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ועדת הבחירות אודות הבחירות דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה נתונים הסטוריים תוצאות לאתר הכנסת

רשימות המועמדים לכנסת ה17-
אתר הרשימה
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המועמדים -
תפריט
מפלגות,
רשימות ,סיעות,
ותנועות

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
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יעקב ליצמן
אברהם רביץ
מאיר פרוש
משה רפאל גפני
שמואל שמלקי
הלפרט
יעקב כהן
ישראל מאיר אורי
מקלב
יהושע מנחם פולק
יעקב אשר גוטרמן
שמעון חדד
מנחם אליעזר מוזס
אריה צבי בוימל
יוסף יהושע קופרברג
אליהו מרדכי קרליץ
אברהם שורץ
אברהם רובינשטיין
ברוך פולק
יצחק זאב פינדרוס
חנוך זייברט
יצחק רייך
צבי זלצר
משה פרנק
ירחמיאל שמחה
שטיצברג
יעקב ויזבינסקי
יעקב צבי הרבסט
שלמה מנחם
וידיסלבסקי
חיים מאיר כץ
מרדכי בטיטו
פנחס צנווירט
משה פייטל שיפמן
יוסף חיים ביננפלד
דוד אוחנה
נטע שלמה בוקשפן
אברהם בן ציון דייטש
צבי פייביש מילר
מוריס חיים וילינגר
יצחק יוסקוביץ
יהודה יברוב
דוד נחמן בלוי
מרדכי זאב בלוי
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דוד אדלר
משה אליהו וינמן
שלמה גינזבורג
אברהם יצחק
מישקובסקי
נתן נטע בריזל
מרדכי גולדברג
ראובן בצלאל ברגר
יהושע בוכניק
אברהם חנניה קליין
יוסף שאול שטרית
יהודה אריה רוזן
אריה שטאובר
חיים מרדכי וינר
גלעד בניאל
אליהו צבי הנדלר
יונה מושקוביץ
אברהם ברגר
שלמה מלק
שלמה דייטש
יונה פפויפר
צבי פרץ ביאלוסטוצקי
משה לחובר
שמעון קרויזר
שלמה יהודה גולדנטל
דוד הרשטיין
אליהו מלול
פנחס קליך
יצחק יעקב לבין
מרדכי ליברמן
משה בורשטיין
שלמה שטרן
איתמר בר עזר
יעקב דוד לב
יקותיאל דרשוביץ
דוד וינר
אברהם מקלב
טוביה פריינד
שלמה אריה לייב
קורלנסקי
חיים ברוך ויכלדר
אליעזר גרינבוים

 81בנימין משה מרדכי
מונטג
 82אברהם אלכסנדר
ברסלר
 83פנחס ברוכשטט
 84דוד קירשנבוים
 85אלתר בן ציון קלוגמן
 86שמואל גרינברג
 87אברהם הלר בקנרוט
 88שמעון ישראל קלרמן
 89שאול פרידמן
 90אריה יהודה זיסמן
 91בצלאל קאהן
 92אריה ליב גוטליב
 93אברהם מרדכי
טרויבע
 94נתן וייס
 95דוד רפפורט
 96משה מרדכי כהן
 97צבי מרדכי בסר
 98יצחק בר
 99יצחק פיק
 100בן-ציון נורדמן
 101יוחנן משה הנדלס
 102חיים פוקס
 103אהרן יוסף דייטש
 104משה שלום קרפ
 105שאול בורזיקובסקי
 106חיים צבי גרין
 107ברוך בנימין ברנדויין
 108דניאל לזרוס הופנר
 109מנחם קלוגמן
 110אלחנן ארנטרוי
 111משה מאיר הייזלר
 112דוד ברויאר
 113שבתי שינפלד
 114משה מן
 115שלמה זלמן זוננפלד
 116נתן חיים איינפלד
 117חיים משה קנופף
 118יוסף אבו
 119שמואל אפשטיין
 120משה אירנשטין
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