
 

 

 1948ביוני  8 – 7
 

תהי נשמתם צרורה 

 בצרור החיים

 הערות ייחוס משפחתי שם 

  אסאבאן אליהו         

 עובד של שמעיה טובול

   אזולאי מימון          

   בן מימון יחיה          

 אמו של ר' משה  כהן עיישה          
 יםנרצח השיאחת מש

 מאותה משפחה

 של ר' משה אשתו  כהן עיישה          
 השיאחת מש. 33בת 
 מאותה משפחה יםנרצח

  בנו של יצחק כהן דוד           

 בנו של ר' משה  כהן אפרים          
. נטבח בערב יום 13בן 

 הבר מצווה שלו

 בנו של דוד כהן אליהו          
 

בתם של ר' משה  כהן פורטון           
 ועיישה

 השיאחת מש. 6בת 
 מאותה משפחה יםנרצח

 בתם של אליהו וסעודה                 כהן ָמָחה          
ים נרצח האחת משלוש

 ה משפחהתמאו

 האם של שמואל מרילי החָ כהן מ            
ים נרצח ינשאחת מ

 ה משפחהתמאו

 ל  באייר תש"ח –כ"ט 



 ם של אליהו וסעודהנב מאירכהן         
ים נרצח המשלוש דאח
 ה משפחהתמאו

          

 עיישהשל נה ב שהכהן מ        

 דאח  . רב ושוחט,38בן 
מאותה  יםנרצח השימש

 משפחה

  אהרןשל  תוב נונהכהן         

ים נרצח האחת משלוש אליהושל  אשתו סעודהכהן         
 ה משפחהתמאו

ים נרצח שניאחת מ שלמהשל  תוב סעודהכהן         
 ה משפחהתמאו

  אברהםשל  נוב שמעוןכהן          

בתם של ר' משה  שמחהכהן         
 ועיישה

 השיאחת מש בת שנה. 
 מאותה משפחה יםנרצח

ים נרצח שנימ דאח וסעודה שלמהם של נב יצחקכהן         
 ה משפחהתמאו

 אדם זקן  מסעוד דיין        

   אדרי שמטוב        

 יםנרצח ארבעהאחת מ אשתו של שלמה מלכה נונה        
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח בנם של שלמה ונונה מלכה שלום        
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח בנם של שלמה ונונה מלכה שמעון        
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח ראש המשפחה מלכה שלמה        
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח ולטנהוס משהבתם של  מרציאנו סעודה        
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח ראש המשפחה מרציאנו שלימן         
 מאותה משפחה

 יםנרצח ארבעהמ דאח אשתו של משה מרציאנו סולטנה        
 מאותה משפחה



 

 

  

 

 יםנרצח ארבעהמ דאח ולטנהוס משהשל  נםב מרציאנו יעקב         
 מאותה משפחה

ים נרצח האחת משלוש אשתו של מאיר מרילי מחה        
 ה משפחהתמאו

 יםנרצחשלושה אחת מ מאיר ומחהשל  תםב מרילי מזלטוב        
 מאותה משפחה

 יםנרצחשלושה מ דאח ראש המשפחה מרילי מאיר        
 מאותה משפחה

ים נרצח שנימ דאח בנה של מחה כהן מרילי מאיר        
 ה משפחהתמאו

)דוד של  יצחקשל  בנו סעדון אליהו        

 קמי אשתו של מימון(

 

ּבּול עמרם          יםנרצחשלושה מ דאח בנו של שמעיה ט 
 מאותה משפחה

ּבּול שמעיה         ים נרצח שנימ דאח אבא של עמרם  ט 
 ה משפחהתמאו

  )לא ידוע( משה        

 מאלג'יריה )לא ידוע( סילבן        


