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2 במרס 2020ו' באדר התש"ף הבחירות לכנסת ה- 23
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

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

דרעי אריה מכלוף1
 

כהן יצחק2
 

נהרי משולם3
 

מרגי יעקב4
 

בן צור יואב5
 

מלכיאלי מיכאל משה6
 

ארבל משה7
 

אזולאי ינון8
 

אבוטבול משה9
 

בוסו אוריאל מנחם10
 

גזחי ברה ברוך11
 

טייב יוסף12
 

זכריהו יעקב אברהם13
 

לחיאני נהוראי14
 

חיאק נתנאל אפרים15
 

צדקה יעקב ישראל16
 

מישרקי יונתן17
 

שאער ליאור18
 

קייקוב משה19
 

זבולון אלחנן20
 

מתתיהו טל21
 

ויצמן אברהם22
 

רואש יוסף23
 

ישראלוב גבריאל24
 

קייקוב רוברט ראובן25
 

עובדיה כפיר26
 

בן ששון ישראל27
 

ביטון בועז דוד28
 

עוביידי יהודה29
 

בן אברהם אבי30
 

מועלם יוסף חיים31
 

מעלמי יעקב32
 

תורגמן יוסף33
 

שוקר אשר34
 

רואש חיים אלי35
 

נתן בצלאל36
 

אלמלח משה37
 

עזרן סלומון38
 

ועקנין משה39
 

חדאד חגי40
 

בוזגלו יניב41
 

בן שלמה שמעון42
 

אסולין צבי43
 

נחום נתנאל44
 

אדמוני יעקב45
 

וקנין יחיאל46
 

כהן עופר47
 

כרדי עופר48
 

פרץ שמעון חגי49
 

קריאף מרדכי ניר50
 

כהן יצחק דוד51
 

חדד יצחק52
 

אלמלח יצחק53
 

גבאי אלי54
 

אנקונינה אלי55
 

בלחסן שלמה56
 

שרביט אלירם57
 

חיים משה58
 

טקטוק דורון שושן59
 

אשש מאור מאיר60
 

ברנס מאיר דוד61
 

דהאן איתן62
 

אקוע אבנר63
 

ביטון עמי64
 

כהן רפאל65
 

דוד בצלאל66
 

פרץ שלמה נתנאל67
 

עמרם אבי68
 

פרץ יגאל69
 

ממליה שלום70
 

ציוני דניאל71
 

קקון שלמה שלומי72
 

קמוס דוד73
 

איפרגן יוסף74
 

יוחנן שלום75
 

ישראלי יהודה אליהו76
 

חקשורי שי77
 

מלכה מאיר78
 

צאלח משה79
 

דנינו יהודה80
 

שבתי יוסף חיים81
 

הררי רפול יהודה מנחם82
 

סויסה דוד83
 

סלטון יוסף84
 

בן אברהם חייםאזולאי דוד-משהכהן עזריהו יצחק
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אלחדד יאיר88
 

בן שלמה יעקב89
 

קדשים יעקב90
 

גולן אריאל יקותיאל91
 

רמתי ישראל עזרי92
 

זר שמואל93
 

אבוחצירא נסים94
 

פנחסי אליהו95
 

כהן שלמה96
 

ראובן איל97
 

אביטל אברהם98
 

שקד יוסף חיים99
 

כהן מיכאל זכאי100
 

לאורי מאור חיים101
 

אבורמד יעקב102
 

דהן מאיר103
 

שושן אליהו ישראל104
 

אליאסי גדעון105
 

כהן נסים106
 

כהן ישראל שמעון107
 

ספדג' שלמה עמרם108
 

נגר אסף109
 

בן חמו שמואל110
 

ציון יצחק111
 

עומיסי אורי משה112
 

כהן ריהני בנימין113
 

אברגיל אברהם ברוך114
 

חנינה אבישי115
 

תנעמי גלעד116
 

ביבאבייב גיל117
 

כהן משה118
 

לוי משה שלום119
 

בעדני חיים אהרון120
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