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♦ו"הייוסף'רבנה י"ע ה"ע אלול רחלבתכמיסה
 ♦ ה"ע סיבוני פריחה ביחה בת עישה אורה

♦ו"היאבוטבול'משפ י"ע ל"ז זכרי עליהבןושלמה

ה"ע דנה שרה בת בתיהציפורה
 ו"הי יצחק' ר בעלה י"ע

  ה"עעזריחונצהבתשמחה
 ו"הי אלי בנה י"ע

  ה"ע סלמי מאנואר בת מולוק מלכה
 ו"הי דוד' ר בנה י"ע












 













