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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות
אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות258879 :
מספר מנדטים11 :

שס  -התאחדות הספרדים שומרי תורה
.38
 .1ישי אליהו
.39
 .2בניזרי שלמה
.40
 .3דהן ניסים
 .4כהן אמנון
.41
 .5כהן יצחק
.42
 .6אזולאי דוד
.43
 .7נהרי משולם
.44
 .8וקנין יצחק
.45
 .9פרץ יאיר
.46
 .10זאב ניסים
.47
 .11מרגי יעקב
.48
 .12חוגי עופר
.49
 .13צברי פנחס
.50
 .14בן צור יואב
.51
.52
 .15גבאי ליאור
.53
 .16מלאכי רפאל
.54
 .17בן עטר שמואל
.55
 .18יפרח דוד
 .19בהיינה מזור מרוי
.56
 .20טלקאר דוד
.57
 .21אלחרר בני
.58
 .22חייט גילברט
.59
 .23יצחקוב בוריס
.60
 .24אוחנה יהודה
.61
 .25סודרי יצחק
.62
 .26חקוק צבי זאב חי
.63
 .27אוחנא מאיר
.64
.65
 .28אלבז בנימין
 .29הכהן רבין חיימוב אלישיב שר שלום .66
.67
 .30חנו יואב
.68
 .31לרי יאיר
.69
 .32וג`ימה ג`קי
 .33אטיאס שלמה
.70
 .34צברי לוי
.71
 .35סויסה אבנר
.72
 .36נהרי חזקיה
.73
 .37איבגי עמרם
.74

זגורי אלברט
 .75בר שלום בן ציון
לוי שמואל
 .76זהבי בנימין
אמיתי ישראל
 .77אלקובי יעקב רפאל
 .78ישי יצחק
מסעוד ציון
 .79בן אברהם חיים
מרציאנו מאיר
 .80דנינו אלחנן
פורת אפרים
 .81לוי יוסף
אמסלם נתנאל
 .82תנעמי שלמה
לוי גרשון
 .83כהן אליאב
מימון נתן
 .84אביזוב ניסים
אלדר יוסף
 .85אזולאי משה
כהן ניסים
 .86נחום נתנאל
צפר חנניה
 .87סודרי ישי
מלמד יוחאי
 .88חורי רוני
אתירם רחמים
חלקיה אהרון צבי  .89סבג יואל
 .90טלקאר דניאל
אתירם עמיקם
 .91אלנתן נתן
נגאר ראובן
 .92לוי אורי
ארבל רחמים
 .93עובדיה מנשה
ויצמן אברהם
 .94גבאי אשר
נזרי יצחק
 .95טופציאשוילי מיכאל
הלוי יחיאל
 .96פרץ יוסף
שם-טוב אבנר
מנחם דוד
 .97שרעבי משולם
גארלה יהודה
 .98אסייג שמעון
אסור יעקב
 .99אשכנזי יצחקי
טובולסקי שלמה
 .100מזוז חיים
אלקסלסי ניסים
 .101אדרי יוסף
יעקובזון צבי
 .102דרעי משה
קקון יצחק
 .103בצלאל אפרים
אילוז משה
 .104בוסקילה מרדכי
נוריאל אלון
 .105ברוך חיים
 .106אוחנה ציון
כהן אריה
 .107רוימי ישראל
כהן אברהם
ראובן אביאל שלמה  .108סבאג יורם
ועקנין גואל אברהם  .109אוחיון אליהו
 .110בן שלמה יעקב
גרינבוים אליהו
ישי ניסים
 .111פנחסי רפאל
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