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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

נהרי משולם3כהן יצחק2דרעי אריה מכלוף1

בן צור יואב6אזולאי דוד5מרגי יעקב4

ביטון חיים9מיכאלי אברהם8וקנין יצחק7

ברנז רפאל12מלכיאלי מיכאל משה11גואטה ניסן יגאל10

אמסלם אברהם15סיידא דני14ביטון בועז דוד13

מועלם יוסף חיים18עמר יהושוע17אזולאי ינון16

ביטון אברהם21נחום נתנאל20עזרד שלום מאיר19

קהון יוסף חיים24בן סימון מאיר23שפירו מיכאל מישל22

קריספל ויקטור27בוסו אוריאל מנחם26עמר אבנר מרסל25

ריאש חיים אלי30ברדי עופר29אלנתן נתן28

עובדיה כפיר33זיגדון אליהו32סברלי חיים31

גבאי אלי36מלכה יצחק35מלכה אוריאל34

לחיאני נהוראי39עוביידי יהודה38דדון אליהו37

דוד מנחם42אלחרר בנימין41חדד חגאי40

וקנין יחיאל45אדמוני יעקוב44קוטרן עמי43

כהן צור48חיאק נתנאל- אפריים47עזרן סלומון46

בורוכוב אברהם51סויסה שלמה50אלפלס נתנאל49

זאודה אודי טלאון54ממן שלמה53צדקה יעקוב ישראל52

אוחנה עופר57אביטן ניסים56בן עזרא בצלאל55

חדד יגאל דרור60אלגרבלי סימון59עידן פרילסון אברהם דותן58

סבן נחמניאל63אוריה מימון62בן חמו רוני61

מלול ארז66ארבל משה65אהרון כהן אהרון64

כהן עופר69לוי אליהו68חזן יהודה67

משריקי יונתן72שניאור ישראל71אמסלם נתנאל70

דיין דוד75חורר אליהו74אלחינר משה יעקוב73

עמר יהודה78קבסה יצחק אלחנן77אדרי אבישי76

נבון יאיר ראובן81יעקובי אהרון80סויסה שמעון79

לוי מנשה84אנג'ל יצחק83חזן דוד חי82

לוי שלמה87כהן משה86סבג חיים85

הרוש יצחק90לוי יוסף89דנינו שלמה אפריים88

דאנאן ישראל מאיר93כהן משה92בר שלום אורן91

יעקב יחיאל96אגמון אראל95קבסה שלום מאיר94

מנחם יוסף99פרץ שמעון חגי98אוקשי שמעון97
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100
סלטון יוסף

101
אביתן שמעון

102
כהן דן

לבון משה105כהן יעקב104פרטוש אברהם103

בן אברהם חיים108בן אברהם אבי107בן שלמה שמעון106

נתן בצלאל111אגנון יוסף110דרעי אליהו109

בן שלמה יעקב114בן אפריים דרור113קקון שלמה112

דנינו יונתן117אזולאי אושרי116ישראלי דב115

אטיאס אריאל120בן סעדון אביעד119כהן אביאל יוחאי118

רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

ארבל משה, שהיה במקום 65 ברשימה, התפטר ביום 26.5.2015
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