
רשימת הנספים בליפנו

שם פרטי שם משפחה
משפחת לבנדז"

יעקב ברוך ומשפחתו פיסג"
מרדכי קולניז"

רחל לאה פרנק קולניז"
אשה אלמת (*)  ?

משפחת ינק'אבז
איטה אדלר
אנשל אדלר
גיטל אדלר

חיים יעקב אדלר
חיים שמחה חימק אדלר

יוסף אדלר
מנדל אדלר
אדלר רוזה

שיינה רחל אדלר
יעקב אוגרודוביץ
מרים אוגרודוביץ

משפחת (*) אוגרודוביץ
סוניה ומשפחתה אוזרוב

לולה אונגר
משה אונגר
שרה אונגר
חיה אוסובסקי
לאה אוסובסקי
עזרא אוסובסקי
רבקה אוסובסקי
ביילה אופוצינסקי

משפחת אופוצינסקי
משפחת אופטובסקי
ביילה אוקוביט
ברינה אוקוביט
לולה אוקוביט
רבקה אוקוביט
אבוש אורבך

אברהם יעקב אורבך
אברהם משה אורבך

ה'איצ אורבך
אלקהטינסקי אורבך
אסתר רחל אורבך
ברוך מנדל אורבך

דב אורבך
דבורה אורבך
דבורה אורבך

הינדה בלומה אורבך
חיה אורבך
טובה אורבך
יהודה אורבך



ינטה רוזה אורבך
ישראל אורבך

מיכאל אליעזר אורבך
נחמה אורבך
נחמיה אורבך

פייגה ומשפחותיהם אורבך
רוזה לאה קינדלשטיין אורבך

שלמה פשיסכר אורבך
שמואל משה אורבך
שמחה נפתלי אורבך
שרה ניחה אורבך
שרה רבקה אורבך

תהילה יהודית אורבך
בינה אורדפרוכט
מאיר אורדפרוכט
משה אורדפרוכט
רבקה אורדפרוכט
רחל אורדפרוכט
שרה אורדפרוכט
זלטה איזנברג
חווה איזנברג
לאה איזנברג

שלמה ישעיה איזנברג
אריה איזנשמיד
דוד איזנשמיד
חיים איזנשמיד
טובה איזנשמיד

משה אפריים איזנשמיד
שמעון איזנשמיד

הרש מרדכי אייזיק
יטשא אייזיק
יעקב אייזיק
נחום איצקוביץ

שיינדל איצקוביץ
בריינה אלברג

הנדל קראוט אלברג
שרה אלברג

אלטמן אברהם
איטה אלטמן
אסתר אלטמן
אלטמן גולדה

יזדא בורנשטיין אלטמן
ישעיהו אלטמן

מנחם מנדל אלטמן
אלטמן שמואל
נחמה אלטר
חיה אלטרוביץ

משפחת אלכסנדר
אליהו אנגלמן
אנגלמן אסתר
בלה אנגלמן

דב ברל אנגלמן



יוסף לייב אנגלמן
יעקב אנגלמן
רחל אנגלמן

שמשון אנגלמן
צביה בוקי

שמואל אברהם בוקי
אבישי בורדקה
אסתר בורדקה
אשר בורדקה
בן ציון בורדקה
גיטה בורדקה
גיטל בורדקה
דינה בורדקה

הדס וילד בורדקה
חווה וארבע בנים בורדקה

חנה בורדקה
מנדל ומשפחתו בורדקה

פנחס בורדקה
שמעון בורדקה
שרה בורדקה

אברהם בורנשטיין
יעקב ינקעל בורנשטיין

ישראל בורנשטיין
משפחת בורנשטיין

שרה וארבעת ילדיה בורנשטיין
שיינה פליישהקר בורשטיין

אברהם זינסקי'בז
חיים זינסקי'בז
חנה זינסקי'בז

חנה פייגה זינסקי'בז
יעקב זינסקי'בז

שמואל אליעזר זינסקי'בז
גולדה זלוטניצקי בידרקה

הניק בידרקה
חנה בידרקה
יואל בידרקה

ישראל בידרקה
משה בידרקה
נעמי בידרקה

צפורה בידרקה
רחלה בידרקה

שרה ובן בידרקה
יהודה לייב ושתי בנות ביינברכר

שרה ביינברכר
גיטל בייניש

אליעזר ביננפלד
גיטל ביננפלד

יחיאל מאיר ביננפלד
ירוחם ביננפלד
רבקה ביננפלד
רוזה ביננפלד

שיינה פרידל ביננפלד



מאיר בלום
אברהם בלומברג

אתסר לאה בלומברג
דב בלומברג

הינדה בלומברג
הרב בן ציון בלומברג

טובה בלומברג
טובה בלומברג
יוסף בלומברג

ישעיהו בלומברג
מיכאל בלומברג
מרים בלומברג

משה וחמשת ילדיו בלומברג
נחמן אליעזר בלומברג

נננדל בלומברג
פנחס יעקב בלומברג
פסייה חנה בלומברג

רבקה בלומברג
רחל בלומברג
שרה בלומברג
שרה בלומברג

משפחת בנט
פיגל ליכטנשטיין בק

משפחת בראון
שמואל בראון

לובה וולמן וילדיהם ברגמן
אפריים ברגר
תרצה ברגר

אברהם יעקב ברוורמן
חיים אלי ברוורמן

לאה ברוורמן
שמואל ברויטמן
טוביה ברוך

מיכאל אברהם ברוך
מרים ברוך
רייזה ברוך
שלמה ברוך

אסתר רחל ברומברג
דוד ברומברג
חנה ברומברג

שיינה תרצה ברומברג
שמחה בינם ובתו ברומברג

משפחת ברוצקי
אליהו דוד ברושצינסקי

יוסף ומשפחתו ברושצינסקי
משפחת ברים

אידל ברינסקי
הדס ברינסקי
לאה ברינסקי
מרים ברינסקי
משה ברינסקי
בן ציון ברכר



אברהם ברמן
יעקב ברמן
מכאל ברמן
רייזל ברמן
חנה ברסלר

מרדכי ברסלר
משפחת ברסלר
רבקה ובן ברסלר
שמואל ברסלר
פישל ברקמן

שרה מקובסקי ושלושת ילדיהם ברקמן
אתסר גוטליב

בלה גונסקי גוטליב
גיטל גוטליב

ירחמיאל גוטליב
נחום אליעזר גוטליב

ניחה גוטליב
חנה גונסקי גוטמן

יוסף גוטמן
ישעיהו גוטמן
מינדל גוטמן
מנחם גוטמן
יצחק גוטנברג

מיכלה ושני ילדיהם גוטנברג
לאה ומשפחתה גולד

משה גולדבלום
משפחת גולדבלום
פאולה גולדבלום
שמואל גולדבלום
אברהם גולדברג
בינס גולדברג

יהודה הרש גולדברג
יעקב גולדברג
מנחם גולדברג
פראדל גולדברג

אסתר ושלושת ילדיה גולדמן
ישעיהו גולדמן
מלכה גולדמן
נעני גולדמן

שלמה גולדמן
יעקב שמחה גולדפרב

אברהם בנימין גולדשמיד
פיגה ליכטנשטיין גולדשמיד

גיטל שיינדל גולומב
דוד יצחק גולומב

משה גולומב
שרה רוזה דיוגנס גולומב

אברהם גונסקי
ברינדל גונסקי
וולף גונסקי
זלדה גונסקי

חיים לייב גונסקי



יצחק גונסקי
יצחק וילדיו גונסקי
ירחמיאל גונסקי
לייב יעקב גונסקי

מינדל קורצמן גונסקי
ראובן ובת גונסקי

שמואל גונסקי
ירחמיאל ואשתו גורטה

אידל גורפינקל
איטה גורפינקל

אליעזר גורפינקל
חנוך משה גורפינקל
יואל וולף גורפינקל

סימה גורפינקל
שמלקה גורפינקל

אלמה קונשטס גלברד
בשה גלברד
וולף גלברד

זיגמונד גלברד
יעקב גלברד
צרנה גלברד
אנשל געלער
נעמי געלער

צפורה געלער
אברהם גרדום
חיה רק גרדום
ינסקי'יונה לז גרדום
לייב גרדום
מרים גרדום

שמואל גרדום
אהרון גרוזה

בלה גונסקי גרוזה
הינדה בינברכר גרוזה

יחיאל גרוזה
נעמי גרוזה

צפורה גרוזה
קילה גרוזה
רחל גרוזה

שלמה גרוזה
אברהם גרוסמן
איטקה גרוסמן

ביילה פלורנץ גרוסמן
בלומה קלודבסקי גרוסמן

גיטל גרוסמן
גרשון גרוסמן
חיה גרוסמן
חנה גרוסמן
יעקב גרוסמן
יעקב גרוסמן
מאיר גרוסמן
ניסן גרוסמן
נתן גרוסמן



סלובה גרוסמן
רייזל גרוסמן

שמואל גרוסמן
שמחה בונם החזן גרוסמן

אסתר בלומה גרטמן
חיה שרה גרטמן

נחמה גרטמן
עזרא גרטמן

פייגה לאה גרטמן
רבקה גרטמן
רחל גרטמן

תמרה גרטמן
אברהם יצחק גרטקובסקי

איטקה פינצבסקי גרטקובסקי
אשתו ושני ילדיו גרטקובסקי

גולדה פרל גרטקובסקי
לאה גרטקובסקי
רחל גרטקובסקי

הרש דויד גרינברג
חיה גרינברג
חנה גרינברג
יחיאל גרינברג
יצחק גרינברג

ישראל גרינברג
צפורה גרינברג
רבקה גרינברג
יהודית גרינשפן
יהושע גרינשפן

לובה רחל גרינשפן
פרידה פסה גרינשפן

שרה גרינשפן
משפחת גרלבסקי

יצחק ינסקי'דובז
ישראל ינסקי'דובז
צירל ינסקי'דובז

רחל ברכה ינסקי'דובז
שלמה שמעון ינסקי'דובז

בריש דומב
יחיאל דומב

מרים רחל דומב
רייזל דומב

אברהם אנשל דורן
זוסיה דורן
חדס דורן
חוה דורן
טובה דורן
לאה דורן
מנדל דורן
שינדל דורן
אפרים גנסקי'דז
הרש גנסקי'דז
טולצה גנסקי'דז



פרניה גנסקי'דז
שלמה גנסקי'דז

חנה שרה משקה דיוגנס
מרדכי דיוגנס

צירל לאה רוזנברג דיוגנס
רויזה מינדל דיוגנס
שמואל יוסף דיוגנס
אברהם יעקב דינר
רבקה ובנותיה דינר
שמאל הרש דינר
חונה אלחנן דנציגר

מינדל דנציגר
הרב הויכגלנטר

מלכה וששת ילדיהם הויכגלנטר
בריינה הולץ
ה'ברצ הולץ

ישראל הולץ
ישראל לייב הולץ

לובה הולץ
צירל איטה הולץ

רבקה הולץ
שיינה לובה זונבנד הולץ

שפרה ינטה הולץ
צבי הרש הולצמן
שמואל הולצמן
ברוניה הופמן

יוסף לייב הופמן
ינטה הופמן
יצחק הופמן
שמעון הופמן

תמר תקלה הופמן
פרל מקובסקי ושלושת ילדיהם הורוביץ

משפחת ושני בניהם הילר
רחל מקובסקי הילר

הינדה ואחיותיה הירשנבורן
יוסף הירשנבורן

ישראל הירשנבורן
שלמה הירשנבורן

שמואליק הירשנבורן
אשתו ושני ילדיו הלפגוט

דבורה המבורגר
משה המבורגר

פייביש המבורגר
שיינה לאה המבורגר

אלי הנשל
אליעזר הנשל
אלקה הנשל

אסתר איטה הנשל
אסתר שרה הנשל
אתסר רחל הנשל

הינדה הנשל
חיה הנשל



חנה גיטל הנשל
יחיאל הנשל
יעקב הנשל

ישעיהו הנשל
ישעיהו הנשל
מיכאל הנשל
משה הנשל

פייגה צירל הנשל
רבקה הנשל
רחל הנשל
רייזל הנשל

אלטרוביץ הספל
אסתר רחל וידליהם הספל

יעקב הספל
יצחק הספל
מרים הספל
משה הספל
נחום הספל
שמעון הספל

שרה בעלה וילדיהם הספל
איטה הרטברוט
דוד הרטברוט

יוכבד הרטברוט
יוסף הרטברוט

ישראל הרטברוט
רבקה הרטברוט

אברהם הרנס
ה'אנדז הרנס

זיגמונד הרנס
לאון הרנס
משה הרנס
יוסף הרץ
צסיה הרץ
אבא הרשבין
איטה הרשבין
ברונה הרשבין
חנה הרשבין
יעקב הרשבין
נתן הרשבין

שלמה הרשבין
גדליהו הרשברג
משה הרשברג
איטה הרשפינגר
אסתר הרשפינגר

חיים זלמן הרשפינגר
חנה דבורה הרשפינגר
יצחק יוסף הרשפינגר

מאיר לייבוש הרשפינגר
יצחק הרשקורן

יוכבד שוורצמן ווביק
שעיה ווביק
יואל וולמן



ישראל אליהו וולמן
שרה בעלה וילדיהם וולמן

אברהם וולקוביץ
מאיר בר וולקוביץ

נוטע וולקוביץ
פייגה גונסקי וולקוביץ

ראובן וולקוביץ
אברהם ויכסלפיש
אליהו ויכסלפיש
חנה ויכסלפיש
חנוך ויכסלפיש

ונטקובסקי'טובה חנה צ ויכסלפיש
יחיאל ויכסלפיש
מרים ויכסלפיש

משה יוסף ויכסלפיש
פייגה ויכסלפיש
רבקה ויכסלפיש

שיינה איטה ויכסלפיש
ישראל וימברג
לאה וימברג

לייבוש וימברג
ניחה וימברג
פסיה וימברג
שלמה וימברג
יהושע וינטר
רבקה וינטר

איטה מיכלובסקי ומשפחתה וינטרויב
דוד ומשפחתו וינירסקי

יצחק רסקי'וינצ
מאשה רסקי'וינצ
שיינדל רסקי'וינצ
שמערל רסקי'וינצ
משפחת וינקלמן
ראובן וינקלמן

אברהם ורשבסקי
בלומה ורשבסקי

יחיאל מאיר ורשבסקי
יצחק ורשבסקי
מרדכי ורשבסקי
חנה ביצקי'ז
יעקב ביצקי'ז

משפחת זבלודובר
תמרה ושתי בנותיה זונבנד

וולבל זיבנברג
מרים זיבנברג
משה זיבנברג
רבקה זיבנברג
אהרון זיגפריד
יהודית זיגפריד

יולק ירוחם זיגפריד
יטה זיגפריד
קלמן זיגפריד



ה'ברצ זיידמן
שמואל משה זיידמן

איטה ומשפחתה זיכלינסקי
בלומה ואחותה זיכלינסקי

דניאל זיכלינסקי
יוכבד זיכלינסקי
יוסף זיכלינסקי
יעקב זיכלינסקי
לייביש זיכלינסקי
רחל זיכלינסקי

שיינה מלכה זיכלינסקי
משפחת וילדיה זילברמן
משפחת וילדיה זילברמן

זיק חיים
יחיאל מאיר זיק

יעקב זיק
פסיה זיק

חיים חיקל זלוטניצקי
יעקב שלמה זלוטניצקי
משה מאיר זלוטניצקי

פרידל גולדברג זלוטניצקי
רחל לאה קורנבלום זלוטניצקי

יצחק יוסף זלמן
פרידל זלמן
צפורה זלמן

משפחת זלצמן
אביגדור לק'ז
אברהם לק'ז
איסר לק'ז

איסר אשתו ושני ילדיהם לק'ז
בת שבע לק'ז

גננדל לק'ז
דוד לק'ז
הרש לק'ז
חיה לק'ז
חיה לק'ז
טובה לק'ז
יוכבד לק'ז
יוסף לק'ז
לאה לק'ז

לאה וילדיהם לק'ז
לייב לק'ז
מאיר לק'ז

מאיר ואחיו לק'ז
מרדכי לק'ז
משה לק'ז
פייבל לק'ז
פייגה לק'ז

פסיה וילדיהם לק'ז
פרידה לק'ז
פרידה לק'ז
רבקה לק'ז



רוזה לק'ז
רוזה וילדיה לק'ז

שמואל לק'ז
שרה לק'ז
שרה לק'ז

משפחת זמוסקוביץ
איטה זיק זקליקובסקי

אסתר סנטור זקליקובסקי
בנימין זקליקובסקי
הינדה זקליקובסקי

הלה צלקובניק זקליקובסקי
יוסף מאיר זקליקובסקי

יעקב זקליקובסקי
ישעיהו דב זקליקובסקי

מינדל זקליקובסקי
פייגה זקליקובסקי
שושנה זקליקובסקי
שלמה זקליקובסקי
מוטל זרומב
מניה זרומב
משה זרומב
פייגה זרומב
ראובן זרומב

חיים ומשפחתו זשיטקה
הינדה אורבך טאוב

חנה פויגל אדלר טאוב
טוביה טאוב
מרים טאוב
נחמה טאוב
נחמיה טאוב
הינדה טדליס
ישעיהו טדליס
משה טדליס
פייגה טדליס

אברהם יעקב ומשפחתו טובנפלד
אברהם חיים טורקביץ

הינדה טורקביץ
חיה טורקביץ

יוסף לייב טורקביץ
צבי טורקביץ

בינום ומשפחתו טץ
יחיאל מאיר טץ

יעקב טץ
לוניה ובנה טץ

פרנקה והוריה טץ
שמואל מאיר טץ

אהרון טרכטנברג
יעקב טרכטנברג

רחל לאה רייסר טרכטנברג
חיים יוצקי
יצחק יוצקי

שרה קראוט יוצקי



בלומה יורק
בנימין יורק
דבורה יורק
יהודה יורק
יהודה יורק
יוסף יורק
מאיר יורק
מאיר יורק
רחל יורק

שלמה יורק
גיטל ינואר

חיים אחותו ומשפחותיהם ינואר
מרים ינקלביץ
פסח ינקלביץ
שרה ינקלביץ

רחל פגוט יעקובוביץ
יעקב יוסף ישיביץ

יששכר ומשפחתו ישן
איטה פיזמנטר ובנה כהן

כהן אסתר
ביילה רייזל כהן

בנימין כהן
דבורה כהן
דבורה כהן

דווד לייב כהן
וולף כהן

זיסה בוקי כהן
חוה כהן
חיים כהן
חנה כהן

חנה גרוזה כהן
יהושע ניסן כהן

יוסף פיזמנטר ורעייתו כהן
יחיאל דוד כהן

מנחם כהן
מרדכי כהן

משה מיכאל כהן
נחום כהן

פרידה כהן
שלמה כהן
תמר כהן

אברהם משה כהנא
חיה נחה כהנא

רחל דבורה אורבך כהנא
שלום כהנא

משפחת וילדיה לב
אברהם הרש לבקוביץ
איטקה ואחיה לבקוביץ

גודל לבקוביץ
דבורה לבקוביץ
הרש לבקוביץ

חיה לאה לבקוביץ



חיה צדקה לבקוביץ
חנוך לבקוביץ
יהודה לבקוביץ
יוסף לבקוביץ
יטה לבקוביץ

שושנה לבקוביץ
אברהם אהרון לובוסקי
בילה פונדריגל לובוסקי

טוביה לובוסקי
לייב לובוסקי

אברהם לוין
דוד לוין

הלה מיכלה לוין
יצחק לוין

ישאל יוסף לוין
ישראל לוין

משה לייב ומשפחתו לוין
פייגה לוין
פנחס לוין
רחל לוין

שלמה ואשתו לוין
שרה גוטנברג לוין

משפחת לונדון
איסר לופטה

הדסה הולץ לופטה
לובה לופטה

מיכאל אליעזר לופטה
משפחת לחוביץ
בךן ציון לייטר
ברכה לייטר
יעקב לייטר
משה לייטר

משה בצלאל לייטר
נחום ישראל לייטר

צרנה לייטר
שלמה לייטר

דבורה ושני ילדיה ליכטנשטיין
יטה מרים ליכטנשטיין

ישראל ליכטנשטיין
משה ושלושת בניו ליכטנשטיין

משה לייב ושבעת ילדיו ליכטנשטיין
פייגה ליכטנשטיין

לק'פרידה ז לינדר
שרה לינדר
טובה לינקה
לאדזה לינקה
ליפמן לינקה
מרים לינקה

משה אהרון וילדו לינקה
נחה לינקה

אברהם ליס
ברוך ליס



הרש ליס
זלמן ליס
חיה ליס
ינטה ליס
ינטה ליס
יעקב ליס
יעקב ליס
יצחק ליס
מינדל ליס
מנדל ליס

מרים ושני ילדיה ליס
ראובן ליס
יכלינסקי'שינה ז ליס
לק ושני ילדיה'שרה ז ליס
אברהם ליפסקי
דבורה ליפסקי
יעקב ליפסקי
לאה ליפסקי

אוה חוה אלטמן ליפסקר
חנקה ליפסקר
מיכאל ליפסקר
שמואל ליפסקר
אליהו לכמן
חיה לכמן

נחמה לכמן
נחמן לכמן

אברהם אהרון לנדסמן
ברל דב לנדסמן

שיה רוזה לנדסמן
מרדכי ומשפחתו לנט

יהושע לנינטר
גיטל לסקר
חוה לסקר

חוה וילדיה לסקר
לייביש לסקר
משה לסקר

דינה ובתם מודר
יעקב מודר
דב בר מונדרי

טובה וארבעת ילדיה מונדרי
יעקב מונדרי

משה ומשפחתו מונדרי
פרימט מונדרי
איצה מונדרל
בנימין מונדרל

זליג מרדכי מונדרל
חיה קליג ובתם מונדרל

טולצה מונדרל
יהודית מונדרל
יחיאל מונדרל
צירל מונדרל
איסר מונטר



ישראל מונטר
פסיה מונטר
חנה מידזיגורסקי

מרדכי דוד מידזיגורסקי
משפחת מיזנר

אבהרם צבי מיכלובסקי
דן מיכלובסקי

חינקה מיכלובסקי
ישראל יוסף מיכלובסקי

שמואל ומשפחתו מיכלובסקי
צירל וארבעת ילדיה מינדזיבקה

אליהו מירנץ
לילי מירנץ

משפחת מישקה
חנה מלבר

מלכה זיכלינסקי מלבר
עזריאל דוד מלבר

צדוק מלבר
איטה לוין מנדלסון

חיה מנדלסון
ירחמיאל מנדלסון

משה מנדלסון
פייבל מנדלסון
אידל מקוביץ
הרש מקוביץ

ישראל מקוביץ
לייב מקוביץ
מרים מקוביץ
פלה מקוביץ
ביילה מקובסקי
לובה מקובסקי
שלמה מקובסקי

שמואל משה מקובסקי
שמעון מקובסקי

שרה פלישהקר מקובסקי
חנה מש

מיכאל משלק
פסח משלק

מלה לוין נוימן
אפרים נוימרק
בתיה נוימרק

חנה גילה נוימרק
יהודה אלי נוימרק

לאה נוימרק
מלכה נוימרק
מרים נוימרק
רייזל נוימרק

שמחה בינם נוימרק
שרה נוימרק
אהרון נוסבאום

משפחת נידל
פרץ ומשפחתו נייברג



דבורה נייר
חיה וילדיהם נייר
חיים משה נייר
משה סנדר נייר

ציטל הופמן וחמשת ילדיה נייר
רבקה קלופמן נייר

שינה נייר
שרה שפרה נייר

מלה ומשפחתה ניקריץ
רוזה נסבין

שמואל נסבין
חיה בורנשטיין סוכצבסקי

משה סוכצבסקי
חיים דוד סומפולינסקי

חנה סוסנובסקי
ישעיהו סוסנובסקי
מלכה סוסנובסקי
מנדל סוסנובסקי

נח ומשפחתו סוסנובסקי
נחום צבי סוסנובסקי

תמרה דוברושקלנקה סוסנובסקי
איצה סטריקובסקי
חיה סטריקובסקי
לאה סטריקובסקי
משה סטריקובסקי
שמעון סטריקובסקי
אטקה סלוזבסקי
טרייטל סלוזבסקי
יעקב סלוזבסקי
ראובן סלוזבסקי
בנימין סלוניקה

וFamily ofחיים ובני סלוניקה
לובה סלוניקה
אדלה סניור

ישעיהו הלל סניור
אהרון סרנה
ארוין סרנה

רוזה ושלושת ילדיה סרנה
אהרון פגוט

אלי פינטה פגוט
גיטל גוטשא פגוט
חיה שרה פגוט

חנה פגוט
טראני פגוט
יעקב פגוט
יצחק פגוט
מיכאל פגוט
מיכלה פגוט
צירל פגוט
רבקה פגוט

איטה וילדיהם פוגל
לייזר פוגל



אסתר מלכה פודר
דוד זליג ואחותו פודר
דינה חיה דיוגנס פודר

מיכאל הרש פודר
מינדל פודר

מרים לאה פודר
צפורה נחה פודר

רחל קלודבסקי פודר
שמואל פודר
איטה פודריגל
איטה פודריגל
איידל פודריגל
אסתר פודריגל
דוד פודריגל
דינה פודריגל

הינדה פודריגל
חנה פודריגל

יהושוע פודריגל
יוסף פודריגל

יחיאל מאיר פודריגל
יצחק יוסף פודריגל

מרדכי מנחם פודריגל
נוטע פודריגל
פיגה פודריגל
פיגה פודריגל

פריגדל וחמשת ילדיהם פודריגל
רחל פודריגל

שמחה בינם פודריגל
שמעון הרצל פודריגל
שרה אסתר פודריגל

וולף פוזיצקה
מרדכי פוזיצקה

חיים בר פוזמנטר
שלמה וילדיו פוזמנטר
מנחם יעקב פוצכה

ראובן פוצכה
משפחת פיחוטקה
ראובן פיליפסון

אבהרם ורעיתו פינטה
אהרון ארוין פינטה
יהודה משה פינטה

לאה פינטה
לייזר פינטה
מאיר פינטה

מיכלה ואחותה פינטה
שינה איטה פינטה

מנלה פיסקובסקי
מרדכי לייב פיסקובסקי
רחל הולץ פיסקובסקי

אלכסנדר זיסל פיפשינסקי
חיה פיפשינסקי
יעקב פיפשינסקי



נח פיפשינסקי
רבקה קראוט פיפשינסקי

שרה פיפשינסקי
פייביש פישר
חיה פלונסקר

מינדל פלונסקר
נחמה פלונסקר
בינה פלוצקר

בצלאל פלוצקר
דוד פלוצקר

וולף ושמונה ילדיו פלוצקר
פייגלה וילדיהם פלוצקר

שמואל פלוצקר
שמעון פלוצקר

יעקב שמחה פלוצר
ובתה פלוקסמן

איטה זלטה פלורמן
אלי פלורמן

אסתר זלטה פלורמן
אשר פלורמן
בינה פלורמן

בלומה פלורמן
בן ציון פלורמן
חיים פלורמן

ישראל פלורמן
לאה פלורמן
לובה פלורמן

מיכאל יצחק פלורמן
מרים פלורמן
משה פלורמן

משה אהרון פלורמן
נחום פלורמן

נטשה ועשרת ילדיהם פלורמן
פלה פלורמן

צפורה פלורמן
רבקה פלורמן

שרה איטה פלורמן
בלה פלורנץ

בנימין פלורנץ
יצחק פלורנץ

ישעיהו פלורנץ
מאיר פלורנץ
ניסן פלורנץ

רבקה פלורנץ
שרה פלורנץ
לאה פליירט

מרדכי אשתו וילדם פליירט
פיגה פליירט

פרימט פליירט
אברהם יצחק פליישהקר

בילה פליישהקר
דינה רחל פליישהקר



הינדה פליישהקר
חיה פליישהקר

חנה רבקה פליישהקר
יעקב פליישהקר

יעקב משה פליישהקר
ישעיהו הרש פליישהקר

ישראל פליישהקר
מיכאל פליישהקר
מרים פליישהקר

משה דב פליישהקר
נעמי מלאך פליישהקר
רבקה הדס פליישהקר

שמואל פליישהקר
אברהם פלשקה
גוטה פלשקה
יעקב פלשקה
מאיר פלשקה
מיכאל פלשקה
ברל פנסטר
דוד פנסטר

חנה פיגל פנסטר
יעקב פנסטר
לאה פנסטר

מיכאל פנסטר
מרדכי פנסטר
מרדכי פנסטר
משה פנסטר

עזריאל פנסטר
פיגה פנסטר
פסיה פנסטר
פרימט פנסטר
רוזה פנסטר
רחל פנסטר
רייזל פנסטר

שיפרה פנסטר
שלמה פנסטר

תמרה לוביצקי פנסטר
משפחת פפירציק

חיים פרוימן
יצחק פרוימן

מניה אדלר פרוימן
משפחת פרוימן

חיה פרידמן
משה פרידמן

שינה וילדיה פרידמן
תמרה פרידמן

אליהו יהודה פרייליך
אסתר פרייליך

בילה לאה פרייליך
חיה שרה פרייליך

חיים פרייליך
יצחק פרייליך



נחמה רחל פרייליך
פיגה לאה פרייליך

שמעון פרייליך
אברהם אהרון פרלמוטר

אפרים פרלמוטר
ברינה פרלמוטר

מיכלה ושתי בנות פרלמוטר
הינדה חנה  פרנק
אסתר מינדל פרנק

חיה פיגה פרנק
חיים זלמן פרנק

מכלה פרנק
מרים איטה פרנק
עלה רוטר פרנק
שיינה לאה פרנק

שפרה פרנק
שרה טרנה פרנק

דוד פרשט
הרצקה פרשט
מרים פרשט
משה מייטק' דר פרשק

חנה נכבין פרשק
פולה פרשק

ברונקה הרץ צאלה
מיטק צאלה

אברהם יצחק צודקביץ
בילה צודקביץ

גרשון אשתו גרטקובסקי ושלושת ילדיהם צודקביץ
ישראל צודקביץ
מרדכי צודקביץ
צפורה צודקביץ
בילה ולצינסקי'צ
גרשון ולצינסקי'צ
ליפמן ולצינסקי'צ
מרים ולצינסקי'צ

אביגדור צונסטקובסקי
בילה צונסטקובסקי
דוד צונסטקובסקי

חיה רבקה צונסטקובסקי
משה צונסטקובסקי

משה מאיר צונסטקובסקי
ראובן צונסטקובסקי

רחל צודקביץ צונסטקובסקי
רצה רוזיה קראוט צונסטקובסקי
הרב ומשפחתו צוקרקורן

אברהם ציטרין
אברהם אהרון ציטרין
חנה זיגפריד ציטרין

ירחמיאל ציטרין
לאה ציטרין

לייביש ציטרין
נעמי ומשפחתה צימרמן



אברהם משה צירקוס
אהרון מרדכי צירקוס

אסתר צירקוס
הינדה בלומה פודריגל צירקוס

זישה צירקוס
יהושוע צירקוס
מרים צירקוס
פסיה צירקוס

צבי מאיר צירקוס
ראובן צירקוס

רבקה רחל צירקוס
שמחה בינם צירקוס

שמעון ישעיהו צירקוס
אסתר קדיש
הרש קדיש
חנה קדיש
יוסף קדיש
קדיש קדיש
שרה קדיש

אברהם וחתנו דוד גומא קובדלו
בלומה קובדלו
דבורה קובדלו
יענטע קובדלו

אנשל אשתו וארבעת ילדיהם קובלסקי
חיים גרשון קוזובוצקי

טובה קוזובוצקי
יצחק קוזובוצקי

שינה פודר קוחן
משפחת קולקה

אבא קונשטם
איידל קונשטם
חנוך קונשטם
לייב קונשטם
מרים קונשטם

פנחס דוד ואשתו קונשטם
דוד קופפר

חיה גרוזה קופפר
שרה קופפר
אסתר ולק'קוצ
מאיר ולק'קוצ
בן ציון ינסקי'קוצ

גיטל פרימט ינסקי'קוצ
חנוך יצחק ינסקי'קוצ
יוסף וולף ינסקי'קוצ
משפחת קוקבקה

אליה קוריר
וולף קוריר

מרדכי קוריר
משפחת ורעייתו קוריר קוריר

רפאל קוריר
שמואל ואשתו קוריר

אברהם קורל



אליהו קורל
אסתר רחל קורל

דוד קורל
חיה קורל

כתריאל וארבעת ילדיו קורל
מינדל מקובסקי ותשעת ילדיהם קורל

פייגה צפורה גונסקי קורל
פרל קורל

שיינה קורל
יוסף קורן

משפחת קורנפלד
יוסף קורצה
בילה קורצמן

ברל ואשתו קורצמן
דוד קורצמן

יחיאל קורצמן
יעקב קורצמן

פייביש קורצמן
שייע קורצמן

שלמה ואשתו גרוסמן קורצמן
לק'חיה ז קושינסקי
יצחק קושינסקי
רבקה קושינסקי
שרה קושינסקי

משפחת יונובסקי'קז
משפחת קטנה

חנה משה שליק בעלה ובנה קיבלה
אברהם יוסף קלודבסקי

אליהו קלודבסקי
דבורה אסתר קלודבסקי
הינדל לייטר קלודבסקי
חנה רבקה קלודבסקי

יעקב קלודבסקי
מיכלה שינברג קלודבסקי

רחל קלודבסקי
שיינה מרים קלודבסקי

אלקה קלופמן
אסתר שיינה בעלה ושני בניהם קלופמן

נחמה קלופמן
רחל קלופמן

שמואל קלופמן
חיים לייב קליג

יעקב קליג
שרה ליכטז קליג

אברהם קליימן
אברהם יוסף קליימן

בילה קליימן
גוטקינד קליימן

גיטל קליימן
גיטקינד קליימן
קליימן זאב

חייה ריזל קליימן



חיים אליעזר קליימן
חנה קורצמן קליימן

יהודית קליימן
קליימן יחיאל

יעקב לייב קליימן
יצחק קליימן

ישראל קליימן
מאיר קליימן
מינדל קליימן

מרדכי מאיר קליימן
משה יוסף קליימן

קליימן פייגל
פרל גיטל קליימן

רבקה מרים פלוצקר קליימן
רחל קליימן
מוריץ קלימברג
פרץ קלימברג

בנימין קלין
חנה בלומה קלין
רחל לאה קלין

שרה קלין
אסתר רחל קלמקה

בילה קלמקה
בינה קלמקה

גולדה לאה גרטמן קלמקה
הינדה קלמקה
הנדל קלמקה
חנה קלמקה

חנה שרה קלמקה
טובה חיה קלמקה

יונה קלמקה
ישראל קלמקה
מרגלית קלמקה
משה קלמקה

פריידה קלמקה
פרימט קלמקה
פרימט קלמקה

רבקה קרוביצקי קלמקה
רחל קלמקה

שינה רוזה קלמקה
שלמה זנבל קלמקה

אהרון קלר
בנדיט קלר
מרדכי קלר
מרדכי קלר
משה קלר
נתן קלר

פרימט פרנקה רוזנוביץ קלר
רחל רוטקה קלר

שולמית קלר
אסתר זיק קנדלשטיין

דוד קנדלשטיין



יוסף נוטע קנדלשטיין
יצחק קנדלשטיין
מנשה קנדלשטיין
נעמי קנדלשטיין
רוזה קנדלשטיין

אברהם קראוט
חיה קראוט

יהודה מאיר קראוט
ליאון קראוט

רחל טובר קראוט
אהרון קרוביצקי

אסתר בוק קרוביצקי
יוסף קרוביצקי
אריה קרוק

ביילה גונסקי קרוק
יהודית קרוק
יעקב קרוק

עזריאל קרוק
הרב יחיאל מאיר קרמסקי

שרה ובתם קרמסקי
בן ציון קרפ
חיים קרפה

חנה בתם ובני משפחתם קרפה
יוכבד קרפקה

פסיה לאה קרפקה
שמואל אברהם קרפקה

שלמה משה ומשפחתו קרשטין
אברהם קשצנובסקי
בריש קשצנובסקי
מוניק קשצנובסקי
מיכש קשצנובסקי
מניה קשצנובסקי
רבקה קשצנובסקי
רות קשצנובסקי

שלום וולף קשצנובסקי
פייגה רבינוביץ

פייגה שתי בנותיה וארבעת בניה רבינוביץ
שמואל וששת ילדיהם רבינוביץ

מלך רובין
פרניה רובין
רוטקה רובין

חיה מלכה רובינסקי
אשר רובינשטיין
דוד רובינשטיין

יעקב איזיק רובינשטיין
מלכה הירשביין רובינשטיין
שמואל מאיר רובינשטיין

אברהם רודה
אברהם יעקב רודה

אסתר רודה
בילה רודה
גולדה רודה



חיה קורל רודה
חנה רודה
חנה רודה

חנה לאה רודה
טובה רודה
יהודית רודה
יחזקאל רודה
יעקב רודה
לייב רודה
לייב רודה
לייה רודה

מיכאל ואחותו רודה
מיכל רודה
מרים רודה
ניסן רודה

נתן מאיר רודה
נתן מאיר רודה
גורסקי'קילה מידז רודה

רחל רודה
שבע שרנסקי רודה

שמעון רודה
שרה רודה
אנשל רוזברד

חיה שיבק רוזברד
טוביה רוזברד
יעקב רוזברד
מאיר רוזברד

משפחת יני'רוז
טיבי ומשפחתו רוזן

משפחת רוזנבאום
משפחת רוזנבאום
מרים רוזנבלום

נירה פגוט רוזנבלום
עקיבא רוזנבלום
ל ואשתו'איצ רוזנברג

שמעון רוזנברג
מרדכי ומשפחתו רוזנוב
מרדכי ומשפחתו רוזנוב

אביגייל רוזנוביץ
יחזקאל רוזנוביץ
ירחמיאל רוזנוביץ

משה רוזנוביץ
פריידה מלכה רוזנוביץ

שפרה רוזנוביץ
אברהם הרש רוזנווקס

אסתר רוזנווקס
חיים רוזנווקס

חיים נחמן רוזנווקס
חמול רוזנווקס
יעקב רוזנווקס

נחמן אשתו ושלושת ילדיו רוזנווקס
פייגה רוזנווקס



רבקה רוזנווקס
שינדל רוזנווקס
שמעון רוזנווקס

הינדה מקובסקי רוזנמן
חיה רוזנמן
יעקב רוזנמן
פרל רוזנמן

משפחת רוזנפלד
אסתר ליכטנשטיין רוטהוז

הרש רוטהוז
הרש רוטהוז
יעקב רוטהוז

אלימלך רוטמן
ה'גוצ רוטמן

יעקב רוטמן
מלה רוטמן
עדה רוטמן

אברהם ואשתו רוכמן
נוטע רוכמן

שרה ואחותה רוכמן
מרים רוכנברג
עקיבא רוכנברג

אברהם יצחק רומנובסקי
אסתר רומנובסקי
הדסה רומנובסקי
אידה רוסק
איידל רוסק
אסתר רוסק

חנה ואחותה רוסק
חנה ובנם רוסק

יחיאל רוסק
מינדל רוסק

אברהם לייב רוסקולנקה
טובה רוסקולנקה
מרדכי רוסקולנקה
רחל רוסקולנקה

בריינה רינג ומשפחתם ריגר
שמואל ריגר

אברהם ואשתו רינג
חיה רוזה רינג
יעקב וולף רינג
הרש לייב רק
ישראל רק
מנדל רק

מרים גורפינקל רק
בינם שוורץ

וולף זאב שוורץ
חנה טובה שוורץ

טובה שוורץ
יוסף שוורץ

יחיאל ואחיו שוורץ
יצחק בינם שוורץ



ישראל שוורץ
מאניה שוורץ
מדרכי שוורץ
מלכה שוורץ
פלה שוורץ

רחל דורן שוורץ
אברהם שוורצמן
אברהם שוורצמן
איסר שוורצמן
יצחק שוורצמן
לייביש שוורצמן
מרדכי שוורצמן
פלה שוורצמן
צירל שוורצמן

רחל זיסא איצקוביץ וילדם שוורצמן
שאול שוורצמן

שמואל שוורצמן
ברברה שטוקמן
מלניה שטוקמן

פילומנה שטוקמן
גיטל שיבק
זלמן שיבק

יהודה לייב שיבק
שמואל שיבק

יוסף ומשפחתו שינברג
יצחק ומשפחתו שינברג
שלמה ומשפחתו שינברג

גודל אריה שינגורט
הינדה פייגה שינגרט

יהודה שינגרט
משפחת שינדלינק
משפחת שלדובר
משפחת שלוויצקי

יחזקאלאשתו וילדיהם שליק
יצחק ואשתו שלקה

פרידה שלקה
רות ובנה שלקה

חנה שמפן
משפחת שניצר
משפחת שפיגלמן
אסתר שפרלינג
יצחק שפרלינג
לייזר שפרלינג

מאניה מרים וארבעה בנים שפרלינג
מרים שפרלינג

מרים רחל שפרלינג
נחמן שפרלינג

ניחה קורל שפרלינג
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