דוח צאצאים של אברהם הכהן סקלי
b. 15 Jul 1971
& b. 03 Oct 1965
m. 04 Mar 2003

b. 20 Mar 2005

אביגיל קלוזנר  -הכהן סקלי
b. 20 Mar 2005
ה סקלי
איתמר קלוזנר  -הכ ן

b. 1932
& b. 1936
m. Sep 1950
אליהו הכהן סקלי
ושמחה הכהן סקלי

ה סקלי קלוזנר
איילת הכ ן
ומאיר קלוזנר

d. 07 Apr 1942

אברהם הכהן סקלי
וסעידה הכהן סקלי )דיתמר(

b. 01 Mar 2009

שני קלוזנר  -הכהן סקלי

b. 01 Mar 2009

ה סקלי
נעמה קלוזנר  -הכ ן

b. 25 May 1954
& b. 02 May 1953
m. 15 Aug 1988

b. 06 Oct 1993

שיר אה רוני
רחל אהרוני
ובני אהרוני
b. 06 Oct 1993

נועם אה רוני
b. 04 Jan 2019
איתן לודייב

b. 21 Jul 1952
& b. 26 Mar 1951
m. 01 Aug 1977

b. 04 Dec 1989
& b. 13 May 1985

מלי כהן
ורוני כהן

כרמל כהן
ורפי לודייב

b. 23 Dec 2009

אלישה כהן

b. 23 Sep 1987

ה
תכן
יונ ן

b. 24 Nov 1956
& b. 01 Mar 1954
m. 05 Oct 1975

b. 06 Feb 1980
& b. 28 Mar 1977

b. 08 May 2007

יעל זוהר
דבורי נגר
ודני נגר

מעין זוהר
ויובל זוהר
b. 06 Feb 2010

יאיר זוהר

אוריה זוהר

b. 30 Mar 1983
b. 28 Dec 1987
m. 30 Mar 2014

b. 08 Mar 2018

אלי נגר
ב נגר
ן
והדר נגר
b. 25 Aug 1963
& b. 16 Dec 1971

ה סקלי
יערה זוהרה הכ ן

אבי הכהן סקלי
ה סקלי
וליאורה הכ ן

ה סקלי
יוסף הכ ן
אברהם הכהן סקלי
ה סקלי
מרים הכ ן
דודו הכהן סקלי
וסעודה הכהן סקלי

שמעןו הכהן סקלי

b. 19 Nov 1959
d. 14 Apr 1979

ה הכהן סקלי
אלי ו
ציפי הכהן סקלי
רחל הכהן סקלי
ה סקלי
שושנה הכ ן
אברהם  -אבי הכהן סקלי
ר  -רוני הכהן סקלי
אה ן
דבורה הכהן סקלי

ה סקלי
משה הכ ן
ה סקלי
ויקוט הכ ן

ה סקלי
מרים הכ ן

יהו שוע )שוקי( דדון

ה סקלי(
חנה דדון )הכ ן
וחיים יהודה דדןו

אלי לסרי
ואסתר לסרי )הכהן סקלי -בוסתא(

ה סקלי(
חנה דדון )הכ ן
ונסים לסרי

דני דדןו
מתילדה ד דון

b. 10 Jul 1993

b. 11 Jan 1967
b. 27 Feb 1965
m. Jul 1992

גל חגי
b. 11 Feb 1996
דור יוסף חגי

צורית חגי
ואופיר חגי

b. 01 Oct 1945
b. 25 Dec 1945
m. 14 Sep 1965
אברהם -אבי בראל )לסרי(
ומזל לסרי )אבוטבול(

b. 03 Jan 2000
רז חגי

b. 12 Aug 1996

b. 26 Jul 1970
b. 04 Jan 1968
m. 01 Aug 1993

בר  -שנהב שגב
b. 07 Oct 2000
מאי שגב

ורדית שגב )לסרי(
ויגאל שגב

b. 05 Sep 2014

b. 11 Jun 1985
b. 04 May 1984
m. 23 Jun 2010

אמה דשא
b. 30 Apr 2017
מיה דשא

לירן דשא
וערן דשא
ג'והר עמשלם
וחיים עמשלם

ר עמשלם
אה ן
ומלכה עמשלם )הכהן סקלי(
עדי עמשלם
אברהם עמשלם
אברהם בן גיגי

שמחה בן גיגי
ד בן גיגי
ודו ו

ר בן גיגי
אה ן
ה סקלי
שושנה הכ ן
ה סקלי
אברהם  -אבי הכ ן
אהרן  -רוני הכהן סקלי
ה סקלי
דבורה הכ ן
ה סקלי
יקוט הכ ן
ה סקלי
ומשה הכ ן

מרים הכהן סקלי

ה סקלי
עווישה הכ ן
ה סקלי
ושמואל הכ ן

מלכה עמשלם )הכהן סקלי(
ואהרן עמשלם
ה סקלי
אסתר הכ ן
שלמה הכהן סקלי
ה סקלי
אהרן הכ ן

ה סקלי
ציןו הכ ן
ה סקלי
ו נונה הכ ן

ה סקלי
סילביה הכ ן
ענת הכהן סקלי
שמעןו הכהן סקלי
ה הכהן סקלי
אלי ו
ה סקלי
נונה הכ ן
ה סקלי
ה הכ ן
ואלי ו
b. 24 Sep 2000

b. 04 Jun 1975
b. 27 Sep 1973
m. 02 Feb 1998

דור וקנ ןי
הילה וקנין
ואבי וקנין
b. 03 May 2002
איתי סי טון

b. 07 Oct 1950
m. 04 Mar 1974
יצחק מרלי
ורוזי מרלי

b. 1933
b. 08 Nov 1922
m. 19 Jan 1950
אסתר מרלי
ומשה מרלי

b. 1913
d. 1939
d. 14 Oct 1956

מרים הכהן סקלי
ויעקב הכהן סקלי

b. 16 Oct 1970
אורנית סיטןו
ושי סיטון

b. 27 Jun 2005
רז סיטןו
b. 30 May 1988
משה מרלי

b. 04 Apr 1973
b. 26 Mar 1976
m. 12 Dec 2002
מאור או ןז
ובר או ןז

b. 25 Nov 1952
m. 17 Jan 1971
מרים אוזן
ועמוס אוזן

b. 21 Jun 1975
יהב אוזן
b. 27 Oct 1985
אלומה אוזן
b. 26 Nov 2002

b. 16 Oct 1962
b. 18 Oct 1968

עמית מרלי
b. 18 Dec 2004

יעקב מרלי
ואסנת מרלי

מור מרלי
b. 19 Jan 1991
ר גרציאני
או ן

b. 05 Dec 1959
אליז גרציאני
ואברהם גרציאני

b. 29 Feb 1936
b. 26 Dec 1939

b. 03 Oct 1993
אורי גרציאני
b. 07 Nov 1992

b. 06 Mar 1966
b. 02 Aug 1967

ה סקלי
גיא הכ ן
b. 11 Jan 1998

ה הכהן סקלי
אלי ו
ה סקלי
ומזל הכ ן

יעקב הכהן סקלי
וליאורה הכהן סקלי

ליר הכהן סקלי
b. 03 Oct 2000
ה סקלי
אריאל הכ ן
b. 23 Nov 1972
גיל הכהן סקלי
b. 25 Mar 1981
ה סקלי
אלדד הכ ן

b. 20 Jul 1958
יעקב הכהן סקלי
ואילנה הכהן סקלי

b. 01 Apr 1932
m. 21 Aug 1957

b. 10 Jul 1983
ר הכהן סקלי
מו ן
ה סקלי
דויד הכ ן
ולבנה הכהן סקלי

b. 19 Mar 1992
ה סקלי
שרון הכ ן
b. 20 Jun 1974
m. 14 Sep 2003
שחר הכהן סקלי
ה סקלי
ושובל הכ ן
b. 06 Mar 1989

b. 29 Oct 1965
m. 23 Jul 1987

לירןו שמואלי
b. 05 Aug 1993

מירה שמואלי
ומשה שמואלי

טימור שמואלי
b. 24 May 1999
אריאל שמואלי
מאיר מרטן
רחל הכהן סקלי
ויצחק הכהן
מ )הכהן סקלי(
בחו
שושנה ן
ושמעןו בן חמו )זראוול(

ט
סו ןז מר ן
ט
ו?? מר ן

עופר בן ארי )בן חמו(
אברהם )אבי( בן חמו
מ
בחו
מלי ן
b. 04 Sep 1999
עמית שראוני

b. 27 May 1974
אלונה שראוני
וששון )ששי( שראוני

b. 02 Dec 1951
b. 20 Jan 1956

b. 1935
b. 1932
d. 1995

אברהם הכהן סקלי
ה סקלי )שמעוני(
ולאה הכ ן

b. 10 Jan 2001
שחר שראוני

לאה הכהן סקלי
ה )גסטון( הכהן סקלי )דאר מחי גן(
ומתתי ו
b. 08 May 2004

שונית אור שראוני
b. 24 Sep 2010
איתי שמעןו שראוני
b. 11 Sep 1997

b. 19 Dec 1975
m. 08 Aug 1996

ר
מאור בן אה ן
b. 07 Nov 1998

לימור בן אהרן
ר
ב אה ן
ויחזקאל ן

ליאל בן אהרן
b. 27 Apr 2000
יובל בן אהרן
b. 08 Mar 2002
ב אהרן
שני ן
b. 14 Jun 2002
ר
אופיר בן אה ן
b. 30 Sep 2015
ליאם ראובן לוריא

b. 11 Apr 1971
אורית לוריא
ורונן לוריא

b. 15 Sep 2011
שונית שי לוריא
b. 17 Nov 2013
אלה שיר לוריא
b. 11 Oct 1980
d. 24 May 2001
ה סקלי
שונית הכ ן
b. 24 Jul 2012

b. 10 Oct 1984
b. 24 Aug 1987
m. 22 Jun 2011

ליאם אברהם הכהן סקלי
b. 07 Jun 2013
אוריה הכהן סקלי

ה הכהן סקלי
מתן מתתי ו
ה סקלי )אליאס(
ומלכי הכ ן

b. 12 Apr 2017
שירה הכהן סקלי
b. 06 Apr 1991
b. 28 Feb 1988
m. 24 Aug 2015
בת אל בן שושן
ש
ויהב בן שו ן
b. 12 Feb 1994
ה סקלי
שיקו משה הכ ן
b. 13 Jul 2009

b. 20 Mar 1978
b. 10 Sep 1978
m. 17 Jun 2008

גלעד לייבה
b. 13 Jul 2009
יהל לייבה

ז וי לייבה
ורייס לייבה

b. 10 Sep 1953
b. 17 Jul 1949
m. 15 Jun 1977
מרים לייבה
וחיים לייבה

b. 09 Dec 2013
לוטם לייבה
b. 23 Sep 1987
עמיחי לייבה
b. 01 Jun 2014

b. 09 Apr 1981
b. 15 Oct 1979

עילי אדם אדם
b. 30 Jun 2016

הדר אדם
ויניב אדם

מיקה אדם
b. 05 Nov 2018
עלמה אדם
b. 1956
נורית הכהן סקלי
b. 21 Jun 1983
אביתר יחיא

b. 1961
ה סקלי )יחיא(
אסתר הכ ן
ויצחק יחיא

b. 29 Jan 1988
נדב יחיא
b. 11 Nov 1995
אליה יחיא

אסתר הכהן סקלי
ה סקלי )דאר אוג'רבה(
ו יוסף הכ ן
d. 07 Apr 1942
? ס עודה

אברהם הכהן סקלי
מ
בחו
וזהרה ן
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