
 Name / םש

Aaron Miller 

Aaron Miller 

Abraham Finkelstein 

Aharon Goodman 

Aharon Goodman as a shaliach for my mother Miriam Scwager 

Aharon Goodman for my daughter Batya Goodman 

Akiva Miller 

Albert Hochhauser 

Allen Pfeiffer 

Ari Koesterich 

Aryeh Laib Koblin 

Ben Antosofsky 

bentzion schlachter 

Bernie and Ayelet Becker 

Binyamin Goldman 

Chaim Sholom Weissman 

Chaim Sholom Weissman 

Crouse 

Daniel Citron 

David Benacher 

David Benscherd 

david lapian 

David Lerer 

David Shapiro 

David Steinberg 

David Steinberg 

Donald and Marilyn Becker  

Dovid Benscher 

Dovid Green 

Dovid Green  



Edward Rosenthal 

Eitan Kahane 

Elaine Koblin 

Elana Miller 

Etan Katz 

fred newman 

Geoffrey Rochwarger 

Geoffrey Rochwarger 

GOLDEN AGE HEALTHCARE AND INMAN HEALTHCARE 

Jeff and Karen Tibber 

Jeffrey & Elyssa Aftel 

Joe Hyams (on behalf of Family Hyams( 

Jonathan Zahtz 

Lawrence Myers 

Lorraine Kahane 

Marc and Tamar Glickman 

Marianne Katz 

Marion Reiss 

MARK GOLDWATER 

Mark Goldwater 

Mark Watson 

Max and Rachel Rapaport 

Max Bernstein 

Melvin and Malka Granatstein 

Melvin Granatstein on behalf of Esther Posner 

Meyer Denn 

MICHAEL GREENWALD 

Moishe Halibard 

Mordy and Michal Rosby 

Nachi Felsenthal 

Ralph and Sandra Rothschild 



Ralph and Sandra Rothschild 

Rami Strosberg 

Richard Mosak 

Sanders 

Shaul & Debbie Sladowsky 

Shimon Lebowitz 

Shimon Lebowitz on behalf of Grandma Rose Sinclair 

Shira Halberstadt 

Shmuel Gnatt 

Steven Felsenthal 

Steven Felsenthal 

Yaron Lebovitz 

Yehuda Aaronson 

Yona Benscher 

Zecharia and Ayelet Hirsch 

Ziporah Winkler 

Ziporah Winkler 

 גרבנירג יבא

 )ץיוולורק בד י'ע( ןמדלוג היבא

 לקנרפ םעניבא

 ץכ תלייאו רתיבא

 ץיבולסוס םהרבא

 טורברקוצ םהרבא

 ץרווש ןרהא

 רגרפ ןליא

 אנהכ תליא

 ןמדליו םיקילא

 דרבילה ןלא

 םייהרומ ןלא

 סוארטש ןלא

 גרבצניג ירא



 ידוסי םינב לארשי תבהא סיב

 )רוביצ חילש דעו ר"וי ,רדיירש טראוטס( ימואל ינרות שרדמ תיב

 ןמטוג ךורב

 שמש תיב 8 זוגא יליפעמ    ירפג ןורב

  ןייטשלמרמ ןאירב

 רפס'ג לאוג

 ץיוולורק לכימו בד

 יקצילוו הרובד

 ןירג דוד

 רנטור ליגיבאו דוד

 ץלוהמאלפ דוד

 טורברקוצ דוד

 םיובנזור דוד

  םיובנזור דוד

 סורג ןתנוהיו הילד

 ץנראמ תיורו לאינד

 לפל לאינד

 דלעפנייש םירמו ללה

 דלעפנייש רתסא אמא לש חילש יונמש דלעפנייש ללה

 סורג ןלה

 ותיב ינבו ותשא לאינד רשא ןותיז

 טוקסא הביבח

 ביבר יגח

 רנטור יוח

 ןמדנס ךונח

 יקסבוקשימ הבוט

 ץרווש תידוהיו ריאי

 ןיול הידידי

 רדיינ הדוהי

 גרבשרה עשוהי

 גרבשרה עשוהי

 ףאדור עשוהי



 )הדוהי ןרהא ,ןבואר םענ ,ףסוי( תיבב םידליו שריק הני'גו ןתנוי

 םולבנזור ןתנוי

 ביבר ףסוי

 דלעפנייש ליגיבאו לאיחי

 ןמגיז קהצי

 ץיבוקסוי הכרב לחרו יבצ לארשי

 ןרהא ןיול

 ןרהא ןיול י"ע הרובד ןיול

 ץישפיל ילסל

 ירפ ריאמ

 לואש/ ןוסקראמ

 שיפלוו אשאמ

 ןייטשדלוג יטומ

 תוירפסה תושר הטמ

 גרבדלוג לקיימ

 ירא-ןב לאכימ

 גרבצניג ידנימ

 ןיקפיל לקימ

 לקנרפ ירימ

 רסלג הכלמ

 ןוסקרמ םחנמ

 סוארק יכדרמ

 גרבדלוג השמ

 לדנה השמ

 ירפ םוחנ

 גרבצניג םענ

 ץרווש ימענ

 גרבצניג ןתנ

 יקסב'ג לאנתנ

 )ץיוולורק בד י'ע( ןמדלוג לאנתנ

 רדיירש טראוטס

 ץכ רזוע



 לעטפא אביקע

 יניפ

 ןייטשטור יניפ

 ןמרבליס הרברבו ץרפ

 טוקסא יבצ

 טוקסא יבצ

  יקצילוו יבצ

 אנהכ יבצ

 ביבר יבצ

 טוגנרוק הרופיצ

 דרבילה ינור

 J Roslyn Joffe                                                     הפי )ןילזור( לחר

 יקסבודלש עבש-תבו הנשוש

 )ץיוולורק בד י'ע( ןמדלוג תימולש

 רגנלרא לאומש

 םולבנזור לאומש

 רצרטש ןהכה לארשי החמש

 רוטידרק ןועמש

 רקנש ןועמש

 לאינד רציפש

 ןודרוג הצנירפש

 )ץיוולורק בד י'ע( ץיוולורק הרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


