


ילדי  
לויטיןמנחם מענדל 

רוסיה, ליאבינסק'צ





ילדי  
ברוך וילהלם

אוקראינה, גורוד'אוז





ילדי  
יחיאל ווגנר

רוסיה, קראסנויארסק





ילדי  
סורוקהדובי

רוסיה, יקטרינבורג





ילדי  
ריסישראליק

רוסיה, אן'בירובידג





ילדי  
קמינצקישמואל 

רוסיה, טומסק





ילדי  
גורליקנטע 

רוסיה, טיומן





ילדי  
טאהלערחיים 

אוקראינה, ברדיטשוב





ילדי  
לוויטנסקיאייזיק 

אוקראינה, סומי





ילדי  
סנטקובמנחם מענדל 

רוסיה, חאבארובסק





ילדי  
מאיירסלוי 

רוסיה, אורנבורג





ילדי  
גרישיןיעקב 

רוסיה, אוריול





ילדי  
קופמןלוי 

בלרוס, גרודנה





ילדי  
יוסי שניאורסון

אוקראינה, רובנא





ילדי  
ליפשמוישי

רוסיה, סרטוב





ילדי  
מוטי מונדשיין

רוסיה, סמולנסק





ילדי  
איידלקופמאיר שלמה 

מונטנגרו, פודגוריצה





ילדי  
בסקי'קריצאליהו 

רוסיה, אומסק





ילדי  
לוויטנסקיצבי דב 

אוקראינה, סומי





ילדי  
יעקב יצחק פישר

רוסיה, טליאטי





ילדי  
לוי אלפרוביץ

בלרוס, מוגילב





ילדי  
איידלקופשלום בער 

מונטנגרו, פודגוריצה





ילדי  
דייטששלוימי

רוסיה, פערם





ילדי  
קבנובסקימשה 

רוסיה, פערם





ילדי  
שמואל אלעזר וילהלם

אוקראינה, גרוד'אוז





ילדי  
בסקי'קריצאשר 

רוסיה, אופה





ילדי  
דנצינגריעקב 

רוסיה, רוסטוב





ילדי  
ערנטרוישניאור זלמן 

אוקראינה, פרוזיה'ז





ילדי  
קוסנביץאהרן 

רוסיה, י'סוצ





ילדי  
שניאור זלמן רבינוביץ

רוסיה, נובוגרודניזני





ילדי  
דוד מונדשיין

רוסיה, סמולנסק





ילדי  
חיים שלום סגל

אוקראינה, חרקוב





ילדי  
רופושניאור זלמן 

רוסיה, קאסטראמא





ילדי  
דוידשוילייהונתן חיים 

גאורגיה, טיביליסי





ילדי  
שטיפלמאיר נתן 

רוסיה, ליפציק



מ



ילדי  
מנחם מענדל סלמון

אוקראינה, וג'קרמנצ



מ



ילדי  
אוישייוסף יצחק 

רוסיה, קאלוגה



מ



ילדי  
צביקה סגל

אוקראינה, פולטבה



מ



ילדי  
שמוליק קוזלובסקי

גאורגיה, טיביליסי



מ



ילדי  
אריה גוטליב

אוקראינה, ניקולייב



מ



ילדי  
קירששניאור זלמן 

רוסיה, ליבינסק'צ



מ



ילדי  
אקסלרודלוי יצחק 

אוקראינה, רקס'צ



מ



ילדי  
בסקי'קריצלוי יצחק 

רוסיה, אומסק



מ



ילדי  
חבבוזעליגיהושע 

בלרוס, באברויסק



מ



ילדי  
סטוליןשלום 

רוסיה, רוסטוב



מ



ילדי  
דודי שניאורסון

אוקראינה, רובנא



מ



ילדי  
גורליקאשר 

רוסיה, קאזאן



מ



ילדי  
זקלסמנחם מענדל 

רוסיה, נובוסיבירסק



מ



ילדי  
קמינצקינתן 

רוסיה, טומסק



מ



ילדי  
מאיר ווגנר

רוסיה, אירקוטסק



מ



ילדי  
יוסף יצחק קוט

אסטוניה, טאלין



מ



ילדי  
לוויטנסקיאברהם 

אוקראינה, סומי



מ



ילדי  
ישראל סגל

ן'אזארביג, באקו

!



מ

!

א      ת-ה        כ       ר        י             ע           -א          ח         ד    -מ         ע         ש        ה    -ע      ש      ה     

ל           כ        ף               ז              כ                  ו             ת   -כ          ו        ל         ו        -ה     ע      ו      ל       ם      

ת                  ה             ג        א          ן               ל             האו          מ          ב            י              א               


