
 

  

  

  

    

        

  דבורי" למאור זך "ושמן

  למאור" (כז, כ) כתית זך זית שמן אליך "ויקחו


 

  


  


  

        



     

   


        
      






  




    
     




          
         




         


  עושה מהבעל כהן גדול... כשהאשה

  ולתפארת" (כח, ב) לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית


   

  


    


   


  





         


          
    

        







         

 



            
    


        


   

 



      



  תמונה אחת של אבא שווה יותר מאלף מילים...

  יהיה" (כח, ח) ממנו כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב
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סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

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

 לואיזה בת סעידה אחרק ע"ה
 בדרה לוי ז"ל סלם אהרון לוי בן

 ע"ה צביה בת ידידה ואבא

 ל"אברהם בן אלו הררי ז
 ז"ל דוד בן שרה פרש

 ה"עיאש ע  מזל בת פרחה 



 

 

 אליהו חיים בן רחל אלול ז"ל ♦ל"יחיא בן אהרון מעברי ז♦ו"יאיר שלומי הי'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל עלע"נ







   



 

  











 
 
  


 








   



 



 


 





  שמשה היה רזה וגבוה ואהרן נמוך ורחב ?מנין 

  ואבנט" (כח, לט) שש מצנפת "ועשית
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 שי שלום בן מרים ז"ל
 פואד בן פרחה ז"ל

 משה בן אהובה ויטמן ז"ל

 עליזה בת לאה ע"ה ע"י בנימין
 ל"חיים בן שמואל הרמן ז
ל"שרה בת מאיר סקג'ו ז

ה אליהו (ע"י מזל טוב דניאל בן שמואל ורבק
 שלום)

 פנחס זליג בן יהודה ברגר ז"ל

 יפה בת אילנה כהן ע"ה ♦ מכלוף בן יצחק ורחל שמעוני ז"ל♦שלמה בן ירמיהו ורשבסקי ז"ל לע"נ


