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לעמוד הבית

רשימות המועמדים המפורטות שאושרו
התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

האות המאושרת :שס
 .1אליהו ישי

 .39משה בן זקרי

 .77יעקב חזן

 .2אריאל אטיאס

 .40יעקב בן שלמה

 .78חיים חשטא

 .3יצחק כהן

 .41אברהם בוסקילה

 .79אשר טולדנו

 .4אמנון כהן

 .42אליהו זגדון

 .80יואב כהן

 .5משולם נהרי

 .43שלמה זעפרני

 .81נוריאל כהן

 .6יעקב מרגי

 .44דניאל פליקס טייב

 .82שמואל לוי

 .7דוד אזולאי

 .45שלום שרלי בוחבוט

 .83אליהו לוי

 .8יצחק וקנין

 .46מיכאל מישל טפירו

 .84אורי לוי

 .9נסים מרדכי זאב

 .47שמעון אביטן

 .85משה-נתן לוי

 .10חיים אמסלם

 .48אלעזר אברג'ל

 .86מאיר לוי

 .11אברהם מיכאלי

 .49נרקיס אדוואר

 .87משה מגירה

 .12מזור בהיינה

 .50יעקב אדמוני

 .88אשר חי גבריאל משעלי

 .13רפאל כהן

 .51אברהם איפרגן

 .89יצחק מלכה

 .14עמי ביטון

 .52יהודה אלמקיאס

 .90אוריאל מלכה

 .15אורן מלכה

 .53משה אלמקיס

 .91שלמה ממן

 .16רפאל מלאכי

 .54נתנאל אמסלם

 .92אליהו ממן

 .17חיים אלי רואש

 .55אבנר אקוע

 .93בנימין עדני

 .18גרשון לוי

 .56רחמים אשול

 .94דוד עזרא

 .19דוד גבאי

 .57עמיקם אתירם

 .95סלומון עזרן

 .20פינחס צברי

 .58בנימין בביוף

 .96שמעון עמר

 .21צבי זאב חי חקוק

 .59משה בן הראוש

 .97ששון עמרם

 .22יצחק אבידני

 .60דוד בצלאל

 .98חיים עמרן

 .23בנימין אלחרר

 .61שחר בקשי

 .99אילן תמם

 .24חגי חדד

 .62יהודה גארלה

 .100משה פרטוש

 .25עופר כרדי

 .63חנוך גדניאן

 .101שמעון פרץ

 .26יצחק סולטן

 .64אלדד פנחס גדסי

 .102דוד פרץ

 .27צבי אסולין

 .65עפר גואטה

 .103מיכאל צארום

 .28גבריאל רחמים

 .66אליהו גינת

 .104אמיר קריספל

 .29אברהם ביטון

 .67חיים יוסף דוד גנאסיה  .105מתתיהו רונן

 .30גדעון הכהן

 .68מנחם דוד

 .106אליאור שבבו

 .31עוזי ויצמן אהרן

 .69מיכאל דרעי

 .107אשר שוקר

 .32דוד אוחנונה

 .70רחמים היררי

 .33אוריאל מנחם בוסו  .71אפרים עופר הדרי
 .34אבי בן אברהם

 .72דב חיררי

 .35אסף צפניה העצני  .73אברהם ויצמן
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 .108אבנר שם טוב
 .109שמעון שעירי
 .110בנימין שער
 .111חיים בן אברהם

 .36רחמים ארבל

 .74אלברט זגורי

 .112שמעון נגר

 .37רפאל כהן

 .75שמעון זוהר

 .113שלמה בן שלמה

 .38אלי דדון

 .76שמעון חזן

 .114אליהו שריקי
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