דוח צאצאים של עווישא הכהן סקלי )בוסתא(
ה סקלי
מיכאל הכ ן
אביגדור הכהן סקלי
ומירב הכהן סקלי

ה סקלי
נויה הכ ן

b. 21 Jul 1943
d. 08 Nov 2006

שמואל הכהן סקלי
ורינה הכהן סקלי

ענת אברהם
ושמ עון אברהם

b. 1898
d. 13 Apr 1964
& b. 1909
d. 13 Nov 1991

d. 09 Aug 2010

יוסף הכהן סקלי
ה סקלי
וזהרה הכ ן

נונה הכהן סקלי
ויוסף הכהן סקלי

b. 09 May 2007
b. 10 May 1971
b. 10 Aug 1970
m. 21 Feb 2004

נינה ברגר
b. 23 Jun 2012
סופי ברגר
דקלה ָ -ללִי ברגר
ועידו ברגר

b. 13 Nov 1954
& b. 22 May 1939
b. 20 Jan 1977
b. 16 Oct 1975

b. 25 Aug 2008

רותם לואיס

רוזט -רוזי לואיס
ומלבין לואיס

סטיב לואיס
ואוסנת לואיס

b. 05 Mar 2018
מישל לואיס

b. 20 Jan 1977
b. 14 Oct 1982

סטיב לואיס
וקמילה לואיס אומברקובה

b. 13 Feb 1980

יונתן לואיס
b. 22 Aug 2008

b. 21 Aug 1979
& b. 18 Feb 1979

הללי אבר ג'יל
b. 12 Aug 2011

הדס אברג'יל
ו רועי אבר ג'יל

ז'אנו הכהן סקלי
ודליה הכהן סקלי

אליה אבר ג'יל
b. 25 May 2015
אורי אברג'יל
b. 13 Oct 2017
עלמא אברג'יל
ד הכהן סקלי
עי ן
דניאל הכהן סקלי

b. 13 Sep 1971
& b. 22 Jan 1972
m. 24 Aug 1999

b. 16 Jul 2003

אליה אדר
ה סקלי
מאיר הכ ן
ואסתר הכהן סקלי

צאלה אדר
וגיל אדר
b. 13 Jan 2011

אלה  -אסתר אדר

b. 22 Apr 2005

אלמה אדר

b. 30 Apr 2009

אמרי אדר

b. 11 Jan 1967
& b. 27 Sep 1968
m. 04 Jun 1998

b. 25 Jun 2002

יובל הכהן סקלי
אופיר הכהן סקלי
ויעל  -יולי הכהן סקלי
b. 03 Dec 2008

ד הכהן סקלי
ן

b. 03 Dec 2008
עדי הכהן סקלי

b. 23 Jun 1977
& b. 16 Sep 1981

b. 06 Sep 2014

ה סקלי
אסף הכ ן
ואפרת הכהן סקלי  -גביש

ה סקלי
נועם הכ ן

b. 05 May 1939
& b. 08 Nov 1944
m. 06 Sep 1967

b. 19 Feb 1971
& b. 11 Nov 1971
m. 06 Jun 1996

b. 07 Jan 2000

ה סקלי
נועם הכ ן
b. 19 Jun 2001

סימןו הכהן סקלי
ה סקלי
וליזט הכ ן

ה סקלי
ארז הכ ן
ושרןו הכהן סקלי

שי הכהן סקלי

b. 10 May 2007

יהלי הכהן סקלי

b. 07 Jan 2009

ה סקלי
רוני הכ ן
b. 18 Sep 1979
& b. 12 Mar 1981
m. 25 Jun 2008

b. 09 Aug 2009

יובל הכהן סקלי
ו רומי קלאודיה הכהן סקלי

ליהי הכהן סקלי

b. 19 Aug 2011

ה סקלי
אלון הכ ן

b. 05 Oct 2015

יאיר הכהן סקלי
b. 22 Sep 1980
& b. 02 Dec 1980
m. 08 Jun 2004

b. 11 Jan 2007

מורן הכהן סקלי  -כרמל
וליאור כרמל

ליאל כרמל

b. 15 Jun 2008

יותם כרמל

b. 17 Jan 2012

הלל כרמל

b. 24 Jul 2017

שיר כרמל
b. 07 Jan 1982
& b. 29 Dec 1980
m. 04 Sep 2007

b. 27 Aug 2010
אלינור חיים
ואסף חיים

ישי חיים

b. 15 Apr 2012

אביתר חיים

b. 08 Oct 2016
אוריה חיים
b. 30 Mar 2007

b. 23 Nov 1969
& b. 17 Apr 1967
m. 17 Aug 1993

יובל סוויסה
b. 07 Jan 1995
גל סוויסה

אפרת סוויסה
ורפי סוויסה

b. 28 May 1947
& b. 08 May 1944
m. 27 Jul 1967
אסתר דודאי
ושלמה )סמי( דודאי

b. 16 Sep 1998
שחר סוויסה
b. 19 Feb 2001
ח סוויסה
ן
b. 02 Aug 2008

b. 05 Jan 1976
& b. 02 Jan 1981
m. 30 Mar 2006

נועם דודאי
b. 16 Nov 2010
עופרי דודאי

ספי דודאי
ואורית דודאי

b. 09 Jul 2002

b. 21 Apr 1974
& b. 10 Oct 1974

גיא מזרחי
b. 23 Aug 2004

מאיה מזרחי ) דודאי(
ויעקב  -יאקי מזרחי

עידו מזרחי
b. 16 Feb 2009
עדי מזרחי
ה
ד רור כ ן
b. 08 Dec 2008

b. 18 Dec 1975
& b. 03 Aug 1977

אביתר כהן סקלי
b. 17 May 2015

יוסף כהן
ותקווה כהן

d. 21 Apr 2013
& d. 13 Jan 2003
m. 1942

יהואש כהן סקלי
וטליה כהן סקלי

ה סקלי
אודיה  -רקל כ ן

מרים כהן
ושמואל הכהן סקלי

b. 06 Apr 2008
אריאל כהן סקלי
אורי ןי חוג'ה

איריס חוג'ה
ואייל חוג'ה

דניאל חוג'ה
עידן טויזר

לילך טויזר
ואילן טויזר

פנינה שמואלי
ושמואל שמואלי

סיגל רסקין

רחל רסק ןי
ויגאל רסקין

מאיר רסקין
טובה גרינברג
וצביקה גרינברג
ה סקלי
מיכאל הכ ן
אביגדור הכהן סקלי
ומירב הכהן סקלי

ה סקלי
נויה הכ ן

b. 08 Dec 1925
d. 25 Jul 1995
& b. 1920
d. 12 Apr 1987
m. 1937

b. 21 Jul 1943
d. 08 Nov 2006

ה סקלי
רינה הכ ן
ה סקלי
ושמואל הכ ן

ענת אברהם
ושמ עון אברהם

ה סקלי
עליזה הכ ן
ויהודה הכהן סקלי

b. 09 May 2007
b. 10 May 1971
b. 10 Aug 1970
m. 21 Feb 2004

נינה ברגר
b. 23 Jun 2012
סופי ברגר
דקלה ָ -ללִי ברגר
ועידו ברגר

b. 29 Sep 1944
& b. 13 Feb 1947
m. 25 Jun 1972

b. 10 Aug 2002
b. 02 Feb 1973
& b. 06 Nov 1972
m. 12 Aug 1999

שני הר דוף

ה סקלי
דויד הכ ן
ה סקלי
ו נורית הכ ן

b. 27 Jan 2006
א דווה הרדוף
וחגי הרדוף
גל הרדוף

b. 19 Aug 2008

תומר הר דוף
b. 07 Jan 2004
b. 27 Jul 1975
& b. 07 Oct 1976
m. 16 Jan 2003

ה סקלי
נועם הכ ן
b. 14 Sep 2006
ה סקלי
מעיין הכ ן
b. 03 Sep 2010

אבשלום הכהן סקלי
ותמרה הכהן סקלי

עמית הכהן סקלי
b. 08 Jun 2015
ה סקלי
עומר הכ ן

b. 10 Jun 1983
& b. 18 Sep 1971
m. 12 Oct 2008

b. 06 Mar 2009

יאיר צוק
מיכל צוק
ותומר צוק
b. 02 Nov 2011

נטע צוק

b. 17 Jun 2014
יובל דויד צוק
b. 06 Sep 2007

b. 20 Oct 1978
& b. 22 Mar 1975
m. 11 May 2007

עדי סלע
b. 31 May 2010
עופר סלע

נעמה סלע
ושגיא סלע

b. 01 Jun 1952
& b. 19 Nov 1957
m. 19 Jun 1984

b. 15 Aug 1990

ה סקלי
תום הכ ן
b. 29 Aug 2018
לביא גבריאל הכהן סקלי

b. 07 Mar 1992

אברהם  -אבי הכהן סקלי
ובת-חיל הכהן סקלי )קעתבי(

ה סקלי
ת הכ ן
מן
וירדן הכהן סקלי )אברהמוף(

b. 10 Nov 2001
עדן פסטרנק

b. 20 Dec 1946
& b. 14 Aug 1948
m. 09 Feb 1969

b. 19 Oct 1971
b. 20 Nov 1969
m. 08 Jun 1995
b. 29 Sep 2005

ר פסטרנק
קן
וארי פסטרנק

אה רון הכהן סקלי
ה סקלי )משעלי(
ורחל הכ ן

שחר פסטרנק
b. 19 Sep 1979
b. 22 May 1970
m. 21 Dec 1997

b. 26 Aug 2001

רותם קרן

רוני קרן
ו יוני קרן

b. 27 Mar 2003

נטע קרן

b. 09 Nov 1978

ה סקלי
שמעןו הכ ן
b. 20 Jun 1982
יהודה הכהן סקלי
תמר פארן
b. 1949
& b. 29 Nov 1950
m. 14 Oct 1975

b. 10 Apr 1978
& b. 05 Jun 1977

אייל פארן
יעל פארן
ר
מור פא ן
ונמרוד פארן

אתי  -ססיל גולדשטיין
וחיים גולדשטי ןי
b. 03 Sep 1979
& b. 09 Apr 1984

צביקה גולדשטי ןי
וקרול גולדשטיין
b. 03 Apr 1988
בן גולדשטיין

b. 15 Jul 1971
& b. 03 Oct 1965
m. 04 Mar 2003

b. 20 Mar 2005

שמחה הכהן סקלי
ואליהו הכהן סקלי

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

b. 1936
& b. 1932
m. Sep 1950

ה סקלי קלוזנר
איילת הכ ן
ומאיר קלוזנר

איתמר קלוזנר  -הכהן סקלי

b. 01 Mar 2009

שני קלוזנר  -הכהן סקלי

b. 01 Mar 2009

נעמה קלוזנר  -הכהן סקלי

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

b. 06 Oct 1993

שיר אהרוני
רחל אהרוני
ובני אהרוני
b. 06 Oct 1993

נועם אהרוני
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

ה
כרמל כ ן
ורפי לודייב

b. 23 Dec 2009

ה
אלישה כ ן

b. 23 Sep 1987

יונתן כהן

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

מע ןי זוהר
ו יובל 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
בן נגר
והדר נגר

b. 25 Aug 1963
& b. 16 Dec 1971

יערה זוהרה הכהן סקלי

אבי הכהן סקלי
ה סקלי
וליאורה הכ ן

b. 16 Apr 1971
b. 08 Jul 1973
m. 01 Sep 1993

b. 02 Jan 1995
ה סקלי
יוסי הכ ן
ולימור הכהן סקלי

ה סקלי
צחי הכ ן

b. 01 Jan 1937
d. 14 Mar 1998
& b. 12 Mar 1944
m. 02 May 1965

ה סקלי
יצחק הכ ן
ורחל הכהן סקלי

b. 29 Aug 1997

ר הכהן סקלי
לי ן
b. 07 Aug 2004
דניאל הכהן סקלי
b. 26 Oct 1967
& b. 07 May 1955
m. 17 Nov 1987

b. 18 Jan 1993
m. 04 Sep 2018
ד סגן
עי ן
ה סקלי
ועינבל הכ ן

טלי סגן
ומאיר סגן
b. 04 Nov 1990

עוז ס ןג
b. 26 Jan 1997
שיר סגן
b. 19 Jul 2018

b. 06 Nov 1988
b. 20 Jan 1990
m. 17 Nov 2014

ב  -דוד סגן
ן
עומרי סגן
ולי ס ןג )יפרח(

b. 25 May 1980
& b. 17 Aug 1985
m. 26 Aug 2006
b. 29 Feb 2012

ה סקלי
תהל הכ ן
b. 10 May 2010

אלי הכהן סקלי
ושירן הכהן סקלי

עילאי הכהן סקלי
b. 24 Dec 2013
ענבל הכהן סקלי
b. 31 Mar 2013
b. 09 Sep 1986
& b. 04 Sep 1985

כפיר חנוכייב
b. 01 Mar 2018
איתמר ח נוכייב

רינת חנוכייב
ובועז חנוכייב
b. 18 Feb 1988

b. 24 May 1966
& b. 11 Jul 1962
m. 12 Mar 1986
ר
סוזי קו ן
ומאיר קורן

ב רוך קורן
b. 22 Sep 1994
זוהר קורן
b. 15 Mar 2000
ר
חלי קו ן

b. 09 Aug 1995
ר
צחי קו ן

b. 27 May 2010

b. 24 Dec 1940
& b. 08 Jan 1938
d. 05 Apr 2013
m. 11 Nov 1954

b. 24 Dec 1955
& b. 11 Mar 1952
m. 23 Oct 1975

b. 19 Aug 1976
& b. 08 Apr 1976

גבריאלה ראיז

b. 26 Aug 2008

ה ראיז
ליאת כ ן
ויניב ראיז

רינה הכהן סקלי
ומקסים הכהן סקלי

אני כהן
ואבי כהן

יהודה ראיז

b. 21 Aug 2006
אדם ראיז
b. 14 Mar 2014
נווה שילה מאיר

b. 29 Nov 1983
& b. 16 Jul 1989

b. 11 Sep 2015
נועם סיני מאיר
ניקול יחזקאל
ויחזקאל מאיר

b. 25 Jun 2011
ת אור נחמיאס
אלנ ן

b. 29 Nov 1983
b. 27 Jul 1957
& b. 28 Jul 1963
m. 31 Aug 1987

ניקול יחזקאל
ויאיר נחמיאס
b. 01 Dec 1988
b. 09 Jan 1993
m. 28 Aug 2018

חיים הכהן סקלי
ואורלי הכהן סקלי

ה סקלי
בן הכ ן
ורעות הכהן סקלי )לאופר(

b. 14 Feb 1993

שקד הכהן סקלי
b. 16 Aug 1995
b. 06 Feb 1961
& b. 01 Jun 1964
m. 10 Jul 1988

ה סקלי
שי הכ ן
b. 06 Mar 2000
ה סקלי
שנהב הכ ן
b. 05 Nov 1993

ה סקלי
דויד  -דוּדִי הכ ן
ואיריס הכהן סקלי

ה סקלי
שם הכ ן
b. 23 Oct 2004
שליו הכהן סקלי
b. 24 May 1995
שחר מסיקה

b. 26 Sep 1965
ה סקלי
חגית הכ ן
ובר מסיקה

b. 1933
d. 09 Nov 1980
& b. 22 Mar 1939
d. 28 Sep 2015
m. 1958

b. 03 Apr 2018
b. 20 Feb 1987
& b. 19 Sep 1989
m. 27 Oct 2016

ניתאי דרעי

b. 06 May 1960
& b. 07 Feb 1958
m. 31 Dec 1980

בן דרעי
ואיילה )אלכס( דרעי

מימון הכהן סקלי
ה סקלי
וקמי הכ ן

איטה דרעי
ושאול דרעי
b. 17 Mar 1994

עופרי דרעי
b. 23 Nov 2014
b. 19 Jan 1983
& b. 08 Aug 1985
m. 04 Jul 2012

הללי  -רוני שוק רון
b. 05 Jun 2017
יהלי -יוסף שוקרןו

b. 08 Feb 1968
& b. 02 Oct 1970
m. 07 Jul 1999

נטע שוק רון
ועמוס שוקרןו

b. 07 Dec 2009

יוסף  -יוסי הכהן סקלי
ורותי הכהן סקלי )שמש(

שגב הכהן סקלי

b. 27 Apr 2005

שירז  -כרמל הכהן סקלי
b. 24 Jan 1966
& b. 17 Oct 1959
m. 28 Feb 2012
רחל דרעי
ויעקב דרעי

b. 24 Jan 1966
b. 28 Oct 1999

רחל דרעי
ו? אברהם

יאיר  -שלמה אברהם

b. 18 Apr 2001

יואב אברהם

b. 28 Oct 1999

נדב אברהם

b. 28 Oct 1999

נעמה אברהם

b. 18 Apr 2001

אביתר אברהם
מ
ת סילבר ן
יונ ן
b. 15 Dec 1965
b. 16 Mar 1961
m. 17 Jan 1982

b. 03 Aug 1989
b. 04 Oct 1988

דויד סילברמן
b. 30 Apr 2018
קאלי סילברמן

מ
דורית סילבר ן
מ
ופיליפ סילבר ן

מ
גלעד סילבר ן
ואביטל סילברמן

b. 19 May 1988

גולן סילברמן

b. 22 Nov 1986
& b. 01 Apr 1985
m. 05 Jul 2006

b. 01 Apr 2012

יעקב משה סילברמן
b. 22 Sep 2007
יקירה סילברמן

דורון סילברמן
ורבקה סילברמן

b. 26 Aug 2009

ניסים יחיאל סילברמן
יהודה סילברמן

b. 09 Jul 1998

יקיר סילברמן
b. 05 Dec 2017
מ
משה מימןו סילבר ן

b. 14 Sep 1990
b. 16 Apr 1970
b. 13 Dec 1966
m. 28 Feb 1994

נועם סילברמן
וחנה סילברמן

b. 02 Dec 1998

איריס בן גיגי
ומתי בן גיגי

ר בן גיגי
לי ן

b. 11 Mar 2002
ב גיגי
שליו ן
b. 14 Mar 1959
b. 02 Oct 1954
m. 10 Oct 1978

b. 27 Apr 1979

צביה אלימלך )הכהן סקלי(
ויהודה אלימלך

עמיחי אלימלך

מימון אלימלך

b. 24 Oct 1990

נתנאל אלימלך

b. 01 Oct 1993

רועי אלימלך
איתמר הכהן סקלי
ה סקלי
אלונה הכ ן

b. 1933
b. 29 Apr 1938
m. 06 Jul 1954

b. 15 Apr 1969

ה סקלי
ליהי הכ ן
ה סקלי
יוסי הכ ן
וענבל הכהן סקלי

ה סקלי
דויד הכ ן
ואליס הכהן סקלי

d. 28 Dec 1996

ה סקלי
אילן הכ ן

אילנה עמר
מ עמר
ור ו

b. 08 Mar 2004

b. 19 Feb 1978
& b. 08 Jul 1968
m. 09 Dec 2003

מיכל ליאל חזן
b. 28 Sep 2006
עופר רזיאל חזן

אילנה עמר
ואיציק אזולאי

לי רון חזן
ואשר חזן

b. 20 Jan 2009
מעיין בת-אל חזן
b. 29 Dec 2010
יוסף בן  -אל ח ןז

b. 21 Apr 1982
& b. 06 Jan 1972
m. 15 Feb 2005

b. 02 Aug 2006

מאיה שטיינברגר

b. 21 May 1956
& b. 29 Mar 1955
m. 11 Nov 1980
שושנה צ'רניס
ואברי צ'רניס

אפרת צ'רניס
ר שטיינברגר
ון

b. 30 Dec 2012

נועם שטיינברגר

b. 07 Oct 2015

אלון שטיינברגר

b. 13 Apr 1986

עומר צ'רניס

b. 10 Jul 1991

דניאל צ'רניס
b. 23 Jun 1962
& b. 30 Jul 1970
b. 28 Sep 1998

יעל בונצ'ס הכהן
ומרק בונצ'ס

א דבורה הכהן סקלי  -בונצ'ס
לי ן

b. 20 Dec 2000

ה סקלי  -בונצ'ס
מיקה הכ ן

b. 20 Apr 1970
b. 25 Jul 1971
m. 18 Jul 1990

b. 04 Nov 1995

b. 25 Apr 1942
b. 11 Sep 1935

ה סקלי
תום הכ ן
ה סקלי
ירןו הכ ן
ואיריס הכהן סקלי

פנינה הכהן סקלי
ה סקלי
ושלמה הכ ן

b. 04 Nov 1995

דניאל הכהן סקלי

b. 02 Sep 1998

ה סקלי
גלי הכ ן

b. 10 Sep 2006

אריאל הכהן סקלי

b. 17 Feb 1963
& b. 25 Sep 1963
m. 04 Mar 1985

b. 13 Jan 1987
& b. 24 Jul 1988

b. 07 Jul 2015

יהלי פריימן
b. 29 May 2018

ב שיה
אורלית ן
ומאיר בן שיה

ליהי פריימן ) -בן שיה(
מ
וי רון פריי ן

עתי פריימן
b. 31 Jan 2018
יואב שוהם

b. 09 Oct 1990
& b. 27 Nov 1988

ב שיה(
נופר שוהם  ) -ן
ומתן שוהם

b. 13 Nov 1995
ב שיה
שחר ן

b. 13 Nov 1995
יובל בן שיה
b. 03 May 1965
d. 16 Dec 2009
& b. 11 Aug 1960
m. 28 Nov 1996

b. 25 May 1997

נועה אמסלם
רוזי אמסלם
ודוד -דודי אמסלם
b. 26 Aug 1998

ד אמסלם
עי ו

b. 07 Dec 1981
& b. 01 Jan 1977
m. 25 Jul 2002

b. 29 Oct 2004

בן שיף
מאור שיף ) -הכהן סקלי(
ומשה שיף
b. 22 Nov 2007

טל שיף

b. 15 Aug 2012

אלמוג שיף
b. 31 May 2017

b. 10 Sep 1986
& b. 15 Apr 1990
m. 01 Oct 2014

ה סקלי
גפן הכ ן

יעקב  -ינקי הכהן סקלי
?? ואורנה

ה סקלי
ניר הכ ן
וליהיא הכהן סקלי

ה סקלי
יר ןי הכ ן

b. 12 Oct 1975
b. 02 Aug 1968
m. 25 Aug 1997

b. 11 Sep 2002

b. 24 Nov 1945
b. 1941
m. 30 Dec 1965

ה
עדי אלי ו
אסתר סלומןו
ואלי סלומןו

ה
ורד אלי ו
ואיציק אליהו
b. 11 Sep 2002

רועי אליהו

b. 14 Oct 2010

ה
תמר אלי ו

b. 08 Aug 1978
m. 20 Aug 2017

מני סלומון
ויוליה סלומון

b. 15 Sep 1975
& b. 18 Jul 1970
m. 28 Feb 2011

b. 29 May 2013

b. 01 Jun 1947
b. 30 Oct 1948
m. 19 Aug 1974

נעמי מרים הכהן סקלי
אברהם הכהן סקלי
ורחל הכהן סקלי

ה סקלי
יוסף  -ספי הכ ן
ה סקלי
ויעל הכ ן
b. 04 Jan 2017

אביגיל הכהן סקלי

b. 24 Aug 1978
& b. 19 Aug 1981
m. 01 Jun 2011

b. 13 Nov 2013

שחר זוהרה הכהן סקלי
ה סקלי
אריאל הכ ן
ב מנחם(
ושלומית הכהן סקלי ) ן
b. 22 Aug 2016

גוני אלישבע הכהן סקלי

b. 07 Jan 1984

ה סקלי
אלעד הכ ן
b. 15 Dec 2005
b. 29 Apr 1974
& b. 27 Mar 1964
m. 17 Jul 2005

זוהרה שרגר
b. 05 Mar 2008

b. 29 Dec 1951
& b. 01 Jan 1950
m. 20 Mar 1973

דניאל משה שרגר
b. 23 May 2013
סוֹפ יה טובה שרגר
ִ

טובה ימ ןי
ומשה ימין

דנה שרגר -ימין
ו ג'וש שרגר

b. 27 Jun 1976
& b. 03 Jan 1972
m. 05 Aug 1999

b. 27 Mar 2001

נועה דניאל
מיקה ימין דניאל
ושמואל דניאל
b. 31 May 2003

מאיה דניאל
b. 01 Nov 2016
b. 10 Apr 1981
& b. 17 Nov 1983
m. 29 Jun 2014

אריאל משה ימין
b. 12 Aug 2017
דוד יוסף ימ ןי
אבנר ימ ןי
ושלי ימ ןי

d. 26 Aug 1941
סעודה הכהן סקלי

ה סקלי )דאר אוג'רבה(
יוסף הכ ן
ואסתר הכהן סקלי

סעודה כהן
ה סקלי )דאר אוג'רבה(
ושלמה הכ ן

א ג'רבה(
ה הכהן סקלי )דאר ו
אלי ו

d. 1945

נונה הכהן סקלי )דאר אוג'רבה(
ה סקלי
אהרןו הכ ן
ומחה הכהן סקלי )ענקונינה(

א ג'רבה(
ה סקלי )דאר ו
סעדיה הכ ן
א ג'רבה(
ה סקלי )דאר ו
משה הכ ן

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

ה סקלי
מרים הכ ן

ה סקלי
שמואל הכ ן
ו עווישה הכהן סקלי

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

ה סקלי
ציןו הכ ן
ה סקלי
ו נונה הכ ן

סילביה הכהן סקלי
ענת הכהן סקלי
ה סקלי
שמעון הכ ן
ה הכהן סקלי
אלי ו
ה סקלי
פנינה )פריחה( הכ ן
ודויד הכהן סקלי

b. 27 May 2010

b. 08 Jan 1938
d. 05 Apr 2013
& b. 24 Dec 1940
m. 11 Nov 1954

b. 24 Dec 1955
& b. 11 Mar 1952
m. 23 Oct 1975

b. 19 Aug 1976
& b. 08 Apr 1976

רחמים הכהן סקלי
ורחל הכהן סקלי

גבריאלה ראיז

b. 26 Aug 2008

ליאת כהן ראיז
ויניב ראיז

מקסים הכהן סקלי
ורינה הכהן סקלי

ה
אני כ ן
ה
ואבי כ ן

יהודה ראיז

b. 21 Aug 2006
אדם ראיז
b. 14 Mar 2014
נווה שילה מאיר

b. 29 Nov 1983
& b. 16 Jul 1989
b. 11 Sep 2015

נועם סיני מאיר
ניקול יחזקאל
ויחזקאל מאיר

b. 25 Jun 2011
ת אור נחמיאס
אלנ ן

b. 29 Nov 1983
b. 27 Jul 1957
& b. 28 Jul 1963
m. 31 Aug 1987

ניקול יחזקאל
ויאיר נחמיאס
ה סקלי
חיים הכ ן
ה סקלי
ואורלי הכ ן

b. 01 Dec 1988
b. 09 Jan 1993
m. 28 Aug 2018
ב הכהן סקלי
ן
ורעות הכהן סקלי )לאופר(

b. 14 Feb 1993

ה סקלי
שקד הכ ן
b. 16 Aug 1995
b. 06 Feb 1961
& b. 01 Jun 1964
m. 10 Jul 1988

שי הכהן סקלי
b. 06 Mar 2000
שנהב הכהן סקלי
b. 05 Nov 1993

דויד  -דוּדִי הכהן סקלי
ואיריס הכהן סקלי

שם הכהן סקלי
b. 23 Oct 2004
ה סקלי
של וי הכ ן
b. 24 May 1995
שחר מסיקה

b. 26 Sep 1965
חגית הכהן סקלי
ובר מסיקה
ב גיגי
נינט ן
ב גיגי
ורחמים ן
b. 13 Dec 1966
b. 16 Apr 1970
m. 28 Feb 1994

b. 02 Dec 1998

לירן בן גיגי
b. 11 Mar 2002

מתי בן גיגי
ב גיגי
ואיריס ן

של וי בן גיגי

ה סקלי
רוזט הכ ן

ה סקלי
ר הכ ן
אה ן
ה סקלי
וב רוריה הכ ן

b. 14 Sep 1994
אלון דאדי

b. 20 Feb 1964
עידית דאדי
ויאיר דאדי

אסתר מורלי
ויהודה מורלי

b. 20 Dec 1996
איתי דאדי
b. 16 Nov 2002
נועה דאדי
b. 26 Nov 1965

יובל מורלי
b. 02 Mar 2015

יוסף אהרן מורלי
ויעל מורלי

שירה מורלי
b. 12 Sep 2010
עילאי של וי

b. 06 Sep 1970
אפרת מורלי
b. 01 Jan 1978
רחמים )רם( מורלי

ה סקלי
מאיר הכ ן

ה סקלי
סימה הכ ן
b. 14 Sep 1994
אלון דאדי

b. 20 Feb 1964
עידית דאדי
ויאיר דאדי

מרימה מורלי
ורחמים מורלי

יהודה מורלי
ואסתר מורלי

b. 20 Dec 1996
איתי דאדי
b. 16 Nov 2002
נועה דאדי
b. 26 Nov 1965

יובל מורלי
b. 02 Mar 2015

יוסף אהרן מורלי
ויעל מורלי

שירה מורלי
b. 12 Sep 2010
עילאי של וי

b. 06 Sep 1970
אפרת מורלי
b. 01 Jan 1978
רחמים )רם( מורלי
מירית מורלי

סעדיה מורלי
ולא ידוע מורלי

דיצה מורלי
שגית מורלי
אשרת מורלי
רועי מורלי
מלכה מורלי
לבנה מורלי
ברוריה מורלי
סימה מורלי
מאיר מורלי

רמי מורלי
עדי מורלי

b. 1928

עווישה בן חמו
ויהודה בן חמו
ה סקלי
דויד הכ ן
ופנינה )פריחה( הכהן סקלי
ה
אסתר כ ן
ויחיה הכהן סקלי
ה סקלי
ר הכ ן
אה ן
ה סקלי )ק דוש(
ומזל הכ ן
b. 30 Apr 2008
אביב אלמלם

b. 1926
d. 15 May 1995

b. 08 Feb 1980
מירב אלמלם
ואילון אלמלם

b. 01 Jun 1956
b. 14 Dec 1957
ה סקלי
יצחק הכ ן
ה סקלי )אמסלם(
ומרי הכ ן

אברהם הכהן סקלי
ואביבה הכהן סקלי )שריקי(

b. 18 Oct 2010
יהל הלל אלמלם

b. 05 Jul 2017
ליב אלמלם
b. 05 Oct 2009
ליאן הכהן סקלי

b. 27 Apr 1981
איציק )יצחק( הכהן סקלי
וליאת הכהן סקלי

b. Oct 2011
אדל הכהן סקלי
b. 2015
ליאו הכהן סקלי
b. Oct 2015
ה סקלי
מאור הכ ן

b. 29 Jul 1987
ישראל הכהן סקלי
ה סקלי
ועינבר הכ ן

b. Nov 2016
ה סקלי
גאיה הכ ן
b. 10 Jan 1993
ה סקלי
ת הכ ן
יהונ ן
ונטלי הכהן סקלי
b. 23 Sep 1997
הודיה הכהן סקלי
b. 14 Sep 2014
אביה פרץ

b. 1993

b. 1952
b. 1946
m. 09 Jul 1992

סימה פרץ
ואריאל פרץ
b. 20 Feb 2017

אליס אביטבול
ומשה אביטבול

בארי פרץ
אמה לא ידוע

b. 29 Apr 1967

מירית אליהו
ושלומי לא ידוע

ברוריה אליהו
ה
ואלי אלי ו

שלו לא ידוע
b. 07 Sep 1973
ה סקלי
ליזה הכ ן

b. 18 Feb 1955
ה סקלי
סו ןז הכ ן

ה סקלי
הילה הכ ן

b. 1957
b. 1959
ה סקלי
יעקב הכ ן
ה סקלי
ומירי הכ ן

ה סקלי
נתנאל הכ ן
יובל הכהן סקלי

b. 30 Dec 1953
חיים אנדרה הכהן סקלי
ה סקלי
ואלגרה הכ ן

ה סקלי
יעקב דוד הכ ן
ויעלה הכהן סקלי

ינאי הכהן סקלי
ה סקלי
משה הכ ן

b. 15 Jul 1971
& b. 03 Oct 1965
m. 04 Mar 2003

b. 20 Mar 2005

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

b. 1932
& b. 1936
m. Sep 1950
ה הכהן סקלי
אלי ו
ה סקלי
ושמחה הכ ן

ה סקלי קלוזנר
איילת הכ ן
ומאיר קלוזנר

d. 07 Apr 1942

ה סקלי
אברהם הכ ן
ה סקלי )דיתמר(
וסעידה הכ ן

b. 01 Mar 2009

שני קלוזנר  -הכהן סקלי

b. 01 Mar 2009

נעמה קלוזנר  -הכהן סקלי

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

b. 06 Oct 1993

שיר אהרוני
רחל אהרוני
ובני אהרוני
b. 06 Oct 1993

נועם אהרוני
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

ה
כרמל כ ן
ורפי לודייב

b. 23 Dec 2009

ה
אלישה כ ן

b. 23 Sep 1987

יונתן כהן

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

מע ןי זוהר
ו יובל 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
בן נגר
והדר נגר
b. 25 Aug 1963
& b. 16 Dec 1971

יערה זוהרה הכהן סקלי

אבי הכהן סקלי
ה סקלי
וליאורה הכ ן

ה סקלי
יוסף הכ ן
אברהם הכהן סקלי
ה סקלי
מרים הכ ן
ד הכהן סקלי
דו ו
ה סקלי
וס עודה הכ ן

ה סקלי
שמעון הכ ן

b. 19 Nov 1959
d. 14 Apr 1979

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

משה הכהן סקלי
ויקוט הכהן סקלי

ה סקלי
מרים הכ ן

יהושוע ) שוקי( דדןו

חנה ד דון )הכהן סקלי(
וחיים יהודה דדון

דני דדןו
מתילדה ד דון

אלי לסרי
ואסתר לסרי )הכהן סקלי -בוסתא(
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

חנה ד דון )הכהן סקלי(
ונסים לסרי

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

ר דשא
לי ן
וערן דשא
ג'והר עמשלם
וחיים עמשלם

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

ב גיגי
שמחה ן
ו דודו בן גיגי

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

ה סקלי
מרים הכ ן

ה סקלי
עווישה הכ ן
ושמואל הכהן סקלי

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

ה סקלי
ציןו הכ ן
ה סקלי
ו נונה הכ ן

סילביה הכהן סקלי
ענת הכהן סקלי
ה סקלי
שמעון הכ ן
ה הכהן סקלי
אלי ו
נונה הכהן סקלי
ואליהו הכהן סקלי
b. 24 Sep 2000

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

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

b. 07 Oct 1950
m. 04 Mar 1974
יצחק מרלי
ו רוזי מרלי

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

b. 1913
d. 1939
d. 14 Oct 1956

ה סקלי
מרים הכ ן
ויעקב הכהן סקלי

b. 16 Oct 1970
אורנית סיטון
ושי סיטןו

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 אוזן

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

b. 21 Jun 1975
יהב אוזן
b. 27 Oct 1985
אלומה או ןז
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
אורן גרציאני

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

גיא הכהן סקלי
b. 11 Jan 1998

ה הכהן סקלי
אלי ו
ה סקלי
ומזל הכ ן

ה סקלי
יעקב הכ ן
ה סקלי
וליאורה הכ ן

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

b. 20 Jul 1958
ה סקלי
יעקב הכ ן
ה סקלי
ואילנה הכ ן

b. 01 Apr 1932
m. 21 Aug 1957

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

b. 19 Mar 1992
שרןו הכהן סקלי
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
ט
מאיר מר ן
ה סקלי
רחל הכ ן
ויצחק הכהן
מ )הכהן סקלי(
בחו
שושנה ן
מ )זראוול(
בחו
ושמעןו ן

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
וש שון )ששי( שראוני

b. 02 Dec 1951
b. 20 Jan 1956

b. 1935
b. 1932
d. 1995

אברהם הכהן סקלי
ה סקלי )שמ עוני(
ולאה הכ ן

b. 10 Jan 2001
שחר שראוני

ה סקלי
לאה הכ ן
ה סקלי )דאר מחיגן(
ומתתיהו )גסטון( הכ ן
b. 08 May 2004

שונית אור שראוני
b. 24 Sep 2010
איתי שמ עון שראוני

b. 11 Sep 1997

b. 19 Dec 1975
m. 08 Aug 1996

מאור בן אהרן
b. 07 Nov 1998

ב אהרן
לימור ן
ויחזקאל בן אהרן

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

b. 11 Apr 1971
אורית לוריא
ר ןנ לוריא
וו

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

ה סקלי
ליאם אברהם הכ ן
b. 07 Jun 2013
ה סקלי
אוריה הכ ן

ת מתתיהו הכהן סקלי
מן
ומלכי הכהן סקלי )אליאס(

b. 12 Apr 2017
ה סקלי
שירה הכ ן
b. 06 Apr 1991
b. 28 Feb 1988
m. 24 Aug 2015
ש
ש ן
ב ו
בת אל ן
ש
ש ן
ויהב בן ו
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

זיו 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

ה סקלי
אסתר הכ ן
ויוסף הכהן סקלי )דאר אוג'רבה(
d. 07 Apr 1942
? סעודה

ה סקלי
אברהם הכ ן
וזהרה בן חמו

d. 07 Jan 1958

אסתר הכהן סקלי
אסתר בנחמו
ושמואל בנחמו )דיזעבול(

? תמר
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ה סקלי )בוסתא(
עווישא הכ ן
ו דויד הכהן סקלי

