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مقدمة

التناوبية بني رئيس حزب  برئاسته  الـ 36،  اتفاقيات االئتالف احلاكم، للحكومة  تتضمن 
»يمينا« نفتايل بينيت، وبني رئيس حزب »يوجد مستقبل« يائري لبيد، اتفاقية عامة، هي باألساس 
بني »يمينا« و«يوجد مستقبل«، بصفتها طريف االئتالف، يف ما يضم كل طرف كتاًل برملانية من 
جانبه، واتفاقيات عىل أساس اتفاقية كل كتلة برملانية مع حزب »يوجد مستقبل«، كون رئيسه 

لبيد، هو الذي تم تكليفه لتشكيل احلكومة.
تشمل االتفاقيات اخلاصة بكل واحدة من الكتل الربملانية، مبدأ عاًما، يؤكد عىل التزام الكتلة 
الربملانية باحلكومة وقراراهتا، وتأييدها يف كل ما تعرضه عىل الكنيست للمصادقة عليه، إضافة 

إىل بنود تعكس تطلعات كل واحدة من الكتل الربملانية.
يضم فريق »يمينا« الكتلة ذاهتا، وكتلة »أمل جديد«.

ويضم فريق »يوجد مستقبل«، الكتلة ذاهتا، وكتل: »أزرق أبيض«، »إرسائيل بيتنا«، »العمل«، 
»مريتس«، »القائمة العربية املوحدة«. 

أيضًا إىل ما يشبه اإلمجاع عىل غايات الرتبية والتعليم والتشغيل كعاميل تأثري مهمنّي يف كل ما 
يرتبط بداية بالتنشئة االجتامعية للمواطنني العرب، ومن ثم بام ُيسمى »املنفعة املتبادلة« وصواًل 
إىل إحداث قطيعة تامة بني هؤالء املواطنني وبني أبناء شعبهم الفلسطيني وسائر الشعوب العربية 

خارج احلدود.
غري أن األكثر إثارة يظل من نصيب ذلك االقرتاح بأن تظل قضية وجود العرب الفلسطينيني 
يف إرسائيل قضية مفتوحة غري حمسومة، والذي طرحه ديان معرّبًا عيانًا بيانًا عن أمله يف أن ُيتاح 
املجال أمام إمكان التخّلص منهم يف املستقبل املنظور )يف ذلك الوقت( من خالل أداة الرتانسفري 
سيئة الصيت، وذلك لدرء احتامل حتّوهلم إىل »طابور خامس«. وثمة إشارات كثرية يف املحرضين 
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يف ما ييل، الرتمجة احلرفية لالتفاقية العامة امللزمة لكافة الكتل املوقعة عليها أيًضا:

الخطوط األساسية لتشكيل حكومة وحدة خالل فرتة الكنيست الرابعة والعرشين

)ترمجة حرفية(

»بام أن دولة إرسائيل عالقة يف أزمة سياسية حادة وعدم استقرار حكومي حاد منذ نحو عامني، 
ويف ما يواجه االقتصاد اإلرسائييل منذ اخلروج من أزمة كورونا، حتديات اقتصادية استثنائية يف 
حجمها وتعقيداهتا، تتطلب حكومة فاعلة بشكل فوري، قررت الكتل املوقعة تشكيل حكومة 

وحدة«.
»سرتكز حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها عىل أعامهلا يف املجال املدين واالقتصادي، من 
أجل حتسني رفاهية املواطنني اإلرسائيليني من مجيع الفئات والقطاعات، وستعرض احلكومة 
ميزانية الدولة للعامني اجلاري واملقبل عىل الكنيست، للمصادقة عليها يف غضون وقت قصري«.
»سرتكز حكومة الوحدة عىل العديد من القضايا املشرتكة بني مجيع مواطني الدولة يف جماالت 
مكونات  خمتلف  بني  االنقسامات  توحيد  عىل  احلكومة  ستعمل  واالقتصاد.  والصحة  األمن 
املجتمع اإلرسائييل، وتقوية أسس إرسائيل كدولة هيودية وديمقراطية وبروح وثيقة االستقالل، 

وتقود برامج خمتلفة هتدف إىل إخراج دولة إرسائيل من األزمة االقتصادية«.

تعمل حكومة الوحدة عىل أساس اخلطوط العريضة املوضوعة:
1. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل ترسيخ استقرار احلكم، وسرتكز عىل إعادة 

تأهيل االقتصاد واملجتمع املدين، وتعزيز مكانة الدولة، وتوسيع جماالت االتفاق الوطنية.
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2. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل تشجيع النمو عىل أساس مبادئ االقتصاد 
العادل، الذي يوجه االستثامر يف امليزانية إىل الطبقة الوسطى والطبقات األضعف، مع تقليص 

الفوارق االجتامعية، وتعزيز اخلدمات االجتامعية. 
ستعمل احلكومة عىل تقليص وإزالة احلواجز البريوقراطية، ورقمنة احلكومة )»من دون أوراق 
وطوابري انتظار(، وتعزيز برنامج متكامل لزيادة اجلودة وتقليص العبء التنظيمي. باإلضافة إىل 
ذلك، ستعمل احلكومة عىل تقوية القطاع اخلاص، مع الرتكيز عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة، 

وحتقيًقا هلذه الغاية ستنشئ شبكة أمان للعاملني حلساهبم اخلاص.

العالية  التكنولوجيا  قطاع  يف  العاملني  عدد  زيادة  وطني  كهدف  احلكومة  ستعرض   .3
ذلك  بام يف  العام 2026،  بحلول  االقتصاد  العاملني يف  إمجايل عدد  من  إىل %15  )اهلايتيك( 
والتكنولوجيا  واحلوسبة،  االصطناعي،  والذكاء  األغذية،  تكنولوجيا  صناعة  يف  العاملون 
التميز ودعم  التكنولوجي، وتعزيز  التعليم  تعزيز  الرقمية. وستعمل عىل  الزراعية، والصحة 

التدريب والتحويالت املهنية. 
يتفق الطرفان عىل أن جهود احلكومة يف التشغيل والتدريب املهني جيب أن ترتكز يف إدارة 
العمل يف االقتصاد، وخلق  أماكن  العمل، عىل أساس حتديد  بالتعاون مع أصحاب  واحدة، 

آليات إعادة تدريب مهنية، والسعي للحد من البطالة.

4. تتفق كتل االئتالف عىل قانون املشاريع الوطنية وتتعهد بدعمه، والذي بموجبه ستعمل 
احلكومة عىل تعزيز بناء مستشفيني )يف النقب واجلليل(، ومطار آخر، وغرف دراسية، وقطارات 
مرتو، وقطارات رسيعة، وتعزيز انتشار شبكة اهلواتف األرضية واالنرتنت اعتامًدا كوابل األلياف 

الضوئية، يف الضواحي واملجتمع العريب.
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5. ستعمل احلكومة من أجل نمو القدس، عاصمة إرسائيل، وازدهارها، مع االستمرار يف 
البناء فيها بحجم كبري ذي أمهية، وحتويلها إىل مدينة مرتوبولني، وعاصمة ديناميكية وعرصية. 
وكجزء من هذا، ومن أجل ترسيخ مكانة املدينة كمركز حكومي، سيتم يف غضون فرتة وجيزة 
بعد بدء عمل احلكومة، تنفيذ قرار احلكومة بنقل مجيع وزارهتا ومؤسساهتا الوطنية القطرية إىل 

القدس«.

6. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل تعزيز األمن القومي إلرسائيل، واحلفاظ عىل 
أمن مجيع مواطني الدولة، إىل جانب السعي الدائم لتحقيق السالم. يتفق الطرفان عىل رضورة 
اخلارجية  بالعالقات  اخلارجية ودورها كمؤسسة ختتص  وزارة  مكانة  لتعزيز  إجراءات  اختاذ 

لدولة إرسائيل.

يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل تطوير املحيط اجلغرايف إلرسائيل، وتعزيز   .7
الظروف االقتصادية التي متكن من االندماج واملشاركة املدنية، بام يف ذلك من خالل االندماج 
التي تقرص والية  الترشيعات  الفوري وتعزيز  بالدعم  التحالف  تتعهد كتل  العمل.  يف سوق 

رئيس الوزراء عىل فرتتني )أو 8 سنوات، أهيام أطول(.

8. يتفق الطرفان عىل تشكيل جلنة تتألف من ممثلني عن مجيع أحزاب االئتالف برئاسة وزير 
العدل هبدف سن القانون األساس للترشيع.

9. يتفق الطرفان عىل وجوب اختاذ إجراءات حازمة للجم ارتفاع أسعار املساكن، من خالل 
جمموعة متنوعة من التدابري التي تعالج مجيع العوامل التي تؤثر عىل أسعار املساكن، بام يف ذلك 
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قضية النقل واإلسكان سهل املنالية، من خالل الترشيعات ذات الصلة. 
سيقدم وزير البناء واإلسكان يف غضون 60 يوًما من تشكيل احلكومة، إىل جملس األرايض 
اإلرسائييل، قراًرا سياسًيا واسًعا ومنظاًم بشأن اإلسكان امليسور التكلفة والتجديد احلرضي، 
باإلضافة إىل سياسة شاملة بشأن املزيج التسويقي بأسعار معقولة وإجيارات األسعار والتدابري 
املبتكرة لصالح التجديد احلرضي. باإلضافة إىل ذلك، سيقدم وزير اإلسكان للحكومة خطة 
تسويقية لـ 300 ألف وحدة سكنية، بام يف ذلك حل مايل لصالح مجيع البنى التحتية واملؤسسات 

العامة املطلوبة لتنفيذ اخلطة.

10. يتفق الطرفان عىل وجوب اختاذ إجراءات لتنفيذ حلول رسيعة وحمددة يف جمال النقل، 
وحتسني املواصالت التعاونية والنقل العام.

11. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل زيادة األمن الشخيص جلميع مواطني دولة 
إرسائيل، وتعزيز سلك الرشطة وإضافة معايري القوة البرشية فيه. ستنفذ احلكومة برناجًما للقضاء 
عىل اجلريمة يف املجتمع العريب يتضمن تشديد العقوبة، وإنشاء وحدات رشطة خمصصة للقضاء 

عىل اجلريمة يف املناطق الريفية ويف املجتمع العريب.

12. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة سوف تعمل يف اجتاه تقليص حجم التجريم باجلنائيات، 
وتنفيذ إصالحات لتعزيز احلقوق املدنية يف التحقيق واملحاكمة.

13. ستفي احلكومة بالتزامها جتاه تعزيز وحدة الشعب اليهودي وتشجيع اهلجرة اليهودية 
إىل إرسائيل، وزيادة التفاهم املتبادل بني دولة إرسائيل وهيود العامل.
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14. يتفق الطرفان عىل أنه ينبغي اختاذ إجراءات للنهوض بقضايا الدين والدولة التي يوجد 
اتفاق عام واسع عليها.

15. تتعهد الكتل االئتالفية بدعم سن »قانون التجنيد« يف خمطط وزارة الدفاع، بموجب ما 
متت املصادقة عليه بمرشوع القانون، بالقراءة األوىل يف الكنيست العرشين. باإلضافة إىل ذلك، 
ومن أجل توفري حل شامل للقضية، سينظر رئيس الوزراء ووزير الدفاع يف تشغيل نموذج جديد 
يف جمال اخلدمة املدنية واخلدمة الوطنية ملجموعات سكانية معينة. هلذا الغرض، سيتم تشكيل 
جلنة برئاسة ممثل عن رئيس الوزراء وممثل عن وزير الدفاع، ستعرض نتائجها عىل احلكومة يف 

غضون 90 يوًما.

16 - يتفق الطرفان عىل أنه جيب يف أعقاب أزمة كورونا اختاذ إجراءات لتعزيز نظام الصحة 
 .OOOO العامة وجعله يف مستوى اجلاهزية وفًقا ملعايري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يشمل ذلك تصحيح العامل الديمغرايف يف سلة اخلدمات الصحية لتعكس شيخوخة السكان. 
باإلضافة إىل ذلك، سيتم توفري ملحق سنوي ثابت بنسبة 1.65% من تكلفة سلة اخلدمات 
الصحية لغرض إضافة أدوية ومعدات وتقنيات طبية جديدة إىل سلة اخلدمات الصحية، وسيتم 

حتديث مؤرش التكلفة الصحية ليشمل املريض الداخيل.
ثابتة لألطباء واملمرضات واملهن  سيتم حتديد املعايري امُلحددة خالل فرتة كورونا كمعايري 
الصحة  نظام  لتعزيز  أساسية  أن هناك حاجة  الطرفان عىل  يتفق  امليزانية. كام  قاعدة  الطبية يف 

النفسية يف كل من مستشفيات األمراض النفسية والرعاية املجتمعية.

17. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل تعزيز نظام التعليم، بام يف ذلك تعزيز مكانة 
املعلم واستقاللية املديرين. اتفق الطرفان عىل نقل مسؤولية الطفولة املبكرة إىل وزارة الرتبية 
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18. يتفق الطرفان عىل استمرار املساعدة لقطاع الفنادق والسياحة يف أعقاب أزمة كورونا 
وعملية »حارس احلامية« )العدوان عىل قطاع غزة أيار 20201- الرتمجة(. ستشمل املساعدة، 
ضمن أمور أخرى، اإلعفاء الرضيبي للصناعة يف متوز- كانون األول 2021، وإبداء مرونة يف 
تقديم خمصصات بطالة للعاملني الذين ُأخرجوا إلجازات غري مدفوعة األجر يف قطاع السياحة 
والفندقة، وتعويض الرشكات اجلديدة امُلفَتَتحة اعتبارًا من آذار 2021 )بعد قرار احلكومة رقم 

.)708

املنظامت  واخلرجيني،  الشباب  حركات  الرسمي:  غري  التعليم  أن  عىل  الطرفان  يتفق   .19
الشبابية، متطوعو سنة اخلدمة، طالب اإلعداد العسكري، من مجيع االجتاهات، يشكلون عاماًل 

مهاًم يف املجتمع املدين اإلرسائييل، هلذا الغرض، ستعمل احلكومة عىل زيادة أساس ميزانيتها. 

جاهدة  وتسعى  العايل،  التعليم  تعزيز  عىل  ستعمل  احلكومة  أن  عىل  الطرفان  يتفق   -  20
للحصول عىل درجة البكالوريوس باملجان يف املواد املطلوبة يف سوق العمل واخلدمات، وستعمل 
عىل إنشاء جامعة يف اجلليل، وتصحيح موازنة الطالب الذين مل حيظوا بموازنة يف جامعة اريئيل، 

)القصد جامعة مستوطنة أريئيل يف الضفة الغربية املحتلة- الرتمجة(.

21. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل محاية البيئة يف إرسائيل، مع مواجهة التحديات 
لتقليل  أهداًفا طموحة  احلكومة  املناخ واحلاحيتها. ستقود  أزمة  بحدة  االعرتاف  العاملية، مع 
انبعاثات الكربون يف إرسائيل بموجب قانون املناخ الذي سيشمل آلية تسعري الكربون. ستعمل 
احلكومة عىل إخالء املصانع امللوثة من خليج حيفا، ومحاية احليوانات، ومحاية البحر والشواطئ.
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تعزيز  اهلواء من خالل  تلوث  للحد من  اختاذ إجراءات  ينبغي  أنه  الطرفان عىل  يتفق   .22
الطاقات املتجددة وتعزيز التدابري لتقليل االعتامد عىل الوقود امللوث، بام يف ذلك الرتويج خلطة 

رئيسية القتصاد الطاقة.

23. يتفق الطرفان عىل أن الزراعة هي حجر الزاوية الوطني، وينبغي تعزيز االستيطان الريفي. 
تتضمن ترسيخ حقوق ملكية األرض واستخدامها،  للزراعة  رئيسية  سرتوج احلكومة خلطة 

وختفيض رسوم املياه للزراعة.

24. يتفق الطرفان عىل الرتويج خلطة وطنية لتقوية منطقة الشامل وتنميتها.

25. يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعمل عىل محاية حقوق مواطنيها املسنني، والترشيعات 
التي ستعرّب عن حقهم يف الشيخوخة بكرامة، ورفاهية الناجني من املحرقة الذين يعيشون يف 
كبار  دخل  يكون  بحيث  السن.  لكبار  الدخل  ضامن  زيادة  طريق  عن  ذلك  يف  بام  إرسائيل، 
السن 70% من احلّد األدنى لألجور. رفع السقف وتقليل آلية التجاهل لكبار السن )وكذلك 
األشخاص ذوي اإلعاقة واألرس ذات العائل الوحيد(، ستعمل احلكومة عىل استكامل تنفيذ 
توصيات اللجنة املهنية يف وزارة اهلجرة، يف موضوع كبار السن )2016(. ستعمل احلكومة 

للقضاء عىل ظاهرة عزلة املسنني، واستغالهلم.

26 - يتفق الطرفان عىل أن احلكومة ستعتمد استنتاجات اللجنة الوزارية املشرتكة ملنع العنف 
ضد املرأة والعنف العائيل ومعاجلته، بام يف ذلك إنشاء نظام طوارئ للنساء يف أوقات األزمات، 
وإضافة غرف طوارئ يف املستشفيات، وتعزيز ترشيعات املساعدة القانونية ملنع العنف، وإعادة 
تأهيل ضحايا اجلرائم والعنف اجلنيس. وتوسيع نطاق تطبيق السوار اإللكرتوين للمشتبه هبم، 
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وإلغاء قانون التقادم عىل اجلرائم اجلنسية والعنف ضد القارصين، واجلرائم اجلنسية ضد البالغني. 
ستنشئ احلكومة جلنة لضحايا اجلرائم يف وزارة العدل، سرتكز عىل عالج ضحايا اجلريمة. 
ستنشئ احلكومة مراكز محاية خمصصة ملقدمي الشكاوى البالغني يف اجلرائم اجلنسية، عىل غرار 
املراكز احلالية للقرص. سيتم إنشاء أقسام خمصصة للتعامل مع اجلرائم اجلنسية يف رشطة إرسائيل 

والنيابة العامة واملحاكم.

27- ستعمل احلكومة عىل حتقيق املساواة االجتامعية الكاملة بني الرجل واملرأة.

اللجان  إجراءات  وتنفيذ  الواحدة«  »الروح  إصالح  تعزيز  عىل  االئتالف  كتل  تتفق   -28
األخرى التي عملت لصالح املعاقني واملعاقني ذهنًيا يف اجليش اإلرسائييل يف قسم إعادة التأهيل 
بوزارة الدفاع، وتقليص البريوقراطية، حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم، من منطلق التزام دولة 

إرسائيل جتاه مقاتيل اجليش اإلرسائييل.

29. يتفق الطرفان عىل سن قانون خدمات الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة. باإلضافة إىل 
ذلك، ستعمل احلكومة عىل حتديد أهداف لتعزيز إمكانية الوصول يف إرسائيل لوضع وتنفيذ 
معايري الوصول وفًقا ملعايري املكان واالحتياجات. ستعمل احلكومة عىل رفع مستوى الوعي 

بني عامة الناس من ذوي اإلعاقة. كام ستشجع احلكومة عىل استخدام لغة اإلشارة. 
يتفق الطرفان عىل تشكيل جلنة توجيهية بمشاركة مجيع كتل االئتالف لفحص التغيريات يف 
النظام االنتخايب، بام يف ذلك خارج النظام االنتخايب اإلقليمي، واالنتخابات التمهيدية يف يوم 
االنتخابات وتصويت اإلرسائيليني يف اخلارج، وستقوم بمراجعة التعديالت الترشيعية للدعاية 

االنتخابية. 
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30. يتفق الطرفان عىل وجوب اختاذ إجراءات لتعزيز الثقافة والرتاث حتى تنمو وتزدهر.

بنود  ذات  طابع  سيايس  يف  االتفاقيات  مع  الكتل  الربملانية،  كام وردت  يف  االتفاقيات  الخاصة 

لكل  واحدة  من  الكتل:

االتفاقية مع كتلة »أمل جديد« برئاسة غدعون ساعر:

البند 33 يف االتفاقية اخلاصة: يتفق الطرفان عىل الدفع نحو، ومتويل، خمططات قومية   -
لتعزيز الشامل وتطويره، بام يتضمن خمططات لتطوير مرتفعات اجلوالن، ومدينة )مستوطنة( 

كترسين، وأن ُيْضمن هذا بقرار صادر عن احلكومة.
البند 34، يف االتفاقية اخلاصة: يتفق الطرفان عىل أنه جيب ضامن املصالح القومية يف   -
مناطق ج )يف الضفة الغربية املحتلة - الرتمجة(، ويتم ألجل هذا الغرض ختصيص موارد ذات 
غري  والسيطرة  البناء،  خروقات  ومنع  القانون،  تطبيق  أجل  من  متخصصة،  ووظائف  صلة، 

القانونية عىل األرايض يف مناطق ج، )القصد البناء الفلسطيني يف الضفة - الرتمجة(.
العام  باملخطط  الدفع  استمرار  عىل  الطرفان  يتفق  اخلاصة:  االتفاقية  يف   34 البند   -
للمواصالت يف مناطق هيودا والسامرة وغور األردن )الضفة املحتلة - الرتمجة(، ويستمر تطبيق 
هذا املخطط، حتى إنجازه مع هناية العام 2021، من أجل أن يكون باإلمكان تطبيق أهداف 
اخلطة اخلمسية يف وزارة املواصالت، وألجل هذا الغرض، يتواصل التخطيط العام والتخطيط 

التفصييل يف تلك املناطق..«.
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االتفاقية مع كتلة »ميينا« برئاسة نفتايل بينيت:

القومية  املصالح  ضامن  جيب  أنه  عىل  الطرفان  يتفق  اخلاصة:  االتفاقية  يف   29 البند   -
اإلرسائيلية يف مناطق ج )يف الضفة الغربية املحتلة - الرتمجة(، وألجل هذا يتم ختصيص موارد 
ووظائف لإلدارة املدنية يف وزارة الدفاع، من أجل تطبيق القانون، ومنع خروقات البناء والسيطرة 

غري القانونية عىل األرايض يف مناطق ج.
ألهداف  ميزانيات  عام،  كل  يف  احلكومة  ختصص  اخلاصة:  االتفاقية  يف   ،30 البند   -
الزراعة، الصحة، األمن  الثقافة، األديان،  الرفاه، االستيطان،  التعليم،  ومشاريع يف جماالت: 
واملجتمع، بام يشابه النشاط الذي ُطبق يف السنوات األخرية، بموجب البنود من 9 إىل 13، يف 

قرار احلكومة 3666، يوم 11 آذار 2018.

االتفاقية مع كتلة »إرسائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليربمان:

القومية  املصالح  ضامن  جيب  أنه  عىل  الطرفان  يتفق  اخلاصة:  االتفاقية  يف   23 البند   -
موارد  خُتصص  هذا  وألجل  الرتمجة(،  املحتلة-  الغربية  الضفة  )يف  ج  مناطق  يف  اإلرسائيلية 
ووظائف، من أجل تطبيق القانون، ومنع خروقات البناء والسيطرة غري القانونية عىل األرايض 

يف مناطق ج.

االتفاقية مع كتلة »أزرق أبيض« برئاسة بيني غانتس:

البند 16 يف االتفاقية اخلاصة: يتفق الطرفان عىل احلفاظ عىل الطابع اليهودي لدولة   -
إرسائيل، وتشجيع هجرة اليهود من كل أنحاء العامل. كذلك يعمل الطرفان عىل تعزيز العالقة 
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مع الشعب اليهودي يف الشتات.
البند 17 يف االتفاقية اخلاصة: تعمل احلكومة عىل استقدام األثيوبيني اليهود خالل   -

ثالث سنوات.
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السري الذاتية للوزراء

نفتايل بينيت، زعيم حزب »يمينا«: رئيس احلكومة حتى يوم 23 آب 2023، يتوىل بعدها 

وزارة اخلارجية. وسيتوىل بالتزامن مع رئاسته للحكومة وزارة االستيطان.
البديل، ويتوىل  اخلارجية ورئيس احلكومة  لبيد، زعيم حزب »يوجد مستقبل«: وزير  يائري 

رئاسة احلكومة يوم 23 آب 2023.
بيني غانتس، زعيم حزب »أزرق أبيض«: وزارة الدفاع.

أفيغدور ليربمان، زعيم حزب »إرسائيل بيتنا«: وزارة املالية.

مرياف ميخائييل، رئيسة حزب »العمل«: وزارة املواصالت.

غدعون ساعر، زعيم حزب »أمل جديد«: وزارة القضاء.

نيستان هوروفيتس، رئيس حزب »مريتس«: وزارة الصحة.

أييليت شكيد )يمينا(: وزارة الداخلية.

يفعات شاشا بيطون )أمل جديد(: وزارة التعليم.

عومر بار ليف )العمل(: وزارة األمن الداخيل.

زئيف إلكني )أمل جديد(: وزارة البناء واإلسكان، ووزير القدس والرتاث.

يوعز هندل )أمل جديد(: وزارة االتصاالت.

أورنا بربيباي )يوجد مستقبل(: وزارة االقتصاد.

عوديد فورير )إرسائيل بيتنا(: وزارة الزراعة ووزارة تطوير النقب واجلليل والضواحي.

مئري كوهني )يوجد مستقبل(: وزارة الرفاه.

كارين الهرار )يوجد مستقبل(: وزارة الطاقة.

متار زاندبرغ )مريتس(: وزارة البيئة.

عيساوي فريج )مريتس(: وزارة التعاون اإلقليمي.
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يوئيل رزفوزوف )يوجد مستقبل(: وزارة السياحة.

اليعيزر شطرين )يوجد مستقبل(: وزارة املخابرات.

متان كهانا )يمينا(: وزارة الشؤون الدينية.

متنو شطة )أزرق أبيض(: وزارة اهلجرة.

حييل طروفر )أزرق أبيض(: وزارة الثقافة.

مرياف كوهني )يوجد مستقبل(: وزارة املساواة االجتامعية.

مرياف فركش هكوهني )أزرق أبيض(: وزارة العلوم.

نحامن شاي )العمل(: وزارة الشتات.

حمد عامر )إرسائيل بيتنا(: وزير يف وزارة املالية، وحيصل عىل صالحيات من وزير املالية.

يوئيل رزفوزوف )يوجد مستقبل(: وزارة السياحة.

اليعيزر شطرين )يوجد مستقبل(: وزارة املخابرات.

متان كهانا )يمينا(: وزارة الشؤون الدينية.

متنو شطة )أزرق أبيض(: وزارة اهلجرة.

حييل طروفر )أزرق أبيض(: وزارة الثقافة.

مرياف كوهني )يوجد مستقبل(: وزارة املساواة االجتامعية.

مرياف فركش هكوهني )أزرق أبيض(: وزارة العلوم.

نحامن شاي )العمل(: وزارة الشتات.

حمد عامر )إرسائيل بيتنا(: وزير يف وزارة املالية، وحيصل عىل صالحيات من وزير املالية.
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نفتايل بينيت

رئيس الحكومة، حتى يوم ٢3 آب ٢٠٢3

ويحمل أيًضا حقيبة االستيطان

ولد يوم 1972/3/25
متزوج وله 4 أوالد ويسكن يف حيفا

رئيس حتالف »يمينا«.

وصل بينيت إىل الكنيست ألول مّرة عىل رأس قائمة »البيت اليهودي« التحالفية اجلديدة، 
يف انتخابات العام 2013، بعد أن حصدت القائمة 12 مقعًدا، ما شكل زيادة لقوة األحزاب 

الناشطة بني املستوطنني بخمسة مقاعد عن االنتخابات التي سبقتها.
توىل بينيت يف حكومة بنيامني نتنياهو 2013- 2015 وزارة االقتصاد املوسعة، التي ضمت 
يف  قوية  شخصية  وكان  اقتصادي،  وختطيط  وجتارة  وصناعة  عمل  من  عّدة،  سابقة  وزارات 

احلكومة، وقاد اخلط اليميني األكثر تشدًدا.
العام  يف  اإللزامية  العسكرية  اخلدمة  أدى  الصهيوين،  الديني  التيار  من  بيت  يف  بينيت  نشأ 
1990 مدة ثالث سنوات، وبقي بعد ذلك يف اجليش النظامي ثالث سنوات أخرى، وخترج 

من اجليش برتبة رائد.
اجته بينيت بعد ذلك إىل القطاع االقتصادي، لكنه شغل خالل الفرتة السابقة منصب املدير 
أيًضا بني املستوطنني، وأقام الحًقا مع  العام ملجلس مستوطنات الضفة، فحصل عىل شعبية 
زميلته أييليت شكيد حركة »يرسائيل شييل« وهي من احلركات اليمينية املتطرفة، التي تعمل يف 
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حميط املؤسسة احلاكمة والكنيست، وتنشط بني اجليش الشاب، خاصة يف اجلامعات، وحتثهم 
عىل اللجوء للمواقف اليمينية املتشددة.

توىل بينيت يف حكومة بنيامني نتنياهو 2015- 2019 وزارة التعليم، وكان من الضاغطني 
يف احلكومة لسّن املزيد من القوانني العنرصية، وباألساس قوانني الضم الزاحف للضفة.

بعد حل الكنيست الـ 20، انشق بينيت مع زميلته شكيد عن قائمة »البيت اليهودي«، وشكال 
قائمة »اليمني اجلديد«، إال أن هذه القائمة مل تعرب نسبة احلسم يف انتخابات نيسان، إذ حصلت 

عىل 138600 صوت، مبتعدة بـ 1400 صوت عن أصوات نسبة احلسم %3,25.
ومتهيًدا النتخابات أيلول 2019، أعيد حتالف »البيت اليهودي« السابق، حتت تسمية »يمينا«، 
وكان بينيت قد تنازل عن رئاسة قائمة »اليمني اجلديد« لصالح شكيد، التي تولت رئاسة قائمة 

»يمينا«. ثم عاد لرئاسة القائمة النتخابات آذار 2020.
يمينا،  »الصهيونية اجلديدة« عن حتالف  انشق حزب  الـ 24،  الكنيست  متهيًدا النتخابات 

وبات اسم »يمينا« اساًم للقائمة االنتخابية للحزب الذي يرئسه بينيت.
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 يائري لبيد

وزير الخارجية.

يتوىل رئاسة الحكومة بالتناوب

يوم 23 آب 2023

ولد يوم 1963/11/5
متزوج وله ثالثة أوالد ويسكن يف تل أبيب

صحايف ومقدم برامج إخبارية
رئيس حزب »يوجد مستقبل«.

وصل لبيد إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات العام 2013، برئاسته للحزب الذي أسسه، 
حاصاًل عىل نتيجة فاجأت كل استطالعات الرأي التي سبقت يوم االنتخابات بواقع 19 مقعًدا، 

ليحل ثانًيا يف الكنيست، بعد الكتلة التحالفية يف حينه، بني »الليكود و«إرسائيل بيتنا«.
لبيد هو يف األساس إعالمي، وكان مقدم برامج استضافة يف القناة الثانية للتلفزيون؛ والحًقا، 
الربنامج اإلخباري األسبوعي »مساء كل مجعة« يف القناة ذاهتا. وكان له مقال أسبوعي يف امللحق 

األسبوعي الرتفيهي- االجتامعي »7 أيام« يف صحيفة »يديعوت أحرنوت«.
هو نجل الصحايف السابق يوسيف لبيد، الذي عمل يف صحف ووسائل إعالم عّدة، وكان 

معروًفا بتوجهاته اليمينية والعلامنية.
أريئيل  السيايس يف جامعة مستوطنة  برناجمه  يعلن عن  أن  انتخابات 2013  لبيد يف  اختار 
بالذات، ويف هذا رسائل سياسية واضحة. فهذه الكلية حولتها حكومة الليكود إىل جامعة عىل 
الرغم من االنتقادات العاملية والداخلية، وقال لبيد إنه يؤيد حاًل قائاًم عىل أساس دولتني، لكن 
مع إبقاء كل الكتل االستيطانية الكربى حتت سيطرة االحتالل، وأنه »ال يريد أي حديث عن 
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القدس«.
حصل لبيد يف حكومة نتنياهو التي شكلها بعد انتخابات 2013، عىل وزارة املالية، وقاد سياسة 
اقتصادية صقرية، انقلب فيها عىل كل وعوده االنتخابية، التي تبنت شعارات محلة االحتجاجات 
الشعبية عىل غالء املعيشة التي شهدها صيف 2011. مل يلتفت لبيد خالل وجوده يف حكومة 
نتنياهو 2013- 2015 لقضية الرصاع، وأيد كافة املشاريع االستيطانية أو سكت عنها، وساهم 

يف زيادة ميزانيات االستيطان وميزانيات تشجيع االستيطان.
صفوف  يف  مقعًدا،   11 عىل  حصلت  التي  كتلته  مع   20 الـ  الربملانية  الوالية  يف  لبيد  بقي 
بضمنها،  وهو  كتلته  لكن  جديد.  من  هنض  ثم  الظل،  يف  قصرية  غري  لفرتة  وكان  املعارضة، 
وكانت  واالستيطان.  لالحتالل  والداعمة  العنرصية  القوانني  مشاريع  طرح  يف  أيًضا  برزت 
املبادرة ألشد القوانني خطورة، وأبرزها قانون احتجاز أموال الرضائب الفلسطينية، عرب النائب 

إليعازر شطرين، وبتأييد لبيد.
بموجب مرشوع رصد القوانني العنرصية والداعمة لالحتالل واالستيطان، الذي يديره املركز 
الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية »مدار«، فإن نسبة التصويت الرتاكمي لكتلة »يوجد مستقبل« 
عىل هذه القوانني كانت كام ييل: معارضة نحو 25%، وتأييد نحو 30%، وغياب عن اجللسات 

بنسبة 45%، وبالنسبة لكتلة معارضة، يدل الغياب هبذا احلجم عىل تواطؤ مع هذه القوانني.
اتفق يائري لبيد مع رئيس حتالف أزرق أبيض، بيني غانتس، عىل برنامج سيايس، ال يذكر حل 
الدولتني، ويرسم حدوًدا شبيهة بام طرحه بنيامني نتنياهو يف خطاب بار ايالن 2009، بمعنى 

احلفاظ عىل الكتل االستيطانية، بام فيها غور األردن. 
قبل انتخابات آذار 2020، أعلن مع حتالفه »أزرق أبيض« عن تبنيه لـ »صفقة القرن«.

قرر لبيد يف أعقاب تفكك حتالف »أزرق أبيض« بعد انتخابات آذار 2020، خوض انتخابات 
الكنيست الـ 24 يف آذار 2021، بقائمة حزبه »يوجد مستقبل«.
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 بيني غانتس

وزير الدفاع

مواليد 9/ 6/ 1959
رئيس حزب »مناعة إلرسائيل«

رئيس سابق ألركان اجليش اإلرسائييل

رئيس حزب »أزرق أبيض«.

وصل غانتس إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019. أمىض حياته يف اجليش، 
أن  بعد   2015 العام  حتى  األركان  رئاسة   2011 العام  يف  توىل  الضباط.  مراتب  يف  وتدّرج 

التمديد له مدة عام.
ظهر اسم غانتس يف الوالية الربملانية الـ 20 مراًرا كمرشح للدخول إىل احللبة السياسية، إما 

عىل رأس حزب مستقل، أو أن ينخرط يف أحد األحزاب الكربى.
عند حل الكنيست الـ 20 يف شهر كانون األول 2018، أعلن غانتس عن تشكيل حزب 
»مناعة إلرسائيل«، ورشع فوًرا يف البحث عن حتالفات، مستنًدا إىل استطالعات رأي كانت 
متنحه 13 مقعًدا. شّكل التحالف األول مع رئيس األركان األسبق موشيه يعلون، الذي أعلن 
هو أيًضا يف هناية العام 2018 عن تشكيل حزب »تلم«، إال أن استطالعات الرأي كانت متنح 

حزب »تلم« نحو 4 مقاعد، أو عدم جتاوز نسبة احلسم.
وّسع غانتس حتالفه يوم 20 شباط 2019، قبل ساعات من بدء تقديم قوائم املرشحني للجنة 
االنتخابات املركزية النتخابات الكنيست الـ 21، بالتحالف مع حزب »يوجد مستقبل« برئاسة 
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يائري لبيد، الذي كان يتمثل يف الوالية العرشين بـ 11 مقعًدا.
ُيعد غانتس بموجب تعريفات احللبة اإلرسائيلية ووسائل إعالمها، »وسطًا«، إال أن برنامج 
حتالفه ال يذكر دولة فلسطينية وال حل الدولتني، وينص الربنامج االنتخايب عىل ضم الكتل 
االستيطانية، بام فيها غور األردن، وبقاء القدس الرشقية حتت االحتالل. كام يرفض غانتس 

ورشكاؤه االنسحاب من مرتفعات اجلوالن السوري املحتل.
أعلن غانتس وحتالفه أزرق أبيض تبني »صفقة القرن« مع إعالهنا يف هنايات كانون الثاين 

2019، وتعهد بالعمل هبا، إذا ما شكل حتالفه احلكومة اجلديدة.
قرر غانتس بعد انتخابات آذار 2020 مع حزبه الذي يرأسه »مناعة إلرسائيل« االنشقاق 
عن حتالف أزرق أبيض، وأقام بالرشاكة مع بنيامني نتنياهو حكومة، كان من املفرتض أن تكون 
برئاسة يتم التناوب عليها بني االثنني، إال أن نتنياهو بدأ بعد تشكيل احلكومة ينقلب عىل كل 
االتفاق، ودامت احلكومة قرابة 7 أشهر شهدت خالهلا قالقل مستمرة، حتى ُحلت الكنيست، 

وحتولت إىل حكومة انتقالية.
شّكل غانتس متهيًدا النتخابات الكنيست الـ 24، قائمة انتخابية حتمل اسم »أزرق أبيض«، 
كانت استطالعات الرأي تتنبأ أهنا يف جمال عدم اجتياز نسبة احلسم، إال أن غانتس فاجأ يف يوم 

االنتخابات، بحصول قائمته عىل 8 مقاعد، وهي ضعف متثيل احلد األدنى يف الكنيست.
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أفيغدور ليربمان

وزير املالية

ولد يوم 1958/6/5 يف االحتاد السوفييتي وهاجر إىل إرسائيل عام 1978
مستوطن يف مستوطنة »نوكديم« يف منطقة بيت حلم

لقب أول يف العلوم االجتامعية
رئيس حزب »إرسائيل بيتنا«.

وصل ليربمان إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات العام 1999 رئيًسا حلزب »إرسائيل بيتنا« 
وجرى انتخابه يف كل االنتخابات السابقة رئيًسا للحزب.

ظهر ليربمان عىل املأل السيايس يف سنوات التسعني األوىل، حينام عّينه رئيس حزب »الليكود« 
اسمه  وبرز  ُمستحدًثا،  منصًبا  وكان  للحزب،  عاًما  مديرا  نتنياهو،  بنيامني  حينه،  يف  اجلديد 
كصاحب سطوة يف احلزب. يف العام 1996 أخذه نتنياهو معه إىل ديوان رئاسة الوزراء ليكون 
مديًرا عاًما للديوان، مع صالحيات واسعة، منها ما فرضها بنفسه، حتى أطلقت عليه وسائل 
اإلعالم لقب »مدير عام الدولة«، إال أنه استقال من منصبه بعد أكثر من عام، واتضح الحًقا 

أن االستقالة جاءت ليعد العدة لدخول الكنيست، فشّكل احلزب.
أماكن  مجيع  يف  الفلسطيني  الشعب  ضد  رشسة  دموية  عنرصية  بمواقف  ليربمان  يتمسك 
وهذا  جهاًرا،  ينطقها  ال  خمتلفة،  بصياغات   ،48 مناطق  من  العرب  طرد  يؤيد  وهو  تواجده، 
ما يظهر يف براجمه السياسية. قاد ليربمان من خالل نواب حزبه أخطر املشاريع العنرصية التي 

تستهدف فلسطينيي الداخل.
واجه ليربمان عىل مدى سنوات عديدة حتقيقات يف ما وصف بأنه أخطر ملفات الفساد التي 
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واجهها مسؤول سيايس، وكانت التحقيقات متشعبة، وصلت إىل خارج إرسائيل، وخالهلا وقعت 
أحداث أثارت أسئلة كثرية، مثل وفاة شاهد، وامتناع آخر عن تقديم إفادة، وعىل الرغم من 
توصية الرشطة بمحاكمته بأخطر التهم فإن النيابة ماطلت لسنوات بصياغة امللف الذي انتهى 
بتهمة هشة وجانبية جًدا، وسط الكثري من عالمات االستغراب، ليأيت قرار املحكمة البدائية 

بتربئته، رغم إدانة رشيكه يف التهمة نفسها.
واجه حزبه يف محلة انتخابات 2015 قضية فساد ضخمة ومتشعبة تورط فيها العرشات من 

املسؤولني يف مؤسسات حكومية ومجعيات استيطانية، وكّلهم عىل عالقة بحزبه.
توىل ليربمان مناصب حكومية عّدة  يف حكومات أريئيل شارون وإهيود أوملرت وبنيامني 
نتنياهو، إال أن أبرزها وزارة اخلارجية يف حكومتي نتنياهو 2009- 2013 و2013 و2015. 
واضطر لالنقطاع عن منصبه بعد انتخابات 2013، لعرشة أشهر، إىل حني انتهاء حماكمة الفساد 

التي واجهها. 
تلقى حزبه يف انتخابات نيسان 2019 رضبة بحصوله عىل 5 مقاعد، كانت هي بيضة القبان 
املستقبل،  قرأ  ليربمان  أن  إال  نتنياهو.  بنيامني  برئاسة  استيطاين  لتشكيل حكومة يمني  املقررة 
الذي قد يفاجئه، يف حال تم حل الكنيست، بسبب قضايا فساد نتنياهو. فقفز عىل قضية قانون 
جتنيد شبان احلريديم، واشرتط أن إقرار القانون بالصيغة التي وضعها اجليش، وأقرها الكنيست 
بالقراءة األوىل. وهذا ما رفضه احلريديم، ومعهم حزب الليكود ونتنياهو، كون القانون يعد 
متشدًدا من ناحية احلريديم، الذين يمتنعون عن التجند يف اخلدمة العسكرية ألسباب دينية، عىل 

الرغم من مواقفهم اليمينية.
أدى تصلب ليربمان يف موقفه إىل فشل نتنياهو يف تشكيل احلكومة، وُحلت الكنيست بعد 
50 يوًما عىل انتخابات نيسان 2019. وظهر عىل الفور أن قوة ليربمان وحزبه قد تعززت يف 
استطالعات الرأي. وبقي ليربمان عىل موقفه بعد انتخابات أيلول 2019، وكذا بعد انتخابات 

آذار 2020. 
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مرياف ميخائييل

وزيرة املواصالت

ولدت يوم 1966/11/24
عزباء تسكن يف تل أبيب

رئيسة حزب »العمل«.

وصلت مرياف ميخائييل إىل الكنيست ألول مّرة بعد انتخابات 2013 من قطاع اإلعالم، 
تنقلت خالل عملها بني وسائل إعالم إرسائيلية مركزية عّدة، وخاصة  بارزة،  فهي إعالمية 

اإلذاعية منها، وكانت تدير برامج إخبارية وسياسية.
معروف عنها أهنا ذات توجهات سالمية تقدمية، باإلمكان إدراجها يف أقىص يسار حزب 
ناشطة  أهنا  السالم اإلرسائيلية«، كام  مبادرة  تبادر-  املبادرات حلركة »إرسائيل  »العمل«، من 

نسوية، تنشط يف أطر نسوية عّدة. 
حافظت ميخيائييل عىل عضويتها يف الكنيست يف كل االنتخابات الالحقة. بعد انتخابات آذار 
2020، حينام تلقى حزهبا »العمل« الرضبة األشد، وبات متثيله 3 نواب، متردت عىل قرار زميليها 

يف الكتلة، عمري بريتس وايتسيك شمويل، االنضامم إىل حكومة بنيامني نتنياهو وبيني غانتس.
يف هناية العام 2029، أعلن رئيس احلزب اعتزال احلياة السياسية، بعد أن عرف أن فرص 
إعادة انتخابه ضئيلة. وتنافست ميخائييل عىل رئاسة احلزب، الذي كان يف مرحلة هتاٍو، وساد 

االنطباع بأن احلزب انتهى عملًيا.
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بعد فوزها يف االنتخابات الداخلية بأغلبية 77%، جرت انتخابات لقائمة احلزب وأسفرت 
عن وجوه غالبيتها جديدة، وهنا بدأ احلزب بالظهور يف استطالعات الرأي، عىل حساب أحزاب 
انقضت عىل مصوتيه، وعاد ليتمثل بـ 7 نواب يف انتخابات الكنيست الـ 24 يف آذار 2021، وعىل 
الرغم من قلة التمثيل مقارنة باملايض، فإن هذا يعد إنجازا حلزب »العمل«، ومليخائييل شخصًيا. 
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غدعون ساعر

وزير القضاء

مواليد 9/ 12/ 1966
متزوج من الصحافية غيئوال إيفن )الزوجة الثانية(

يسكن يف تل أبيب
لقب أول يف العلوم السياسية

لقب ثاٍن يف احلقوق

رئيس حزب »أمل جديد إلرسائيل«.

وصل غدعون ساعر إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات مطلع العام 2003، ضمن قائمة 
الليكود برئاسة أريئيل شارون، وبرز فور دخوله إىل الكنيست. كان ساعر يف تلك الوالية الربملانية 
الـ 16 ضمن التيار املتشدد يف كتلة »الليكود«التي رفضت خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة. بقي 
يف حزبه، بعد انشقاق شارون عن الليكود يف شهر ترشين الثاين 2005 وتشكيل حزب »كديام«.
يف انتخابات العام 2006 للكنيست الـ 17، دخل ساعر إىل الكنيست جمددًا، ضمن كتلة 
حزبه »الليكود« التي حصلت وقتها عىل 12 مقعدًا، داللة عىل اهنيار احلزب املرحيل يف تلك 
األيام. كام تم انتخابه للكنيست يف انتخابات العام 2009، وكان قد حصل عىل موقع متقدم يف 

قائمة »الليكود« برئاسة بنيامني نتنياهو، الذي شّكل احلكومة، وأسند له وزارة التعليم.
انتخب ساعر جمددًا للكنيست الـ 18 يف العام 2013، وحصل عىل وزارة الداخلية. لكن يف 
تلك الوالية الربملانية التي استمرت عامني، ظهر رصاع بينه وبني نتنياهو، حينام الحظ األخري أن 
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لساعر توجهات منافسة. وصل األمر إىل حّد تضييق نتنياهو عىل عمل زوجة ساعر اجلديدة يف 
حينه، مقدمة الربامج التلفزيونية اإلخبارية، غيئوال إيفن. استقال ساعر من احلكومة والكنيست 

يف أوائل خريف العام 2014، قبل أسابيع قليلة من حل الكنيست.
التشدد، وهو من أنصار ما يسمى »أرض إرسائيل  يتمسك ساعر بمواقف يمينية غاية يف 

الكاملة«. 
مل خيض ساعر انتخابات العام 2015، إال أن اسمه بقي يلوح يف األجواء السياسية، كمن 

يتحدى نتنياهو وينافسه. 
ومتهيدًا النتخابات نيسان 2019، عاد ساعر لنشاطه، وتنافس عىل مقعد يف القائمة، وحصل 
عىل املقعد الرابع املتقدم، عىل الرغم مما أشيع عن سعي نتنياهو إىل حمارصته. وحافظ عىل مكانته 

يف القائمة يف انتخابات أيلول 2019.
بعد حل الكنيست الـ 22، وفشل تشكيل حكومة، أظهر ساعر »متردًا« عىل رئيس احلزب 
بنيامني نتنياهو، ودعا إىل انتخابات لرئاسة احلزب، جرت يف الشهر األخري من العام 2019، 

ومني فيها هبزيمة شديدة عليه، إذ حصل عىل 28% فقط مقابل 72% لنتنياهو.
الثاين 2020، استقال ساعر من عضوية الكنيست وانسحب من عضوية  يف شهر ترشين 

الليكود، وبعد شهر، أقام حزب »أمل جديد إلرسائيل«.
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نيتسان هوروفيتس

وزير الصحة

ولد يوم 1965/2/24
ِمْثيل ويسكن مع رشيِكه يف تل أبيب

لقب أول يف احلقوق

رئيس حزب »مريتس«.

وصل هوروفيتس ألول مرة إىل الكنيست يف انتخابات العام 2009 ضمن كتلة »مريتس«، 
وأعيد انتخابه يف انتخابات العام 2013، إال أنه قرر االعتزال يف هناية تلك الدورة، ومل يشارك 

ال يف انتخابات 2015، وال يف انتخابات نيسان 2019.
يف أعقاب خسارة مريتس من قوته يف انتخابات نيسان 2019، وبات يصارع نسبة احلسم، 
تقرر إجراء انتخابات جديدة لرئاسة احلزب، وقرر العودة فورًا إىل صفوف احلزب للمنافسة، 

وفاز بالرئاسة متغلبًا عىل متار زاندبرغ، بعد 9 أشهر من انتخاهبا لرئاسة احلزب.
برز هوروفيتس ليس كمحام، وإنام كإعالمي، جاء من قنوات التلفزة، وكاتبًا ملقال سيايس، 

ويف السنوات األخرية، له مقال شبه أسبوعي يف صحيفة »هآرتس«. 
أقامه مريتس يف حينه عىل 5 مقاعد، دعا  الذي  التحالف  أيلول، وحصول  انتخابات  بعد 

احلزب للتحالف مع حزب »العمل« وهذا ما كان قبل انتخابات آذار 2020.
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أييليت شكيد

وزيرة الداخلية

ولدت يوم 1976/5/7
متزوجة وهلا ولدان، وتسكن يف تل أبيب

لقب أول يف الكهرباء وعلم احلاسوب
نائبة من كتلة »يميناث«.

وصلت شكيد إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات 2013، وكانت الوجه العلامين يف هذه 
القائمة التي كل نواهبا يف حينه من التيار الديني الصهيوين، لكنها تنافسهم يف تطرفها اليميني 
والعنرصي، ضد العرب، وهي من أبرز املبادرين لقانون »دولة القومية اليهودية« بصيغته األشد 

تطرفًا.
وصلت شكيد إىل الكنيست، بقرار من رئيس »البيت اليهودي«، يف حينه، نفتايل بينيت، بناء 
عىل رشاكتهام السابقة يف تأسيس حركة »يرسائيل شييل«، وهي من احلركات اليمينية املتطرفة، التي 
تعمل يف حميط املؤسسة احلاكمة والكنيست، وتنشط بني اجليش الشاب، خاصة يف اجلامعات، 

وحتثه عىل اللجوء للمواقف اليمينية املتشددة.
ونظرًا لدورها البارز يف أروقة الكنيست يف الدورة الربملانية السابقة القصرية من سنتني، عينها 

بينيت يف املرتبة الثالثة يف القائمة، بداًل من السابعة يف انتخابات 2013. 
تولت شكيد يف حكومة بنيامني نتنياهو 2015- 2019 وزارة القضاء، وسمح هلا منصبها 

بالدفع من أجل سن الكثري من القوانني العنرصية والقمعية، وقوانني الضم الزاحف للضفة.
انشقت شكيد بعد حل الكنيست الـ 20 مع زميلها بينيت عن قائمة »البيت اليهودي«، وشكال 
قائمة Oاليمني اجلديدO، إال أن هذه القائمة مل تعرب نسبة احلسم يف انتخابات نيسان، إذ حصلت 
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عىل 138600 صوت، مبتعدة بـ 1400 صوت عن أصوات نسبة احلسم %3,25.
 ،OيميناO متهيدا اًلنتخابات أيلول 2019، أعيد حتالف »البيت اليهودي« السابق حتت تسمية
وكان الرشط أن تتوىل شكيد رئاسة القائمة. إال أنه بعد فشل القائمة بحصوهلا عىل 7 مقاعد 

فقط، تراجعت شكيد عن رئاسة القائمة لصالح رشيكها نفتايل بينيت.
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يفعات شاشا بيطون

وزيرة التعليم

ولدت عام 1973/5/23 
تسكن يف زخرون يعكوف

دكتوراة يف الرتبية
نائبة من كتلة »أمل جديد إلرسائيل«.

وصلت يفعات شاشا بيطون إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات 2015.
شغلت من العام 2008 إىل 2013 منصب نائبة رئيس بلدية كريات شمونة.

تعمل يف جمال الرتبية والتعليم.
لالحتالل  والداعمة  العنرصية  القوانني  إطار  يف   ،20 الـ  الربملانية  الوالية  يف  اسمها  برز 

واالستيطان. 
انتقلت بيطون بعد حل الوالية الـ 21 مع حزهبا السابق كوالنو إىل حزب الليكود، لتحل 

بموجب االتفاق يف املقعد الـ 29.
قبل انتخابات آذار 2020، قرر كحلون االنسحاب من احلياة السياسية، إال أن بيطون حافظت 

عىل مقعدها، بانضاممها حلزب الليكود كليًا.
يف الوالية الربملانية الـ 23 كانت بيكون يف حالة صدام مع مقريب بنيامني نتنياهو، ونتنياهو 
شخصيًا، من خالل رئاستها للجنة الربملانية ملكافحة الكورونا، وجرت حماولة لإلطاحة هبا من 

رئاسة اللجنة. 
بعد إعالن غدعون ساعر عن إقامة حزب »أمل جديد إلرسائيل«، انضمت له فورًا، وكانت 

ثانية يف احلزب.
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 عومر بارليف

وزير األمن الداخيل )الرشطة(

ولد يوم 10/2/ 1953
يسكن يف كوخاف يائري
متزوج وله ثالثة أوالد

لقب ثاٍن يف العالقات الدولية
نائب من كتلة »العمل«.

وصل عومر بارليف إىل الكنيست يف انتخابات مطلع العام 2013. ُيعد واحدًا ممن يسمون 
Oأمراء السياسةO يف إرسائيل، فهو نجل قائد أركان جيش االحتالل اإلرسائييل حاييم بارليف 

بني عدوان حزيران وحرب أكتوبر )من العام 1968 إىل العام 1972(. 
جيش  يف  ناشطًا  املقابل  يف  كان  لكنه   ،Oاآلن Oالسالم  حركة  مؤسيس  من  ليف،  بار  عومر 
االحتياط، وشارك يف احلرب عىل لبنان يف العام 1982، برتبة ضابط يف وحدة النخبة »دورية 

قيادة األركان«.
حصل يف العام 1989 عىل اللقب الثاين يف العالقات الدولية، وكانت رسالته، حول شكل 
اتفاقية إسرتاتيجية حتل الرصاع اإلرسائييل السوري. والحقًا كان مستشارًا يف طواقم املفاوضات 

مع اجلانبني الفلسطيني واألردين.
انتخب بار ليف يف انتخابات الكنيست الـ 20، إال أنه خرس مقعده يف جوالت االنتخابات 

الـ 21 والـ 22 والـ 23، وعاد للكنيست الـ 24، بعد أن حّل ثانيًا يف قائمة احلزب.
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زئيف إلكني

وزير البناء واإلسكان

ووزير القدس والرتاث

ولد يوم 1971/4/3 يف االحتاد السوفييتي وهاجر يف العام 1990 إىل إرسائيل
متزوج وله 4 أوالد، ويستوطن يف مستوطنة إلداد يف منطقة بيت حلم )غوش عتسيون(

لقب أول يف تاريخ الشعب اإلرسائييل والرياضيات
لقب ثاٍن وثالث )دكتوراه( يف »تاريخ الشعب اإلرسائييل«

نائب من كتلة »أمل جديد إلرسائيل«.

 ،OكديامO وصل إلكني إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات العام 2006 ضمن قائمة حزب
وانتقل إىل حزب OالليكودO يف العام 2009، وخاض االنتخابات يف قائمته يف كل االنتخابات 

الالحقة.
خالل عضويته الربملانية األوىل، أبرز مواقف يمينية يف صفوف كديام، وكان داعاًم للقوانني 
العنرصية التي كانت تطرحها املعارضة اليمينية املتطرفة، ولكنه أبرز هذه املواقف بتطرف أشد 
حينام انتقل إىل الليكود، وكان رئيسًا لكتلة الليكود احلاكم يف دورة 2009- 2013، وأظهر 

تشددًا يف كيفية التعامل مع أحزاب االئتالف واملعارضة.
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وزير  منصب   2015  -2013 التالية  نتنياهو  بنيامني  حلكومة  األوىل  السنة  يف  الكني  توىل 
فساد،  قضية  يف  ليربمان  حماكمة  انتهاء  انتظار  يف  وزير،  دون  من  الوزارة  كانت  إذ  اخلارجية، 
وحينام عاد ليربمان إىل الوزارة، اختار الكني االستقالة، وانتقل لريأس جلنة اخلارجية واألمن.

توىل يف حكومة نتنياهو 2015- 2019 وزارة »القدس«، وكان ذراعًا قويًا للدفع بالقوانني 
العنرصية والداعمة لالحتالل واالستيطان يف احلكومة.

عضوية  ومن  احلكومة  من  االستقالة  مفاجئ  وبشكل   2020 األول  كانون  شهر  يف  قرر 
برئاسة غدعون ساعر،   Oأمل جديد إلرسائيلO إىل حزب  الليكود، وانضم  الكنيست وحزب 

وهذا هو االنتقال احلزيب الثالث له. 
يتمسك إلكني بمواقف يمينية متطرفة يف كل ما يتعلق بالرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ويرفض 

حل الدولتني. 
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يوعز هندل

وزير االتصاالت

ولد يوم 1975/5/22
متزوج وأب ألربعة

يسكن يف نس هاريم
دكتوراه يف التاريخ

نائب من كتلة »أمل جديد إلرسائيل«.

وصل هندل إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019، وهو مؤرخ معروف بمواقفه 
اليمينية املتشددة، نرش مقاالت ثابتة يف الصحف اإلرسائيلية، بينها صحيفة OهآرتسO. عمل حتى 
انتخابه يف »معهد اإلسرتاتيجية الصهيونية« )أحد أبرز معاهد اليمني االستيطاين، وُيعد مشاريع 

قوانني، من بينها أول مرشوع لقانون القومية(. 
انضم هندل إىل قائمة »أزرق أبيض« من خالل حزب »تلم«، الذي يرتأسه رئيس األركان 

األسبق موشيه يعلون.
بعد انتخابات آذار 2020، انشق مع زميله تسفي هاوزر عن حزهبام OتلمO، الرشيك يف التحالف 
السابق لـ »أزرق ابيض«، بموازاة انشقاق احلزب الذي يرئسه بيني غانتس عن التحالف، وانضم 

هندل مع زميله للحكومة برئاسة بنيامني نتنياهو. 
يف شهر كانون األول 2020، أعلن هندل وهاوزر انضاممها حلزب »أمل جديد إلرسائيل« 

برئاسة غدعون ساعر.
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أورنا بربيباي

وزيرة االقتصاد

ولدت يوم 1962/9/5
متزوجة وأم لثالثة أوالد

تسكن يف تل أبيب
حتمل لقب لواء يف اجليش اإلرسائييل

نائبة من كتلة »يوجد مستقبل«.

وصلت أورنا بربيباي إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019. أمضت حياهتا 
العملية يف اجليش، بعد أن أصبحت أول امرأة يف تارخيه حتصل عىل رتبة لواء. تولت عدة مهام 

أبرزها املسؤولية عن القوى العاملة يف اجليش. 
انضمت إىل قائمة »أزرق أبيض« من خالل حزب »مناعة إلرسائيل«، الذي يرتأسه رئيس 

األركان األسبق بيني غانتس.
النتخابات  ومتهيدًا   ،2020 آذار  انتخابات  بعد  أبيض«  »أزرق  حتالف  تفكك  أعقاب  يف 
الكنيست الـ 24 يف آذار 2021، انتقلت بربيباي إىل حزب »يوجد مستقبل« وحلت ثانية يف 

قائمته.
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عوديد فورير

وزير الزراعية

ووزير تطوير اجلليل والنقب والضواحي

ولد يوم 1977/5/30
متزوج وله ولدان ويسكن يف مدينة رحوفوت

لقب أول يف احلقوق
لقب ثاٍن يف اإلعالم السيايس

نائب من كتلة »يرسائيل بيتينو«.

وصل فورير إىل الكنيست ألول مرة يف أيلول 2015، بعد 6 أشهر من انتخابات ذلك العام، 
يف أعقاب استقالة نائب.

ولد فورير يف مدينة رحوفوت، وبقي فيها، وقد أدى اخلدمة العسكرية اإللزامية يف القطاع 
اإلعالمي، وانخرط يف بداياته يف السياسة املحلية يف مدينته، إذ كان والده رئيسًا لبلدية رحوفوت.
سعى للوصول إىل الكنيست يف انتخابات العام 2009، ضمن قائمة حزبه األول الليكود، 
إال أنه خرس املنافسة. انضم يف العام 2011 إىل حزب »يرسائيل بيتينو« وكان من مقيمي حركة 
Oشبيبة يرسائيل بيتينوO وبات رئيسًا للحركة، وسعى أيضا للدخول إىل الكنيست ضمن قائمة 
حزبه يف انتخابات 2013، إال أنه حل يف املرتبة 43 يف القائمة التحالفية حلزيب الليكود و«يرسائيل 
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بيتينو« التي حصلت يف تلك االنتخابات عىل 31 مقعدًا.
توىل فورير بعد تلك االنتخابات منصب مدير عام وزارة اهلجرة واالستيعاب حينام تولتها 

الوزيرة من حزبه سوفا الندفر.
برز فورير يف الوالية الربملانية الـ 20، منذ األسابيع األوىل لعضويته الربملانية، يف تقديم عدد 
كبري من القوانني العنرصية والداعمة لالحتالل، ومرر عددًا منها، إىل جانب مشاركته يف املبادرة 

لعرشات القوانني األخرى، من هذه الفئة.
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 مئري كوهني

وزير الرفاه

ولد يوم 1955/11/15

متزوج وله 3 أوالد
لقب أول يف تاريخ الشعب اإلرسائييل

لقب ثان يف علم اليهودية وفكرها
رئيس بلدية ديمونة سابقًا

نائب من كتلة »يوجد مستقبل«.

وصل مئري كوهني إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات العام 2013، من خالل حزب »يوجد 
مستقبل«، مبارشة من رئاسته لبلدية ديمونة )جنوب( مدة 10 سنوات متواصلة. هو يف األصل 

من حزب »إرسائيل بيتنا«، وترشح لرئاسة البلدية باسم حزبه السابق.
بربنامج حزبه  الرفاه. وهو متمسك  نتنياهو 2013- 2015 وزارة  بنيامني  توىل يف حكومة 

السيايس.
يف الوالية الربملانية الـ 20 كان مع حزبه يف صفوف املعارضة، وساهم بمشاريع قوانني عنرصية 

وداعمة لالحتالل واالستيطان.
واصل عضويته يف الكنيست دون انقطاع، وانتخب جمددًا يف آذار 2021.
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كارين إلهرار

وزيرة الطاقة

ولدت 1977/10/19
Oكريات أونوO متزوجة وتسكن يف

حتمل اللقبني األول والثاين يف احلقوق/ ختصص حقوق إنسان

نائبة من كتلة »يوجد مستقبل«.

وصلت إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات 2013 ضمن حزهبا Oيوجد مستقبلO، وهي 
ناشطة يف جمال حقوق اإلنسان، وحمارضة يف احلقوق يف إحدى الكليات، ومتخصصة يف حقوق 

اإلنسان ومتابعة حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، كوهنا مقعدة، وتتحرك بمقعد متحرك. 
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متار زاندبرغ

وزيرة البيئة

ولدت يوم 1976/4/29
تسكن يف تل أبيب

لقب أول يف علم النفس واالقتصاد
لقب أول يف احلقوق

لقب ثاٍن بتفوق يف علم النفس االجتامعي

نائبة من كتلة »مريتس«.

وصلت زاندبرغ إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات 2013، وتم انتخاهبا جمددًا يف قائمة 
احلزب يف العام 2015. 

يف صيف العام 2018، فازت برئاسة احلزب، وقادته يف انتخابات نيسان 2019، إال أن 
احلزب خرس من قوته، وفاز بـ 4 مقاعد. وعىل األثر جرت انتخابات جديدة لرئاسة احلزب، 

خرسهتا زاندبرغ لصالح نيتسان هوروفيتس، العائد حلزب مريتس حديثًا. 
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عيساوي فريج

وزير التعاون اإلقليمي

ولد يوم 12/14/ 1963
متزوج وله 7 أوالد ويسكن يف كفر قاسم

لقب أول يف إدارة احلسابات، وعمل مراقب حسابات

نائب من كتلة »مريتس«.

وصل فريج إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات 2013 ضمن حزب OمريتسO، وهو عضو 
فيه منذ سنوات. انتخب جمددًا يف انتخابات الكنيست الـ 21 يف نيسان 2019، لكنه مل ينجح 

يف جولتي االنتخابات التاليتني: أيلول 2019، وآذار 2020. 
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يوئيل رزفوزوف

وزير السياحة

ولد يوم 1980/7/5
من مواليد أذربيجان، وهاجر إىل إرسائيل يف العام 1991

متزوج وله ولدان
لقب أول يف إدارة األعامل

نائب من كتلة »يوجد مستقبل«.

Oيوجد  حزب  خالل  من   ،2013 انتخابات  يف  مّرة  ألول  الكنيست  إىل  رزفوزوف  وصل 
مستقبلO، وهو ريايض وكان كابتن منتخب إرسائيل يف اجلودو، نشط يف عدة أطر رياضية رسمية 

وحملية.
يف الوالية الربملانية الـ 20 كان يف صفوف املعارضة، لكنه شارك يف املبادرة لقوانني عنرصية 

وداعمة لالحتالل واالستيطان.
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إليعازر شطرين

وزير شؤون املخابرات

ولد يوم 1956/8/25
لواء احتياط يف اجليش اإلرسائييل

متزوج وله مخس بنات ويسكن يف بلدة هيوشع الدينية يف اجلليل

نائب من كتلة »يوجد مستقبل«.

)الـ   2013 العام  مطلع  انتخابات  يف  يوم  مّرة  ألول  الكنيست  إىل  شطرين  إليعازر  وصل 
19(، ضمن قائمة »احلركة« بزعامة تسيبي ليفني، وبقي يف الكتلة نائبًا، حتى انتهاء الدورة يف 

آذار 2015.
بعد اندماج OاحلركةO وزعيمتها ليفني يف قائمة Oاملعسكر الصهيوينO برشاكة مع حزب »العمل«، 
عشية انتخابات ربيع 2015، رفض شطرين اخلطوة، وعىل األغلب كان واضحًا أنه لن حيظى 
»يوجد  قائمة  إىل  فورًا  وانضم  شخصيًا،  ليفني  بشأهنا  قررت  التي  احلركة  مقاعد  من  بمقعد 
مستقبل«، وحّل فيها يف املرتبة الـ 12، يف حني أن الكتلة حصلت يف انتخابات آذار 2015 عىل 

11 مقعدًا. 
وتسنت عودة شطرين إىل الكنيست يف األسبوع األول من شهر أيلول 2015، يف أعقاب 

استقالة أحد النواب.
أمىض شطرين حياته العملية يف اجليش، وارتقى يف املنصب حتى وصل إىل رتبة لواء، توىل 
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من العام 2004 وحتى العام 2008 منصب مسؤول القوى العاملة يف اجليش، ثم أهنى خدمته 
وخرج ألعامله اخلاصة، وانضم إىل العمل السيايس يف هناية العام 2012، قبيل انتخابات مطلع 

العام 2013.
شطرين متدين ضمن التيار »الديني الصهيوين«، إال أنه من التيار املعتدل دينيًا، وقيل عنه إنه 

من مؤسيس البلدة الدينية OهيوشعO يف منطقة اجلليل. 
بادر يف الوالية الربملانية الـ 20 إىل سلسلة من القوانني العنرصية، لكن األهم هو أنه صاحب 
السلطة  تدفعه  الذي  نفسه  بالقدر  الفلسطينية،  الرضائب  أموال  »احتجاز«  قانون  مرشوع 

الفلسطينية لعائالت الشهداء، ولألرسى وعائالهتم.
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متان كهانا

وزير الخدمات الدينية

ولد يوم 29/7/1972
متزوج ويسكن يف حيفا
عقيد احتياط يف اجليش

نائب من كتلة »يمينا«.

وصل كهانا إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات أيلول العام 2019، استمر يف عضويتها 
بعد انتخابات الكنيست الـ 23 والـ 24. 

يف  ثم  ومن  العسكرية،  اخلدمة  من  بدءًا  اإلرسائييل،  اجليش  يف  العملية  حياته  كهانا  أمىض 
اجليش النظامي حتى العام املايض 2018. حيمل رتبة عقيد يف االحتياط، وهو من التيار الديني 

الصهيوين.
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بنينا متنو شطة

وزيرة الهجرة واالستيعاب

مواليد 1981/1/1
متزوجة وتسكن يف بيتح تكفا

لقب أول يف احلقوق

نائبة من كتلة »أزرق أبيض«.

»يوجد  حزب  خالل  من   2013 انتخابات  يف  مّرة  ألول  الكنيست  إىل  شطة  متنو  وصلت 
مستقبل«، لكنها مل تدخل الكنيست يف انتخابات 2015، إال بعد مرور قرابة عامني عىل عمل 

الوالية الربملانية، يف أعقاب استقالة أحد النواب من كتلتها »يوجد مستقبل«.
 ،2019 الـ  للكنيست   ،2019 نيسان  انتخابات  منذ  الكنيست،  إىل  العودة  يف  نجحت 

واستمرت حتى انتخابات الكنيست الـ 24.
انشقت يف الوالية الربملانية الـ 23 عن حزهبا »يوجد مستقبل« وانضمت إىل حزب Oمناعة 

إلرسائيلO برئاسة بيني غانتس، وكانت ضمن االئتالف احلكومي، وتولت وزارة وزارية. 
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حييل طروفر

وزير الثقافة والرياضة

ولد يوم 1978/4/22
متزوج وأب ألربعة أبناء

يسكن يف نس هاريم.

نائب من كتلة »أزرق أبيض«.

وصل طروفر اىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019، وهو ناشط اجتامعي ويعمل 
يف جمال الرتبية.

انضم طروفر إىل قائمة Oأزرق أبيضO من خالل حزب »مناعة إلرسائيل«، الذي يرتأسه رئيس 
األركان األسبق بيني غانتس.

أبيض،  نتنياهو، ضمن فريق أزرق  برئاسة  آذار 2020، انضم إىل احلكومة  انتخابات  بعد 
وحصل عىل وزارة الثقافة والشباب، وحافظ عىل عضويته يف قائمة احلزب متهيدًا النتخابات 

الكنيست الـ 24.
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مرياف كوهني

وزيرة املساواة االجتامعية

ولدت يوم 1983/8/26
متزوجة وأم البنة

تسكن يف القدس يف الشطر الغريب
لقب أول يف االقتصاد وإدارة األعامل

لقب ثان يف إدارة األعامل

.Oيوجد مستقبلO نائبة من كتلة

وصلت مرياف كوهني إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019. هي ناشطة اجتامعية 
وكانت عضوًا يف بلدية القدس.

رئيس  يرتأسه  الذي   ،Oمناعة إلرسائيلO أبيضO من خالل حزب  Oأزرق  قائمة  إىل  انضمت 
األركان األسبق بيني غانتس.

انتقلت يف أعقاب تفكك حتالف »أزرق أبيض«بعد انتخابات آذار 2020، ومتهيدا النتخابات 
الكنيست الـ 24 يف آذار 2021، إىل حزب »يوجد مستقبل«وحلت خامسة يف قائمة احلزب.
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أوريت فركش هكوهني

وزيرة العلوم والعرصنة

مواليد 1971/12/29
وتسكن يف القدس

لقب أول يف املحاماة
لقب ثان يف اإلدارة العامة

نائبة من كتلة »أزرق أبيض«.

وصلت فركش هكوهني إىل الكنيست ألول مرة يف انتخابات نيسان 2019. 
تولت عدة مهام يف املؤسسات احلكومية والعامة، وأبرزها رئيسة سلطة الكهرباء حتى إقالتها 
من هذا املنصب يف العام 2015، يف أعقاب معارضتها ملوقف بنيامني نتنياهو ووزير الطاقة يوفال 
شتاينيتس، للتوصل إىل حل وسط بشأن احتكارات الغاز الطبيعي يف احلقول التي تسيطر عليها 

إرسائيل يف البحر األبيض املتوسط.
انضمت فركش إىل قائمة »أزرق أبيض« من خالل حزب »مناعة إلرسائيل«، الذي يرتأسه 

رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
انضمت بعد انتخابات آذار 2020 إىل احلكومة برئاسة نتنياهو، ضمن فريق أزرق أبيض، 
متهيدًا  احلزب  قائمة  يف  عضويتها  عىل  هكوهني  وحافظت  السياحة،  حقيبة  عىل  وحصلت 

النتخابات الكنيست الـ 24.
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نحامن شاي

 وزير الشتات

مواليد 1946/11/28
يسكن يف »مفسريت تسيون« 

متزوج وله ثالثة أوالد
حاصل عىل شهادة الدكتوراه باإلعالم والعلوم السياسية

عميد احتياط يف اجليش

وزير عن حزب »العمل«، وهو ليس عضو كنيست يف الوالية الـ 24.

قوائم  يف  موضعه  أن  إال  برملانية،  والية  من  أكثر  يف  الكنيست  عضوية  شاي  نحامن  شغل 
حزب »العمل« يف اجلوالت االنتخابية األربع، من نيسان 2019 وحتى آذار 2021، مل يسمح 
له بالعودة إىل مقعده الربملاين. حل شاي يف االنتخابات األخرية، للكنيست الـ 24، التي جرت 

يف آذار 2021، يف املقعد الـ 8، بينام فازت قائمة حزبه بسبعة.

وصل إىل الكنيست ألول مرة بعد انتخابات 2009، ضمن قائمة »كديام«، وكان قد حاول 
الوصول إىل الكنيست ضمن كديام أيضًا يف العام 2006.

بلسان  ناطقًا  العام 1991، حينام كان  العراق يف  برز اسم نحامن شاي خالل احلرب عىل 
اجليش، وقت سقوط الصواريخ العراقية عىل إرسائيل، وكان يف حضور تلفزيوين وإذاعي دائم، 

األمر الذي حفر اسمه يف الرأي العام اإلرسائييل جيدًا.
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يف العام 2012، مع اهنيار حزب OكديامO انضم OشايO إىل حزب OالعملO نجح يف احتالل املرتبة 
الـ 14 يف قائمة احلزب، ودخل بعد انتخابات 2013 إىل الكنيست ضمن قائمة OالعملO، وأيضًا 

يف االنتخابات التالية التي جرت يف العام 2015.
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 حمد عاّمر

وزير يف وزارة املالية

)يأخذ صالحيات عمل من وزير املالية(

ولد يوم 1964/11/5
متزوج وله 3 أوالد ويسكن يف مدينة شفاعمرو

لقب أول يف احلقوق والعلوم االجتامعية

نائب عن حزب »يرسائيل بيتينو« وحل يف املرتبة الـ 6.

وصل محد عاّمر إىل الكنيست ألول مّرة يف انتخابات العام 2009، خدم يف اجليش اإلرسائييل 
ضمن اخلدمة املفروضة عىل الشبان العرب الدروز حتى وصوله إىل الكنيست، كان يرأس مجعية 

»فنون القتال يف إرسائيل«، كام كان يرأس »حركة الشبيبة الدرزية«.
فلسطينيي  يستهدف  عنرصي  قانون  مرشوع  لسن  األول  املبادر  الربملاين  عمله  خالل  كان 
الداخل، وهو يمنح أفضلية قانونية يف القبول ألماكن العمل ملن خدموا يف اجليش، أو Oاخلدمة 
املستشار  من  اعرتاضًا  واجه  أنه  إال  التمهيدية،  بالقراءة  القانون  إقرار  جرى  البديلة.   Oاملدنية
يف  يمر  أن  يمكنه  ال  كهذا  قانونًا  وأن  العنرصي،  طابعه  وضوح  بسبب  للحكومة،  القضائي 

املحكمة العليا يف حال جرى االعرتاض عليه. وقد جرى جتميد ترشيع القانون. 



57

انتخب عامر للكنيست يف انتخابات 2013 و2015، إال أنه مل يفز بمقعد يف انتخابات نيسان 
2019، كونه حل يف املكان السادس، بينام حزبه حصل عىل 5 مقاعد. لكنه عاد إىل الكنيست 

بعد انتخابات أيلول 2019، والحقًا.


