
 

  

  

  

    

        

  על ענן... חי

 בכל בנו את איש ישא כאשר אלהיך ה' נשאך אשר ראית אשר "ובמדבר
  לא) הזה" (א, המקום עד בואכם עד הלכתם אשר הדרך


        


  


  



     

       






 




      


       

        
   

          





      





         
           

           

        










           


          




        




  להתחבא בסוגיא...רוץ 

  ג)צפונה" (ב,  לכם פנו הזה, ההר את סב לכם רב"
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סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 תאג'ה ע"הנאז'ה בת  ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 כהן ז"לאברהם יהודה בן חסיבה
 אליהו בן סעידה סטחי ז"ל
 נתן בן חיים וחנה מגידי ז"ל

 ניסים חנה פרץ ז"ל
 אוולין בת ג'רמיין אלאייש ע"ה

 סלימה דליה בת שמחה ע"ה ע"י גב' קוש



 

 


         


        

          
  






  ? שלך "מגרש הביתי"ההיכן 

       


         




    

         



      

  






  

    

   
         


         



  ? "בין הזמנים"להיכן נברח ב

      
         

         



         

      





      
            



         
    


          






  "ושחיטתן בצפון"



         

          


        
    

  
          

         



        

         


       
   

  
      


          

        





  "ערוגה של סכינים"
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בן משה בן דבורה ושריה שעיה ז"ל
 משה ע"ה-שרה בת יחיא וג'נה בני

שלמה אדווין בן אליז האטוול ז"ל

א ז"ל ע"י כהןרחמים בן יחי
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

 י איתח"שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע
 י בריגה"יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע
 י גב' שושן"ארמו אמיר בן רבקה ז"ל ע

 רחמים בן זוהרה טובול ז"ל ♦ ניסים בן מאיר אוחיון ז"ל♦מרים בת דוד וורדה נחום ע"ה♦מאיר אליהו בן רבקה ז"ל ע"י שלוםלע"נ


