
אסתר בן יוסף

רחל בן אהרון שאול

אסתר בן זלמן דוב

בעדינא בן זאב מלך

דבורה בן צבי יונתן 

בן פרומא הרב ראובן

מלכה רייזיל אבריה מרים בת

בן אליעזר יצחק בן

הרב חיים נתן אליהו דניאל שמואל בן

רחל ציפורה הדרה בת

פריידל נחמה אילנה דבורה בת

מנוחה שרה בן שאמי אריה

לב צביה בן דוד ברק

בן רחל מרים יעקב

רויזא פרימט בן שמואל צבי 

שרה בת שושנה

בת חנה יונינה שרה

חיה אלחנן יהונתן בן

דפנה בן יצחק

בערטא אנדרי אברהםבן

רבקה בת אביבה רחל

אביבה אריאלה מלכהבת

בת רות יעל מיכל

בן פריבא חיה אורי

רבקה חיה בן יוסף דוב

דבורה באשא בת לאה

בן רות יוסף בצלאל

מרים מאשא יעקב אליעזרבן

יעקב יצחק משהבן דבורה

רחל אברהם שמואלבן

רחל לאה בן מאיר יונתן

פלורא בן שמואל

בן פייגע גרשון חיים

דבורה פגה בן אהרון יוסף

בריינדל בן מרדכי

בת שרה רייזל יהודית

רחל לאה מאיר יונתן הלויבן

פרומה אלימלך שמואלבן

רחל לאה בת ליבה איטה

ליבה איטה בת שיינה רבקה

שרה אמינו בן ישראל

הרב אשר מסעודבן אסתר 

בת רחל דבורה לאה

רחל בן יניב גבריאל

רחל בן יובף אורן

בן רחל אריה שלמה

בת גולי זוהר רחל

בן מרים צבי

שלום משה הר יעקב יהודה בן

בת מירש בלומה איידל

בן בלומה איידל מנחם

ינטה פלקה בן אברהם חיים

בן קרלה דבורה בנציון צבי 

שיפרה בן זאב נח

רוזה בת שושנה



חיה אסתר ראובן מתתיהובן

אלקא בת יפה אדינה

שרה בילה בן יצחק מנדל

רחל בן אברהם

הינדה רבקה מיכאל מרדכי אברהםבן

מרים בן בנימין

חנה בת בינה 

לאה בן ישראל יוסף 

ריזל בת בילה

ולייעט'ג בן יצחק

שרה בת דבורה

פרומה אלימלך שמואלבן

יעקוב שמואל

חיה אליעזר יהודה בן

פשה בן דניאל יוסף

רוזט בן משה

ליבא רייזל הרב דוב בער הלויבן

מאטיל פעסיל בן דוב בער

דבורה לאה שלום דוב בערבן

אסתר מלכה בן יששכר חיים

לאה אסתר בן מיכאל שלום

טעמא בן הרב שלום

חנה רחל בן דוד בנציון

רודל חיה גמליאל דוד ליבשבן

מלכה בריידל בן יצחק דוב

רייזל שלמה ישראלבן

עליזה בת סימה

חיה אליעזר יהודהבן

אסתר בן יצחק

מלכה בן משה יוסף

אסתר מלכה בת לאה רבקה 

ליזה לאה בן גבריאל

חיה מלכה אסתר רייזעלבת

סוניה בן ירחמיאל

מרים בת חביבה

שרה בת שרה

לאה בת רבקה חיה

אליזה בת אלה 

אסתר צפורה משה אליעזרבן

לאה חנה בן זאב שמואל

שרה בן אברהם לוי

אסתר בן יהודה חיים

קריינדל בן רב חיים דב

חנה בן יעקב יהודה

שרה מינדל בת אסתר רוזה

שרה בן שלומה

זלטא הרב דוד שלמה זלמןבן

טובה בת אסתר

גולדה בן אליהו מאיר

רודל חיה גמליאל דוד לייבישבן

שרה בת חיה אלקא

דבורה זונדל אברהםבן

איטה בן ארון יוסף

שושנה רות בן דוד יצחק

רות לאה בת עטל



שיינא רחל בן משה צבי

זהרה בן דוד עמרם

שרה רייזל בן יוסף לייזר

שרה לאה בת שולמית

אסתר ברכה בן יהודה חיים

מרים משה אליעזרבן

חנה אברהם יצחקבן

בלנקה בן צבי אריה

שמחה בת לאה

אסתר מלכה יששכר חיים בן

חיה אליעזר יהודהבן

גיטל בן פסח הרשל

אסתר ציפורה משה אליעזר הלויבן

ויויאן בת שרה

מצודה בן ניסן

שפרה רפאל אליעזר יצחקבן

אטה ריבה בן הרב דוד

רבקה בת שלומית חנה

חוה בת רבקה חיה

שושנה בן שלמה

מזה בת אסתר

שרה בן דוד

שרה בת שמחה

אסתר בן יוסף

דינה בן מיכאל

זויה בן יצחק חיים

פייגא בן נתן

לאה בן יוחנן

שרה בת יפה

שרה חיה שלום גבריאלבן

סימה חיה הרב יעקב משהבן

אסתר ציפורה משה אליעזר הלויבן

אסתר מלכה בן יששכר חיים

ציפא בן יעקב יוסף

אסתר מלכה לאה רייזל פשאבת

רחל אברהם שמואלבן

אהרן נתן בת יהודית לאה

פירחה בת שושנה סוזן

חביבה בת מיכל

גבריאלה בת מיחל קיילה

חיה יוכבד בן בצלאל צבי

יבון חוה בן אליהו

שרה בן גבריאל

פייגי בן חיים

מזל בת אסתר

מרהילדא בת מירא

גאלדא הרב אהרן מרדכיבן

אסתר צפורה משה אליעזר הלויבן

חיה יעקב מאיר ירחמיאלבן

שרה רחל מלך אפריםבן
שרה רחל שייה יהושועבן

דונה בן יהורם

בלימא נעכא אברהם יעקבבן

אסתר בן צבי יוסף



לאה בת שענדל

רּוְדל חיה גמליאל דוד לבישבן

חיה אליעזר יהודהבן

חנה בן יעקוב יהודה

שרה מינדל בת אסתר רוזה

שושנה רוזה משה שלום אליעזר בן

אביבה בן בנימין שלום

מסודי בת מרים

חיה בילא בן אהרן מענדל

ריזל בן נתנאל

שושנה בן דוד

שריה בן יצחק

מרים אברהם מאיר משהבן

מרים בת שרה יהודית

חיה רוזא בן שלמה זלמן

זריא בן דוד עמרם

נורית הנשא בן מרדכי דוד

נורית הנשא בן יוסף יהושע

אהבה רבקה סעדיה יהושעבן

אהבה רבקה בן ברוך יעקב

עיסה בן יעקב

אידל בן אריה צבי

אסתר בן יוסף

רחל בן אהרון שאול

אסתר בן זלמן דוב

הרצל בן פייבל

רחל יעקב אליהו עבדאללה פראג׳ חיים  מנשהבן

רוניה בת פייגה

סאשע מרדכי שמואלבן

חנה בן צבי דניאל

שרה פיגא אליעזר אהרןבן

מזל בת גאולה 

שרה מרים בן אורן דוב

חוה בן שלמה הלוי

יהודית בן בנימין

גיטל בת רחל

חנה באשע בן אפרים רב

חיה ישראל יחזקאלבן

לאה אסתר בן אפרים

בן  רבקה צביה  יצחק צבי 

בניה בן יהודה דניאל

שרה אדינה שינדלבת

שרה רחל בן דוד אריה

רחל לאה אביגדור ששוןבן

נעומי אטה בן חיים שמואל

חיה שרה מאטיל פעסילבת

יטה מרים בן יוסף דוד

דבורה שלמה זאב אשרבן

חיה פסיה בן יצחק מאיר

j בן יוסף נח

מעריל בת שיינדיל

Paola בת Antonina

Antonina בת Barbara

שרה מרים בת רבקה



חוה לאה בן מאיר

לאה בן שמשון ברש

לאה בן רפאל

פרל בן הרב נחום

הדסה הרב אברהם ישעיהובן

עליזה בת שושנה

חנה    חיים דוד מאיר הכהןבן

אביגיל שלומית

חנה מנחם מנדל  בן


