
נחמהשלמה

יוון,סלוניקי,1825:לידה

ירושלים,1856ביוני15:פטירה
ישראלארץ,העתיקה

נחמהקאדון

ירושלים,1825:לידה
ישראלארץ,העתיקה

,1881בפברואר6:פטירה
ארץ,העתיקהירושלים
ישראל

נחמהשמואל

ירושלים,1843:לידה
ישראלארץ,העתיקה

,ירושלים,1890בערך:פטירה
ישראל

נחמהשרה
)מזרחי(

ארץ,העתיקהירושלים:לידה
ישראל

ישראל,ירושלים:פטירה

בכורשלמה
נחמה

ירושלים,1863:לידה
ישראלארץ,העתיקה

,ירושלים,1941במרץ3:פטירה
ישראל

ריינהמלכה
נחמהזוהרה

)ברזילי(

ישראל,ירושלים,1876:לידה

ישראל,ירושלים:פטירה

ידידיהרחל
)נחמה(

ארץ,ירושלים,1893:לידה
ישראל

ישראל,ירושלים,1982:פטירה

ידידיהפנחס

גאורגיה:לידה

ישראל,ירושלים,1929:פטירה

נחמהשמואל

ישראל,ירושלים,1898:לידה

,1958בנובמבר6:פטירה
ישראל,ירושלים

נחמהרבקה
)לוי(

יוגוסלביה,שטיפ,1907:לידה

,ירושלים,1986פברואר:פטירה
ישראל

נחמהיעקב

ישראל,ירושלים,1902:לידה

ישראל,ירושלים,1977:פטירה

רבקהבכורה
)סידיס(נחמה

,1900בינואר25:לידה
ישראל,ירושלים

,1976באוגוסט31:פטירה
ישראל,ירושלים

נחמהשרה

ארץ,ירושלים,1905:לידה
ישראל

נפטרה

נחמהמשה

ישראל,ירושלים,1894:לידה

1949בערך:פטירה

נחמהאלעזר

,העתיקהירושלים,1907:לידה
ישראלארץ

נפטר

נחמהמרים

נפטרה

יפה-ארמוזה
)חפץ(נחמה

ישראל,ירושלים,1899:לידה

ישראל,ירושלים,1958:פטירה

דרורירגינה
)פריימן(
)נחמה(

1928:לידה

2008במרץ3:פטירה

דרוריאברהם
)פריימן(

,ירושלים,1928ינואר:לידה
ישראל

נחמהוידה

,ירושלים,1930בערך:לידה
ישראל

,ירושלים,1942בערך:פטירה
ישראל

נחמהפרלה

נפטרה

נחמהזימבול

נפטרה

נחמהנחום

1869:לידה

1949בנובמבר8:פטירה

נחמהלונה
)קמחי(

1897:לידה

נפטרה

מצליחשמעון
נחמה

ירושלים,1898:לידה
ישראלארץ,העתיקה

ישראל,ירושלים:פטירה

דודשלמהנחמהבוקס
נחמה

1902:לידה

נפטר

נחמהאברהםנחמה3ידועלא

ירושלים,1905:לידה
ישראלארץ,העתיקה

,1998באפריל6:פטירה
ישראל,ירושלים

נחמהאלגרה
)שאלתיאל(

ישראל,ירושלים,1917:לידה

,1990ביוני26:פטירה
ישראל,ירושלים

מטילדהמזל
נחמה

נפטרה

נחמהאליהו

ארץ,ירושלים,1871:לידה
ישראל

ישראל,ירושלים:פטירה

אזמרלדהלאה
נחמה

יוון,קורפו,1878:לידה

נפטרה

אליהואלבר
נחמה

1898:לידה

,1966בנובמבר4:פטירה
דרום,יוהנסבורג
אפריקה

נחמהמטילדה
)צוריאנו(

יוון,רודוס,1901:לידה

,1966באוגוסט4:פטירה
דרום,יוהנסבורג
אפריקה

נחמהשלמה

,יפו-אביבתל,1901:לידה
ישראל

ישראל,חיפה,1973:פטירה

נחמהאסתר
)עוזיאל(

יוון,סלוניקי,1903:לידה

1981:פטירה

נחמהיוסף

1906:לידה

,2010בפברואר28:פטירה
דרום,יוהנסבורג
אפריקה

נחמהרשל
)סלוניקיו(

,1923באפריל21:לידה
טורקיה,איזמיר

נחמהרחמים

ירושלים,1874:לידה
ישראלארץ,העתיקה

ישראל,ירושלים,1970:פטירה

נחמהחנה
)הלוי(

ירושלים,1882:לידה
ישראלארץ,העתיקה

,1961באפריל20:פטירה
ישראל,ירושלים

נוחםשמואל
)נחמה(

ירושלים,1899:לידה
ישראלארץ,העתיקה

1988בדצמבר15:פטירה

נוחםשרה
)עזרא()נחמה(

ארץ,חברון,1900:לידה
ישראל

,ירושלים,1988ביולי7:פטירה
ישראל

נחמהיצחק

ירושלים,1883:לידה
ישראלארץ,העתיקה

ישראל,ירושלים:פטירה

נחמהמלכה
)לוי(

1884:לידה

נפטרה

נחמהניסים

1904במרץ16:לידה

1988ביולי31:פטירה

נחמהרוזה
)רבוך(

1908בינואר1:לידה

1993במאי29:פטירה

נחמהיוסף

ירושלים,1905:לידה
ישראלארץ,העתיקה

ישראל,ירושלים:פטירה

נחמהרחל

נפטרה

נחמהיוכבד
)קאבלו(

נפטרה

ידועלאנחמהברוריה
אביגדור

עוזיאלפרלה
)נחמה(

ירושלים,1885בערך:לידה
ישראלארץ,העתיקה

1957ביוני26:פטירה

שמעוןרבי
עוזיאל

,סלוניקי,1860ביולי5:לידה
יוון

,1933בדצמבר5:פטירה
ישראל,ירושלים

עוזיאלברוך

,יפו,1902באוגוסט10:לידה
ישראלארץ

-tel ,1981באוגוסט21:פטירה
aviv, israel

עוזיאלמטילדה
)שלם(

,סלוניקי,1907אוגוסט:לידה
יוון

1978באוגוסט24:פטירה

בכרמרים
)עוזיאל(

ישראלארץ,יפו,1911:לידה

1977במאי16:פטירה

בכרויטלחיים

קונסטנטינופול,1911:לידה
טורקיה,)איסטנבול(

1991בינואר27:פטירה

יוסףאסתר
)עוזיאל(

ישראלארץ,יפו,1912:לידה

1959בינואר6:פטירה

יוסףמשה

מקדוניה,שרז,1909:לידה

פרדס,1974באוגוסט3:פטירה
ישראל,ברקבני,כץ

עוזיאלשבעבת

1916:פטירה

אפריםיוסף

נפטר

נחמהמשה

ירושלים,1888:לידה
ישראלארץ,העתיקה

ישראל,ירושלים:פטירה

נחמהמרכדה

נחמה1בתנחמה3בןנחמהידועלאנחמהשמואל

נחמהמשה

1846בערך:לידה

נפטר

נחמהמרדכי

,העתיקהירושלים,1850:לידה
ישראלארץ

נפטר

נחמהפרלה

,העתיקהירושלים,1854:לידה
ישראלארץ

נפטרה

נחמהרפאל

1856:לידה

ארץ,העתיקהירושלים:פטירה
ישראל

נחמהידועלא

נפטרה

נחמהמרדכי

ישראל,ירושלים,1870:לידה

1905:פטירה

שמחה-אלגרה
נחמה

נפטרה

חייעקב'ר
נחמהיהודה

1890:לידה

1944:פטירה

נחמהפרידה

1944:פטירה

נחמהמשה

ישראל,ירושלים,1894:לידה

1949בערך:פטירה

שטרןרחל
)נחמה(

נפטרה

נחמהידועלאנחמהאברהםשטרןידועלא

נחמהושלמהקאדיןמשפחת

MyHeritageידיעלהופק
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מקרא
1* מופיע במפקד מונטפיורי של שנת 1839
2* מופיע במפקד מונטפיורי של שנת 1849
3* מופיע במפקד מונטפיורי של שנת 1855
4* מופיע במפקד מונטפיורי של שנת 1866
5* מופיע במפקד מונטפיורי של שנת 1875

6* מופיע ברישום תיעוד תרומות - שנת 1854
7* מופיע בנאפוס ירושלים העתיקה של שנת 1890
8* מופיע בנאפוס ירושלים העתיקה של שנת 1910




