
הנפשרפואת
 מרדכי בן רבקה 
 מרדכי בן מלכה

 מרדכי דב בעריש בן ציפורא פיגא
שרונה מרים בשה בילה בת מוזשיגן  

 מרים חנה בת שיינדל
 משה אהרן שמחה בן יעל

 משה בן רבקה
'אביבי 'משה הלל בן חי  

 משה חיים בן שיינדל ליבא
 משה ישראל בן מלכה שושנה
 מתתיהו מנחם בן חנה רבקה

 נח דניאל בן לאה חנה
 נחום ברוך יהודה בן שיינדל

 נחמה בת מלכה שיינדל
 נחמה רייזל בת מרים

 נעמי לאה בת רחל בת שבע
 נתן גרשון בן חנה

 נתן שמואל צבי בן שפרה אורלי
 סיני בן מרים

 עטיל בת מרים
 עדינה צווטא בת שרה איטה

 פיגא בת מרים
 פריבה בת ציפורה
 צבי מאיר בן פיגה

 קהת אליעזר בן שרה
 רבקה אלישבע בת מרים שרה

 רבקה בת שרה מלכה
 רות אהובה בת פסיא חנה

 רחל בת יענטע
 רחל חנה בת רבקה לאה

 שושנה בת חנה אסתר ברכה 
 שושנה לאה בת רחל יוספה

 שירה בת חנה
 שלום בן שרה ניכה

 שלמה אליהו חיים בן שיינדל
 שלמה בן שולמית לאה
  שלמה זלמן בן דבורה

 שמואל בן פנינה
 שמואל זנביל בן שושנה ריזל

בן שיינדל םשמואל לוי גרשו  
 שמואל מנחם מנדל בן פרידה
 שמואל שמעלקא בן שיינדעל

 שמחה דוד בן ציפורה פיגא
אטושמעון בן י  

לאה 'שמעון יהודה בן חי  
ביילא 'שמעון יהודה לייב בן חי  

זלדה 'בן חי 'שמעי  
 שניאור זלמן בו מרים

 שרגא פייוול בן שיינדל ליבא
לאה 'שרה בת חי  

 שרה רבקה בת מלכה שיינדל
שרה שלאמצי בת ריזל שושנה

 חיים בן שרה
 חיים ברוך בן לאה
אסתר  'חיים יהודה בן חי  

 חיים יחיאל מיכל בן חנה
 חיים יחיאל מעכל ברוך בן פרל

 חיים משה ארי' בן רוחמא חי' דבורה
מאיר בן מירלחיים נוטע   

 חיים ניסן בן שושנה ריזל
 חנה בת גיטל שרה

 חנה פיגא אסתר בת מרים
 חנה רבקה בת רחל יוספה

 יהודה בן דבורה אידל
 יהודה בן שושנה

 יהונתן בן ליבא מינדל 
 יהושה בן מרים

 יהושע זעליג בן רבקה
 יוחנן בן הדסה

 יוסף אליהו בן מרים
 יוסף בן רייזל

דבורהיוסף חיים עוזר בן   
 יחזקאל בן שושנה ריזל

 יחזקאל בן שרה
ציון בן אסתר אלישבע-יחיאל בן  

 יחיאל דוד בן אסתר הינדא
 יחיאל מיכאל בן עטרה הינדא
 יעקב אברהם גרשון בן אידל

 יעקב אברהם גרשון בן מלכה
 יעקב בן ברכה בילא

 יעקב בן שמחה
 יעקב בן שרה

 יעקב ישראל בן מרים שרה
 יעקב ישראל בן צפורה

 יעקב מאיר בן יוטע מירל
 יצחק בן אורית

 ישעי' בן שרה רבקה
 ישראל בן שרה מלכה
 ישראל זאב בן רבקה

זעלדא 'ישראל יהודה זאב בן חי  
 ישראל מאיר בן מנוחה מינא

 ישראל מאיר בן רחל דינה
 ישראל נח בן נעמי
 לוי גרשון בן הינדא

 ליפא בת שרה
 מאיר צבי בן יעל

 מזל שמחה בת מסדה רבקה
חם זאב בן טובהנמ  

'מלכה בריינדל בת בתי  
 מלכה בת רבקה

 מנחם מנדל בן מוזשיגן שרונה
 מנחם מנדל בן פשע לאה

 מנחם משה בן רבקה
ציון בן חי' אסנא-מרדכי בן  

 
 

 אביבה בת חנה שרה
 אביגיל בת ליאת
 אברהם בן מלכה

 אברהם בן עטרה הינדא
 אברהם בן רבקה רחל
 אברהם חיים בן מלכה

 בן רבקה מאטלאברהם חיים 
 אברהם חיים בן שיינדעל

 אברהם יוסף בן פערעל
 ה בן פשע לאה-אברהם ישעי

 אברהם לייב בן שארון
 אברהם פרץ בן יונינה רוני

 אברהם צבי בן  זאב שלמה
 אהרן יוסף בן מלכה
 אלחנן חיים בן יטה
 אליהו בן פשע לאה
 אליהו זלמן בן שרה

 אברהם אבינואלימלך בן 
 שבעאלישע בן רחל בת 
 אסתר בת ג'מילה

 אסתר בת יפת
 אריה לייב בן רחל דינה

 בנימין יעקב בן שרה
 בנציון בן העניא רבקה

 ברוך בן סימה מרים
 ברוך אברהם צבי בן מרים

 ברכה סימא בת רחל יוספה
 בתיה בת שרה

 גאלדא בת חנה
 'גולדה בת מלכה חי
 גיטל בת חנה שרה

 גיטל לאה בת שיינדל ליבא
 רחל יוספהדבורה הינדא בת 

 דוד בן נעמי
 דוד בן רעכל בריינדל

 דוד יעקב בן אביבה בריינדל
 ורעיתו -דוד שלמה בן קריינה 

 בת שיינדל 'דינה שולמית בתי
 דניאל ברוך בן הדסה חוה

 דניאל עזרא בן מירל
 הודיה בת פריבה
 הניה בת שולמית

 זיסל בת שושנה ריזל
 חוה לאה בת חיה שפרינצא

 דבורה בת לאה חי'
 מרים בת קילא הינדא רות חי'

 חי' מרים בת חנה בשא
 פיגה בת הינדה חי'
 שרה בת שושה בינה חי'

 חיים אליעזר בן גיטל
 חיים אשר בן מרים

 חיים בן פרידה
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