הכנסת ה – 18
חברי הכנסת החדשים

חברי הכנסת החדשים מטעם סיעת הליכוד
משה )בוגי( יעלון

משה יעלון נולד כמשה סמולינסקי בשנת  1950בקריית חיים .כינויו" ,בּוֹגי" הודבק לו בגיל ,10
בעל תואר ראשון במדעי המדינה מטעם אוניברסיטת חיפה ,נשוי ואב לשלושה .בשנת  1967עם
הקמתו של גרעין "יעלון" על-ידי תנועת הנוער העובד והלומד ,מתוך הזדהות עם הרעיון החלוצי,
שינה את משפחתו ליעלון .לאחר מכן היה יעלון חבר קיבוץ גרופית שבערבה ,שם עבד כרפתן
וכמפעיל דחפור.
את דרכו הצבאית החל עם גיוסו בשנת  1968לגרעין נח"ל ואח"כ שימש בסדיר כלוחם ,מפקד
כיתה וסמל מחלקה בגדוד  50של הנח"ל המוצנח .במלחמת יום הכיפורים נקרא לחזית ואח"כ שב
לשירות קבע ,במהלכו שימש כ – מפקד סיירת צנחנים ,סגן מפקד סיירת מטכ"ל ,מפקד גדוד 890
וכסמח"ט בצנחנים .בשנת  ,1985נפצע במהלך היתקלות עם מחבלים ויצא אח"כ ללימודים
מתקדמים במכללה לפיקוד ומטה בקמברלי שבאנגליה .עם שובו הועלה לדרגת אלוף משנה וכיהן
כמפקד סיירת מטכ"ל .בשנים אלו אף השלים תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.
בשנים שלאחר מכן שימש כמפקד חטיבת הצנחנים ,מפקד אוגדת אזור יהודה ושומרון ,מפקד
בסיס אימונים ליחידות שדה בצאלים ,ראש אגף מודיעין ,אלוף פיקוד המרכז וסגן הרמטכ"ל.
ביולי  ,2002מונה לרמטכ"ל ה –  17של צה"ל ,וכיהן בתפקיד זה עד יוני  ,2005בו סיים  37שנות
שירות בצה"ל.
בשנת  ,2006שהה יעלון בוושינגטון כעמית צבאי בכיר במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון.
לאחר מכן שימש בתפקידים שונים  -עמית בכיר במכון אדלסון שבמרכז שלם ,יו"ר המרכז לזהות
ותרבות יהודית בבית מורשה בירושלים ,נשיא עמותת שק"ל )שירות קהילה לאנשים עם צרכים
מיוחדים( ועמית במכון לאסטרטגיה ציונית.
בנובמבר  2008הודיע על התמודדותו ברשימת הליכוד לכנסת ה –  .18בבחירות המקדימות
לרשימת הליכוד זכה במקום ה –  8ברשימה.

לאה נס

ילידת  ,1961ביוכימאית ,נשואה ואם לחמישה .השלימה את לימודי התואר הראשון השני
והדוקטורט בביוכימיה באוניברסיטת בר-אילן ,ושימשה כמרצה למדעי החי באוניברסיטת בר-
אילן .בשנת  1993החלה את פעילותה הציבורית ,כשתפקדה כחברת מועצה והנהלה במועצה
המקומית גבעת שמואל ,ואף כיהנה כסגנית ראש המועצה ,וכחברה בוועדה לבריאות ואיכות
הסביבה של מרכז השלטון המקומי .במקביל השתתפה נס כחברה במועצת רשות הדואר.
בשנת  2003נבחרה לכנסת ה .16-כיהנה כיו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה וכיו"ר הועדה לנושא
מפגעי איכות הסביבה וכחברה בוועדת הפנים ובוועדה לזכויות הילד .קיבלה במעמד נשיא
המדינה את אות חברת הכנסת המצטיינת בתחומי פעילותה .זוכת אות אבירת הסביבה לשנת
 2003במעמד יו"ר הכנסת וזוכת פרס הגלובוס הירוק שהוענק לה ע"י ארגון הגג של ארגוני
הסביבה כמצטיינת בשמירה על בריאות הציבור .כמו-כן הייתה חברה בשדולה למען איכות
הסביבה.
ברשימת "הליכוד" לקראת הבחירות לכנסת ה 17-מוקמה נס במקום ה ,18-אך לא נכנסה לכנסת
עקב ירידת המפלגה ל 12-מנדטים בלבד .ברשימת "הליכוד" לקראת הבחירות לכנסת ה18-
ממוקמת נס במקום ה ,10-והיא האישה הראשונה ברשימת הליכוד.

יוסי פלד

פלד נולד בבלגיה כג'פקה מנדלביץ' .בזמן מלחמת העולם השנייה נמסר עם אחיותיו למשפחה
נוצרית עמה שהה עד גיל  .6אביו נספה באושוויץ .לאחר המלחמה חזרה אמו אל המשפחה
הנוצרית לקחת אותם ,ובעזרת הבריגדה היהודית הם עלו ארצה והתיישבו בקיבוץ נגבה.
שימש אלוף פיקוד הצפון מיוני  1986ועד אפריל  .1991במהלך תקופה זו שם דגש על הקשר של
הצבא עם ישובי הצפון ואף הורה לכל מפקדי היחידות בפיקוד לתלות שלט בלשכותיהם בנוסח:
"המטרה :הגנה על ישובי הצפון".
לאחר פרישתו מהצבא שימש במגוון תפקידים :יו"ר תדיראן מוצרי צריכה ,יו"ר מועצת הרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,יו"ר חברת ל.מ .שירותי כח אדם בע"מ ,יו"ר חברת המפעלים
הפטרוכימיים ,ויו"ר אגודת הידידים של האוניברסיטה הפתוחה.
שימש במספר תפקידים ממלכתיים ,ביניהם :עמד בראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
שבחרה את הזכיינים שיפעילו את ערוץ  ,2עמד בראש ועדה שנועדה לתכנן ולהציע מדיניות בתחום
התקשורת ,שימש כיו"ר ועדת היגוי לטיפול ביוצאי צד"ל ,עמד בראש ועדה שחקרה את אסון
הרכבת בבית יהושע.
בשנת  1996הצטרף פלד למפלגת הליכוד ותמך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה .שנה לאחר מכן,
שלח מכתב לנתניהו בו הביע את אכזבתו מתפקודו .באוקטובר  2006שוב הביע את תמיכתו
בנתניהו" :נתניהו השתנה ,כולנו השתנינו ,כולנו התבגרנו".
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכה במקום ה –  15ברשימה.

דן מרידור

יליד  ,1947בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,אב לארבעה .אביו ,אליהו מרידור,
כיהן אף הוא כחבר כנסת מטעם תנועת החירות וגח"ל .את פעילותו הפוליטית החל מרידור עם
מינויו למזכיר הממשלה בשנים  1982-1984בתקופתם של מנחם בגין ויצחק שמיר .בשנת 1984
נבחר לראשונה לכנסת ה –  11מטעם הליכוד .בכנסת ה –  12כיהן כשר משפטים ובכנסת ה – 14
כשר אוצר לתקופה מסוימת .בסוף כהונתה של הכנסת ה –  14פרש מהליכוד וחבר ליצחק מרדכי,
רוני מילוא ואחרים בהקמת מפלגת המרכז ,שמטעמה נבחר לכנסת ה –  .15בכנסת זו כיהן כיו"ר
ועדת החוץ והביטחון וכשר בלי תיק.
לקראת סוף כהונתה של הכנסת ה –  15חזר מרידור לליכוד אולם פרש מהחיים הפוליטיים וחזר
לעסוק בעריכת דין במשרד חיים צדוק ושות' .בנוסף ,התמנה לעמית בכיר במכון הישראלי
לדמוקרטיה.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכה במקום ה –  17ברשימה.

ציפי חוטבלי

ילידת  ,1978דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,בעבר התמחתה במשרד עורכי הדין
של רם כספי בת"א בתחום המשפט המסחרי ,והוסמכה כעורכת דין בשנת  .2003בין השנים 2003-
 2005שימשה כעורכת כתב העת המשפטי של אוניברסיטת בר אילן ,ולאחר מכן בחרה להמשיך
במסלול האקדמי ,ופנתה לכתיבת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב .במהלך לימודיה היתה פעילה
בארגון הסטודנטים היהודי העולמי ) ,(WUJSונשלחה לייצג את הארגון בכנס סטודנטים בדרום
אפריקה ,כמו כן ,היתה שליחה בפאריז של תנועת בני עקיבא העולמית.
בשנת  ,2006הצטרפה כחברת פאנל לתכנית הדיונים הפוליטית "מועצת החכמים" ,בערוץ ,10
בהנחייתו של דן מרגלית ,לצד העיתונאים אמנון דנקנר וטומי לפיד ז"ל ,ארי שביט וגדעון לוי.
בנוסף ,החל משנת  ,2006היא מפרסמת מאמרים פובליציסטיים בעיתון מעריב ,בנושאים
הפוליטיים שעל סדר היום ,והחל משנת  2007היא בעלת טור קבוע ב nrgיהדות ,שעוסק בחיבור
בין סוגיות אקטואליות ליהדות.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכתה במקום ה –  18ברשימה.

גילה גמליאל

ילידת  ,1974בעלת תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת בר-אילן ובימים אלו לומדת לתואר
ראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו .כיהנה כיו"ר ועד אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-
גוריון וכיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל ,בכך הייתה לאישה הראשונה שממלאת תפקיד זה.
בנוסף ,הייתה חברת דור ההמשך של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
נבחרה לכנסת ה –  16מטעם הליכוד ,מונתה ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה וכיהנה כחברה
בוועדות הבאות – ועדת הכלכלה ,ועדת החינוך ,התרבות והספורט והוועדה לפניות הציבור .בסוף
מארס  2003מונתה לסגנית שר החקלאות ופיתוח הכפר וכיהנה בתפקיד זה עד ינואר .2006
בבחירות המקדימות לקביעת רשימת הליכוד לבחירות לכנסת ה ,17-נדחקה גמליאל למקום ה38-
ולא נבחרה מחדש לכנסת.
ביולי  2006מונתה גמליאל לתפקיד יו"ר מכללת "גיגי אקדמי" ,למקצועות הקוסמטיקה .במסגרת
תפקידה ,פעלה גמליאל להפיכת מקצוע הקוסמטיקה לאקדמי.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכתה במקום ה –  19ברשימה.

יריב לוין

בן  ,39נשוי ואב לשלושה ,עורך דין במקצועו ,מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובמשפט ציבורי,
תושב מודיעין .ממקימי סניף הליכוד במודיעין-מכבים-רעות .לאחר הבחירות הקודמות עמד
בראש מטה מיוחד שהוקם בליכוד לביקורת השלטון ,מטה אשר ניהל מאבק לבלימת שרה של
מינויים פוליטיים .בנוסף ,היה ממובילי המתנגדים להתנתקות בתוך הליכוד.
כיהן כשמונה שנים כסגן ראש לשכת עורכי הדין והיה מיוזמי משוב השופטים .בנוסף ,חיבר מילון
תלת לשוני :עברי – ערבי – אנגלי למונחי כלכלה.
אמר כי בכוונתו בכנסת ה –  18להוביל מהלך רחב של מתן עדיפות ליוצאי צבא ושירות לאומי,
בנושאים שונים ,דוגמת – שכר לימוד ,הטבות במיסוי ,במעונות ובקבלה לעבודה בגופים
ממשלתיים.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה –  ,18התמודד מול שישה מועמדים על משבצת
נציג מחוז השפלה ,ממוקם במקום ה –  21ברשימה.

ציון פניאן
בן  ,57נשוי ואב לשישה ,תושב טבריה ,יליד מרוקו שעלה לארץ בשנת  .1956שימש  16שנה כאיש
חינוך – כמורה וכמנהל בית ספר תיכון .בשנת  ,1986לבקשתו של שר השיכון דאז ,דוד לוי ,ניהל
את פרוייקט שיקום השכונות ברחבי הצפון ואף זכה בפרס נשיא המדינה על פועלו זה.
בשנת  1989מונה לסגן ראש עיריית טבריה ,וכיהן בתפקיד זה  15שנה .אמר כי במסגרת פעילותו
בכנסת
בכוונתו להתמקד בשני נושאים :חברה וחינוך .כמו-כן ,כנציג מחוז הגליל והעמקים ,תושבי אזור
זה ,נמצאים לדבריו ,בראש מעייניו.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה –  ,18התמודד מול  11מועמדים על משבצת נציג
מחוז השפלה ,ממוקם במקום ה  22 -ברשימה.

דני דנון

יליד שנת  ,1971למד בתיכון בליך – רמת גן והיה פעיל בתנועת בית"ר ובנוער התחיה ,נשוי ואב
לשלושה.
לאחר שחרורו מצה"ל בדרגת סגן ,שימש בשנים  1996 - 1994כשליח מטעם הסוכנות היהודית
במיאמי ,פלורידה ,שם עסק בעידוד עלייה ופעילות הסברה פרו  -ישראלית בקמפוסים .בעל תואר
ראשון ביחסים בינלאומיים ותואר שני במדיניות ציבורית ,מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בכנסת ה –  ,14שימש כעוזר פרלמנטארי של ח"כ עוזי לנדאו ,שכיהן אז כיו"ר ועדת החוץ
והביטחון .לאחר מכן ,כיהן כראש "ההנהגה העולמית" של תנועת הליכוד במשך מספר שנים.
בבחירות לכנסת ה –  ,17נבחר למקום ה –  23ברשימה ,אך נשאר מחוץ לכנסת .מהפעילים
הבולטים נגד תוכנית ההתנתקות.
ביוני  ,2006לאחר התמודדות נגד ח"כ יובל שטייניץ ,נבחר דנון ליושב ראש הליכוד העולמי.
בתפקידו זה היה אחראי על פעילות ההסברה וקשרי החוץ של תנועת הליכוד בעולם .בנוסף ,דנון
הנו חבר הנהלה ויו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות הציונית העולמית ,וחבר בחבר הנאמנים של
הסוכנות היהודית.
בבחירות המקדימות לראשות הליכוד בשנת  ,2007הכריז על מועמדותו מול בנימין נתניהו ומשה
פייגלין ,ומיצב את עצמו מימין לנתניהו ,באמצעות הסיסמה "דני דנון מימינך ,ביבי" .בבחירות
אלו הגיע למקום האחרון מבין שלושת המתמודדים.
לאחר מלחמת לבנון השנייה הוביל מסע ציבורי לשלילת אזרחותו של ח"כ לשעבר עזמי בשארה.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכה במקום ה –  24ברשימה ,כנציג מחוז
מישור החוף.

כרמל שאמה

בן  ,35נשוי ואב לשלושה ,בעל תואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ,עורך דין
ושמאי מקרקעין מוסמך .במהלך שירותו הצבאי שימש כחוקר ביחידה לסיכול ריגול וחקירות
מיוחדות באמ"ן .מכהן כחבר מועצת העיר רמת גן וכיו"ר ועדת הביקורת של עיריית רמת-גן .יו"ר
מועצת צעירי הליכוד הארצית ,יו"ר סניף הליכוד ברמת גן .במסגרת כהונתו במועצת העיר הוביל
את נושא הפעילות הירוקה והוגדר על-ידי "משמר המועצה"  -גוף ירוק הפועל בחסות החברה
להגנת הטבע כ"מצטיין סביבה".
שובץ במקום ה 25-כנציג מחוז דן ,ברשימת הליכוד לקראת הבחירות לכנסת ה.18-

אופיר אקוניס

בן  ,35נשוי ואב לשניים ,בוגר הגימנסיה העברית "הרצליה" ,בעל תואר ראשון ביחסים
בינלאומיים ומדעי המדינה ,זוכה פרס מנחם בגין לשנת  2003על עבודתו "מוסר וריאליזם
בפוליטיקה הישראלית".
בשנת  1996הצטרף לליכוד ומאז מילא שורה של תפקידי הסברה וייעוץ תקשורת בליכוד ובמשרדי
ממשלה שונים .בין היתר ,שימש כדובר שר המשפטים בתקופתו של מאיר שטרית ,יועץ תקשורת
לשר האוצר בנימין נתניהו תפקיד שהמשיך למלאו עד שנת  ,2008אז מונה לתפקיד סמנכ"ל
הליכוד להסברה.
אמר כי בכוונתו לפעול בכנסת לעידוד חידוש של פרויקטים לאומיים בעלי ערך מוסף חברתי
שהתבצעו בעבר כמו פרויקט שיקום שכונות ופרויקט מחשב לכל ילד.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכה במקום ה –  26ברשימה ,כנציג מחוז תל-
אביב.

מירי רגב

ילידת  ,1965נשואה ואם לשלושה ,בעלת תואר ראשון בחינוך בלתי פורמאלי ותואר שני במנהל
עסקים.
שירתה בצה"ל החל משנת  1983בתפקידי דוברות והסברה שונים – דוברת פיקוד הדרום בתקופתו
של יצחק מרדכי ,ראש לשכת דובר צה"ל אפרים לפיד ,ראש מדור יחסי ציבור במפקדת חילות
השדה ,ראש מדור תקשורת מקומית ,ראש ענף תקשורת ועוד .בשנת  2002מונתה לסגנית דוברת
צה"ל אולם פרשה לאחר כשלושה חודשים .לאחר פרישתה מונתה למרכזת מערך ההסברה
בלשכת ראש הממשלה.
בשנת  2004מונתה לצנזורית הראשית ,וביוני  2005מונתה לדוברת צה"ל .במסגרת כהונתה הייתה
אחראית על מערך הדוברות במהלך יישום תוכנית ההתנתקות וכן על מלחמת לבנון השנייה.
אמרה כי כילידת קריית גת ,בכוונתה לעסוק בכנסת בנושאים חברתיים ובקידום שוויון
הזדמנויות לכל בדגש על פריפריה ,שכונות ,נשים וצעירים.
בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת ה  18 -זכתה במקום ה –  34ברשימה ולאחר עדכון
הרשימה קודמה למקום ה – .27

חבר כנסת חדש מטעם סיעת העבודה

דניאל בן-סימון

יליד שנת  ,1953בן למשפחה בת  11נפשות ,עלה לבדו לארץ בהיותו בן  ,16במסגרת עליית הנוער
ממרוקו .למד בפנימייה חקלאית דתית בכפר חסידים ושירת בצבא בגולני .בעל תואר ראשון
במדעי המדינה וסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה ,במהלך לימודיו אלו כיהן כיו"ר אגודת
הסטודנטים מטעם רשימה לא-מפלגתית .עם סיום לימודיו,בשנת  ,1981נסע ללמוד תואר שני
בעיתונות בבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת בוסטון .עם חזרתו לארץ ,עבד בעיתון "דבר"
עד לסגירתו בשנת  ,1996ואח"כ בעיתון "הארץ" עד להודעתו על כוונתו להתמודד בבחירות.
במהלך שנים כתב מספר ספרים הנוגעים לממשק שבין חברה ופוליטיקה :ב ,1997 -כתב את הספר
"ארץ אחרת" בו תיאר את ניצחון השולים :איך קרס השמאל ועלה הימין .ב ,1999 -כהמשך
לספר "ארץ אחרת"  ,כתב את הספר "קסם על שפתי מלך" -המתאר את נסיקתו ונפילתו של
בנימין נתניהו .ב ,2002 -כתב את הספר "עסקה אפלה בדרום" -בו תיאר את מדיניותה הכושלת
של הממשלה ביחס לישובי הפריפריה בנגב .ב ,2007 -כתב את הספר "נשיכה צרפתית" על החרדה
שפקדה את יהודי צרפת בין השנים  2000ו.2005 -
מוקם במקום ה –  11ברשימת העבודה לכנסת.

חברי הכנסת החדשים מטעם סיעת קדימה
זאב בילסקי

יליד  ,1949נשוי ואב לשלושה ,בוגר הפקולטה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים .שימש
בעברו כשליח הסוכנות היהודית בדרום אפריקה ואח"כ מילא שורה של תפקידים שונים במשק
הפרטי .במהלך תקופה זו נמנה על מקימי "הפורום הישראלי" שהוקם במטרה להעמיק את הקשר
בין ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות.
בשנת  1989נבחר לעמוד בראש עיריית רעננה ,וכיהן בתפקיד זה במשך שלוש וחצי קדנציות עד
שנת  .2005במהלך שנים אלו שימש אף כיו"ר ועדת הקליטה בשלטון המקומי ,היו"ר הארצי של
אגודת "אל סם" וכמ"מ יו"ר מרכז השלטון המקומי .החל מיולי  2005משמש כיו"ר הנהלת
הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
אמר כי בכוונתו לפעל ,בין היתר לטובת הדברים הבאים  -העמדת החינוך בראש סדר העדיפויות
הלאומי ,עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל ,טיפוח מנהיגות צעירה מובילה ,חיזוק הגליל והנגב
והגדלת עצמאות השלטון המקומי בישראל.
בבחירות המקדימות לרשימת קדימה לכנסת ה  18 -זכה במקום ה – .15

נחמן שי

בן  ,62נשוי ואב לשלושה ,בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית ותואר שני בתקשורת
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .בימים אלו הוא דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן .בנוסף,
למד לימודי תקשורת במכון העיתונות העולמי במינסוטה שבארה"ב והיה עמית מחקר בבית
הספר לממשל באוניברסיטת הארווארד .שימש כמרצה לתקשורת במכללה למינהל,
באוניברסיטת בן-גוריון ובבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת תל-אביב.
במהלך שירותו הצבאי שימש ככתב צבאי בעיתון "במחנה נח"ל" ואחר-כך שימש בתפקידי
תקשורת שונים ,ביניהם :כתב ועורך בקול ישראל ובטלוויזיה הישראלית ,קצין עיתונות
בשגרירות ישראל בוושינגטון ,יועץ תקשורת לשר הביטחון ,מפקד גלי צה"ל ,דובר צה"ל ,מנכ"ל
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,יו"ר חברת החדשות של ערוץ  ,2יו"ר הועדה הישראלית למידרוג
ויו"ר רשות השידור .כמו-כ ,בשנים  1999-2000שימש כ מנכ"ל משרד המדע  ,התרבות והספורט
וכיום מכהן כסגן נשיא בכיר ומנכ"ל ישראל "איחוד הקהילות היהודיות -והפדרציות של צפון
אמריקה".
הוא זכור ,בין היתר ,בשל תפקידו כדובר צה"ל בזמן מלחמת המפרץ ,אז כונה "המרגיע הלאומי".
בשנים  2005-2006כיהן כשופט בתוכניות המציאות "השגריר" ו"השגריר  -חמש יבשות".

בבחירות המקדימות לרשימת קדימה לכנסת ה  18 -זכה במקום ה – .18

רוברט טיבייב

נשוי ואב לשניים ,בעל תואר שני בהנדסת חשמל ,מנהל פרויקט בחברת סינרג'י .עלה לארץ בשנת
 1994ומתגורר מאז עלייתו באופקים.במסגרת פעילותו הציבורית כיהן כחבר מועצת הקבלנים
במשרד הבינוי והשיכון ,כחבר מועצת העיר אופקים ,ממונה על הקליטה וסגן יו"ר הנהלת
המתנ"ס ,כיו"ר הנהלת קרן "התחייה" להעלאת יהודי בריה"מ לישראל וכחבר ועדת היגוי מטעם
הג'וינט ישראל ,לארגון וליווי פרויקטים קהילתיים.
אמר כי בכוונתו לקדם את נושא הפריפריה ,תוך התמקדות בנושאים הבאים  -פיתוח התשתיות
בפריפריה ,עידוד יזמים והקהילה העסקית להשקיע בערי הפריפריה ליצירת מקורות תעסוקה,
עידוד התיירות בנגב ובגליל ,קידום מערכות החינוך בערי הפיתוח והתאמתן לצרכי האקדמיה
והמדינה ומתן תמיכה וסיוע חברתי לאוכלוסיה החלשה ,לקהילה הנגישה ,ואפליה מתקנת
למגזרים מקופחים.
בבחירות המקדימות לרשימת קדימה לכנסת ה  18 -זכה במקום ה – .20

רחל אדטו

ד"ר רחל אדטו-לוי ,ילידת חיפה ואם לשני בנים ,בוגרת בית ספר הריאלי בחיפה .בעלת תואר ד"ר
לרפואה מבית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים .בשנת  1989קיבלה
תואר מוסמך במינהל עסקים  MBAמטעם בית הספר למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית
ובשנת  2005סיימה לימודי משפטים במכללה של הקריה האקדמית וקיבלה תואר בוגר
במשפטים . LLB
בשנת  1980קיבלה תואר מומחית למחלות נשים ומיילדות והייתה לרופאה הראשונה בירושלים
אשר קיבלה תואר מומחה.
מתום ההתמחות ועד מינויה כסגנית מנהל הדסה עין כרם בשנת  1993שימשה ד"ר אדטו כרופאה
בכירה במחלקת נשים בבי"ח הדסה הר הצופים.
משנת  1995ועד היום משמשת כסמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים .בנוסף ,בשנת ,1997
מונתה ד"ר אדטו כיועצת שר הבריאות לבריאות האישה ,תפקיד אותו היא ממלאת עד היום .ד"ר
אדטו הייתה מהוגי רעיון המועצה הלאומית לבריאות האישה ומונתה על ידי שר הבריאות לעמוד
בראש המועצה.
במסגרת פעילותה לקידום נושא בריאות נשים ד"ר אדטו ייצגה את מדינת ישראל מספר פעמים
במשלחת ישראל לעצרת האו"ם בניו יורק אשר דנה בנושאים אלו .בנוסף ,משמשת כחברה
במועצה הלאומית למיילדות וגניקולוגיה ,כחברה בוועדה לבחירת הזוכים במגן שר הבריאות
למתנדב ,כחברה בוועדה הציבורית למתן אות המעסיק המתקדם מטעם התאחדות התעשיינים
ונציבות שירותי המדינה ,כחברה בוועדה הציבורית לקביעת סל הבריאות ,כחברה במועצה
הציבורית המייעצת של מפעל הפיס וכחברה במועצה המייעצת של הקרן לידידות .בנוסף,
משמשת כדירקטורית בחברת סייפן בע"מ ובחברת הביטוח "מגדל".
בבחירות המקדימות לרשימת קדימה לכנסת ה  18 -זכתה במקום ה – . 22

אריה ביבי

אריה ביבי יליד שנת  ,1943עלה לארץ מעיראק בשנת  ,1951החל את שירותו ביחידת הצנחנים
ושימש במגוון תפקידים ביניהם קמב"צ בשכם ,מפקד פלוגות במשמר מפקד רצועת עזה וצפון
סיני בתקופת פינוי ימית וצפון סיני ,ומפקד שדה התעופה בן גוריון.
בנוסף שימש ביבי במגוון תפקידים בכירים ,בדרגת ניצב ,בשירות משטרת ישראל וביניהם :מפקד
מרחב ירקון ת"א וירושלים ,ראש אכ"א .כמו כן כיהן כנציב שירות בתי הסוהר ובתקופה זו הקים
את המרכז הגדול בעולם לגמילה מסמים בכלא השרון .עם סיום תפקידו ,המשיך בפעילותו למען
המלחמה בסמים וכיהן כ –  3שנים כיו"ר הרשות למלחמה בסמים .לאחר מכן מונה ליו"ר הועדה
הקרואה בלוד.
הוצב במקום ה 26-ברשימת קדימה לכנסת.

אורית זוארץ

ילידת  ,1967נשואה ואם לשלושה ,עלתה לארץ מברה"מ ,בעלת תואר ראשון במדעי החברה והרוח
במכללת בית ברל ,וכיום לומדת לתואר שני מזרח התיכון לבכירים באוניברסיטת ת"א .בוגרת
ממר"מ וכן שירתה תקופת קבע בחייל מודיעין.
במסגרת פעילותה הציבורית כיהנה סגנית ראש המועצה בקדימה – צורן וכיום מכהנת שם כחברת
מועצה .במסגרת זו הובילה את המאבק לסגירת תחנת השידור והסרת אנטנות בצורן .בנוסף,
הייתה חברה בפורום נבחרי ציבור יוצאי ברית המועצות של הסוכנות היהודית וחברת הנהלה
בשדולת הנשים בישראל.
הוצבה במקום ה 28-ברשימת קדימה לכנסת

חברי הכנסת החדשים מטעם סיעת ישראל ביתנו
אורלי לוי

בת  ,35נשואה ,ואם לשלושה ,מתגוררת בקיבוץ מסילות ,בתו של ח"כ לשעבר דוד לוי ובעלת תואר
ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
עסקה בעברה בדוגמנות ואחר-כך בהנחיית תוכניות טלוויזיה שונות ,בהן – "בלה בלה" בערוץ ,33
"החיים בסטייל" בערוץ  1ואת תוכנית הבוקר של ערוץ " 10על הבוקר".
הוצבה במקום ה –  6ברשימת ישראל ביתנו לכנסת.

דני איילון

יליד  ,1955נשוי ואב לשניים ,בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל
עסקים מהאוניברסיטה המדינתית באולינג גרין באוהייו ,ארה"ב.
שירת במסגרת משרד החוץ בשורת תפקידים ,ביניהם – משנה לראש נציגות ישראל בפנמה ,ראש
לשכת שגריר ישראל באו"ם ,סגן היועץ והיועץ לענייני חוץ של ראש הממשלה ועוד .בשנת 2002
מונה לשגריר ישראל בארה"ב וכיהן בתפקיד זה עד שנת .2006
בשנת  2008הצטרף לישראל ביתנו והוצב במקום השביעי ברשימה.

אנסטסיה מיכאלי

ילידת  ,1975עלתה לישראל ב 1997-והתגיירה ,נשואה ואם ל 7-ילדים .בעלת תואר שני בהנדסת
תקשורת חשמלית רב-ערוצית מטעם האוניברסיטה הממלכתית לטלקומוניקציה על שם הפרופסר
בונצ'-ברוייביץ' שבסנקט פטרבורג .בישראל סיימה בהצלחה לימודי תעודה במנהל עסקים
באוניברסיטת בר-אילן.
החל משנת  2002עובדת כאשת תקשורת ומנחה בערוץ ") 9ישראל פלוס"( ,ובכלל זה הנחתה במשך
שלוש שנים את אחת התכניות הפופולאריות בערוץ זה " ,תענוגות החיים" וכן שלוש שנים את
תכנית הבוקר "יום חדש".
בנוסף ,משמשת כחברה במועצה הציבורית בראשות עפרה שטראוס בפרויקט 'בבית ביחד' של
הסוכנות היהודית בשיתוף המשרד לקליטת עלייה ומרכז השלטון המקומי למען יצירת מודעות
לקליטת עלייה ,וכן חברה בחוג הידידים "ילדים בסיכוי -המועצה לילד החוסה" בראשות יושבת
הראש גליה מאור .חוג זה הוא גוף של מתנדבים שהוקם בשנת  1986כדי לסייע לילדים מגיל יום
עד גיל  14הגדלים מחוץ לביתם בפנימיות ברחבי הארץ.
התמודדה לכנסת ה 17-מטעם מפלגת קדימה אולם שובצה במקום ה –  44הלא-ריאלי .בדצמבר
 2008הצטרפה לישראל ביתנו והוצבה במקום התשיעי ברשימה.

פאינה קירשנבאום

נולדה ב 1955-בברית המועצות ,ועלתה לישראל בשנת  ,1973נשואה ואם לשלושה ,מתגוררת
ביישוב ניל"י ובעלת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי.
קירשנבאום כיהנה כמזכירת הישוב ניל"י ובתפקידים שונים במועצה האיזורית מטה בנימין.
כיום מכהנת פאינה קירשנבאום כמנכ"לית מפלגת ישראל ביתנו.
לדבריה ,החקיקה בנושאי הצרכנות רחוקה מלהיות מושלמת ,הפיקוח לקוי ,וגם החוקים
הקיימים לא תמיד נאכפים ,וכי בכוונתה לעסוק בכנסת בטיפול בבעיות המהותיות בתחום
הצרכנות.
הוצבה במקום העשירי ברשימת ישראל ביתנו לכנסת.

עו"ד חמאד עמר

בן  ,43נשוי ואב לשלושה ,מתגורר בשפרעם ,בוגר לימודי משפטים במכללת שערי משפט ,וכן בעל
תואר ראשון במדעי החברה במכללת צפת.
שימש בעבר כעוזר שר התשתיות הלאומיות ,עוזר שר התחבורה וכחבר במועצת עיריית שפרעם.
כיום עובד החברה הלאומית לדרכים .בנוסף ,ייסד את תנועת הנוער הדרוזי בישראל ואת העמותה
לאמנויות לחימה בישראל.
הוצב במקום ה –  12ברשימת ישראל ביתנו לכנסת.

משה מטלון

בן  ,55נשוי ואב לארבעה ,מתגורר בהרצליה .שירת בחטיבת הצנחנים ,נפצע קשה והוכר כ100%-
נכה צה"ל .בעברו היה בעל עסק למזון ,בעל סוכנות תיירות ,וגם עבד תקופת מה כסוכן משנה של
הטוטו .בשנת  1992החל לפעול בארגון נכי צה"ל ,התקדם לתפקיד יו"ר מחוז תל אביב ,עד אשר
מונה לכהן כיו"ר הארגון ,תפקיד אותו מיל במשך כשמונה וחצי שנים .בנוסף ,שימש גם כחבר
במועצת העיר הרצליה.
מטלון ,שהיה חבר ליכוד משנת  ,1994חבר לליברמן ,היות וסבר כי יכול שם לקבל הרבה יותר
ביטוי .אמר כי בכוונתו להיות נציגם הנאמן של ציבור הנכים בכנסת.
הוצב במקום ה –  13ברשימת ישראל ביתנו לכנסת.

חבר כנסת חדש מטעם התנועה החדשה מרצ

ניצן הורוביץ

יליד שנת  ,1965עו"ד בהשכלתו ,דובר אנגלית וצרפתית .שירת בגלי צה"ל ,תחילה ככתב צבאי
ולאחר מכן התמנה לעורך חדשות החוץ ,וייסד את התוכנית "משהו עולמי" )מגזין גלי צה"ל
לענייני חוץ( .בהמשך ,עד לכניסתו לפוליטיקה ,מילא שורה של תפקידי תקשורת שונים  -כתב
חדשות חוץ בעיתונים "חדשות" ו"הארץ" ,שליח הארץ לפריז ולוושינגטון ,וראש דסק חדשות
החוץ בערוץ  .10בנוסף ,יצר סרטים תיעודיים עבור ערוץ  ,10אותם צילם ברחבי העולם .ב2005-
ביים את הסרט "הים לקח הכל" על אסון הצונאמי במזרח אסיה ,והסרט "המרדף  -מסע בארץ
העפיפונים" על המצוד הכושל אחר אוסאמה בן לאדן באפגניסטן.
במסגרת פעילותו ,הקדיש הורוביץ מקום בולט לנושאים סביבתיים ובשנת  2007אף זכה בפרס
פראט לתקשורת בנושאי סביבה .בנימוקי הבחירה נאמר ש"הורוביץ מעלה את נושאי הסביבה
בכל הזדמנות ,ומפגין את מחויבותו לנושאים אלה בהתמדה ,בלהט ובתשוקה אישית ומקצועית"..
כמו-כן ,הורוביץ הוא בוגר תוכנית העמיתים של "מרכז השל" לחשיבה ומנהיגות סביבתית ופועל
מזה שנים במסגרת התנועה הסביבתית בישראל .בנוסף ,הוא חבר פעיל בהנהלת האגודה לזכויות
האזרח בישראל ,היה פעיל גם בקהילה ההומו-לסבית ואף כתב במשך מספר שנים טור פוליטי
בירחון הקהילה "הזמן הוורוד".
הוצב במקום השלישי ברשימת התנועה החדשה מרצ לכנסת.

חברי כנסת חדשים מטעם הבית היהודי
דניאל הרשקוביץ

יליד  ,1953נשוי ואב לחמישה ,פרופסור למתמטיקה מהטכניון .במשך כשלוש שנים כיהן
כפרופסור באוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון שבארה"ב ומשנת  1996מכהן כפרופסור מן המניין
בפקולטה למתמטיקה שבטכניון .במהלך השנים שימש כראש היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ
של הטכניון ,כדיקן הפקולטה למתמטיקה בטכניון וכיו"ר ארגון הסגל האקדמי בטכניון.
במהלך השנים ,פרסם מאמרים מדעיים רבים בכתבי עת מקצועיים ,ושימש חבר בוועדות
המארגנות של כינוסים מדעיים בינלאומיים רבים .בנוסף ,שימש כנשיא האגודה הבינלאומית
לאלגברה ליניארית וכעורך העיתון האלקטרוני של האגודה.
לצד עיסוקיו האקדמאיים ,משמש ,החל משנת  ,2003גם כרבה של שכונת אחוזה בחיפה .כמו-כן,
היה שותף לפעילויות ציבוריות רבות ,ביניהן  -נשיא בית דין המשמעתי של הטכניון ,יו"ר חבר
הנאמנים של מכללת שאנן ,חבר בחבר הנאמנים של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים -
מכון לב ,חבר במועצה האקדמית של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה ,חבר
מועצת ההסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ,חבר ועדת החינוך של עיריית חיפה,
חבר בפורום לאחריות לאומית ,חבר במועצת החוקה  -חיפה והצפון של "חוקה בהסכמה" מטעם
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,עמית במכון לאסטרטגיה ציונית ,חבר ועדת האתיקה וועדת החולה
הנוטה למות של בית-החולים כרמל ועוד.
נבחר לעמוד בראש מפלגת "הבית היהודי" על-ידי מועצה ציבורית עצמאית שהוקמה לצורך כך.

אורי אורבך

יליד  ,1960סופר ,סאטיריקן ועיתונאי ,בוגר ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
אורבך היה ממקימי עיתון הילדים "אותיות" ועורכו הראשון ,וממקימי ושדרני רדיו קול חי.
לאחר מכן כיהן כמנהל התוכניות של ערוץ המסורת הראשון בישראל ,ערוץ התכלת במסגרת
שידורי הלווין .עד להצטרפותו לפוליטיקה ,הנחה את תוכנית הרדיו "המילה האחרונה" בגל"צ,
יחד עם הסופרת עירית לינור ,הזמר גידי גוב ואיש הרדיו והטלוויזיה אברי גלעד .כמו כן אורבך
הוא בעל טור שבועי במוסף השבת של ידיעות אחרונות ,העוסק בעיקר בענייני פוליטיקה
ואקטואליה ,וטור בעיתון נקודה .בנוסף ,הוא גם משמש בזכיינית ערוץ ' 2רשת' ,כאחראי על גיוון
חברתי ורב-תרבותיות.
אורבך כתב מספר ספרים הומוריסטיים המיועדים לילדים .כמו כן כתב ספר בשם 'סבא שלי היה
רב' שזכה להצלחה גדולה .הספר הוא לקסיקון הומוריסטי למונחים מחייו של הציבור הדתי .בין
היתר המציא את המונח 'דתי מחמד' ,מונח אותו הוא הקדיש לתיאור עצמו.
נבחר על-ידי המועצה הציבורית למקום החמישי ברשימה אולם לאחר הפילוג ופרישת חלק
מהחברים למפלגת "האיחוד הלאומי" מוקם במקום השלישי ברשימת "הבית היהודי" לכנסת.

חברי כנסת חדשים מטעם האיחוד הלאומי
יעקב כץ

יליד  ,1951דור חמישי בארץ ,למד בישיבת בני עקיבא בכפר הרואה ולאחר מכן בישיבת מרכז
הרב ,נשוי ואב לשבעה ,בעל תואר ראשון בהיסטוריה יהודית.
כץ היה שותף לייסודה של תנועת גוש אמונים ,ובנוסף כץ ומשפחתו היו בין חברי הגרעין המייסד
של בית אל בשנת  1977וכן של ישיבת בית אל ,במשותף עם הרב זלמן ברוך מלמד ,מנהיג הגרעין.
בשנת  1987רכש כץ ספינה על מנת להקים את ערוץ  - 7תחנת רדיו אלטרנטיבית לערוצים
הממלכתיים של רשות השידור .לאחר שנסגרה התחנה ,הורשע כץ בשנת  2003ב"הפעלת תחנת
רדיו פיראטי" .בשנת  ,2006זכה לחנינה מנשיא המדינה ,והרשעתו נמחקה.
בשנים  ,1990-1991כיהן כץ כעוזרו לענייני התיישבות של שרון בעת שכיהן כשר הבינוי והשיכון.
בשנים אלו ,כץ היה אחד מחבריו הקרובים של שרון ואף נחשב לאיש סודו .החברות ביניהם צוננה
בהדרגה החל משנת  1996בעת שכיהן שרון כשר התשתיות בממשלת בנימין נתניהו ,ובעיקר לאחר
פטירת רעייתו של שרון.
בשנת  2002ייסד כץ את השבועון "בשבע".
לאחר התפלגות "האיחוד הלאומי" מ"הבית היהודי" הוצב יעקב כץ בראש רשימת האיחוד
הלאומי לכנסת.

ד"ר מיכאל בן ארי
תושב קרני שומרון ,נשוי ואב לשבעה .איש חינוך ומחקר אקדמי .היסטוריון של תקופת המרד
הגדול ומרצה בנושאי הר הבית .הקים את המדרשה לידע המקדש וישיבת "הרעיון היהודי".

חבר כנסת חדש מטעם יהדות התורה
מנחם אליעזר מוזס
שימש כמנהל בית האבות של חסידות בעלז" ,ויזרע יצחק" .היה הגבאי של הרב חיים מאיר הגר,
האדמו"ר הקודם מויז'ניץ ,בעל ה"אמרי חיים" .בתקופת כהונתו של זבולון המר כשר החינוך,
שימש מוזס כמשנה למנכ"ל המשרד ,האחראי על החינוך החרדי והתרבות התורנית .בבחירות
לכנסת ה 17-הוצב במקום ה 11-ברשימת יהדות התורה.
לבחירות לכנסת ה 18-הוצב מוזס במקום החמישי ברשימת יהדות התורה והשבת.

חבר כנסת חדש מטעם חד"ש
עפו אגבאריה
יליד  ,1949תושב אום אל פחם ,למד רפואה בברית המועצות ,חזר לארץ בשנת  1977חזר והיה
לרופא הראשון שם.
בבחירות לכנסת ה –  ,17נבחר אגבאריה לעמוד במקום הרביעי ברשימת חד"ש אולם מפלגתו
זכתה רק לשלושה מנדטים .בבחירות אלו הוצב שוב במקום הרביעי ברשימת חד"ש לכנסת.

חברת כנסת חדשה מטעם בל"ד
חנין זועבי
בת  ,39מתגוררת בנצרת ,בעלת בתואר ראשון בפילוסופיה ופסיכולוגיה ותואר שני בעיתונות
ותקשורת.
כיהנה עד עכשיו כמנכ"ל מרכז התקשורת לחברה הערבית בישראל ' -אעלאם' – העוסק בהעלאת
מודעות לנושאים ערבים בתקשורת הישראלית.
זועבי ,היא האישה הראשונה הנבחרת לכנסת מטעם מפלגה ערבית .לדבריה הצבתה במקום
השלישי ברשימה היא תוצאה טבעית של דרישה שהולכת וגוברת בחברה הערבית ,להכניס נשים
לתוך העשייה הפוליטית.

