
 - םירפס תמישר  המכחה -  רצוא 

רפסה רבחמהםש  תנשברה 
הספדההספדה םוקמ 

המכחב1. ןימינבבא  ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
"זםנוב קרוי New Yorkפרת וינ 

.2< דודל הלהת   > ףסויםהרדובא ןב  דוד  "אםהרדובא , םילשוריסשת

.3< ןבה ןוידפו  היתוכרבו  הלימ  תוכלה   > ףסויםהרדובא ןב  דוד  "חםהרדובא , םילשוריסשת

.4< תעד יתפש   > ,םהרדובא הנחוא ףסוי -  ןב  דוד  םהרדובא ,
ףסוי "דיארוהנ  םילשורישח

םיכרכ5.  4 ףסויםהרדובא -  ןב  דוד  הנובשאר"נםהרדובא ,

םיכרכ6.  3 "ם > - אר ןרק  תרודהמ   > ףסויםהרדובא ןב  דוד  "הםהרדובא , םילשוריעשת

םלשה7. ףסויםהרדובא  ןב  דוד  "גםהרדובא , םילשוריכשת

רואב8. םע  ףסויםהרדובא  ןב  דוד  "זםהרדובא , Clujפרת זולק '

תודהיו9. םהרבאהיצולובא  "הןמרוק , ביבאלשת לת 

םינב10. לא  בדתובא  "דןהכ , םילשוריעשת

והילא11. ןהכהתובא  המלש  םהרבא  ןב  "חוהילא  דודשאעשת

"ן12. רד אסילמתובא  הימחנ  ןב  "חןתנ  הנוטלא Altonaפת

.13< רחא חסונ   > ןתנ יברד  ןתנתובא  יברד  "בתובא  קרבסשת ינב 

"ר>14. ופד  > ןתנ יברד  ןתנתובא  יברד  ש"זתובא  היצנו Veniceש"ו - 

.15< םהרבא ןב  והילא , ינש   > ןתנ יברד  "גתובא  הנליו Vilnaצקת

.16< רצק רואיבבו  קוסיפב   > ןתנ יברד  ףסויתובא  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "ורזיורק , םילשוריכשת

.17< תפרצ חסונמ   > ןתנ יברד  ןתנתובא  יברד  "בתובא  קרבסשת ינב 

םיכרכ18.  2 תורעה - > םע  תואחסונ , ב '  > ןתנ יברד  ןתנתובא  יברד  "זתובא  קרוי New Yorkנשת וינ 

םיכרכ19.  2 בוט - > חקל  לעב  שוריפ  םע   > ןתנ יברד  ילנמתובא  םחנמ  ןב  ןאמפיל  רזעילא 
' "גץשומזמ הוקלוז Zholkvaפת

םיכרכ20.  2 תובא > - ןגמ   > ןתנ יברד  "ץ)תובא  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "עןולהצ , קרבשת ינב 

טויפה21. םולשתובא  "זלגיפש , קרוינשת וינ  םילשורי - 

םיכרכ22.  3 שארה -  םייחתובא  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , "בגאלאפ יקינולש Salonikaכרת

םינבו23. ףסויתובא  השמ  "דןמניה , קרבנשת ינב 

םינבו24. ןרהאתובא  למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ,טשת ביבא לת 

שדוקה25. יבתכב  םינבו  היחתפתובא  ןב  קחצי  "חןרוקנטשרג , קרב Bene Berakשת ינב 

תובא26. יקרפ  לע  םינבו  סומעתובא  םלוש , ךורב -  "דםלוש , םילשורישח

תודימו27. םיקילאתובא  ןב  רזעילא  "גיול , ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ28.  2 לארשי -  םהרבאתובא  "עלארשי , "דשת מח

םלוע29. ןהכהתובא  רזעילא  ןב  ןימינב  "טילאטיוו , היצנועת

.30< השדח הרודהמ   > םלוע ןהכהתובא  רזעילא  ןב  ןימינב  "דילאטיוו , "דשח מח

םינבל31. הרטע  םהרבאתובא  ןב  ביל  הדוהי  הירא  ץישפיל ,
"זאבא השרו Warsawפרת

םינב32. לע  ןויצנבתובא  ןב  רטלא  "הזוזאמ , םילשורילשת



םינב33. לע  ןרהאתובא  ןב  לאוי  "דץרווש , םורדנשת רפכ 

םינב34. לע  רזעלאתובא  ןב  לואש  "וךארב , יניאס Seiniפרת

םינב35. לע  ירואתובא  "ברהוז , םילשוריפשת

םיכרכ36.  4 וננמז -  לש  בקעיתובא  השמ  "טןיילק , קרבעשת ינב 

תובא37. תכסמ  השולש -  םינושארהתובא  וניתוברל  םישוריפ  "אהשלש  הוקתעשת חתפ 

שריהוניתובא38. יבצ  ןב  בקעי  קחצי  "וןילי , םילשוריכשת

םילשורי39. ירעשב  ןיולוניתובא  לאידע  לש ר ' "דורכזל  עשת

םיכרכ40.  2 ונלו -  דעויוניתובא  "הןהכ , "דעשת מח

וניתוברו41. ןושרגוניתובא  םולש  "טרגנוא , עשת

םיכרכ42.  3 ורפס -  השמוניתובא  "ליבר , םילשורישת

יבצהיפארגואילביבוטבא43. "ליבכרה , םילשורישת

ףלווןוילטבא44. באז  ןב  ןרהא  "סןוזספלוו , ,קת ןיוו

יול45. תדובעה  יבא  בדיבא  םהרבא  ןב  עשוהי  "פןיול , םילשורישת

ירזעב46. בודיבא  םייח  ןב  רזעילא  "זטור , קרבסשת ינב 

ירזעב47. והילאיבא  ןב  קחצי  "היול , לאימרכעשת

םיכרכ48.  3 ירזעב -  םייחיבא  קחצי  ןב  רזעילא  "דיול , "דשח מח

קדנסהו49. ןבה  ןמלזיבא  המלש  "גןאמדירפ , דווקילעשת

בושיה50. לכימיבא  לאיחי  ןב  לצג  .]לסרק , "ד ישת ], הפיח

תובישיה51. יבציבא  דוד  ןב  בד  "דךאילא , םילשוריעשת

לחנה52. לאיחייבא  ןב  קיזייא  עשוהי  "דאריפש , גרבסגינקירת
Koenigsberg

לחנה53. לאינדיבא  ןב  םהרבא  "זיחרפ , םילשורישת

לחנה54. בקעייבא  ןב  םייח  'י , "מגאלאפ רימזיא Izmirרת

לחנה55. קחצייבא  ןב  רשא  "וחילמלא , דעלאסשת

לחנה56. יחיבאיבא  "אםוחנ , קרבעשת ינב 

לחנה57. ןורכזיבא  "דרפס  םילשורילשת

לחנה58. יבציבא  ןב  גילז  ירזעיבא  ךברעיוא ,
"אןימינב םילשורינשת

םיחבז59. לחנה -  ןהכהיבא  םירפא  עשוהי  הירא , "חןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ60.  3 לחנה -  בדיבא  לארשי  "דרסדוא , םילשורישח

עדי61. השמיבא  ןב  לאומש  "היאמש , םילשורימשת

םיכרכ62.  3 ןתנ -  לאנתניבא  - ודראפ , "א פשת
"ג םילשוריעשת

םיכרכ63.  2 רזע -  לארשייבא  ןב  הילדג  - ץישפיל , "ו טשת
"ז םילשוריטשת

.64< דבלב שופיח   > תונוילגה רפס  ירזע  לאירזעיבא  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "דךש , םילשוריסשת

םיכרכ65.  5 "ס > - שה לע   > ירזע לאירזעיבא  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "דךש , קרבסשת ינב 

םיכרכ66.  4 דבלב - ) שופיח   ) ירזע לאירזעיבא  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "הךש , קרבנשת ינב 

םיכרכ67.  2 םולש -  רש  דועסמיבא  'ו , צי "דןב  םילשורינשת

םיכרכ68.  2 בקעיףסאיבא -  ןב  םהרבא  "דןהכה , סינוטכשת



.69' הל השמביבא  ןיטשקילק , לאכימ -  "פיקצול , םילשורישת

ברהםיביבא70. זכרמ  תבישי  "דץבוק  םילשוריסשת

האיצמו71. השמהדיבא  ןב  םימחר  "היסחנפ , םילשוריסשת

תשקבתמ72. ןהכההדיבא  םהרבא  דןמכיב , "" דעלאשח

ךיחא73. והילאתדיבא  "גיבוט , קרבעשת ינב 

לארשי74. לש  )םהיבא  ךרוע  ) םירפא "דךייר , ולואפנשת ןאס 

חספ75. לש  הדגה  לארשי -  לש  ןאמלסםהיבא  ןב  יכדרמ  "זוהילא , םילשוריעשת

םיכרכ76.  5 לארשי -  לש  יכדרמםהיבא  ןב  לאומש  "עוהילא , םילשורישת

.77( םידליל  ) לארשי לש  ףסויםהיבא  והילא , ךונח -  "אלגיר , םילשוריעשת

ןטרגניו78. לשיפ  לאיחי  יבר  תודלות  ןטרגניוןהיבא -  "דדסומ  םילשורישח

וכלמכ79. םדא  לש  יבצויבא  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"חןהכה םילשוריעשת

רתסא80. תליגמ  תואלפנ -  םשהטיבא  "חםוליעב  םילשוריסשת

אברו81. ךלמילאייבא  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"הןהכה םילשוריכשת

גהנמו82. הכלה  ךונחתוליבא  ןילבה , ןמלז -  המלש  "הןילבה , קרבעשת ינב 

הנשה ב83. שאר  ונכלמ -  דודוניבא  תיב  ילייח  "טדעו  עשת

םיכרכ84.  4 )העיבא -  ךרוע  ) ןועמש "אהקוקא , םילשוריפשת

תודיח85. לאפרהעיבא  ןב  יח  םולש  םהרבא  - יומח , "ט לרת
"א ונרוויל Livornoמרת

תודיח86. לאקזחיהעיבא  "ארפוס , "דעשת בח רפכ 

תולוגס87. קחציהעיבא  ןב  רידא  "איצורמע , ביבאסשת לת 

תואופר88. קחציהעיבא  ןב  רידא  "איצורמע , ביבאסשת לת 

תולפת89. קחציהעיבא  ןב  רידא  "איצורמע , ביבאסשת לת 

רזוערזעיבא90. ןב  דוד  השמ  "אירורד , "דפשת מח

םיכרכ91.  2 תוכלמה -  היראריבא  "דטורנקב , םילשוריסשת

םיעורה92. יולהריבא  יכדרמ  ןב  הדוהי  יבצ  "הקולמאמ , בוקרטויפ Piotrkowצרת

ףסוי93. בילריבא  הירא  ןב  ףסוי  בקעי  "חןמנייר , דווקילסשת

.94< הרוגידס  > בקעי בקעיריבא  םהרבא  "דןמדירפ , םילשוריכשת

בקעי95. ןבריבא  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "אלאפר  הזיפ Pisaעקת

בקעי96. רכששיריבא  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"טבוד קרוי New Yorkשת וינ 

בקעי97. קורטסאריבא  ריקי  ןב  םהרבא  בקעי  "חןוריג , יקינולש Salonikaצקת

.98< השדח הרודהמ  הרוגידס -   > בקעי בקעיריבא  םהרבא  "דןמדירפ , םילשוריסשת

תועובש99. בקעי -  בקעיריבא  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

בקעי100. םירמאמריבא  "דץבוק  שח

םיכרכ101.  2 בקעי -  םייחריבא  בקעי  "וףאלרא , דווקילעשת

םיכרכ102.  9 תודיסחהו > - רסומה  תורצוא   > בקעי דועסמריבא  ןב  בקעי  "חאריצחיבא , הירהנעשת

.103< השדח הרודהמ   > בקעי בקעיריבא  "ביבתנע , םילשוריפשת

לבב104. רואמיריבא  "דןהכ , םילשוריעשת



םיעורה105. הדוהייריבא  ןב  לארשי  "הךילרא , ביבא Tel Avivמשת לת 

העושיעושיבא106. ןב  יח  "זדאדח , קרבסשת ינב 

םא107. ריאמלבא  ןב  קיזייא  קחצי  "גרוש , בובל Lvovלרת

ךאלמ108. אוה  תמאב  סלילבא  ' צוקס "אתחפשמ  םילשוריפשת

לודג109. לארשילבא  ןב  םהרבא  "אםימואת , בובל Lvovירת

המחנו110. המחנולבא  "ולבא  ,שת םילשורי

דיחי111. לאוילבא  ןב  המלש  "ואנבוד , ןילרב Berlinלקת

דיחי112. דודלבא  ןב  בוד  םהרבא  "דםאלפ , השרו Warsawצקת

ךל113. ישע  דיחי  "ללבא  צז ץיבוקפיל  "י  מרגה לע  תילעםידפסה  ןיעדומ 

לארשי114. ןהכהלבא  ילתפנ  ןב  ףסוי  "וץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

דבכ115. רדנסכלאלבא  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"טיבצ שת

דבכ116. ףסוילבא  ןב  לדנוז  "גךונח  היסורפירת גרובסינהוי ,

דבכ117. לארשילבא  ןב  םהרבא  "אםימואת , בובל Lvovירת

דבכ118. דבכלבא  "גלבא  ,)מרת ץטיוואנרעשט )

לארשיל119. דבכ  תיבהלבא  תריטפ  לע  תונותיע  יעטק 
רוגמ לארשי 

םימרכ120. ,לבא  ץישפיל ןמלק -  ןב  אגרש  ןוסמרבא ,
בקעי ןב  ביל  הדוהי 

 - "ט סקת
"ג םילשורילשת וואלקש - 

םיכרכ121.  2 םירצמ -  ןתנלבא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "חןהכ , סרת
ריהק Cairoירחא

השמ122. ןרהאלבא  הדוהי  ןב  המלש  "גרגולק , השרורת

השמ123. יוללבא  ןב  ןמפיל  רזעילא  "מןייטש , ןפוא ofenרת

יתבר124. ךורבלבא  ןב  בקעי  "טגרובמיונ , ביבא Tel Avivשת לת 

ןברוחה125. ןרהאתולבא  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

הימעטו126. המלשתולבא  "פירזינב , םילשורישת

ןויצ127. ירואילבא  יכדרמ  "ובולוג , דווקילעשת

ןויצ128. םינקזילבא  תפיסא  "וןוכמ  דווקילעשת

םדוא129. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "עםהרדובא , ץפחשת ינבא 

תחא130. דהואןבא  ןמ , ' "וגרות םילשוריעשת

א ב131. ןחוב -  לדנמןבא  םחנמ  סחניפ  "וןירפלייה , ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

ןחוב132. ןועמשןבא  "הץיבוצרפ , םילשוריסשת

ןחוב133. המלשןבא  ןב  שריה  יבצ  "גרשילאק , ןישוטורק Krotoszynרת

םיכרכ134.  5 ןחוב -  סומינולקןבא  ןב  "אסומינולק  ץיבולהימ Michalovceצרת

םיכרכ135.  3 ןחוב -  ריאמןבא  בקעי  "חםיובנזור , םילשורילשת

הבוט136. תוילגרמ  ןחוב , ריאמןבא  בקעי  "טםיובנזור , םילשורילשת

ןחב137. סומינולקןבא  ןב  "טסומינולק  ילופנ Naplesמר

ןחב138. םייחןבא  ןב  םייח  ןתנ  "גןחאז , ןישוטורק Krotoszynרת

"ת139. וש ןחב -  קחציןבא  ןב  ישיבא  "הינרהט , םילשוריעשת

הלודג140. לארשיןבא  ןב  ןרהא  "חאדורב , אנליועקת



םיכרכ141.  8 לזאה -  ץרפןבא  ךורב  ןב  ןמלז  רסיא  - רצלמ , "ה צרת
"ו טשת

ןחובה142. יבצןבא  לארשי  ןב  בקעי  "אןייטשרוב , השרו Warsawסרת

.143< ףייוזמה  > ןחובה בקעיןבא  השמ  "נלגירב , הזרוגדופ Podgorzeרת

.144< םירקי םינינפ   > ןחובה יבצןבא  ןב  ריאמ  בקעי  "זםיובנזור , םילשורילשת

ןחובה145. הדוהיןבא  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "הלקסד , קרבעשת ינב 

םיכרכ146.  7 ןחובה -  עשילאןבא  ןב  דוד  השנמ  "זןושש , שמשעשת תיב 

םידימלתה147. תניחב  ןחובה  יבצןבא  לארשי  ןב  בקעי  "אןייטשרוב , השרו Warsawערת

םיתיתפ148. הרשע  םינובה -  םנובןבא  "חןייטשולב , עשת

ןינבה149. המלשןבא  ןב  ןבואר  רודגיבא  "וןייטשדלוג , םילשוריעשת

םיעוטה150. עטנןבא  ןתנ  ןב  םייח  "נןוזנתנ , הנוטלא Altonaרת

םיכרכ151.  2 ןעוטה -  םולשןבא  לארשי  ןב  באז  םהרבא  "דרלמ , קרבנשת ינב 

ג152. ריאמה א -  סחניפןבא  ןב  ריאמ  - ןייטש , "ז סרת
"ט סרת

טפשמה153. ינרותןבא  "בףסאמ  םילשורינשת

םיכרכ154.  2 ריפסה -  יאמשןבא  ןמלק  "אהקרפס , םילשוריסשת

רזעה155. לארשיןבא  ןב  ןרהא  "חאדורב , הנליו Vilnaעקת

"ש156. ארה ןהכהןבא  ץריה , ילתפנ  ןב  לאומש  "אןרהא  םילשוריכשת

השארה157. ץריהןבא  ילתפנ  ןב  והילא  "זןיקצאלק , השרו Warsawמרת

השארה158. לאכימןבא  "דיליוושפסוי , "דשח מח

.159< תאלמל ןבא   > םהשה םהרבאןבא  ןב  ףסוי  "טחאיצ , םילשוריעשת

.160< ןרהא ןורכז   > םהשה ריאמןבא  ןב  ץג  "דםיקילא  עשת

םיכרכ161.  8 םהשה -  ףסויןבא  ןב  םייח  - לאטיוו , "ח משת
"נ םילשורישת

א162. םיניע -  תריאמו  םהשה  ריאמןבא  ןב  ץג  "גםיקילא  טרופנרידצת
Dyhernfurth

םהושה163. ןועמשןבא  ןב  השמ  "בןאזלק , םילשוריפשת

תועשה164. ריאמןבא  השמ  ,]דלאוונירג , "ט לרת ], אשראוו

םיעותה165. קחציןבא  ןב  דוד  "גאנהכ , לרת

א166. ןח -  םיסנןבא  ןב  םהרבא  "איולה , "דנשת מח

הלח167. תואוקמ -  ןח , השמןבא  בקעי  ןב  לאננח  "פשמש , םילשורישת

תומבי168. הבוט -  םוחנןבא  ןב  םהרבא  "גןייטשנזייא , דווקילעשת

םיכרכ169.  9 הבוט -  םהרבאןבא  ןב  לאומש  "זלאלצב , םילשוריעשת

םיכרכ170.  2 הבוט -  המלשןבא  םייח  "בםאהארבא , עשת

הדוהי171. הדוהיןבא  לאיתוקי  ןב  סחנפ  "טקב , הינתנסשת

ןשוח172. ינבא  הדוהי -  ןרהאןבא  ןב  הדוהי  "ןחטיא , םילשורישת

עשוהי173. עשוהיןבא  ןב  יכדרמ  ףסוי  "טסייו , םילשוריכשת

עשוהי174. קחציןבא  םוחנת  ןב  עשוהי  "חןידיירפ , השרו Warsawמרת

לאקזחי175. אגרשןבא  לאקזחי  ןב  םהרבא  "ידלפנייוו , קרוי New Yorkשת וינ 

לאקזחי176. לאקזחיןבא  הדוהי  ןב  לאימחרי  "טטמ , ןודנול Londonצרת



לאקזחי177. יולהןבא  לאקזחי  "דאדנל , "דשח מח

בקעי178. בקעיןבא  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנדלו ,
"בוהילדג םילשוריכשת

בקעי179. בקעיןבא  ןסינ  ןב  בייל  הירא  "עקראמיינ , קצולס SlutsKרת

.180( םילעופ תוריכש   ) א בקעי -  םהרבאןבא  ןב  הירא  "ברלזיירפ , םילשוריעשת

םיכרכ181.  4 בקעי -  ןהכהןבא  יכדרמ  ןב  בקעי  "דןיקסמ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ182.  4 הרקי -  ןהכהןבא  יבצ  םייח  ןב  הירא  ןימינב  - סייוו , "ד נרת
"ג בובל Lvovערת

םיכרכ183.  2 הרקי -  יולהןבא  םהרבא  ןב  לארשי  "גיסחנפ , קרבסשת ינב 

"ה184. פשי ןהכהןבא  המלש  בקעי  "בןמדירפ , עשת

םילעופ185. תוריכש  הפשי -  יולהןבא  ןרהא  ןב  ףסוי  ןועמש  "ברבואט , קרבעשת ינב 

הפשי186. ןרהאןבא  ןב  הדוהי  "גחטיא , םילשוריעשת

הפשי187. ןבןבא  רסיא  לארשי  ןימינב  ןגובנלנצאק ,
יולה "חלואש  הנליו Vilnaסרת

הפשי188. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "דםהרדובא , ץפחעשת ינבא 

לארשי189. יכדרמןבא  ןב  קחצי  לארשי  יקסראקיפ ,
"חםחנמ שת

לארשי190. המלשןבא  "הרוטאגנילט , םילשורישת

לארשי191. ןבןבא  שובא  םהרבא  יקסבונארוג ,
"דלארשי קרוי New Yorkערת וינ 

לארשי192. ינרותןבא  "אץבוק  קרבנשת ינב 

לארשי193. ןועמשןבא  ןב  ףסוי  "דיסורס , דודשאסשת

לארשי194. לארשיןבא  םיסנ  "חינמחנ , סשת

לארשי195. לשיפןבא  םחורי  ףסוי  "סרגה , םילשורישת

ג196. לארשי -  שודק  השדח ,> הרודהמ   > לארשי ףלווןבא  באז  ןב  לארשי  "טןיקפיל , קרבעשת ינב 

םידעומו197. הרותה  לע  לארשי -  היראןבא  ןב  לארשי  "פדירפטוג , "דשת מח

.198, אעיצמ אבב  ןיטיג , לארשי -  םהרבאןבא  ןב  השמ  לארשי  ןבא , רה 
"אףסוי קרבפשת ינב 

םיכרכ199.  12 לארשי -  ןרהאןבא  ןב  בקעי  לארשי  "סרשיפ , םילשורישת

םיכרכ200.  2 לארשי -  ריאמןבא  םייח  ןב  ךורב  לארשי  - ןיורב , "ד צרת
"ח הרמ Oradeaצרת האידרוא 

םיכרכ201.  2 לארשי -  ףלווןבא  באז  ןב  לארשי  "דןיקפיל , םילשוריישת

םיכרכ202.  2 הדגא > - ישודיח   > לארשי ןרהאןבא  ןב  בקעי  לארשי  "טרשיפ , םילשורינשת

םיכרכ203.  5 לארשי -  דדועןבא  "ביקסנלו , םילשוריעשת

םיכרכ204.  4 לארשי -  קחציןבא  לאירוא  "בלארה , םילשוריעשת

םיכרכ205.  2 לארשי -  יולהןבא  םהרבא  ןב  לארשי  "ביסחנפ , קרבעשת ינב 

.םיקידצ206. השעמ  םילודג  .לארשי  תראפת  .לארשי  המלשןבא  "לרוטאגנילט , םילשורישת

בל207. רבעןבא  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  "סהפי , הנליו Vilnaרת

ריאמ208. ריאמןבא  ןב  ןרהא  "טןודרוג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הכולמ209. םייחןבא  ףסוי  "וןורב , תיליעעשת ןיעידומ 

קעזת210. ריקמ  םהרבאןבא  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"דאבא ישת



השמ211. באזןבא  בלכ  ןב  השמ  והילא  "דץנול , םילשוריערת

םיכרכ212.  2 השמ -  השמןבא  ןב  רזעילא  "טרטומלרפ , השרו Warsawירת

ךפונ213. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "טםהרדובא , ץפחסשת ינבא 

רזנ214. הירכזןבא  "חאריפש , בונארוופרת

ריפס215. יולהןבא  ןתנ  ןב  בקעי  - ריפס , "ו כרת
" קיל Lyckמרת

ריפס216. לארשיןבא  ןב  ןרהא  "חאדורב , הנליו Vilnaעקת

ריפס217. סחנפןבא  ןב  באילא  - ירדא , "ג נשת
"ד םייתעבגנשת

ריפס218. יולהןבא  ביל  הדוהי  "אגלשא , קרבנשת ינב 

ריפס219. ןרהאןבא  ןב  הדוהי  "גחטיא , םילשוריעשת

ריפס220. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "הםהרדובא , ץפחעשת ינבא 

םיכרכ221.  5 ריפס -  יולהןבא  םהרבא  ןב  לארשי  "גיסחנפ , קרבנשת ינב 

םיכרכ222.  4 ריפס -  רואילןבא  "גריפס , הנביסשת

.223< השדח הרודהמ   > ןיבוריע רזוע  םחנמןבא  גרבצרוש , ריאמ -  ןב  "טרזוע  םילשוריעשת

םיכרכ224.  3 רזוע -  ריאמןבא  ןב  "לרזוע  הוקלוז Zholkvaקת

תישארב225. םייח - > רצוא   > ארזע ריאמןבא  ןב  םהרבא  ארזע , - "גןבא םילשורימשת

תולגמ226. הרות , רזע - > יבא   > ארזע ריאמןבא  ןב  םהרבא  ארזע , - "מןבא השרו Warsawרת

תומש227. ארזעל - > הנשמ   > ארזע ריאמןבא  ןב  םהרבא  ארזע , - "וןבא פרת

םיכרכ228.  3 "ק > - הומ  > ארזע ריאמןבא  ןב  םהרבא  ארזע , - "זןבא םילשורילשת

הדטפ229. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "זםהרדובא , ץפחעשת ינבא 

הניפ230. "דןבא  בובל Lvovסקת

הניפ231. יכדרמןבא  "עתרופ , קרבשת ינב 

הניפ232. - ןבא  בוזירטסמ יולה  הדוהי  ןב  ביל  הירא 
שריה יבצ  ןב  השמ  "דםיובלטייט , בובל Lvovסקת

הנפ233. רבןבא  בוד  ןב  ףלאוו  באז  "דרלושטלא , בולקש Shklovנקת

םיכרכ234.  2 הנפ -  ץריהןבא  ילתפנ  ןב  והילא  "זןיקצאלק , בוקרטויפסרת

םיכרכ235.  2 הנפ -  קחציןבא  ןב  ןויצ  ןב  "דרשנ , ביבאנשת לת 

ןויצ236. ןורכזןבא  "זרפס  םילשורימשת

ןויצ237. ןויצןבא  - ןב ןב  רזעילא  "ויתרפא , השרו Warsawכרת

םהש238. רזעילאןבא  ןב  השמ  "ערטומלרפ , בוקרטויפ Piotrkowרת

םהש239. הדוהיןבא  השמ  ןב  ךונח  המלש  "בםרהמ , השרו Warsawערת

םיכרכ240.  2 םהש -  קסניממןבא  הדוהי  ןב  "בהשמ  ןודנול Londonלקת

םיכרכ241.  3 םהש -  יבצןבא  ןב  והילא  השמ  "אןמניו , םילשוריעשת

םהוש242. השמןבא  ןב  לאפר  "אןייטשניבור , אנליוכרת

םהוש243. םיסנןבא  ןב  ןרילא  "וםהרדובא , ץפחעשת ינבא 

המלש244. ןויצנבןבא  ספלא , לאומש -  "דןאצלאמ , אנליופרת

.245< האפסות  > המלש םהרבאןבא  ןב  לאומש  "נןאצלאמ , הנליו Vilnaרת

המלש246. המלשןבא  ןב  םהרבא  "זךאברעיוא , בוקרטויפ Piotrkowצרת



המלש247. ןישטולוטמןבא  "אהמלש  םילשורילרת

.248< דקונמ  > המלש והילאןבא  םהרבא -  ןב  לאומש  ןאצלאמ ,
"א] רגה  ] ןמלז המלש  "זןב  םילשורימשת

.249< השדח הרודהמ   > המלש והילאןבא  םהרבא -  ןב  לאומש  ןאצלאמ ,
"א] רגה  ] ןמלז המלש  "גןב  םילשוריעשת

המלש250. ףולכמןבא  "בינמחנ , םילשורימשת

המלש251. היראןבא  לאומש  ןב  ןמלז  המלש  קיש ,
"זביל ,מרת םלשורי

ךשנ252. והזיא  תיבר , המלש -  ךורבןבא  ילתפנ  ןב  המלש  "זרציפש , "דעשת מח

המלש253. עשוהיןבא  ןרהא  ןב  המלש  "וןייטש , דווקילעשת

המלש254. השמןבא  ןב  יבצ  המלש  "בןרטש , עשת

םיכרכ255.  4 המלש -  בקעיןבא  ןב  ןמלז  המלש  "גךיירנרא , םילשוריכשת

םיכרכ256.  2 המלש -  והילאןבא  םהרבא -  ןב  לאומש  ןאצלאמ ,
"א] רגה  ] ןמלז המלש  "דןב  םילשורילשת

םיכרכ257.  3 המלש -  השמןבא  ןב  ןמלז  המלש  "הרגרבנייש , שמשעשת תיב 

העושי258. ןרק  ךלמה , םא  המלש , והילאןבא  ןב  םייח  "לףסוי  רת

לאומש259. לאומשןבא  ןב  ביל  הירא  "דןיקמורפ , הנליו Vilnaלרת

לאומש260. ךורבןבא  ןב  סחניפ  "דלאומש  השרו Warsawמרת

םיכרכ261.  2 ןועמש -  ןועמשןבא  ןב  ןנחלא  "טץיבובוקעי , קוטסילאיב Bialystokפרת

היתש262. יתבשןבא  ןב  רזעילא  איחי , - "גןוד הנליו Vilnaנרת

היתש263. םהרבאןבא  ךורב  ןב  ןימינב  לאומש  "דןייע , דווקילשח

היתש264. ךורבןבא  "בןוסלוו , םילשוריצרת

היתש265. םחנמןבא  הדוהי  ןב  םייח  "צאנהכ , רת

היתש266. ןהכהןבא  השמ  ןב  לאכימ  "ץרווארב , ,רת םלשורי

םיכרכ267.  7 היתש -  םהרבאןבא  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"הקחצי םילשורינשת

םיכרכ268.  4 היתש -  חנןבא  םהרבא  ןב  ןימינב  "בזוברג , קרבסשת ינב 

םיכרכ269.  3 היתש -  השמןבא  "חןייטשלימ , נשת

םיכרכ270.  2 שדחה -  היתש  םחנמןבא  הדוהי  ןב  םייח  "דאנהכ , םילשורינשת

המוקת271. רזעילאןבא  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"בןאמפיל בולקש Shklovעקת

המוקת272. לארשיןבא  ןב  ןרהא  "חאדורב , הנליו Vilnaעקת

דב273. דודטנבא  ןימינב  "זץיבוניבר , השרו Warsawלרת

.274< םימכח תנומא  רפסל  המדקה   > דב אשוזטנבא  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "דשרוט , השרומרת

םיכרכ275.  2 ןרהא -  יולהינבא  בקעי  ןב  ןרהא  "סשדנרג , קרבשת ינב 

והילא276. הדוהיינבא  ןב  והילא  "חבוקחצי , םילשוריעשת

םיכרכ277.  2 והילא -  הדוהיינבא  ריאמ  ןב  והילא  - לקנרפ , "ט מרת
"נ רת

.278< םירבד - ארקיו  > דפא ב דודינבא  רזעילא  "וןמדירפ , ןודנולעשת

.279< תומש - תישארב  > דפא א דודינבא  רזעילא  "וןמדירפ , ןודנולעשת

ןוירפא280. יולהינבא  לאומש  ןב  הדוהי  יבצ  "זשיש , קרבעשת ינב 



שא281. השמינבא  ןב  רב  בוד  "בןייטשכאוו , פרת

שא282. קיזייאינבא  קחצי  ןב  ןרהא  "גאריפש , קרבסשת ינב 

שא283. ילתפנינבא  ןב  ןרהא  לאומש  "ורלימ , קרבסשת ינב 

תובא284. שא -  לאיחיינבא  "טשיוא , סשת

םיכרכ285.  2 שא -  קחציינבא  ןב  בקעי  םהרבא  "אןייטשרבליז , קרבעשת ינב 

םיכרכ286.  6 שא -  לאומשינבא  השמ  ןב  הירא  "טאריפש , רפססשת תירק 

רצויה287. תיב  רבינבא  רכששי  והיעשי  ןב  קחצי  "ססייוו , שקפ Paksרת

םיכרכ288.  2 לזרב -  הנויינבא  םהרבא  "חץרווש , סשת

םיכרכ289.  4 תקרב -  בקעיינבא  ןב  קחצי  םהרבא  "גבאלכ , םילשוריסשת

םיכרכ290.  2 תיזג -  והילאינבא  ןב  ריאמ  בקעי  "הןאמליפש , ,)כרת טשעראקאב )

דוד291. ןהכהינבא  דוד  "חףויפוצ , םילשוריעשת

הטיחש292. העד -  לאנתנינבא  "אהדרב , קרבפשת ינב 

ךרד293. היראינבא  םוחנ  "גטנרב , םילשוריעשת

םידעומו294. עובשה  תשרפב  "ת  וש ךרד -  הימחנינבא  "דטוגניטכרט , םילשורישח

םיכרכ295.  11 ךרד -  לאיחיינבא  קחצי  ןב  לאינד  "הץיבובוקעי , קרבסשת ינב 

םיכרכ296.  17 ךרד -  ילתפנינבא  ןנחלא  "עץנירפ , םילשורישת

םיכרכ297.  2 ךרד -  דודינבא  ןב  והילא  לאיחי  "חטטוגפלעה , עשת

םיכרכ298.  2 ךרד -  רנבאינבא  "דהידבוע , רובתעשת רפכ 

קוק299. ברה  תנשמב  ךרד  והילאינבא  "טליחיבא , םילשורילשת

םידעומו300. הרותה  לע  ךרד  ילתפנינבא  ןנחלא  "וץנירפ , םילשוריסשת

םירואה301. ינבא 
ףסוי ןב  בישילא  ןייטשנרוא ,)  ) ןרוא

(, ןייטשנרוא  ) רוא ןבא  םייח - 
דגיבא קחצי  ןב  לאומש 

"ד "דשח מח

םיכרכ302.  2 דפאה -  םהרבאינבא  ןב  דוד  - ונאפיפ , "ג ערת
"ח היפוס Sofiaפרת

ונועמב303. החמשה  דופאה -  המלשינבא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

רדה304. עשוהיינבא  םחנמ  ןב  ןימינב  "הךארב , קרבעשת ינב 

ןשוחה305. גילזינבא  רשא  ןב  המלש  "ברנזייר , ירוגליב Bilgorajצרת

ןונבלה306. םהרבאינבא  ןב  חנ  הדוהי  רווארב ,
"ורדנסכלא םילשוריפרת

הכלה307. ףסויינבא  ןב  דעלא  "טןשרד , םילשוריסשת

בצחמה308. ףסויינבא  ןב  ןויצ  - ןב רטלא  "אדיגמ , סיאולשת .טס   St. Louis

םוקמה309. ינבא 
קחצי ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,

בוט םוי  "וקיזייא  פרת

םוקמה310. בקעיינבא  ןב  ןמלז  המלש  "טךיירנרא , םילשורילשת

םיכרכ311.  3 םוקמה -  קחציינבא  ןב  הירא  "דיקצדלוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ312.  2 טפשמה -  םולשינבא  ןב  ןימינב  "טןיירד , קרבסשת ינב 

שדקמ313. חבזמה  איגוסה -  םולשינבא  ןב  םייח  "איקסרבופ , קרבפשת ינב 

םיכרכ314.  10 תויגוסה -  עשוהיינבא  לאינד  ןב  םייח  "זןורימ , קרבעשת ינב 

םיכרכ315.  2 רזעה -  איחיינבא  הימחנ  ןב  םקיחא  "ביולה , שמכמפשת הלעמ 

םיכרכ316.  5 הדשה -  ףסויינבא  ןב  .ב.א  "הלטנדלוג , קרבעשת ינב 



םהשה317. ףסויינבא  ןב  לאומש  ןושש , "בןב  כשת

םהושה318. םלושמינבא  ןב  לקוי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "מרכששי  בובל Lvovרת

ןחלשה319. דעלאינבא  "גלאינוב , תוביתנעשת

בהז320. ןב א חינבא  דוד  "דןייטשדאנארג , בוקרטויפ Piotrkowפרת

ןורכז321. ןורכזינבא  "טינבא  םילשורינשת

ןורכז322. בקעיינבא  ןב  ףסוי  "חאריפש , שת

ןורכז323. לאומשינבא  ןב  םהרבא  "בץיבוקריפ ,' הנליו Vilnaלרת

ןורכז324. קחציינבא  ןב  בקעי  םהרבא  "סןייטשרבליז , קרבשת ינב 

ןורכז325. המרבינבא  לוק  "התשרדמ  םילשורימשת

ןורכז326. תוקיתעינבא  תובצמ  תובותכ  "אתקתעה  גרפ Pragueרת

ןורכז327. ןהכהינבא  םהרבא  ןב  קחצי  "סץיוואר , בובל Lvovרת

ןורכז328. םהרבאינבא  ןב  ריאמ  לאירזע  רטלא  "טרגיא , ןילבול Lublinצרת

ןורכז329. םהרבאינבא  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "טרזעילא  םילשוריסשת

בתכמהו330. בתכה  ןורכז -  יולהינבא  םייח  ףסוי  ןב  יכדרמ  "אץיברוה , טרופקנרפסרת

ןורכז331. לארשיינבא  ןרהא  "אןנאמירב , םדרטסמאמרת

ןורכז332. יבצינבא  ןב  השמ  רדנסכלא  "זתודיפל , השרו Warsawנרת

ןורכז333. ןורכזינבא  "ארפס  קרבנשת ינב 

תבש334. תכסמ  ןורכז -  יבצינבא  הדוהי  ןב  המלש  "טרעגנוה , ויהואעשת

ןורכז335. לאיחיינבא  "דןמוא , "דשח מח

םיכרכ336.  3 ןורכז -  ךלמילאינבא  לארשי  ןב  לואש  רטלא  - רפפ , "ג פרת
"ט טגיס Sighetצרת

םיכרכ337.  4 ןורכז -  םהרבאינבא  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"בקחצי םילשורינשת

םיכרכ338.  5 ןורכז -  יבצינבא  ןב  יכדרמ  סחניפ  "חיקסבייארג , םילשוריפרת

.339( טוקיל  ) ןורכז םהרבאינבא  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "ברזעילא  םילשורינשת

שקארמ340. תליהקל  ןורכז  ביבחינבא  "דיגביא , דולסשת

ןרכז341. ךלמילאינבא  ןב  לארשי  םהרבא  גרבנרא ,
"דרזעלא קרבשח ינב 

א342. ןשוח -  תוישעמינבא  תוכלה  ירוריבל  שרדמ  "ותיב  םילשורינשת

םיכרכ343.  3 ןשוח -  ןסינינבא  םהרבא  ןב  לאומש  "וןאמיינ , יסנומנשת

.344( הכרב לש  סוכ   ) ןשוח ןסינינבא  םהרבא  ןב  לאומש  "דןאמיינ , יסנומנשת

םייח345. לאומשינבא  השמ  ןב  קחצי  םייח  לזיו ,
"איולה רפסעשת תירק 

תישארב346. ןח -  יכדרמינבא  ןב  אנכש  "זןייטש , קרוי New Yorkצרת וינ 

ןח347. המלשינבא  "ניזנכשא , ביבאשת לת 

ןח348. המלשינבא  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

ןח349. דודינבא  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , שת

היתורודל350. ןח  תחפשמ  תודלות  ןח -  רזעילאינבא  ןייל , ןמלז -  רואינש  "הרגרב , עשת

ןח351. המלשינבא  ףסוי  "טרוצ , םילשוריעשת



ןח352. באזינבא  ןנחלא  "גדאלבסגאלק , ןפרווטנאעשת

ןח353. הנויינבא  ןב  ןנחלא  "בלאונמע , םילשוריסשת

םיכרכ354.  2 ןח -  קחציינבא  ןב  בקעי  םהרבא  "הןייטשרבליז , קרבסשת ינב 

םיכרכ355.  3 ןח -  ןרהאינבא  ןב  הדוהי  "דחטיא , םילשוריעשת

ןח ב356. ןחינבא  תחפשמ  "אינבר  ןילקורבפשת

ץפח357. ןתנינבא  ןב  ןרהא  "זןיוול , ןכנימ Munichשת

תבש358. ץפח -  ףסויינבא  ןב  הירא  "דרבליז , םילשוריסשת

ץפח359. יבצינבא  ילתפנ  "דידורב , קרבעשת ינב 

ץפח360. המלשינבא  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

ץפח361. קחציינבא  ןב  בקעי  םהרבא  "חןייטשרבליז , קרבעשת ינב 

םיכרכ362.  4 ץפח -  סחנפינבא  ןב  ןימינב  ןתנוי  רגרבדלוג ,
גילז "טרשא  משת

ןשח363. םייחינבא  ןב  ןתנ  "ארלימ , שקפ Paksערת

םיכרכ364.  3 ןשח -  קחציינבא  ןב  בקעי  םהרבא  "וןייטשרבליז , קרבנשת ינב 

םיעגנ365. רהוט -  קחציינבא  ןב  םהרבא  ןמלק  "גשטיוד , דווקילעשת

רהוט366. ןהכהינבא  דוד  "פףויפוצ , םילשורישת

עשוהי367. ןהכהינבא  יכדרמ  ןב  עשוהי  "כקלאפ , קרוי New Yorkרת וינ 

עשוהי368. ףסויינבא  ןב  עשוהי  "זגרבצראווש , השרו Warsawירת

עשוהי369. לאנתנינבא  "והדרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןנחוי370. ןרהאינבא  "גדירפ , הדנקעשת

לאיחי371. ןורכזינבא  "ארפס  קרבסשת ינב 

דוסי372. םהרבאינבא  "חםילס , םילשוריסשת

בקעי373. יולהינבא  ףסוי  ןב  באז  בקעי  "חרייאט , םילשוריצרת

םיכרכ374.  2 בקעי -  יבצינבא  ןימינב  ןב  לאיחי  בקעי  עביורט ,
"גןהכה משת

םיכרכ375.  9 רקי -  ןתנוהיינבא  ןב  והילא  "עיתליל , גרובסארטששת

אמק376. אבב  הפשי -  םולשינבא  ןב  ןימינב  "חןיירד , םילשוריעשת

םיכרכ377.  9 הפשי -  ףסויינבא  ןב  חספ  לארשי  "ארלדנהנייפ , םילשוריסשת

ןירדהנס378. לארשי -  לארשיינבא  "וץכ , םילשוריעשת

סיכ379. סחנפינבא  , "גףלוו םילשוריעשת

"ד>380. וי "ח  וא  > יול א םיסינינבא  ןב  גומלא  "חיול , תיליעסשת ןיעידומ 

ב381. יול -  םיסינינבא  ןב  גומלא  "זיול , תיליעעשת ןיעידומ 

ג382. יולה -  "מ  מרוהמ ינבא 
ריאמ השמ  ןב  קחצי  םהרבא  דניקטוג ,

יולה
 - "ץ רת
"א צרת

Piotrkow בוקרטויפ

בצחמ383. ילתפנינבא  ןלפק , םהרבא -  "חןלפק , םילשוריעשת

םיכרכ384.  2 "פ > - ירגהו "י  הק תורעה  םע   > םיאולימ ןהכהינבא  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "סרלה , קרבשת ינב 

םיכרכ385.  2 לארשי > - ןבא   > םיאולימ ןרהאינבא  ןב  בקעי  לארשי  "ערשיפ , שמששת תיב 

.386< ןועמש תכרב  םעט , ךורב  ףסוי , ןסוח   > םיאולמ ןהכהינבא  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "גרלה , קרבמשת ינב 

םיכרכ387.  3 םיאולמ -  ןהכהינבא  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "כרלה , ןי Szeczinרת 'צ' צש



םיכרכ388.  2 הנושאר > - הרודהמ   > םיאולמ ןהכהינבא  ףסוי  ןב  ביל  הירא  - רלה , "ו עקת
"ו אווקלופקת ז' בובל  -

םיכרכ389.  2 "ז - ) ישת  ) םיאולמ ןהכהינבא  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "זרלה , ביבא Tel Avivישת לת 

הטוס390. הליסמ -  לארשיינבא  ןב  ןרהא  המלש  "דסנג , קרבעשת ינב 

םיכרכ391.  4 םוקמ -  ןימינבינבא  םהרבא  "דןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ392.  2 םוקמ -  היראינבא  ןב  ןימינב  םהרבא  "טןהכ , םילשוריעשת

השמ393. םייחינבא  רזעילא  ןב  השמ  "חשטייד , םילשורילשת

"מ394. וח "ע , הא טפשמ -  ןימינבינבא  יכדרמ  "ג , "דבלר םילשוריסשת

"ע)395. הא  ) א טפשמ -  גילזינבא  רשא  ןב  המלש  "ברנזייר , הלשימרפ Przemyslסרת

א396. טפשמ -  איחיינבא  הימחנ  ןב  םקיחא  "ביולה , שמכמפשת הלעמ 

םיכרכ397.  23 טפשמ -  ריאמינבא  ץיבוקרב , ןמדורב -  די  ללוכ 
( ךרוע "ב( תובוחרסשת

םיכרכ398.  5 םעונ -  רכששיינבא  ןב  םעניבא  "ברכבסנא , דודשאסשת

רזנ399. ןימינבינבא  ןב  רזעילא  םייח  "עטאקשומ , השרו Warsawרת

םיכרכ400.  8 רזנ -  םוחנינבא  באז  ןב  םהרבא  - ןייטשנרוב , "ב ערת
"ד בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ401.  4 ראופמה -  רזנ  םוחנינבא  באז  ןב  םהרבא  "וןייטשנרוב , םילשוריסשת

ןואימ402. םוחנ -  והילאינבא  ןב  לאנתנ  "זגרבנדלו , םילשוריעשת

םידעומ403. לחנ -  םוחנינבא  םייח  "הןייטשנטכיל , תילילגהעשת רוצח 

תומבי404. ןישודיק , תויגוס -  בדינבא  רזעילא  ןב  ןרהא  "דםולב , "דשח מח

תוכוס405. עשוהיינבא  םחנמ  ןב  ןימינב  "הךארב , קרבעשת ינב 

רפוס406. ןנחויינבא  ןב  ןרהא  "ערפוס , קרבשת ינב 

םיכרכ407.  2 רזע -  והילאינבא  ןב  הדוהי  "ויערד , םילשורינשת

זפ408. ןתנוהיינבא  "טשבד , קרבעשת ינב 

זפ409. לאכימינבא  ןב  ןתנוהי  "טשבד , קרבעשת ינב 

םיכרכ410.  2 הנפ -  עשוהיינבא  ןב  סחנפ  םימואת , "חליקנרפ  םילשוריסשת

"ע411. הא "ד , וי "ח , וא קדצ -  ןבינבא  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
ןסינ רזעלא 

 - "ה מרת
"ו בובל Lvovמרת

.412< ילשמ  > קדצ רבינבא  רכששי  ןב  קחצי  "דףרוצ , ףרודסמרהליועת
Wilherms

"ע413. הא קדצ -  לאקזחיינבא  ןב  לדנמ  םחנמ  "וטנאפ , מרת

םיכרכ414.  2 קדצ -  העושיינבא  "בסיסב , סינות Tunisסרת

םיכרכ415.  7 קדצ -  לאנתנינבא  "חהדרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ416.  3 "ח - > ודהמ  > קדצ ןבינבא  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
ןסינ "פרזעלא  שת

םיכרכ417.  2 השדח > - הרודהמ   > קדצ העושיינבא  "בסיסב , דודשאנשת

ןויצ418. והילאינבא  ןב  הדוהי  ןויצ  - ןב "זץיבוקרב , הנליו Vilnaלרת

ןויצ419. ןורכזינבא  "הרפס  םילשוריסשת

בלחב420. רשב  ןויצ -  ןויצינבא  "הבומייח , שמשעשת תיב 

םיכרכ421.  4 ןויצ -  והילאינבא  ןב  ןויצ  ןב  "בןהכה , משת

.422< ודבד לש ק"ק  ןימלעה  תיב   > שדק ריאמינבא  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"זיכדרמ םילשורינשת



שדק423. העושיינבא  לואש  "דלובטיבא , םילשוריצרת

שדוק424. עשוהיינבא  םחנמ  ןב  ןימינב  "חךארב , קרבסשת ינב 

שדוק425. םיסינינבא  ןב  גומלא  "עיול , תיליעשת ןיעידומ 

.426< השדח הרודהמ   > הניפ ןבא  שדוק  רבינבא  בוד  ןב  ףלאוו  באז  תיליערלושטלא , ןיעידומ 

שדוק427. םהרבאינבא  ןב  םוחנ  "דיול , ,צרת םילשורי

םיכרכ428.  2 שדוק -  קידאשמינבא  םהרבא  ןב  םוחנ  "איול , לשת

םיכרכ429.  2 שדוק -  ףסויינבא  ןב  רזעילא  םהרבא  "טקשמד , השרו Warsawעקת

םיכרכ430.  3 שדוק -  םהרבאינבא  ןב  סחנפ  "הסיוו , םילשוריסשת

םיכרכ431.  2 תובא > - תיב   > שדוק קידאשמינבא  םהרבא  ןב  םוחנ  "ביול , עשת

םהש432. לארשיינבא  ןב  לאומש  יכדרמ  ץיבוקדוצ ,
"היולה Lodzפרת זדול '

הרותל433. םהש -  באזינבא  ןב  ביל  השמ  "חרוחש , םילשוריכשת

םהש434. השמינבא  ןב  ףסוי  םהרבא  "טדלאוונירג , ראוגנוא Uzhgorodצרת

אמק435. אבב  םהש -  ןמלזינבא  םירפא  "זךובנרטש , קרבסשת ינב 

םהש436. רבינבא  בוד  ןב  השמ  "הלבונק , ראוגנוא Uzhgorodכרת

םהש437. בקעיינבא  ןב  םהרבא  "חץרפ , יקינולש Salonikaרת

םהש438. לואשינבא  ריאמ  ןב  םהרבא  "טקינזר , איירוגליבצרת

םהש439. קחציינבא  ןב  השמ  לאומש  "בןייטשניבור , השרו Warsawסרת

הליפת440. םהש -  - ינבא  השמ ןב  ןמלז  םירפא  ךובנרטש ,
רשא ןב  "זהשמ  םילשוריעשת

םהש441. םוחנינבא  "אןייטשנעזייא , דווקילפשת

םיכרכ442.  7 םהש -  לאיחיינבא  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "ואירול , משת

םיכרכ443.  4 םהש -  רדנסכלאינבא  ןב  ןימינב  השמ  בושאמוט ,
עשוהי

 - "ח צרת
"ט ישת

םיכרכ444.  2 םהש -  השמינבא  ןב  עשוהי  לארשי  גרבצרה ,
"סהמלש םילשורישת

םיכרכ445.  2 םהש -  המלשינבא  ןב  ןרהא  ומח , "עןב  קרבשת ינב 

םיכרכ446.  2 םהש -  קיזייאינבא  קחצי  ןב  השמ  לואש  ןמרבליז ,
"אךלמילא נשת

םיכרכ447.  2 "ח > - ודהמ  > םהש באזינבא  ןב  ביל  השמ  "ורוחש , םילשורינשת

םיכרכ448.  2 םהש -  השמינבא  "דירינפ , םילשוריעשת

םיכרכ449.  2 םהש -  היעשיינבא  "הץיבומולש , ןעפרעווטנאעשת

בהז450. תוצבשמו  םהש  םהרבאינבא  ןב  בקעי  השמ  "דקב , שח

םהוש451. ןימינבינבא  ןב  יבצ  יכדרמ  "מיבנאמ , הנליו Vilnaרת

םהוש452. לאירואינבא  המלש  "סוטניפ , דודשאשת

םיכרכ453.  5 םהוש -  היעשיינבא  "אץיבומולש , ןפרוטנאעשת

םיטפוש454. לאנתנינבא  "והדרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ455.  5 יש -  היראינבא  ןב  המלש  קחצי  "עםיובלא , ןודנולשת

"ש456. יש רשאינבא  ריאמ  ןב  הדוהי  המלש  "זץראווש , טספדוב Budapestצרת

שיש457. שריהינבא  יבצ  ןב  הדוהי  לאומש  "חרגייטש , פרת



שיש458. ןהכהינבא  המלש  ןב  אגרש  "וגרבנזור , שת

םידעומה459. תקח  שיש -  בקעיינבא  ןב  ןנחלא  "בץרפ , םילשוריעשת

.460< השדח הרודהמ   > שיש רכשיינבא  לאומש  "אקראטש , םילשוריסשת

שיש461. רכשיינבא  לאומש  "חקראטש , Mukachevoסרת ץקנומ '

םיכרכ462.  2 שיש -  החמשינבא  בקעי  םולש  "לןמטור , םילשורישת

םיכרכ463.  2 שיש -  לאירבגינבא  ללה  ןב  בקעי  המלש  "וןייש , הנבוק Kaunasפרת

םיכרכ464.  4 שיש -  קחציינבא  ןב  העושי  לואש  "אלובטיבא , דולעשת

המלש465. םייחינבא  ףסוי  ןב  ןרהא  המלש  "גךולב , םילשוריסשת

המלש466. המלשינבא  ףסוי  "חרוצ , םילשוריעשת

םיכרכ467.  2 המלש -  )ינבא  ונממ  ) המלש "והבלוו , םילשוריסשת

םיכרכ468.  2 המלש -  םשינבא  "טםוליעב  םילשוריעשת

.469[ יול  ] המלש ןורכזינבא  "גרפס  םילשורינשת

לאומש470. ןורכזינבא  "הץבוק  קרבנשת ינב 

םיכרכ471.  2 לאומש -  יולהינבא  ןרהא  לאומש  "דסדרפ , םילשורישח

אניינת472. החמש -  םינובינבא  החמש  "גרילק , קרבעשת ינב 

שש473. ןרהאינבא  ןב  ףסוי  "וגניסמ , ואלסרב Breslauכרת

םיכרכ474.  3 שש -  השמינבא  ןב  ןושמש  בקעי  דאריפש , "" "דשח מח

א475. הרות -  ןרהאינבא  לאינד  "בןמרבולג , תיליעעשת ןיעידומ 

לזרב476. יולההינבא  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "הןזח , םילשוריצרת

המוחב477. םייחםינבא  לאפר  "לןהכה , םילשורישת

תורקי478. סחנפםינבא  "דןהכ , םילשוריעשת

תורקי479. השמםינבא  םהרבא  "אאיאש , פשת

הנוירנבא480. רנבאל  "וןורכז  םילשורילשת

תומבי481. אבילד -  דודאתנבא  ןב  ביל  הדוהי  "ברנייו , םילשוריפשת

א482. םיכרד -  ךורבקבא  "דיטימולאק , יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ483.  2 םיכרד -  לאכימקבא  ןב  בקעי  םהרבא  רווארב ,
ןהכה

 - "ד שת
"ו ביבא Tel Avivשת לת 

םירפוס484. יולקבא  ןב  םהרבא  "דיקנוק , םדרטשמאסת
Amsterdam

םילכור485. שריהתוקבא  יבצ  ןב  והיתתמ  קחצי  "טאירול , םילשורילשת

.4869 רעונןקבא -  תירק  ירגוב  "בןואטב  םילשורימשת

לכור487. טדנבתקבא  ךורב  ןב  לליה  - ןייטשנטכיל , "ג מרת
"ה בובל Lvovמרת

לכור488. יכדרמתקבא  ןב  ףסוי  "בןויחוא , קרבעשת ינב 

.489< ןרהא ןורכז   > לכור םירפאתקבא  ןב  ףסוי  "זוראק , עשת

םיכרכ490.  5 לכור -  דסחתקבא  רש  קחצי  ןב  "וריכמ  ,)ער הנידנטשוק )

םיכרכ491.  4 לכור -  םירפאתקבא  ןב  ףסוי  "אוראק , יקינולש Salonikaנקת

וניבא492. קיזיאםהרבא  קחצי  םייח  "ורש , םילשורישת

גנופאש493. ןוא  ןבעל  'ס  וניבא ןרהאםהרבא  "דןירמזור , כשת



םיכרכ494.  2 םהרבא -  הנוכמהםהרבא  בקעי  ןב  םהרבא  ונאמור ,
"זודאקרימ םילשוריפרת

ךנב495. ךלאשי  יכ  יבהא -  םהרבאםהרבא  רפוס , םירפא -  "ודאדח , םילשוריכשת

רוכזא496. םייחםהרבא  ןב  םהרבא  'י , "טגאלאפ רימזיא Izmirמרת

םיכרכ497.  2 יכנא -  םייחםהרבא  ןב  םהרבא  'י , "טגאלאפ רימזיא Izmirמרת

םיכרכ498.  2 ודי -  תא  םייחםהרבא  ןב  םהרבא  'י , "וגאלאפ רימזיא Izmirמרת

ויניע499. תא  םייחםהרבא  ןב  םהרבא  'י , "וגאלאפ רימזיא Izmirמרת

וריחב500. גרובסטיפםהרבא  תירק  "י  עש "אןוכמה  דודשאנשת

לכב501. יכדרמםהרבא  ןב  יח  םהרבא  גזומא , "הןב  םילשוריצרת

הזחמב502. םהרבאםהרבא  עשוהי  "טןיפסירק , רימזיא Izmirכרת

הזחמב503. ביילםהרבא  הירא  ןב  םהרבא  "חימדש , םילשורילשת

םהרבא504. ןב  קחציםהרבא  ןב  גילז  "בץיבונכאש , ביבא Tel Avivישת לת 

יח505. ונדועב  ןרהאםהרבא  ןב  םייח  םהרבא  "חהטאר , קרבעשת ינב 

לגי506. סינותמםהרבא  ןהכה , "גםהרבא  ונרוויל Livornoרת

לגי507. לארשיםהרבא  םהרבא  "טקילג , קרבנשת ינב 

לגי508. קחציםהרבא  םהרבא  "זץבקלא , םילשורינשת

לגי509. םהרבאםהרבא  ןב  יכדרמ  םייח , "טןב  "דסשת מח

םיכרכ510.  2 לגי -  בקעיםהרבא  ןב  םהרבא  "וירדוס , הירבטעשת

םיכרכ511.  2 לגי -  םרמעםהרבא  ןב  םהרבא  "טןזח , דודשאעשת

ןנרי512. קחצי  לגי  השמםהרבא  יבצ  ןב  דוד  "סןהאק , שת

"ד513. יה ןמזיוה  ביל  םייחםהרבא  "דןמזיוה , םילשורישח

ץקמ514. בשיו  ריאמ -  ריאמםהרבא  םהרבא  "גןומולס , םילשוריעשת

דבע ה'515. ןורכזםהרבא  "ערפס  קרבשת ינב 

אריפש516. לכימםהרבא  לאיחי  ןב  לצג  "ולסרק , הוקתטשת חתפ 

םיכרכ517.  2 אריפש -  םוחנםהרבא  ןב  הדוהי  "טןייטשלדיא , ,צרת ביבא לת 

בילךרבא518. ןמלז  ןב  ריאמ  ןרהא  "גרדנלדירפ , 'נרת ץקנומ  Mukachevo

תא ה'519. המלשךרבא  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

ייחב520. הדוהיךכרבא  םייח  "דלארשי , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ521.  2 תודהיב -  הבשחמו  ריאמהדגא  - שילזיימ , "כ שת
"א ביבא Tel Avivכשת לת 

המחנ522. לש  לאגיהדגא  "אלאירא , ןיפסיחעשת

לט523. תליפת  רקח  חספ -  לש  יבצהדגא  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
םילשוריןהכה

המלשתודגא524. םייח  ןב  הדוהי  "חםוק , ביבא Tel Avivפרת לת 

השודקה525. ץרא  ךלמילאתודגא  םהרבא  ןב  הירכז  ןמשיפ ,
"זןהכה ,פרת ביבא לת 

םיכרכ526.  3 לארשי -  ץרא  םהרבאתודגא  ןב  באז  "טיאנליוו , ,פרת ןודנול

אתלחתאד527. דודתודגא  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "דאנהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

רהזה528. השרותודגא  .ג  " פרת .םיטוקיל  - .רהוז  "ג פרת
"ד Warsawפרת השרו

רהוזה529. .צ.מתודגא  "דשורפ , ביבא Tel Avivשח לת 



ןויצ530. רה  דודתודגא  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "ואנהכ , ביבא Tel Avivכשת לת 

ןיקיזנ531. ןויעהו -  שרדה  רואיבה  שוריפ  םע  "ס  שה תודגא 
ןרהאב השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "גןרטש , םילשוריעשת

םיאנתה532. דודתודגא  ןב  לאכימ  "טרגיה , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ533.  4 םיאנתה -  ןועמשתודגא  ןב  באז  ןימינב  - רכאב , "פ רת
"ג ופי Jaffaפרת

םיכרכ534.  2 רעונל -  תודבועמ  "ל  זח םחנמתודגא  המלש  ןב  ריאי  "וקוטשניו , םילשורימשת

תבש535. דומלתה -  םי  שיעיתודגא  ןב  ןועמש  "בונונאו , םילשוריסשת

ימלשורי536. השרותודגא  .ט  " נרת .ימלשורי  "טדומלת  השרו Warsawנרת

םינוש537. םירופסו  "ך  נתה ירופסל  ח נתודגא  "טסקאז , ,צרת ביבא לת 

"צ538. זרהמ רזעילאתודגא  םהרבא  ןב  ףלוו  באז  "חןורטיצ , ץלוקשימ Miskolcצרת

תור539. םהרבאתודגא  ןב  םייח  לארשי  לאטנמולב ,
"זןנחוי םילשורישת

לאומש540. בקעיתודגא  ןב  השמ  "חללה , םילשוריעשת

ימלשורי541. דומלת  תודגא 
ביל ןמלז  רזעלא -  ןב  םירפא  רפוס ,
ןב השמ  תוילגרמ , בד -  רכששי  ןב 

והילא ןהכה , ןועמש 
"ט םילשורינרת

ימלשורי542. דומלת  םולשתודגא  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "דןאמטוג , ישת

.5432 בקעי -  ןיעו  הארמ  הפי  ימלשורי ע"פ  דומלת  תודגא 
םיכרכ

 - קחצי ןב  לאומש  הפי , - יזנכשא
המלש ןב  בקעי  "עביבח , דודשאשת

תודגא544. יולהתדגא  ףסוי  ןב  ריאמ  םייח  "אץיוורוה , ןילרב Berlinמרת

םיכרכ545.  2 והילא -  ןהכהתדגא  המלש  םהרבא  ןב  - והילא  "ו טקת
"ה רימזיא Izmirפקת

םיכרכ546.  3 השדח > - הרודהמ   > והילא ןהכהתדגא  המלש  םהרבא  ןב  "הוהילא  דודשאנשת

.547< תינמרגב ךשמה ג   > לארשי ץרא  יארומא  ןועמשתדגא  ןב  באז  ןימינב  רכאב ,
 - "ה פרת
"ז ביבא Tel Avivפרת לת 

םיכרכ548.  7 לארשי -  ץרא  יארומא  ןועמשתדגא  ןב  באז  ןימינב  - רכאב , "ה פרת
"ז ביבא Tel Avivפרת לת 

רתסא549. המלשתדגא  "זרבוב , בוקרק Cracowנרת

תוסוכ550. עברא  ןאמגילזתדגא  ןב  המלש  "ןםייהנפאפ , ןילרב Berlinקת

תישארב551. המלשתדגא  "גרבוב , בוקרק Cracowסרת

.552< ףסוי די  ףסוי , ףנע  ףסוי , ץע   > תישארב "ותדגא  לרת .תישארב  תדגא  "ושרדמ  השרו Warsawלרת

דוד553. דודתדגא  "אלארשי , "דעשת מח

לארשי554. ץראו  לארשי  קחציתדגא  יול  "באנהכ , פרת

"כ555. שרהמ לארשיתדגא  ןב  םליש  "וןהכה , םילשוריפרת

יכדרמ556. אפזויתדגא  ןב  יכדרמ  "דאנה , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ557.  5 תילגנאב > - םוגרת  םע   > בקעי ןיע  המלשתדגא  ןב  בקעי  ביבח , - - ןבא "ו ערת
"ב קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ558.  3 הבר -  תור  שרדמו  תור  קילאיבתדגא  ןורימ  "ארנרל , םילשורילשת

.559< רטכש  > םירישה ריש  םירישהתדגא  ריש  .אטוז  "ו]שרדמ  נרת ],Cambridge

לאומש560. קחציתדגא  ןב  לאומש  "ולופירא , היצנו Veniceלש

לאומש561. הדוהיתדגא  ןב  דוד  "באירול , השרו Warsawירת



לאנתנאתדגא562. "ביבצ , םיקפואפשת

.563< םירמ ראב   > םיתז יליתש  םע  חספד  ,אתדגא  יקרשמ לארשי -  ןב  היקזח  שבחד ,
המלש ןב  "סדוד  ןיעהשת שאר 

אחספד564. "טאתדגא  םילשוריישת

תורעה565. סירטנוק  די - > בתכ   > אחספד בקעיאתדגא  ןב  ףסוי  "זיריבוצ , םילשוריכשת

.566< םילוליה ירפ   > אחספד איחיאתדגא  ןב  קחצי  "גםלעמ , תיליעסשת רתיב 

ןמית567. תורצוא  אחספד -  ןמיתאתדגא  ימכחמ  םישוריפ  "דהרשע  עשת

.568( די בתכ   ) אחספד דיאתדגא  דיבתכ  בתכ 

קיתע569. חסונ  אחספד ע"פ  דיאתדגא  "גבתכ  ןמיתערת

םיכרכ570.  11 תחא -  )הדוגא  רדסנכלא  ) תורובחה "דינב  קרבשח ינב 

ירבדמ571. בוזא  רכששיתודוגא  ןב  בוד  לאכימ  "טטוגנייוו , בוקרטויפ Piotrkowלרת

הרותב572. רפסםידוגא  תירק  קחצי  תסנכ  רפסתבישי  תירק 

תודגא573. דודתדוגא  ןב  םיקילא  "הילומרכ , םילשורימרת

"ב574. זא תדוגא 
םחנמ ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,

ןב ךורב  םימואת , - לקנרפ שונאמ - 
לבייפ לאקזחי  עשוהי 

"ב ןילקורבסשת

בוזא575. יבצתדוגא  לאומש  ןב  שירב  בוד  "טדלוגמיוב , ביבא Tel Avivישת לת 

.576< השדח הרודהמ   > בוזא רזעילאתדוגא  ןב  באז  השמ  "טתוילגרמ , קרבסשת ינב 

בוזא577. המלשתדוגא  ןב  קחצי  "פיבוזאה , הינתנשת

םיכרכ578.  3 בוזא -  ןרהאתדוגא  ןב  םוחנ  באז  "דןייטשנרוב , םילשורינשת

םיכרכ579.  4 בוזא -  רזעילאתדוגא  ןב  באז  השמ  - תוילגרמ , "ד פקת
"ה קוטסילאיב Bialystokפקת

םיכרכ580.  2 בוזא -  יולהתדוגא  שריה  יבצ  ןב  לארשי  "בבקעי  הוקלוז Zholkvaמקת

םיכרכ581.  2 והילא -  קחציתדוגא  םהרבא  ןב  והילא  "חטרבלג , קרבסשת ינב 

םימעה582. רבח  תונידמב  "ד  בח רעבודתדוגא  םולש  "סןיול , "דשת מח

"ט583. ישת הכונח  אקניפס -  ידיסח  "טאקניפסתדוגא  םילשוריישת

הרותה584. ידוסי  םילבבהתדוגא  תדע 

.585( ךורב ימעטמ   ) א לארשי -  ןמלזתדוגא  המלש  בקעי  ןב  ךורב  "גלארשי  בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ586.  2 לארשי -  בקעיתדוגא  קחצי  ןב  לארשי  "הקינטולז , תיליעעשת רתיב 

םזיחרזמ587. ןוא  םזינויצ  לארשי  ןהכהתדוגא  המלש  , "הגרבנטור שת

.588(31  ) ךוב ןאשנעוונאק  לארשי  לארשיתדוגא  "דתדוגא  ישת

םיכרכ589.  2 םירמאמ -  יולהתדוגא  לאקזחי  "בןייטשניול , הרדחמשת

תומבי590. םישרפמ -  דוהאתדוגא  "חגרבדלוג , םילשורימשת

בקעירוגא591. ןב  לאומש  עמא , -ג' "חןבא ואלסרב Breslauמרת

ךלהאב592. קחציהרוגא  ןב  םיקילא  "אוייניטאג , יקינולש Salonikaמקת

ךלהאב593. רזעלאהרוגא  רידא  "חךבריוא , קרבעשת ינב 

םיכרכ594.  2 ךלהאב -  יכדרמהרוגא  "חשקרפ , ןוטגנישוסשת

םיכרכ595.  4 םימלוע -  ךלהאב  הרוגא 
ןב ןנחוי  גוצרה , קחצי -  בקעי  ןאמיינ ,

םייח "חףסוי  לאויריטנומסשת

םיכרכ596.  10 אתלימ -  עשילאיאלגא  ןב  דוד  השנמ  "אןושש , שמשפשת תיב 



הרכב597. סחנפילגא  ןב  ףסוי  והיקזח  "טרביירש , "דעשת מח

א598. שבד -  לצעגילגא  םיקילא  םולש  "טץיבוקרב , סשת

ןח599. דודילגא  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

לט600. םוחנילגא  באז  ןב  םהרבא  "הןייטשנרוב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

.601< השדח הרודהמ   > לט םוחנילגא  באז  ןב  םהרבא  "הןייטשנרוב , קרבנשת ינב 

םיכרכ602.  2 לט -  ןנחלאילגא  ןב  ףסוי  עשוהי  - ליירפ , "ט נרת
"א השרו Warsawסרת

םחונ603. ןורכזילגא  "גרפס  םילשורינשת

.604( חפסנ  ) םחונ ןורכזילגא  "דרפס  "דנשת מח

םימ605. ןהכהםגא  ריאמ  םהרבא  "הרצנאלג , לשת

םימ606. ןהכהםגא  בקעי  ןב  ריאמ  "סרצנאלג , טגיסרת  Sighet

.607< הינש הרודהמ   > םימ ןהכהםגא  ריאמ  םהרבא  "הרצנאלג , נשת

תולהא608. םימ -  ןושרגםגא  ןב  ריאמ  ןרהא  "ןןמדוג , םילשוריעשת

רהסה609. םייחןגא  ןב  דוד  "יןזח , יקינולש Salonikaקת

רהסה610. השמןגא  בקעי  ןב  םייח  ןרהא  ןאמרמיצ ,
"ויולה קרויטשת וינ   New York

רהסה611. םהרבאןגא  "ביטנאלג , םילשוריפשת

םיכרכ612.  2 יקסבוחנג > - "א  רגה תודוא   > רהסה והיקזחןגא  בקעי  ןב  ןרהא  לאומש  "גשיפ , קרבעשת ינב 

רטנ613. בקעירגא  "גטרפלה , קרבסשת ינב 

ילוליה614. "י  בד "ד)ארגא  ירהמ  ) בד רכששי  "זחקור , "דסשת מח

ילוליה615. יבד  גרובסטיפארגא  ידיסח  "טתודחאתה  דודשאנשת

ילוליה616. יבד  ריאיארגא  לאלצב  "וטרפלה , קרבעשת ינב 

ילולה617. יבד  יולהארגא  םהרבא  ןב  ריאמ  קחצי  "אטאנרג , בוקרטויפ Piotrkowערת

ילולה618. יבד  יחארגא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
דועו "ל - ) חמר "ד( "דשח מח

אדפסהד619. רגניזלושארגא  "מ  מרגה לש  ורכזל  םידפסה 
"ל "בקוצז קרבעשת ינב 

אדיפסהד620. םייחארגא  ןב  ילבא  םהרבא  דניירפנלז ,
ןהכה באז  "וריאמ  מרת

הלכד621. בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
-

 - "ע רת
"א הלשימרפ Przemyslערת

הלכד622. שדוקארגא  תורגא  "אףסוא  ןודנולמשת

םיכרכ623.  3 קדצהו > - יבצה   > הרותה לע  הלכד  בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ו- קרבסשת ינב 

םיכרכ624.  2 הרותה -  לע  הלכד  בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
קרב- ינב 

ךשנ625. והזיא  תיבר  אתוריטנד -  דווקיילארגא  הובג  שרדמ  "זתיב  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

תוכוס626. אקריפד -  ןמלזארגא  המלש  ןב  לאומש  "זךאברעיוא , "דעשת מח

.627< קדצהו יבצה  תוהגה   > אקרפד בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ט- קרבעשת ינב 

םיכרכ628.  2 אקרפד -  בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ח- בובלירת  Lvov



םיכרכ629.  2 יבצד > - ארגא   > אקרפד בונידמארגא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ן- שת

םיכרכ630.  4 אתעמשד -  קחציארגא  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "חגרבנייש , םילשוריסשת

אתתעמשד631. לאיחיארגא  ןב  ילבא  םהרבא  השמ  ןהכה ,
"ורתלא סרת

אתתעמשד632. חנארגא  םהרבא  ןב  רמתיא  "עזוברג , קרבשת ינב 

אתינעתד633. םוחנארגא  "אםאהארבא , עשת

םירשיל634. השמארגא  בקעי  ןב  םייח  ןרהא  ןאמרמיצ ,
"דיולה םילשורישח

אכבה635. קמע  לעב  ןהכה  ףסוי  לש  ןהכהונורגא  עשוהי  ןב  "וףסוי  םילשורימשת

א636. הדוהיתורגא -  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "ורב ןגלשת תמר 

םיכרכ637.  5 ריאיתורגא -  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

לארשי638. ץרא  ףסויתורגא  םייח  ןב  םהרבא  "גירעי  ביבא Tel Avivשת לת 

םירפא639. תיב  םחנמתורגא  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"טשונאמ םילשורינשת

ימרק640. תיב  )תורגא  רידהמ  ) בקעי "גםיובנסקוב , ביבאמשת לת 

יטאיר641. תיב  )תורגא  רידהמ  ) בקעי "חםיובנסקוב , ביבאמשת לת 

החמש642. לש  ןינב  ןמחנתורגא  בקעי  ןב  החמש  םהרבא 
"הבאלסיצמאמ קרבעשת ינב 

ורוד643. ינבו  אינתה  לעב  ידאלמתורגא  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  םילשוריישת

הנומא644. ירבד  דודתורגא  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"חןהכה םילשורינשת

לארשי645. בהואה  לאומשתורגא  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"סהטפאמ םילשורישת

יולה646. "ד  ירגה יולהתורגא  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "אצייבולוס םילשוריסשת

.647< ןובשח ואוב   > רסומה יולהתורגא  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  גרבדלוג ,
( שרפמ "ה( ףילקיוסשת

א648. ןיזאלוומ -  "ב  יצנה בקעיתורגא  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "גןילרב , קרבסשת ינב 

םלוסה649. יולהתורגא  ביל  הדוהי  "דגלשא , קרבעשת ינב 

ב650. "ז ) פקת "ו -  פקת  ) םילכרמאהו םידיקפה  םילכרמאהותורגא  םידיקפה  "התורגא  םילשוריכשת

םיכרכ651.  2 םדרטשמאמ -  םילכרמאהו  םידיקפה  ןימינבותורגא  לאוי  ףסוי  "הןילביר , םילשוריכשת

"ז652. יארה ןבוארתורגא  ןב  קחצי  ןרהא  "טיקסנלסז , ישת

םיכרכ653.  11 היארה -  ןמלזתורגא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשוריסשת

םיכרכ654.  3 ןויצל -  ןושארה  הידבועתורגא  ןב  קחצי  "פףסוי , םילשורישת

"א655. דיח ברה  לאפרתורגא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  ונרוויל Livornoכרת

.656< ןינקעו תרודהמ   > "א דיח ברה  לאפרתורגא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  קרבעשת ינב 

םיכרכ657.  2 ןומימ -  ברה  ךלמילאתורגא  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"טןהכה םילשורילשת

םיובנסינ658. ברה  ןאמפילתורגא  םהרבא  ןב  קחצי  "זםיובנסינ , םילשוריטשת

םיכרכ659.  3 וינבו -  ןיזורמ  "ק  הרה אנכשתורגא  םולש  ןב  לארשי  "גןאמדירפ , סשת



"ז660. מרה יכדרמתורגא  ןב  השמ  "מתוכז , ונרוויל Livornoקת

.661< םולשהו םייחה  תרודהמ  ןיפלא -  ףלא   > "ז מרה יכדרמתורגא  ןב  השמ  "טתוכז , םילשורינשת

.662< שטאקנומ יקידצמ  םיבתכמ  ץבוק  םע   > "ז מרה יכדרמתורגא  ןב  השמ  "טתוכז , םילשוריכשת

.663< םוגרתו רוקמ   > "ם במרה ,תורגא  חפאק "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
( םגרתמ  ) דוד ןב  "דףסוי  םילשורינשת

.664< תליש תרודהמ   > "ם במרה "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  םילשורינשת

"ם665. במרה "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  ,ש"ההשמ  האיציניו

.666< םימדרנ יציקמ   > "ם במרה "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשורישת

.667< רבד םלעה   > "א דיח וניבר  תומכסהו  תורגא 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

המלש לאכימ  ןינקעו , היחרז -  קחצי 
ןד

"ו קרבסשת ינב 

םיכרכ668.  2 םיבתכו -  ןבתורגא  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
בקעי יקספולח , לארשי -  "גבקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ669.  2 םיבתכו -  המלשתורגא  "פהבלוו , םילשורישת

א670. רטנלס - > לארשי  ר '  > םיבתכמו ףלוותורגא  באז  ןב  לארשי  "לןיקפיל , םילשורישת

רפוס671. ירמא  םיבתכמו  השמתורגא  ןב  ןנחוי  "ברפוס , קרבעשת ינב 

םיכרכ672.  6 "י -  הק תומישרו  םייחתורגא  ןב  לארשי  בקעי  יקסביינק ,
.השמ םזרב , .לואש  םזרב , "ב.ץרפ  קרבסשת ינב 

"ת673. ושו "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  השרו Warsawלרת

ןילבולמ674. אריפש  "ם  רהמ וניבר  תודלותו  ןושמשתורגא  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  אריפש ,
םהרבא דוד  םיובלדנמ , "א - קרבעשת ינב 

תודוא675. דועו  קוק  "ה  יארהמ תושדח  תודועתו  תורגא 
יברעמה לתוכה 

ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םייח םזגנל , "טןהכה -  םילשוריעשת

תובושתו676. "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשוריישת

תובושתו677. הדוהיתורגא  ןרהא  ןב  ריאמ  "טקירא , תיליעעשת ןיעידומ 

רטע678. ןב  םייח  וניבר  תובושתו  השמתורגא  ןב  םייח  רטע , "בןבא  קרבעשת ינב 

הדמח679. ןמלזתורגא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשורימשת

ךונח680. יבצתורגא  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "גןייטשנלרק , קרבסשת ינב 

דיסח681. לאירואתורגא  "ארמיצ , "דעשת בח רפכ 

המלש682. םחל  בקעיתורגא  ןב  ןמלז  המלש  "דךיירנרא , נשת

"ה683. יארל >תורגא  ךרוע  > ןויצ ןב  "ןאריפש , םילשורישת

יולה684. ריאמ  ףלאוותורגא  ןימינב  ןב  ריאמ  ץילרעטסיוא ,
"דיולה "דשח מח

יזנג685. תיבמ  לאיחיתורגא  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "גאירול , עשת

א686. קיש -  "ם  רהמ ףסויתורגא  ןב  השמ  "עקיש , םילשורישת

רפוס687. בתכמ  השמתורגא  ןב  ןועמש  "ורפוס , סשת

םיכרכ688.  2 ךלמ -  קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

םידמלמ689. )תורגא  רידהמ  ) בקעי "וםיובנסקוב , ביבאמשת לת 

רחשה690. תליא  לעב  ןרממ  יבצתורגא  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "הןמנייטש , קרבעשת ינב 

ךורב691. רוקמ  לארשיתורגא  ןב  ךורב  "זרגה , הפיחנשת

יקסבינק692. םיח  יבר  ןואגה  ןרמ  בקעיתורגא  ןב  סחנפ  "אץרפ , םילשוריפשת



יולה693. "ז  יר ןרמ  )תורגא  ךרוע  ) ךלמילא ןב  ףסוי  ןועמש  "חרלמ , םילשוריסשת

םיכרכ694.  9 השמ -  דודתורגא  ןב  השמ  - ןייטשנייפ , "ט ישת
"ג קרוי New Yorkלשת וינ 

שדוק695. תורגא  רפס  ךותמ  תורחבנ  תודיסחתורגא  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "עבח "דשת בח רפכ 

א696. םידגמ -  ירפ  ריאמתורגא  ןב  ףסוי  "זםימואת , סשת

םיכרכ697.  4 ןופצ -  לאפרתורגא  ןב  ןושמש  "חשריה , ,שת ביבא לת 

תינופצ698. יולהתורגא  לבייפ  אגרש  "רקצוחנו , קרבכשת ינב 

םיכרכ699.  2 שדק -  קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דלשת בח רפכ 

שדוק700. לדנמתורגא  םחנמ  ןב  לאומש  "בןוסרואינש , סשת

שדוק701. םוחנתורגא  םחנמ  ןב  לאוי  "גןיקסיד , םילשוריצרת

םיאולימ702. סרטנוק  שדוק -  שדוקתורגא  תורגאה  לכל  םיאולימ  "אסרטנוק  משת

די703. ךרכ  טסקט - >  > שדוק בודתורגא  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב סשת

שדוק704. םולשתורגא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"גאנכש עשת

םיכרכ705.  17 שדוק -  בודתורגא  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ברב משת

םיכרכ706.  34 שדוק -  קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , משת

םיכרכ707.  6 שדוק -  לאומשתורגא  ןב  רב  בוד  םולש  "וןוסרואינש , משת

םיכרכ708.  5 טסקט > -  > שדוק קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

.709( יעצמאה "ר  ומדא  ) שדוק ןמלזתורגא  רואינש  ןב  רב  בוד  "גירואינש , עשת

.7102 "צ - ) צהו יעצמאה , ןקזה , "ר  ומדא  ) שדוק תורגא 
שדוקםיכרכ "זתורגא  משת

שוהאב711. שדוק  שוהבמתורגא  ףסוי  םולש  ןב  "וקחצי  םילשוריסשת

ךוניחה712. אשונב  שדוק  קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דמשת בח רפכ 

.713' הב ןוחטב  ןינעב  שדוק  "רתורגא  ומדא יבתכממ כ"ק  "גטוקיל  "דסשת מח

ןקזה714. "ר  ומדא תאמ כ"ק  שדוק  ידאלמתורגא  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  עשת

בושטידיזמ715. "ה  צרהמ שדוק  קחציתורגא  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"דקיזיא קרבעשת ינב 

םיכרכ716.  4 תומגרותמ -  שדוק  קחציתורגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

"ם>717. במרה תורגא   > תואנק "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  ירת

םיכרכ718.  3 רזוע -  םייח  המלשתורגא ר ' דוד  ןב  רזוע  םייח  "איקסנזדורג , סשת

םיכרכ719.  2 ןנחלא -  קחצי  לארשיתורגא ר ' ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"דרסיא הנליו Vilnaסשת

היאר720. ןמלזתורגא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשוריפרת

יולה721. קיזייא  קחצי  יבר  ,תורגא  לכייר והילא -  ןב  קיזיא  קחצי  יולה ,
"ברשא םילשורילשת

רמייהסדליה722. לאירזע  יבר  בילתורגא  הדוהי  ןב  לאירזע  "ורמייהסדליה , םילשוריכשת

רגיא723. אביקע  יבר  השמתורגא  ןב  אביקע  "דרגיא , םילשורינשת

ןומימ724. ןב  השמ  וניבר  "ם)תורגא  במר  ) ןומימ ןב  "להשמ  ביבאשת לת 

"ם725. איר קחציתורגא  ןב  הירא  הדוהי  "דהנידומ , ביבאמשת לת 



ורוד726. ינבו  "ל  חמר יחתורגא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( םילשוריסשת

םיכרכ727.  2 םינומא -  ירמוש  בקעיתורגא  לאומש  ןב  ןרהא  "ב,הטאר , שת ], םילשורי

םולש728. ךורבתורגא  ןב  ןאמ  "דםחנמ  ,שח םלשורי

םימולש729. םימולשתורגא  "גתורגא  לזב Baselסש

ןיריפש730. שטאקנומתורגא  "י  "חרומדא םילשורינשת

לעב731. אריפש  שריה  יבצ  יבר  םלשה - >  > ןיריפש תורגא 
הבושת המלשיכרד  ןב  שריה  יבצ  "טאריפש , עשת

הרות732. בילתורגא  ףסוי  ןב  והיעשי  לאומש  "חהפי , דווקילעשת

אנינת733. אלוליה  יבד  הרותירגא  ילודגמ  םיקיתע  שדוק  "ותורגא  םילשוריעשת

ילוליה734. יבד  הרותירגא  ילודגמ  םיקיתע  שדוק  "דתורגא  שח

יהת735. לא   > הנומאה ירקע  תראפת  תרטע  תרגוא  תרגא 
< םהרבאךיתובאכ ןב  קחצי  "זשירקע , אטשוק Istanbulלש

.736< די בתכ   > ךיתובאכ יהת  לא  יולהתרגא  השמ  ןב  קחצי  ןארוד  טיפורפ 
דיידפאה םילשוריבתכ 

והילא737. והילאתרגא  "היאלוזא , הפיחלשת

םלוע738. תוחרא  יכדרמתרגא  ןב  םהרבא  "גלוציראפ , גרפ Pragueנקת

םיכוב739. איחיתרגא  ןב  םולש  "גחרק , "דכשת מח

םלועה740. תניחב  - תרגא  ישרדב םהרבא  ןב  "ההיעדי  וניצנושמר

תרוקיב741. שריהתרגא  יבצ  ןב  בקעי  "טןאמפייר , םילשוריכשת

"ר>742. ופד  > םייח ילעב  סומינולקתרגא  ןב  "זסומינולק  הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ743.  3 םייח -  ילעב  סומינולקתרגא  ןב  "טסומינולק  םילשורישת

םיגורתא744. ןינעב  "זתרגאתרגא  הבוניגטרת

םיכרכ745.  2 תרוקב -  יבצתרגא  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  הנוטלא Altonaצת

תרקב746. ריאמתרגא  ןב  שריה  יבצ  "גתויח , הבלסיטרב Bratislavaירת

ןמזה747. יפוד  בקעיתרגא  ןב  קחצי  "חהידבוע , היצנו Veniceנש

.748< םלוע תומי   > ןואג ארירש  יברד  ,תרגא  קוטשנייוו ןואג -  היננח  ןב  ארירש 
דוד יכדרמ  ןב  ריאי  "גהשמ  םילשורימשת

.749< בתכה ןגשתפ   > ןואג ארירש  וניברד  ,תרגא  ןאמייה ןואג -  היננח  ןב  ארירש 
יכדרמ ןב  "אןרהא  ןודנול Londonערת

יאכז750. ןב  ןנחוי  ןברד  יאכזתרגא  ןב  ןנחוי  ןבר  "התרגא  נרת

.751< קחצי ראב   > יאכז ןב  ןנחוי  ןברד  יאכזתרגא  ןב  ןנחוי  ןבר  "טתרגא  ןפרוטנא Antwerpפרת

םיכרכ752.  2 יזנכשא  - ר"א   > יאכז ןב  ןנחוי  ןברד  תרגא 
 - יולה דוד  ןב  הדוהי  השמ  ןמרב ,

, יזנכשא .יאכז  ןב  ןנחוי  ןבר  תרגא 
רזעילא

"ב השרו Warsawצרת

ךרד ה'753. "ט)תרגא  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "גינארט , היצנו Veniceיש

םדאה754. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , קרבעשת ינב 

הכרבה755. ילתפנתרגא  ןב  הירא  "זרגנירב , קרבסשת ינב 

.756( והילא תכרב   ) תוכרבה והילאתרגא  "מיאלוזא , הפיחשת

תרגאה757. תחיתפ  "א ע"פ  רגה ריאיתרגא  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םירשי758. ךרד  רואיב  םע  "א  רגה - תרגא  ריאמ לאיחי  והיעשי  רכוארג ,
"א) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריעשת



םיכרכ759.  2 שוריפ -  םע  "א  רגה - תרגא  יכדרמ ןב  לארשי  ןייטשדלוג ,
"א) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "סוהילא  םילשורישת

םהימעטו760. םירופה  ימי  תשלשל  תוכלהה  םירופהתרגא  ימי  תשלשל  תוכלהה  תרגיא 
"צםהימעטו םילשורירת

חוכיוה761. ףסויתרגא  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "הןבא הניולרת  Vienna

םייחה762. ןיתרגא  ' זולוומ קחצי  ןב  "גםייח  קרבעשת ינב 

םיכרכ763.  2 םייחה -  ןמלזתרגא  המלש  לארשי  יקסבורדנסכלא ,
ןהכה קיזייא  קחצי  ןב  "אןרהא  השרו Warsawערת

םולחה764. ףסויתרגא  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "עןבא היפלדליפרת

הרהטה765. ןמלזתרגא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םילשורית"שןהכה

.766< סדרפב לויט   > לויטה גרבדירפמתרגא  לאלצב  ןב  "זםייח  םילשוריישת

םיכרכ767.  4 לויטה -  גרבדירפמתרגא  לאלצב  ןב  "בםייח  הבוצ Aleppoלרת םרא 

םימעטה768. יולהתרגא  ךורב  ןב  םהרבא  "בןרהא  הבוטנמ Mantuaמש

העידיה769. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , הרדחעשת

ללוכה770. םישורפתרגא  םיזנכשא  ללוכ  "ע.תפצ  ןילופ Russia-קת - היסור

בוט771. םוי  תוכילה  יולהתרגא  םהרבא  ןב  בוט  - םוי "איוואטנאט , ריהק Cairoשת

תודמה772. והילאתרגא  "טיאלוזא , הפיחלשת

רסומה773. ףלוותרגא  באז  ןב  לארשי  "חןיקפיל , גרבסגינקירת
Koenigsberg

רסומה774. ןבתרגא  הדוהי  ןובת , ןבא  סחנפ -  חרוק ,
"זלואש רפססשת תירק 

.775< השדח הרודהמ   > רסומה המלשתרגא  שימחל , - "וןבא שמשעשת תיב 

רסומה776. והילאתרגא  "חיאלוזא , םילשורילשת

רסומה777. ןבוארתרגא  ףסויו , דוד  ןב 

"י>778. תכמ הגומ   > רסומה םהרבאתרגא  ןב  הנוי  "ןידנוריג , םילשורישת

םיכרכ779.  2 רסומה -  המלשתרגא  שימחל , - ןבא
 - "ג לש
"ח לש

םהיניב
Istanbul אטשוק

הריקלפ780. בוט  םש  יברל  רסומה  ףסויתרגא  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "וןבא םילשוריצרת

םידעומה781. והילאתרגא  "ויאלוזא , הפיחלשת

תפומה782. בקעיתרגא  ןב  לאומש  עמא , -ג' "חןבא םילשוריעשת

"ק783. השל טפשמו  הצילמה  גילזתרגא  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "ותוילגרמ , רובד Nowyנקת יבונ 
Dwor

עסמה784. םהרבאתרגא  "היטינוגנאס , םילשוריעשת

"ק>785. הומ  > המחנה ףסויתרגא  ןב  "חןומימ  םילשוריסשת

םיכרכ786.  3 המחנה -  ףסויתרגא  ןב  "דןומימ  "דשח מח

שדח787. םוגרת  דמשה -  תרגא  ןמית , תרגא  המחנה , וניברתרגא  "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןיידה "דןומיימ  קרבסשת ינב 

תורעה788. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "זןיול , קרבעשת ינב 

םירופה789. ץמתרגא  .ז  " עקת .רודיס  "ז.תוליפת  ץמ Metzעקת

םירופה790. קחציתרגא  השמ  "זןאמסייוו , נשת

םירופה791. ירטסיאמתרגא  דוד  "גשאקשוק , יקינולש Salonikaירת



םירופה792. ןהכהתרגא  ףסוי  יקארע , םדא -  ןונ , - "גןב קרבעשת ינב 

םירופה793. המלשתרגא  ןרהא  "חרעאל , יקלוקססשת

םירופה794. םשתרגא  "הםוליעב  קרבנשת ינב 

םירופה795. קחציתרגא  םייח  ןב  בד  ףסוי  "אסומיטפס , חרפתפשת

.796( תינשה  ) םירופה רבתרגא  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "וגרבסורג , לשת

תאזה797. םירופה  ילאתרגא  "דץיברוה , ןורבחשח

הפוצה798. רזעילאתרגא  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"וןאמפיל קוטסילאיב Bialystokסקת

.799< םירתסמב ירא  רואיב  םע   > שודקה ילופורטסואמתרגא  חספ  ןב  "פןושמש  שת

הרהטהו800. השודקה  והילאתרגא  "איאלוזא , הפיחמשת

שדקה801. ךלמילאתרגא  ןב  רזעלא  םולבסייוו ,
"הקסנזילמ בובל Lvovמקת

.802< השדח הרודהמ   > שדקה ךלמילאתרגא  ןב  רזעלא  םולבסייוו ,
"דקסנזילמ םילשורישח

םיכרכ803.  2 שדקה -  ולתרגא  סחוימ  "ן .) במר  ) ןמחנ ןב  המור Romeש"והשמ 

םיכרכ804.  2 הרותבש -  רואמה  רואיב  םע  שדקה  ידאלמתרגא  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  םילשוריעשת

שדוקה805. ידאלמתרגא  ךורב  ןב  ןמלז  "ךרואינש  ץיבונר Chernovtsyרת צ'

"ר>806. ופד  > שדוקה קסבטיוומתרגא  השמ  ןב  לדנמ  "דםחנמ  בוריזמ Mezhirovנקת

םיכרכ807.  2 שדוקה -  יולהתרגא  רזעילא  ןב  ןושרג  "ד,שלדיי , ,לרת אשראוו

א808. רואיב - > םע   > שודקה "ט  שעבל שדוקה  ןהכהתרגא  לאינד  "היקסבטס , םילשוריסשת

תואנקה809. בקעיתרגא  לארשי  ןב  השמ  "דזיגאח , ןילרבעת  Berlin

ברה810. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , הרדחעשת

.811Astrologia Rabbi Mosis הנוכת לע  "ם  במרה "ם)תרגא  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  ןלקטש  Cologne

.812< השמ חמשי   > "ן במרה לאקזחיתרגא  ןב  השמ  םירפא  טוגנרוק ,
"זאגרש םילשוריסשת

.813< םיאולימו תורעה  םירואיב  םע   > "ן במרה הדוהיתרגא  "דרנזשט , םיקפואעשת

.814< והילא חתפ   > "ן במרה והילאתרגא  "אןהכה , קרבעשת ינב 

השמ815. םחנ  רואב  םע  "ן  במרה "ן)תרגא  במר  ) ןמחנ ןב  "זהשמ  "דעשת מח

רואיב816. םע  "ן  במרה רזעילאתרגא  "חלאיתשק , "דעשת מח

םינויעו817. רואיב  םע  "ן  במרה ,תרגא  סבוק ג' "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
ןהכה קחצי  ןב  "בףסוי  םילשוריפשת

לאקזחי818. תדמח  רואיב  םע  "ן  במרה השמתרגא  ןב  לאקזחי  "ושיפסיוו , קרבעשת ינב 

שוריפ819. םע  "ן  במרה ריאיתרגא  "הףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

שוריפ820. םע  "ן  במרה ןהכהתרגא  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

החותפ821. תרגא  שוריפ  םע  "ן  במרה "ן)תרגא  במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  םילשוריסשת

אתרגא822. ןגשרפ  שוריפ  םע  "ן  במרה קחציתרגא  "דןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

תרגאה823. תחיתפ  שוריפ  םע  "ן  במרה ריאיתרגא  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

בתכה824. ןגשתפ  םע  "ן  במרה ,תרגא  רנכייט "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בד "ג,רכשי  פרת ןיוו[

תבשה825. ןימינבתרגא  ןב  ביל  הדוהי  "בטראביורג , וטנרוטפרת

הינשה826. תבשה  השמתרגא  ןב  םייח  חנ  "סןיוול , רת



.827< ץס .י  תרודהמ   > דמשה "ם)תרגא  במר  ) ןומימ ןב  "סהשמ  םילשורישת

הנומאהו828. החכותה  המלשתרגא  שימחל , - אטשוק Istanbulר"עןבא

חיגשמה829. ןרמ  רכזל  תוררועתה  םשתרגא  "דםוליעב  קרבלשת ינב 

.830< ןויצל ןושאר   > הבושתה ,תרגא  רלימ םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"בןועמש שקפ Paksערת

"ר>831. ופד  > הבושתה םהרבאתרגא  ןב  הנוי  "ו,ידנוריג , נש ], גארפ

תרות832. תרגאה - > ירבד   > םלשה הבושתה  תרגא 
םהרבאתולכתסהה ןב  הנוי  "בידנוריג , םילשוריכשת

הבושתה833. דוסיו  הבושתה  םהרבאתרגא  ןב  הנוי  "טידנוריג , ץיבונר Chernovtsyירת צ'

שפנ834. לכל  הוושה  רואיב  םע  הבושתה  לאויתרגא  "דןהכ , "דשח מח

שטיוואבוילמ835. יברה  ירואיב  םע  הבושתה  - תרגא  ידאלמ ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
קחצי יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , "דשת מח

םינויעו836. שוריפ  םע  הבושתה  ידאלמתרגא  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  םילשוריעשת

.837< תוכלה הנשמ   > בתכה ןגשתפ  םע  הבושתה  ,תרגא  ארייק םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
באז רזעילא  ןב  השנמ  ןיילק , "דןועמש -  סשת

.838< טסקט  > בתכה ןגשתפ  םע  הבושתה  ,תרגא  ארייק םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
באז רזעילא  ןב  השנמ  ןיילק , "דןועמש -  סשת

קוזיח839. לאומשתרגא  "גלאלצב , סשת

ןתחל840. תוגהנהו  םיניד  יטוקיל  דמח -  ןרהאתרגא  ןב  דוד  ריאמ  םייח  ןמסורג ,
יולה "דהדוהי  תיליעסשת ןיעידומ 

תודומח841. ןימינבתרגא  ןב  םייח  הילא  ונאצאנ , "בג' ןודנולערת  London

ףסוי842. ףסויתרגא  "ברפוס , כקת

קידצה843. ףסוי  קידצהתרגא  ףסוי  "גתרגיא  השרו Warsawסרת

קחצי844. רינזרבתרגא  יולה  והילא  ןב  קיזייא  "הקחצי  גרפ Pragueנת

םירשי845. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , הרדחעשת

ונרוד846. ןבל  "מתרגא  שח

םיכרכ847.  2 הרות -  ןבל  הידבועתרגא  ןב  קחצי  "טףסוי , םילשורינשת

"ט)848. עשת  ) הרות ןבל  הידבועתרגא  ןב  קחצי  "טףסוי , םילשוריעשת

ינבל849. דודתרגא  ןסינ  "דקאוויק , "דשח מח

הוצמ850. רבל  והילאתרגא  "ויאלוזא , הפיחלשת

לארשי851. תבל  לארשיתרגא  בקעי  "סיסאגול , םילשורישת

םירוהל852. אתרגא  תיליעןמרהא , ןיעידומ 

ןתחל853. ילתפנתרגא  "דםיובנירג , םילשורישח

הלכל854. ילתפנתרגא  "דםיובנירג , םילשורישח

שדוקה855. ץראב  םירקבמל  ןרהאתרגא  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכובנל856. ןהכהתרגא  לאיחי  קחצי  "חסורג , ישת

םיכרכ857.  2 ןימיה -  ץקל  השמתרגא  ןב  בקעי  "הגייווצדלוג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םידימלתל858. ןימינבתרגא  יקסנר , ' "חצש ביבא Tel Avivמשת לת 

םירמאמ859. לפוקתרגא  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , הרדחעשת

םיכרכ860.  3 תראובמ -  קחציתרגא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , הווקתעשת חתפ 

הנידמהו861. ןודנול  קדצ  ןיד  תיבמ  ןמלזתרגא  יכדרמ  ןב  לאקזחי  ת"שיקסמרבא ,



השמ862. ינבמ  השמתרגא  ינבמ  "בתרגא  םילשורילשת

א863. הבישיהמ -  םייחתרגא  השמ  "גרגנלש , סשת

םיכרכ864.  3 רסומ -  המלשתרגא  שימחל , - "גןבא גרפ Pragueמקת

סומינולק865. ןב  סומינולקל  רסומ  סומינולקתרגא  ןב  "וסומינולק  םילשוריצרת

תבשחמ866. תכאלמ  לאיחיתרגא  ןרהא  ןב  ןמלז  המלש  רגייג ,
"דלכימ Frankfort on theירת

Mai

תידוהי867. יזנכשאב -  םילשורי  ישנמ  םילשוריתרגא  אטשוק Istanbulת"יישנ 

.8682 לארשיד -  אעראד  יקידצד  אתוסחי  תרפסמ  תרגא 
םיכרכ

.יקידצד אתוסחי  תרפסמ  תרגיא 
"ו "ולת הבוטנמ Mantuaלת

ןוחטבה869. לע  ריאמתרגא  והילא  ןב  ןמלז  ףסוי  "עךאלב , יסנומשת

החותפ870. ןועמשתרגא  ןב  ןתנ  "חןאמרביל , רוגנואכרת  Uzhgorod

הרות871. ילמע  חכ  ירובג  די  קוזיחל  החותפ  םשתרגא  םוליעב 

ןופצ872. ןהכהתרגא  ילתפנ  ןב  ףסוי  "זץראווש , Oradea Mareפרת
האידרוא

שדוק873. לאקזחיתרגא  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "האגרש  כשת

יח874. ץק  ןבתרגא  רטלא  ןתנ  לארשי  ןייטשקורב ,
ףסוי "דםייח  קרבשח ינב 

האירק875. ןולובזתרגא  ןב  השמ  בקעי  "פ , "ג,לרח ערת םילשורי[

.876< ירבע םוגרת  םע   > ןואג ארירש  בר  דודתרגא  רגצמ , ןואג -  היננח  ןב  "נארירש  םילשורישת

ןואג877. ארירש  בר  ןואגתרגא  היננח  ןב  "אארירש  הפיח Haifaפרת

.878< םילהא בשוי  שוריפ  םע   > ןואג ארירש  בר  לאפרתרגא  ומאמ , ןואג -  היננח  ןב  "טארירש  אתאסשת תירק 

שירוק879. ןב  הדוהי  יבר  קחציתרגא  ןב  הדוהי  שיירוק , - "יןבא ,שת ביבא לת 

םיטבשה880. תרשע  ינבל  בולקשמ  לארשי  יבר  בולקשמתרגא  לאומש  ןב  "אלארשי  םדרטשמאצקת

"ל881. צז ןיזאלוומ  םייח  וניבר  ןיתרגא  ' זולוומ קחצי  ןב  "בםייח  םילשוריעשת

תשק882. יפשר  שובייפתרגא  רזעילא  ןב  השמ  "ברנרק , רבונה Hanoverצקת

ןיקובש883. דודתרגא  ןב  יח  דועסמ  ןועמש , "דןב  ריהק Cairoפרת

תבש884. והילאתרגא  "ויאלוזא , הפיחלשת

תבש885. ריאמתרגא  "דןאמדלאג , "דשח מח

"א>886. דיחהו ןורבח  ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "זתרגא  ונרווילנקת

.887< אטשוק ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "זתרגא  אטשוקפת

.888< ונרוויל סנות , תפצ , ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "בתרגא  ונרווילפקת

.889< אטשוקבש ןורבח  ידיקפ   > תוחילש תוחילשתרגא  "התרגא  אטשוקצת

.890< ונרווילו תפצ  ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "גתרגא  ונרוויל Livornoסקת

.891< ןיעיקפו תפצ  הירבט  ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "טתרגא  ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ892.  2 ןורבח - > ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "דתרגא  אטשוק Istanbulקת

םיכרכ893.  2 םילשורי - > ימכח   > תוחילש תוחילשתרגא  "טתרגא  "דנקת מח

המלש894. לאומשתרגא  ןב  המלש  "כרטכורפ , םילשורישת

לאומש895. קחציתרגא  ןב  לאומש  אדיזוא , "היד  נרת

"ר>896. ופד  > לאומש קחציתרגא  ןב  לאומש  אדיזוא , "זיד  אטשוקנש

םורל897. םימש  - תרגא  ישרדב םהרבא  ןב  "זהיעדי  הבוטנמ Mantuaטש



ןואג898. ארירש  בר  לש  תינש  ,תרגא  ץיבוניבר ןואג -  היננח  ןב  ארירש 
דוד "פןתנ  םילשורישת

.899< ןמוא תנומא   > ןמית ,תרגא  גלבנש "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
םולש "בםהרבא  עשת

.900< ךארפש רעשידיא  ןיא   > ןמית "ם)תרגא  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  שח

םיכרכ901.  5 ןמית -  "ם)תרגא  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  קרבנשת ינב 

תינשה902. ןמית  יולהתרגא  ןתנ  ןב  בקעי  "גריפס , ץנימלרת  Mainz

"ח903. קת םידיסחתרגא  "חתורגא  םילשורילשת

הבושת904. הדוהיתרגא  דוד  ןב  ןרהא  "חןאמדירפ , מרת

"ם905. במר תבושת  "ם)תרגא  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  גרפ Pragueפת

םיכרכ906.  25 אתוודחד -  קודצאתרגא  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרב Bene Berakסשת ינב 

הלעי907. ןורכזדא  "סרפס  םילשורישת

הלעי908. רזעילאדא  "חץיבודיוד , קרבמשת ינב 

םב909. ןומימרבדא  "חשודב , עשת

ךיתודעב910. םהרבאהרבדא  ןב  דוד  "טיאלוזא , םילשוריעשת

ףירדנאש911. הדיעאו -  םולשהרבדא  ןב  םהרבא  "אסקופ , םילשוריסשת

אנ912. ינרותהרבדא  "דץבוק  תיליעשח ןיעידומ 

םולש913. םירפאהרבדא  ןב  יבצ  םחנמ  "פםואבדלוג , םילשורישת

תיבה914. רה  לע  קבאמה  לאעמשיו  יכדרמםודא  "דגרבנירג , שח

תוחילסה915. שיעיןודא  ןב  ןועמש  "טונונאו , םילשוריסשת

תבשד916. ,םינידא  שמש ןומימ -  ןב  םהרבא  שודב ,
"דבקעי "דשח מח

םיכרכ917.  2 הכולמב -  םייחרידא  ןב  בקעי  םהרבא  "איקצירפ , םילשוריעשת

םורמב918. ךורברידא  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"דסחניפ ןילקורבסשת

םורמב919. דודרידא  םהרבא  ר '  > ןורכז רפס 
< "דןוזבוקעי קרבסשת ינב 

םורמב920. המלשרידא  ןב  םיסנ  "נןייד , קרבשת ינב 

.921< ראובמ  > םורמב יחרידא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םחנמ רבוקמ , "ל - ) חמר "פ( הליששת

םיכרכ922.  3 םורמב -  יחרידא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( השרו Warsawמרת

ךעשי923. שיעירידא  "וירדא , שמשעשת תיב 

העד924. רזעיבאירידא  "אןיטשרוב , ביבאכשת לת 

םיכרכ925.  3 םי -  ירבשמ  לאקזחיםירידא  ןורימיחרזמ ,

תוצמב926. חמשו  אוה  לודג  לאיחיםדא  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"טיולה קרבעשת ינב 

א927. ויתודמו -  ושפנ  תומד  םישעמהוםדא  תודימה  ןוקיתל  "זהדוגא  םילשוריישת

הלעמה928. ןימינבםדא  ןב  רזעילא  םייח  "דטאקשומ , השרו Warsawנרת

םיכרכ929.  2 ןושארה -  דודםדא  "אןאישפק , נשת

הוחו930. בקעיםדא  ןב  ריאמ  ןועמש  "טםייאנב , דודשאסשת



קדצ931. םחנמו  םהיתודלותו  הוחו  קחציםדא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"אקיזייא בובל Lvovמרת

ואולמו932. םיסנםדא  ןב  ןועמש  "דהכלמ , םילשוריסשת

רשי933. ןבםדא  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ורדנסכלא  בובלטרת

.934< םולש תבהא  תרודהמ   > רשי ףסויםדא  ןב  םייח  "אלאטיוו , םילשוריסשת

רשי935. ףסויםדא  ןב  םייח  "הלאטיוו , בוקרק Cracowמרת

.936< השדח הרודהמ   > רשי ןבםדא  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "פרדנסכלא  םילשורישת

המדאה937. ןמ  לאינתעםדא  שרדמה  "חתיב  סשת

חנ938. )םדא  ךרוע  ) יבצ "לןלפק , םילשורישת

ילכש939. לאומשםדא  ןב  ןגניט Thiengenש"כןועמש 

םוהתו940. םימש  ןושמשהמדא  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

יעצמאה941. "ר  ויתודואומדא םימגתפו  "חםירופיס  סשת

הלכשהה942. תעונתו  קדצ  חמצה  "ר  בודומדא םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב שת

.943'( האצוה ה  ) הלכשהה תעונתו  קדצ  חמצה  "ר  בודומדא םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"טרב לשת

.944'( האצוה ו  ) הלכשהה תעונתו  קדצ  חמצה  "ר  בודומדא םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב עשת

ץולח945. "ר  יתבשומדא איחי , "אןוד  ביבאכשת לת 

הירטסוא946. תודהיו  "ד  בח יר  " הירטסואומדא שטוואבויל  "ד  בח "דזכרמ  הניועשת

הרכוב947. תודהיו  "ד  בח יר  " אשוזומדא "וףלוו , ביבא Tel Avivעשת לת 

ליזרב948. תודהיו  "ד  בח יר  " אשוזומדא "חףלוו , ביבא Tel Avivעשת לת 

היזורג949. תודהיו  "ד  בח יר  " לאפרומדא תראפת  רפסה -  "וןוכמ  דולעשת

הינמרג950. תודהיו  "ד  בח יר  " םחנמומדא לכיה  "זןוכמ  םילשוריסשת

תפרצ951. תודהיו  "ד  בח יר  " זירפומדא שטיוואבויל  "התיב  סירפ Parisעשת

םירק952. תודהיו  "ד  בח יר  " "מומדא "ושח םילשוריעשת

הינמור953. תודהיו  "ד  בח יר  " םחנמומדא לכיה  "גןוכמ  םילשוריעשת

האושב954. ופסנש  םיר  " השנמומדא "טרגנוא , םילשוריכשת

םיכרכ955.  4 זלעב -  "י  בקעירומדא לארשי  "בץלוהפלק , ביבאלשת לת 

םלעפו956. םהייח  תודלותמ  רוג -  "י  ביילרומדא אדוהי  "זןיול , םילשורילשת

ליבונרשט957. בקעיירומדא  לארשי  "אץלוהפלק , ביבאלשת לת 

הדוהי958. ןהכהתמדא  םהרבא  ןב  הדוהי  'י , "חגונאט ונרווילפקת

שדק959. חספתמדא  והילא  ןב  קחצי  "גראהדלוג , םילשוריערת

םיכרכ960.  2 שדק -  ףסויתמדא  ןב  השמ  םייח  םיסינ  - יחרזמ , "ב קת
"ז אטשוק Istanbulטקת

שדוק961. םייחהתמדא  תיב  ינינעב  םירמאמ  "איטוקל  "דסשת מח

שדוק962. קודצתמדא  ןב  יכדרמ  "דסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

ץרא963. םעוניבאינדא  ןב  דהוא  "חןוזדיוד , רפסנשת תירק 

ןילוח964. תעד -  דודינדא  ןרהא  "דרפופ , "דשח מח

םירדנ965. תעד -  םשינדא  "דםוליעב  "דשח מח



תיבה966. "חץבוקינדא  םילשוריסשת

םינתחל967. הדנ  תוכלה  תיבה -  רזעלאינדא  "השירכז , קרבעשת ינב 

תיבה968. השמינדא  "וירינפ , םילשוריעשת

םיכרכ969.  3 הקזחה -  דיה  ןהכהינדא  והינודא  "לסוארק , םילשורישת

םיכרכ970.  2 טפשמה -  םהרבאינדא  ןב  דוד  "איאלוזא , םילשוריעשת

םיכרכ971.  9 בהז -  יולהינדא  השמ  ןב  באז  "וןמדלפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ972.  7 בהז -  השמינדא  ןב  והילא  ובע , "זןב  םילשוריעשת

ןישודיק973. ףסכ -  לאנתנינדא  בקעי  ןב  האיט  הידידי  "טלייוו , םילשורילשת

ףסכ974. דודינדא  ןב  בד  רזעילא  "חםולב , קרבסשת ינב 

ךשנ975. והזיא  ףסכ -  הדוהיינדא  ןועמש  ןב  םירפא  "דרזיוו , םילשוריסשת

םיכרכ976.  2 ףסכ -  יראמינדא  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - - ןבא "א ערת
"ב ןודנול Londonערת

תשחנ977. יולהינדא  בוט  םוי  "נץראווש , שת

יסנ978. השנמינדא  ןרהא  ןב  "דהשמ  ןילבוללת

זפ979. ליוונאזינדא  לאומש  ןב  םירפא  "גרשקה , הנוטלא Altonaקת

זפ980. המלשינדא  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

זפ981. בושרקמינדא  השמ  ןב  "טריאמ  השרו Warsawלרת

זפ982. הדוהיינדא  קחצי  ןב  גילעז  סחנפ  "עאיולב , שמששת תיב 

זפ983. דודינדא  ןרהא  "טרוטנק , קרבעשת ינב 

םיכרכ984.  4 זפ -  םייחינדא  ןב  ןולא  "דרדיבא , הוקתסשת חתפ 

להאה985. חתפ  רדנסכלאינדא  - לקניד , "ח שמשעשת תיב 

םיכרכ986.  7 המלש -  םהרבאינדא  ןב  המלש  "זזונגמ , םילשוריעשת

םיסרקו987. םנובםינדא  "טןייטשולב , "דעשת מח

םידומעל988. רדנסכלאםינדא  דלקניד , "" דשח '' מח

ףסוירדא989. םהרבא  ןב  יבצ  ןמחנ  "טבוצג , ,סרת הנליוו

רקיה990. ןמלזרדא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשוריסרת

ןאצה991. יבקעו  רקיה  ןמלזרדא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשוריכשת

רואיב992. םע  רקיה  ןמלזרדא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןהכה םייח  המלש  רניבא , "גןהכה -  "דעשת שח

דוהו993. "טשיפסייורדא  םילשוריעשת

םירופו994. ןרהארדא  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורימשת

.995< ריאי תוביתנ   > אנכשמד דודארדא  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורילשת

.996< חקרה ןיי   > אטוז העושיארדא  השמ  ןב  הדוהי  "טהייתפ , דאדגב Baghdadסרת

ב997. שפנ - > דידי   > אטוז יולהארדא  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "זבלרב , הוקתנשת חתפ 

.998< רזעילא קשמד  שוריפ  םע   > אטוז ארדא 
קיזייא קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,

לאיחי "גהדוהי  םילשוריסשת

.999< ריאי תוביתנ   > אטוז דודארדא  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "דקוטשנייוו , םילשורילשת

.1000< דקונמ  > אטוז "בארדא  עשת .ארדיא  "ב.רהוז  םילשוריעשת



םירידא1001. םימ  שוריפ  םע  אטוז  בולקשמארדא  טדנב  ךורב  ןב  לדנמ  "וםחנמ  השרו Warsawמרת

.1002< ארדיאה ירעש  העש -  הפי   > אשידק אטוז  המלשארדא  "זןהכה , םילשורילשת

.1003< לק רואיבו  םילימה  םוגרת  םע   > אשידק אטוז  יכדרמארדא  םהרבא  "ביקחצי , "דעשת מח

.1004< רהזה רוא   > אשידק אטוז  לאקזחיארדא  "איחרזמ , תפצפשת

.1005< רהוזה רדא   > אשידק גילזארדא  רשא  היעשי  "גתוילגרמ , ןורימלשת

.1006< וידימלתו "ט  שעבה רדא  רהוזה -  רדא   > אשידק גילזארדא  רשא  היעשי  "בתוילגרמ , םילשורילשת

א1007. שפנ - > דידי   > אבר יולהארדא  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "ובלרב , הוקתנשת חתפ 

.1008< ריאי תוביתנ   > אבר דודארדא  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "דקוטשנייוו , םילשורילשת

.1009< דקונמ  > אבר "בארדא  עשת .ארדיא  "ב.רהוז  םילשוריעשת

.1010< חקרה ןיי   > אבר העושיארדא  השמ  ןב  הדוהי  "טהייתפ , דאדגב Baghdadסרת

ארדיאה1011. תניב  שוריפ  םע  אטוזו  אבר  קחציארדא  ןתיא  "גיולה , קרבעשת ינב 

.1012< ארדיאה ירעש  העש -  הפי   > אשידק אבר  המלשארדא  "וןהכה , םילשורילשת

והילא1013. םחנמתרדא  ןב  ןמלז  םירפא  "התוילגרמ , הנליו Vilnaכרת

והילא1014. והילאתרדא  ןב  םייח  "דףסוי  כרת

והילא1015. םוחנתרדא  ןב  םייח  והילא  "דץיבוניבר , הנליונרת  Vilna

והילא1016. השמתרדא  ןב  והילא  "חלארשי , ונרוויל Livornoפקת

הידפולקיצנא1017. והילא -  םהרבאתרדא  ןרהא  ןב  דוד  והילא  "דיקטאלס , םילשורילשת

והילא1018. והילאתרדא  ןב  "בוניבר  היצנו Veniceפש

.1019< ןורכז רפס   > והילא בודתרדא  יתבש  "אלטנזור , םילשורינשת

והילא1020. ףסויתרדא  ןב  והילא  "זיתפרצה , םילשורינשת

והילא1021. והילאתרדא  ארזע , "אןב  דולעשת

והילא1022. זיוהננטתרדא  ןימינב  והילא  יבר  "טרכזל  םילשורינשת

והילא1023. המלשתרדא  "גטרבלא , םילשוריסשת

תיעיבש1024. והילא -  יולהתרדא  דוד  ןב  והילא  "היאדסח , ןולקשאעשת

והילא1025. דודתרדא  ןב  יולה , םרמע )  ) והילא "דיאדסח , ןולקשאעשת

.1026< קחצי ראב  םהרבא , ראב   > והילא "א)תרדא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  - והילא  "ז מרת
"ד שח

ביבא לת  - השרו
Warsaw

והילא1027. ןהכהתרדא  קחצי  ןב  ילתפנ  "אכ"ץ , ,נרת םילשורי

אעיצמ1028. ינדא  והילא -  )תרדא  חרפת הישות , תבישי   ) הרובח - ץבוק  "ז חרפתעשת

והילא1029. רזעילאתרדא  ןב  והילא  "בהסיוס , וכענשת

םיכרכ1030.  4 והילא -  "א)תרדא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ1031.  3 והילא -  רזעילאתרדא  ןב  באז  והילא  - ןיצאק , "ז ערת
"ג גרובסטיפ Pittsburghצרת

םיכרכ1032.  2 והילא -  השמתרדא  ןב  והילא  "חץנאול , םילשורינשת

םיכרכ1033.  2 והילא -  ןילבולמתרדא  סומינולק  ןב  "דוהילא  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ1034.  2 והילא -  םהרבאתרדא  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "ביקיר , ונרוויל Livornoקת

םיכרכ1035.  4 והילא -  והילאתרדא  "זקיפוט , םילשוריסשת

והילא1036. והילאתרדא  ןב  המלש  "הםיסנ , ,מרת אנליוו

םיכרכ1037.  2 והילא -  המלשתרדא  ןב  והילא  "דרכאמטוג , םילשורימשת



םיכרכ1038.  2 השדח > - הרודהמ   > והילא םהרבאתרדא  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "עיקיר , םילשורישת

םיכרכ1039.  6 והילא -  השמתרדא  ןב  והילא  "ושאר , דעלאעשת

םיכרכ1040.  7 והילא -  לאקזחיתרדא  ןב  והילא  ןרהא  "דםלהליו , םילשורישח

םיכרכ1041.  2 הלגנה > - קלח   > והילא "א)תרדא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  נשת

הנומא1042. יזועתרדא  "וםייהכלק , םילשורילשת

ךלמה1043. רנבאתרדא  ןב  לאינד  והילא  "ההראקוב , םילשוריסשת

םירועיש א1044. ךלמה -  - תרדא  רנבא ןב  לאינד  והילא  הראקוב ,
והילא תרדא  "עללוכ  םילשורישת

הליפתה1045. דודתרדא  םהרבא  "הןוזבוקעי , קרבסשת ינב 

םיכרכ1046.  2 הדוהי -  המלשתרדא  ןב  באז  הדוהי  "ש , "גבזיר השרו Warsawנרת

םיכרכ1047.  3 ףסוי -  לאפרתרדא  ןב  ףסוי  "טןהכ , עשת

םיכרכ1048.  5 בקעי -  םשתרדא  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

תישארב1049. ןהכ -  ןתנתרדא  - ןהכ , "א קרבפשת ינב 

לאומש1050. - תרדא  שריה יבצ  ןב  לאומש  טנאלס ,
םוחנ "דןמליס , םילשוריעשת

םיכרכ1051.  3 רענש -  השמתרדא  ןב  קחצי  ןונ , "הןב  קרבעשת ינב 

םיכרכ1052.  7 תראפת -  ןרהאתרדא  ןב  םהרבא  "גירוד , םילשורינשת

א1053. םימי -  יבצבהא  ףסוי  "זלגישט , םילשוריסשת

רסומ1054. רזעלאבהא  המלש  ןב  השמ  "וןוזניוול , השרו Warsawנרת

רסומ1055. ,בהא  ןאינורה לכימ -  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"אלאונמע "דפשת מח

םיכרכ1056.  4 טפשמ -  והילאבהא  ןב  'י  גאר פ' - שולע , "ח פרת
"ו הבר Djerbaצרת ג'

םולש1057. ךלמילאבהא  ןב  םולש  "טאריפש , Lodzצרת זדול '

.1058< בישילא "ש  ירגה יקספ   > םולשו הוחא  ןועמשהבהא  ןב  םייח  "דדלבייז , םילשוריעשת

תירשפא1059. יתלב  רזעילאהבהא  בוט , - "וםש "דעשת בח רפכ 

.1060< םילשורי ןוכמ  תרודהמ   > םיגונעתב יכדרמהבהא  ןב  םהרבא  "זיאלוזא , םילשוריעשת

םיגונעתב1061. המלשהבהא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ1062.  4 םיגונעתב -  היחתפהבהא  ןב  קחצי  - ןרוקנטשרג , "ח ישת
"כ קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ1063.  2 םיגונעתב -  יכדרמהבהא  ןב  םהרבא  "ויאלוזא , םילשורימשת

לארשיב1064. הוחאו  ןהכההבהא  המלש  ןב  בד  לאומש  "בטלבנזייא , םילשוריסשת

הכרבו1065. בודהבהא  ןב  םייח  לאומש  - ןילי , "ו פרת
"ט םילשוריכשת בוקרטעיפ - 

השעמל1066. תוקיבדו  םשהבהא  "וםוליעב  דודשאעשת

םיכרכ1067.  2 תוערו -  חספהבהא  לארשי  "ורלדנהנייפ , םילשוריסשת

םולשו1068. םולשוהבהא  "הבהא  םילשוריצרת

הנשה1069. לגעמב  הבר -  חספהבהא  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"וריאמ רפסעשת תירק 

הבר1070. "שהבהא  חרגה ןב  "ש  "ביארה קרבפשת ינב 

תוומ1071. דע  ןושרגךובהא  ןועמש  "דגרבנזור , תרפאסשת



םהרבא1072. ףסויתבהא  ןב  ןימינב  םהרבא  "עיקסבונוטלוק , בוקרטויפ Piotrkowרת

םהרבא1073. היראתבהא  ןב  יכדרמ  םהרבא  "גטרבלא , דודשאסשת

ןתיא1074. ןויצתבהא  ןב  ןב  אבא  םהרבא  "גץינערק , הנליוערת

ןתיא1075. קחציתבהא  בקעי  ןב  םהרבא  "טסקאל , עשת

ןתיא1076. ןויצתבהא  ןב  ףסוי  ןב  םהרבא  "חרגרבמב , םילשוריעשת

ךל1077. ךל  תשרפ  ןתיא -  המלשתבהא  "בןיישדנומ , םילשוריפשת

םיכרכ1078.  2 ןתיא -  ןבתבהא  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "גהשמ  םילשוריעשת

םיכרכ1079.  3 ןתיא -  ףסויתבהא  הירא  ןב  םהרבא  "עגרבנטור , םילשורישת

ןתיא1080. ןתיאתבהא  "בטנרב , סרייאפשת סונאוב 

תמא1081. דודתבהא  ןב  ביל  לאומש  "טרדיוק , גרפ Pragueפקת

דוד1082. לאפרתבהא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשוריכשת

תומבי פ"א1083. דוד -  ןמלקתבהא  ןב  דוד  "אןיקראב , דווקילעשת

דוד1084. דודתבהא  "בןהכה , נשת

םיכרכ1085.  2 דוד -  היראתבהא  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי הדוהי 

 - "ח נרת
"ט הלשימרפ Przemyslנרת

.1086( שדוח תלוע  ךותמ   ) דוד דודתבהא  ןב  רזעלא  - סלקלפ , "ה מקת
"ס גרפ Pragueקת

.1087( ןושאר סרטנוק   ) דוד היראתבהא  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "ההדוהי  השרו Warsawמרת

א1088. ןתנוהיו -  דוד  ןהכהתבהא  לדנמ  םחנמ  ןב  - דוד  "א סקת
"ח בובל Lvovסקת

תחא1089. הפש  דוד , לאפרתבהא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  ונרוויל Livornoנקת

םידוד1090. ץיזולאזמתבהא  ןרהא  ןב  "גןימינב  בובל Lvovנקת

םיכרכ1091.  2 העושיתבהא ה - ' ןב  ףסוי  "אןובדס , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ1092.  2 םשתבהא ה - ' "טםוליעב  קרבנשת ינב 

םהרבאתבהא ה'1093. ןב  קחצי  "זיטניירפ , םילשוריעשת

ארובה1094. בקעיתבהא  לאומש  ןב  ןרהא  "אהטאר , שמשסשת תיב 

ארובה1095. ןרהאתבהא  "איאכז , םילשוריעשת

ךלמה1096. "וץבוקתבהא  ונואמשת תירק 

םינומדקה1097. ןושרגתבהא  ןב  הירא  לאיתוקי  "חראהלמאק , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ1098.  2 םינומדקה -  םילשוריתבהא  .ט  " מרת .רודיס  "ט.תוליפת  םילשורימרת

םשה1099. יולהתבהא  קחצי  ןב  ףסוי  רזעילא  "זגרברדל , םילשוריטשת

םשה1100. לארשיתבהא  םהרבא  ןב  הידידי  בוקרק Cracowת"אבילטוג ,

םיכרכ1101.  2 םשה -  לארשיתבהא  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
"חלאפר םילשורישת

הרותה1102. ןהכהתבהא  יכדרמ  והילא  "אהאזמ , שת

םיכרכ1103.  2 הרותה -  םייחתבהא  ןב  ףסוי  "טהררפ , דעלאעשת

לארשי1104. תלוגסו  והיתתמתבהא  ןב  ןרהא  לארשי  "ברלוה , בובל Lvovצרת

םירבח1105. ןהכהתבהא  בוד  "טקניפ , סשת



.1106( הרותה לע   ) א םייח -  יולהתבהא  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  - שטייד , "ח צרת
הרמ Satu Mareת"ש וטס 

םייח1107. והילאתבהא  ןב  ןושש  ןרהא  "טםוחנ , םילשוריישת

.1108< השדח הרודהמ   > םייח יולהתבהא  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  "זשטייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ1109.  2 םלשה -  םייח  םחנמתבהא  "אהשנמ , םילשוריכשת

.1110( םידעומה לע   ) ב םייח -  חור  םייח , יולהתבהא  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  - שטייד , "ח צרת
הרמ Satu Mareת"ש וטס 

םניח1111. םייחתבהא  ןב  םולש  ףסוי  "סעושעש , ןולוחשת

םניח1112. טרבלאתבהא  "סביבח , דודשאשת

דסח1113. לאפרתבהא  ןב  םהרבא  "זאדנאל , בוקרטויפ Piotrkowנרת

ןתנ1114. רד ' תובא  דסח -  םהרבאתבהא  "זדנומטיוו , לקת
םדרטשמא

Amsterdam

דסח1115. םיתמותבהא  םילוח  "ט.תוליפת  הבר Djerbaישת ג'

דסח1116. לואשתבהא  ןב  בקעי  "א,ןאגאק , ,צרת אוועיארג

.1117< דסחה רוקמ   > דסח באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , םילשוריסשת

.1118< דסחה ביתנ   > דסח באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "פןהכ , םילשורישת

.1119< דסח תוחרא   > דסח באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , דעלאעשת

םיכרכ1120.  2 דסח -  באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

םיכרכ1121.  2 דסח - > תרות   > דסח - תבהא  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
קחצי ךורב  ןב  דוד  "וברפטוג , םילשוריעשת

םיכרכ1122.  2 ןתנוהי -  עטנתבהא  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "אץישבייא , גרפנקת  Prague

םיכרכ1123.  3 ןתנוהי -  לארשיתבהא  ןב  ןימינב  - רלרמש , "ב צרת
"ה ירוגליבצרת  Bilgoraj

בקעי1124. הברתבהא  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "ב,ןהכ , ערת ], הברג

םיכרכ1125.  3 בקעי -  לאיחיתבהא  ןב  קחצי  בקעי  ץיבוניבר ,
"דעשוהי עשת

םילשורי1126. לדויתבהא  הדוהי  ןב  רשא  לארשי  "האריפש , השרו Warsawמרת

לארשי1127. השמתבהא  ןב  לארשי  בקעי  םייח  רגרב ,
"ביבצ סיאולשת .טס   St. Louis

לארשי1128. ןרהאתבהא  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורימשת

לארשי1129. םייחתבהא  ןב  השמ  "גןאמטרוו , םילשורילרת

לארשי1130. לאכימתבהא  "דרביירג , ביבאכשת לת 

לארשי1131. םייחתבהא  השמ  ןב  לארשי  "ורטסיימקב , ביבאלשת לת 

.1132< השדח הרודהמ   > לארשי םייחתבהא  ןב  השמ  םילשוריןאמטרוו ,

.1133< השדח הרודהמ   > לארשי באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ1134.  2 לארשי -  ךורבתבהא  ןב  לארשי  "גרגאה , הרמ Oradeaשת האידרוא 
M

םיכרכ1135.  2 לארשי -  באזתבהא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ1136.  16 לארשי -  "חץבוקתבהא  ןיקצומנשת תירק 

חספ1137. ךיתלולכ -  לאפרתבהא  "חןפג , "דעשת מח

םיכרכ1138.  2 םירשימ -  םייחתבהא  ןב  השמ  "הןייטשנזור , קרוי New Yorkנשת וינ 



םיכרכ1139.  2 חנ -  יולהתבהא  חספ  ןב  חנ  - לגס , "ח צרת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

םלוע1140. םהרבאתבהא  ןב  המלש  םיסנ  "גיזאגלא , טרופנרידנת
Dyhernfurth

םלוע1141. ףסויתבהא  דוד  "גיחרפ , םילשוריסרת

םלוע1142. יולהתבהא  הדוהי  םייח  "הקלופ , סשת

םלוע1143. ,תבהא  יאלוזא בקעי -  ןב  םעוניבא  ץרפ ,
והילא ןב  "זהשמ  םילשורינשת

םלוע1144. רזעילאתבהא  "טלאיתשק , "דעשת מח

וניתרות1145. ןתמ  םוי  םלוע -  לאפרתבהא  "חןפג , "דעשת מח

םלוע1146. םיסנתבהא  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ1147.  11 םלוע -  ןויצתבהא  והילא  ןב  דוד  "בירדוכ , קרבפשת ינב 

"ט>1148. ויו תבשב  תוכאלמ  ל"ט   > םיקספ םלוע  ןויצתבהא  והילא  ןב  דוד  "טירדוכ , קרבעשת ינב 

ךיתבהא1149. םלוע  ףסויתבהא  ןב  ןימינב  "חןמדירפ , ץלוקשימ Miskolcצרת

.1150< השדח הרודהמ   > ךיתבהא םלוע  ףסויתבהא  ןב  ןימינב  "הןמדירפ , םילשורינשת

קדצ1151. םייחתבהא  "בשריה , םילשוריסשת

הקדצ1152. יכדרמתבהא  ןב  השמ  םהרבא  למז ,)  ) ןדיבא
"חהירא םילשוריסשת

הכיא1153. ןויצ -  יולהתבהא  לאוי  ןב  ץריה  ילתפנ  "אאדנאל , בובל Lvovסרת

ןויצ1154. עשוהיתבהא  ןב  החמש  "נסאה , ונדורג Grodnoקת

םישנ1155. ןויצ -  ימלשוריהתבהא  לע  ינרות  "וץבוק  ביבאנשת לת 

ןויצ1156. ינרותתבהא  "וץבוק  ביבאנשת לת 

ןויצ1157. ןויצתבהא  "התבהא  ,נרת אקארק

ןויצ1158. ןויצמתבהא  הרות  "דץבוק  םילשורישח

םיכרכ1159.  4 ןויצ -  אביקעתבהא  לאומש  ןב  ףסוי  - ןיילק , "ב נרת
"ד בוקרק Cracowצרת

םיכרכ1160.  2 ןויצ -  - תבהא  יולה הדוהי  ןב  לאקזחי  אדנאל ,
יולה לאקזחי  ןב  לאומש  "דאדנאל , השרו Warsawפרת

םיכרכ1161.  2 ןויצ -  השמתבהא  ןב  םהרבא  "טןירפלייה , ןילבול Lublinצש

םילשוריו1162. ןויצ  השמתבהא  ןב  ףסוי  "זהפי , ,שת ביבא לת 

םיכרכ1163.  12 םילשוריו -  ןויצ  לאלצבתבהא  םהרבא  ןב  רב  בוד  - רנטאר , "א סרת
"ז הנליו Vilnaערת

תלהק1164. םימודק -  הדוהיתבהא  חספ  "גרגרבנש , םילשוריעשת

םימודק1165. יכדרמתבהא  "דןילרב , םימודקשח

םיכרכ1166.  3 םימודק -  םחנמתבהא  ןב  םולש  והילא  ןהכ , "ויקצבוליא  שמשעשת תיב 

םימחר1167. םימחרתבהא  הראמע , "דןב  "דשח מח

םיער1168. הישותתבהא  "טןוכמ  קרוילשת - וינ

םיכרכ1169.  3 לואש -  םייחתבהא  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  - טחוש , "ה ערת
"ח קרוי New Yorkערת וינ 

יש1170. דודתבהא  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "וןהכ , םילשוריעשת

םולש1171. בוסוקמתבהא  לפוק  בקעי  ןב  לדנמ  "גםחנמ  ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

םולש1172. השמתבהא  ןב  בקעי  "בללה , םילשוריסשת



.1173< השדח הרודהמ   > םולש בוסוקמתבהא  לפוק  בקעי  ןב  לדנמ  "חםחנמ  םילשורינשת

םולש1174. םולשתבהא  "דיערד , "דנשת מח

.1175< הנושאר הרודהמ   > םולש בוסוקמתבהא  לפוק  בקעי  ןב  לדנמ  "ג,םחנמ  צקת ], גרעבמעל

םולש1176. לשיפתבהא  םירפא  לארשי  ןב  םולש  רפוס ,

.1177< אנינת הרודהמ   > םולש בוסוקמתבהא  לפוק  בקעי  ןב  לדנמ  "דםחנמ  ץיוואנרעשטמרת

םיכרכ1178.  2 אנינת -  םולש  בוסוקמתבהא  לפוק  בקעי  ןב  לדנמ  "דםחנמ  ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

המלש1179. יבצתבהא  החמש  ןב  באז  המלש  "עקיפ , קרבשת ינב 

הרות1180. דודתבהא  לאיחי  ןב  ןמלז  סחניפ  "הץיוורוה , הזרוגדופ Podgorzeסרת

הרות1181. המלשתבהא  ןב  םולש  סחנפ  "חןמדירפ , קרבסשת ינב 

הרות1182. הרותתבהא  תבהא  תבישי  "דץבוק  םילשורימשת

הרות1183. דודתבהא  ףסוי  "גןיבור , שת

םיכרכ1184.  2 הרות -  הדוהיתבהא  ןב  בקעי  "דסדע , םילשורישח

םכתא1185. לארשייתבהא  בקעי  "דיסאגול , םילשורישח

תומש1186. תישארב , ךיתרות -  ןרהאיתבהא  ןב  לאומש  ץרג ,

ךתרות1187. ללהיתבהא  םהרבא  ןב  קחצי  "סגרבדלוג , קרבשת ינב 

ךתרות1188. לארשייתבהא  ףסוי  "וןהכ , "דעשת מח

ךתרות1189. םילשורייתבהא  הנרובדנ  םתורודל  "זןוכמ  םילשוריעשת

ךתרות1190. לאקזחייתבהא  "וןוסבקעי , םיבלעשעשת

ךתרות1191. הלישיתבהא  דוד , "הןב  םילשוריעשת

.1192( תילגנא  ) ךתרות לאקזחייתבהא  "וןוסבקעי , םיבלעשעשת

אמק1193. אבב  תובא -  בודלהא  רכשי  ןב  יכדרמ  םהרבא  ןמרדל ,
"דיולה םילשוריסשת

אדוהי1194. רצח  תובא -  היראלהא  הדוהי  "טגרביירפ , השרו Warsawפרת

תישארב1195. תובא -  םוחנלהא  ןב  הדוהי  "זןייטשנזייא , םילשוריעשת

םהרבא1196. ןבלהא  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "איבצ  בוקרטויפ Piotrkowערת

א1197. םהרבא -  גאשלהא  ביל  הדוהי  ןב  םהרבא  "ורנבווצ , םילשורימרת

םהרבא1198. )להא  ךרוע  ) ללה "אןמ , םילשוריסשת

םהרבא1199. רזעילאלהא  ןב  יבצ  םהרבא  סלפראק ,
"טןהכה כ"ץ נרת

םהרבא1200. ינרותלהא  "זץבוק  קרבכשת ינב 

םהרבא1201. ןורכזלהא  "סרפס  םילשורישת

םהרבא1202. ןהכהלהא  אבא  םהרבא  "גןרטש , הינתנסשת

םהרבא1203. הכלהלהא  "בירועיש  קרבעשת ינב 

םיבז1204. תולהא , םהרבא -  רנבאלהא  ןב  לאינד  והילא  "דהראקוב , םילשוריעשת

םיפסכ1205. תטימש  םהרבא -  לדנמלהא  םחנמ  "הןיבול , קרב Bene Berakעשת ינב 

םהרבא1206. יולהלהא  יבצ  ןב  ביל  םהרבא  "טןודרוג , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ1207.  2 םהרבא -  םהרבאלהא  להוא  שרדמ  "התיב  הידוהעשת בשומ 

הרות1208. לש  הכרד  והילא -  ,להא  טלוקס ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
"געשוהי םילשוריסשת

והילא1209. עשוהילהא  "גטלוקס , םילשוריסשת



ךלמילא1210. ןבלהא  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "עיבצ  הלשימרפ Przemyslרת

הדנ1211. תובותכ , ךלמילא -  הרותלהא  ישודיח  "וץבוק  םילשורילשת

ןישודק1212. ביל -  הירא  ןורכזלהא  "הרפס  קרבסשת ינב 

ןימינב1213. )להא  שריה  ) יבצ ןב  שוניב  ןימינב  רניבר ,
"זאפיל ביבאטשת לת 

תובותכ1214. "א -  רב דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "זתרובח  דווקילסשת

ךורב1215. יולהלהא  לאיחי  ףסוי  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , Lodzצרת זדול '

ךורב1216. ךורבלהא  ןב  קחצי  םהרבא  "מןגובלנצק , םילשורידשת

ךורב1217. השמלהא  בקעי  ןב  ךורב  "ודלפנירג , םילשורילשת

.1218< השדח הרודהמ   > ךורב יולהלהא  לאיחי  ףסוי  ןב  ןתנוהי  "דץישבייא , סשת

םיכרכ1219.  9 ךורב -  קחצילהא  םהרבא  "דןגובלנצק , םילשורישח

ןושרג1220. יבצלהא  ןושרג  "הטלבדלוג , םילשורינשת

םילהת1221. דוד -  בקעילהא  ןב  םהרבא  "אקיב , Mukachevoסרת ץקנומ '

הרז1222. הדובע  דוד -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "עתרובח  דווקילשת

םיכרכ1223.  6 דוד -  לדנמלהא  םחנמ  ןב  דוד  "השטייד , פקת

םיכרכ1224.  10 דוד -  השמלהא  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , משת

םיכרכ1225.  2 דוד -  ןאמילסלהא  ןב  דוד  "בןושש , ןודנולצרת  London

ןירדהנס1226. לאינד -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "חתרובח  דווקילסשת

םיכרכ1227.  2 דעומה -  ץרהלהא  ילתפנ  ןב  םייח  רזעילא  "ארקוט , םילשוריעשת

תולהא1228. ךלמה -  בקעילהא  ןב  ךלמילא  "אטלבדלוג , םילשוריעשת

ץבוקה1229. ךותמ  ת  '' וש טפשמה -  והילאלהא  "אקנומ , קרבפשת ינב 

םיכרכ1230.  2 טפשמה -  תובישיהלהא  "עיכינח  קרבשת ינב 

תודעה1231. םלושמלהא  םייח  "זרדיו , קרבעשת ינב 

תודעה1232. סחנפלהא  םחנמ  "פלביטש , קרבשת ינב 

םיכרכ1233.  3 תודעה -  יולהלהא  יבצ  ןב  ןרהא  "בקאללאפ , קרבעשת ינב 

ןיכרע1234. םייח - > יצע   > םינושארה לאיתוקילהא  ןב  קחצי  םייח  לאונמע  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ1235.  2 יברה -  ןרהאלהא  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "גןדלאוו , בוקרטויפ Piotrkowערת

ףסוי1236. תיב  ןורכיז  "עץבוקלהא  םילשורישת

םייח1237. ינפ  ןורכז  ןורכזלהא  להא  "דתכרעמ  םילשורישח

םיכרכ1238.  5 הוח -  הוחלהא  להא  "דללוכ  "דשח מח

ןיבוריע1239. הגיגח , הליגמ , הרש -  היח  הובגלהא  שרדמ  "זתיב  דווקילעשת

"ל>1240. צז רנבווצ  "א  חרגה רכזל   > אייח ןורכזלהא  "ורפס  קרבסשת ינב 

םיכרכ1241.  4 םייח -  ןמהללהא  הרשו  לאפר  השנמ  "חןרק  משת

תבש1242. ןח -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "התרובח  דווקילסשת

הדנ1243. תוכלה  הרהט -  םוחנלהא  ןב  הדוהי  "אןייטשנזייא , "דפשת מח

ןתנוהי1244. ןורכזלהא  "ורפס  קרבעשת ינב 

עשוהי1245. ןרהאלהא  השמ  ןב  עשוהי  "סיחרזמ , םילשורישת

תומש1246. עשוהי -  דודלהא  םחנמ  םייח  ןב  עשוהי  "חץיברוה , קרבעשת ינב 



הכונח1247. ינינע  הרות , ךלמה - > תאשמ   > עשוהי להא 
גילזםירופו עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "חןיקסיד , םילשורילשת

םיכרכ1248.  2 עשוהי -  ףסוילהא  ןב  סחניפ  עשוהי  - ךאבמוב , "א סרת
"ב Drogobychצרת ץיבוהורד '

םיכרכ1249.  2 עשוהי -  ןרהאלהא  ןב  עשוהי  "ברלה , הנליו Vilnaמרת

ג1250. ןתנוי -  אמולבולהא  ןתנוי  להא  "טללוכ  םילשורינשת

ףסוי1251. םהרבאלהא  ןב  ףסוי  "זוכלומ , יקינולש Salonikaטקת

ףסוי1252. ביללהא  הדוהי  ןב  והילא  ףסוי  "גדירפ , קרוי New Yorkסרת וינ 

ףסוי1253. לארשילהא  ןב  ףסוי  "היזנכשא , הנליו Vilnaכרת

ףסוי1254. לארשילהא  ןב  אקסוי  - ףסוי  "ז כקת
"ח ץינסקלוא Oleksinetsכקת

ףסוי1255. ףסוילהא  ןנחלא  "גןמצרה , םילשורימשת

דעלג1256. ףסוי -  לאומשלהא  ןב  דוד  "דדורבסיו , קרבשח ינב 

ףסוי1257. חרוקלהא  ףסוי  יבר  "טרכזל  קרבסשת ינב 

ב1258. םוי - > לכבש  םישעמ   > ףסוי ףסוילהא  חצנ  "בןרק  קרבסשת ינב 

ףסוי1259. םהרבאלהא  "גהירא , בקעילשת ראב 

א1260. ףסוי -  אייחילהא  ןב  ףסוי  שורה , "זןב  סינות Tunisפרת

ףסוי1261. יולהלהא  יבצ  ףסוי  "דאדנל , םילשוריעשת

.1262< השדח הרודהמ   > ףסוי םהרבאלהא  ןב  ףסוי  "הוכלומ , םימלתעשת

םיכרכ1263.  2 ףסוי -  ףסוילהא  "ולהא  קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ1264.  4 ףסוי -  ףסוילהא  ןב  הירא  ריאמ  "בבל , םילשוריפשת

תוכרב א1265. ףסוי -  )להא  ךרוע  ) השמ ןב  ללה  "הןמ , םילשוריעשת

.1266< השדח הרודהמ   > בונישימא תיב  ףסוי  לאומשלהא  ןב  דוד  "דדורבסיו , קרבשח ינב 

תוחנמ1267. ריאמ -  ףסוי  דאווקיללהא  וזועו  ושרד ד ' "בתרובח  דווקילעשת

דוחי1268. םוחנלהא  ןב  הדוהי  "בןייטשנזייא , "דפשת מח

בקעי1269. ןרהאלהא  ןב  בקעי  "זשטרופשש , םדרטשמאצת
Amsterdam

בקעי1270. םהרבאלהא  ןב  בקעי  לאפר  "בהשנמ , יקינולש Salonikaצקת

בקעי1271. םנובלהא  לאומש  ןב  ןאמלפוק  "טבקעי  בוקרק Cracowנש

.1272< תישארב  > בקעי א השמלהא  ןב  בקעי  "זונאדילוט , םילשורינשת

.1273< ארקיו תומש ,  > בקעי ב השמלהא  ןב  בקעי  "זונאדילוט , םילשורינשת

.1274< םירבד רבדמב ,  > בקעי ג השמלהא  ןב  בקעי  "זונאדילוט , םילשורינשת

בקעי1275. ךורבלהא  ןב  יח  בקעי  "אןהירז , םילשוריצרת

.1276< בתכה ןוכמ   > בקעי אפורהלהא  ףסוי  ןב  "אבקעי  םילשורימשת

.1277< השדח הרודהמ   > בקעי ךורבלהא  ןב  יח  בקעי  "הןהירז , דעלאעשת

םיכרכ1278.  4 בקעי -  דיגמהלהא   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "גאנבודמ השרו Warsawסרת

םיכרכ1279.  6 בקעי -  ןמלזלהא  ןב  בקעי  "גקורד , םילשורינשת

םיכרכ1280.  5 השדח > - הרודהמ   > בקעי דיגמהלהא   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "אאנבודמ םילשוריעשת

םיכרכ1281.  19 בקעי -  ילטלהא  ןב  ןרהא  בקעי  "הסליצוקס , םילשוריעשת



קחצי1282. ןרהאלהא  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "דןדלאוו , בוקרטויפ Piotrkowערת

ןיטיג1283. קחצי -  ללהלהא  "הןמ , םילשוריסשת

קחצי1284. ןהכהלהא  ףסוי  ןב  קחצי  םייח  "אדיסח , יקינולש Salonikaסקת

קחצי1285. ןרהאלהא  ןב  ףסוי  ןוסח , "טןב  םילשוריצרת

די1286. קחצי -  קחצילהא  להא  ללוכ  "וץבוק  קרב Bene Berakעשת ינב 

קחצי1287. קחצילהא  ןב  המלש  ףסוי  "טרלסכו , "דעשת מח

קחצי1288. קחצילהא  "אגבס , הברלשת ג'

םיכרכ1289.  9 קחצי -  קחצילהא  "גלהוא  הרמ Satu Mareסרת וטס 

םיכרכ1290.  4 קחצי -  'להא  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "הקחצי  ,מרת הנליו

רכשי1291. יולהלהא  יבצ  ןב  רכששי  "טםיובניילק , ביבא Tel Avivשת לת 

םענ1292. ירמא  םינמזה , רדס  רכשי , ןהכהלהא  השמ  ןב  בוד  רכששי  "בםייהנרוט , םילשוריכשת

ב"ק1293. והיעשי -  ללהלהא  "חןמ , םילשוריסשת

ןנחלא1294. לארשי  "וץבוקלהא  דווקילעשת

םירשי1295. קחצילהא  "וןאנוב , ונרוויל Livornoרת

.1296< בתכה ןוכמ   > םירשי קחצילהא  ןב  םהרבא  "איביתנע , םילשורימשת

.1297< תוכרב זו ' הפוח   > םירשי ןועמשלהא  ןב  םייח  "אדלבייז , םילשוריעשת

םירשי1298. ילאלהא  "גרלדא , "דנשת מח

םיכרכ1299.  2 םירשי -  קחצילהא  ןב  םהרבא  "גיביתנע , ונרוויל Livornoרת

רכששי1300. היראלהא  ןב  בוד  רכששי  ןייטשנטכיל ,
"וביל הנוטלא Altonaפקת

רכששי1301. בודלהא  רכששי  "נןייטשדלוג , םילשורישת

רכששי1302. שריהלהא  יבצ  ןב  בקעי  "זןאמפייר , הלשימרפמרת  Przemysl

רכששי1303. הדוהילהא  ןב  רכששי  לאומש  רטפהלרפ ,
ףרודסמרהליות"לביל

Wilherms

רכששי1304. יכדרמלהא  ןב  בוד  רכששי  "הראוטיל , גרפ Pragueסקת

האל1305. ןורכזלהא  "דץבוק  "דשח מח

םיכרכ1306.  4 האל -  הדוהילהא  ןתנוהי  המלש  "חרשיפ , םילשוריעשת

דעומ1307. םשלהא  "וםוליעב  "דסשת מח

דעומ1308. והיעשילהא  ןב  םייח  דוד  גלשרבליז ,
"החמש םיסכרסשת

דעומ1309. - ץבוקלהא  "ו פרת
"ה השרוצרת  Warsaw

.1310< שרדמה תיב   > דעומ א לאירזעלהא  ןב  ןושרג  בקעי  םהרבא  רסל ,
"זריאמ וגקיש Chicagoנרת

.1311< שרדמה תיב  ישודיח  דעומ ב <  לאירזעלהא  ןב  ןושרג  בקעי  םהרבא  רסל ,
"זריאמ וגקיש Chicagoנרת

םיכרכ1312.  2 דעומ -  םלושמלהא  ןב  לאומש  "וידנורי , םילשורימרת

םיכרכ1313.  2 דעומ -  וניברואמלהא  םהרבא  ןב  היצנו veniceש"חהמלש 

םיכרכ1314.  9 דעומ -  בקעילהא  ןב  םהרבא  - קיב , "ב מרת
"א םילשוריסרת

םיכרכ1315.  2 דעומ -  םייחלהא  סחנפ  "זבואט , קרבלשת ינב 



םיכרכ1316.  2 דעומ -  לכימלהא  לאיחי  ןב  "זףסוי  רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ1317.  2 דעומ -  דעומלהא  - להא  "ח נרת
"א בוקרק Cracowסרת

םיכרכ1318.  3 דעומ -  םוחנלהא  ןב  הדוהי  "דןייטשנזייא , "דשח מח

םיכרכ1319.  2 דעומ -  החמשלהא  והיעשי  ןב  דוד  גלשרבליז ,
"ביולה "דפשת מח

יכדרמ1320. תורודהלהא  ילודגמ  הרות  ישודיח  "טץבוק  דודשאלשת

השמ1321. שירבלהא  בוד  ןב  השמ  "חגרבנייוו , בוקרטויפ Piotrkowסרת

א1322. השמ -  לאומשלהא  ןב  רזעילא  השמ  - טאנוד , "ה צרת
"ח בוידרב Bardejovצרת

השמ1323. השמלהא  ןב  רודגיבא  לאומש  , יקסני ' צרד
"טיולה םילשוריצרת

השמ1324. אנהכלהא  לדנמ  הירכז  ןב  השמ  "טןייטשפא , םדרטשמאיקת
Amsterdam

השמ1325. והילאלהא  ןב  קחצי  ןרהא  השמ  יקצבול ,
"בחמצ םילשוריערת

השמ1326. ןתנלהא  םייח  ןב  השמ  "גטחוש , םילשוריצרת

השמ1327. ןמחנלהא  ןב  השמ  "משניירק , הנליו Vilnaרת

השמ1328. ףסוילהא  ןב  השמ  "גרחש , קרבסשת ינב 

השמ1329. בקעילהא  השמ  ןב  םייח  "חןאמזיור , בוקרטויפ Piotrkowסרת

השמ1330. ןהכהלהא  היעשי  ןב  השמ  "דכ"ץ , הוקלוזיקת

השמ1331. בקעילהא  ןב  השמ  "זונאדילוט , םילשורינשת

תורשעמ1332. השמ -  "עץבוקלהא  םילשורישת

השמ1333. השמלהא  "טןהכ , "דלשת מח

השמ1334. הדוהילהא  ןב  עשוהי  בקעי  השמ  ןילרב ,
"וביל הנליו Vilnaלרת

םיכרכ1335.  2 השמ -  שריהלהא  יבצ  ןב  השמ  רזעלא  ץיוורוה ,
"טיולה השרו Warsawמרת

םיכרכ1336.  3 השמ -  יולהלהא  ריאמ  ןב  הנוי  השמ  - גייווצ , "ט שת
"ה םילשוריכשת

םיכרכ1337.  10 השמ -  יבצלהא  ףסוי  ןב  השמ  "זדנאהראפ , לשת

םיכרכ1338.  3 השמ -  ןועמשלהא  ףסוי  ןב  ןרהא  השמ  ןיוול ,
יולה

 - "ו פרת
"ח הנליו Vilnaפרת

םיכרכ1339.  2 השמ -  םייחלהא  רזעלא  ןב  השמ  "חןגובנלנצאק , השרו Warsawלרת

םיכרכ1340.  2 השמ -  דועסמלהא  ןב  השמ  ובע , "סןב  םילשורישת

םיכרכ1341.  2 השמ -  השמלהא  ןב  השמ  "חסייו , םיבלעשמשת

םיכרכ1342.  3 השמ -  שריהלהא  יבצ  ןב  השמ  "ה,ןרהא  כקת ], אווקלאז

םיכרכ1343.  2 השמ -  אגולגמלהא  השמ  "ולגס , קרבנשת ינב 

םיכרכ1344.  3 ץאש -   > השמ ינרותלהא  "סץבוק  הפיחשת

םיכרכ1345.  11 השמ -  ןנחלאלהא  ןב  ףסוי  השמ  "דןאמרענייש , עשת

םיכרכ1346.  3 השמ -  הדוהילהא  ןב  ןרהא  השמ  "טןיקנבוט , הרמפרת וטס 

ילתפנ1347. לדנמלהא  םחנמ  ןב  יבצ  ילתפנ  "דץיוורוה , עודישח אל 



ילתפנ1348. ןבלהא  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "איבצ  בובל Lvovערת

ילתפנ1349. ץינלהא  ' זיו בוקי  ' זד ילתפנ  להא  "ותודסומ  םילשורינשת

ילתפנ1350. המלשלהא  ילתפנ  "ודומלמ , םילשוריעשת

םימלוע1351. ןהכהלהא  רודגיבא  "זגרובצק , םילשוריכשת

יארע1352. והירמשלהא  ןב  לואש  קחצי  יקסביינק ,
םייח "טףסוי  קרבסשת ינב 

תותירכ1353. הרומת , ןיכרע , תורוכב , אמוי , סחנפ -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "גתרובח  דווקילעשת

תבש1354. יבצ -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "גתרובח  דווקילסשת

םישודק1355. ןושמשלהא  בקעי  ןב  שיבא  םהרבא  רנאק ,
"ביולה םילשורימשת

"ם1356. אר בקעילהא  ןב  השמ  "חללה , םילשוריעשת

הקבר1357. ןרהאלהא  השמ  ןב  קחצי  "טרדנס , וגקישלשת

הקבר1358. יקסבלדוגלהא  הקבר  תרמ  לש  "זהתומדל  "דנשת מח

םיכרכ1359.  3 "ל -  חר םייחלהא  "מןמרביל , שת

לחר1360. לאומשלהא  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"גןימינב הניופרת

לחר1361. ליכשמלהא  קחצי  םהרבא  תב  לכייר  כ"ץ ,
"דןתיאל םילשוריישת

אמוי1362. תוכמ , םיחספ , לחר -  השמלהא  ןב  םייח  ןהכה , "הירארה  קרבמשת ינב 

לחר1363. קחצילהא  ןב  דוד  "נוראק , בולקש Shklovקת

לחר1364. הפיזולהא  ןב  רנבא  "וןודעס , תוביתנסשת

לחר1365. קחצילהא  םייח  ןב  ןרהא  "בםחורי , קרוישת וינ   New York

לחר1366. חילצמלהא  ןומימ ,

ןמלאוג1367. תחפשמ  לחר -  יולהלהא  קחצי  "אידעלב , םילשורינשת

םיכרכ1368.  4 לחר -  ןמלזלהא  המלש  ןב  לאומש  "גךאברעיוא , םילשוריעשת

םיכרכ1369.  3 "א -  מר דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "התרובח  דווקילסשת

אעיצמ1370. אבב  "ח -  מר דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "גתרובח  דווקילסשת

תימלוש1371. םשלהא  "בםוליעב  קרבעשת ינב 

םדאב1372. ןכיש  םשלהא  "טםוליעב  םילשוריסשת

םולש1373. )להא  וילע  ) םולש "בןהאד , בקעיעשת ןורכז 

המלש1374. ןהכהלהא  יבצ  בוד  ןב  המלש  "הץיבוניבר , םילשורינשת

הכונח1375. המלש -  יכדרמלהא  ןב  המלש  "חןמדלוג , יסרעשת וינ ג'

םיכרכ1376.  3 המלש -  ריאמלהא  יבצ  ןב  יכדרמ  קחצי  ץיבוניבר ,
"חןהכה םילשורינשת

םיכרכ1377.  2 המלש -  ןרהאלהא  ןב  המלש  "חןייטשרבליז , Oradea Mareפרת
האידרוא

םש1378. להא 
והילא ןב  יכדרמ  המלש  אנדורב ,

ביל "עאדוהי  הנליו Vilnaרת

ןיבוריע1379. לאומש -  דואווקיללהא  וזועו  ושרד ה ' "ותרובח  דווקילסשת

לאומש1380. לאכימלהא  ןב  המלש  "דדלפנרטש , "דשח מח



החמש1381. ןהכהלהא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

םיכרכ1382.  2 ןועמש -  ריאמלהא  "גרדנוו , םילשורינשת

הרש1383. לאומשלהא  ןב  רבע  םהרבא  "בץיבושריה , קרוי New Yorkפרת וינ 

ןילישבת1384. יבורע  תוכלה  הרש -  רנבאלהא  "דהדאז , "דשח מח

הרש1385. ןורכזלהא  "בץבוק  "דעשת מח

הרש1386. םייחלהא  השמ  ןב  ביני  "וריסנ , םילשוריעשת

הרש1387. השמלהא  "אןמפואק , קרבפשת ינב 

הרש1388. קחצילהא  ןב  השמ  קרביבאצר , ינב 

האל1389. הרש  "טץבוקלהא  םילשורינשת

.1390< םילשורי  > הרות - ץבוקלהא  "ו פרת
"ז םילשוריפרת

.1391< אקארק  > הרות - ץבוקלהא  "ח פרת
"ב בוקרק Cracowצרת

הרות1392. הרותלהא  להא  שרדמה  "טתיב  םילשוריצרת

תומש1393. תישארב , הרות -  בודלהא  רכששי  "גרעפיול , ןילקורבמשת

הרות1394. ללהלהא  םהרבא  "וינובס , םילשורינשת

א1395. הרות -  קרבלהא  ינב  אישנ  ףסוי  ןוד  "בתנוכש  קרבנשת ינב 

םיכרכ1396.  2 הרות -  הדוהילהא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"טביל קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ1397.  4 הרות -  ןנחלאלהא  רוא  "אתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ1398.  4 ץיבונרב > -  > הרות - ץבוקלהא  "ד פרת
"ה ץיבונרב Baranovichiפרת

םיכרכ1399.  2 הרות -  ןהכהלהא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "עקוק , הירבטשת

םיכרכ1400.  2 "ס -  שה תויגוסב  הרות  ןהכהלהא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "עקוק , הירבטשת

א1401. הרות -  לש  ינרותהלהא  "טץבוק  םילשורימשת

הרות1402. לש  הרשהלהא  להא  םיכרבא  "הללוכ  תובוחרעשת

םיכרכ1403.  2 הרות -  לש  הרותהלהא  לש  "והלהא  תגלשת תירק 

םיכרכ1404.  6 הרות -  לש  רוגהלהא  ידיסחד  הארוהל  דומלת  "אתיב  לשת

םיכרכ1405.  19 הרות -  לש  המלשהלהא  תמר  רימ  תבישי  ללוכ  "הץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ1406.  8 הרות -  לש  ב"בהלהא  ךילהאב -  רכששי  "זללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ1407.  2 הרות -  לש  שמשהלהא  תיב  רימ  תבישי  ללוכ  "בץבוק  שמשסשת תיב 

םיכרכ1408.  5 הרות -  לש  םיסכרהלהא  ךילהאב -  רכששי  "דללוכ  םיסכרשח

םיבז1409. תולהא , בא -  םהרבאילהא  "גיאקרב , םילשוריעשת

םהרבא1410. והילאילהא  ןב  םהרבא  "גןמפוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ1411.  2 ןרהא -  יכדרמילהא  ןב  ןרהא  והילא  יקסבוקיילימ ,
הירוא

 - "ט סרת
"ו ובירג Grajevoצרת

שיא1412. והילאילהא  ןב  ןתיא  "גןשוש , קרבעשת ינב 

.1413< תיביר תוכלהו  ךשנ  והזיא   > ןימינב ןימינבילהא  ילהא  "Tללוכ  קרבנשת ינב 

םייח1414. יבצילהא  ןתנ  ןב  לאיחי  "חןמלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ1415.  4 םייח -  ןיילהא  ' זאלוו "אתבישי  םילשורינשת



םיכרכ1416.  2 רהט -  םהרבאילהא  ןב  םייח  "נסאה , םילשורישת

הרהט1417. השמילהא  ןב  רשא  לארשי  "אןילרב , רפססשת תירק 

םיכרכ1418.  2 תורהט -  םשילהא  "פםוליעב  "דשת מח

הדואי1419. הדוהיילהא  עשוהי  "אודאמא , יקינולש Salonikaפקת

הדוהי1420. שריהילהא  יבצ  ןב  הירא  "טהדוהי  ץינסי Jessnitzעת

הדוהי1421. בקעיילהא  ןב  הדוהי  רא , ' "גגנ ונרוויל Livornoפקת

הדוהי1422. ןהכהילהא  המלש  ןב  "גהדוהי  םילשורירת

.1423< השדח הרודהמ   > הדוהי ןהכהילהא  המלש  ןב  "אהדוהי  םילשוריפשת

םיכרכ1424.  2 הדוהי -  -ילהא  ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה "הןויצ  ןגמשת תמר 

בקעי1425. םהרבאילהא  ןב  בקעי  "גורטסאק , ונרוויל Livornoמקת

בקעי1426. שובילילהא  ריאמ  ןב  קחצי  בקעי  "חסטוי , בובלרת  Lvov

תואווקמ1427. םימה -  ןיע  .תולהא  בקעי -  לאומשילהא  םהרבא  "גםייהנפפ , קרבעשת ינב 

בקעי1428. לארשיילהא  ןב  בקעי  ןויצ  - ןב ןאטיוול ,
- "ריאמ לווש Shavlפרת

תובותכ1429. בקעי -  דודילהא  ןב  בקעי  "אופנק , םילשוריעשת

תבש1430. בקעי -  השמילהא  "דןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ1431.  3 בקעי -  ןיטאיסוהמילהא  קחצי  ןב  בקעי  "וןמדירפ , םילשוריסשת

םיכרכ1432.  8 בקעי -  בקעיילהא  תקלח  ללוכ  "גץבוק  קרבלשת ינב 

םיכרכ1433.  9 בקעי -  לאינדילהא  ןב  ריאמ  בקעי  "טןייטשברפ , םילשוריסשת

םיכרכ1434.  2 בקעי -  קחציילהא  ןב  םייח  בקעי  "דינאברש , םילשוריעשת

םיכרכ1435.  2 בקעי -  היכרבילהא  ךורב  ןב  בקעי  "חןהכה , םילשוריסשת

םיכרכ1436.  4 בקעי -  לואשילהא  ןויצ  ןב  השנמ  "גןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ1437.  3 בקעי -  יכדרמילהא  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "דרגניטא , דעלאשח

םיכרכ1438.  3 בקעי -  והילאילהא  בקעי  "ברפרודסנוא , לואירטנומעשת

םיכרכ1439.  5 בקעי -  םשילהא  "וםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ1440.  4 אניינת -  בקעי  לאינדילהא  ןב  ריאמ  בקעי  "אןייטשברפ , םילשוריפשת

קחצי1441. קחציילהא  "אןאנוב , ונרוויל Livornoפקת

קחצי1442. בדילהא  והילא  ןב  קחצי  "וץאק , הוקתמשת חתפ 

עשי1443. לאויילהא  דוד  ןב  עשילא  "זןמלוש , קרבמשת ינב 

השמ1444. רבד  לארשי -  הדוהיילהא  םולש  "חסורג , לשת

רכששי1445. יבצילהא  דוד  ןב  בוד  רכששי  "ודנארפ , רומיטלובמשת

רכששי1446. ךלהאבילהא  רכששי  שרדמ  "דתיב  הוקתשח חתפ 

א1447. שטיוואבויל -  ןתנילהא  ןב  ןנחוי  והילא  "אהירארוג , "דפשת בח רפכ 

םיכרכ1448.  5 שטיוואבויל -  שטיוואבוילילהא  "הילהא  "דנשת בח רפכ 

תישארב1449. דעומ -  רשאילהא  לארשי  "הןילרב , רפסעשת תירק 

םחנמ1450. אנווארמילהא  לידנעמ  "גםחנמ  קרבסשת ינב 

השמ1451. לאומשילהא  השמ  ןב  ןרהא  "האריפש , בקעיעשת ראב 

"ב>1452. ודהמ  > השמ לאומשילהא  השמ  ןב  ןרהא  "האריפש , בקעיעשת ראב 

םיכרכ1453.  8 יבצ -  היבוטילהא  ןב  יבצ  והילא  "זץיבובוקעי , "דעשת מח



קידצ1454. םיקידצילהא  ךרעלירופיס  "ע  לישמשפרת

םיקידצ1455. ןבילהא  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש "וםייח  ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

קדצ1456. ןורכזילהא  "זרפס  דודשאעשת

רדק1457. ןבוארילהא  ןב  היבוט ב ' "ב,יזנכשא , ,צרת םילשורי - ןודנול

םיכרכ1458.  2 הפילכילהא ש"ם -  ןב  ןועמש  ברה  "יןומימ , הברשת ג'

תבש1459. השמילהא  ןב  רשא  לארשי  "וןילרב , רפססשת תירק 

א1460. המלש -  יכדרמילהא  ןב  םיקילא  לאומש  "חרדק , םילשורימשת

םש1461. םשילהא  "אגרבגנילק , םילשוריכשת

םש1462. רבילהא  בוד  ןב  חנ  לאומש  "בבילטוג , קסניפ Pinskערת

םש1463. ףסויילהא  ןב  המלש  "זדירפצנאג , בובל Lvovסרת

םש1464. היראילהא  הדוהי  םימואת , - "אלקנרפ השרו Warsawערת

אעיצמ א1465. אבב  םש -  ןועמשילהא  ןב  לאכימ  לאומש  "אןוטיב , םילשורינשת

םש1466. רטכשילהא  ןועמש  רוחבל  ןורכז  "טרפס  םיסכרסשת

.1467< הריש קרפ   > םש ףסויילהא  ןב  לאכימ  "וץרפ , וקיסקמעשת

.1468< תוחילס  > םש ףסויילהא  ןב  לאכימ  "וץרפ , וקיסקמעשת

.1469< םירישה ריש   > םש ףסויילהא  ןב  לאכימ  "וץרפ , וקיסקמעשת

םש1470. םיקידצילהא  "פירופיס  לישמעשפרת

םש1471. םחנמילהא  "טםולש , קרבעשת ינב 

.1472< םשה תרגסמ  םע  השדח  הרודהמ   > םש ףסויילהא  ןב  המלש  "זדירפצנאג , עשת

לשא1473. יעטנ  םש -  יולילהא  ןב  רזעילא  םחנמ  "בגנילטשניג , םילשורילשת

םש1474. באילהאילהא  הנחוא , ףולכמ -  "פתירטש , םילשורישת

םש1475. ןהכהילהא  קחצי  ןב  יכדרמ  םולש  "חןורדבש , םילשורינשת

םיכרכ1476.  9 םש -  םשילהא  "טילהא  משת

םיכרכ1477.  5 םש -  ןרהאילהא  לארשי  ןב  ןועמש  "טימורד , קרבסשת ינב 

םיכרכ1478.  38 םש -  ףסויילהא  ןב  לאכימ  "אץרפ , סשת

םיכרכ1479.  21 "ע > - וש  > םש ףסויילהא  ןב  לאכימ  "הץרפ , וקיסקמעשת

םיכרכ1480.  5 בקעי > - ןיע   > םש ףסויילהא  ןב  לאכימ  "זץרפ , וקיסקמעשת

םיכרכ1481.  6 םש -  לואשילהא  "דאכלמ , "דשח מח

םיכרכ1482.  11 םיאיבנה -  רצוא  םש  ףסויילהא  ןב  לאכימ  "דץרפ , וקיסקמשח

םיכרכ1483.  5 השרפה -  רצוא  םש  ףסויילהא  ןב  לאכימ  "בץרפ , וקיסקמעשת

םיכרכ1484.  6 ןועמש -  םהרבאילהא  ןב  ןועמש  "טיול , םילשוריסשת

הרות1485. ןייטשנילרקילהא  ךורב  ןימינב  ברה  "דרכזל  קרבכשת ינב 

םיכרכ1486.  23 הרות -  הרותילהא  "וילהא  לשת

םיכרכ1487.  3 הרות -  "מץבוקילהא  "דשת בח רפכ 

.1488< בתכה ןוכמ  ( > םירשי תמת   ) םת דודילהא  ןב  םת  אייחי , "טןב  םילשורינשת

ה1489. בקעי -  בקעיךילהא  ילהא  "אללוכ  םילשורימשת

םיכרכ1490.  2 בקעי -  היבוטךילהא  ןב  םהרבא  "טרדיו , קרבמשת ינב 



םיכרכ1491.  3 ןבםילהא -  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"אןימינב םילשוריסשת

םיכרכ1492.  2 השמםילהא -  ףסוי  להא  שרדמ  תיבו  "חללוכ  סרייאעשת סונוב 

בקעיל1493. לאפרםילהא  ןב  ןושרג  בקעי  "עןגיובלנצק , םילשורישת

ךתימאב1494. םהרבאךלהא  ןב  לאלצב  "הןרטש , םילשוריסשת

בקעי1495. לארשיךלהא  בקעי  "דיסאגול , םילשוריעשת

ודיעהללהא1496. זועמ , הירא -  בקעי  רגנוטכיופ ,
"בףסוי תיליעעשת ןיעידומ 

"י1497. יחב "באלאיבהללהא ה ' ןודנולפשת

ייחב1498. לאיחיהללהא ה ' ןמוא ,

ידועב1499. יקלאל  הרמזא  ייחב  היעשיהללהא ה ' "דלאלצב , םיעשת תב 

םיכרכ1500.  3 יתדהונלהא -  רמושה  תסנכ  לש  הנואטב 
"דןילופב השרוצרת

ןיקלאוו1501. ןרהא  יבר  ןואגה  תודלות  וינהכב -  ןרהא 
ןרהא תיב  לעב  םייחקסניפמ  ןב  ןרהא  "אןיקלאוו , פשת

ומש1502. יארקב  לאומשו  וינהכב  ןורכזןרהא  ץבוק 

הליהקבוטסוגוא1503. "ורפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ1504.  2 ריאמה -  והילאדוא  ןב  דוהא  "גיקסבוקר , םילשורינשת

לצומ1505. קחצידוא  ןב  דוד  םהרבא  "ולגיפש , לשת

ראובמה1506. ןוזמה  תכרב  םשה -  תא  יכדרמהדוא  "טןמ , םילשוריסשת

דודהדוא ה'1507. ןב  לאינד  יסארי , "בג' היצנו Veniceמת

םיכרכ1508.  5 ומשל -  םולשהדוא  דהוא  "אישי , םילשוריפשת

תומוקב1509. םיחטשמב  הרובק  תובושתתודוא  ץבוק 

םיכרכ1510.  12 הינמרגבםידוא -  םינברה  "אדעו  הינמרגלשת

םיכרכ1511.  3 שאמ -  האושבםידוא  ופסנש  "זםינבר  דווקילעשת

בשומל1512. לאקזחיהוא  "גסקוד , בוקרק Cracowסרת

הרותל1513. ןברקמו  תוירבה  תא  קחציבהוא  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"בןהכה םילשורימשת

םיכרכ1514.  2 ןומהב -  ןרהאבהוא  די  תבישי  "י  עש "חללוכ  קרבסשת ינב 

רג1515. רגבהוא  "צבהוא  קת

הרותה1516. ימענבהוא  "הןרטשנגרומ , םילשוריסשת

בוהאו1517. החמשבהוא  "חזר , םילשוריסשת

דסח1518. רעבבהוא  רכשי  ןב  דוד  "ארעפייל , הינתנסשת

םימי1519. המלשבהוא  "אסלוה , םילשורינשת

.1520< םיקידצ יתפש  תרודהמ   > לארשי לאומשבהוא  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"טהטפאמ םילשורינשת

"ח>1521. הוא ירפס  תרודהמ   > לארשי לאומשבהוא  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"אהטפאמ םילשוריעשת

םיכרכ1522.  2 לארשי -  לאומשבהוא  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"גהטפאמ רימוטיז Zhitomirכרת

םיכרכ1523.  5 השודקב -  לארשי  קחציבהוא  םהרבא  קוק , עשוהי -  יראב ,
ןמלז המלש  ןב  "טןהכה  ביבאמשת לת 



םיכרכ1524.  2 ראובמה -  לארשי  לאומשבהוא  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"ההטפאמ םילשוריעשת

.1525< השדח הרודהמ   > רסומ רזעלאבהוא  המלש  ןב  השמ  "סןוזניוול , קרבשת ינב 

טפשמ1526. םידרפסבהוא  להק  "ח.טגיס  בובל Lvovמרת

טפשמ1527. חמצבהוא  ןב  ןועמש  - ןארוד , "ט מש
היצנו Veniceש"נ

הריבעב1528. האבה  הוצמ  טפשמ -  ןהכהבהוא  בוד  ףסוי  ןב  השמ  "טכ"ץ , עשת

םיכרכ1529.  4 טפשמ -  שולעבהוא  'י , "דגארפ םילשוריעשת

רפס1530. ירבעהבהוא  סופדה  תודלותל  תע  "זבתכ  םילשורימשת

לארשי1531. ומע  ףסויבהוא  "וגרובזניג , םילשורינשת

םולש1532. )בהוא  ךרוע  ) ףסוי ןב  המלש  "דשושבח , םילשורילשת

םולש1533. יולהבהוא  םולש  "ודלפנזור , סשת

םולש1534. ףדורו  םולש  םולשבהוא  ןב  ןרהא  "ולגופ , םילשוריעשת

שי1535. המלשיבהוא  עשוהי  "בזיורג , נשת

ךתרות1536. עשוהייבהוא  יכדרמ  ןב  ןרהא  "דלבונק , שח

לארשי1537. לש  יכדרמןבהוא  "גבוטש , קרבסשת ינב 

ןתנוי1538. המולבולהוא  ןתנוהי  וניבר  להוא  "וללוכ  םילשורינשת

ךיטאנש1539. ףסוי  ריאמלהוא  ןב  ףסוי  "דךוטיינש , בוקרק Cracowסרת

בקעי1540. אפיללהוא  רזעילא  ןב  בקעי  "דףסוי  בובל Lvovנקת

בקעי1541. דוד כ"ץלהוא  ןב  בקעי  אריפש , - "טאנהכ רדואדעת טרופקנרפ 
Frank

םלשה1542. קחצי  'להוא  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "בקחצי  השרו Warsawערת

דוחי1543. םירשי -  םהרבאלהוא  ןב  קרב  "היקנ , ןאשעשת תיב 

םיכרכ1544.  4 דעומ -  קיציאלהוא  "ויתמא , "דעשת מח

השמ1545. םירפאלהוא  ןב  השמ  "טםימואת , בובל Lvovנרת

השמ1546. ףסוילהוא  ןב  השמ  קחצי  "פרגנלרא , םילשורישת

ףסוילהוא ש"ם1547. "י , "עביבא םילשורישת

םש1548. דודלהוא  ןב  שוביל  הדוהי  "וןאמפיש , םילשורישת

םיכרכ1549.  2 הרש -  ןרהאלהוא  ןב  היעשי  עשוהי  "טטריביונ , םילשורימשת

םיכרכ1550.  2 הרות -  ןהכהלהוא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

ףסוי1551. הרותילהוא  ישודיח  "חץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ1552.  2 ףסוי -  בילילהוא  הירא  ןב  ףסוי  והילא  "זןילביר , םילשוריטשת

םיכרכ1553.  3 השמ -  יולהילהוא  השמ  ןב  והילא  "וןיול , דווקילסשת

תויולג1554. לש  הידפולקיצנא  הליהקןאריזוא -  "טרפס  ביבאישת לת  - םילשורי

ךדבע1555. ,ןזוא  יקסנוימק עשוהי -  ןרהא  ןיספ ,
יבצ "טםהרבא  "דעשת שח

לאומש1556. השמןזוא  ןב  לאומש  הליבא , "היד  םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ1557.  4 הרובגב -  לאירבגרזוא  רזעילא  "דןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

הרובגב1558. לארשי  ישרזוא  "פשריה , הירנשת



ל1559. אל -  בקעי יהליחוא  "עןהכ , שת

'ב1560. צרק הליהקקצובטוא  "חרפס  ביבאכשת לת 

.1561< תינמרג  > םיירבע רדנרבםיפרגוטוא  "זןייטשכו , הניופרת

ןגעוו1562. ענעגייא  יכדרמףיוא  "הטסברה , סריא Buenosכשת סונאוב 

.1563{ שידיא  } דרע רעדמערפ  רטלאףיוא  "לןמיילק , שת

םשה1564. שודיק  לאימחריףיוא  "בסקירב , ישת

ןעייסע1565. ןוא  רכששיןצאזפיוא  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"גבוד וקיסקמכשת

לאלצבןיריוא1566. "מרואנ , םילשורישת

שפנ1567. ףסוילכוא  הפי ,

שפנ1568. דודלכוא  ןב  סחנפ  "איבלש , פשת

הכלהה1569. רואל  קחצידנואסארטלוא  "זדאוס , םילשוריעשת

רוכזי1570. רפס  אקילוא  הליהקה  סקנפ  הליהקאקילוא -  ביבא1972רפס  לת 

םיכרכ1571.  3 "ת -  דח השמןפלוא  ןב  לארשי  ןמחנ  "וןייטשרוב , םילשוריכשת

הליהקשוקלוא1572. "ברפס  ביבאלשת לת 

תובהלב1573. הרייעה  הליהקקינקלוא -  "ברפס  ביבאכשת לת 

אנליו1574. ןידאר  ןמלקיקינקלוא  "זרברפ , םילשוריסשת

המוח1575. ינא  באזםוא  רזעילא  ןב  השנמ  "סןיילק , שת

םיכרכ1576.  2 המוח -  ינא  קודצםוא  ןב  יכדרמ  "ססורג , קרבשת ינב 

ב1577. המוח -  ינא  המוחםוא  ינא  "יםוא  םילשורישת

היקבאמב1578. רתלאהמוא  "גרנלו , םילשוריעשת

תואוקמ1579. םהרבא -  םהרבאתונמוא  "הלפפא , גרובסטיפ Pittsburghעשת

יארוהנ1580. יולהתונמוא  ףסוי  ןב  יארוהנ  "זבונועמש , ביבאסשת לת 

ףסוי1581. םהרבאץמוא  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  "זרדפ , ואלסרב Breslauכרת

ךלמל1582. ישעמ  ינא  שוניברמוא  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "וןמרסו , אנליוצרת

יאקרב1583. המלשרמוא  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

החכשה1584. בילרמוא  הדוהי  ןב  והיעשי  "כקיפ , גרבסגינקרת
Koenigsberg

םירבדו1585. יבצרמוא  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "וטורנורב , השרו Warsawצרת

םירבדו1586. ןהכהרמוא  יכדרמ  "דןייטשנרוה , ביבאשח לת 

עיבי1587. ריאמרמוא  "איחרי , "דפשת מח

ןויצל1588. ךלמילארמוא  ןב  ןרהא  "בדירפ , להיוא Satoraljaujhelלרת

ןויצל1589. ןהכהרמוא  סחנפ  ןב  ןרהא  יח  ןויצ  ןב  "גןיבר , םילשוריסשת

העירק1590. יניד  ןויצל -  רואמרמוא  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ1591.  2 ןויצל -  בקעירמוא  ןב  ןויצ  - ןב ,ת"שןהכ , הבר ג'

אדוהימ1592. גרובשרפמרמוא  ביל  ןב  "אהדוהי  ונרב Brnoנקת

שקבמ1593. התאש  םשםירמוא  "דםוליעב  םילשורישח

םיבוט1594. םימי  קחציערעזדנוא  "זןמרטנוא , סריא Buenosשת סונאוב 

םיבוט1595. םימי  ריאמערעזדנוא  "וןמצרווש , הדנקשת



םיכרכ1596.  2 ךוב -  קחצירעזנוא  לארשי  "הץישפיל , שת

גנוגעוועב1597. לארשירעזנוא  תדוגא  יריעצ  "בתורדתסה  'פרת זדול

םיכרכ1598.  12 טסייג -  ןהכהרעזנוא  בד  לארשי  "בןמטשריפ , טשומאזצרת

ןיטיגב1599. ןבסנוא  ןושמש  קחצי  שלזיימ , - ץיוורוה
"זרודגיבא ,כרת ץיוואנרעשט

םיכרכ1600.  2 ראובמה -  םיסנסולקנוא  "חןטיבא , םילשוריעשת

הנברוחבו1601. הינבב  הליטסוא  תליהק  הליהקהליטסוא -  "דרפס  ביבאשח לת 

הליהקהארטסוא1602. "ךרפס  ביבאשת לת 

קציבוזמ1603. הליהקבורטסוא  "ךרפס  ביבאשת לת 

הליהקהקנלורטסוא1604. "גרפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ1605.  9 םירמא -  דודףסוא  ןב  ריאמ  בקעי  - רטכש , "ד םילשוריעשת

םיכרכ1606.  109 תונוילג -  תונוילגףסוא  "זףסוא  עשת

םיכרכ1607.  8 הרותה -  ראב  תונוילג  ןימינבףסוא  םייח  ןב  ףסוי  "בלובטיבא , פשת

.16081-148 הנומא -  וכרדב  תונוילג  הנומאףסוא  ךרד  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

"א>1609. קער  > םיזנג השמףסוא  ןב  אביקע  "חרגיא , ביבאלשת לת 

םיכרכ1610.  2 םיקסופה -  םיקסופהףסוא  "הףסוא  םילשורינשת

תיעיבש1611. תכסמ  לע  די  יבתכו  םירוביח  םייחףסוא  בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "זרפוס , םילשוריסשת

תיעיבש1612. ימלשוריה  תודגא  לע  םירוביח  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

לבויו1613. הטימש  תוכלה  "ם  במרה לע  םירוביח  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

לובזורפ1614. תוכלה  "ע  שוט לע  םירוביח  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

תיעיבש1615. ימלשורי  לע  םירוביח  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

תיעיבש1616. אתפסות  לע  םירוביח  םישרפמהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

הרות1617. ישודיח  ןרהאףסוא  "גרלטוק , םילשורימשת

תיעיבש1618. תכסמל  םירואיבו  םישודיח  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

םיכרכ1619.  103 הלבקב -  "י  תכ וכעףסוא  ןמד  לאומש  ןב  דיקחצי  דיבתכ  בתכ 

םיינברה1620. דיה  יבתכ  "אףסוא  יר תבישי  ןמטוג  לדנמ  "חתירפס  נשת

ןקיטוה1621. תירפסב  ילבבה  דומלתה  לש  דיה  יבתכ  ףסוא 
םיכרכ  6 ילבבאמורב -  "דדומלת  םילשורישח

קינטולז1622. בד  לש  ויבתכ  בדףסוא  "הקינטולז , םילשוריעשת

.1623( תילגנאב  ) קינטולז בד  לש  ויבתכ  בדףסוא  "הקינטולז , םילשוריעשת

םיכרכ1624.  2 ןרהא > - ןורכז   > םישרדמ ןרהאףסוא  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

ןמלהמ1625. קחציףסוא  ףסוי  "בןהכ , םילשורילשת

אידפסהד1626. ילימ  רזעלאףסוא  תחנמה  לעב  וניבר  "זלע  סשת

םיבתכמ1627. היראףסוא  הדוהי  ןב  יכדרמ  םהרבא  רטלא ,
"חביל םילשוריסשת

םיכרכ1628.  4 םיבתכמ -  דודףסוא  ןב  ריאמ  בקעי  םילשוריועשתרטכש ,

םירבדו1629. םיבתכמ  היראףסוא  הדוהי  ןב  יכדרמ  םהרבא  רטלא ,
"זביל גרובסגוא Augsburgשת

םיבטוחמ1630. םיבתכמ  ףסויףסוא  ןב  יכדרמ  לאפר  "ביקסנאשיראב , קרויישת וינ   New York

םיכרכ1631.  146 "ם -  במרה ישרפמ  סינותמףסוא  ןהכה , "פםהרבא  םילשורישת



ןתמ1632. לע  לארשי  תראפת   > תור תליגמ  ישרפמ  ףסוא 
< תורהרות תליגמ  ישרפמ  "הףסוא  םילשורינשת

ול1633. ערו  קידצ  אשונב  תורוקמ  םולשףסוא  "אהנחוא , פשת

תדה1634. קוזיחו  תורשכ  ינינעב  םירפס  הדוהיףסוא  םולש  "טסורג , משת

םינורחאה1635. תובושתו  תיעיבש  ינינע  לע  םינורחאהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

םינושארה1636. תובושתו  תיעיבש  ינינע  לע  םינושארהףסוא  ירפסמ  "זםיטוקיל  םילשוריסשת

בקעי1637. לוק  םינולע  חוחינףסוא  "ח  ירמ "פןוכמ  הלופעשת

.1638140 ןושלה 1 -  תרימש  םינולע  חוחינףסוא  "ח  ירמ "זןוכמ  הלופעעשת

דרפס1639. יטויפ  הבקסומףסוא  די  "זבתכ  םילשורילשת

תודחוימ1640. תותבשו  תוינעתל  ידרפס  םיטויפ  יססור 1192ףסוא  יד  המראפ  די  "גבתכ  םילשורילשת

רתסא1641. תליגמ  לע  םישוריפ  )ףסוא  ךרוע  ) רשא "סשינג , םילשורישת

םיכרכ1642.  3 ןיד -  יקספ  ןידהףסוא  תיב  .תישארה  תונברה  .לארשי 
ןירוערעל "ילודגה  םילשורישת

תדה1643. קוזיחו  תורשכ  ינינעב  םיסרטנוק  הדוהיףסוא  םולש  שמשסורג , תיב  קרוי -  וינ 

םינוש1644. םינינעב  םיסרטנוק  ןרהאףסוא  םהרבא  ןב  והילא  - כ"ץ , "ח משת
"ט עבשנשת ראב 

הנשמה1645. לש  הזינגה  יעטק  הנשמהףסוא  לש  הזינגה  יעטק  "דףסוא  םילשורילשת

קוזיח1646. תוחיש  רסומףסוא  תרובח  תיב 

שדוק1647. יריש  )ףסוא  ךרוע  ) הנוי "הדוד , ביבאמשת לת 

םיסיפדת1648. החמשףסוא  םילשוריףסא ,

םיכרכ1649.  2 המלש -  םש  תרות  רזעלאףסוא  ןב  המלש  "אאריפש , םילשוריעשת

"ד1650. בח תיבמ  תונומת  תונומתףסוא  "בףסוא  סשת

יברה1651. לש  תונומת  תודיסחףסוא  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "ובח נשת

םיכרכ1652.  26 ןפגל -  הדוהיירסוא  "דדלפניש , םילשורישח

הנ1653. ' הליהקצופוא "טרפס  משת

ןחבו1654. דודלפוא  ןב  רזעילא  יכדרמ  "נרבוו , םילשורירת

תובא1655. קחצירצוא  לארשי  ןב  הנוי  "אץיבושרג , םילשורימשת

תודגא1656. םייחרצוא  ןב  לאירבג  - רלימ , "ז לרת
"א הבלסיטרב Bratislavaסרת

םיכרכ1657.  14 םידיסחה -  תודגא  םחנמרצוא  "חןמטוג , םילשוריכשת

םיכרכ1658.  7 הרותה -  תודגא  בקעירצוא  לארשי  "דץלוהפלק , קרבשח ינב 

ב1659. "ל -  זח תודגא  בקעירצוא  לארשי  "גץלוהפלק , קרבמשת ינב 

םיכרכ1660.  4 תודגא נ"ך -  בקעירצוא  לארשי  "דץלוהפלק , קרבשח ינב 

שדוק1661. תורגא  ןהכהרצוא  בוד  םייח  םהרבא  "בןיוול , םילשוריישת

שדוק1662. תורגא  קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , עשת

שדוק1663. תורגא  ףסוירצוא  יכדרמ  םהרבא  "דןוסקרמ , דודשאעשת

םיכרכ1664.  5 תובא -  ירמא  ריאמרצוא  בקעי  ןב  יבצ  "טןאמנירל , םילשוריישת

םיכרכ1665.  21 םירפא -  הירארצוא  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"טבייל קרבסשת ינב 

םיכרכ1666.  6 לארשי -  ץרא  לארשירצוא  "עלאירא , םילשורישת



םשה1667. ייודב  קחצירצוא  ןב  לואש  "גתויח , צרת

תומבי1668. םירואיב -  ףסוירצוא  בקעי  "טןירג , סשת

םיכרכ1669.  25 וריבחל -  םדא  ןיב  םדאלרצוא  םדאה  תרות  "בןוכמ  תפצעשת

םויכ1670. גוהנה  ןיד  תיב  הנובתורצוא  תעד  שרדמה  "חתיב  םילשוריסשת

תיב ה'1671. עשוהירצוא  "זןמדירפ , םילשוריעשת

םולב1672. היעשירצוא  םחנמ  סחניפ  ד'גרבצנימ , "ט -  םילשוריפרת

םולב1673. ןסינרצוא  השמ  ןב  יבצ  ןרהא  "גזיוהסייוו , בובל Lvovערת

םולב1674. יולהרצוא  הדוהי  ןב  לארשי  "ףרלט , ,רת ופי

ב1675. א -  םולב -  רכשירצוא  "ססאס , הלשימרפ Przemyslרת

הוצמ1676. רב  לארשירצוא  בקעי  ןב  םירפא  "וטכה , קרבעשת ינב 

םיכרכ1677.  2 םהרבא -  תירב  הדוהירצוא  ןב  םהרבא  "דיערד , דודשאעשת

תווצמה1678. תוכרב  יולהרצוא  יבצ  ףסוי  "ודלפרבה , םילשורימשת

םינתח1679. תכרב  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "אץרפ , םילשוריסשת

השועמ1680. טג  ריאמרצוא  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "דהנחוא , םילשורישח

.1681< ןישטוטס  > הרות ירבד  ינוילג  השנמרצוא  יכדרמ  "טרבליז , סשת

םיזנג1682. הדוהירצוא  ןב  השמ  בקעי  "כונאדילוט , םילשורישת

והילא1683. יבד  הידידירצוא  "ארפרודסנרב , משת

םיכרכ1684.  2 םיקסופה -  ירבד  לאקזחירצוא  לואש  "זסייוו , ןודנולסשת

םיכרכ1685.  2 םהימגתפו -  םימכח  ירבד  יכדרמרצוא  ןב  ןרהא  "דןאמייה , ביבא Tel Avivצרת לת 

.1686< ונידאל ןולימ   > שדקה ןושל  ירבד  בילטוגרצוא  םאיליוו  "ורלפואש , אטשוק Istanbulטרת

וניבר1687. ירבד  ריאמרצוא  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "הרגה , ןודנולעשת

דוד1688. דודרצוא  "ארבורג , םילשוריסשת

ולוככ1689. ובור  ןיד  יעוררצוא  לאוי  "בידשמ , קמעהעשת לדגמ 

תונברקה1690. תרות  םיניד -  םירפארצוא  "ארעלאצ , קרבפשת ינב 

םיגהנמו1691. םיניד  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "זןייטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ1692.  19 תונברקה -  תרות  םיניד  תונברקהרצוא  תרות  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

םירחבנ1693. םישורד  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "חןייטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

תושרד1694. ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "טןייטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ1695.  4 םירמאמו -  תושרד  םהרבארצוא  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"עיכדרמ םילשורישת

הדגאה1696. הדוהירצוא  בקעי  ןב  ריאמ  "זרעגרעוורעייפ , ןימד Frankfצרת טרופקנרפ 

םיכרכ1697.  3 הדגאה -  לאומשרצוא  ןב  דוד  השמ  - סורג , "ד ישת
"ו םילשוריטשת

תרגאה1698. יולהרצוא  דוד  ףסוי  "זןייטשפא , משת

הנומאה1699. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

ץראה1700. "וטוקילרצוא  םילשוריפרת

םישוריפהו1701. םירואבה  ןבואררצוא  ןב  בקעי  סחניפ  "בןהכה , ןודנול Londonישת

םיכרכ1702.  10 תותיירבה -  דודרצוא  ןב  לאכימ  - רגיה , "ח צרת
"ח קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ1703.  4 תירבה -  בודרצוא  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "גגרבסיו , םילשורינשת



שורדהו1704. תירבה  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "אץרפ , םילשוריסשת

א1705. הכרבה -  בקעירצוא  םייח  "אןירפס , םילשוריסשת

הכרבה1706. "דסוארקרצוא  "דשח מח

הכרבה1707. דודרצוא  לאוי  ןב  הירא  הדוהי  "בןמפוה , םילשוריפשת

תוכרבה1708. םייחרצוא  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "פןהכ , תיליעשת רתיב 

.1709( ןירדהנס  ) די םינואגה -  יבצרצוא  םייח  "זשביוט , םילשוריכשת

הרז1710. הדובע  תכסמ  םינואגה -  )רצוא  ךרוע  ) ריאמ ןב  םימחר  והילא  "וינייז , הפיחעשת

םיכרכ1711.  13 םינואגה -  ריאמרצוא  ןב  השנמ  ןימינב  - ןיוול , "ח פרת
"ד הפיח Haifaשת

םיכרכ1712.  2 שדחה -  םינואגה  שדחהרצוא  םינואגה  "חרצוא  םילשוריעשת

םיכרכ1713.  9 םילודגה -  בקעירצוא  ילתפנ  - ןהכה , "ז כשת
"ל הפיחשת

קחצי1714. ינויגה  קחצירצוא  "זםיובלהא , כשת

חוחינ1715. חירמ  םילוגלגה -  ןברצוא  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"פהשמ הלופעשת

א1716. זונגה -  סחנפרצוא  "דאריפש , תילעעשת רתיב 

םיכרכ1717.  2 הפטההו -  שורדה  םולשרצוא  - ץיבוניבר , "ח ערת
"צ קרוי New Yorkרת וינ 

םיכרכ1718.  2 דוד -  תרדה  םינרדה  שוניברצוא  ןב  ןרהא  דוד  קי , ' - צייבולוס "א ישת
"ב קרוי New Yorkלשת וינ 

םיכרכ1719.  2 תושרדה -  קודצרצוא  ןב  יכדרמ  "סירהצי , ןיעהשת שאר 

םיכרכ1720.  2 תורצקה -  תושרדה  םרמערצוא  "איקוהד , םילשוריפשת

םינימה1721. תעברא  רדהה -  םייחרצוא  קחצי  ףסוי  "ורנירב , םילשוריעשת

הוצמה1722. תבל  הידוהה  הדוהירצוא  "חבואט , אתאעשת תירק 

םיכרכ1723.  6 הכלהה -  "חרצוא  וא "ע  וש םירוביח ע"ס  "זףסוא  קרבסשת ינב 

םיכרכ1724.  13 תוכלהה -  םחנמרצוא  םירפא  ןב  הירא  הדוהי  "דבואט , םילשורימשת

םיגהנמהו1725. תוכלהה  ףסוירצוא  םייח  ןב  לאומש  "טרזיורק , םילשורילשת

הרטפהה1726. ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "גץרפ , וקיסקמעשת

תוקחרהה1727. יולהרצוא  דוד  ריאמ  םייח  "גןמסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

תובא א1728. יקרפ  בהזה -  בקעירצוא  המלש  ןב  דוד  ןייטשנכייא ,
"ואדייז עשת

םיכרכ1729.  4 רהזה -  אקצריהרצוא  ילתפנ  ןב  לאינד  - שירפ , "ו לשת
"ז םילשורילשת

םיכרכ1730.  7 םינמזה -  קחצירצוא  והילא  ןב  יכדרמ  ןרהא  "בקסירב , עשת

.1731< םייחה יכרדמ   > "ם א ייחה יבצרצוא  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "צטורנורב , בוקרטויפ Piotrkowרת

.1732< ותרוצו םייחה   > "ם ב ייחה יבצרצוא  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "צטורנורב , בוקרטויפ Piotrkowרת

.1733< דימתה רפס   > אי םייחה  םייחהרצוא  - רצוא  "ה פרת
"ח הוד Devaצרת

םייחה1734. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורינשת

א1735. םייחה -  ןברצוא  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "חרדנסכלא  םילשוריירת

םייחה1736. קחצירצוא  ןב  בקעי  "גןולהצ , היצנו Veniceמת



םייחה1737. "הןוחרירצוא  צרת

םייחה1738. דודרצוא  ףסוי  גרבסיו , ףסוי -  "חרגרבניש , םילשורילשת

א1739. םייחה -  וכערצוא  ןמד  לאומש  ןב  "פקחצי  םילשורישת

םיכרכ1740.  11 םייחה -  םייחהרצוא  - רצוא  "ה פרת
"ח הוד Devaצרת

םיכרכ1741.  4 והילא > - ראב  םע   > םייחה ןברצוא  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ארדנסכלא  תובוחרעשת

םיכרכ1742.  2 ךוניחה -  "דםיטוקילרצוא  עשת

המכחה1743. םייחרצוא  בקעי  ןב  רזעילא  םהרבא  "ורפוס , םילשוריסשת

עדמהו1744. המכחה  ןהכהרצוא  ריאמ  ןב  שריה  יבצ  "וץיבוניבר , אנליולרת

תידומלת1745. הידפולקיצנא  ךותמ  הכונחה -  תידומלתרצוא  "דהידפולקיצנא  םילשורישח

לאומש1746. ןרק  דסחה  םילשורירצוא  לאומש , ןרק  דסחה  םילשורית"שרצוא 

םידיסחה1747. לשרצוא  םירצוי  תויכז  תודוא  הריקס 
"ת "דהק דעלאשח

תידומלת1748. הידפולקיצנא  ךותמ  למשחה -  תידומלתרצוא  "זהידפולקיצנא  םילשורימשת

םיכרכ1749.  7 תועידיה -  ןרהארצוא  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , "דשח מח

םיכרכ1750.  3 ןושרג -  תפיסא  תועידיה  לאכימרצוא  ןב  לדנמ  ןושרג  "ורגרבנזייא , נשת

םיכרכ1751.  2 םלשה -  תועידיה  ןרהארצוא  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "אןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ1752.  2 תודהיה -  והילארצוא  "דלאיומ , םילשוריעשת

םידימלתל1753. תודהיה  רברצוא  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"גיולה ,פרת קרוי - וינ

םיכרכ1754.  3 ידוהיה -  ,רצוא  ץיבוקשרה םהרבא -  רשלגנא ,
ןרהא "חלאומש  קרבכשת ינב 

דוחיה1755. והילארצוא  ןב  דוד  "גירדא , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ1756.  2 ימלשוריה -  יכדרמרצוא  םהרבא  "חגרבשרה , םילשורילשת

םיכרכ1757.  4 דובכה -  יולהרצוא  ףסוי  ןב  סורדוט  "פאיפעלובא , םילשורישת

םיכרכ1758.  2 הפיכה -  דודרצוא  הירא  "הןמרסו , םילשוריעשת

לובזורפו1759. םיפסכ  תטימש  ףסכה -  יולהרצוא  היבוט  ץרפ  "ושטייד , הפיחמשת

הכלה1760. ןתנרצוא  םחנמ  ןב  קחצי  "וךאברעיוא , םילשורישת

םיכרכ1761.  2 הכלה -  רדהורצוא  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ1762.  19 תוכלה -  יבצרצוא  םהרבא  "פןמדירפ , שת

םידעומה1763. תוכלה  לאוירצוא  בקעי  "הףלוו , דודשאסשת

ןוממב1764. תויולתה  תוכלה  לאוירצוא  בקעי  "דףלוו , דודשאשח

םירדנ1765. תוכלה  לאוירצוא  בקעי  "וףלוו , דודשאסשת

ץיק1766. תוכלה  הדוהירצוא  דוד  "ארעגילליוו , משת

תיבר א1767. תוכלה  ביילרצוא  הדוהי  "טןמציו , עשת

תיבר ב1768. תוכלה  ביילרצוא  הדוהי  "טןמציו , עשת

םימי1769. תוכירא  ןרכשש  תוכלה  לאוירצוא  בקעי  "דףלוו , דודשאשח

םיכרכ1770.  3 םירמאמה -  באזרצוא  רשא  "ססייוו , דודשאשת

םיכרכ1771.  5 הליגמה -  רדהורצוא  זוע  םילשוריתכרעמ 



תודמה1772. אמילרצוא  הדוהי  ןב  ףסוי  - בולאירבג , "א ערת
"ה פרת

םיכרכ1773.  15 םישרדמה -  ילתפנרצוא  - םיובנירג , "ב סשת
" םילשוריסשת

הרכוב1774. ידוהי  לש  הקיזומה  ארזערצוא  "זבוקלמ , ביבאסשת לת 

.17754 תיפוסולפ -  היגולותנאו  םייפוסולפה  םיחנומה  רצוא 
והילאםיכרכ ןב  בקעי  - ןיקצאלק , "ו פרת

"ד ןילרב Berlinצרת

רסומה1776. ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "עץרפ , וקיסקמשת

םיכרכ1777.  13 םידעומה -  רדהורצוא  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ1778.  2 םירבחמה -  השמרצוא  "זרלפ , תפצלשת

ןילבולמ1779. ןהכה  קודצ  לש ר ' הבשחמה  ןהכהרצוא  בקעי  ןב  קודצ  "אץיבוניבר , םילשורימשת

םימה1780. םולשרצוא  "דחקור , םילשורינשת

םיבתכמה1781. םינשירצוא  יתפש  יבבוד  תרבח  "ט.ןיטאיסוה  נרת

םיכרכ1782.  3 םיבתכמה -  םייחרצוא  ןב  ףסוי  "אשאשמ , םילשורינשת

יללכה1783. םילמה  השמרצוא  "מםיובלוש , בובלרת

ךלמה1784. ןהכהרצוא  בקעי  ןב  קודצ  "טץיבוניבר , Lodzצרת זדול '

ךלמה1785. קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , ןילקורבפשת

תוכלמה1786. )רצוא  ךרוע  ) ילתפנ רתלא  "ארענזיצ , ןילקורבעשת

אלאיב1787. םיגהנמה -  דודרצוא  באז  "בןמכייר , םילשוריעשת

םירפסמה1788. דודרצוא  םייח  ןב  לארשי  "בןמגילז , רומיטלב Baltimoreשת

םיכרכ1789.  2 תוישעמה -  ילתפנרצוא  "חםיובנירג , םילשורימשת

םיכרכ1790.  6 תוישעמה -  בקעירצוא  ןב  ןבואר  "טהנענ , םילשוריכשת

םימגתפהו1791. םילשמה  באזרצוא  דוד  ןב  לארשי  "טןוזדיוד , םילשוריכשת

םימגתפהו1792. םילשמה  םייחרצוא  לארשי  "בבויבט , ןילרב Berlinפרת

א-ב1793. םינמיתה -  םימגתפהו  םילשמה  קודצרצוא  ןב  יכדרמ  "חירהצי , ןיעהסשת שאר 

ןושאר פ"ב1794. רדס  הנשמה -  רברצוא  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
יולה

 - "ה צרת
"ו קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ1795.  23 טפשמה -  לאקזחירצוא  ןב  והילא  ןרהא  "אםלהליו , םילשוריעשת

םיכרכ1796.  2 טפשמה -  םייחרצוא  ןב  םוחנ  - רבוקר , "ה לשת
"ז םילשורילשת

םיכרכ1797.  2 טפשמה -  הדוהירצוא  ןב  והילא  "אבוקחצי , םילשוריעשת

םיכרכ1798.  2 טפשמה -  םייחרצוא  יביתנ  ןידה  "טתיב  םילשוריעשת

ב1799. םינוגינה -  רואלארצוא  "פרנלו , "דשת בח רפכ 

ןיאושינה1800. רדהורצוא  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ1801.  3 שפנה -  ןושמשרצוא  ןב  קחצי  "עגרובזניג , "דשת בח רפכ 

תולוגסה1802. םהרבארצוא  בקעי , "אןב  םילשורינשת

םיכרכ1803.  3 תולוגסה -  השמרצוא  הירא  "דטלימ , דווקילעשת

תונווכהו1804. תולוגסה  לאנתנרצוא  ןב  הימחנ  ןויצ  ןב  רגרבסרפ ,
"ארשא םילשוריעשת

םינמיסה1805. ףסוירצוא  "ההנחוא , םילשוריעשת

םיכרכ1806.  20 םירופיסה -  ריאמרצוא  באז  ןב  יבצ  - ץיבוקשומ , "א ישת
"ט םילשוריישת



ארפסה1807. רזעלארצוא  ןב  םחנמ  "כאבמעז , הנויצ Nesשת סנ 
Ziyyona

ב1808. םירפסה -  לדנמרצוא  םחנמ  "הןיקטאלז , םילשוריכשת

םירפסה1809. בקעירצוא  ןב  קיזייא  קחצי  בקעי , - ןב  "ז לרת
"מ הנליו Vilnaרת

רזעה1810. והילארצוא  ןב  דוד  "זירדא , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ1811.  5 ןויעה -  השמרצוא  ןב  חנ  לארשי  "חןונרא , קרבעשת ינב 

םיכרכ1812.  3 ןויעה -  ןמלזרצוא  המלש  ןב  דוד  םהרבא  "ברזיורק , תיליעפשת ןיעידומ 

רצוא ב"ד1813. ריעה -  ןועמשרצוא  "דדלפנירג , םילשורינשת

בוריעה1814. לאנתנרצוא  ןב  ףסוי  "הבולאפר , םילשוריסשת

טקפסורפ ב1815. םיקסופה  םיקסופהרצוא  "דרצוא  םילשוריישת

םירופה1816. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ1817.  2 םישוריפה -  לכימרצוא  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "דםיבלמ , םילשוריכשת

תוירוה1818. תכסמ  לע  םישוריפה  םינורחאורצוא  םינושאר  "בץבוק  םילשוריסשת

חוחינ1819. חירמ  תואלפה -  ןברצוא  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"אהשמ הלופעפשת

םיכרכ1820.  4 תואלפה -  תואלפהרצוא  רצוא  "דןוכמ  םילשורישח

םינינפה1821. קחצירצוא  ןב  רואיל  "בןרזע , םיקפואסשת

חספה1822. ,רצוא  לארזיא בוד -  ןב  םירפא  ירשא ,
ריאמ "וםהרבא  כשת

הסנרפה1823. ילתפנרצוא  "וםיובנירג , םילשוריסשת

םירופ1824. תוארפרפה -  יכדרמרצוא  לארשי  ןב  ילתפנ  "בםיובנירג , םילשוריעשת

ךל1825. ךל  השרפה -  קחצירצוא  םייח  ןב  שיבא  םהרבא  "אסקאד , םילשוריפשת

םיכרכ1826.  6 השרפה -  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "בץרפ , וקיסקמעשת

השודקה1827. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ1828.  29 םיסרטנוקה -  המלשרצוא  רזעילא  "גקיש , םילשורינשת

םיכרכ1829.  6 חוחינ -  "ח  ירמ םיסרטנוקה  ןברצוא  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"ההשמ הלופעעשת

םינברה1830. יבצרצוא  ןתנ  "הןמדירפ , קרבלשת ינב 

הבשחמהו1831. ןויערה  רסיארצוא  לארשי  ןב  הירא  בוד  "וטייח , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ1832.  5 "ס -  שה יכדרמרצוא  "ברעגילליוו , כשת

תיעיבשה1833. רדהורצוא  זוע  "דתכרעמ  םילשוריעשת

תבשה1834. לאנתנרצוא  ןב  ףסוי  "בבולאפר , קרבסשת ינב 

תבשה1835. ,רצוא  שורא ןב  והילא -  ןב  דוד  ירדא ,
לאירבג ןב  "זןורש  הוקתעשת חתפ 

םיכרכ1836.  2 תבשה -  עשוהירצוא  ןב  לישנא  רשא  "חץכ , םילשורילשת

םיכרכ1837.  6 "ת -  ושה "לרצוא  שרהמ "אןוכמ  םילשורימשת

םיכרכ1838.  4 הינש - > הרודהמ   > "ת א ושה "לרצוא  שרהמ "וןוכמ  םילשורינשת

םיבבושה1839. רדהורצוא  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

ןחלושה1840. םשרצוא  "דםוליעב  "דשח מח



תורטשה1841. רואינשרצוא  ןב  רשא  ביל  הדוהי  קאלוג ,
יולה "וןמלז  םילשוריפרת

תוחישה1842. קחצירצוא  בקעי  ןב  יבצ  לאיחי  "אךאילא , םילשוריפשת

םיכרכ1843.  2 הצילמהו -  הרישה  םייחרצוא  לארשי  "טבויבט , ביבא Tel Avivפרת לת 

םיכרכ1844.  5 טויפהו -  הרישה  באזרצוא  דוד  ןב  לארשי  - ןוזדיוד , "ה פרת
"ג קרוי New Yorkצרת וינ 

םייח1845. ףסוי  ברה  לש  תושרדהו  םירוביחה  םירישה , םהרבארצוא  בקעי , "דןב  םילשורינשת

ןחלשה1846. ךונחרצוא  ןב  לארשי  יכדרמ  ןמשיפ ,
"הךאנעה סשת

.1847< םיכלמ ןחלש  עברא -  לש  ןחלש   > ןחלשה ,רצוא  בוט המ  הואלח -  ןבא  רשא  ןב  ייחב 
םהרבא ןב  "דריאי  דעלאעשת

תומשה1848. יכדרמרצוא  ןב  ביל  הדוהי  "חץיבולסיש , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ1849.  5 תומשה -  לאיזוערצוא  ןב  םייח  םהרבא  "גגרבנזור , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ1850.  5 ילבב -  דומלתל  תומשה  עשוהירצוא  םייח  ןב  ןימינב  יקסבוסוק ,
ןויצ - "טןב םילשוריכשת

לאעמשי1851. יברד  אתליכמ  לש  תומשה  עשוהירצוא  םייח  ןב  ןימינב  יקסבוסוק ,
ןויצ - "הןב םילשוריכשת

א1852. החמשה -  באזרצוא  ןב  ןבואר  לאפר  "פלהוטס , דווקילשת

תוחמשה1853. הירארצוא  ןב  יעור  "אדמח , הירבטפשת

אמק1854. אבב  אתתעמשה -  והילארצוא  ןב  הדוהי  לאומש  קסירב ,
"דקחצי םילשוריסשת

תירבעה1855. הפשה  םוחנרצוא  בוק , ' "חצוטס כשת

םילהתה1856. ןויצרצוא  - ןב ןב  בקעי  םהרבא  - ןהכ , "ז שת
"י וגקיש Chicagoשת

םיכרכ1857.  2 תויודעוותה -  קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , עשת

םיכרכ1858.  2 תופסותה -  )רצוא  ךרוע  ) יולה הירא  יכדרמ  "אקינמאי , םילשוריסשת

תוכמ1859. תופסותה -  תואבומו  תופסותה  רדהורצוא  זוע  "חתאצוה  םילשוריסשת

תישארב1860. הרותה -  אביקערצוא  והימרי  ןב  ןויצ  ןב  "גספלא , ישת

הרותה1861. רברצוא  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"ויולה קרוי New Yorkפרת וינ 

הרותה1862. הרותהרצוא  - רצוא  "ט פרת
"צ הבר Djerbaרת ג'

הרותה1863. לארשירצוא  ןב  םירפא  "זאדנאל , טגיס Sighetסרת

םיכרכ1864.  5 הרותה -  יבצרצוא  ןרהא  ןב  והילא  "גרגניזלש , םילשוריעשת

שרדמהו1865. דומלתה  ריאמרצוא  קחצי  ןב  לארשי  "חץיבונאק , קרוי New Yorkסרת וינ 

תונומתה1866. השמרצוא  ןב  ןויצ  - ןב "טטאטשנזייא , קרוי New Yorkסרת וינ 

.1867< תידומלת הידפולקיצנא   > הליפתה דודרצוא  "בןהאק , םילשוריעשת

םיכרכ1868.  2 םוגרתה -  ןברצוא  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא םהרבא 

 - "ג צרת
םילשורית"ש

םיכרכ1869.  2 המורתה -  הרותהרצוא  תוחרוא  "י  עש "וללוכ  םילשוריעשת

לש1870. - וש "מ  וח תובושתה -  ןשוחהרצוא  רואמ  "הןוכמ  דודשאעשת

םיכרכ1871.  3 תובושתה -  השמרצוא  ןב  דוד  "סןטיבא , שת

םיחוכו1872. ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "חןייטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 



אטוז1873. בוטרצוא  םייח  "הןומרע , ביבאכשת לת 

יתונורכז1874. ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "צןייטשנזייא , קרוי New Yorkרת וינ 

םיכרכ1875.  2 ביבח -  תאצוהלרצוא  דעוה  םידיסח -  רפכ  תבישי 
וניתובר "דירבד  םיסכרשח

םיכרכ1876.  4 םישודיח -  ינואגמרצוא  םישודיחו  םירואיב  תפוסא 
"ותורודה םילשוריסשת

ןירדהנס א1877. "ס -  שב םישודיח  קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

םייח1878. קחצירצוא  ןב  העושי  "חיולה , םילשוריסרת

םייח1879. עשוהירצוא  ןב  שריה  יבצ  םייח  "טאדורב , הנליו Vilnaנרת

םייח1880. ןרהארצוא  ןב  לכימ  לאיחי  "דיקסניצאקוט , םילשורישח

םיכרכ1881.  5 םייח -  יולהרצוא  לאומש  ןב  בקעי  םייח  "וןמרקוצ , ביבאכשת לת 

םיכרכ1882.  2 םייח -  קחצירצוא  ןב  םייח  "גהציק , טגיס Sighetערת

םיכרכ1883.  2 םייח -  םחורירצוא  ןב  רזוע  םייח  "וקילרג , לשת

םיכרכ1884.  2 םייח -  םייחרצוא  - רטכש , "ז צרת
"ט Zamoscצרת ץשומז '

המכח1885. יכדרמרצוא  ןב  הדוהי  "זשרב , טרת

דומלתה1886. ימכח  ריאמרצוא  "ושילזיימ , קרבכשת ינב 

םיגהנמ1887. ףולח  ינבורצוא  חרזמ  ישנא  ןיבש  םיקוליחה 
לארשי - "בץרא םילשורישת

םימי1888. תדמח  ןברצוא  המלש  דוד  רוחש , יקסבוסוק 
םהרבא "טקחצי  קרבסשת ינב 

םידליה1889. ךונח  המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

תורבסו1890. תוריקח  הירארצוא  הדוהי  "פיקסבולדיש , דודשאשת

הרהט1891. ףסוירצוא  ןב  דוד  המלש  "חןיילק , ןודנולעשת

םיכרכ1892.  9 בוט -  דירצוא  יבתכ  ךותמ  םיקיתע  םירבד 
"מםיקתעומ ןילרברת  Berlin

ךלמה1893. ימעט  ןברצוא  ןמלז  המלש  ןיילק , - יקצינאלק
"טבקעי צרת

"ת1894. הע "ל  זח ימעט  ןברצוא  ןמלז  המלש  ןיילק , - יקצינאלק
"טבקעי קרוי New Yorkצרת וינ 

םייחה1895. םהרבארצוא י"ד  ןב  בוד  רכשי  "ד , "דבאב בובל Lvovצרת

.1896< השדח הרודהמ   > םייחה םהרבארצוא י"ד  ןב  בוד  רכשי  "ד , "הבאב נשת

תויללכ1897. תועידי  והילארצוא  קרבןוגרפ , ינב 

םיכרכ1898.  11 דרפס -  ידוהי  דרפסרצוא  ידוהי  "טרצוא  םילשוריישת

לאיחי1899. לאיחירצוא  "ש , "סקז םילשורישת

א1900. תיעיבש -  ידוסי  לאומשרצוא  ןב  בקעי  הדוהי  "זןמקיד , םילשוריסשת

תארי ה'1901. יבצרצוא  ןב  רזעילא  םהרבא  "טיקסנאדג , ןג Ramat Ganישת תמר 

םימש1902. תארי  היבוטרצוא  ןב  םייח  ףסוי  "זןייד , םילשוריעשת

שדקמהו1903. םילשורי  תידומלתרצוא  "גהידפולקיצנא  םילשוריעשת

ךעשי1904. םולשרצוא  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "גרפוס , םילשוריסשת

לארשי1905. הריכמורצוא  םירפס  תכורעתל  גולטק 
"טתיבמופ םילשורימשת



םיכרכ1906.  10 לארשי -  לארשירצוא  - רצוא  "ז סרת
"ג קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ1907.  2 םלשה -  לארשי  ןהכהרצוא  יכדרמ  "וםולב , שמשסשת תיב 

םאו1908. בא  דובכ  לאירוצרצוא  "טהסעת , קרבנשת ינב 

תווצמה1909. תנווכ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "הץרפ , וקיסקמסשת

לכ1910. ךורברצוא  ןב  רודגיבא  ןמלק  "עאלרפ , ןילבול Lublinרת

הדמח1911. ילכ  לכ  רזעילארצוא  ןב  קחצי  והירמש  "בץישפיל , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ1912.  2 ןורשי -  יגהנמ  לכ  קחצירצוא  ןב  רזעילא  םהרבא  ץיבושריה ,
"זקיזייא סיאולערת .טס   St. Louis

םיינרות1913. תע  יבתכ  קחצירצוא  "מןיול , שת

לדנמ1914. יבר  לש  ויזנג  תיבב  אצמנה   > םיבתכ רצוא 
< )יזנכשא ךרוע  ) םהרבא דוד  "טםיובלדנמ  סשת

הריפסה1915. ימיו  רמועב  המלשרצוא ל"ג  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

בל1916. בדרצוא  לאומש  ןב  לארשי  בקעי  "זלטס , קרבנשת ינב 

הנוי1917. רפס  םיטוקיל -  םיטוקילרצוא  "הרצוא  םילשורימשת

םיכרכ1918.  2 םיטוקיל -  קחצירצוא  "הןמפוה , םילשוריכשת

םישנל1919. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ1920.  2 "י -  שר יזעל  השמרצוא  "סןטק , םילשורישת

א1921. רויע -  ינפל  יבצרצוא  לאקזחי  ןב  השמ  "דביוט , םיקפואשח

םיכרכ1922.  2 תוחיש -  יטוקל  קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , עשת

שרדמה1923. ןושל  הדוהירצוא  ןב  יכדרמ  םהרבא  ץיוורוה ,
לגנא יולה  םילשורית"שםוחנ 

ב1924. ארקמה -  ןושל  ןברצוא  םירפא  לאומש  םאטשנוול ,
עשוהי ואלב , "כןיטראמ -  םילשורישת

םיכרכ1925.  2 ארקמה -  ןושל  ןברצוא  םירפא  לאומש  םאטשנוול ,
עשוהי ואלב , "זןיטראמ -  םילשוריטשת

דומלתהו1926. ארקמה  ןושל  ןברצוא  טדנב  ךורב  רשא  יקסנורבאג ,
רב "דרכששי  הבקסומ Moscowפרת

םיכרכ1927.  2 הנשמה -  ןושל  ןברצוא  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא םהרבא 

 - "ד ערת
"ז םילשוריפרת

ןמית1928. ינבלש  שדוקה  ןושל  הדוהירצוא  "חיבהצר , לשת

םיכרכ1929.  4 "ם -  במרה ןושל  דודרצוא  "ךףסא , הפיחשת

םיכרכ1930.  6 אתפסותה -  ןושל  ןברצוא  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא םהרבא 

 - "ג צרת
"א ,כשת םילשורי

םיכרכ1931.  42 דומלתה -  ןושל  ןברצוא  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא םהרבא 

 - "ד ישת
"ט םילשורימשת

םיכרכ1932.  5 םישרדמהו -  םידומלתה  ןושל  קחצירצוא  ןב  בקעי  "דיול , ,פרת אניוו - ןילרב

.1933< הנושאר הרודהמ   > םישרדמהו םידומלתה  ןושל  רצוא 
םיכרכ  4 קחצי - ןב  בקעי  - יול , 1876

גיצפייל1889.

םיכרכ1934.  13 םיאנתה -  ןושל  עשוהירצוא  םייח  ןב  ןימינב  יקסבוסוק ,
ןויצ - "הןב םילשוריכשת

םיכרכ1935.  2 םימכח -  ןושל  ךורברצוא  ןב  רודגיבא  ןמלק  "ואלרפ , םילשוריטשת

תומשה1936. רצוא  ימלשורי -  דומלת  ןושל  עשוהירצוא  םייח  ןב  השמ  "היקסבוסוק , םילשורימשת



םיכרכ1937.  7 ימלשורי -  דומלת  ןושל  ןברצוא  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא "מםהרבא  םילשורישת

םיכרכ1938.  3 םיימלשורי -  תונושל  המלשרצוא  ןב  השמ  "עסיסע , קרוישת וינ  םילשורי - 

םיכרכ1939.  3 הכלה -  ירמאמ  באזרצוא  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  - הדיסח , "ט ישת
"כ םילשורישת

"ל1940. זח ירמאמ  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "זןייטשנזייא , קרוי New Yorkשת וינ 

תודיסח1941. ירמאמ  קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , עשת

"ך1942. נת ירמאמ  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "הןייטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ1943.  2 םירמאמ -  קחצירצוא  ןב  ןאמפיל  רזעילא  "א , יבל
"בןרהא ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ1944.  5 םירמאמ -  יבצרצוא  ןרהא  "טרעלפמור , שמשסשת תיב 

תושמשה1945. ןיב  םירמאמ  היננחרצוא  בקעי  "הןטרגניו , שמשעשת תיב 

לארשי1946. בל  םירמאמ  ביילרצוא  לארשי  "עןמלונ , םילשורישת

םיכרכ1947.  2 אזלעב - >  > וניתובר ןחלשמ  םירמאמ  תיבלרצוא  קה ' וניתובר  תרותמ  ףסוא 
- אזלעב "ט עשת

שרדמ1948. "י , תכ חסונ  הבר , הכיא  הכיא -  ישרדמ  רצוא 
בוט חקל  שרדמ  ןרהאאטוז , ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

.1949
םינפ ןוירוג , אבא  הבר , רתסא  רתסא -  ישרדמ  רצוא 

בוט חקל  רתסא , תליגמ  ןרהאםירחא , ןורכז  תאצוהב  הדגא  "אישרדמ  פשת

תישארב1950. ראובמה - )  ) רהזה ישרדמ  ילתפנרצוא  "דםיובנירג , םילשורישח

חקל1951. אטוז , שרדמ  הבר , תלהק  תלהק -  ישרדמ  רצוא 
ןרהאבוט ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

.1952 - בוט חקל  אטוז , שרדמ  הבר , תור  תור -  ישרדמ  רצוא 
רפוס םתח  שפנ , ןרהאבישמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "אישרדמ  פשת

םיכרכ1953.  2 םירישה -  ריש  ישרדמ  ןרהארצוא  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

םיכרכ1954.  2 םישרדמ -  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "הןייטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

ב1955. די -  יבתכ  םישרדמ  בקעירצוא  ןב  ןרהא  המלש  - רמייהטרוו , "ג ערת
"ד םילשוריערת

תודמו1956. רסומ  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "אןייטשנזייא , קרוי New Yorkשת וינ 

"ל1957. זח ירסומ  ףסוירצוא  ןרהא  "ןלזרב , םילשורישת

םידמחמ1958. ףסוירצוא  ןב  ןתנ  "בבילטוג , םילשוריעשת

עשוהי1959. תקלח  שדוק  יבתכמ  לאימחרירצוא  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"זיבצ םילשוריסשת

םיכרכ1960.  2 םיבתכמ -  םהרבארצוא  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"עיכדרמ םילשורישת

םיכרכ1961.  2 תבלו -  השאל  םיבתכמ  המלשרצוא  רזעילא  "זקיש , םילשורינשת

תורז1962. םילמ  לכימרצוא  היבוט  ןב  הירא  בוד  ןאמדירפ ,

םיכרכ1963.  2 תוירא -  תונועממ  ןרהארצוא  ןורכז  "וןוכמ  עשת

םיכרכ1964.  2 "ד -  בח יגהנמ  לאומשרצוא  יכדרמ  ןב  עשוהי  "הןיישדנומ , םילשורינשת

לאוי1965. יכרד  םידיסח -  יגהנמ  ךינעהרצוא  ךונח  ןב  לאוי  "נםיובלטייט , םילשורישת

ןיאושינ1966. יגהנמ  הירארצוא  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"ובייל םילשוריסשת

"ד1967. וי תוארוהו -  םיגהנמ  המלשרצוא  רכשי  "ויקצירטסיב , םילשוריסשת



תועסמ1968. ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "זןייטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 

הדגהה1969. ישרפמ  םילשורירצוא  "חןוכמ  םילשוריסשת

תונעשוהה1970. ישרפמ  םילשורירצוא  "דןוכמ  םילשוריעשת

הליגמה1971. ישרפמ  םילשורירצוא  "פןוכמ  םילשורישת

םיכרכ1972.  5 "ם -  במרה ישרפמ  "םרצוא  במרה ישרפמ  רצוא  "דןוכמ  םילשורישח

רבדמב א1973. הרותה -  ישרפמ  םשרצוא  "טםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ1974.  5 הרותה -  ישרפמ  םילשורירצוא  "זןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ1975.  19 דומלתה -  ישרפמ  םילשורירצוא  "אןוכמ  םילשורילשת

ארזע1976. "ך -  נתה ישרפמ  םייחרצוא  קחצי  ףסוי  "הרנירב , םילשוריעשת

הכונח1977. ישרפמ  םילשורירצוא  "וןוכמ  םילשוריעשת

םישודיחו1978. םישרפמ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "בץרפ , וקיסקמפשת

ןיליפת1979. תווצמ  קחצירצוא  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "אקיזייא  םילשוריסשת

םיכרכ1980.  3 לארשי -  רוקמ  ךורברצוא  ןב  השמ  לארשי  "חשיפסייו , קרבסשת ינב 

םיכרכ1981.  2 תוילגרמ -  סחנפרצוא  "ברלימ , םילשורינשת

"ץ1982. יירה יברה  תומישרמ  בודרצוא  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"טרב עשת

םיכרכ1983.  5 םידיסח -  ילשמ  רשארצוא  ןב  דוד  - יקצירז , "ז ישת
"ט ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ1984.  4 תוינשמ -  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "דץרפ , וקיסקמסשת

םיכרכ1985.  6 השדח > - הרודהמ   > תוינשמ ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "עץרפ , וקיסקמשת

םיכרכ1986.  2 ןמית -  ימכח  תנשמ  קחצירצוא  ןב  םולש  "חיולה , םילשוריעשת

םיכרכ1987.  4 לארשי -  תוניגנ  הדוהירצוא  ןב  יבצ  םהרבא  - ןוסלדיא , "ב פרת
"ח םילשוריפרת

דמחנ1988. ריאמרצוא  והיעשי  ןב  והילדג  "וןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

דמחנ1989. בקעירצוא  לאלצב  ןב  הירש  "מיקצילבד , קרבשת ינב 

דמחנ1990. בקעירצוא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "בדלאוונירג , קרוי New Yorkשת וינ 

דמחנ1991. לאומשרצוא  ןב  בקעי  ףלוו  באז  "וןאמזיירג , הלשימרפ Przemyslלרת

דמחנ1992. השמרצוא  ןב  יכדרמ  "ברגיליוו , צרת

דמחנ1993. םינושרצוא  "ך.םינוקית  היצנו Veniceקת

דמחנ1994. לאוירצוא  ירבד  - ללוכ  "ג עשת
"ד עשת

דמחנ1995. יולהרצוא  בקעי  ןב  ןרהא  "טשדנרג , בקעיעשת ןורכז 

דובכה1996. ריש  לע  דמחנ  ןהכהרצוא  השמ  באז  ןימינב  "ורלימ , ןפרווטנאסשת

ןיאושינ1997. ןועמשרצוא  קחצי  רענזאוו , "ל  גס

רפוס1998. םתחה  תולוגס  לאומשרצוא  ןב  השמ  "דרפוס , "דשח מח

םיכרכ1999.  16 "ד -  בח ירופיס  ךונחרצוא  םהרבא  "דןייטשנצילג , "דנשת בח רפכ 

א2000. שטיוואבויל -  ירופיס  שטיוואבוילרצוא  ירופיס  "חרצוא  משת

םידיסח2001. רפס  בודרצוא  רכשי  ןב  ףסוי  םייח  "בןמדלוו , םילשורינשת

.2002, םשה תביתכ  תונווכ  תוזוזמו -  ןיליפת  הרות  רפס  רצוא 
תוזוזמו ןיליפתל  תוישרפ  תביתכ  רשאתונווכ  לארשי  דזיורק , "" םילשורישח



לארשי2003. תורפס  ריאמרצוא  ןב  ביל  הירא  קחצי  - ךורב , "ד ערת
"ה הנליו Vilnaפרת

"א2004. רגה ירפס  והיעשירצוא  "גדרגוניו , םילשוריסשת

הזוזמ2005. ירפס  הזוזמרצוא  ירפס  "דרצוא  םילשורישח

םיכרכ2006.  3 "ם -  תס רשארצוא  לארשי  "גזיורק , םילשורימשת

ןירוסיאב2007. תודע  בודרצוא  הדוהי  "ברנטור , קרבסשת ינב 

זונג2008. ןדע  םהרבארצוא  "סאיפעלובא , םילשורישת

תודהיה2009. יכרע  ןמלזרצוא  רואינש  ןב  ףסוי  "ןןמסורג , םילשורישת

םיכרכ2010.  7 רכששי -  ילהאב  הרותה  יכרע  ןברצוא  לשעה  עשוהי  םהרבא  גרבניו ,
ביל "גרכששי  לשת

םיכרכ2011.  2 ןבה -  ןוידפ  בודרצוא  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "דגרבסיו , םילשורינשת

חספ2012. לש  הדגה  ישוריפ  לאפררצוא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "הקחצי  םילשורימשת

חספ2013. לש  הדגה  םישוריפ -  חספרצוא  לש  "דהדגה  "דלשת מח

הרותה2014. לע  םישוריפ  םישוריפרצוא  "ירצוא  שת

אינתה2015. רפס  לע  םישוריפ  והילארצוא  "אבוסוטמ , "דפשת מח

םיכרכ2016.  2 תודיסחו -  הרות  ינינפ  דודרצוא  רזעילא  "גןמדירפ , ןודנולעשת

םיכרכ2017.  2 םינינפ -  והיתתמרצוא  ףסוי  ןב  בוד  םייח  "אןאמיל , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ2018.  2 תודבועו -  םינינפ  ךורברצוא  "טינושרג , תיליעעשת ןיעידומ 

הדיבא2019. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "זץרפ , וקיסקמסשת

םירג2020. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "חץרפ , וקיסקמסשת

םיכרכ2021.  2 םידעומה -  יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "חץרפ , וקיסקמנשת

חספ2022. תוכלה  לע  םינושארה  יקספ  לאירבגרצוא  "הרענניצ , ןילקורבמשת

הלח2023. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "דץרפ , וקיסקמסשת

הלח2024. יקספ  םייחרצוא  רואיל  "בשמש , םילשוריפשת

תואוקמ2025. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "טץרפ , וקיסקמסשת

םירדנ2026. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "נץרפ , וקיסקמשת

םידי2027. תליטנ  יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "וץרפ , וקיסקמסשת

םירופ2028. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "גץרפ , וקיסקמסשת

תיעיבש2029. יקספ  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "אץרפ , וקיסקמסשת

םיכרכ2030.  2 םיקספ -  ףסוירצוא  ןב  לאכימ  "דץרפ , וקיסקמסשת

חספ2031. לש  הדגה  םירויצו -  םישורפ  ףלוורצוא  באז  ןב  דוד  הדוהי  "פןייטשנזייא , קרוי New Yorkרת וינ 

תובא2032. יקרפ  המלשרצוא  ףסוי  "וסייוו , סלעשת ' גנא סול 

םיכרכ2033.  4 "ד -  בח ימגתפ  ןהכהרצוא  והילא  רתלא  "דןמדירפ , עשת

םימגתפ2034. בודרצוא  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"פרב שת

םיכרכ2035.  2 תוחישו -  םימגתפ  אגרשרצוא  לאקזחי  "גרפרודסדנרב , םילשורילשת

םימכחמ2036. םימגתפ  בילרצוא  הירא  ןב  ךונח  השמ  "דןייטשרב , ןודנול Londonסרת

םיכרכ2037.  19 םישרפמ -  ץבוק  םייחרצוא  ןב  לאפר  "דןייטשנייפ , קרבשח ינב 

םיכרכ2038.  10 ףדה -  רדס  לע  םישרפמ  ץבוק  תילערצוא  רתיב  בובאב  םיכרבא  "וללוכ  סשת



קרפ2039. ןישודיק  "מ -  רמ תפסות  םע  םישרפמ  ץבוק  רצוא 
םירעומרמואה םישרפמ  "דץבוק  "דשח מח

ןטק2040. בדרצוא  םייח  ןומרע ,)  ) "הםואבנטסק ביבאכשת לת 

הדגאב2041. ןישודיק  םהרבארצוא  לאומש  ןב  דוד  לאפר  "סקלופ , קרבשת ינב 

"ק2042. ומ םינושאר -  םינושאררצוא  "חרצוא  םילשורילשת

תומישר2043. קחצירצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , סשת

תבש2044. דמח -  ידש  ,רצוא  דלאוונירג היקזח -  םייח  ינידמ ,
( ךרוע  ) לדנמ םחנמ  "ווהיעשי  סשת

םיבבוש2045. המלשרצוא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ2046.  2 תוטיש -  תוליהקורצוא  יקינולאש  ינברמ  םישוריפ 
"טהיכרות םילשורילשת

םירועיש2047. יכדרמרצוא  "בןרטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ2048.  2 םירועיש -  לאקזחירצוא  ךורב  "דיקצאיפש , תיליעעשת רתיב 

תורשקתה2049. לש  לדניירברצוא  ןמכריוא ,

םימש2050. תארי  לש  סחנפרצוא  "גיליושרטוב , תיליעעשת ןיעידומ 

םולש2051. ןהכהרצוא  יבצ  ןב  םולש  "גסייו , לשת

ב2052. םולש -  הירכזרצוא  "בםולש , קרבסשת ינב 

תיב2053. םולש  המלשרצוא  רזעילא  "חקיש , םילשורינשת

םייח2054. תומש  םהרבארצוא  "פיסורס , "דשת מח

ןועמש2055. ןועמשרצוא  דוד , "גןב  םיקפואעשת

םוגרת2056. דחאו  ארקמ  םינש  עשוהירצוא  בקעי  ןב  לאומש  "נרפואל , קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ2057.  2 שדקה -  ןושל  ישרש  )רצוא  ןושארה  ) סנאהוי "אףרוטסכוב , ןי Szeczinכרת 'צ' צש

םיכרכ2058.  14 לארשי -  תולהת  םחורירצוא  ןב  לדנמ  םחנמ  לארשי  בורחס ,
לשיפ

 - "ז טשת
"ז ביבא Tel Avivכשת לת 

הרות2059. קחצירצוא  לארשי  ןב  הנוי  "גץיבונושרג , םילשורינשת

הפ2060. לעבש  הרות  ףסוירצוא  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "ורזיורק , םילשוריכשת

ץראה2061. ידילימ  תונומת  יבצרצוא  ןב  יכדרמ  סחניפ  "דיקסבייארג , םילשורישח

םיכרכ2062.  2 תויוצמה -  תולאשל  תובושת  ףסוירצוא  ןב  דוד  המלש  "אןיילק , ןודנולעשת

.20631 תויבמופתורצוא -  תוריכמ  "פתיב  םילשורישת

יבצ2064. רצוא ר ' ריאמתורצוא -  באז  ןב  יבצ  "טץיבוקשומ , םילשוריעשת

רזעילא2065. רצוא  רזעילאתורצוא -  קחצי  , "טבאקאי םילשוריעשת

ןמלז2066. לאיתוקי  רצואו ר ' יבצ  רצוא ר ' לאיתוקיתורצוא -  רגרבמל , יבצ -  ץיבוקשומ ,
"טןמלז םילשוריעשת

ןילבולמ2067. ןהכה  קודצ  "ר ר ' ומדא לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ2068.  3 אתיירוא -  לאומשתורצוא  והילא  ןב  םייח  "פרלרמש , םילשורישת

הנומא2069. לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

הדמח2070. ץרא  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "זלאירוצ , קרבעשת ינב 

לארשי2071. תיב  ןבתורצוא  רטלא  םהרבא  לארשי  אדנאל ,
"טםולש עשת

םיכרכ2072.  3 ךלמ -  ןב  ךלמילאתורצוא  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "חגרבצנימ , םילשוריעשת

םיכרכ2073.  4 לארשי -  ילודג  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , םילשוריסשת



ןיטיג2074. םיריעצלתורצוא  היעמש  תיב  "זתבישי  קרבסשת ינב 

םיזונג2075. ימואלהתורצוא  םירפסה  "סתיב  םילשורישת

םיכרכ2076.  3 ביצי -  ירבד  יבצתורצוא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"בשריה עשת

םיכרכ2077.  2 דוד -  ןרהאתורצוא  השמ  ןב  היננח  דוד  "עוטניפ , דודשאשת

םיכרכ2078.  3 תיבר -  העד  באזתורצוא  השמ  ןב  יבצ  דוד  "בןמדלפ , ןודנולסשת

ג2079. תולהא א -  תעד -  םינורחאותורצוא  םינושאר  "גטוקיל  קרבעשת ינב 

םיכרכ2080.  13 הרשי -  ךרד  יבצתורצוא  ןב  לארשי  "פןהכ , קרבשת ינב 

םיכרכ2081.  20 הדגאה -  ןרהאתורצוא  "היאכז , םילשוריסשת

"ח2082. בה לאומשתורצוא  ןב  לאוי  "אשיקריס , םילשוריסשת

ידוהיה2083. תיבה  ןועמשתורצוא  "חימלשורי , םילשוריסשת

םיכרכ2084.  2 בוט -  םש  לעבה  באזתורצוא  "הןמרטיר , יכאלמסשת תירק 

םיכרכ2085.  2 הכרבה -  יבצתורצוא  ףסוי  "דלזרב , קרבשח ינב 

"א2086. רגה לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

הדגהה2087. "רתורצוא  ומדא לש כ"ק  ותנשממ  טקולמ 
"דשטיוואבוילמ עשת

דימלתל2088. הדגהה  היננחתורצוא  המלש  "וןממ , תגעשת תירק 

םיכרכ2089.  9 הכלהה -  ןרהאתורצוא  "איאכז , םילשוריסשת

םיכרכ2090.  3 הכלהה -  ןועמשתורצוא  ןב  ריאמ  "ויחרי , קרבסשת ינב 

םיכרכ2091.  3 ןמזה -  ףסויתורצוא  השמ  הירא  "דטלימ , דווקילשח

ןחה2092. דודתורצוא  בקעי  ןב  דג  חנ  "הביורטנייוו , עשת

הרהטה2093. לאומשתורצוא  "זץירוק , קרבסשת ינב 

דוחיה2094. ףסויתורצוא  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"חבקעי עשת

ףסוי2095. לכיה  ףסויתורצוא  םיוממ , תב 

תוכרב2096. םיה -  לאומשתורצוא  ןב  לארשי  והיתיתמ  "בץיברוה , דווקילעשת

םיה2097. השמתורצוא  קחצי  "ורכבסנא , תובוחרעשת

ימלשוריה2098. ןהכהתורצוא  םהרבא  "ס , "חלב םילשוריסשת

הלבקהו2099. בתכה  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "הלאירוצ , קרבסשת ינב 

רתסא2100. תליגמ  הליגמה -  תודיסחהתורצוא  רוא  "חןוכמ  "דעשת בח רפכ 

ט>2101. א -   > שרדמה א הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "חןמרפוק , םילשורינשת

ת>2102.  - צ  > שרדמה ג הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "חןמרפוק , םילשורינשת

פ>2103. י -   > שרדמה ב הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "חןמרפוק , םילשורינשת

םיכרכ2104.  2 רסומה -  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "גלאירוצ , םילשוריסשת

םיכרכ2105.  3 םידעומה -  קחציתורצוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

"ם2106. יבלמה לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

ךלמה2107. יבצתורצוא  אגרש  ץכ  ריאמ -  "באירול , קרבלשת ינב 

םיכרכ2108.  20 ךלמה -  ןהכהתורצוא  ןמטיל  רזעילא  ןב  יכדרמ  "טלימק , תילעעשת רתיב 

הכלממה2109. תיב  תור - > תליגמ   > םישרפמה ריאמתורצוא  בקעי  ןב  השמ  "דץיברק , שמשעשת תיב 

.2110< הנוי  > םישרפמה ריאמתורצוא  בקעי  ןב  השמ  "דץיברק , שמשעשת תיב 



םיכרכ2111.  6 טפשמה -  באזתורצוא  השמ  ןב  יבצ  דוד  "חןמדלפ , ןודנולסשת

םיכרכ2112.  30 רפוסה -  "חץבוקתורצוא  ןודנולמשת

םיכרכ2113.  2 םיקסופה -  בקעיתורצוא  "חהידבוע , הפיחנשת

םיכרכ2114.  7 "ה -  יארה לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "בלאירוצ , ןויצלסשת ןושאר 

לאנברבא2115. קחצי  ברה  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

.2116( שריה "ר  שר תורצוא   ) "ב יצנ ברה  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , קרבנשת ינב 

םיכרכ2117.  2 "ף -  ירה "ף)תורצוא  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "זוטניפ , Tunisסשת דודשא

םיכרכ2118.  2 "ם -  במרה ןהכהתורצוא  עשוהי  סורג ,

"ל)2119. רהמ תורצוא   ) "ם במרה לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "אלאירוצ , קרבנשת ינב 

ת>2120. צ -   > "ס ג שה הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "וןמרפוק , םילשוריסשת

ט>2121. א -   > "ס א שה הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "וןמרפוק , םילשוריסשת

פ>2122. י -   > "ס ב שה הדוהיתורצוא  ןב  ללה  "וןמרפוק , םילשוריסשת

םיכרכ2123.  3 "ס -  שה ריאמתורצוא  באז  ןב  יבצ  "גץיבוקשומ , םילשוריישת

תיעיבשה2124. השמתורצוא  ןב  ןימינב  "סרלדא , םילשורישת

תבשה2125. לאומשתורצוא  "וץירוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ2126.  2 "ה -  לשה יולהתורצוא  םהרבא  ןב  היעשי  "חץיוורוה , הפיחעשת

ןמית2127. ימכחל  הטימשה  ףסויתורצוא  ןב  רואיל  ריאמ  "איול , קרבסשת ינב 

םירועשה2128. יכדרמתורצוא  ןב  קחצי  לארשי  יקסראקיפ ,
"בםחנמ כשת

םיכרכ2129.  2 הרותה -  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "הלאירוצ , קרבסשת ינב 

םיכרכ2130.  2 הרותה -  "דץבוקתורצוא  םילשוריסשת

םיכרכ2131.  5 הרות > -  > הרותה םייחתורצוא  והילא  "וןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ2132.  2 הרותה -  תודיסחהתורצוא  רוא  "אןוכמ  "דפשת בח רפכ 

הליפתה2133. לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "זלאירוצ , קרבעשת ינב 

שדוק2134. ערז  )תורצוא  ךרוע  ) לאומש "וןיילק , סשת

תוכוסה2135. גח  באזתורצוא  השמ  ןב  יבצ  דוד  "בןמדלפ , ןודנולסשת

"ל2136. זח יולתורצוא  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"טןהכה םילשוריעשת

.2137< רזעילא יצוצינ   > "ל זח תורצוא 
יול ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,

םייח ףסוי  ןר  אריצחיבא , ןהכה - 
דועסמ

"א םילשוריפשת

.2138< ןתנוי יצוצינ   > "ל זח תורצוא 
יול ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,

םייח ףסוי  ןר  אריצחיבא , ןהכה - 
דועסמ

"א םילשוריפשת

.2139< המילש הפיא   > םייח ףסויתורצוא  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריסרת

.2140< םישודק תעד  שוריפ  םע   > םייח ןהכהתורצוא  דג  קחצי  לאומש  "וןיקיידוי , קרבנשת ינב 

ףסוי2141. תולהת  םייח -  השמתורצוא  ןב  בקעי  "טללה , םילשורימשת

.2142< םולש תבהא  תרודהמ   > םייח ףסויתורצוא  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריעשת

.2143< רצואל חתפ   > םייח ףסויתורצוא  ןב  םייח  "בלאטיוו , קרבעשת ינב 

.2144< ילג שירב   > םייח עשוהיתורצוא  זיורג , ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"זהמלש עשת

.2145< העושיה תורצוא   > םייח עשוהיתורצוא  טומסיב ,



םיכרכ2146.  11 םייח -  ףסויתורצוא  ןב  םייח  "גלאטיוו , סינות Tunisערת

םיכרכ2147.  34 םייח -  והילאתורצוא  ןב  םייח  "דףסוי  סשת

םיכרכ2148.  2 בד > - םייח  ירבד  ע"פ   > םייח ,תורצוא  גרבסיוו ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
בד "דםייח  סשת

םלשה2149. םייח  ףסויתורצוא  ןב  םייח  "הלאטיוו , םילשורינשת

תודיסחה2150. רוא  רואיב  םע  םייח  תודיסחהתורצוא  דוסי  "דןוכמ  "דשח מח

םיכרכ2151.  2 םלוע -  רוא  רואיב  םע  םייח  שינאמתורצוא  םחנמ  ןב  יכדרמ  "זרגרבנייש , זונגהעשת רוא 

ברה2152. תוהגהו  המלש , הפיא  תוהגה  םע  םייח  תורצוא 
אייתפ ז"ל ףסויהדוהי  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריסרת

עדמ2153. "ם -  במרה לע  אבוצ  םרא  ימכח  אבוצתורצוא  םרא  "טימכח  םילשורימשת

הכונח2154. לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "בלאירוצ , םילשוריפשת

םיכרכ2155.  2 םיידיסח -  םיידיסחתורצוא  "ותורצוא  "דנשת בח רפכ 

םיכרכ2156.  2 רפוס -  םתח  ,תורצוא  קוימלש לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
דוד ןב  "דהשמ  סשת

א2157. היסנות -  ידוהי  היסנותתורצוא  ידוהי  "פתורצוא  םילשורישת

עשוהי2158. ארזעתורצוא  ןב  עשוהי  "דלואש , קרבסשת ינב 

בוט2159. םוי  ןאמפילתורצוא  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "גןב  דודשאסשת

ףסוי2160. השמתורצוא  ןב  ףסוי  טאקסומ , - "גוילימ ונרוויל Livornoמקת

ףסוי2161. הידבועתורצוא  ןב  דוד  "טףסוי , םילשורינשת

.2162< הירבט ימכח  "י -  אר בוט   > ףסוי ,תורצוא  אדרב והילא -  ןב  םייח  ףסוי  זולי ,
( רידהמ  ) "אהירא ןולקשאסשת

םיכרכ2163.  6 ףסוי -  הדוהיתורצוא  ןב  ףסוי  "חליגנע , פרת

בקעי2164. תחנמ  בקעי -  ןמלזתורצוא  המלש  ןב  קחצי  בקעי  ןיילק ,
"גיבצ קרבסשת ינב 

םיכרכ2165.  2 בקעי -  דועסמתורצוא  ןב  בקעי  "האריצחיבא , דודשאסשת

םיכרכ2166.  26 םילשורי -  םילשוריתורצוא  "חתורצוא  םילשורימשת

םיכרכ2167.  19 םישורפ - )  ) םילשורי "טץבוקתורצוא  םילשורינשת

ןושל2168. ןרהאתורצוא  "וןממ , קרויסשת וינ   - םילשורי

תומש2169. םידגמ -  לאימחריתורצוא  ןב  ףסוי  ריאמ  "זגיוצנריב , םילשוריסשת

"ל2170. רהמ לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

ויתודוסו2171. "ל  רהמ לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "זלאירוצ , קרבעשת ינב 

םיכרכ2172.  4 ףירח -  "ש  רהמ ירבד ר"שתורצוא  - ןוכמ  "פ שת
"א פשת

םיכרכ2173.  2 קדצהו > - יבצה  תוהגה  םע   > "א צרהמ בונידמתורצוא  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ה- קרבעשת ינב 

ת>2174. ע -   > "א ג שרהמ רזעילאתורצוא  לאומש  "ושלדיא , םילשוריסשת

ט>2175. א -   > "א א שרהמ רזעילאתורצוא  לאומש  "ושלדיא , םילשוריסשת

ס>2176. י -   > "א ב שרהמ רזעילאתורצוא  לאומש  "ושלדיא , םילשוריסשת

םירש2177. ישומיש  םיכאלמ -  הירכזתורצוא  ןב  ריאמ  לארשי  "ורוגמלא , ןורשהסשת דוה 

םחנמ2178. םחנמתורצוא  "זשורפ , םילשוריעשת

םיכרכ2179.  31 השמ -  ףולכמתורצוא  ןב  השמ  "גםאדינ , קרבסשת ינב 



םיכרכ2180.  4 תונובת > - יבל  תוגה   > השמ ףולכמתורצוא  ןב  השמ  "חםאדינ , קרבסשת ינב 

םיכרכ2181.  2 רזעה -  ןבא  ירעש  השמ -  ףולכמתורצוא  ןב  השמ  קרבדעשתםאדינ , ינב 

ללה2182. השמ  ללהתורצוא  השמ  "פןיקצלק , "דשת מח

םיכרכ2183.  2 קחצי -  תרטע  קחציתורצוא  תרטע  תבישי  "דץבוק  םילשוריסשת

םירופ2184. ינינע  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

םיחספ2185. לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

םיכרכ2186.  3 השמ -  תורגא  יקספ  ןהכהתורצוא  ןנחלא  ןב  לאילמג  "אץיבוניבר , קרבפשת ינב 

םיכרכ2187.  2 תורודה -  ינואגו  יקידצ  ןרהאתורצוא  "דבולרפ , םילשוריעשת

לאירוצ2188. לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "פלאירוצ , קרבשת ינב 

ןויצ2189. םחנמתורצוא  "פןויצ , דעלאשת

רבח2190. קיזייא  יבר  בקעיתורצוא  ןב  קיזיא  קחצי  "נרבח , םילשורישת

שריה2191. לאפר  ןושמש  יבר  לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "סלאירוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ2192.  2 םינומא -  רמושה  וניבר  בקעיתורצוא  לאומש  ןב  ןרהא  "דהטאר , םילשורישח

הליפת2193. לאקזחי -  וניבר  יולהתורצוא  לאקזחי  "דןייטשניול , קרבעשת ינב 

רשא2194. ייחב ב"ר  ונבר  םייחתורצוא  ןליא  "טרופ , בגשמעשת

"ק2195. דר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , קרבעשת ינב 

"ג2196. בלר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "דלאירוצ , קרבעשת ינב 

"ק2197. מר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , םילשוריסשת

"ן2198. במר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , קרבעשת ינב 

"ל2199. חמר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "גלאירוצ , נשת

"ל2200. חמר יחתורצוא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( קרבמשת ינב 

"ם2201. בשר לאקזחיתורצוא  ןב  השמ  "ולאירוצ , קרבעשת ינב 

הליש2202. ןכשמ  לואש -  לואשתורצוא  דאכלמ , '' מח

תבש2203. ריאמתורצוא  ןב  ףסוי  םייח  "עהנחוא , קרבשת ינב 

םיכרכ2204.  2 ךוניח -  לש  הידידיתורצוא  םהרבא  ןב  החמש  "בהדיסח , קרבעשת ינב 

המלש2205. המלשתורצוא  "בוביבר , דודשאעשת

המלש2206. לישימתורצוא  השמ  ןב  ןמלז  המלש  "ארנייר , בובל Lvovירת

ןמית2207. םייחתורצוא  רמתיא  "הןהכ , קרבמשת ינב 

םיכרכ2208.  6 םיקידצ -  לש  ןרהאםהיתורצוא  "אבולרפ , םילשוריעשת

ףסוי2209. המלשירצוא  םהרבא  ןב  ףסוי  "פןייטשטוג , םילשורישת

םיכרכ2210.  2 "כסדילקואסודילקוא -  גה Hague, Theקת

הנשושרוא2211. "דלדיא , םילשוריסשת

רנבא2212. הרותרוא  ישודיח  "גץבוק  הלמרסשת

ב2213. םהרבא -  םהרבארוא  "טןהכ , קרבמשת ינב 

םהרבא2214. הרותרוא  ישודיח  ץבוק 

הכונח2215. םהרבא -  םהרבארוא  "זןיוודנרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ2216.  14 םהרבא -  השמרוא  ןב  לאיתיא  םהרבא  "אץיברוג , םילשוריפשת

םיכרכ2217.  5 הרותה > - לע   > םהרבא השמרוא  ןב  לאיתיא  םהרבא  "הץיברוג , םילשוריסשת

םיכרכ2218.  3 םהרבא -  ליהעווזמרוא  יכדרמ  ןב  םהרבא  "גןמדלוג , םילשוריעשת



םיכרכ2219.  2 הליפתה > - רודיס   > םהרבא השמרוא  ןב  לאיתיא  םהרבא  "וץיברוג , םילשוריעשת

םיכרכ2220.  4 ןרהא -  בקעירוא  ןב  ןרהא  "הרפיופפ , קרבסשת ינב 

.2221< ץבקהב םיזנג -   > ןנחלא שוניברוא  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "אןמרסו , םילשורינשת

םיכרכ2222.  2 ןנחלא -  ןרהארוא  "חיקסרוס , לשת

והילא2223. םחנמרוא  ןב  יבצ  לאירוא  "הגרבנוש , םילשוריסשת

והילא2224. והילארוא  "זיבוט , קרבעשת ינב 

תומש2225. תישארב , והילא -  רזעילארוא  ןב  והילא  "זהסיוס , םילשורילשת

והילא2226. דודרוא  ןב  והילא  לאימחרי  וק , ' צוב
דהדוהי '' מח

ךלמילא2227. ןהכהרוא  עשילא  רטלא  "גרשקפ , ןויצלסשת ןושאר 

ךלמילא2228. לאירוארוא  רנב , יחימע -  "היתרנכ , "דעשת מח

רזעילא2229. ריאמרוא  רזעילא  "בשילאק , םילשורינשת

םיכרכ2230.  3 רזעילא -  רזעילארוא  "בץיבלוש , הוקתעשת חתפ 

םיקילא2231. ליצעגרוא  םיקילא  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ2232.  2 ריהב -  םהרבארוא  ןב  לאומש  השמ  "חרנזלג , "דסשת מח

םיכרכ2233.  2 ריהב -  ןורהארוא  ןב  יבצ  ריאמ  "טרשיפ , םילשורימשת

םתובשומב2234. רדנסרוא  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"גקחצי קרבעשת ינב 

םיניעב2235. םהרבארוא  ןב  ימולש  "פןוטיב , שמששת תיב 

רקב2236. המלשרוא  ןב  ףסוי  "אהטימאיפ , היצנו Veniceקת

ארמגה2237. יליבשב  ןהכהרוא  ףסוי  לכימ  "בהבוארא , קרבסשת ינב 

לארשי2238. תלואג  ןבואררוא  ןרהא  "דינראשט , כשת

לודג2239. המלשרוא  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  ןמלרפ ,
"דןמלז הנליו Vilnaפרת

םלשה2240. לודג  המלשרוא  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  ןמלרפ ,
"זןמלז םילשורימשת

םיכרכ2241.  4 והילדג -  והילדגרוא  "ארראש , םילשוריסשת

םיכרכ2242.  4 זונג -  השמרוא  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"וףסוי ןודנולנשת

דוד2243. הירארוא  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "אהדוהי  ירוגליב Bilgorajערת

דוד2244. הפילכרוא  ןב  דוד  "ףןהכ , הסוס Sousseרת

םיכרכ2245.  3 דוד -  יולהרוא  דוד  "גזיירגנוי , םילשורילשת

םיכרכ2246.  2 דוד -  םיסקמרוא  ןב  דוד  "דיאלוזא , דודשאסשת

םיכרכ2247.  5 דוד -  םולשרוא  ןב  דוד  "גןהכה , הנביעשת ןג 

םיכרכ2248.  4 דוד -  רשארוא  ןב  דוד  קחצי  "זבמוד , םילשוריעשת

בהזל2249. רז  סרטנוק  םע  דוד  הירארוא  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "אהדוהי  ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ2250.  2 דיוד -  םכחרוא  ןב  ןרהא  "זדיוד , ןולוחסשת

םיכרכ2251.  7 לאינד -  דודרוא  ןב  לאינד  "סןויחוא , םישת תב 



העד2252. יכדרמרוא  םהרבא  "הץיבודיוד , םילשוריעשת

םיכרכ2253.  2 םיכרד -  דודרוא  ףסוי  "אןייטשפע , משת

תומדקהה2254. קלח  המלשרוא ה - ' "בץנארבלעה , "בסשת הרא

םיכרכ2255.  4 םהרבארוא ה - ' ןב  יאדסח  שקשרק , - "כןבא רת

חרז2256. ךילע  )רוא ה ' ורכזל  ) םרמע ןב  ירוא  "דיולב , "דשח מח

םיכרכ2257.  3 הדגאה -  םהרבארוא  ןב  ירוא  - רנגנאל , "ב שת
"ו קרוי New Yorkשת וינ 

תורואה2258. לארשירוא  ףסוי  "סןמסורג , יסנומשת

םירואה2259. לאירבגרוא  ןב  השמ  ירוא  "חןודרוג , Lodzפרת זדול '

הנומאה2260. בלסרבמרוא  החמש , ןב  "גןמחנ  םילשוריישת

תמאה2261. 'רוא  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "אבוד  סרת

תמאה2262. הדוהירוא  ןב  יבצ  ןועמש  "חשטייד , ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

הנומאהו2263. תמאה  בלסרבמרוא  החמש , ןב  "אןמחנ  םילשורימשת

ריהבה2264. יולהרוא  ביל  הדוהי  "אגלשא , קרבנשת ינב 

ןוחטבה2265. קחצירוא  ןב  םהרבא  "דהנחוא , םילשורישח

תיבה2266. םולשרוא  ןב  ריפוא  'י , "גגנט ןויצלסשת ןושאר 

םיכרכ2267.  2 תיבה -  באזרוא  "אןמרטיר , "דסשת בח רפכ 

םירישה2268. ריש  רקבה -  ןועמשרוא  ןב  ןומימ  ןוקק ,

םיכרכ2269.  2 רקבה -  קחצירוא  ןב  לאיתוקי  - סייוו , "ד סרת
"ח ץו Vacסרת

הכרבה2270. ריאמרוא  "בונונעו , םילשורינשת

הכרבה2271. יולהרוא  קודצ  ןב  בקעי  םהרבא  "בקילבננוז , םילשוריפשת

הלואגה2272. השמרוא  ןב  םייח  רטע , "עןבא  תיליעשת רתיב 

.2273( םיפסונ םיקלח  ועיפוה  אל   ) ג לילגה -  םולשרוא  בקעי  "ורנפג , םילשורילשת

זונגה2274. םייחרוא  ןב  יכדרמ  "חיקירש , םילשורינשת

זונגה2275. ןועמשרוא  םהרבא  "טסולירמ , קרבסשת ינב 

הכונח2276. זונגה -  אזלעברוא  הרות  לידגי  "אתרבח  םילשוריעשת

זונגה2277. ןהכהרוא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

םהרבא2278. ירבד  תוחפשמ , יקסע  תומבי , זונגה -  יבצרוא  ןב  םהרבא  "דרנזור , םילשורישח

הכונח2279. זונגה -  )רוא  ריזנה  ) דוד "גןהכ , םילשורילשת

זונגה2280. םולשרוא  ןב  דוד  ללה  "טקאווטיל , עשת

םיכרכ2281.  2 זונגה -  ילופינאמרוא  ןהכה  ביל  "והדוהי  בובל Lvovכרת

םיכרכ2282.  2 זונגה -  קחצירוא  ןב  ריאמ  "וטאטשנזייא , טריפ Fuerthכקת

םיכרכ2283.  9 זונגה -  ינרותרוא  "זץבוק  הירבטמשת

םיכרכ2284.  8 זונגה -  בולעלרוא  ןילרק  "זידיסח  םילשורימשת

םיכרכ2285.  2 זונגה -  רוא 
ידימלתמ יאמק  יפיקתמ  דחא 

לאומש ךורב ב"ר  וניבר  "א -  בשרה
ידרפסה

"ח םילשוריסשת

.2286< הנושאר הרודהמ   > םיקידצל זונגה  אטפאמרוא  ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "סןרהא  ,קת יווקלאז

םיכרכ2287.  3 םיקידצל -  זונגה  אטפאמרוא  ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "חןרהא  םילשוריסשת



.2288< השדח הרודהמ   > הדוהיל תאזו  זונגה , ילופינאמרוא  ןהכה  ביל  "והדוהי  םילשוריסשת

העדה2289. םהרבארוא  ןב  ירוא  "טרנגנאל , קרוי New Yorkישת וינ 

תעדה2290. דודרוא  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשוריסשת

תעדה2291. קודצרוא  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבסשת ינב 

םיכרכ2292.  4 םורדה -  "דץבוקרוא  הילרטסואמשת

הכלהה2293. לאוירוא  "חהליש , םיסכרסשת

הכלהה2294. בקעירוא  סייקמ , קחצי -  "בסייקמ , םילשוריעשת

הכלהה2295. םהרבארוא  ןב  לאנתנ  "בהדרב , קרבפשת ינב 

א2296. הכלהה -  לאנתנרוא  "בהדרב , קרבפשת ינב 

םיכרכ2297.  2 הכלהה -  ףסוירוא  ןב  רואיל  ריאמ  "איול , קרבסשת ינב 

םיכרכ2298.  3 הכלהה -  הדוהירוא  ןב  דוד  "דןהכה , שמשסשת תיב 

םיכרכ2299.  5 הכלהה -  והילארוא  ןב  ןויצ  ןב  לואש , "זאבא  םילשוריעשת

םיכרכ2300.  4 רהה -  נץבוקרוא  "ט -  םילשורימשת

החגשהה2301. גילעזרוא  רשא  "ביקסרומ , תיליעפשת ןיעידומ 

רהוזה2302. רהוזהרוא  "ערוא  שמששת תיב 

םיגחה2303. םהרבארוא  ןב  ירוא  "ורנגנאל , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ2304.  4 רזוחה -  םולשרוא  ןב  בקעי   > ללהמ ינדעה ,
< "טהלהמ ביבאסשת לת 

םיכרכ2305.  3 ןשוחה -  לבייפרוא  אגרש  ןב  לאירוא  "דןייטשנירג , "דשח מח

םייחה2306. ףסוירוא  ןב  םייח  "אלכימ , ןימד Frankfנרת טרופקנרפ 

םייחה2307. באזרוא  ןב  םייח  "חרדנב , הנליו Vilnaכרת

.2308< השדח הרודהמ   > םייחה םייחרוא  ןב  ףסוי  "וץבעי , םילשוריעשת

םייחה2309. אפזוירוא  ןב  םייח  "גץיש , טרופקנארפ am Main,כרת

םייחה2310. ןהכהרוא  ףלוו  באז  ןב  רב  בוד  "וןילטייצ , ןודנול Londonמרת

םיכרכ2311.  8 םייחה -  השמרוא  ןב  םייח  רטע , "נןבא  השרורת

םיכרכ2312.  3 םייחה -  םייחרוא  ןב  ףסוי  "דץבעי , "דשח מח

םיכרכ2313.  5 ריהב > - רוא  ריהב , טקל   > םייחה ,רוא  רטע ןבא  קחצי -  ןב  והיעשי  סיוו ,
השמ ןב  "בםייח  םילשורימשת

םיכרכ2314.  5 השמ > - חמשי  רואיב   > םייחה לאקזחירוא  ןב  השמ  םירפא  טוגנרוק ,
השמ ןב  םייח  רטע , ןבא  "פאגרש -  םילשורישת

םידעומו2315. תבש  םיטוקיל - )  ) םייחה השמרוא  ןב  םייח  רטע , "אןבא  םילשוריפשת

.2316( אתיב אפלא  ע"פ   ) םייחה םרמערוא  ןב  ףסוי  "בהידבוע , םילשוריעשת

שודקה2317. םייחה  םשרוא  "בםוליעב  וקיסקמעשת

לארשי2318. חצנו  םייחה  ןנחוירוא  ןב  םייח  לארשי  "בשריה , םילשוריסשת

.2319< םייח תוחרוא   > אתיב אפלא  םייחה ע"ס  ,רוא  רטע ןבא  םרמע -  ןב  ףסוי  הידבוע ,
הדוהי ןב  "בםייח  שמשעשת תיב 

שדוק2320. תבש  לע  םייחה  השמרוא  ןב  םייח  רטע , "זןבא  םילשוריסשת

םיכרכ2321.  5 רקי -  רוא  רואיב  םע  םייחה  ,רוא  רטע ןבא  ריאמ -  קחצי  ץרפנזה ,
השמ ןב  "טםייח  קרבסשת ינב 

המכחה2322. םהרבארוא  ןב  לאלצב  "זןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ2323.  2 המכחה -  הקנבודמרוא  ןרהא  ןב  לבייפ  "לירוא  םילשורישת



םיכרכ2324.  2 "ר > - ופד  > המכחה הקנבודמרוא  ןרהא  ןב  לבייפ  "הירוא  בו Laszczowעקת ' צשל

םיכרכ2325.  2 השדח > - הרודהמ   > המכחה הקנבודמרוא  ןרהא  ןב  לבייפ  "וירוא  םילשוריעשת

הלחה2326. לווייפרוא  אגרש  "הטפיוהגולק , םילשוריעשת

הרותה2327. לע  "י  שר המחה -  לדנוזרוא  "ארזיורק , םילשורימשת

"ד2328. וימ םיטוקיל  "ח , וא ךורע - > ןחלש  לע   > המחה לדנוזרוא  "גרזיורק , םילשוריסשת

.2329< םילהת רפס   > המחה לדנוזרוא  "דרזיורק , םילשורילשת

המחה2330. ףסוירוא  ןב  דוד  ריאמ  "דגרבצרה , הלשימרפ Przemyslפרת

המחה2331. ןימינברוא  ןב  רייגצ  "בשושע , עבשלשת ראב 

םיכרכ2332.  7 המחה -  יכדרמרוא  ןב  םהרבא  "ביאלוזא , יקינולש Salonikaרת

םיכרכ2333.  10 "ס > - שה לע   > המחה לדנוזרוא  "גרזיורק , םילשוריסשת

םיכרכ2334.  6 המחה -  ךורברוא  ןב  ברוח  השמ  "הירוח , קרבנשת ינב 

םיכרכ2335.  5 הרותה > - לע   > המחה לדנוזרוא  "גרזיורק , םילשוריסשת

םיכרכ2336.  2 הרורב -  הנשמ  לע  המחה  לדנוזרוא  "ערזיורק , םילשורישת

רתסא2337. תליגמ  לע  המחה  לדנוזרוא  "סרזיורק , םילשורישת

תודיסחה2338. ךונחרוא  םהרבא  "דןייטשנצילג , "דמשת בח רפכ 

תודיסחה2339. לדנמרוא  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "הרשכ , םילשורימשת

הרהטה2340. ןילבולרוא  ימכח  "זתבישי  קרבסשת ינב 

תודהיה2341. דודרוא  ןב  והילא  לאימחרי  וק , ' צוב
"סהדוהי םילשורישת

םיכרכ2342.  2 תודהיה -  הדוהירוא  ןב  לדנמ  םהרבא  "ו,גייווצנירג , ,סרת אנליוו

םויה2343. ןאמפילרוא  הידידי  ןב  ביל  הירא  "אןיקפיל , הנליו Vilnaסרת

םויה2344. יולהרוא  ףסוי  ןב  דוד  אייח  "גרציפש , םילשוריפרת

דוקיה2345. רגנוארוא  המלש  קחצי  ברה  "זלע  קרבעשת ינב 

םידקוי2346. םה  דוקיה  בדרוא  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "עםלהליו , קרבשת ינב 

רשיה2347. ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "טשרפופ , םדרטשמאסת
Amsterdam

רשיה2348. בילרוא  הדוהי  ןב  יבצ  אגרש  "גרניוו , מרת

םיכרכ2349.  21 רשיה -  םהרבארוא  ןב  קחצי  לאומש  ןאמליה ,
"גםייח םילשורישת

םיכרכ2350.  2 רשיה -  םהרבארוא  בקעי  ןב  ןועמש  ןרהא 
"בןגאהנפוקמ בובל Lvovסרת

.2351< השדח הרודהמ   > הדועס ךרדו  רשיה  ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "חשרפופ , דודשאסשת

םירשיה2352. רדנסכלארוא  ןב  לדנמ  םחנמ  טרוגנייוו ,
"ארדנס בוקרטויפ Piotrkowערת

א2353. ירזוכה -  ףסוירוא  דוד  ןב  אוהיבא  םייח  "אץרווש , לאפשת תיב 

םיכרכ2354.  3 ללוכה -  עילאקסרוא  ידיסחד  םיללוכ  "גץבוק  עשת

בותכה2355. יכדרמרוא  םייח  "הןמסיל , ביבאלשת לת 

הנבלה2356. לואשרוא  ןב  בקעי  "הןיצק , םילשוריפרת

הנבלה2357. יכדרמרוא  ןב  דוד  ץקיקמ  - ןודעס , "ז צרת
"ח קרבצרת ינב 

הנבלה2358. הקבררוא  הרוא  "אטרוגניו , םילשוריעשת



תיעיבש2359. הנבלה -  םירפארוא  ןב  םייח  ףסוי  "אןהכ , פשת

.2360< ץרא ירקחמ  ןוכמ   > הנבלה לואשרוא  ןב  בקעי  "אןיצק , םילשוריפשת

םיכרכ2361.  2 הנבלה -  השמרוא  ןב  עשוהי  "טוליח , דוואקיילסשת

ריאמה2362. םהרבארוא  ןב  ןימינב  לאומש  "ברפוס , םילשורישת

ב2363. ריאמה -  "הץבוקרוא  משת

ריאמה2364. ףינשטערקמרוא  "מ  "דררה קרבשח ינב 

ריאמה2365. ףסוירוא  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"ילאפר םילשורישת

א ג2366. ריאמה -  ריאמהרוא  "חרוא  קרוישת וינ   New York

הנש א2367. ריאמה -  אריפשרוא  "ם  רהמ ידימלת  "דתדוגא  ןגמשת תמר 

ריאמה2368. ריאמרוא  םהרבא  "גןורבלייה , םילשוריסשת

.2369< השדח הרודהמ   > ריאמה השמרוא  ןב  ןבואר  "זתוילגרמ , עבשסשת ראב 

.2370< הרות רוא  ףסומ   > ריאמה הרותרוא  "הרוא  עבשנשת ראב 

א2371. ריאמה -  ינרותרוא  "דץבוק  ןודנולכשת

ריאמה2372. ריאמרוא  קחצי  "עלשה , םילשורישת

ריאמה2373. ריאמרוא  ןאיילרוא ,)  ) "זרוא יבצמשת תריט 

ריאמה2374. הדוהירוא  לארשי  ןב  ןמלק  ימע , "בןב  םילשורישת

.2375< השדח הרודהמ   > ריאמה ןושמשרוא  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "זאריפש , קרבעשת ינב 

ריאמה2376. ץינרוא  ' זיו "דץבוק  לואירטנוממשת

ריאמה2377. לעברוא  יקצאלפ  ןד  ריאמ  יבר  םש  לע 
הדמח "וילכ  צרת

םיכרכ2378.  2 ריאמה -  רימוטיזמרוא  ףלוו  "גבאז  השרו Warsawמרת

םיכרכ2379.  2 ריאמה -  ןושמשרוא  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "יאריפש , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ2380.  2 ריאמה -  םילשורירוא  םישורפ  להק  "דץבוק  םילשורישח

םיכרכ2381.  2 ריאמה -  ריאמרוא  ןב  םהרבא  יכדרמ  "גץכ , םילשוריסשת

םיכרכ2382.  8 ריאמה -  לאינדרוא  ריאמ  "היקסבשטידרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ2383.  3 ריאמה -  ריאמהרוא  רוא  ללוכ  "זץבוק  תיליעעשת ןיעידומ 

ףדה2384. ריאמה  תודיסחרוא  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "טבח ןויצעסשת רינ 

חספ2385. לש  הדגה  לע  ריאמה  ןושמשרוא  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "טאריפש , קרבסשת ינב 

תודמה2386. םהרבארוא  ןב  ירוא  "חרנגנאל , קרוי New Yorkשת וינ 

שרדמה2387. יכדרמרוא  םהרבא  "הץיבודיוד , םילשוריעשת

םיכרכ2388.  9 רסומה -  רסומהרוא  - רוא  "ד פרת
"ח השרו Warsawצרת

םיכרכ2389.  2 רסומה -  רסומורוא  "ההמכח  קרבכשת ינב 

דעומה2390. םירפארוא  ןב  םהרבא  רעוואודאפ ,
"טרזעילא דוואקיילעשת

םידעומה2391. השמרוא  ןב  םהרבא  "הןהכה , םילשוריסשת

םידעומה2392. קחצירוא  ןרוק , הימחנ -  ןמלז  גרבדלוג ,
"זהירא םילשוריסשת

חספ2393. םידעומה -  יכדרמרוא  רביל  ןב  םייח  םולש  "ושורפ , םילשוריסשת



םיכרכ2394.  59 חרזמה -  חרזמהרוא  "דרוא  קרוי New Yorkישת וינ 

הרונמה2395. ינומלארוא  "זרבחמ  שמשעשת תיב 

םיכרכ2396.  26 ברעמה -  ברעמהרוא  תודהי  תשרומלו  ינרות  "חןוחרי  םילשורימשת

םיכרכ2397.  2 תוצמה -  םהרבארוא  ןב  ירוא  "ורנגנאל , ןילקורבכשת

ארקמה2398. םהרבארוא  ןב  ירוא  "ברנגנאל , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ2399.  2 טפשמה -  לאינדרוא  "חץכ , םילשוריעשת

םלענה2400. םחורירוא  - רלושטלא , "ג שת
"ה םילשורישת

ברענה2401. םולשרוא  ןב  ביל  הירא  םהרבא  אנהכ ,
"דאנכש הרטסוא Ostrogפקת

םיכרכ2402.  2 השדח > - הרודהמ   > ברענה םולשרוא  ןב  ביל  הירא  םהרבא  אנהכ ,
"האנכש עשת

םיכרכ2403.  2 שפנה -  רשארוא  ןב  םירפא  םייח  - קישטייז , "ח ישת
"ט קרוי New Yorkישת וינ 

חצנה2404. דודרוא  "גןהכ , םילשורילשת

רנה2405. יולהרוא  לביפ  אגרש  "טגרבניטש , קרבלשת ינב 

רנה2406. השמרוא  דוד  "אןמרביל , רפססשת תירק 

םיחספ2407. רנה -  ןילבולרוא  ימכח  "ותבישי  קרבסשת ינב 

רנה2408. הימחנרוא  "זהטאר , םילשורינשת

רנה2409. םיסנרוא  ןסינ  "ביבר , םילשוריסשת

רנה2410. גהנמכרוא  הכונח  רנ  תקלדה  רדס 
"דהנרובדנ קרבשח ינב 

תומש2411. רנה -  לאומשרוא  ןב  הירא  ןסינ  "זןאמרביל , דווקילעשת

םיכרכ2412.  11 רנה -  לארשירוא  רנ  "גתבישי  רומיטלובלשת

םיכרכ2413.  2 רנה -  דודרוא  ןב  םיסנ  "זוביבר , םילשוריסשת

םיכרכ2414.  11 רנה -  ארוא  "אץיברק , תילעפשת רתיב 

תבשה2415. דוס  המשנה  רימזרוא  "דןהכ , םילשורישח

תומשנה2416. לאכימרוא  ןב  בקעי  םירפא  "טיקספיל , הוקתעשת חתפ 

"ם2417. תסה ןויצרוא  ןב  "חןייטשניבור , קרבעשת ינב 

ןיעה2418. ןיעהרוא  "דרוא  "דשח מח

םירופה2419. ףסוירוא  אביקע  "הךאבנעזייא , םילשורימשת

תואלפה2420. לאנתנרוא  "אןאמפואק , קרוי New Yorkישת וינ 

חספה2421. םייחרוא  לארשי  "ושטיוד , םילשורילשת

השרפה2422. לאינדרוא  "טןויח , םילשוריעשת

יבצה2423. יכדרמרוא  ןב  שריה  יבצ  "ס , "הלרב ןילבול Lublinלרת

תיציצה2424. יכדרמרוא  םהרבא  "וץיבודיוד , םילשורינשת

םיכרכ2425.  3 ןופצה -  השמרוא  ןב  יבצ  ןתנ  "טלקניפ , םילשוריישת

םיכרכ2426.  147 ןופצה -  אזלעברוא  ןופצה  רוא  "חןוכמ  םילשוריסשת

אדומלתד2427. ארועיש  ןופצה  םייחרוא  ףסוי  ןב  לארשי  "בןיחוא , קרבפשת ינב 

םיכרכ2428.  5 ןפצה -  השמרוא  ןב  יבצ  ןתנ  כשתחלקניפ , קרב, ינב 

םיכרכ2429.  2 השודקה -  קודצרוא  ןב  יכדרמ  "דסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 



םיזרה2430. )רוא  ריזנה  ) דוד "טןהכ , םילשורינשת

ןויערה2431. אגרשרוא  לאקזחי  ןב  דוד  ריאמ  "גאנהכ , םילשורינשת

"ש2432. שרה לאפררוא  םש , "חרב  םילשורינשת

"י2433. בשרה םייחרוא  "טןושש , רתיבעשת

ב>2434.  > תבשה ףסוירוא  אביקע  "אךאבנעזייא , םילשוריעשת

תבשה2435. ףסוירוא  אביקע  "דךאבנעזייא , םילשורילשת

תבשה2436. היעשירוא  ריאמ  ןב  יבצ  "ברנשרו , קרבפשת ינב 

םיכרכ2437.  4 תבשה -  השמרוא  דוד  "הןמרביל , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ2438.  32 תבשה -  "דץבוקרוא  משת

ןחלושה2439. ןועמשרוא  "ויסדג , "דעשת בח רפכ 

רחשה2440. יבצרוא  ןרהא  ןב  לארשי  "עןייטשרומרמ , דודשאשת

רחשה2441. יבצרוא  "חןאדיע , םילשוריעשת

םיכרכ2442.  2 לכשה -  םהרבארוא  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

םיכרכ2443.  3 לכשה -  רשארוא  ןב  - םהרבא  "ז כש
"ח היצנו Veniceכש

.2444( תומש תישארב ,  ) א ןחלשה -  ןתנרוא  "גןורש , קרבעשת ינב 

ןחלשה2445. ןועמשרוא  "ויסדג , "דעשת בח רפכ 

החמשה2446. ינרותרוא  "פץבוק  קרבשת ינב 

םיכרכ2447.  2 החמשה -  קודצרוא  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

שמשה2448. םולשרוא  בקעי  "לרנפג , םילשורישת

שמשה2449. לארשירוא  ןב  ןרהא  השמ  "טביילופ , קרוי New Yorkישת וינ 

שמשה2450. רדנעבמרוא  בייל  הירא  ןב  המלש  "חןועמש  םילשוריסשת

.2451< השדח הרודהמ   > םינשה יולהרוא  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "חןייטשפא , םילשוריעשת

םיכרכ2452.  10 םינשה -  יולהרוא  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "אןייטשפא , קרבמשת ינב 

רובתה2453. "טץבוקרוא  רובתמשת רפכ 

הליהתה2454. ןתנרוא  "בןורש , קרבפשת ינב 

הרותה2455. לאקזחירוא  ןב  השמ  "גלאירוצ , קרבמשת ינב 

הרותה2456. םהרבארוא  ןב  ירוא  "ירנגנאל , קרוי New Yorkשת וינ 

רבדמב ג2457. טסקט - >  > הרותה םולשרוא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"זאנכש סשת

הרותה2458. לאימחרירוא  בקעי  ןב  לאיחי  "ברריט , "דפשת מח

הרותה2459. יכדרמרוא  םהרבא  "פץיבודיוד , םילשורישת

םיכרכ2460.  43 הרותה -  םולשרוא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"האנכש משת

םיכרכ2461.  3 הרותה -  םהרבארוא  ןב  המלש  "בןמ , םילשוריעשת

םיכרכ2462.  2 הרותה -  ןרהארוא  ןב  םולש  "טםימואת , םילשורינשת

םיכרכ2463.  5 הרותה -  דודרוא  ןב  ףסוי  םרמע , "גןב  םילשוריעשת

םיכרכ2464.  2 הרותה -  הרותהרוא  רוא  "לתבישי  קרבשת ינב 

םיכרכ2465.  3 היחתה -  .לרוא  בוט  םוי  רוא , - "דלה םילשורישח

םיכרכ2466.  2 דומלתה -  דומלתהרוא  רוא  תבישי  "חץבוק  םילשוריסשת



םיכרכ2467.  2 גונעתה -  דודרוא  סחניפ  "טרקנוב , "דעשת מח

הליפתה2468. ןתנרוא  "אןורש , "דפשת מח

ח2469. הליפתה -  םידיסחהרוא  רצוא  "בתכרעמ  קרויפשת וינ  ןילקורב 

ןיליפתה2470. יכדרמרוא  םהרבא  "דץיבודיוד , םילשוריעשת

ןיליפתה2471. לאילמגרוא  ןייטשקע ,

םיכרכ2472.  6 הלפתה -  הליפתרוא  ירואיב  "טטקל  משת

.2473< םיעונענה סרטנוק   > םוגרתה בקעירוא  ןב  ןרהא  המלש  - רמייהטרוו , "ה צרת
"ד םילשוריסשת

הבושתה2474. ףסוירוא  ןב  קחצי  ןשוש , "הןב  ביבאמשת לת 

הבושתה2475. בילרוא  השמ  ןב  ןבואר  "בדמלמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ2476.  4 תורשקתהה -  םוחו  קחצירוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

םיכרכ2477.  2 תויחו -  "אךיתונייעמרוא  פשת

ונשפנ2478. תויחו  "דםיטוקילרוא  - עשת New York קרוי וינ 

םיכרכ2479.  10 לארשיל -  םייחו  ןנחוירוא  ןב  םייח  לארשי  "זשריה , םילשוריסשת

ג ד2480. חרוז -  ךונחרוא  רסיא  ןב  החמש  - ןייטשנרוב , "ח פרת
"ט Lodzפרת זדול '

.2481( תבש  ) ב זוע - > לדגמ   > עורז חספרוא  ןב  ןמלז  והילא  - ןירדיוו , "א נרת
"ה הנליו Vilnaסרת

עורז2482. םחנמרוא  ןב  הירא  "טיחיטבא , ביבא Tel Avivצרת לת 

עורז2483. ירוא  יאכז , "גןב  ביבאלשת לת 

םייח2484. ץע  ירפ  תוהגה  תבש -  רוא  עורז -  ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "ושרפופ , םילשורימשת

השדח2485. הרודהמ   > םייח ץע  ירפ  תוהגה  עורז  רוא 
< ןהכהתמלשומו ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "אשרפופ , םילשוריפשת

םיכרכ2486.  5 עורז -  הניוומרוא  השמ  ןב  "בקחצי  רימוטיז Zhitomirכרת

םיכרכ2487.  3 םילשורי > - ןוכמ   > עורז הניוומרוא  השמ  ןב  "עקחצי  םילשורישת

םיכרכ2488.  3 עורז -  דיסחהרוא  הדוהי  ןב  "טדוד  םילשוריסשת

םיכרכ2489.  2 םירוריבו - > םירואיב   > םידעומ עורז  הניוומרוא  השמ  ןב  "פקחצי  םילשורישת

תבשב2490. עורז  דודרוא  "זןומלש , םילשורינשת

.2491< םהרבא ערז   > רצקה עורז  ,רוא  הטופח קחצי -  ןב  םייח  עורז , רוא 
"זםהרבא הוקתעשת חתפ 

םיכרכ2492.  4 ןויצע > - רוא  ןוכמ   > םלשה עורז  הניוומרוא  השמ  ןב  "וקחצי  םילשוריסשת

קידצל2493. עורז  ןהכהרוא  בקעי  ןב  קודצ  "טץיבוניבר , ןילבול Lublinפרת

םילופלפ2494. ץבוק  קידצל -  עורז  "סץבוקרוא  שת

קידצל2495. עורז  לאומשרוא  ןב  השמ  "ורפוס , םילשורינשת

םיכרכ2496.  2 קידצל -  עורז  םשרוא  דםוליעב  '' מח

שדח2497. המלשרוא  ןב  ריאמ  "זדלפנמולב , קרוי New Yorkישת וינ 

שדח2498. יולהרוא  םוחנ  ןב  ןמלז  םירפא  "היקצולס , הנליו Vilnaסרת

שדח2499. "ל)רוא  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  גרפ Pragueש"סהדוהי 

שדח2500. יולהרוא  ריאמ  "טשדח , תגמשת תירק 

שדח2501. ןרהארוא  ןב  ףסוי  קדצ , - "אןהכ ןודנול Londonמרת

שדח2502. ףסוירוא  והירמש  ןב  השמ  "גץילראק , הנליו Vilnaפרת



.2503< ןרהא ןורכז   > שדח באזרוא  ןימינב  ןב  םייח  "גרנכוב , סשת

שדח2504. המלשרוא  "ההנחוא , םילשורילשת

שדח2505. םייחרוא  דוד  "הרמוש , םילשוריעשת

םיכרכ2506.  2 שדח -  רזעלארוא  ןב  רזעלא  "דרילאק , השרו Warsawמרת

םיכרכ2507.  3 שדח -  "לרוא  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ השרו Warsawלרת

םיכרכ2508.  4 שדח -  רשארוא  ןב  םירפא  םייח  "חקישטייז , םילשוריכשת

םיכרכ2509.  2 שדח -  באזרוא  ןימינב  ןב  םייח  "ורנכוב , בובלכרת  Lvov

םיכרכ2510.  3 םילשורי > - ןוכמ   > שדח "לרוא  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ םילשוריעשת

םיכרכ2511.  5 שדח -  םייחרוא  דוד  םילשורישולש ,

שדח2512. ןרהארוא  "בריפוא , קרבפשת ינב 

םיכרכ2513.  2 שדח -  ןמחנרוא  ןב  ןועמש  םייח  דינבדבוד , '' מח

הכובמב2514. שדח  יכדרמרוא  ןב  םהרבא  םייח , "אןב  םילשורילשת

א2515. ןויצב -  שדח  והילארוא  םהרבא  "דןישננוז , ביבאכשת לת 

קידצ2516. חמצו  שדח  לארשירוא  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
"טלאפר םילשוריכשת

םיפיטמל2517. שדח  השמרוא  ןב  ןויצ  - ןב "חטאטשנזייא , קרויערת וינ   New York

ןויצ2518. לע  שדח  היחתפרוא  ןב  יבצ  השמ  "אהירנ , נשת

םיכרכ2519.  2 ןויצ -  לע  שדח  ילתפנרוא  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , קרוי New Yorkשת וינ 

ןוזח2520. היננחרוא  "מרהוז , הוקתדשת ינג 

םידעומ2521. היח -  םייחרוא  "חשטיוד , קרבסשת ינב 

םיכרכ2522.  9 םייח -  רזעילארוא  םירפא  ןב  בייל  םייח  "פ , "עלרח םילשורישת

ונייח2523. ןרהארוא  "חבולרפ , םילשוריסשת

ונייח2524. יכדרמרוא  ןב  דוד  ןתנ  "חגרעבנייו , ןודנולעשת

ונייח2525. יכדרמרוא  ןב  דוד  ןתנ  "חגרבנייוו , דעשת '' מח

.2526< םלוע תניחב   > םימכח ץיוושיטמרוא  םוחנ  ןב  "הבקעי  ונדורג Grodnoנקת

םימכח2527. ןברוא  רסיא  לארשי  ןימינב  ןגובנלנצאק ,
יולה לואש 

 - "ב יקת
"ג יקת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

יטייבוסה2528. ךשוחב  ידיסח  לאקזחירוא  "ודורב , נשת

הדנ2529. תכסמל  מ"מ  הרהט -  ףסוירוא  לאיחי  "דגרביט , סשת

םיכרכ2530.  5 הדוהי -  בקעירוא  ןב  ריאמ  הדוהי  ןאמרהע ,
יבצ "טלאכימ  נשת

םיכרכ2531.  2 עשוהי -  איסוזרוא  םלושמ  ןב  לשה  עשוהי  "זםהרבא  םילשוריסשת

םיכרכ2532.  4 להי -  לאפררוא  ןב  ביל  הדוהי  "חןמסח , םילשוריצרת

בוט2533. םוי  ףסארוא  "ביול , תיליעעשת רתיב 

בוט2534. םוי  לבייפרוא  אגרש  ןב  לאירוא  "בןייטשנירג , "דעשת מח

ףסוי2535. יולהרוא  ריאמ  םהרבא  ןב  ףסוי  "טרלימ , ץו Vacסרת

ףסוי2536. ףסוירוא  ןנחלא  "טןמצרה , םילשורילשת

לאקזחי2537. לאקזחירוא  ןב  השמ  םירפא  טוגנרוק ,
"דאגרש הוקתנשת חתפ 



םיכרכ2538.  7 לאקזחי -  יולהרוא  לאקזחי  "וןייטשניול , קרבלשת ינב 

םירופה2539. ימי  דודרוא  ןב  המלש  "דירצב , קרבעשת ינב 

חספה2540. ימי  דודרוא  ןב  המלש  "דירצב , קרבעשת ינב 

תועובשה2541. גחו  רמועה  תריפס  ימי  דודרוא  ןב  המלש  "דירצב , קרבעשת ינב 

בקעי2542. ץרהרוא  ילתפנ  ןב  בקעי  ירוא  "נןאמטכוצ , הנליו Vilnaרת

םיכרכ2543.  5 בקעי -  בקעירוא  םהרבא  "זקינזלז , םילשורילשת

םיכרכ2544.  3 רהצי -  שריהרוא  יבצ  ןב  ירוא  "וןמדנל , קרבנשת ינב 

קחצי2545. ליודארמרוא  "וקחצי  םילשורינשת

א ב2546. קחצי -  ריאמרוא  ןב  חנ  קחצי  סקר , - צ' "נ רת
"ס השרו Warsawרת

תובותכ2547. תוכמ , תומבי , ןישודק , םירדנ , קחצי -  םשרוא  - םוליעב  "ה סשת
"ז םילשוריסשת

הליזגו2548. הבינג  קחצי -  קחצירוא  ןב  עשוהי  "ברלה , םילשוריסשת

.2549< תוחתפמה אלל  השדח -  הרודהמ   > קחצי ליודארמרוא  "טקחצי  סשת

הכלהה2550. "ל ע"פ  הצב תיעצבמ  תוליעפ  קחצי -  קחצירוא  "םץיבוקעי , םילשורידשת

םיכרכ2551.  3 קחצי -  קחצירוא  "גידאבע , םילשוריסשת

הכונח2552. ינינע  רקי -  רקירוא  רוא  "גללוכ  תפצעשת

תורקי2553. םימחררוא  ןב  םלושמ  "חןהכה , םילשוריסשת

תורקי2554. לאונמערוא  ןב  ריאמ  "דיקחצי , אטשוק Istanbulיקת

תורקי2555. הדוהירוא  הירא  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  ףסוי 
"זביל הוקלוז Zholkvaטקת

תורקי2556. םירופורוא  הכונח  ינינעב  "עץבוק  םילשורישת

תורקי2557. הירארוא  ןב  יבצ  םחנמ  "זןיסקאט , קרוי New Yorkשת וינ 

הכונח2558. תורקי -  לאיחירוא  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "באירול , נשת

א2559. תורקי -  יבצרוא  ילתפנ  "טןמקילג , םילשוריסשת

א2560. תורקי -  ןמלזרוא  לאיתוקי  ןב  רשא  "טאירול , םילשורינרת

א2561. השדח - > הרודהמ   > תורקי ןמלזרוא  לאיתוקי  ןב  רשא  "גאירול , םילשוריסשת

תורקי2562. המלשרוא  ןב  השמ  הירנ  "ולטוג , םילשוריעשת

םיכרכ2563.  3 תורקי -  חנרוא  םהרבא  ןב  יבצ  "חזוברג , קרבסשת ינב 

םיכרכ2564.  3 תורקי -  לאיכלמרוא  "עלדנמ , םילשורישת

םיכרכ2565.  3 תורקי -  םהרבארוא  ןב  ריאמ  לארשי  ןגובלנצק ,
יולה "היבצ  "דעשת מח

םיכרכ2566.  4 תורקי -  יכדרמרוא  רביל  ןב  םייח  םולש  "חשורפ , םילשורינשת

והימרי2567. והיעשי , םיאיבנה -  תורקי  שיעירוא  ןב  ןועמש  "טונונאו , םילשוריעשת

ב2568. םילשורי -  םילשורירוא  רוא  תבישי  "חץבוק  ריאמנשת תיב 

ןשי2569. לארשירוא  ןב  ןתנ  רואינש  "בץישפיל , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ2570.  5 עשי -  ןמפילרוא  רזעילא  ןב  היעשי  רשא  "בןיבור , כשת

םלשה2571. עשי  ןמפילרוא  רזעילא  ןב  היעשי  רשא  "הןיבור , הינתנסשת

בהז2572. יסרק  רזוח , רוא  רשי , באזרוא  ןימינב  "וןמטרה , קרבמשת ינב 

לארשי2573. והילארוא  ןב  קחצי  לארשי  "יקסבונאי , השרו Warsawפרת



לארשי2574. ךורברוא  ןב  לארשי  "חרגאה , הרמ Oradeaצרת האידרוא 
M

לארשי2575. ןרהארוא  ןב  לארשי  "בהפי , רדואדסת טרופקנרפ 
Frank

לארשי2576. םייחרוא  בקעי  ןב  לאקזחי  "דאנרס , םילשוריסשת

.2577( המ א-  ) א לארשי -  יולהרוא  םהרבא  ןב  לארשי  "חיסחנפ , קרבנשת ינב 

לארשי2578. יולרוא  בקעי  ןב  םוחנת  לארשי  קדרד ,
"חלאומש םילשוריסשת

לארשי2579. בקעירוא  המלש  ןב  לארשי  "גץיבוניבר , השרו Warsawסרת

לארשי2580. הימחנרוא  ןב  הדוהי  רסיא  לארשי  "חןילאמ , םילשורימשת

םידעומו2581. הרותה  לע  לארשי -  בקעירוא  םהרבא  ןב  לארשי  "זןמדירפ , ביבאנשת לת 

.2582< תאזה תרגא   > לארשי - רוא  ףלוו באז  ןב  לארשי  ןיקפיל ,
המלש ןב  קחצי  "טרזאלב , קרבלשת ינב 

לארשי2583. תראפתורוא  בקעי  ילהא  תודסומ  ץבוק 
"טלארשי תוביתנמשת

לארשי2584. - רוא  ףלוו באז  ןב  לארשי  ןיקפיל ,
המלש ןב  קחצי  "סרזאלב , אנליורת

לארשי2585. יתבשרוא  ןב  לארשי  "בןייטשפוה , ץיבונר Chernovtsyכרת צ'

םיכרכ2586.  78 יסנאמ > -  > לארשי "וץבוקרוא  נשת

םיכרכ2587.  3 לארשי -  לארשירוא  "זץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ2588.  7 לארשי -  לארשירוא  רוא  "וןרק  קרבמשת ינב 

םיכרכ2589.  2 לארשי -  ןתנוהירוא  ןב  "זלארשי  םדרטשמאית
Amsterdam

םיכרכ2590.  5 לארשי -  לארשירוא  תראפתו  בקעי  ילהא  "נץבוק  תוביתנשת

םיכרכ2591.  2 לארשי -  רזעילארוא  ןב  לארשי  "לץישפיל , הוילק Clevesקת

םיכרכ2592.  7 לארשי -  העושירוא  חימצמ  "אןוכמ  ןולקשאעשת

םיכרכ2593.  2 "ת > - וש  > לארשי לארשירוא  "חץרווש , םילשוריעשת

.2594( חספ לש  הדגה   ) לארשי הסוסרוא  .ח  " שת .חספ  לש  "חהדגה  הסוס Sousseשת

.2595< ידיתע רפס  ךותמ  טקל   > ושודקו לארשי  דודרוא  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "זןהכ , םילשוריעשת

ושודקו2596. לארשי  דודרוא  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "חןהכ , םילשוריעשת

טנאלסמ2597. לארשי  לדנמרוא  םחנמ  וטאלפ ,

םינויע2598. םע  לארשי  - רוא  ףלוו באז  ןב  לארשי  ןיקפיל ,
ןבואר "ורטכיול , םילשוריסשת

םיכרכ2599.  2 םירשי -  םהרבארוא  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"בףסוי דודשאסשת

רכששי2600. )רוא  וילע  ) רכששי "טדלישטור  "דעשת מח

בוט2601. יכ  )רוא  רעווטיק  ) ןושרג םהרבא  "חיזנכשא , םילשוריכשת

הנומאל2602. לאוירוא  בקעי  ןב  באז  "דןייטשדלוג , השרו Warsawסרת

רשע2603. העבראל  קודצרוא  ןב  יכדרמ  "גסורג , קרבסשת ינב 

המחה2604. תכרב  רדס  רשע -  העבראל  הרותרוא  ירבדב  רטועמ  המחה  "טתכרב  ןודנולסשת

רשע2605. העבראל  ילתפנרוא  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "גסנייר , בוקרטויפ Piotrkowערת

םייוגל2606. רואילרוא  ריאי  "בהידבוע , ןולוחעשת



ןויצב2607. ול  םחנמרוא  ןב  ליקז  קחצי  "הןזיוהטא , הורסלרק Karlsruheכקת

םיכרכ2608.  3 הדוהי -  ויז  יול  באזרוא  הדוהי  "אץיבוביל , קרבעשת ינב 

םיכרכ2609.  2 הדוהי -  לוק  יול  באזרוא  הדוהי  "דץיבוביל , קרבשח ינב 

םייחל2610. ןנחוירוא  םיסכרלולא ,

יל2611. רשארוא  לאפר  ןב  והיקזח  םייח  ינידמ ,
"דוהילא רימזיא Izmirלרת

םיכרכ2612.  6 יל -  םהרבארוא  ןב  ךורב  לאפר  "אונדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ2613.  4 הדוהיל -  הירארוא  הדוהי  ןב  ריאמ  קחצי  "אץבעי , קרבפשת ינב 

םידוהיל2614. יולהרוא  קודצ  ןב  בקעי  םהרבא  "פקילבננוז , םילשורישת

העד2615. הרויל  ז.חרוא  טרופפר ,

לאיחיל2616. קחצירוא  לאומש  ןב  ףסוי  לאיחי  "פרקסל , קרבשת ינב 

בקעיל2617. בוטרוא  םוי  קיזייא  קחצי  ןב  דוד  "דבקעי  קרבלשת ינב 

בקעיל2618. בקעירוא  "חןהכ , דודשאסשת

לארשיל2619. יולהרוא  יכדרמ  ןב  לארשי  "וןוריפ , ביבא Tel Avivשת לת 

םירשיל2620. בקעירוא  ןב  לאפר  "חהפי , טרופנרידלקת
Dyhernfurth

םירשיל2621. ןימינברוא  ןב  לארשי  םהרבא  "גיבאז , רימזיא Izmirכקת

םירשיל2622. רימוטיזרוא  .ה  " כרת .רודיס  "ה.תוליפת  רימוטיזכרת

םירשיל2623. ןמלזרוא  המלש  "סאדנאל , השרו Warsawרת

םירשיל2624. םהרבארוא  ןב  ירוא  "גרנגנאל , עשת

םירשיל2625. ריאמרוא  ךורב  ןב  ןועמש  "עגרבסיו , קרבשת ינב 

םירשיל2626. םשרוא  "פםוליעב  "דשת מח

םיכרכ2627.  3 םירשיל -  ריאמרוא  ןב  חרז  השמ  םהרבא  "בץילדייא , טספדוב Budapestשת

םיכרכ2628.  4 םירשיל -  .חרוא  ףסוי  ןב  ריאי  "וחרפי , קרבנשת ינב 

םיכרכ2629.  2 םירשיל -  יבצרוא  ןב  לשמ  השמ  ללה  ןייטשבלג ,
"אשריה םילשורינרת

םיכרכ2630.  5 םירשיל -  יולהרוא  אגרש  ירוא  "דןמרלק , "דעשת מח

םיכרכ2631.  2 םירשיל -  לבייפרוא  אגרש  ןב  שריה  יבצ  "חףיולנזאה , בוקרק Cracowסרת

םיכרכ2632.  3 םירשיל -  ינרותרוא  "גץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ2633.  2 םירשיל -  אגרשרוא  לאקזחי  "עןנאמכייר , םילשורישת

םיכרכ2634.  2 םירשיל -  דודרוא  ןב  ןויצ  "ושודק , עשת

םיכרכ2635.  2 השמ -  רואמ  רואיב  םע  םירשיל  - רוא  ןהכה דג  קחצי  לאומש  ןיקיידוי ,
בקעי ןב  השמ  "דוריבודרוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ2636.  2 ריאמל -  דודרוא  ןב  הדוהי  ריאמ  "ואריפש , ,טשת הוקת חתפ 

םיכרכ2637.  2 רנל -  הירארוא  רואנ  "דךבריוא , םילשורימשת

ןיבוריע2638. יתביתנל -  רשארוא  ןב  ריאמ  בד  "הםיובננט , םילשוריסשת

יתביתנל2639. המלשרוא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

יתביתנל2640. בקעירוא  ןב  סחנפ  "עבוש , רפסשת תירק 

ארתב2641. אבב  יתביתנל -  המכחרוא  תוביתנ  תבישי  "וץבוק  םילשוריעשת



יתביתנל2642. קחצירוא  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"טןהכה םילשורימשת

הריש2643. יקרפ  יתביתנל -  הירארוא  ריאמ  "בזייר , נשת

םיכרכ2644.  2 יתביתנל -  רוארוא  הרות  "סתבישי  םילשורישת

םיכרכ2645.  3 יתביתנל -  דומלתהרוא  רוא  תבישי  "וץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ2646.  19 יתביתנל -  יביתנברוא  תודיסחו  הרותל  ןוחרי 
אזלעב תיבל  םישודקה  "גוניתובר  סשת

םימעל2647. ןרהארוא  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורימשת

םיכרכ2648.  2 וראפל -  יכדרמרוא  השמ  ןב  לאפר  םיובטמיצ ,
"ביולה נרת

ןישרודה2649. ינפל  השמרוא  ןב  ןויצ  - ןב "וטאטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

ןויצל2650. ןנחרוא  ןויצ  "דןהכ , "דמח שח

םיכרכ2651.  12 ןויצל -  ןויצרוא  ןב  לואש , "האבא  םילשורינשת

"ד>2652. ערת  > םימשל יולהרוא  לאומש  ןב  ריאמ  "דגרבנטור , ןילבול Lublinערת

"ך>2653. רת  > םימשל יולהרוא  לאומש  ןב  ריאמ  "כגרבנטור , בובל Lvovרת

.2654< השדח הרודהמ   > םימשל יולהרוא  לאומש  ןב  ריאמ  "גגרבנטור , םילשוריסשת

.2655< הנושאר הרודהמ   > םימשל יולהרוא  לאומש  ןב  ריאמ  "יגרבנטור , רת בובל '

םיכרכ2656.  2 םימשל > - ןיע   > םימשל יולהרוא  לאומש  ןב  ריאמ  "וגרבנטור , נשת

תינימשל2657. לבייפרוא  אגרש  ןב  לאירוא  "הןייטשנירג , םילשוריעשת

תבשה2658. תרימשל  רזעלארוא  "חלזירב , םילשורילשת

ריאמ2659. ריאמרוא  "גאנזופ , ןודנוללשת

ריאמ2660. ןושרגרוא  לאיתוקי  ןב  םירפא  "זדראנייד , קרוי New Yorkנרת וינ 

ריאמ2661. ריאמרוא  "חןוכמ  םילשורילשת

ריאמ2662. הרכזאהרוא  םויל  דומיל  תוינשמ  "גיקרפ  םילשוריכשת

א2663. ריאמ -  השמרוא  תרות  םיכרבא  ללוכו  "אהבישי  םילשורימשת

םיכרכ2664.  2 ריאמ -  ימערוא  יחרזמ , יולה -  ריאמ  "אשדח , םילשוריסשת

םיכרכ2665.  3 ריאמ -  קחצירוא  ףסוי  ןב  ריאמ  "סאנזופ , רפסשת תירק 

םיכרכ2666.  4 ריאמ -  ןילבולרוא  ימכח  תבישי  "בללוכ  קרבנשת ינב 

םיכרכ2667.  2 ריאמ -  רזעילארוא  ןב  בקעי  "ויררה , "דעשת מח

אלפומ2668. הירארוא  באז  "ברניבר , ביבאלשת לת 

אלפומ2669. ריאמרוא  םוחנ  ןב  המלש  ףסוי  "עןאמרעג , שת

אלפומ2670. םייחרוא  םהרבא  ןב  לאומש  קי , צ'צ'

רמועב2671. ל"ג  אלפומ -  ןויצרוא  ןב  ןב  באז  רזעלא  "חזר , םילשוריעשת

אלפומ2672. "בבולעלרוא  "דסשת מח

לאכימ2673. לאכימרוא  "ובונסינ , "דעשת מח

אלמ2674. יולהרוא  ףסוי  ןב  יבצ  לארשי  "דגרבנטור , משת

חרזממ2675. ףסוירוא  ןב  דוד  "אלאיומ , ביבא Tel Avivשת לת 

ברעממ2676. קחצירוא  ןב  גילז  "בץיבונכאש , םילשורישת

םחנמ2677. ןורכזרוא  "ארפס  "דעשת מח

תישארב2678. םחנמ -  בולאקמרוא  השמ  ןב  המלש  םחנמ  "חביוט , עשת



םישורד2679. םחנמ -  לדנמרוא  םחנמ  "טןרטש , עשת

םיכרכ2680.  2 םחנמ -  "זץבוקרוא  ואדיוטנומנשת

תובא2681. יקרפ  לע  םחנמ  לדנמרוא  םחנמ  "אןרטש , עשת

השנמ2682. השנמרוא  ןב  ןועמש  והילא  "הלולמ , םילשורימשת

ןיטיג2683. ןויצמ -  ריאמרוא  "ואירול , קרבסשת ינב 

ןויצמ2684. קחצירוא  "דקדצ , םילשוריסשת

יכדרמ2685. בקעירוא  ןב  אגרש  יכדרמ  רגנימואב ,
לישעה עשוי 

םיכרכ2686.  9 יכדרמ -  "פץבוקרוא  קרבשת ינב 

השמ2687. םולשרוא  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "נרפוס , םילשורישת

םיכרכ2688.  3 השמ -  דודרוא  ןב  ריאמ  השמ  ןויצ  ןב  "חםובלדנמ , קרבמשת ינב 

הניר2689. תרישו  ריאמ  השמ  וטניפרוא  תיבל  "וםינברה  דודשאסשת

םיכרכ2690.  4 קותמ -  דודרוא  ןב  ןימינב  לארשי  - טרפמל , "ח מרת
"ו הנליו Vilnaנרת

םיכרכ2691.  2 הגונ -  הדוהירוא  ןב  ףסוי  "חץימח , היצנו Veniceית

םלענ2692. םחנמרוא  ןב  ליקז  קחצי  "הןזיוהטא , הורסלרק Karlsruheכקת

"ר>2693. ופד  > ברענ בקעירוא  ןב  השמ  "זוריבודרוק , היצנו Veniceמש

.2694< השדח הרודהמ   > ברענ בקעירוא  ןב  השמ  "ווריבודרוק , םילשורינשת

םיכרכ2695.  2 ברענ -  בקעירוא  ןב  השמ  "ווריבודרוק , ביבאכשת לת 

חצנ2696. םייחרוא  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "טצ'צ' םילשורילשת

לאנתנ2697. ןהכהרוא  לאנתנ  "טןיווק , סשת

רדסה2698. ליל  הידבוע -  הידבוערוא  רוא  "טללוכ  קרבעשת ינב 

ע-ת2699. םלוע -  המלשרוא  ןב  ריאמ  "טדלפנמולב , כשת

םלוע2700. ןתנרוא  הדוהי  אטשוק Istanbulש"ךלאצניבורפ ,

םלוע2701. גילזרוא  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "גתוילגרמ , השרו Warsawנרת

.2702< השדח הרודהמ   > םלוע שריהרוא  יבצ  ןב  ריאמ  "ןתוילגרמ , קרבשת ינב 

בלחב2703. רשב  םלוע -  יכדרמרוא  ןב  ארזע  "אןסינ , םילשוריעשת

ותנשמו2704. "ל  חמר תודלות  םלוע -  יכדרמרוא  "איקירש , םילשוריעשת

םלוע2705. םייחרוא  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "בצ'צ' םילשורילשת

םיכרכ2706.  2 םיביתנ - > ריאמ   > םלוע שריהרוא  יבצ  ןב  ריאמ  "כתוילגרמ , םילשורישת

םיכרכ2707.  2 רשיהו - > בוטה  ךרדה   > םלוע שריהרוא  יבצ  ןב  ריאמ  "חתוילגרמ , םילשוריצרת

םיכרכ2708.  2 םלוע -  דודרוא  השמ  "אילאוו , םילשוריסשת

םיכרכ2709.  10 םלוע -  רודגיבארוא  "ברלימ , דרעסשת

םיכרכ2710.  2 זעובו - > ןיכי  דוס   > םלוע שריהרוא  יבצ  ןב  ריאמ  "חתוילגרמ , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םיכרכ2711.  2 םלוע -  "הץבוקרוא  "דנשת בח רפכ 

םיכרכ2712.  7 םלוע -  םלוערוא  ייח  תבישי  ידימלת  רבח  "זץבוק , םילשוריטשת

םיכרכ2713.  2 םלוע -  יולהרוא  ריאמ  "עשדח , םילשורישת

םיכרכ2714.  3 "ת > - וש  > םלוע יכדרמרוא  ןב  ארזע  םילשורידעשתןסינ ,

םיכרכ2715.  2 השדח > - הרודהמ   > םלוע דודרוא  השמ  "בילאוו , םילשוריעשת



םלוע2716. יכדרמרוא  ןב  דוד  ןתנ  "אגרבנייוו , ןודנולפשת

םיכרכ2717.  2 םלוע -  המלשרוא  "פןיישדנומ , םילשורישת

ןטק2718. םלוע  גרובמהמרוא  השמ  ןב  ביל  "חהדוהי  הנוטלא Altonaכקת

םיניע2719. םהרבארוא  ןב  המלש  "גלאינפ , םילשורימשת

םיניע2720. ןברוא  לאכימ  םהרבא  הלינאטנופ ,
םייח "בלאומש  וי Reggioפקת ' גר

םיכרכ2721.  2 םיניע -  קיזייארוא  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי הדוהי 

 - "ב מרת
"ו הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ2722.  2 השדח > - הרודהמ   > םיניע קיזייארוא  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "פהדוהי  םילשורישת

ןיבוריע2723. םחנמרוא  ילתפנ  ןב  ןרהא  "טץיברק , םילשוריעשת

תבשה2724. לע  םינומארוא  - תדוגא  "ד םילשורישח

םימע2725. בקעירוא  ןב  הידבוע  "זונרופס , הינולוב Bolognaצר

םיכרכ2726.  2 םרמע -  "זץבוקרוא  קרבסשת ינב 

םיכרכ2727.  2 םייח -  ינפ  )רוא  ןבלחה  ) םייח "אןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ2728.  4 עשוהי -  ינפ  ףסוירוא  ןב  עשוהי  "יםיובסקוב , םילשורישת

קחצי2729. ינפ  קחצירוא  ןב  רסיא  לארשי  "טםיובנגייפ , םילשוריצרת

ךלמ2730. ינפ  ןידערוא  "בץלזנייטש , עוקתסשת

ךלמ2731. ינפ  יכדרמרוא  ןב  לבייפ  ריאמ  ןסינ  "ש , קז
ביל "והדוהי  םילשורישת

השמ2732. ינפ  םחנמרוא  המלש  ןב  םייח  ךונח  "דקוטשניו , דודשאנשת

השמ2733. ינפ  'רוא  ץנולפמ םהרבא  ןב  "בהשמ  הנוטלא Altonaנקת

השמ2734. ינפ  והיעשירוא  "הרכיר , םילשוריצרת

השמ2735. ינפ  םחנמרוא  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "מלדנמ  "דדשת שח

השמ2736. ינפ  השמרוא  ןב  םהרבא  דוד  "חםיובלדנמ , קרבעשת ינב 

"ח)2737. עשת "ז , עשת  ) א השמ -  ינפ  "חףונושיטערקרוא  תובוחרעשת

"ט)2738. עשת "ח , עשת  ) ב השמ -  ינפ  "טףינשטערקרוא  תובוחרעשת

םיכרכ2739.  3 השמ -  ינפ  קסרוושפמרוא  יולה  קחצי  ןב  "דהשמ  בושטידרב Berdichevסרת

םיכרכ2740.  2 השמ -  ינפ  לאיחירוא  ןב  היבוט  השמ  םייהטנוז ,
"חלכימ ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

םיקידצ2741. ינפ  לארשירוא  ןב  בקעי  םהרבא  "בןאמדירפ , ,סרת רימאטיז

ךינפ2742. ןימינברוא  ןתנ  ןב  רדנסכלא  "ואיולב , לאירטנאמעשת

יבצ2743. באזרוא  ןב מ  שריה  "היבצ  בובל Lvovלרת

םיכרכ2744.  10 יבצ -  ןבואררוא  ןב  יבצ  "וובמוג , קרבעשת ינב 

םיקידצ2745. םיקידצרוא  "ורוא  אעמאלאק Kolomyeaמרת

םיקידצ2746. ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  גרובמה Hamburgת"נשרפופ ,

םיקידצ2747. יבצרוא  ןתנ  "גגינק , קרבלשת ינב 

םיכרכ2748.  2 םיקידצ -  ריאמרוא  ןב  לארשי  לאירוק , "טיד  יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ2749.  2 הדועס -  ךרדו  םיקידצ  ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "ושרפופ , בוידרב Bardejovפרת

ריהצ2750. שריהרוא  יבצ  "אץיבוברוט , לאידגמכשת



חצ2751. ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "משרפופ , םילשורידשת

ןויצ2752. בודרוא  ףסוי  "בןאבול , םילשוריסשת

ןופצ2753. לאירוארוא  "חגרבנוש , םילשורינשת

םיעונענהו2754. תופקהה  תונעשוהה  רואיב  ןופצ -  יבצרוא  לאירא  "דגרבנוש , םילשוריעשת

היתוליפתו2755. תבש  ןופצ -  םחנמרוא  ןב  יבצ  לאירוא  "טגרבנוש , םילשוריעשת

שודק2756. יבצרוא  םירפא  ןב  ירוא  "בסללאי , סשת

ןומדק2757. "ז)רוא  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "גןב  היצנו Veniceסת

ןבואר2758. יחימערוא  "דיתרנכ , רמתיאשח

בר2759. ןהכהרוא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "בשרפופ , םילשוריפשת

לאפר2760. ןורכזרוא  "הרפס  קרבמשת ינב 

םיכרכ2761.  5 "ז -  שר לארשירוא  ןב  לסיז  החמש  - ויז , "כ שת
"ד םילשוריכשת

םימיה2762. תעבש  ילתפנרוא  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ2763.  3 םימיה -  תעבש  ןויצרוא  ןב  ןב  באז  רזעלא  "גזר , םילשוריעשת

םיעורה2764. תעבש  ןועמשרוא  ןב  הירא  "גוטיוט , תוביתנסשת

תבש2765. ריאמרוא  ןרהא  "אץיברק , םילשוריפשת

םולש2766. רזעילארוא  ןב  םולש  "חרגרב , הוקתמשת חתפ 

המלש2767. יחימערוא  "היתרנכ , רמתיאסשת

לגרה2768. דציכ  קרפ  השמו -  המלש  השמורוא  המלש  רוא  "טללוכ  םילשוריעשת

לאומש2769. ןמלזרוא  המלש  ןב  םולש  לאומש  ןילביר ,
( טקלמ "ד( ןגמשת תמר 

םיכרכ2770.  8 לאומש -  הרותלרוא  שרדמה  "ותיב  יקוקסמשת

הנומש2771. לאיחירוא  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"גלכימ נשת

הכונח2772. חמש -  ןויצרוא  ןב  ןב  באז  רזעלא  "הזר , םילשוריעשת

םיכרכ2773.  6 חמש -  ןושמשרוא  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"אסומינולק םילשוריכשת

םיכרכ2774.  4 השדח > - הרודהמ   > חמש ןושמשרוא  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"זסומינולק םילשוריעשת

םיכרכ2775.  2 הניבה > - רוא   > חמש ןושמשרוא  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
ךריב קחצי  לקסד , "אסומינולק -  קרבפשת ינב 

םיחספ2776. תכסמ  ישודיח  חמש  םייחרוא  ףסוי  ןועמש  "עיראריח , ביבאשת לת 

החמש2777. אגרשרוא  ףסוי  ןב  החמש  לואש  ןילאמ ,
"ולבייפ קוטסילאיבפרת

החמש2778. םירפארוא  ןב  החמש  "ביתרפא , םילשורילשת

תבש2779. אגרש -  ךורברוא  ןב  קחצי  יש  "חאגרש , םילשוריסשת

הרות2780. ישודיח  ץבוק  אגרש -  בובאברוא  םייח -  ןורכז  "וללוכ  - נשת New York קרוי וינ 

ארתב2781. אבב  אגרש -  םייחרוא  ןב  אגרש  רזעילא  בוט ,

םיכרכ2782.  2 אגרש -  לאקזחירוא  ןב  שייפ  אגרש  ןאמשיפ ,
"טהשמ ביבא Tel Avivישת לת 

הרש2783. ףסוירוא  "היח , םילשורינשת



הרות2784. המלשרוא  ןב  ריאמ  "בדלפנמולב , כשת

הרות2785. הירכזרוא  ןב  סחניפ  יר , ' "זגמ םילשוריכשת

.2786< תודי יתש   > הרות הדוהירוא  ןב  םחנמ  ונאזנול , "היד  ןילרבקת

הרות2787. ןהכהרוא  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  - ץראווש , "ב צרת
"ד צרת

Kleinwardein
דרונילק

הרות2788. ןהכהרוא  םהרבא  ןב  בקעי  קרוי New Yorkת"שרסקלפ , וינ 

הרות2789. 'רוא  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "דבוד  סקת

הרות2790. םהרבארוא  ןב  לאיחי  ריאמ  קוטשצלוה ,
יולה "חקחצי  םילשוריישת

.2791< והילאמ בתכמ  םע   > הרות הדוהירוא  ןב  םחנמ  ונאזנול , "חיד  גרובמוה Homburgצת

הרות2792. םייחרוא  ןב  ןתנ  "יםרמע , יקינולש Salonikaרת

םיכרכ2793.  2 הרות -  - ץבוקרוא  "ז נרת
"א םילשוריסרת

םיכרכ2794.  419 הרות -  )רוא  ךרוע  ) לארשי "טןהכ , ןולקשאכשת

םיכרכ2795.  5 הרות -  הירארוא  ןב  יבצ  םחנמ  - ןיסקאט , "ע רת
"א בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ2796.  3 הרות -  רשארוא  ןב  םייח  יכדרמ  - גרבסגילז , "כ רת
"ג גיצפיל Leipzigכרת

םיכרכ2797.  7 הרות -  לאומשרוא  ןב  באז  והיתתמ  לגי , ' צש
"דהירא קרבסשת ינב 

םיכרכ2798.  3 ןודנול > -  > הרות - ץבוקרוא  "ד צרת
"ה ןודנול Londonצרת

םיכרכ2799.  2 הרות -  ינרותרוא  "גץבוק  וקיסקמסשת

םיכרכ2800.  2 הרות -  דודרוא  ןב  ירוא  "ברימלוק , ןילבוללת

םיכרכ2801.  2 הרות -  ונרווילרוא  .ח  " שת .ך  " "ננת ונרוויל Livornoרת

םיכרכ2802.  2 הרות -  הרותרוא  "ורוא  בובל Lvovפרת

םיכרכ2803.  5 הרות -  ונרווילרוא  .ן  " רת .ך  " "ןנת ונרוויל Livornoרת

םיכרכ2804.  2 הרות -  קראפרוא  אראבד  לארשי  תדוגא  "זיחרפ  ישת

םיכרכ2805.  2 הרות - ) יזמר   ) הרות 'רוא  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "חבוד  כשת

ריאמה2806. הרות  םשרוא  "זםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

םלשה2807. הרות  'רוא  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "בבוד  עשת

הנוהכ2808. תרמשמ  םלשה -  הרות  םהרבארוא  ןב  לאיחי  ריאמ  קוטשצלוה ,
יולה "זקחצי  ביבא Tel Avivנשת לת 

רסומו2809. הרות  "חץבוקרוא  םילשוריכשת

חרזממ2810. הרות  רסומורוא  הרותל  "אשדקומ  יאהגנששת

השמ2811. תרות  בקעירוא  ןב  השמ  הדוהי  "בקויאב , קרוי New Yorkפרת וינ 

תבש2812. ןוקית  יולהרוא  םהרבא  ןב  ריאמ  קחצי  "טטאנרג , Lodzצרת זדול '

םיכרכ2813.  2 השודקו -  המלשהרוא  "טםהרדובא , דולסשת

החמשו2814. סחניפהרוא  ןב  ריאי  החמש  "גדלפנזור , בוקרטויפ Piotrkowערת

החמשו2815. רכששיהרוא  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"זבד קרבסשת ינב 

החמשו2816. השמהרוא  ןב  דוד  בקעי  "הקינמה , םילשורינשת



החמשו2817. המלשהרוא  גומלא , דוד -  "אקודצ , קרבסשת ינב 

החמשו2818. םימחרהרוא  ןרהא  השמ  "והצאייפ , ונרוויל Livornoמקת

החמשו2819. םהרבאהרוא  ןב  ןועמש  "טיראריח , ביבאמשת לת 

החמשו2820. םהרבאהרוא  ןב  המלש  "הןמ , םילשוריסשת

החמשו2821. החמשהרוא  םהרבא  "הץיוורוה , םילשורילשת

החמשו2822. ילתפנהרוא  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "חסנייר , הנליו Vilnaנרת

החמשו2823. המלשהרוא  ןב  לאומש  םרמע , "דןב  םילשורינשת

הכונח2824. החמשו -  "אטקלהרוא  קרבסשת ינב 

.2825< השדח הרודהמ   > החמשו החמשהרוא  םהרבא  "גץיוורוה , עשת

החמשו2826. ץינהרוא  ' זיו "חץבוק  קרב Bene Berakנשת ינב 

החמשו2827. ילאהרוא  לארשי  "חןהכ , הילגנאלשת

םיכרכ2828.  7 החמשו -  ןבהרוא  שידק  ףסוי  רעפראדסדנארב ,
"וריאמ םילשוריסשת

םיכרכ2829.  2 החמשו -  "וץבוקהרוא  םילשוריסשת

ןוששו2830. סחנפהרוא  ןב  םייח  "וןייטשדלוג , הינתננשת

הרות2831. וז  לאכימהרוא  "איתמד , אביקעפשת רוא 

םיכרכ2832.  62 הרות -  וז  בדהרוא  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבשח ינב 

ןויצל2833. ןבהרוא  ןמלז  המלש  םירפא  טוגנייוו ,
בוד "בלאכימ  השרו Warsawסרת

הארוה2834. לש  הדוהיהרוא  , "טרנק תיליעסשת ןיעידומ 

תבשה2835. לש  תרופהרוא  והילא  "דינרהט , קרבשח ינב 

שאשמ2836. םולש  יבר  םילשורי -  לש  קחציהרוא  ןב  ןועמש  ןנחוי  "דלולא , םילשוריעשת

הרות2837. לש  לדייזהרוא  "דןייטשפא , םילשורישח

םיכרכ2838.  2 הרות -  לש  לאיחיהרוא  תיב  "זללוכ  םילשוריסשת

הנברוחבו2839. הניינבב  הליהקבויהרוא -  "חרפס  ישת

םהרבא2840. לש  הדוהיורוא  םחנמ  "חטור , דודשאעשת

באב2841. לש ט"ו  היראורוא  "דןרוקלדנמ , שח

םיכרכ2842.  3 םוי -  לש  יבצורוא  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"חןהכה םילשוריעשת

חישמ2843. לש  "דורוא  בח "י  רומדאמ "אטוקיל  "דנשת בח רפכ 

םלוע2844. לש  ןנחלאורוא  ןב  יולה  הירא  יכדרמ  קינמאי ,
תילילגהבד רוצח 

םיכרכ2845.  2 םלוע -  לש  םשורוא  "זםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

תומש2846. תישארב , םלוע -  לש  ריאיורוא  "פארזע , קרבשת ינב 

םיכרכ2847.  2 הכלהה -  ארזעתוחורוא  "בדוד , םילשוריפשת

.2848< השדח הרודהמ   > ןמלזתורוא המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"עןהכה לאשת תיב 

"טץבוקתורוא2849. םילשוריצרת

רטע2850. ןב  םייח  ברה  והילאתורוא -  "חלאיומ , םילשורילשת

בי2851. ליבאנראשטתורוא -  תבהלש  "וןוכמ  עשת

בקעיתורוא2852. ןשלב ,)  ) "טיקסניפז שת



םיכרכ2853.  14 ןמלזתורוא -  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשוריעשת

םייחה2854. רוא  השמתורוא  ןב  םייח  רטע , "דןבא  "דשח מח

ןנחלא2855. םוחנתורוא  "ורעפייל , םילשוריעשת

םיכרכ2856.  5 והילא -  והילאתורוא  "אימתסור , קרבעשת ינב 

םילא2857. הדוהיתורוא  ריאמ  ןב  והילא  "טלקנרפ , נרת

.2858< השדח הרודהמ   > םילא קחציתורוא  ןב  רזעילא  "הופאפ , דודשאסשת

םיכרכ2859.  2 םילא -  קחציתורוא  ןב  רזעילא  "גופאפ , םילשוריכשת

.2860< הישות תאצוה   > םילא קחציתורוא  ןב  רזעילא  םילשוריהנשתופאפ ,

םיכרכ2861.  4 םינומא -  ןהכהתורוא  ןנחלא  ןב  לאילמג  - ץיבוניבר , "ג עשת
"ד קרבעשת ינב 

לפואב2862. אביקעתורוא  "ביזוגא , סיאולישת .טס 

תודהיב2863. יבצתורוא  ףסוי  ןב  רזעילא  םירפא  "דןומיר , קרבכשת ינב 

םיכרכ2864.  2 םינמזה -  ןיב  "הץבוקתורוא  "דעשת מח

ןוקתד2865. םילכב  והתד  ןושמשתורוא  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דנשת מח

םיכרכ2866.  2 ךישלאה -  ןבתורוא  השמ  ךישלא , לדנמ -  םחנמ  סייוו ,
"גםייח םילשוריסשת

הנומאה2867. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"חןהכה םילשורינשת

"א2868. רגה "א)תורוא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  קרבמשת ינב 

םיכרכ2869.  2 הכלהה -  קחציתורוא  םולש  ןב  ןועמש  "הןהכ , םילשוריסשת

אבצ2870. תוכלה  םע  הכלהה  הירכזתורוא  המלש , "וןב  םיבלעשעשת

םיכרכ2871.  4 רהזה -  רהזהתורוא  - רפס  "ד קרבשח ינב 

םיכרכ2872.  2 ןימינב -  טוקלי  רהוזה , באזתורוא  ןימינב  "זןמטרה , קרבמשת ינב 

םיכרכ2873.  5 גחה -  בקעיתורוא  ןב  ןועמש  "בהיסרוק , םילשוריעשת

שמוחה2874. ףסויתורוא  ןב  לאכימ  "בץרפ , וקיסקמסשת

םיכרכ2875.  2 קוזיחה -  ףסויתורוא  ןב  ריאמ  "פרעפייל , תיליעשת רתיב 

םייחה2876. רשאתורוא  ןב  םירפא  םייח  "דקישטייז , קרוי New Yorkישת וינ 

הרהטה2877. הירכזתורוא  המלש , "גןב  םיבלעשעשת

םיכרכ2878.  2 ימלשוריה -  ןהכהתורוא  םהרבא  "ס , "עלב םילשורישת

רכשי2879. יטוקיל  םיריאמה -  רכשיתורוא  יטוקיל  םיריאמה -  "ותורוא  עשת

עדמה2880. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"בןהכה הכרבפשת רה 

רסומה2881. דודתורוא  ןב  ףסוי  םרמע , "בןב  םילשוריסשת

רסומה2882. ןהכהתורוא  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "הג' םילשוריעשת

םידעומה2883. בדתורוא  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "אםלהליו , נשת

םיכרכ2884.  2 םידעומה -  לאיחיתורוא  ןב  קחצי  לאומש  "ברקוצ , םילשוריעשת

םיכרכ2885.  2 םידעומה -  בונידתורוא  רכששי  ינב  "ד  "פמהיב "דשת מח

תוצמה2886. לאפרתורוא  ןימינב  ןודנארב , - "גשאיד םדרטשמאיקת
Amsterdam

טפשמה2887. טפשמתורוא  ןשוח  "אללוכ  ןפרווטנאעשת



םיכרכ2888.  4 טפשמה -  יבצתורוא  קחצי  "זיקסנישוא , םילשוריסשת

האובנה2889. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"חןהכה םילשוריסשת

האובנה2890. לאלצבתורוא  1990רואנ ,

תולבא2891. שפנה -  םהרבאתורוא  ןב  השמ  "חיכדרמ , םילשוריסשת

םיכרכ2892.  3 םירפוסה -  בדתורוא  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "זםלהליו , קרבעשת ינב 

םירופה2893. סחנפתורוא  םייח  "חשינב , קרבנשת ינב 

.2894< שדוקה תמכח   > שדוקה ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
באז ץיבונטלוס , "דןהכה -  הכרבעשת ברה 

םיכרכ2895.  8 שדוקה -  ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

םיכרכ2896.  2 הבשחמו  - רוביד   > שדוקה ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןרהאו המלש  ונאדילוט , "דןהכה -  םילשורישח

היארה2897. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

"ם2898. במרה ןהכהתורוא  סחניפ  "גןמליו , םילשוריסשת

.2899< ןי ' זור  > "ס שה תיבלתורוא  ויאצאצו  שטירזעממ  דיגמה 
ןי ' "בזור םילשוריעשת

םיכרכ2900.  2 תבשה -  ללהתורוא  'י , "זגניא קרבסשת ינב 

"ם2901. יבבושה ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה "דעשת מח

"ם2902. יבבושה בונידתורוא  רכששי  ינב  "ד  "פמהיב "דשת מח

םיכרכ2903.  6 הרותה -  ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשורילשת

םיכרכ2904.  2 היחתה -  ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םוחנ לכר , "דןהכה -  תוגספסשת

תיצמתה2905. ריאמתורוא  "איאני , םילשוריסשת

הליפתה2906. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשוריסשת

הלפתה2907. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"חןהכה םילשורימשת

םיכרכ2908.  8 הבושתה -  ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשוריצרת

תורעהו2909. .מתורוא  דןוסבקעי , "" קרבשח ינב 

םינמזו2910. ךורבתורוא  והילא  "משטעפעק , םילשורישת

םייח2911. קיזייאתורוא  קחצי  םייח  "אםאטשרבלה , סשת

םייח2912. קחציתורוא  םייח  ןב  רתלא  "ארנלו , ביבאסשת לת 

הכונח2913. םייח -  ירבד  םייח -  שובילתורוא  הירא  ןב  םייח  "וםאטשרבלאה , םילשורינשת

"ם2914. יבבושה ימי  הכונח , םייח -  "טאנרובדנתורוא  קרבסשת ינב 

םיכרכ2915.  3 םייח -  ןימינבתורוא  ןב  םייח  "לקורד , םילשורישת

םיכרכ2916.  3 םייח -  )תורוא  ןבלחה  ) םייח "דןהכ , ןגשח תמר 

םיכרכ2917.  2 רפוס -  םתח  ןבתורוא  רסרטש , לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
"טןויצ נשת

החפשמה2918. תרהט  םהרבאתורוא  ןב  השמ  "עיכדרמ , םילשורישת



רדא2919. ןושח -  עשוהי -  קחציתורוא  "גםולבסיוו , עשת

המת2920. הדובע  םימחרה -  ימי  יולהתורוא  המלש  "דןאמרהאוו , נשת

בקעי2921. ןמלזתורוא  רואינש  "זןוטרוב , עשת

לארשי2922. חמשי  ןבתורוא  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
( טקלמ  ) םייח השמ  גרביט , לאיחי - 

 - "א ערת
"ב Lodzערת זדול '

לארשי2923. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"בןהכה םילשורישת

לארשי2924. וינבותורוא  ןיזורמ  לארשי  "גיבר  םילשורילשת

לארשי2925. ,תורוא  אצנילגומ ץינ , ' זוקמ וניתובר 
אנצסאיפ "אקסיזדרג , םילשוריסשת

םיכרכ2926.  2 לארשי א -  תורוא 
 - ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,

באז "חץיבונטלוס , סשת

לפואמ2927. סחניפתורוא  ןב  בקעי  "זיודנאל , קרוי New Yorkישת וינ 

האושה2928. לע  לפואמ -  ןהכהתורוא  םייח  המלש  "טרניבא , םילשוריסשת

לפואמ2929. ןמלזתורוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
באז ץיבונטלוס , "הןהכה -  הכרבעשת רה 

לפואמ2930. לאומשתורוא  רדנסכלא  ןירפלייה ,

חרזממ2931. ןרהאתורוא  "דיקסרוס , קרבלשת ינב 

ריממ2932. יכדרמתורוא  "ושורפ , םילשורינשת

תובאה2933. ןמ  יבצתורוא  קחצי  "היקסנישוא , םירעיעשת תירק 

תישארב2934. םחנמ -  םחנמתורוא  "ביאבג , עבשנשת ראב 

יכדרמ2935. )תורוא  וילע  ) יכדרמ "הרעפייל , תפצנשת

השמ2936. ריאמתורוא  השמ  "זלגופבר , ןגעשת תמר 

םיכרכ2937.  9 השמ -  ףונישטערקתורוא  ידיסח  "חתדוגא  תובוחרלשת

לאונמע2938. לאונמעתורוא  תיתד  הצעומ  יעובש  - ןולע  "ז משת
"ט לאונמעמשת

םיכרכ2939.  3 ןויצע -  ןויצעתורוא  רוא  "גתבישי  נשת

םיכרכ2940.  2 אלפ -  קחציתורוא  ןב  רזעילא  "דופאפ , םילשוריעשת

הכונח2941. םיקידצ -  לאכימתורוא  ןב  ריאמ  ןרהא  שילזיימ ,
דוד "זהמלש  םילשורינשת

ירזעיבא2942. יבצחרוא  ןב  גילז  ירזעיבא  ךברעיוא ,
"וןימינב םילשוריעשת

םיכרד2943. יכלוהל  תויוצמ  תוכלה  ךרדה -  ביציחרוא  ירבד  "חןוכמ  הינתנסשת

םיכרכ2944.  4 הרהטה -  לאכימחרוא  ןב  ןנחלא  "זרוצא , קרבסשת ינב 

.2945( הרזחה היהש , הנמטה , לושיב ,  ) א-ב תבשה -  לאכימחרוא  ןב  ןנחלא  "דרוצא , קרבסשת ינב 

םייח2946. לאפרחרוא  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "הקחצי  םילשוריצרת

םייח2947. סומכחרוא  "ודאדח , הבר Djerbaפרת ג'

םיכרכ2948.  3 םייח -  םחנמחרוא  ןב  םייח  - ץראווש , "ב לרת
"א ןילרב Berlinמרת

םיכרכ2949.  2 םייח -  לאירבגחרוא  ןב  לאפר  "טיצרונ , היצנולש

ארקמב2950. הניבו  םייח  היראחרוא  ןב  יבצ  םחנמ  "חןיסקאט , מרת



םיכרכ2951.  2 האי -  קחציחרוא  לאירוא  "חלארה , םילשוריסשת

רשי2952. ןועמשחרוא  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"דריאמ הנליו Vilnaסרת

לארשי2953. ןמלזחרוא  רואינש  ןב  לארשי  "טןמסורג , םילשורימשת

לארשי2954. אסיזחרוא  ןב  לארשי  "סןילפאט , דווקילשת

תוירוה2955. םירשי -  רשאחרוא  "סרלימ , קרבשת ינב 

תותירכ2956. םירשי -  ןמחנחרוא  השמ  ןב  םייח  לאנתנ  "העפאפ , םילשוריעשת

םיכרכ2957.  3 םירשי -  היראחרוא  ןב  יבצ  םחנמ  "גןיסקאט , השרו Warsawנרת

םייחל2958. יולהחרוא  םהרבא  ןב  םייח  "ל , "טגס הנליו Vilnaלרת

םייחל2959. ןסינחרוא  לאומש  ןב  השמ  בקעי  ןיסל ,
"בןהכה קרוי New Yorkישת וינ 

םייחל2960. ןרהאחרוא  ןב  באז  לאכימ  יקסדאוואז ,
"טלאיחי ןילבול Lublinצרת

.2961< השדח הרודהמ   > םייחל ןרהאחרוא  ןב  םירפא  המלש  "טץישטנול , םילשוריסשת

םייחל2962. עשוהיחרוא  ןב  השמ  םהרבא  םימת , - ןח
"טרזעילא םילשוריסרת

םיכרכ2963.  3 םייחל -  ןרהאחרוא  ןב  םירפא  המלש  "הץישטנול , ןילבול Lublinנש

םיכרכ2964.  3 םייחל -  בושטולזמחרוא  הילדג  ןב  םייח  "חםהרבא  בובל Lvovצקת

קידצל2965. היראחרוא  ןב  יבצ  םחנמ  "דןיסקאט , השרו Warsawנרת

המודקה2966. ןמית  תרוסמ  קידצל -  בחרוא  "עירבצ , "דשת מח

םיכרכ2967.  4 קידצל -  ךלמילאחרוא  ןב  אפיל  רזעילא  ןידרונילק Kleinwardeת"שםולבסייוו ,

ךרבמ2968. בודחרוא  םייח  ןב  לארשי  "דטור , קרבסשת ינב 

ריזנ2969. רושימ -  ריאמחרוא  ןב  ןנחוי  "גרצינמרק , ןילרב Berlinפת

רושימ2970. ,חרוא  לאומש ןב  בקעי  לארשי  זיגאח ,
םיפסונ "דםירבחמו  בובללרת  Lvov

רושימ2971. לארשיחרוא  ןב  ןרהא  השמ  "טביילופ , קרוי New Yorkשת וינ 

רושימ2972. ףסויחרוא  ןב  סחנפ  "זחרוק , קרבסשת ינב 

רושימ2973. המלשחרוא  ןב  בקעי  "גחקר , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ2974.  2 רושימ -  הדוהיחרוא  ןב  והילא  "הםלפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ2975.  2 רושימ -  לאומשחרוא  ןב  בקעי  לארשי  "דזיגאח , "דשח מח

םיכרכ2976.  2 השדח - > הרודהמ   > רושימ לאומשחרוא  ןב  בקעי  לארשי  "פזיגאח , םילשורישת

רשוי2977. בתכ  םדאה , תרות  אתיב , אפלא  רושימ , לאומשחרוא  ןב  בקעי  לארשי  "סזיגאח , השרו Warsawרת

םיכרכ2978.  3 םירשימ -  לארשיחרוא  ןב  ןרהא  השמ  "לוועיילאפ , שת

ב"ק2979. שדחה -  םירשימ  לארשיחרוא  ןב  ןרהא  השמ  "דוועיילאפ , דווקילשח

טפשמ2980. םהרבאחרוא  ןב  רב  בוד  ןועמש  "חקילאנא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

טפשמ2981. ןמלזחרוא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

טפשמ2982. לארשיחרוא  ןב  יבצ  "עןטרגנייוו , םילשורישת

םיכרכ2983.  3 ןמאנ -  המלשחרוא  ןב  עטנ  ןתנ  םחנמ  - ךאבריוא , "ד פרת
"א םילשוריצרת

הדנ2984. לאינדחרוא  ןב  םהרבא  םילשוריהרומ ,



םיקידצ2985. ןמלסחרוא  "גיפצומ , םילשוריעשת

םיכרכ2986.  5 םיקידצ -  השמחרוא  לאינד  - לולא , "ג סשת
"ט "דסשת מח

הקדצ2987. הידעסחרוא  ןב  הקדצ  "דןיצוח , םילשורימשת

הקדצ2988. והילאחרוא  השמ  "גלארה , םילשוריעשת

הדנ2989. המלש -  המלשחרוא  ןב  המלש  לאפר  "ולקנרפ , דוואקיילעשת

הבושת2990. םהרבאחרוא  "טןילרב , םילשוריסשת

םהרבא2991. יולתוחרוא  "הדרבסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

שולש2992. ןב  םיסינתוחרוא  ןב  ריאמ  םולש  "הינאיס , םילשוריעשת

הלואג2993. אבאתוחרוא  םהרבא  ןב  יול  "הדרבסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

דוד2994. לאיחיתוחרוא  ןב  והיתתמ  דוד  ץיבוניבר ,
"בעשוהי קרבסשת ינב 

תיבה2995. רשאתוחרוא  ןב  השמ  "הךובנרטש , םילשורינשת

הכלה2996. ןמלזתוחרוא  המלש  ןב  םייח  השמ  "ההיעמש , הירבטעשת

םיכרכ2997.  3 םיטפשמה -  ןהכהתוחרוא  והילא  ןב  המלש  םהרבא  - כ"ץ , "ט צרת
"א הרמ Satu Mareכשת וטס 

"ל)2998. צז גרבנייש  "פ  רגה  ) הבישיה שארו  ברה  .גתוחרוא  "בןולא , םילשוריעשת

.2999< קחצי יטוקיל   > םייח יולהתוחרוא  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "זרגניוול , םילשוריצרת

םייח3000. "ש)תוחרוא  אר  ) לאיחי ןב  "דרשא  עודישח אל 

םייח3001. סומכתוחרוא  ןב  והילא  "נןהכ , םילשורישת

.3002< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > םייח באזתוחרוא  ןימינב  ןב  םייח  "גרנכוב , סשת

םייח3003. בוטתוחרוא  םוי  תחמש  "התבישי  םילשורינשת

"ט>3004. יותה תשרד  חרוא -  ילע   > םייח "ש)תוחרוא  אר  ) לאיחי ןב  "זרשא  םילשורימשת

.3005< השדח הרודהמ   > םייח יולהתוחרוא  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "ערגניוול , שת

.3006< םייח ביתנ   > םייח םייחתוחרוא  ןמלק  "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ףסוי סחנפ  "הןב  דווקילסשת

םייח3007. אביקעתוחרוא  ןב  םייח  "הךירכאב , הניוכרת  Vienna

.3008< שפנ תבישמ   > םייח ,תוחרוא  גרבדלוג "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
יולה קחצי  ןב  דוד  "זןרהא  ויהואעשת ףילקיו ,

םיכרכ3009.  2 םייח -  יולהתוחרוא  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "זרגניוול , םילשוריצרת

רואיב3010. םע  "ש  ארהל םייח  רשאתוחרוא  ןב  השמ  "וךובנרטש , םילשורינשת

תילגנאל3011. םגרותמ  םייח  ,תוחרוא  ךברוא "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ןהכה ךורב  לאומש  ןב  המלש  "דלאירתכ  עודישח אל 

הכונח3012. ריאמתוחרוא  םולש  "גינאיס , םילשוריעשת

םיכרכ3013.  4 בוט -  םוי  בוטתוחרוא  םוי  ירעש  תבישי  "הץבוק  םילשוריסשת

רשוי3014. קחציתוחרוא  "הוכלומ , ביבאלשת לת 

הליפת3015. תוכלה  רשוי -  תוחרוא 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
ןב רזעילא  ןולא , לארשי -  בקעי 

דוד החמש 
"ב דווקילפשת

םימי3016. היננחתוחרוא  "עלגסה , תיליעשת ןיעידומ 

םירשי3017. ןרהאתוחרוא  עשוהי  ןב  לואש  "בלשגו , םילשורימשת

רסומ3018. עשוהיתוחרוא  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "אדלוג , קרבסשת ינב 



םחנמ3019. קחציתוחרוא  ףסוי  "וןילבה , םילשוריעשת

טפשמ3020. יבצתוחרוא  קחצי  "דיקסנישוא , םילשוריסשת

הנתמ3021. אבאתוחרוא  םהרבא  ןב  יול  "גדרבסורג , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ3022.  2 ץרפ -  םהרבאתוחרוא  ןנחלא  ןב  ץרפ  "דיקצניטס , םילשורישח

היחתפ3023. בילתוחרוא  הירא  ןב  היחתפ  "וןיקנמ , נשת

םיקידצ3024. "חתוחרוא  רת .םיקידצ  "חתוחרוא  הוקלוז Zholkvaרת

םיקידצ3025. "ותוחרוא  שת .םיקידצ  "ותוחרוא  ,שת קראי וינ 

םיכרכ3026.  2 םינויצ -  אבאתוחרוא  םהרבא  ןב  יול  "זדרבסורג , תיליעסשת ןיעידומ 

וניתובר3027. "גליבונרעשטתוחרוא  קרבסשת ינב 

םדאה3028. תוגהנהו  ןטק  ליטעצ  וניתובר ע"ס  אזלעבתוחרוא  תיבל  "אםיקידצ  "דעשת מח

המלש3029. ןורכזתוחרוא  "ברפס  קרבנשת ינב 

ןיליפת3030. דודתוחרוא  תבהל  "גןוכמ  קרבסשת ינב 

יעשיו3031. סחנפירוא  ןב  באילא  "גירדא , םייתעבגנשת

יעשיו3032. לאומשירוא  ןב  לבייפ  אגרש  ירוא  "ושביוט , בובל Lvovמרת

יעשיו3033. ףסויירוא  ןב  סחנפ  "אחרוק , קרבסשת ינב 

יעשיו3034. לדייזירוא  "נןייטשפא , םילשורישת

קיתע3035. הסכמל  יעשיו -  ןבירוא  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
ירוא רחש , לארשי -  "עבקעי  רפסשת תירק 

"כ3036. הויו "ת  ישע ר"ה , לולא , שדוח  יעשיו -  שיעיירוא  ןב  םהרבא  "דהדבד , קרבעשת ינב 

בקעי3037. תורצוא  יעשיו -  דועסמירוא  ןב  בקעי  "חאריצחיבא , דודשאסשת

יעשיו3038. ןהכהירוא  רזעילא  ןב  "בםהרבא  בובלכרת  Lvov

םיארונ3039. םימי  יעשיו -  ישיירוא  "דסירכוב , הנביבעשת םרכ 

יעשיו3040. םולשירוא  תרות  רוא  "התודסומ  קרבעשת ינב 

יעשיו3041. לאיחיירוא  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "טאירול , םילשורימשת

םיכרכ3042.  2 יעשיו -  ריאמירוא  קחצי  "זרדנלוה , קרבסשת ינב 

םיכרכ3043.  3 יעשיו -  יכדרמירוא  ןב  הירא  ריאמ  "סזייר , שת

םיכרכ3044.  10 יעשיו -  רזעיבאירוא  ןב  ריאמ  "חץליפ , םילשורינשת

םיכרכ3045.  3 יעשיו -  הירנירוא  "ווהיעשי , יכאלמעשת תירק 

םיכרכ3046.  4 יעשיו -  יולהירוא  ןרהא  ןב  אגרש  ירוא  "זזיירגנוי , םילשוריעשת

םיכרכ3047.  4 םייח -  השמירוא  ןב  ירוא  םייח  "מץישפיל , שת

ןסינ3048. ןורכזירוא  "ורפס  ןפרוווטנאעשת

םיכרכ3049.  2 ןהכהלאירוא -  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

יאתילת3050. םחנמןאירוא  ןב  השמ  "דרטנרלג , ןגכשת תמר 

יאתילת3051. והיעשיןיירוא  ןב  סחניפ  "גןייטשפא , םילשוריערת

יאתילת3052. יבצןיירוא  דוד  ןב  והילא  םהרבא  "ודלוגנייפ , השרו Warsawנרת

יאתילת3053. לאומשןיירוא  ןב  ףסוי  "חונאילידומ , יקינולש Salonikaיקת

יאתילת3054. םירפאןיירוא  ןב  השמ  "מםימואת , בובל Lvovרת

יאתילת3055. יאתילתןיירוא  "דןיירוא  בוקרק Cracowנרת

תדמח3056. םולש , רבוד  םינג , ןייעמ  יאתילת -  ןיירוא 
לארשי

, סאלשיינ הדוהי -  לאירבג  סאלשיינ ,
דוד לארשי  סאלשיינ , "טםולש -  עשת



םיכרכ3057.  5 ץבוק > -  > הרותאתיירוא ינב  "גדוגיא  םילשורינשת

םיכרכ3058.  2 םולשאתיירוא -  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ורפוס , םילשוריעשת

םיכרכ3059.  8 ינרות > - ץבוק   > הרותאתיירוא יכרד  "עתבישי  שת

אתוודחב3060. בקעיאתיירוא  ראב  "התבישי  בקעיסשת ראב 

לאומשד3061. הדוהיאתיירוא  ןב  לאומש  "בןהכ , םילשוריפשת

הילטיאד3062. ןנרממ  שיעיאתיירוא  ןב  ןועמש  "בונונאו , םילשוריפשת

תיזכרמהםירוא3063. הבישיה  "זידימלת  םילשורישת

ארקמב3064. קחציםירוא  "בגרבסגינק , הוקתעשת חתפ 

םילודג3065. ילתפנםירוא  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "זסנייר , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ3066.  2 םילודג -  ןימינבםירוא  ןב  לארשי  םהרבא  "גיבאז , סשת

םיכרכ3067.  2 םימותהו -  ןמםירוא  םחנמ  ןב  ןרהא  םהרבא  "גךרכב , םדרטשמאית
Amsterdam

םימותו3068. קחציםירוא  ןב  ריאמ  "גהמארע , היצנו Veniceסש

םימותו3069. "חםירוא  פת .םימותו  "חםירוא  טרופנרידפת
Dyhernfurth

םימותו3070. ןבםירוא  ןרהא )  ) שובייפ ירוא  רגרובמאה ,
ץריה "זילתפנ  ןודנול Londonסת

םימותו3071. "הםירוא  כרת .םימותו  "הםירוא  םילשוריכרת

םיכרכ3072.  3 םימותו -  עטנםירוא  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "בץישבייא , השרו Warsawמרת

םיכרכ3073.  2 השדח > - הרודהמ   > םימותו עטנםירוא  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "עץישבייא , םילשורישת

םיכרכ3074.  4 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > םימותו עטנםירוא  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , סשת

םיכרכ3075.  15 )אתירוא -  ךרוע  ) ריאמ קחצי  דוהימע  "טןיול , הינתננשת

האנוא3076. תוכלה  ןחלושה -  ןהכהךרוא  בוד  רכששי  "דאנהכ , דווקילעשת

ךתמאו3077. יתימאךרוא  "פינליא , ןויצשת לת 

םימי3078. ןימינבךרוא  ןב  ריאמ  יקסנר , ' "חצש ביבא Tel Avivישת לת 

םימי3079. בקעיךרוא  ןב  לאומש  אטשוק Istanbulש"ךיתשינבנב ,

םידעומו3080. תבש  םימי -  השנמךרוא  ןב  ריאי  םהרבא  "והנוי , םילשוריעשת

םימי3081. בקעיךרוא  "טדיויד , "דעשת מח

ןקה3082. חוליש  םימי -  לאפרךרוא  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריעשת

םיכרכ3083.  2 השדח - > הרודהמ   > םימי בקעיךרוא  ןב  לאומש  "פיתשינבנב , םילשורישת

םימכח3084. לש  השמןרוא  םולש  ןב  םהרבא  "וןמשירפ , םילשוריסשת

םימכח3085. לש  "דש.ל.יןרוא  "דשח מח

םיכרכ3086.  3 םימכח -  לש  ןועמשןרוא  ןב  ןרוא  "אקודצ , תיליעעשת ןיעידומ 

הנויה3087. םולשלצרוא  "גבתכ , ביבאנשת לת 

הליהקהנימשוא3088. "טרפס  ביבאכשת לת 

קחציד3089. השמאזיפשוא  ןב  קחצי  ירכז , "דןב  םילשוריסשת

ןישידק3090. לאכימןיזיפשוא  ןב  בקעי  םירפא  "איקספיל , הוקתעשת חתפ 

הליהקןיציפשוא3091. "זרפס  םילשורילשת

ןרהא3092. םהרבארשוא  ןב  רשא  ןרהא  "חץנילוו , ישת



םילימו3093. תויתואב  ןיאושינה  והיתתמרשוא  "בןוסרזלג , םילשורימשת

החפשמב3094. הבהאו  לשיפרשוא  עשוהי  "דסקאז , ,ישת םילשורי

םחורי3095. המלשרשוא  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"בבקעי םילשוריכשת

תמא3096. לאומשתוא  ןב  ריאמ  "היתשינבנב , יקינולש Salonikaכש

תמא3097. םהרבאתוא  "הוגיינוסנומ , קרבנשת ינב 

תמא3098. חונמתוא  ןב  הדוהי  "טדיס , יקינולש Salonikaנקת

א3099. תמא -  שדוקהתוא  ירע  ילכרמאו  - ידיקפ  "ד ירת
"ד לרת

םדרטשמא
Amsterdam

תמא3100. השמתוא  ןב  קחצי  יול  "סבוצבארק , בושטידרב Berdichevרת

הרותה3101. רפסב  "דתוא  בח ינבר  "טדעו  "דסשת בח רפכ 

תירב3102. בלסרבמתוא  החמש , ןב  "טןמחנ  םילשוריישת

תירב3103. הדוהיתוא  ןב  ןועמש  - ןודיס , "י רת
"א הבלסיטרב Bratislavaירת

תירב3104. םשתוא  "חםוליעב  םילשורינשת

תירב3105. בקעיתוא  ןב  והיעשי  יכדרמ  "גיקסנלרוא , םילשוריעשת

תירב3106. באזתוא  "דדלונירג , םילשורישח

םיכרכ3107.  2 תירב -  המלשתוא  ןב  ןימינב  "זםייקלא , קרבמשת ינב 

שדק3108. תירב  השמתוא  ןב  ףסוי  "דופאנכ , ונרוויל Livornoמרת

היתוכלהו3109. הלימה  רדס  שדוק -  תירב  ןרהאתוא  קחצי  "וןמלגילפ , םילשוריסשת

תירבה3110. ןבתוא  עשוהי  סחניפ  לאפר  הרוגיש , יד 
"ולאומש רימזיא Izmirכרת

תירבה3111. בקעיתוא  ןב  דוד  "טינרהט , תיליעסשת רתיב 

תבש3112. םלועל -  איה  םולשתוא  תבהא  תבישי  "י  עש ףד  "זללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ3113.  2 םלועל -  איה  ןבתוא  עשוהי  סחניפ  לאפר  הרוגיש , יד 
לאומש

 - "ז טרת
"ה רימזיא Izmirכרת

ןילפתה3114. רודגיבאתוא  ןב  בוד  ןרהא  השמ  "ברגנימיוב , צרת

אלפו3115. קחציתוא  ןב  םהרבא  ןמלק  "גשטיוד , דווקילעשת

ןורכז3116. המלשתוא  ןב  ןימינב  םהרבא  "ורגולק , הלשימרפנרת  Przemysl

דלאבמוה3117. ןאפ  רדנסכלאל  ןורכז  בקעיתוא  ןב  גילז  םייח  "ה,יקסמינולס , ,מרת אשראוו

םייח3118. המלשתוא  םייח  ןב  דוד  "זןומולס , קרבסשת ינב 

א3119. םייח -  לאפרתוא  ןושמש  ןב  הירא  םייח  "זרגנלרא , קרבנשת ינב 

דסחו3120. םייח  ונוצרב , םייח  לחר , תיב  ןוקית  םייח -  תוא 
םלשה

, דלפנירג היעשי -  ןב  םייח  סיורק ,
םייח "ההשמ  קרבמשת ינב 

.3121< השדח הרודהמ   > םייח שריהתוא  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "זאריפש , םילשוריעשת

םייח3122. יולהתוא  ףסוי  םחנמ  ןב  םייח  "דךילמייה , ןרובלמעשת

םולשו3123. םייח  שריהתוא  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "אאריפש , ססגרב Beregovoפרת

ביצי3124. יבצתוא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"פשריה תיליעשת רתיב 

לארשי3125. לארשיתוא  "והזבח , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןורכזל3126. לאומשתוא  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"היולה קרבעשת ינב 



הבוטל3127. יולהתוא  ךורב  ןב  םהרבא  "היקסנאפטס , בושטידרב Berdichevנרת

הבוטל3128. םושרגתוא  ןב  ףסוי  "זויצנוק , יריק Chieriפש

הבוטל3129. המלשתוא  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

הבוטל3130. םייחתוא  ןב  השמ  לארשי  "ללבוס , ,רת אלשימערפ

םיכרכ3131.  9 הבוטל -  לאומשתוא  ןב  םהרבא  "טלאלצב , םילשוריעשת

םיכרכ3132.  3 הבוטל -  היבוטתוא  "זןוזבקעי , קרבמשת ינב 

בקעיל3133. והילאתוא  ראב  "פןוכמ  "דשת מח

העושיל3134. ןבתוא  עשוהי  סחניפ  לאפר  הרוגיש , יד 
"ולאומש רימזיא Izmirלרת

לארשיל3135. דודתוא  לאומש  ןב  לארשי  ץיבושבומ ,
"ביולה םילשוריסשת

ךלמ3136. ןיתוא  ' זור תיבל  "הוניתובר  ביבאנשת לת 

שפנ3137. לינולדתוא  טינוב  ןש  הנוכמה  "דהיעדי  םילשורישח

םלוע3138. םלועתוא  "דתוא  םילשוריסרת

ןויצ3139. םרמעתוא  ןב  ןויצ  ןב  "גםולב , סשת

.3140< טסקט  > ןויצ םרמעתוא  ןב  ןויצ  ןב  "חםולב , םילשוריסשת

בוט3141. םויו  תבשב  הלימ  שדוק -  קודצתוא  ןב  יכדרמ  סורג ,

ןיק3142. םחנמתוא  קלירג , מ -  "דןמלזו , "דשח מח

.3143< השדח הרודהמ   > םולש שריהתוא  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "זאריפש , םילשוריעשת

םימשה3144. בוזירטסמתותוא  יולה  הדוהי  ןב  ביל  "ההירא  רימוטיז Zhitomirסקת

םימשה3145. הדוהיתותוא  ןב  לאומש  ןובית , - "זןבא ןודנול Londonכרת

םידעומו3146. קיזייאתותוא  קחצי  ןב  עשוהי  "דךאבנזייא , בוידרב Bardejovסרת

םיתפומו3147. ןהכהתותוא  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "טג' םילשוריעשת

שארו3148. הכונח  תבשל  תירילק  אתשודק  השלש -  תותוא 
( סיפדת  ) תימלוששדוח "הרוצילא , םילשורימשת

ןתיא3149. ןתיאתויתוא  "חתויתוא  םילשורינשת

והילא3150. ןהכהתויתוא  המלש  םהרבא  ןב  "גוהילא  עשת

םיכרכ3151.  2 קחצי -  רד ' יולהתויתוא  בקעי  ןב  קיזייא  "אקחצי  הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ3152.  2 השדח - > הרודהמ   > קחצי רד ' יולהתויתוא  בקעי  ןב  קיזייא  "הקחצי  םילשוריכשת

אביקע3153. יברד  אביקעתויתוא  יברד  "דתויתוא  םילשוריערת

"ר>3154. ופד  > אביקע יברד  אביקעתויתוא  יברד  היצנו Veniceש"ותויתוא 

אביקע3155. יברד  .אביקע ש"ץתויתוא  יברד  בוקרק Cracowש"ץתויתוא 

אביקע3156. יברד  אטשוקר"פשרדמתויתוא 

אביקע3157. יברד  "זתויתוא  שת .אביקע  יברד  "זתויתוא  ,שת אטיהגראמ

רגיא3158. אביקע  יברד  השמתויתוא  ןב  אביקע  "טרגיא , ןודנוללשת

םלשה3159. אביקע  יברד  אביקעתויתוא  יברד  תויתוא 

תיב3160. ףלאה  לכימתויתוא  לאיחי  "בןרטש , םילשוריעשת

םייחה3161. םייחתויתוא  ץפח  רפסמ  "דטוקיל  רפסשח תירק 

ברה3162. ןמלזתויתוא  םהרבא  ןב  השמ  "ארנייו , םילשורינשת

אירטמיגב3163. םיתפומו  חספתויתוא  ןב  ןמחנ  "הדלפנרטש , תיליעעשת רתיב 



םיכרכ3164.  6 ארקמב -  םתועמשמו  השמתויתוא  "וןאיול , םילשורילשת

םיכרכ3165.  13 השמל -  ינרותתויתוא  "חץבוק  קרבסשת ינב 

הידעס3166. וניברל  ןואגתויתוא  ףסוי  ןב  "אהידעס  טרופנרידפקת
Dyhernfurth

שדוקה3167. ןושל  ןושמשתויתוא  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

תוריאמ3168. באזתויתוא  ריאמ  "חןלפק , םילשוריעשת

תומיכחמ3169. )תויתוא  רב קיזיא   ) בוד קחצי  "גןידלוג , קסניפ Pinskערת

תומיכחמ3170. ןבתויתוא  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"דהשמ הלופעעשת

םיכרכ3171.  2 תומיכחמ -  יבצתויתוא  ףסוי  ןב  ךורב  בקעי  "וןפג , םילשוריסרת

תמכחמ3172. יבצתויתוא  רזעילא  "אןמלגיצ , פשת

תוחנ3173. דודתויתוא  ןב  הדוהי  גויח ,' - - ןבא "ז ישת
"ח ביבא Tel Avivישת לת 

תוחרופ3174. רזעלאתויתוא  ןב  םחנמ  "דאבמעז , קרוי New Yorkישת וינ 

תוחרופ3175. יולהתויתוא  ביגש  "פתימע , דעלאשת

תוינומדק3176. ןימינבתויתוא  םייח  "דיקסבופיליפ , שח

אביקע3177. יבר  לש  .אביקע ש"ותויתוא  יברד  היצנו Veniceש"ותויתוא 

םיכרכ3178.  3 שקבא -  יבצךתוא  םהרבא  "ברגולק , שמשעשת תיב 

יתיוק3179. המלשךתוא  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

םידעומל3180. בילתתוא  הדוהי  ןב  ליזנא  "ברשא  הוקלוז Zholkvaיקת

המלש3181. רמא  באזזא  המלש  "טןיילק , סשת

יתרמא3182. המלשזא  ןב  והילא  "חונאיסרומ , םילשוריסשת

תירב3183. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "הץיבוקציא , קרבסשת ינב 

שרד3184. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "זץיבוקציא , קרבנשת ינב 

םיכרכ3185.  2 ורמאי -  ןרהאזא  קחצי  "ברגרבדלוג , עשת

וננרי3186. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "עץיבוקציא , קרב Bene Berakשת ינב 

וררושי3187. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "דץיבוקציא , קרב Bene Berakעשת ינב 

רישי3188. ןמלזזא  "הןמלדא , םילשוריסשת

רישי3189. ףסויזא  ןב  לאוי  "זאכלמ , םילשוריסשת

רישי3190. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "ןץיבוקציא , קרבשת ינב 

רישי3191. ףסויזא  חספ  ןב  גילעז  םהרבא  "הןהארק , נשת

תועובש3192. רישי -  באזזא  הירא  ןב  השמ  "חדרעווש , עשת

םיכרכ3193.  2 רישי -  ףסויזא  ןב  הירא  "טרבליז , םילשוריסשת

השמ3194. רישי  השמזא  לאפר  ברל  ןורכז  רפס 
"זטימשדלוג רפססשת תירק 

יבצכ3195. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "הץיבוקציא , קרבסשת ינב 

הריש3196. ןושל  קודצזא  ןב  יכדרמ  "טסורג , קרב Bene Berakסשת ינב 

ורבדנ3197. יחימעזא  "דיתרנכ , רמתיאסשת

תישארב3198. ורבדנ -  ןרהאזא  "זןייטשרעבליז , סשת

םיכרכ3199.  14 ורבדנ -  ךורבזא  ןב  עשוהי  ןימינב  - רבליז , "ט כשת
"ד קרבמשת ינב 



םיכרכ3200.  42 ורבדנ -  ץינזא  ' זיו "הןוחרי  קרבמשת ינב 

םיכרכ3201.  7 ורבדנ -  אזלעבזא  ןרהא  "חתיב  ןודנולסשת

םיכרכ3202.  5 ורבדנ -  לאויזא  תירק  ישיש  ליל  "עתורובח  שת

םיכרכ3203.  7 ורבדנ -  לאומשזא  קלופ ,

בי3204. השדח - ) הרדס   ) ורבדנ ץינזיוזא  - ידיסח  "ג לשת

ווטצנ3205. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "עץיבוקציא , קרב Bene Berakשת ינב 

הרפסיו3206. האר  בדזא  "עםיסנ , דודשאשת

חמש3207. יבצזא  ןב  באז  םהרבא  "אץיבוקציא , קרבסשת ינב 

םיכרכ3208.  2 ליכשת -  יבצזא  ףסוי  ןב  ןרהא  "וןייטשרבליז , סשת

חמשת3209. המלשזא  ןב  בקעי  "דץיוויילג , אנורבשח

גנעתת3210. עשוהיזא  ןב  באז  םהרבא  רעיילב ,
םילשורילאומש

"דהרהזאהרהזא3211. עודישח אל 

םינהכל3212. ןועמשהרהזא  "גןמ , שמשעשת תיב 

ינולתורהזא3213. ' גרבלא ןבואר  ןב  "בקחצי  ונרוויל Livornoרת

.3214< תלכת ליתפ   > ,תורהזא זיגח הדוהי -  ןב  המלש  לוריבג , - ןבא
לאומש ןב  "בבקעי  היצנו Veniceית

.3215< השמ רישי   > ינולתורהזא ' גרבלא ןבואר  ןב  "וקחצי  ונרוויל Livornoטת

הדוהיתורהזא3216. ןב  המלש  לוריבג , - "בןבא היצנו Veniceלש

בוטתורהזא3217. ןמיס  "ודמלמ , םילשורינרת

.3218< עיקרה רהז  רוציק  םע   > תורהזא
 - הדוהי ןב  המלש  לוריבג , - ןבא

ךותמ  ) חמצ ןב  ןועמש  ןארוד ,
( ושוריפ

"ו ,צת םדרטשמא

זבלא3219. לאומש  ברהל  הדוהיתורהזא  ןב  לאומש  "אזבלא , םילשורימשת

.3220< ןקז רודיה   > ןקז והילא  וניברל  תועובשה  גחל  ןקזהתורהזא  םחנמ  ןב  "סוהילא  השרו Warsawרת

ויז3221.  > עיקרה רהוז  םע  לוריבג  ןב  המלש  וניברל  תורהזא 
< רהזה

דוד םהרבא , חמצ -  ןב  ןועמש  ןארוד ,
םהרבא "דןב  םילשוריסשת

.3222< םהרבא עמש   > תועובשל ריאיתורהזא  ןב  םהרבא  "חאטופח , הווקתסשת חתפ 

.3223< חקל ףסוא   > תורבדה תרשע  רדס  לע  הילדגתורהזא  ןמלדינ  ןואג -  ףסוי  ןב  "דהידעס  קרבעשת ינב 

תורהזא3224. קתמ  רואיב  םע  ןקזה  והילא  וניבר  לאפרתורהזא  ןב  רסיא  לארשי  "באריפש , םילשורילשת

הוצמ3225. רנ  שוריפ  םע  לוריבג  ןבא  המלש  וניבר  תורהזא 
 - הדוהי ןב  המלש  לוריבג , - ןבא

, יטנאזיפ םהרבא -  ןב  דוד  םהרבא ,
םייח ןב  השמ 

"ע םילשורישת

שדקה3226. הדוהיתרהזא  ןב  המלש  לוריבג , - "זןבא ונרוויל Livornoלקת

שדוקה3227. .שדוקה ת"ןתרהזא  טריפ Fuerthת"ןתרהזא 

םישנ3228. דודתרהזא  "הןהכ , בוקרקצר

םיכרכ3229.  3 תבש -  לאומשתרהזא  ןב  קחצי  "בןאצלאמ , השרוערת  Warsaw

ןדיי3230. ןבעל  םהרבאיוזא  "גןמרטפה , ביבאכשת לת 

והילא3231. בקעירוזא  םהרבא  ןב  והילא  "טיקסבושרוה , בובל Lvovמרת

והילא3232. אפזוירוזא  םהרבא  ןב  והילא  "הןאמרל , השרו Warsawמרת

והילא3233. ןברק  והילא -  ןהכהרוזא  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  םילשורינרת



.3234< השדח הרודהמ   > והילא ןהכהרוזא  המלש  םהרבא  ןב  "טוהילא  םילשוריסשת

הנומאה3235. ןושמשרוזא  בקעי  ןב  השמ  "הרגאה , טגיס Sighetפרת

יבצה3236. באזרוזא  הירא  ןב  םהרבא  "טןילי , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןויצה3237. לע  ןמלזריכזא  רואינש  "בןמרטיר , "דעשת מח

םיכרכ3238.  5 ןמלזהרכזא -  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןהכה

 - "ז צרת
"ח םילשוריצרת

קוצמ3239. םירפוסהרכזא  "חרבח  ביבאכשת לת 

ךיבא3240. לאש  תוילגרמ , "ז  איר תודלות  ןיחבשב -  "ר  מזא
 - גילז רשא  היעשי  תוילגרמ ,
היעשי ןב  רזעילא  המלש  תוילגרמ 

( םהילע )
"ג םילשוריסשת

קחצי3241. רנ  ןיחבשב -  )רמזא  ךרוע  ) ןועמש "דאריצחיבא , םילשורישח

תושרופמ3242. שדוק  תבשל  תורימז  ןיחבשב -  רמזא 
ףסויתוראובמו ןימינב  ןב  ןרהא  "טיול , םילשוריסשת

בלסרבמהרמזא3243. ןמחנ  יבר  "אתרותמ  םילשוריסשת

ךמש3244. המלשהרמזא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

ןרהא3245. לאירזעןזא  ןב  ןרהא  "ולאירזע , םילשורימרת

.3246< השדח הרודהמ   > ןרהא לאירזעןזא  ןב  ןרהא  "חלאירזע , םילשורינשת

עשוהי3247. לארשיינזא  ןב  לאפר  עשוהי  "זיתשינבנב , אטשוק Istanbulלת

עשוהי3248. עשוהיינזא  "בהשמ , םילשורילשת

א3249. עשוהי -  ףסויינזא  השמ  ןב  עשוהי  "דלגיס , םילשוריערת

םיכרכ3250.  4 השדח > - הרודהמ   > עשוהי לארשיינזא  ןב  לאפר  עשוהי  "דיתשינבנב , "דשח מח

םיכרכ3251.  5 הרותל -  ןויצםינזא  ןב  ןב  ןמלז  - ןיקצורוס , "א ישת
"כ םילשורישת

תמא3252. ילאיבצתקעזא  רוצ , "וןב  םילשוריעשת

תמא3253. יבצתקעזא  םהרבא  "דירשנ , קרבשח ינב 

ןנער3254. חרזחרזא  ןב  רסיא  לארשי  "ברביוט , הבלסיטרב Bratislavaכרת

ב3255. תוחאו -  השמחא  "גרגארפ  םילשורימשת

הרצל3256. בקעיחא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "טדלאוונירג , סיאולצרת .טס   St. Louis

התא3257. "י  חא
בקעי ןב  םייח  ףסוי  ןייטשנרוא ,

( וילע "ה( הרדחלשת

עדוי3258. ינא  ךלמילאדחא  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םהרבא3259. היה  )דחא  הכירע  ) והילא "אףלוו , "דסשת בח רפכ 

םהרבא3260. היה  עשוהידחא  "דךרכב , ןויצעשח רוא 

א3261. םהרבא -  היה  המלשדחא  "זטור , קרבעשת ינב 

םהרבא3262. היה  לדנמדחא  םחנמ  "זץילרג , םילשוריעשת

םהרבא3263. היה  )דחא  ורכזל  ) םהרבא "אהייטע , םילשוריפשת

והיעשי3264. היה  ןמחנדחא  דוד  והילא  תב  לחר  "דתוילגרמ , םילשוריישת

עדוי3265. ימ  דודדחא  ןסינ  "בוואבוד , דבחעשת רפכ 

"ו3266. למ םהרבאדחא  "בןהכ , םילשוריעשת

םלועה3267. ךלמ  םייחדחא  ןב  יכדרמ  "זיקירש , םילשוריסשת

הבברמ3268. המלשדחא  ןב  והילא  חישמ ,



"ת3269. ץינודחא ' זיו טרעס  ידימלתו  ידיסח  "דדוחא  הפיחשח

ב3270. הרותב -  רואינשתודחא  "גןוסרואינש , "דעשת מח

והיעשי3271. המלשתודחא  ןב  בקעי  "חקינטולז , הפיח Haifaפרת

לארשי3272. רמתיאתודחא  ןב  קיזייא  קחצי  "דםיובנזור , קרבשח ינב 

לארשי3273. תורוקמתודחא  "הטקל  םילשורימשת

לארשי3274. והילאתודחא  םהרבא  ןב  השמ  - ןייטשנרב , "ג ישת
"ד םילשוריישת

םיכרכ3275.  2 לארשי -  םיסנתודחא  "וגייסא , "דעשת מח

םיכרכ3276.  5 לארשי -  לארשיתודחא  תודחא  תעונת  "טןואטב  ביבאישת לת 

םיכרכ3277.  3 יעד -  יולההוחא  השמ  ןב  והילא  "וןיול , דווקילסשת

העפשהו3278. באזהוחא  םחנמ  "חרואמ , םילשורינשת

םיכרכ3279.  2 םולשו -  םייחהוחא  התיוח  "דןאזו , םילשוריעשת

אוש3280. לאוייזוחא  "בהליש , םיסכרפשת

ץרא3281. השמתזוחא  סדע , והילא -  "דספול , םילשוריסשת

םיכרכ3282.  2 יולה -  יולהתזוחא  רשא  - ןנאמ , "א ןילקורבעשת

הדש3283. השמתזוחא  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  "מלגיס , רומיטלובשת

אידג3284. דח  הדיחה  ןורתפ  וא  ןדיחא : םשתיוחא  "בםוליעב  םדרטשמאכקת
Amsterdam

הדוהי3285. הדוהיתוחא  "אץשילופ , םילשוריצרת

הנטק3286. הנשהתוחא  שאר  ליל  "גרדס  יקינולסירת

הנטק3287. היעשיתוחא  ןרהא  ןב  םייח  "טרטור , דעלאעשת

הלכ3288. יבציתוחא  ןב  םהרבא  "זלברא , םילשוריסשת

םייולה3289. יולהתזחא  םחנמ  יבצ  ןב  באז  םייח  "דשריק , דווקילשח

םיערמ3290. םייחתזחא  ןב  בקעי  וול , "טהד  םדרטשמאלרת
Amsterdam

שארו3291. יבציחא  אגרש  ןב  ןושמש  "הןמטלא , קרבסשת ינב 

םיכרכ3292.  2 שארו -  םהרבאיחא  עשוהי  ןב  םהרבא  הדוהי  םייח 
"אהדוהי רימזיא Izmirירת

םיכרכ3293.  2 - ףסאיחאףסאיחא -  "ט פרת
"צ בו Strzyzowרת ' זי ' צס

תבש3294. תוכאלמב  ינושו  )תודיחא  ןמרפוק  ) םהרבא "זןושחנ , םילשוריעשת

רפסאו3295. םירפאהיחא  "ןדאדח , םילשורישת

אדפסהב3296. )םיחא  וילע  ) רזעילא ןנחלא  םייח  "עםיובסונ , םילשורישת

אדיפסהב3297. ןורכזםיחא  "הרפס  ןילקורבעשת

םיכרכ3298.  2 וידחי -  "חץבוקםיחא  םילשוריסשת

ןהכה3299. סומכךלמיחא  ןב  םיסינ  "חןהכה , קרבסשת ינב 

"ץ3300. ןימינבעמיחא ןב  רייגצ  "חשושע , עבששת ראב 

םיכרכ3301.  2 "ץ -  ךורבעמיחא ירוח , עשוהי -  "חהיטע , הברשת ג'

העושיךמסיחא3302. ןב  יח  "זדאדח , קרבנשת ינב 

ויתולועפו3303. וייח  קחצירזעיחא -  לאומש  "וןייטשטור , םילשורישת



םיכרכ3304.  4 המלשרזעיחא -  דוד  ןב  רזוע  םייח  - יקסנזדורג , "ב פרת
"ט הנליו Vilnaצרת

םיכרכ3305.  2 תורגא > - ץבוק   > המלשרזעיחא דוד  ןב  רזוע  םייח  "ליקסנזדורג , ביבאשת לת 

םיכרכ3306.  4 השדח > - הרודהמ   > המלשרזעיחא דוד  ןב  רזוע  םייח  "ביקסנזדורג , םילשורינשת

םכחה3307. "גרקיחא  פרת .םכחה  "גרקיחא  ןילרב Berlinפרת

םכחה3308. "חרקיחא  צרת .םכחה  "חרקיחא  ,צרת םילשורי

.3309( תופסוה םע   ) םכחה "חרקיחא  צרת .םכחה  "חרקיחא  ,צרת םילשורי

לדנמהנשיחא3310. םחנמ  "וץנרמופ , םילשוריעשת

ול3311. ףסויהכחא  ןב  המלש  "טיול , םילשוריעשת

םרהמלחא3312. ןב  "גםהרבא  קרבסשת ינב 

בקעיב3313. ןבםקלחא  לאקזחי  הדוהי  רטלא  ץיברוה ,
שיבייפ אגרש  "טבקעי  םילשוריעשת

וב3314. םירפאהסחא  "עדאדח , םילשורישת

הוצמ3315. רב  ןמלזעשידיסחא  רואינש  "דןיפוג , עשת

.3316[ אנרס  ] ףסאה ןורכזרחא  "ארפס  םילשורילשת

ותטימ3317. ןרהארחא  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

םישא3318. תוצעומב  םישילש  בקעירחא  לטס  הדוהי -  יברב  קחצי  יבר 
"טלארשי םילשוריעשת

םיכרכ3319.  2 היסינותב -  םינואגה  הנחןורחא  "וץרפ , קרבנשת ינב 

לובמה3320. המלשירחא  ןב  דוד  "אאנהכ , םילשורימשת

םירצוקה3321. הדוהיירחא  ןרהא  ןב  השמ  םהרבא  טור ,
"גיולה םילשוריעשת

םישודק3322. תומ  רזעילאירחא  ןב  לארשי  בקעי  "דבוכלמ , ופי Jaffaפרת

םירופכה3323. םוי  תמחלמ  בקעיירחא  "וסלפ , "דלשת בח רפכ 

םיכרכ3324.  2 יאר -  לאיחיירחא  קחצי  ןב  ףסוי  ןרהא  ןזור ,
"דלכימ סשת

םירופיכה3325. םויב  הלוחל  הליכא  רתיה  םדאה -  השמתוירחא  ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

ןימינב3326. דעלאךירחא  "דץבקלא , עבששח ראב 

ג3327. הצורנ -  לאפרךירחא  "חבאווש , תפצעשת

םירמוא3328. ריאמםירחא  והילא  "דבוטילא , "דשח מח

לאומשתירחא3329. "ארבר , םילשוריעשת

הזה3330. םלועב  םדאה  ןרהאתירחא  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םימיה3331. "ןתירחא  רהומ ירפסמ  "וטקולמ  כשת

םיכרכ3332.  2 םינשה -  ןבתירחא  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "הןימינב םילשוריסשת

םי3333. דודתירחא  והילא  ןב  רעב  בד  אריפש , "עאנהכ  םילשורישת

תישארכ3334. לאפרתירחא  ןב  הירא  "גאריפש , םילשוריסשת

םולש3335. שיאל  ןורכזתירחא  "דרפס  םילשוריסשת

.3336< יבוט םולש  יבר  לש  וייח  תכסמ   > םולש שיאל  םולשתירחא  ןב  הדוהי  "דיבוט , קרבשח ינב 

םולש3337. שיאל  םולשתירחא  ןב  םהרבא  "טשיעלב , ונרוויל Livornoפקת

דימתלו3338. השמתחא  ןב  לאגי  "ההדזנתנ , תיליעסשת ןיעידומ 



יתלאש3339. ריאמתחא  ןב  לואש  םייח  "בץילרק , קרבסשת ינב 

יתלאש3340. השמתחא  ןב  קחצי  ןונ , "אןב  קרבפשת ינב 

םיכרכ3341.  5 יתלאש -  םהרבאתחא  ןב  באז  קחצי  "טףעזוי , רפסעשת תירק 

םיכרכ3342.  3 לשמל -  השמהטא  ןב  דוד  "ארבוחל , קרבעשת ינב 

םיכרכ3343.  2 ארקמ -  תעד  הדוהיסלטא  רוצילא , הדוהי -  ליק ,

םיכרכ3344.  16 םייח -  ץע  בקעיסלטא  ןב  לאפר  "הןירפלה , קרבמשת ינב 

אטבמל3345. יזנכשא  אטבממ  תונשל  םיאשר  וניחא ב"י  יא 
ארזעידרפס "וקנומ , ןילרבצרת

.3346[ ןרפש רדנסכלא   ] תורובגב "ש  השמיא "נשימלח , שת

תולוכשאה3347. "ש  ןועמשיא לארשי  יאלוזא , - ןייש
( ויתודלות "ט( עשת

םהרבאד3348. ףסויאביא  ןב  אבא  םהרבא  "ארעפייל , דודשאנשת

היביא3349. תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקהיביא -  "חרפס  ביבאכשת לת 

והל3350. לארשיאיעביא  ןב  יבצ  ךורב  םיובנירג ,
"טיכדרמ םילשורינשת

קאטש3351. ןוא  ןייטש  מרעביא  "אןינאצ , ביבאישת לת 

"חןבעלרעביאןבעלרעביא3352. סשת

קירב3353. לזיירןרעביא  "מןמדירפ , םילשורישת

םיכרכ3354.  2 המר -  ןושמשארגיא  ןב  םלושמ  "גארגיא , בובל Lvovלרת

הילטיא3355. ימכח  ימכחתורגיא  תורגיא  ילתפנ -  , םחנמ ןב 
"בהילטיא םילשוריישת

םירפוס3356. לאומשתורגיא  םהרבא  ןב  המלש  רפוס ,
"חןימינב פרת

יאגרש3357. ןמלז  המלש  ןמלזתורגיא  המלש  "טיאגרש , םילשורימשת

םיכרכ3358.  2 ילוליה -  יבד  בוטירגיא  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "זאפיל  נשת

ה3359. הבישי -  ןבל  הכרדהלתרגיא  "לזכרמה  "דשת מח

הוצמ3360. רבל  לאפרתרגיא  יכדרמ  "דןאטאנ , םילשורישח

םירוהל3361. םירוהלתרגיא  "זתרגיא  םילשורינשת

ריעצל3362. "יתרגיא  אפ תורדתסה  לש  םיריעצה  "בגוח  ביבא Tel Avivלשת לת 

םירופ3363. ןתנתרגיא  יול , קחצי -  ןב  םהרבא  "ויול , קרבמשת ינב 

ןימוחנת3364. עטנתרגיא  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , םילשורימשת

.3365< השדח הרודהמ   > אדח בקעיאתרגיא  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבעשת ינב 

םיכרכ3366.  2 אדח -  בקעיאתרגיא  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבסשת ינב 

םיכרכ3367.  12 אמיד -  םשאתוודיא  "בםוליעב  "דפשת מח

רעדעיל3368. עשיאערבעה  ןוא  ירנהעשידיא  1917ץיבוקפל ,

םוחנטייקשידיא3369. אריפש , "אאנהכ  שת

םיכרכ3370.  2 "אונדיא -  יר תבישי  "בידימלת  קרוי New Yorkשת וינ 

גנוריזינאגרא3371. ןהכהלאעדיא  בקעי  ךורב  "דןייטשרבליז , שח

תיב3372. ףלא  ןשידיי  ןופ  והילאעיגאלאעדיא  "זרניפיל , סריא Buenosכשת סונאוב 

רואיב3373. םע  "א  רגה אטוז ע"פ  ארדא  והילא -  "א)תרדיא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "פוהילא  םילשורישת



רפוס3374. רכששיהיא  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"יבוד שת

רפוס3375. יבצהיא  דוד  ןב  יכדרמ  "דןייטשניבור , בוקרק Cracowמרת

"ג>3376. סר  > ןואגבויא ףסוי  ןב  "גהידעס  םילשורילשת

.3377< ןהכה המלש  קחצי ב"ר  ע"פ   > אטשוקבויא .ה  .ך ש" " אטשוק Istanbulש"הנת

.3378< דמחנ רואב  םע   > יולהבויא לשיפ  םירפא  ןב  הירא  החמש 
"דבושבורהמ בובל Lvovפקת

.3379< ןהכ ע"פ ר"י   > אטשוקבויא .ה  .ך ש" " אטשוק Istanbulש"הנת

.3380( שרופמ  ) רשאבויא "ארזייו , ביבא Tel Avivישת לת 

ראובמה3381. םיסקמבויא  ןב  דוד  "ביאלוזא , דודשאעשת

םיכרכ3382.  2 אוהש -  ומכ  לחרבויא  "אתוילגרמ , םילשורימשת

יסראפ3383. ןושלב  הקתעה  םע  םילשוריבויא  .ה  " נרת .ך  " "הנת םילשורינרת

תולגדנכ3384. לאומשהמויא  ןב  קחצי  "זהרייניקנוע , אטשוק Istanbulלש

.3385< השדח הרודהמ   > תוחנמ ןמוקמ  םהרבאוהזיא  ןב  הירא  הדוהי  סלדירפ ,
"עקחצי קרבשת ינב 

םיכרכ3386.  9 ןמוקמ -  םהרבאוהזיא  ןב  הירא  הדוהי  סלדירפ ,
"וקחצי קרבעשת ינב 

ךשנ3387. בודוהזיא  ןב  ןמלז  המלש  "צסניפ , ךיריצרת

םיכרכ3388.  2 םיברה -  תושר  שריהוהזיא  יבצ  שטיוואניבאר , - רעטכרעוו
סחנפ "וןב  עשת

הדוהיהילטיא3389. ןב  לארשי  "דךילרא , ביבאלשת לת 

תרבוח 33901. ךרכ א  םירמאמהילטיא -  - ץבוק  "ו לשת

םיה3391. רשאייא  בקעי  "טשיפסייו , םילשוריכשת

םיה3392. דודייא  והילא  ןב  רעב  בד  אריפש , "עאנהכ  םילשורישת

הזוזמ3393. םיה -  קחציייא  בקעי  ןמרב ,

םיכרכ3394.  2 םיה -  יולהייא  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "הלדע , הרטסוא Ostrogצקת

םיכרכ3395.  5 םיה -  ןהכהייא  ןנחוי  ןב  והימרי  םהרבא  "אדוד , דוואקיילפשת

ךלמה3396. לבויייא  "ברפס  ןרובלמנשת

רטוזד3397. השמידייא  יבצ  ןב  דוד  "חןהאק , עשת

הרוא3398. עקבש  רחשה  םולשתלייא  "טהנחוא , עשת

ץרפ3399. ןרהא  יבר  תודלות  יפוי -  תלילכ  יקשח  לכימתלייא  יכאלמ ,)  ) "דףרש דולנשת

םיכרכ3400.  9 םיב -  לאיחיםייא  קחצי  ןב  ףסוי  ןרהא  ןזור ,
"זלכימ משת

דיל3401. גאלק  איינ  דילגאלקןייא  "בעיינ  ילאהעת

דיל3402. גאלק  איינ  "דnewןייא  גרפעת

תורבדה3403. תרשע  ףוא  דיל  ןיש  איינ  ןועמשןייא  ןב  ריאמ  "ורטרו , גרפמת

דיל3404. עיינ  הביוטןייא  הינמרגת"סןפ ,

דיל3405. ןיש  הביוטןייא  גרפת'ןפ ,

םישודק3406. ינש  ףיוא  דיל  ןיש  םייחןייא  םולש , "דןב  גרפמת

השעמ3407. ןיש  השעמןייא  ןיש  "דןייא  "דשח מח

דיל3408. הרות  איינ  ןיש  ןרהאןייא  ןב  הינמרגת"קםהרבא 



תודע3409. רעד  ןוא  ןברק  רעד  ןיב  ןרהאךיא  "חיקסרעווט , שת

ךייא3410. קניידעג  רעבודךיא  םולש  "דןמטוב , "דשח מח

ןעבעלרעביא3411. ייז  לעוו  המלשךיא  םייח  "הןמדירפ , םילשורימשת

םלועה3412. הארי  לדאךיא  "דץיבובייל , "דשח בח רפכ 

עודמ3413. המל  רזעילאךיא  "דץריבג , םילשורישח

םיתמ3414. יחותינ  קוח  עצבתמ  םדאהךיא  דובכ  תנגהל  תירוביצ  "דהדעו  םילשורישח

בהז3415. םעוי  )הכיא  ורכזל  ) יכדרמ השמ  "זשדח , םילשוריעשת

באב3416. העשת  לילל  םילשוריהכיא  .ו  " פרת .ך  " "ונת ,פרת םילשורי

םיאלמה3417. ,ליא  ארק גילז -  קחצי  ןב  םהרבא  ארק ,
םייח ןב  ביל  הדוהי  "ההירא  ןישוטורק Krotoszynרת

יבצו3418. והילאליא  ןב  יבצ  "אןהכ , הירבטעשת

רפוש3419. תעיקת  קחצי -  קחציליא  ןב  םימחר  "גיחרזמ , תילעעשת ןיעידומ 

קחצי3420. הנזופמליא  םהרבא  ןב  "פקחצי  בובל Lvovקת

םיאלמ3421. בילליא  הדוהי  םהרבא  "הקאזוק , השרו Warsawנרת

םיכרכ3422.  3 םיאולמ -  והילאליא  ןב  בקעי  םהרבא  ץיבוביל ,
םייח "גהירא  קרבמשת ינב 

.3423< ראובמ  > שלושמ - ליא  ןימינב ןב  הדוהי  רזעילא  ךבילרק ,
"א) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  םילשוריסשת

םיכרכ3424.  2 שלושמ -  "א)ליא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  הנליו Vilnaצקת

םיכרכ3425.  5 שלושמ -  ףסויליא  םייח  ןב  הירא  םחנמ  "דרגניזלש , הוקתמשת ינג 

םיכרכ3426.  4 גורעת -  ףסויליא  "וטסברה , קרבעשת ינב 

החולש3427. ןועמשהליא  ןב  ילתפנ  "אסוליראמ , םילשוריסשת

החולש3428. ןתנהליא  ןב  ץריה  ילתפנ  "זןיקצאלק , השרו Warsawנרת

החולש3429. הליא 
לאקזחי ןב  ילתפנ  םאטשרבלאה ,

"האגרש הלשימרפ Przemyslנרת

ארתב3430. אבב  החולש -  הדוהיהליא  לייא  "גןאידיעס , םילשוריסשת

החולש3431. ןהכההליא  ילתפנ  "אץטראווש , ןיידראווססארגשת

החולש3432. הבוטירמהליא  ץרה  "וילתפנ  השרו Warsawמרת

םיכרכ3433.  2 החולש -  לדנמהליא  םחנמ  ןב  יבצ  ילתפנ  "גץיוורוה , טספדוב Budapestשת

םיכרכ3434.  30 החולש -  לאקזחיהליא  ןב  והילא  ןרהא  "אםלהליו , םילשורינשת

םיכרכ3435.  3 הרותה > - לע   > החולש לאקזחיהליא  ןב  והילא  ןרהא  "חםלהליו , םילשורינשת

םיכרכ3436.  2 החולש -  דבאעהליא  ןב  המלש  "והניוות , דאדגב Baghdadלרת

םיכרכ3437.  4 םיאיבנ > - לע   > החולש לאקזחיהליא  ןב  והילא  ןרהא  "עםלהליו , םילשורישת

םיכרכ3438.  2 םהרבא -  לש  לאקזחיוליא  ןב  םהרבא  "טןייטשלקניפ , חרפתנשת

םיכרכ3439.  2 קחצי -  לש  ןבוליא  לאקזחי  לואש  קחצי  שטיואיונ ,
"עבאז םילשורישת

יתרזעל3440. ןועמשיתוליא  ןב  לייא  "טוהירמש , "דעשת מח

הייליא3441. רפס  הליהקהייליא -  "ברפס  כשת

םיכרכ3442.  8 והילאםליא -  ןב  המלש  ףסוי  - וגידמליד , "ח פש
"ט פש

םדרטשמא
Amsterdam

יתבר3443. בקעיהמליא  ןב  השמ  "אוריבודרוק , ידורב Brodyמרת



ךכרבא3444. המב  ןליא  יכדרמןליא  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "ובהוא  םילשוריעשת

םיכרכ3445.  2 לודגה -  ןהכהןליא  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "השרפופ , השרוכרת  Warsaw

טפשמה3446. יבצןליא  עשוהי  ןב  ביל  הירא  "חץיבלדוי , תיליעעשת רתיב 

שודקה3447. ןועמשןליא  ןב  ןבואר  דוד , "הןב  םילשורימשת

ופונו3448. ןתנןליא  ןב  הירא  קחצי  "ברוגירא , םילשוריישת

ץנירפ3449. פיליפ  ןמפיל  רזעילא  תחפשמל  ןיסחוי  סלאןליא  "חםייהדנב , םילשוריסשת

האנ3450. "סץבוקןליא  ןפרווטנאשת

ןליאה3451. שרוש  םע  "ל  חמר השמןליא  וטאצול , ךורב -  קחצי  רורצ ,
"וםייח םילשוריסשת

ייחד3452. ןהכהאנליא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

ייחד3453. קחציאנליא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

ייחד3454. "הץבוקאנליא  םילשוריסשת

ייחד3455. ןליאאנליא  "בהלימש , דולעשת

םיכרכ3456.  2 ייחד -  בונאמירמאנליא  ףסוי  ןב  לדנמ  "חםחנמ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

.3457< השדח הרודהמ   > ייחד בונאמירמאנליא  ףסוי  ןב  לדנמ  "זםחנמ  קרבסשת ינב 

הרש3458. ייחד  ןורכזאנליא  "וץבוק  "דמשת מח

םיכרכ3459.  3 ייחד > - אנליא   > אייחד ןימינבאנליא  והילא  ןב  םוחנת  ןושרג 
קסניממ

 - "כ רת
"ה כרת

טטשרבלה
Halberstadt

אברבר3460. לאקזחיאנליא  יכדרמ  "השידלוג , םילשוריסשת

אברבר3461. םשאנליא  "חםוליעב  םיסכרעשת

םהרבאתונליא3462. רדה , "זץע  כשת

טבשב3463. ט"ו  הדשה -  םהרבאתונליא  ןב  המלש  "עןמ , םילשורישת

ילפלפד3464. אשוזינליא  םלושמ  "חןיוודנרב , םילשוריסשת

"ר>3465. ופד  > םיבהא יולהתליא  השמ , ןב  המלש  "בץבקלא , היצנו Veniceיש

ןישודיק3466. םיבהא -  השמתליא  ןודגז , םימחר  אסכ  תבישי 
( ךרוע "ז( קרבסשת ינב 

םיבהא3467. ףסויתליא  ןב  ביל  הדוהי  הירא  "בםימואת , הוקלוזסקת  Zholkva

.3468< השדח הרודהמ   > םיבהא ןושרגתליא  ןב  השמ  ףסוי  רכייט ,

םיבהא3469. השמתליא  ןב  בייל  הירא  לאיחי  "גםירב , םילשוריעשת

בתכ3470. חספ -  לש  הדגה  < ) השדח הרודהמ   > םיבהא תליא 
( יולהתירושא השמ , ןב  המלש  "סץבקלא , םילשורישת

םיכרכ3471.  3 םיבהא -  יולהתליא  השמ , ןב  המלש  "בץבקלא , היצנו Veniceיש

םיכרכ3472.  2 םיבהא -  דודתליא  ןב  המלש  הריוילוא , "היד  םדרטסמאכת

םיכרכ3473.  2 םיבהא -  השמתליא  ןב  ביל  הירא  - ץניצ , "ח מרת
"א השרו Warsawנרת

םיכרכ3474.  4 השדח > - הרודהמ   > םיבהא השמתליא  ןב  ביל  הירא  "וץניצ , דודשאעשת

םיכרכ3475.  11 םיבהא -  לייאתליא  "דינברהש , "דשח מח

ךלמה3476. תליאתליא  ףינס  "ד  בח "ויריעצ  תליאמשת

רחשה3477. יבצתליא  ןב  ףלוו  באז  "וםיובננט , לרת

רחשה3478. םשתליא  "הםוליעב  ןגעשת תמר 

רחשה3479. ןרהאתליא  "וןייטשלסקו , םילשוריעשת



א3480. רחשה -  יולהתליא  םייח  יכדרמ  "הגרבצרה , ןילבול Lublinפרת

רחשה3481. קחציתליא  ןב  דוד  ןימינב  "טץיבוניבר , השרו Warsawלרת

רחשה3482. םייחתליא  דוד  הינתנשולש ,

רחשה3483. יולהתליא  בקעי  "טרבליפ , םילשורימשת

גורעת3484. ליאכ  רחשה -  ןרהאתליא  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשוריעשת

םיכרכ3485.  3 רחשה -  והימריתליא  ןב  רשא  - ץיבוניבר , "ז לשת
"ב משת

םיכרכ3486.  21 רחשה -  יבצתליא  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ3487.  7 השדח - > הרודהמ   > ןיטיג רחשה  יבצתליא  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ3488.  2 השדח - > הרודהמ   > רוא תיול  רחשה  ,תליא  םיובננט יבצ -  ןב  ףלוו  באז  םיובננט ,
"גריאמ םילשוריעשת

םיכרכ3489.  2 רחשה -  .רקובהתליא  תרומשא  .תוחילס  .תוליפת 
"ב "בעש הבוטנמ Mantuaעש

םיכרכ3490.  3 רחשה -  ןהכהתליא  המלש  ןב  באז  "טןמרבוה , סשת

םיכרכ3491.  2 רחשה -  םהרבאתליא  ןב  לאומש  "הבייט , םילשוריעשת

לארשיב3492. םידלי  קחציץומיא  "גרטסיק , ביבאישת לת 

הובג3493. ןחלשמ  חספםירומיא  יבצ  "דקנרפ , םילשורישח

.3494( סיפדת  ) םירהמנל לעת  רילקהתנמיא  יבריב  רזעלא  "ויבר  םילשורינשת

םיכרכ3495.  2 לט -  השמתורמיא  ןב  היבוט  יכדרמ  גרעבנטיור ,
"לרזעילא שת

םיכרכ3496.  2 םענ -  והילאתורמיא  ןב  םהרבא  "חרזכיבא , םילשוריסשת

אמק3497. אבב  לע  קחציתורמיא  ןב  ריאמ  "פלטנזור , "דשת מח

הטוס3498. לע  קחציתורמיא  ןב  ריאמ  "טלטנזור , "דעשת מח

עיגפמ3499. יזרבמתמיא  םירפא  ןב  "חהשמ  השרו Warsawמרת

םיכרכ3500.  2 עיגפמ -  םהרבאתמיא  ןב  והילא  גזומא , "וןב  ונרוויל Livornoטרת

ללהה3501. תא  ןיארוק  היחתפיתמיא  ןב  יבצ  השמ  "ההירנ , לשת

ןמזה3502. תדבאכ  הדבא  השמןיא  "דןדיבא , םילשוריעשת

דנאל3503. ןטקנעבעגסיוא  יכדרמןיא  "וטסברה , םילשורילשת

תדגמ3504. רתסא  בקעיןיא  ןב  עטנ  "אץישפיל , םילשוריעשת

הרותכ3505. הלודג  קיזייאןיא  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "פירשנ , קרבשת ינב 

תורוד3506. ןופ  טסייג  יכדרמןיא  "טטסברה , סריא Buenosכשת סונאוב 

טייקשידיי3507. ראפ  לגנארעג  ןמלזןיא  המלש  "ךיאגרש , ביבאשת לת 

הרות3508. ןתמ  םדוקמ  ןידמל  השמןיא  "חיקסלוטופ , לשת

יח3509. שיא  ןבה  אלא  ונל  והילאןיא  ןב  לאינד  "בןהכ , םילשוריעשת

לארשיל3510. לזמ  והיתתמןיא  "דןוסרזלג , גרובסנהוישח

ודבלמ3511. דוע  באזןיא  "דטור , קרבשח ינב 

םיכרכ3512.  3 ודבלמ -  דוע  רזעילאןיא  ןב  לואש  ישי  "טריבד , קרבסשת ינב 

תושחל3513. תע  והיקזחןיא  ןב  לאפר  "זהלודלימ , ןודנול Londonפקת

םארטש3514. ןגעק  ףמאק  בקעיןיא  "וץראווש , ןודנולשת

יקינישזעשזב3515. ןופ  ךיור  הסדהןיא  "וסעווירפ , כשת



וואלאקאס3516. ןברוח   ) עקנילבערט ןופ  ןטאש  ןיא 
( יקסאילדאפ בולקוס ) החמש( "זץיבוקילופ , ביבא Tel Avivישת לת 

ןיאושנב3517. יאנת  אביקעןיא  קחצי  ןב  הדוהי  "ציקצבול , הנליו Vilnaרת

.3518? הוקת קחציןיא  "דיאבג , "דשח מח

הנידמ3519. רעשידיא  רעד  ראפ  ףמאק  'ם  בילניא הירא  "חןאמלעג , שת

חספל3520. םילכ  תרשכה  "לסקדניא  צז "י  ערגה ןרמ  יקספ  "י  פע

ןיוכתמ3521. יבצוניא  לאומש  ןב  קחצי  לארשי  ןמרביל ,
"טןהכה קרבעשת ינב 

יול3522. בקעי א  ףסוא  ךותמ  םירידנ -  םירפסו  יניסםילובנוקניא  ךורב  הבטוא1981לליה ,

חספ3523. לילב  עבש  ןיעמ  הכרב  תרימא  קחצירוסיא  "הףסוי , םילשוריעשת

ץראה3524. ןמ  האיציה  ןהכהרוסיא  לאומש  "בןטרגניו , םילשוריישת

םיכרכ3525.  2 תואכרעל -  הכילה  ,רוסיא  םואבנשריק לארשי -  ןירפלה ,
ריאמ םהרבא  ץיבוניבר , "דוהילא -  "דשח בח רפכ 

רתיהו3526. שלוינובמרוסיא  השמ  ןב  "טבקעי  משת

םיכרכ3527.  2 רתיהו -  יזנכשארוסיא  לארשי  ןב  "והנוי  הררפ Ferraraטש

.3528< השדח הרודהמ   > ךוראה רתיהו  יזנכשארוסיא  לארשי  ןב  "זהנוי  םילשוריסשת

םיכרכ3529.  4 ךוראה -  רתיהו  יזנכשארוסיא  לארשי  ןב  "גהנוי  אקארקמרת

םחורי3530. וניברל  רתיהו  ולרוסיא  סחוימ  .םלושמ  ןב  "בםחורי  ונרוויל Livornoמרת

.3531< השדח הרודהמ   > "י שרל רתיהו  "י)רוסיא  שר  ) קחצי ןב  "חהמלש  םילשוריעשת

םיכרכ3532.  2 "י -  שרל רתיהו  "י)רוסיא  שר  ) קחצי ןב  "חהמלש  ןילרב Berlinצרת

תרדאה3533. ילוש  שוריפ  םע  "ד  בארהל והשמ  דודרוסיא  ןב  "בםהרבא  םילשורילשת

ונוקיתו3534. העיגנ  ןושמשרוסיא  ןב  קחצי  "גגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

תיעיבש3535. סותבו ' תיעיבשב  הטילק  רשארוסיא  ןועמש  "וגרבדלוג , םילשוריכשת

הכלהב3536. ןושיעה  םחנמירוסיא  "חיילס , םילשורימשת

דוהילד3537. דודראווטסיא  ןב  ףסוי  "בהיסאנג , סנותערת

ליאל3538. דודהפיא  השמ  ןב  קחצי  םהרבא  "הץיבוקפיל , םילשוריסשת

םויה3539. תטקל  םשהפיא  "אםוליעב  "דפשת מח

יולה3540. הדוהי  דלונ ר ' .חהפיא  "טןמריש , םילשוריצרת

המילש3541. ןהכההפיא  והילא  ןב  לואש  םייח  "בךיווד , םילשוריפשת

המלש3542. ןמלזהפיא  המלש  ןב  בקעי  ןרהא  "עשורפ , םילשורישת

הביבסהו3543. גאשיופיא  תודהי  רכזל  דימת  רנ  הליהקגאשיופיא -  "דרפס  הירהננשת

קדצ3544. ץרפתפיא  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "טיקסביינק , קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ3545.  5 קדצ -  ןבוארתפיא  ןב  והיעשי  םהרבא  "טןייפ , םילשוריסשת

ויחא3546. לא  הרותשיא  ישודיח  "אץבוק  םילשורינשת

םינומא3547. רזעילאשיא  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"חםחורי םילשורימרת

תולוכשא3548. דודשיא  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "הןהכ , םילשורילשת

וב3549. חור  רשא  )שיא  ורכזל  ) יולה ןמלק  ןב  קחצי  "האדנל , "דעשת מח

וב3550. חור  רשא  )שיא  ורכזל  ) יכדרמ ןב  הדוהי  רעילא  ןמ ,

הנומאה3551. יולהשיא  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "חצייבולוס םילשוריכשת

תונמאנהו3552. הנומאה  ןורכזשיא  "ורפס  הפיחלשת



שודקה3553. וניבר  ןרממ  םירופיסו  תודבוע  תמאה -  שיא 
הימחנבוקפארטסמ הדוהי  השמ  "עםאטשרבלה , םילשורישת

תמא3554. ירמאה  ןרמ  לע  תולוכשאה -  אנימלזשיא  המלש  "גגרבניו , "דעשת מח

תונויגהה3555. הלואגשיא  הדוהי , "אתב  םילשוריסשת

רתסנו3556. יולג  הכלהה  יולהשיא  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "בצייבולוס םילשורינשת

רבליס3557. רזעילא  יבר  תודלות  השעמהו -  הכלהה  השמשיא  ןב  םחנמ  "חשורפ , םילשורישת

ךוניחה3558. )שיא  ויתודוא  ) יכדרמ ןרהא  "וםורטשרבליז , "דעשת בח רפכ 

ןמיתמ3559. דסחה  המלששיא  "הירהצי , ןיעהמשת שאר 

יוומח3560. ארזע  יבר  תודלות  "ץ -  ראב היה  ארזעשיא  רשא  "ויוומח , תילעסשת רתיב 

םיכרכ3561.  2 יולה -  ךורבשיא  ןב  והיעשי  םהרבא  אפלוו ,
יולה יכדרמ 

סנייר3562. בקעי  קחצי  יבר  תורואמה -  הלואגשיא  הדוהי , "התב  םילשורימשת

וארוב3563. לומ  ארקמה  טפשוהישיא  "טובנ , םילשוריעשת

אלפה3564. השנמשיא  "זרלימ , קרבמשת ינב 

חורה3565. םהרבאשיא  "ח,אריפש , ,ישת ביבא לת 

השעמהו3566. הרותה  ןמחנשיא  ריאמ  ןב  השמ  "ויריאמה , םילשורישת

השאו3567. בישילאשיא  "הלהונק , ןויצעעשת רפכ 

םיכרכ3568.  2 וכזש -  השאו  באזשיא  רזעלא  ןב  סחנפ  "גזר , םילשוריעשת

ותיבו3569. ךורבשיא  ןב  ליא  "טאגרש , םילשוריסשת

ומוקמו3570. ףסוישיא  דןמציו , "" תיליעשח ןיעידומ 

והערו3571. ןרהאשיא  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ןורבח3572. ףסוישיא  ןב  בישילא  ןייטשנרוא ,)  ) ןרוא
ביבאםייח לת 

םילעפ3573. בר  יח  הדוהישיא  ןב  ךונח  םהרבא  ץיבומרבא ,
"בריאמ םילשוריעשת

ץיבוקפל3574. אפיל  בוט  םוי  היננח  יבר  תודלות  "ל -  יח שיא 
םיכרכ  2 בד - המלש  חץיבוקפל , '' עשת

ליח3575. הדוהישיא  םייח  "אקישטלגנא , בוקרק Cracowלרת

םילעפ3576. בר  ליח  בתוכהשיא  רובע  השקב  "נתרגא  ןילבולקת

בוד3577. לאכימ  םייח  וניבר  תודלות   > תודומח שיא 
< והילאלדנאמסיוו םייח  םהרבא  "חלדנמסייו , סשת

תודומח3578. בקעישיא  ןב  המלש  עשוהי  שילזיימ ,
"טלאומש קרבסשת ינב 

תודומח3579. ןורכזשיא  "דרפס  םילשוריעשת

תודומח3580. דודשיא  םייח  "זיקסמאדא , דווקילעשת

םילשוריב3581. דסח  בקעישיא  השמ  "טןטרגניו , םילשורילשת

היה3582. דסח  הדוהישיא  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "אלקסד , קרבעשת ינב 

דיסח3583. השמשיא  ןב  םיקילא  עשוהי  גייווצנירג ,
"זהיבוט קרבסשת ינב 

היה3584. דיסח  ןורכזשיא  "הרפס  "דסשת בח רפכ 

הטאר3585. והילא  יבר  היה -  דיסח  הילדגשיא  רגרב , לאלצב -  "בןמדירפ , םילשוריסשת

ךידיסח3586. לאלצבשיא  "גןמדירפ , םילשורינשת



ידוהי3587. ךורבשיא  ןב  ליא  "ואגרש , םילשוריסשת

םירופ3588. ידוהי -  ןרהאשיא  רזעלא  "זבהובא , קרבעשת ינב 

היה3589. ידוהי  םהרבאשיא  "דהנחוא , םילשורישח

היה3590. ידוהי  לאומששיא  ןב  באז  םירפא  "בזוזמ , םילשוריפשת

םיכרכ3591.  4 ינימי -  - שיא  יולה קחצי  איחי  יברל  ןורכזה  רפס 
( ךרוע  ) ןריבא יולה , "אקחצי  קרבעשת ינב 

ךנימי3592. )שיא  וילע  ) ןימינב לאומש  "זגנילרה , קרבמשת ינב 

םילשורי3593. םלושמשיא  ןב  והילדג  ןמחנ  רדורב ,
"זלאיטלפ םילשוריצרת

רשי3594. ישששיא  ףסוי  "זםימחר , "דסשת מח

הבהל3595. סחנפשיא  םייח  "השינב , קרב Bene Berakעשת ינב 

וטבשל3596. םהרבאשיא  "חרמר , םילשורינשת

םיכרכ3597.  2 ןיבמ -  םיסינשיא  םייח  ןב  המלש  עשוהי  טידרא ,
"טבקעי רימזיא Izmirמרת

םיכרכ3598.  2 יול -  תיבמ  לדנמשיא  םחנמ  לאומש  ןב  סחנפ  "נץכ , ביבאשת לת 

הדוהי3599. םחל  תיבמ  רזעילאשיא  ןב  לואש  ישי  "בריבד , קרבעשת ינב 

"ד א3600. רוי השדח - > הרודהמ   > חילצמ לאפרשיא  ןב  חילצמ  "הזוזאמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ3601.  5 חילצמ -  לאפרשיא  ןב  חילצמ  "חזוזאמ , קרבסשת ינב 

םיקלאה3602. אוה  וירחא ה ' וחס  םחנמשיא  המלש  ןב  ריאי  "זקוטשניו , םילשוריסשת

"ם3603. במר הדעה -  לע  איחישיא  "וץיבאלא , ונואעשת תירק 

םיכרכ3604.  4 הדעה -  לע  ןושמששיא  עשוהי  "גרעננורב , םילשוריעשת

.3605< שאר םימשב  לע   > וינע בילשיא  הירא  ןב  שריה  יבצ  "גןיוול , ןילרב Berlinנקת

ןיול3606. הירא  לש ר ' וייח  תכסמ  היה -  קידצ  החמששיא  "גזר , םילשורילשת

ריעצ3607. םייחשיא  קחצי  ןב  לאפר  ףסוי  "דלאיזוע , םילשורילרת

ןמגולק3608. לאוי  יברל  ןורכזה  רפס  הנובת -  )שיא  ךרוע  ) יכדרמ "הרצירטסיב , עשת

א3609. הלדי -  הנובת  דודשיא  "דאריפש , םילשוריעשת

הרותה3610. תונוכו  הכלה  קחציתושיא  "חתליש , םילשוריעשת

תעד3611. והיעשיישיא  "ברגרבנייטש , םילשוריעשת

לבוי3612. והיעשיישיא  "חרגרבנייטש , םילשורינשת

דעומ3613. ןורכזישיא  "דרפס  םילשורימשת

דעומ3614. והיעשיישיא  םהרבא  "דקהנריב , תיליעעשת ןיעידומ 

א3615. דעומ -  ןתנישיא  ןב  והיעשי  םהרבא  ןמטכיל ,
"אםלושמ קרבפשת ינב 

חצנה3616. ריעב  עשוהיםישיא  ףסוי  ןב  ןמינב  םהרבא  "דןילביר , ביבאשח לת 

םיחוחינו3617. השנמםישיא  ןב  יבצ  השמ  "דהנורק , ביבאשח לת 

.3618" תופסות םירפסו ב" קחציםישיא  ןב  ץרפ  "בשישרת , קרוי New Yorkשת וינ 

תוליהקו3619. השמםישיא  "ןץיבוניצ , ביבאשת לת 

תוטישו3620. יכדרמםישיא  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "זןיווז , םילשוריסשת

תוטישו3621. ןולאםישיא  ימע , םילשוריןב 

תופוקתו3622. םייחםישיא  ךונח  ןב  יכדרמ  "זןהכה , םילשורילשת



יתרכהש3623. ללהםישיא  "לןמדייז , םילשורישת

הירא3624. בילןתיא  םהרבא  "וןעזאר , םילשורילשת

.3625< םינתיאה חרי   > יחרזאה לאיחיןתיא  לארשי  ןב  םהרבא  טרופאפר ,
"וןהכה הרטסוא Ostrogנקת

.3626< ןרהא ןורכז   > יחרזאה לאיחיןתיא  לארשי  ןב  םהרבא  טרופאפר ,
"הןהכה עשת

לאומש3627. יולהןתיא  יבצ  ןב  םחנמ  לאומש  "דןייפ , סיאולצרת .טס   St. Louis

םי3628. והיעשיינתיא  ןב  רזעילא  ןתיא  רצינש ,
"גםחנמ הינתנעשת

אמק3629. אבב  בוט -  "הץבוקךא  םילשוריסשת

דסחו3630. בוט  יחימעךא  "גיתרנכ , רמתיאעשת

םיכרכ3631.  8 דסחו -  בוט  םהרבאךא  "זןהכ , "דעשת מח

לארשיל3632. בוט  השמךא  לארשי  "דץיבוקשומ , קרבנשת ינב 

לארשיל3633. בוט  המלשךא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ3634.  3 לארשיל -  בוט  םירפאךא  "טןולחכ , הינתנסשת

קידצל3635. ירפ  בודךא  יבצ  "הץיבובאט ,' ץלוקשימ Miskolcצרת

םיכרכ3636.  2 האובת -  ירפ  ןרהאךא  ןב  שריה  יבצ  - ןאמדירפ , "ה לרת
"ו לרת

עובשו3637. המלשלוכא  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ3638.  3 ללהב -  קחציהליכא  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "טץרווש , עשת

םיכרכ3639.  2 הרישב -  קחציהליכא  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "טץרווש , עשת

םימיה3640. תעשתב  תירב  תדועסב  ןיי  תייתשו  רשב  ביילתליכא  הירא  "בספיליפ , םילשוריפשת

םישדק3641. רזעילאתליכא  "עןויה , תיליעשת ןיעידומ 

הלכאו3642. ףראדסנערפהלכא  ןמלז  "דלגס , רבונה Hanoverכרת

סירפ3643. די  בתכ  הלכאו -  הלכאוהלכא  דיהלכא  דיבתכ  בתכ 

שי ה'3644. לאיחיןכא  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  ץינסוז ,
"הלכימ הנליו Vilnaלרת

"ט3645. עשת םידיסחהףוסכא -  תוליהק  "י  עש יעובש  ןוילג 
"טדעלאב דעלאעשת

תבש3646. םעונ  בקעיףוסכא  "חקילג , הינתנסשת

תבש3647. םעונ  בודףוסכא  רכשי  "גרדנלגנא , ןודנולעשת

א3648. הרות -  לש  ידומלתאינסכא  "טןוחרי  קוטסילאיב Bialystokערת

הרות3649. לש  ןנחלאאינסכא  ןב  סחניפ  "עןאמפיש , ,רת אדיל

הרות3650. לש  "וץבוקהינסכא  דודשאעשת

הרות3651. לש  הכלההינסכא  ירוריבו  "זתובושת  דרעעשת

הרות3652. לש  תובישיההינסכא  "דדעו  םילשורישח

יכלת3653. רשא  םיישיאלא  "דםירופיס  "דשח בח רפכ 

םימעכ3654. ליג  םימעכלא  ליג  "טלא  םילשוריכשת

הירבעה3655. השאה  החפשמהלא  תרהט  "הדעו  םילשורישת

דרחהו3656. אריה  תידרחהלא  הדעה  לש  הרבסהה  "דתלקחמ  םילשורישח

תובישיה3657. )לא  ךרוע  ) קחצי "הגרבנירג , םילשוריכשת



שקבמה3658. םהרבאלא  ןב  ןנחלא  קחצי  ןיישדלאוו ,
"טןרהא בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ3659.  2 שקבמה -  תוראהולא  תורעה  יטוקיל  "אץבוק  קרב Bene Berakנשת ינב 

םיכרכ3660.  4 תורוקמה -  תורוקמהלא  "ולא  קרבלשת ינב 

יתללפתה3661. הזה  רענה  יתללפתהלא  הזה  רענה  "דלא  "דשח מח

דימלתה3662. ןרהאלא  ןב  לכימ  לאיחי  "טיקסניצאקוט , םילשורישת

איצוי3663. לאוילא  "גהליש , םיסכרעשת

הרונמה3664. ינפ  לומ  )לא  טקלמ  ) םולש ךורב  "חתודיפל , סרייאעשת סונאוב 

םיכרכ3665.  2 הרונמה -  ינפ  לומ  רומהלא  רה  "עתבישי  םילשורישת

ןדעה3666. ןיעמ  רזעלאלא  ריאמ  "דהיטע , םילשורישח

לארשי3667. תונבו  ישנ  קחצילא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

תוימינפה3668. ףס  לארשילא  "זסה , םילשורינשת

ב"מ3669. םימה -  ןיע  ןרהאלא  "טבווש , הוקתסשת חתפ 

םע ד'3670. ןולובזלא  ןב  השמ  בקעי  "פ , "גלרח םילשורישת

ימע3671. עשילאלא  "חיקצילשיו , םילשורימשת

תודהי3672. ישרש  םהרבאלא  "חבירק , םילשורילשת

םודת3673. יבצלא  "סןייטשנורב , םילשורישת

ונחידת3674. דודלא  ןב  םהרבא  "בונונח , דווקילעשת

הברה3675. קידצ  יהת  םשלא  "פםוליעב  "דשת מח

םיכרכ3676.  4 אינתה -  ךות  קחצילא  יול  םייח  "אגרובזניג , םילשוריפשת

א3677. דליב -  ואטחת  רשוילא  ירעש  תבישי 

המדא3678. יארית  באזלא  השמ  "דרעגראז , םילשורינשת

תוכלה3679. אלא  תוכילה  ירקת  םייחלא  בקעי  ןב  והילא  "הרקינסלוק , השרו Warsawערת

רענה3680. לא  ךדי  חלשת  ןימינבלא  יקסנר , ' "דצש םילשורישח

יקסביינק3681. "ח  רגה תוגהנה  תומא -  בצוחאלא ד ' לוק  "דןוכמ  קרבשח ינב 

.3682And There Was Light "זםובלאםובלא -  משת

הנוש3683. הניא  הקירמא  )םובלא  ךרוע  ) עשוהי רזעילא  "טיקסבוקילקאז , נשת

םוי3684. םויה  םויםובלא  םויה  "דםובלא  שח

השודקה3685. ונצראב  "ד  בח "דםובלא  בח םובלא 

לארשיב3686. "ד  בח "דםובלאםובלא  "דשח מח

הרכוב3687. תודהי  ןבוארםובלא  "אינאשק , םילשוריעשת

ימואל3688. השמםובלא  ןב  רזעילא  םייח  "טץפח , יקוולימ Milwaukeeשת

ןילבול3689. ןתנםובלא  םיבוט , - ןב

"ם3690. במרה םויס  תגיגחל  "זםובלאםובלא  "דמשת בח רפכ 

לארשי3691. ץראב  "ד  בח תדוגא  יריעצ  "דםובלאםובלא  "דשח בח רפכ 

עשי3692. אפילשיבלא  רזעילא  ןב  ךלמילא  דוד  "דסלוי , ערת

םולש3693. ירבד  ףסאמה -  ןבעמאגלא -  דוד  הידעס -  ןב  םולש  לאילמג ,
"חעשי םילשורימשת

ןדיי א3694. עידעפאלקיצנע -  עידעפאלקיצנעעניימעגלא  זיראפ1939עניימעגלא 

ינדה3695. "אדדלא  נרת .ינדה  "אדדלא  הבלסיטרב Bratislavaנרת



ינדה3696. "הדדלא  לר .ינדה  "הדדלא  הבוטנמלר

ינדה3697. "דדדלא  כרת .ינדה  "דדדלא  הבלסיטרב Bratislavaכרת

ינדה3698. "דדדלא  סקת .ינדה  "ץ,דדלא  קת ], בובל

ינדה3699. "בדדלא  ישת .ינדה  "ב,דדלא  ישת ], םלשורי

ינדה3700. "גדדלא  לרת .ינדה  "גדדלא  ,לרת םילשורי

םיכרכ3701.  7 הרכזא -  הרכזאהלא  - הלא  "ז טשת
"ה קרוי New Yorkכשת וינ 

לארשי3702. ךיתולובג  אפילהלא  רזעילא  ןב  השמ  "זאריפש , ביבא Tel Avivטשת לת 

תירבה3703. ירבד  קדצהלא  ןיד  - תיב "ט.גרובמאה  הנוטלא Altonaעקת

תירבה3704. ירבד  יבצהלא  ןרהא  ןב  והילא  "הרגניזלש , םילשוריסשת

תירבה3705. ירבד  ןבהלא  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "טןימינב נשת

םיכרכ3706.  3 תירבה -  ירבד  יכדרמהלא  בקעי  ןב  םייח  - ןוסנשריה , "ו פרת
"ח םילשוריפרת

םכחה3707. ירבד  ןרהאהלא  ןב  בקעי  "בשאטרופשאש , םדרטשמאית
Amsterdam

םיכרכ3708.  2 לאומש -  ירבד  השמהלא  ןב  אקלעמש  לאומש  "טלגס , םילשוריכשת

םירבדה3709. םירבדההלא  "והלא  הבוטנמ Mantuaכש

א3710. םירבדה -  קחציהלא  לארשי  ןב  ןמפיל  השמ  "חאנדורב , ןילופצרת

םירבדה3711. רדנסכלאהלא  "גשאילע , םילשוריכשת

םיכרכ3712.  2 םירבדה -  יבצהלא  ןרהא  ןב  והילא  "סרגניזלש , םילשורישת

תוררועתה3713. ירבד  םה  ףסויהלא  ןב  ביל  הדוהי  "גרציבוחופ , גרובמה Hamburgנת

ידעומ3714. םה  היעשיהלא  םהרבא  ןב  בקעי  "בןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ3715.  6 ידעומ -  םה  יבצהלא  ןרהא  ןב  והילא  "ברגניזלש , םילשוריסשת

םיכרכ3716.  3 ידעומ -  םה  תוכלמהלא  רתכ  חןוכמ  '' ןפרווטנאסשת

תוצמה3717. ןבהלא  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
"וןאמייש ה בוקרטויפ Piotrkowסרת

תוצמה3718. יולההלא  ירוא  ןב  באוי  "ברציליב , שקאפערת

םיכרכ3719.  4 תוצמה -  בקעיהלא  לארשי  ןב  השמ  "גזיגאח , םדרטשמאעת
Amsterdam

םיטפשמה3720. ןבהלא  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
ןהכה "הןאמייש  בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיטפשמה3721. ןמלקהלא  סומינולק  ןב  םהרבא  "טןיזור , סשת

תודעה3722. ןבהלא  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
ןהכה "בןאמייש  בוקרטויפ Piotrkowפרת

א3723. ידעומ -  רזעילאהלא  דוד , "דןב  םילשורינשת

ידעומ3724. שריההלא  יבצ  "זסייוו , עשת

םיכרכ3725.  10 ידעומ -  קחציהלא  יול  ןב  השמ  םהרבא  "אןירפלה , םילשוריפשת

.3726< םינברה עסמ  תמישר   > יעסמ יולההלא  ןימינב  ןתנוי  "אץיוורוה , ןויצסשת תרשבמ 

יעסמ3727. לאויהלא  דוד  ןב  בקעי  "דסיוו , נשת

יעסמ3728. תודהיהוהלא  תדה  ןרק  תמרהל  הדיעו 
שדוקה - "וץראב "מ,ערת נע טרופקנרפ 



יעסמ3729. הנוכמההלא  םירפא  יכדרמ  רפוס , - ןמסוז
"זלשיפ טספדובפרת

וענכנ3730. אלש  לאקזחיהלא  לאומש  ןב  השמ  "זרגארפ , קרבלשת ינב 

תומש3731. "חהיפרגוילביבהלא  םילשוריפרת

תודלות3732. הלואגהלא  הדוהי , "דתב  םילשוריכשת

תודלות3733. בקעיהלא  ןב  ףסוי  "טלזיימ , םילשוריצרת

תודלות3734. םשהלא  "זםוליעב  דסשת '' מח

סקססאר3735. השמ  ברה  תודלות  )הלא  ויתודוא  ) השמ "הסקסאר , הסדואכרת

בקעי3736. תודלות  בקעיהלא  ןב  והילא  "דץרפ , "דשח מח

בקעי3737. תודלות  )הלא  וילע  ) ריאמ בקעי  "הןמרדיב , םילשורינשת

ץרפ3738. תודלות  )הלא  ויתודוא  ) ץרפ "הןיקצומ , "דעשת בח רפכ 

םהרבא3739. תודלות ר ' לדנמהלא  םחנמ  "פבונמלז , הבודלומשת

וניבר3740. תודלות  לארשיהלא  ןב  ביל  הדוהי  גרבסדנאל ,
ןרהא "וקחצי  הבלסיטרב Bratislavaלרת

יננע3741. ריאמד  םהרבאאהלא  םיענ  "עיאבג , קרב Bene Berakשת ינב 

השמ3742. תרות  בקעיתוהלא  ןב  השמ  הדוהי  "טקויאב , קרוי New Yorkפרת וינ 

.3743( שרופמ  ) תואיצמ השמולא  ןב  רשא  "ברקצירפ , ביבאצרת לת 

איצוהל3744. ןיפוכש  ללהולא  םהרבא  ןב  ףסוי  "גגרבדלוג , םילשוריעשת

תתבעה3745. תרשרש  בילולא  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  "אשקרימ , רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

ירשת3746. .טלולא -  "זלדנה , "דמשת בח רפכ 

ירשת3747. ןמלזלולא -  רואינש  "עןיפוג , "דשת בח רפכ 

םיארונ3748. םימיו  .ילולא  "דבולמ , ביבאשח לת 

השעמל3749. באזלולא  "חדניירפ , םילשוריעשת

ינרותתומולא3750. "עץבקמ  םילשורישת

"ד3751. עשת ירשת  הרומתומולא -  ןולא  שרדמה  "דתיב  הרומעשת ןולא 

יעבר3752. עטנ  הלרע , "מ , ורת ףסוי -  רפועתומולא  "הףסוי , קרבעשת ינב 

םיכרכ3753.  2 ףסוי -  ףסויתומולא  ןרהא  "זיטלוז , םילשורילשת

ךשנ3754. והזיא  הדשב -  ןונחםימולא  תראפת  "דללוכ  םילשורישח

א3755. ףסוי -  ןימינבתמולא  ילאב  ןב  ןויצ  ןב  ףסוי  "אטנאמד , השרו Warsawערת

ףסוי3756. בילתמולא  הדוהי  ןב  והילא  ףסוי  "טדירפ , םילשוריסרת

ףסוי3757. רזועתמולא  םייח  ןב  ףסוי  "טרנבוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ3758.  4 ףסוי -  דודתמולא  ףסוי  "זךברוא , םילשורינשת

םימולע3759. הירזעתמולא  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "בריפס , הנליו Vilnaמרת

תוכב3760. ןבןולא  ףלוו  ןימינב  םהרבא  גרובמאה ,
הא "גרזעילא  טריפ Fuerthפקת

תוכב3761. שונאמןולא  םחנמ  ןב  קחצי  "מגיצנאד , גרוברטפ Peterburgרת

תוכב3762. קחציןולא  ןב  יכדרמ  תויח , - ןאמסייוו
ביל "דהדוהי  בובלכרת  Lvov

תוכב3763. יבצןולא  השמ  ןב  והילא  "גקסופ , יניאס Seiniצרת

תוכב3764. לשהןולא  עשוהי  ןב  קחצי  יול  "טןילאמראה , ירוגליב Bilgorajצרת



תוכב3765. ןהכהןולא  רזעילא  ןב  ןימינב  "בילאטיוו , היצנו Veniceעת

תוכב3766. "דםידפסהןולא  םילשורישח

תוכב3767. ןורכזןולא  "אתרבוח  ביבאלשת לת 

תוכב3768. המלשןולא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

תוכב3769. קחציןולא  ןב  בוט  - םוי "וץיפש , Pragפקת

תוכב3770. היעשיןולא  ןב  בקעי  "טןייטשנרוא , םילשורינרת

.3771< השדח הרודהמ   > תוכב ןהכהןולא  רזעילא  ןב  ןימינב  "דילאטיוו , "דשח מח

םידפסה3772. תוכב -  "לןולא  צז שולש  ברה  לע  םירפסה  "וץבוק  קרבעשת ינב 

תוכב3773. בקעיןולא  ןב  םהרבא  םייח  ןאמשטייד ,
ץיוואנרעשטריאמ

שדח3774. תוכב  ילופירטמןולא  המלש  ןב  םייח  "טןהכ , ונרוויל Livornoערת

אדוהי3775. "ליפולא  גס רב  בוד  קחצי  ןב  ביל  "חהדוהי  השרו Warsawעקת

םיכרכ3776.  3 הדוהי -  הדוהייפולא  דוד  "ודניירפ , םילשורימשת

םילבוסמ3777. יולהוניפולא  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ3778.  3 םילבוסמ -  תרופוניפולא  והילא  "חינרהט , קרבלשת ינב 

םהרבא3779. רזעילאיקולא  "סהכלמ , חרפתשת

בקעי3780. רזעילאיקולא  "זהכלמ , תפצנשת

ךתלחנב3781. םייוג  ואב  היבוטםיקולא  "דיולב , יכאלמשח תירק 

לארשי3782. ןיא  יינ  ןוא  ןסינטלא  "דןודרוג , כשת

ירזעב3783. ןבילא  לאיתוקי  יקסבלשוק ,)  ) ילאירזע
חנ גילז  "חלאירזע  ריאממשת ןורכז 

ארקמ3784. טפשוהיילא  "זובנ , םילשוריסשת

המימת3785. "ה  הדוהיילא "דוהילא  "דשח מח

ךמסיחא3786. ןב  ךורבבאילא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "אגרבנדירפ , השרו Warsawערת

תמאד3787. ןתנוהיאבילא  "חתמא , םילשוריעשת

אתכלהד3788. ףסויאבילא  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"ניולה םילשורישת

םיכרכ3789.  110 אתכלהד -  םולשאבילא  תבהא  "זתרבח  םילשוריסשת

םיכרכ3790.  3 אתכלהד -  הדוהיאבילא  ןב  ךורב  "ויערד , םילשוריעשת

םיכרכ3791.  3 לאומשד -  ןמלזאבילא  המלש  ןב  לאומש  "פךאברעיוא , םילשורישת

רוחב3792. ךורבהילא  םוחנ  "יבוקנימ , שת

רוחב3793. בקעיהילא  "טיקצש ,  סריא Buenosשת סונאוב 

.3794< יחרזמה "ם -  ארה  > יחרזמ םהרבאהילא  ןב  והילא  "חיחרזמ , ץיבולהימ Michalovceצרת

יחרזמ3795. םהרבאהילא  ןב  והילא  "ג,יחרזמ , כקת ], אדרויפ

םיכרכ3796.  2 "ם  - ארה  > יחרזמ םהרבאהילא  ןב  והילא  היצנו Veniceש"היחרזמ ,

אבר3797. "א)הילא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  ,סקת ןירב

םיכרכ3798.  3 הבר -  ףלווהילא  ןימינב  ןב  והילא  "דאריפש , םילשורישח

םיכרכ3799.  2 המימת -  הדוהיהילא  והילא  "אןמלפ , קרבפשת ינב 

םיכרכ3800.  3 איבנה -  קחציוהילא  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "גגרבנזור , ,ישת םילשורי

והילא3801. יטוקיל  אטוז -  ףסויוהילא  ןב  והילא  "זיתפרצה , םילשורינשת



הבר3802. קחציוהילא  ןב  והילא  סחניפ  יקסבוסאב ,
"ערשא בושטידרב Berdichevרת

הרעסה3803. ןיעב  איבנ  ןויצוהילא , ןב  "ורגירק , ןויצעסשת רוא 

םימת3804. לדנמרעשטיוואבוילא  םחנמ  "דןמפנורב , "דשח מח

אשא3805. ישפנ  ןהכהךילא ה ' דג  קחצי  לאומש  "וןיקיידוי , קרבנשת ינב 

םיכרכ3806.  5 השמ -  ןרהארזעילא  ןב  השמ  רזעילא  "ברשיפ , םילשוריסשת

םיכרכ3807.  3 ןהכה -  והילאבישילא  ןב  לקד  "דןהכ , קרבסשת ינב 

הליהקרדנסכלא3808. "דרפס  ביבא Tel Avivשח לת 

םישודקה3809. םיחאה  תודיסחהרדנסכלא  תבשחמ  "וזכרמ  דנלווילקעשת

הליהקהירדנסכלא3810. "ברפס  ביבאלשת לת 

)המלא3811. ךרוע  ) השנמ ןימינב  "וןיול , םילשוריצרת

"י3812. שר לע  לאומשונינשומלא  דיונינשומלא , דיבתכ  בתכ 

.3813< קיפסמה ךירדמה   > יפאכלא ימלשוריהדשרמלא  ףסוי  ןב  "אםוחנת  ביבאכשת לת 

םיכרכ3814.  2 דומלת -  ןופ  תודגא  דומלתהעלא  "גתודגא  פרת

םיכרכ3815.  2 דיגמ -  רענבוד  ןופ  םילשמ  דיגמהעלא   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "חאנבודמ פרת

חקור3816. בקעירזעלא  ןב  בקעי  ןיקסלופ , - "בירעי ,צרת ביבא לת 

רמוא3817. בקעיףלא  ןולובז  ןב  םייח  "הרטומלרפ , ונדורג Grodnoנקת

יב3818. אסומףלא  ןב  איחי  "זןמילס , קרבנשת ינב 

.3819< רבחמה "י  תכ  > הניב דועסמףלא  ןב  בקעי  דיאריצחיבא , דיבתכ  בתכ 

.3820< ראובמה  > הניב דועסמףלא  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םיכרכ3821.  3 הניב -  דועסמףלא  ןב  בקעי  "סאריצחיבא , םילשורישת

תודהי3822. לש  תיב  רזעילאףלא  ןרהא  ןב  ללה  "זןילטייצ , םילשוריסשת

םיכרכ3823.  4 רוד -  םחוריףלא  "אץיברוה , ביבאעשת לת 

"ן3824. גמה יחףלא  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ןהכה ןרהא  ןמדירפ , "ל - ) חמר ) - "ד הנביבסשת םרכ 

תוירוה3825. ןגמה -  רבףלא  בוד  ןב  לפמיג  יכדרמ  "בהפי , השרו Warsawערת

ןגמה3826. רזעילאףלא  ןב  קחצי  "באריפש , הוקלוז Zholkvaצת

ןגמה3827. והילאףלא  ןב  הירמש  "גיטירקאה , םילשוריסשת

ןגמה3828. ןימינבףלא  ןב  ביל  הירא  "סןייטשנייפ , השרו Warsawרת

ןגמה3829. ןהכהףלא  באז  ןב  סחניפ  והילא  "האניירמ , הנליו Vilnaנרת

ןגמה3830. לאירבגףלא  ןב  םייח  השמ  "וסקאווירט , השרו Warsawסרת

ןגמה3831. קחציףלא  ןב  רזעילא  "חופאפ , יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ3832.  2 ןגמה -  אשוזףלא  רדנסכלא  "הץיבשילא , םילשורישת

םיכרכ3833.  2 "ת > - וש  > ןגמה יכדרמףלא  ןב  ןתנ  השמ  ןייטשניבור ,
יולה לדנמ  "זםחנמ  השרו Warsawמרת

םיכרכ3834.  2 ןגמה -  השמףלא  לארשי  ןב  ריאמ  םוחנ  "עןאמרעג , שת

םיכרכ3835.  2 השדח > - הרודהמ   > ןגמה קחציףלא  ןב  רזעילא  "אופאפ , דודשאעשת

םיכרכ3836.  2 ןגמה -  השמףלא  "פטרופפר , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ3837.  2 אריעז -  המלשףלא  ןב  ףלוו  באז  יבצ  "גרגרבדלוג , טספדוב Budapestפרת

ףסכ3838. המלשףלא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 



תוילגרמ3839. ריאמףלא  "גרדנוו , םילשורינשת

תודבוע3840. תודבועףלא  "זףלא  "דנשת בח רפכ 

תורוקמה3841. רפס  וקורמב -  םידוהי  םייח  תונש  םייחףלא  "וינרפעז , דולמשת

אתיב3842. םוחנאפלא  ןב  השמ  - ןגובנלנצאק , "ו טרת
"ו ןימד Frankfכרת טרופקנרפ 

םיכרכ3843.  4 אתיב -  הנרובדאנמאפלא  גילז  םולש  ןב  שריה  "חיבצ  ןילופ Russia-עקת - היסור

םיכרכ3844.  2 השדח - > הרודהמ   > אתיב הנרובדאנמאפלא  גילז  םולש  ןב  שריה  "ויבצ  סשת

תובאד3845. אתיב  קחציאפלא  ןב  לאכימ  המלש  "גסכנ , סל Los Angelשת ' גנא סול 

אריס3846. ןבד  אתיב  אריסאפלא  ןב  .םינוציח  "זםירפס  השרופרת

ןילוחל3847. עוקתאפלא  "עתבישי  עוקתשת

םיכרכ3848.  2 ןמשל -  עוקתאפלא  "בתבישי  עוקתסשת

םיכרכ3849.  2 רנל -  ןמש  הימריאפלא  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשניבור ,
"ךםחנמ סירפשת  Paris

הדוהי3850. בקעייפלא  ןב  הדוהי  רא , ' "דגנ ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ3851.  2 הדוהי -  דודיפלא  השמ  ןב  הדוהי  יבצ  "חגייווצנזור , השרו Warsawסרת

א3852. לארשי -  םהרבאיפלא  ןב  בקעי  לארשי  "דץיבוכונח ,' השרו Warsawערת

םיכרכ3853.  2 לארשי -  ןמחניפלא  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"מבאז בובלרת  Lvov

םיכרכ3854.  3 לארשי -  לארשייפלא  "דץופחמ , קרבמשת ינב 

םיכרכ3855.  3 לארשי -  יולהיפלא  םהרבא  ןב  לארשי  "גיסחנפ , קרבעשת ינב 

השנמ3856. השנמיפלא  "גהכלמ , םילשורינשת

תורעהו3857. תודוסי  השנמ -  השנמיפלא  "דבווש , "דעשת מח

השנמ3858. לאירזעיפלא  השנמ  "עלולמ , אביקעשת רוא 

םיכרכ3859.  2 השנמ -  בודיפלא  רכששי  ןב  השנמ  "הןייטשנכייא , הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ3860.  3 השנמ -  הייליאמיפלא  ףסוי  ןב  השנמ  תרופ , - ןב  "ב פקת
"ה הנליו Vilnaסרת

ןאנש3861. םהרבאיפלא  "ברלסרב , קרבנשת ינב 

םיכרכ3862.  2 אטוז -  היכרביספלא  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "הונאפ , םילשוריסשת

םיכרכ3863.  2 ןנחץבקלא -  "בוללפא , רפססשת תירק 

םיכרכ3864.  14 םירמאב -  ירואהטקלא  בד , "דןב  קרבשח ינב 

םיכרכ3865.  2 ירזעב -  יבא  רזעלאיקלא  "טגיטפאהראו , םילשוריסשת

םוקמוא3866. ןוא  ןבעל  הליהקןאשלא -  "הרפס  ביבאכשת לת 

םימש3867. קסא  קחציםא  יול  "גןירפלה , םילשוריסשת

ךחכשא3868. תוצחםא  "וןוקית  םילשוריעשת

ךחכשא3869. ןרהאםא  השמ  "חרגנלרא , תיליעעשת ןיעידומ 

הלוג3870. ךחכשא  הלוגםא  ךחכשא  "דםא  ביבאשת לת 

םילשורי3871. ךחכשא  ריאמםא  "דיקסרבמל , םילשוריעשת

ינימי3872. חכשת  םלשורי  ךחכשא  שרדמהםא  תיב  "ו.הנוריוו  הילטיא Italyלת

תורובגב3873. ריאמםא  לארשי  "דרגניול , םילשוריעשת

לארשיב3874. הנחםא  "גןוסרואינש , "דמשת בח רפכ 

לארשיב3875. םהרבאםא  ןב  דוד  "גםהרבא , םילשוריעשת



ןורכז3876. רפס  לארשיב -  הקברםא  הלייק  "חןמצרווש , םילשוריעשת

םיכרכ3877.  4 לארשיב -  לאלצבםא  תב  הרש  "וררינש , ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ3878.  2 םינבה -  קחציםא  ןב  השמ  םייח  - חילצמ , "ג לרת
"ב רימזיא Izmirמרת

החמש3879. םינבה  םיסינםא  "היסלברט , םימלתמשת

החמש3880. םינבה  קחציםא  ןב  המלש  רכששי  "גלאטכייט , טספדוב Budapestשת

"ם>3881. אר ןרק  ןוכמ   > החמש םינבה  קחציםא  ןב  המלש  רכששי  "גלאטכייט , םילשוריעשת

.3882< ץראה ירפ  ןוכמ   > החמש םינבה  קחציםא  ןב  המלש  רכששי  "גלאטכייט , םילשורימשת

.3883< השדח הרודהמ   > החמש םינבה  קחציםא  ןב  המלש  רכששי  "חלאטכייט , םילשורינשת

ךרדה3884. לאכימםא  "איזנכשא , יקינולש Salonikaסרת

ררינש ע"ה3885. הרש  בגה ' לש  התומד  לע  ךרדה -  "הףסאמםא  םילשוריסשת

דליה3886. ןנחלאםא  ןב  ףסוי  "בןירפלייה , גרפ Pragueסת

ןטקל3887. ךוניחו  דליה  רבונאדיוקםא  םחנמ  ןב  אנכש  "חםולש  טריפ Fuerthפת

תובשומה3888. לכימםא  לאיחי  ןב  לצג  "ט,לסרק , הוקתישת - חתפ

הוקת3889. חתפ  תובשומה  לכימםא  לאיחי  ןב  לצג  - לסרק , "ג ישת
"ד, ,)ישת הוקת - חתפ )

ךלמה3890. דודםא  לאומש  "טסקאס , נשת

תוכלמה3891. תוכלמהםא  "הםא  סשת

תור3892. תוכלמה -  אבאםא  ןב  םייח  השמ  "ארעטייל , רפססשת תירק 

תוכלמה3893. לאומשםא  םהרבא  "אטעיקוב , "דסשת בח רפכ 

רשויל3894. ומדק  םילוגיעה  םימחרםא  "דשורקינ , "דשח מח

הוקת3895. חתפ  ריעו -  הוקתםא  "חחתפ  הוקתנשת חתפ 

בקעי3896. ןבםא  באז  ןימינב  בקעי  יקסבומיקאי ,
ןהכה ןויצ  - "דןב השרו Warsawסרת

םיכרכ3897.  2 יח -  לכ  ןרילאםא  "טירטמ , ןולוחעשת

יתאב3898. אל  לאפרםא  "בןרטש , לאומשעשת תעבג 

הניבל3899. היראםא  השמ  ןב  ןימינב  "ברביירש , השרו Warsawלרת

הניבל3900. םהרבאםא  ןב  ריאמ  רזעילא  ןאמפיש ,
ביל "והדוהי  סוס Viseuפרת - הד - לואשיו

הניבל3901. יכדרמםא  ןב  השמ  "אתוכז , קרבעשת ינב 

הניבל3902. ןויצנבםא  ןב  רטלא  "חזוזאמ , ןתיאמשת בשומ 

הניבל3903. הדוהיםא  ןב  רנבא  "בונאיצרמ , םילשוריעשת

ןישודיק3904. הניבל -  יזועםא  ןב  לאפר  ףסוי  לאירא  "טןומימ , קרבעשת ינב 

םיכרכ3905.  3 הניבל -  ןושרגםא  ןב  הירא  לאיתוקי  - ראהלמאק , "ט סרת
"ד לארשישח בובל -   Lvov

םיכרכ3906.  2 הניבל -  - םא  לאימחרי ןב  המלש  דוד  ץישבייא ,
הדוהי לאיחי  "דרעיפאפ , שח

םיכרכ3907.  2 הניבל -  הנויםא  "דרשרד , ביבאשח לת 

תורוסמל3908. ףירחםא  ביל  "והירא  םילשורילרת

תרוסמל3909. ןהכהםא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

תרוסמל3910. לאומשםא  "ביקצולבולאיב , ןגכשת תמר 



תרוסמל3911. לאירזעםא  ןב  םייח  דוד  - יבריטיוו , "ח קת
"ט הבוטנמ Mantuaקת

ארקמל3912. ןרהאםא  לאומש  "דןיבאר , קרבלשת ינב 

ארקמל3913. לארשיםא  ןב  השמ  "וןגנידיב , ץמ Metzעקת

ארקמל3914. ןהכהםא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

ארקמל3915. ןויצנבםא  ןב  רטלא  "ןזוזאמ , ןתיאשת בשומ 

םיכרכ3916.  2 ארקמל -  דודםא  ןב  ףסוי  םרמע , "טןב  םילשוריסשת

תרוסמל3917. םאו  ארקמל  - םא  והילא ץרפ ,  ) ןורהא ןוחמס , ןב 
"ל) "אומ םילשוריסשת

תרוסמלו3918. ארקמל  יכדרמםא  ןב  קחצי  "חץיפיל , השרו Warsawנרת

תרסמלו3919. ארקמל  ןסינםא  "זינורש , דודשאעשת

הלוגס3920. השמםא  "אןמטוג , קרבעשת ינב 

םינב3921. לע  ןרהאםא  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורימשת

םינבה3922. לע  ךונחםא  "זןהכ , תילעסשת ןיעידומ 

ךמיעמ3923. יחקלהב  הארת  ןמניטשםא  "ל  יארגה לע  םידפסה  ץבוק 
"ל - צז "ד עשת

ב3924. הנומאו -  "ת  ךלמילאמא יכדרמ  "סלבות , "דשת מח

הלבקתנ3925. ךתשקב  הבוטאמא  "אגרברבליז , קרבסשת ינב 

תוכלמ3926. לש  עשוהיהמא  "סךרכב , ויצעשת רוא   ) אריפש זכרמ 

לאיראהנומא3927. ןו , ' "דגרפ םילשורישח

.39282 "אץבוקהנומא -  "דנשת מח

העדותההנומא3929. תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

תוסרוקיפא3930. ןוא  והילאהנומא  ןב  ןבואר  "טץיבשוגא , קרוי New Yorkשת וינ 

הלואג3931. ןוחטב  לדנעמהנומא  םחנמ  "פדאדח , "דשת מח

האושב3932. םירמאמהנומא  "מץבוק  םילשורישת

ןוחטבו3933. רזעילאהנומא  "והכלמ , חרפתסשת

םיכרכ3934.  2 ןוחטבו -  לארשיהנומא  בקעי  "ביסאגול , םילשוריעשת

תעדו3935. היראהנומא  ןב  יבצ  םחנמ  "דןיסקאט , השרו Warsawערת

תעדו3936. יבצהנומא  ףסוי  ןב  רזעילא  םירפא  "דןומיר , קרבשח ינב 

תעדו3937. ףסויהנומא  יכדרמ  ןב  הירא  יבצ  ,ת"שיקסרבט , םילשורי

החגשהו3938. םהרבאהנומא  ןב  לאומש  "דןאצלאמ , גרבסגינקכרת
Koenigsberg

.3939< השדח הרודהמ   > החגשהו םהרבאהנומא  ןב  לאומש  "זןאצלאמ , םילשוריעשת

העושיו3940. רזעילאהנומא  ןב  ילתפנ  "זרנפוה , ביבאנשת לת 

הריפכו3941. והילאהנומא  ןב  ןבואר  "אץיבשוגא , םילשוריכשת

עדמו3942. קחציהנומא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , לשת

תועדומו3943. ןושמשהנומא  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

הסנרפו3944. בקעיהנומא  לאומש  ןב  ןרהא  "טהטאר , שת

האושו3945. האושוהנומא  "והנומא  םילשורילשת

הרותו3946. רשאהנומא  ןב  השמ  "טךובנרטש , קרבלשת ינב 



הרוהט3947. יבצהנומא  ןב  ריאמ  השמ  "גרבדלוג , צרת

םיכרכ3948.  3 הרשי -  המלשהנומא  ןב  שריה  יבצ  - רשילאק , "ג רת
"ל ןישוטורק Krotoszynרת

היהתה3949. רודל  לארשיהנומא  "נסה , םילשורישת

שמשה3950. אב  דע  רלקובהנומא  קחצי  בקעי  "ח  הבה "ערכזל  םילשורישת

םיכרכ3951.  2 האושה -  רוכב  הפורצ  המלשהנומא  רכשי  "הלטכייט , םילשורינשת

המילש3952. ןבהנומא  הקסוי  ףסוי  םהרבא  ןאמסטוג ,
יולה קרוי New Yorkת"שריאמ  וינ 

.3953( שידוי  ) המילש ןבהנומא  הקסוי  ףסוי  םהרבא  ןאמסטוג ,
יולה "הריאמ  קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ3954.  6 המלש -  יבצהנומא  "דרקנ , דעלאשח

םיכרכ3955.  2 לארשיתונומא -  "טסה , םילשורימשת

תועדו3956. ןואגתונומא  ףסוי  ןב  "חהידעס  ןילרב Berlinפרת

םיכרכ3957.  4 הלוגס -  םע  השמינומא  לאיחי  ןב  יכדרמ  "טץילרג , קרבנשת ינב 

הריש3958. ירבדל  ףסאמ  ןהכהםינומא -  יכדרמ  ןב  סחניפ  "ויאלפ , םילשוריטשת

םיכרכ3959.  6 לארשיבםינומא -  ןמית  ינבר  דוגא  טכןואטב  " שת

רצונ3960. עשוהיםינומא  ןב  השמ  םהרבא  םימת , - ןח
"גרזעילא ,נרת םלשורי

םהרבא3961. יולהתנומא  םרמע  םהרבא  "דךוק , "דשח מח

םיכרכ3962.  4 םהרבא -  ףסויתנומא  ןב  אבא  םהרבא  "חרעפייל , דודשאעשת

אתיירוא3963. ימגתפ  םהרבא , גרובסטיפתנומא  תיבל  "ם  "טירומדא דודשאנשת

ןמוא3964. ןהכהתנומא  ףסוי  ןב  ירוא  "חרזייוורדנוא , םדרטשמאצקת
Amsterdam

םיכרכ3965.  2 ןמוא -  השמתנומא  ןב  לכימ  לאיחי  "הילהארטש , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיאלכ3966. יאמד , האפ , שיא -  והיעשיתנומא  םהרבא  "ארלדא , קרבפשת ינב 

ןתיא3967. רמתיאתנומא  ןב  קיזייא  קחצי  "דםיובנזור , "דשח מח

םיכרכ3968.  2 ןתיא -  רטלאתנומא  םהרבא  "זקלופ , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ3969.  3 רזעילא -  רזעילאתנומא  ןב  םחנמ  והילא  תוילגרמ ,
"הקודצ םילשוריעשת

םיכרכ3970.  2 רזעילא -  םהרבאתנומא  ןב  םירפא  רזעילא  רטניברש ,
"זיבצ סשת

םיכרכ3971.  2 הירא -  היראתנומא  "זרפהסגינק , קרבעשת ינב 

ןמיתתנומא ה'3972. "חימכח  םילשוריצרת

ונימי3973. תויעב  רואל  תודהיה  לאקזחיתנומא  "הןייטשפא , םילשוריכשת

דוחיה3974. ןשיטלופמתנומא  םהרבא  "ארפוס , הלשימרפ Przemyslלרת

היחתה3975. לאינדתנומא  ןב  לאנתנ  השמ  "דיקסבושטופ , בושטידרב Berdichevנרת

םיערז3976. ריאמתנומא  ןרהא  ןב  ביל  הדוהי  "חןוזלדנמ , השרו Warsawפרת

תוראה3977. סרטנוק  תיעיבש -  םיערז  - תנומא  ריאמ ןרהא  ןב  ביל  הדוהי  ןוזלדנמ ,
"טןייטשקלק קרבישת ינב 

םיכרכ3978.  5 םייח -  יולהתנומא  םייח  "אןמפיש , תיליעעשת רתיב 

םימכח3979. תורוקמתנומא  "זטקל  םילשורימשת



םימכח3980. ןבתנומא  ביל  הדוהי  רב  בוד  גרובזניג ,
"בהימחנ הנליו Vilnaנרת

.3981< ןרהא ןורכז   > םימכח םחנמתנומא  ןב  םולש  רש  דעיבא  הליזאב ,
"וןושמש עשת

םיכרכ3982.  5 םימכח -  םחנמתנומא  ןב  םולש  רש  דעיבא  הליזאב ,
"ט,ןושמש ,ירת גרעבמעל

לארשיו3983. הדוהי  השמתנומא  ןב  ביל  הדוהי  "טאנהכ , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ3984.  6 עשוהי -  םחנמתנומא  ןב  עשוהי  והילא  רלהצדלג ,
"זםולש םילשוריסשת

האפ3985. ףסוי -  ףסויתנומא  "דןמוא , קרבשח ינב 

לארשי3986. ןילבולסרטנוקתנומא 

םיכרכ3987.  4 לארשי -  םחנמתנומא  םהרבא  ןב  הילדג  "פסוקייט , ןילופ Russia-Pקת - היסור

םיכרכ3988.  2 לארשי -  לאיחיתנומא  ריאמ  םייח  ןב  לארשי  - אריפש , "ח שת
"ה םילשוריכשת

םיכרכ3989.  3 לארשי -  לארשיתנומא  "סץרווש , םילשורישת

אבס3990. לארשי  םייחתנומא  השמ  ןב  לארשי  "הרטסיימקב , ביבאלשת לת 

םחנמ3991. ןתנתנומא  השמ  ןב  םחנמ  קחצי  "היקסנילרק , קרבלשת ינב 

םיכרכ3992.  5 השמ -  ףסויתנומא  לאיחי  ןב  השמ  הדוהי  "ורגיצנד , קרבלשת ינב 

זע3993. לאירזעתנומא  "טךאברעיוא , םילשוריעשת

תיעיבש3994. ךיתע -  םירמותנומא  קחצי  להא  שרדמ  "זתיב  רתיבסשת

ךיתע3995. הדוהיתנומא  יבצ  ןב  םהרבא  "בןרטשנגרומ , סלעשת ' גנא סול 

ךיתע3996. םהרבאתנומא  "אודייס , תילעעשת ןיעידומ 

ךיתע3997. םהרבאתנומא  "זראיורב , תיליעעשת רתיב 

ךיתע3998. לאלצבתנומא  "זרואנ , םילשורימשת

םיכרכ3999.  69 ךיתע -  ץראהותנומא  הרותה  "הןוכמ  םורדנשת רפכ 

םיכרכ4000.  3 ךיתע -  השמתנומא  "דןוספלוו , םילשוריסשת

ךתע4001. קחציתנומא  יול  "אןירפלה , םילשוריסשת

םיכרכ4002.  2 ךתע -  והילאתנומא  ןב  םייח  "גףסוי  כשת

םיכרכ4003.  2 יבצ -  לארשיתנומא  םחנמ  ןב  יבצ  "חרעגנוא , םילשוריעשת

םיקידצ4004. שריהתנומא  יבצ  ןב  רב  בוד  "סקחצי  השרו Warsawרת

תיעיבש4005. םשתנומא  "הםוליעב  אתאעשת תירק 

תיעיבש4006. ינינעב  םיסרטנוקו  תיעיבש , ןימינבתנומא  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוזלדנמ , תויממוקסשת

םיכרכ4007.  2 לאומש -  לארשיתנומא  ןב  לאומש  ןרהא  טרבונאדיוק , '' קרבנשת ינב 

םהב4008. המלשךתנומא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ4009.  2 תולילב -  לארשיךתנומא  "זןמרמיצ , תיליעעשת ןיעידומ 

םהל4010. ךורברומא  ןב  יח  דוד  רימא  "הןהכה , שמשעשת תיב 

ברה4011. תרודהמ   > רגיא אביקע  יבר  ישודיח  תונימא 
< גרברבליז ןימינב  השמםהרבא  לארשי  "סרענצאמ , קרבשת ינב 

םיכרכ4012.  2 איכד -  יכדרמהרימא  "אינעטעפ , פשת

םיכרכ4013.  2 הפי -  ךלמילאהרימא  "מןייטשדלוג , םילשורישת

תובותכ4014. הביתכ -  ןהכההרימא  לאומש  ןב  לאיחי  ריאמ  "טרלימ , עשת



בקעי4015. תיבל  יולההרימא  החמש  ןב  בוד  קחצי  "הרגרבמאב , םילשורישת

םיכרכ4016.  2 תינמרג - >  > בקעי תיבל  יולההרימא  החמש  ןב  בוד  קחצי  "ארגרבמאב , אצנגמסרת

בקעי4017. תבל  ןימינבהרימא  "דרגרב , טספדובפרת

ירכנל4018. יולההרימא  לארשי  בקעי  ןב  בד  המלש  "חלגס , קרבסשת ינב 

ירכנל4019. בילהרימא  קחצי  "זקינסלט , םילשורינשת

ירכנל4020. םשהרימא  "טםוליעב  םילשורינשת

ירכנל4021. לישעההרימא  עשוהי  םהרבא  "פרקידמרברד , םילשורישת

המיענ4022. םהרבאהרימא  ןב  יבצ  ףסוי  "חיולה , םילשורישת

המיענ4023. ףסויהרימא  ןב  לאירבג  םייח  "דךולב , נשת

המיענ4024. ךורבהרימא  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "בסחניפ  עשת

םיכרכ4025.  3 המיענ -  םהרבאהרימא  ןב  יולה  לאפר  "אןמטלא , קרבפשת ינב 

םיכרכ4026.  2 אנינת -  המיענ  םהרבאהרימא  ןב  יבצ  ףסוי  - יולה , "ו טשת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

ריאמ4027. ריאמתורימא  "בןמרמיצ , "דעשת מח

ורמוא4028. םשב  רבד  ןנחלאתרימא  לאפר  ןב  יכדרמ  "כץיבוניבר , ביבא Tel Avivשת לת 

סיפדת4029. חכ -  רשייו  קזח  הדוהיתרימא  ןב  לאומש  בקעי  "הלגיפש , ןגנשת תמר 

םילהת4030. )תרימא  ךרוע  ) באז "זןמרטיר , יכאלמסשת תירק 

ללהו4031. לאקזחיןמא  םהרבא  ןב  באז  ןימינב  "אךייר , קרבעשת ינב 

א4032. תינרותהנמא -  תוברתל  תע  - בתכ  "ו טשת
"ז םילשוריישת

"טהנמאהנמא4033. םילשוריצרת

תורודה4034. ךלהמב  תיממע  תידוהי  סיויידתונמא  הזילעו  "חילע  םילשורילשת

ביטמהו4035. בוטה  השמרמא  ןב  יכדרמ  "חןוסנבא , סטייגנשת

םיכרכ4036.  2 תרמאו -  ןרהארמא  םהרבא  ןב  והילא  "דכ"ץ , עבשנשת ראב 

םירבדו4037. יולהרמא  הידידי  ןב  לאומש  "גםולב , קרוי New Yorkפרת וינ 

תעדו4038. לדוירמא  הדוהי  "דגרבנזור , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ4039.  2 תעדו -  קחצירמא  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "פגרבנזור , םילשורישת

דידי4040. הדוהירמא  ןב  לאומש  הידידי  "והקיראט , יקינולש Salonikaסקת

ףסוי4041. דודרמא  ןב  ףסוי  "איעלקלא , יקינולש Salonikaצקת

קחצי4042. רימזאמרמא  קחצי  "גילעבלא , רימזיא Izmirנרת

רמ4043. יבצרמא  עשוהי  ןב  ריאמ  "צןוזניבר , םילשורירת

סיפדת4044. םירחואמ -  הכלה  יקספ  אתכלה , אבר  הדוהירמא  ןב  לאומש  בקעי  ןגלגיפש , תמר 

רזעלא4045. יבר  םשרמא  "סםוליעב  רפסשת תירק 

רזעלא4046. יבר  רזעלארמא  באריצחיבא , "" עבשעשת ראב 

אביקע4047. יבר  יבצרמא  אביקע  זנאג ,

המלש4048. םייחרמא  ןב  המלש  "דוילילאח , יקינולש Salonikaכרת

לאומש4049. לאומשרמא  ביבח , - "וןבא יקינולש Salonikaמרת

"י ט"ל4050. היעשירמא םהרבא  ןב  ףסוי  "גרנלפ , בוקרטויפ Piotrkowערת



"ח4051. בש "י  הדוהירמא ריאמ  ןב  לאומש  םייח  זאלג ,
ןהכה "דביל  קי Zaleshchikנרת ' צשילז

הרורב4052. דעלאהרמא  "טןהכ , םילשוריעשת

הפורצ4053. רכששיהרמא  ןב  ףסוי  "חשילקימ , םדרטסמאפקת

ןיטיג4054. הפורצ -  לארשיהרמא  חיקסבוקטוי , '' קרבעשת ינב 

םיכרכ4055.  3 הרימא -  הב  שיש  סחנפהרמא  - שקרפ , "ו עשת

תויכלמ4056. ינפל  ןבורמא  רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "טעשוהי  םילשוריסשת

.4057< ןיטאיסוה תיב  "י  רומדא לע  תפומ  ירופס   > קידצ יבצורמא  ריאמ  "וןמזורג , ביבאסשת לת 

א4058. "לץבוקתורמא -  םילשורישת

תומש4059. תישארב , םהרבא -  סחניפתורמא  ןב  םהרבא  "גלאינד , םילשוריסשת

םיכרכ4060.  36 םהרבא -  קחציתורמא  ןב  השמ  םהרבא  "חדניקסיז , םילשוריעשת

א4061. והילא -  והילאתורמא  "איול , םילשוריעשת

תעד4062. יבצתורמא  םחנמ  ןב  עשוהי  "בןייטשנכייא , םילשוריפשת

םרויתורמא ה'4063. דודשאןוטיב ,

םיכרכ4064.  2 ןבתורמא ה - ' ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "טהדוהי  בובל Lvovלרת

םיכרכ4065.  5 םלשה -  ןבתורמא ה ' ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "ההדוהי  םילשוריסשת

הנשמה4066. המלשתורמא  "טםולבנרב , ,צרת הירבט

תוגהנהו4067. יולהתורמא  םהרבא  ןב  בד  םחנמ  "דשיש , "דשח מח

"ל4068. זח םהרבאתורמא  ןב  השמ  לארשי  דימשדלוג ,
"גאבא ביבא Tel Avivישת לת 

םייח4069. דודתורמא  ןב  לאימחרי  םייח  דלפנירג ,
"גהדוהי קרבנשת ינב 

םייח4070. ןבוארתורמא  השמ  םייח  "דירזעלא , "דשח שח

םייח4071. ןהכהתורמא  יתבש  ןב  םייח  "ןריקוסיו , ןילקורבשת

םיכרכ4072.  6 המכח -  לאנתנתורמא  "אינבא , םילשוריסשת

ןח4073. לאומשתורמא  םהרבא  ןב  חנ  "דןמדלפ , נשת

תורוהט4074. ןמלזתורמא  לאיתוקי  ןב  קחצי  בקעי  יודנאל ,
"היולה ןילבול Lublinנרת

תורוהט4075. לכימתורמא  לאיחי  ןב  ךורב  יזנכשא ,
"בזוביזממ בובל Lvovנרת

תורוהט4076. היכרבתורמא  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "כונאפ , ץיבונר Chernovtsyרת צ'

תורוהט4077. םיסינתורמא  ןב  םהרבא  "גןויאח , םילשוריסרת

םיחספ4078. תורוהט -  רזעיבאתורמא  ןב  ןמלק  לאינד  ןוספלוו ,
יולה ףסוי  "סןועמש  םילשורישת

.4079< תורמאמ הרשע   > תורוהט היכרבתורמא  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "חונאפ , ןימד Frankנת טרופקנרפ 

תורוהט4080. ץרמטיילתורמא  יולה  קחצי  ןב  ףלוו  ןילבול Lublinת"הןימינב 

תורוהט4081. השמתורמא  ןב  םהרבא  םייח  "זלארשי , ונרוויל Livornoמקת

תורוהט4082. יולהתורמא  בקעי  ןב  רזעילא  "טץיוורוה , השרו Warsawצקת

תורוהט4083. חספתורמא  יניינע  לע  "סטוקיל  םילשורישת



תורוהט4084. םחנמתורמא  ןב  םולש  ןועמש  שילאק ,
"מבונישמאמ םילשורישת

תורוהט4085. רשאתורמא  ןב  דוד  םהרבא  "ץןאמראוו , הרמ Satu Mareרת וטס 

םילכ4086. תורוהט -  לאיכלמתורמא  "הלדנמ , םילשוריסשת

תורוהט4087. ליבונרעשטתורמא  תיבל  "ט  הוקה "דוניתובר  םילשורינשת

תורוהט4088. השנמתורמא  םייח  לארשי  "זןמדירפ , םילשורינשת

תורוהט4089. שובילתורמא  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"ייולה בובל Lvovרת

תורוהט4090. רזעילאתורמא  לארשי  ןב  השמ  "עריילופ , השרו Warsawרת

תורוהט4091. יולתורמא  ןב  ןימינב  "זדאדח , הבר Djerbaפרת ג'

תורוהט4092. ףסויתורמא  "דהווקנלא , ןולקשאשח

תורוהט4093. ילתפנתורמא  ןב  לאנתנ  'ל , "טזרבא םילשוריעשת

ב4094. תורוהט -  השמתורמא  בקעי  "פ , "טלרח םילשוריכשת

הרותה4095. תורצוא  תורוהט -  ,תורמא  טוהאק המלש -  ףסוי  ןעדנימ ,
ןתנ השמ  ןוזניבור , באז -  1903םהרבא 

תוכוס4096. תורוהט -  לילגבתורמא  תודהיל  "חזכרמ  רוצחמשת

םיכרכ4097.  2 תורוהט -  תורמא 
בקעי ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,

גילז עשוהי  ןב  לאומש  לפוק - 
בוניהלודמ

"ב םילשוריפרת

םיכרכ4098.  5 תורוהט -  דודתורמא  ןב  בקעי  "הםאדינ , דודשאסשת

םיכרכ4099.  4 תורוהט -  עשוהיתורמא  דוד  "דדלוונזור , םילשורישח

םיכרכ4100.  4 תורוהט -  והילאתורמא  "דרדמ , "דשח מח

תוימינפו4101. תוינוציח  תורוהט  ,תורמא  לטס דיסחה -  לאומש  ןב  הדוהי 
( רידהמ  ) לארשי "ובקעי  םילשוריסשת

תורהט4102. רבתורמא  רכששי  ןב  לאומש  "חדניירפ , גרפ Pragueכרת

םיכרכ4103.  2 קחצי -  יולהתורמא  דוד  והילא  ןב  קחצי  "ירגניזלוש , םילשורישת

ךלמ4104. יכדרמתורמא  ןב  השמ  םהרבא  למז ,)  ) ןדיבא
"בהירא םילשוריעשת

הרות4105. השמ -  לואשתורמא  ןב  הירכז  השמ  "חםזרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ4106.  3 השמ -  רזעילאתורמא  לארשי  ןב  השמ  "טריילופ , קרבסשת ינב 

םיכרכ4107.  2 השמ -  ריאמתורמא  השמ  "טרנזיולק , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ4108.  2 םיקידצ -  ןרהאתורמא  "הבולרפ , םילשורינשת

םיכרכ4109.  2 המלש -  ףסויתורמא  היעשי  ןב  המלש  "דףליוו , בובל Lvovמרת

םיכרכ4110.  2 המלש -  ףסויתורמא  המלש  "באדנל , קרבעשת ינב 

םש4111. ןועמשתורמא  "הינרפעז , םילשורינשת

לאומש4112. ןהכהתורמא  יבצ  רכשי  ןב  לאומש  "ביקסבוזור , םילשוריסשת

אבא4113. םהרבאירמא  ןב  הירא  "גרטכורפ , קרבסשת ינב 

אבא4114. ןבירמא  רטלא  ךורב  םהרבא  גרבנזור ,
ריבע םהרבא  "והדוהי  טגיספרת  Sighet

תובא4115. והילאירמא  םירפא  "וקאביר , וגקיששת

תובא4116. בושטידיזירמא  "ויקידצ  תיליעעשת רתיב 

תובא4117. בקעיירמא  לאומש  ןב  ןרהא  "דהטאר , "דשח מח



םיכרכ4118.  2 רודגיבא -  רודגיבאירמא  "אןייטשרפיצ , משת

רנבא4119. הפיזוירמא  ןב  רנבא  "וןודעס , קרבעשת ינב 

הדנ4120. םהרבא -  םייחירמא  ןב  בד  םהרבא  ךאברעיוא ,
ביל "דהדוהי  םילשוריכשת

םהרבא4121. ףסויירמא  ןב  יכדרמ  םהרבא  "גיוועל , ןודנולסשת

א4122. םהרבא -  בילירמא  הדוהי  ןב  ריאמ  םהרבא  "כלארזיא , קרוי New Yorkשת וינ 

םהרבא4123. םהרבאירמא  "אראמע , םילשוריעשת

הצקומ4124. םהרבא -  בוטירמא  םוי  ןב  םהרבא  "ערגנז , םילשורישת

םהרבא4125. לאיחיירמא  ןב  ריאמ  םהרבא  ןיילק ,
"דלאכימ כ"ץ יונריט Trnavaצרת

םהרבא4126. ארזעירמא  ןב  םהרבא  לופר , "ויררה  םילשוריעשת

םיכרכ4127.  2 םהרבא -  ףסויירמא  ןב  ןרהא  םהרבא  "וסיירפ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ4128.  7 םהרבא -  יבצירמא  ריאמ  ןב  םהרבא  "הדרלגנא , קרבלשת ינב 

םיכרכ4129.  4 םהרבא -  ריאמירמא  ןב  םהרבא  "דןזח , םילשוריעשת

םייח4130. ירמא  םהרבא , םייחירמא  ןאמרעביל , םהרבא -  דרלגנא ,
"סיולה םילשורישת

ןרהא4131. ריאמירמא  ןב  ןרהא  "וןהכה , תפרצסשת

ןרהא4132. םהרבאירמא  ןב  רשא  ןרהא  "גץנילוו , קרוי New Yorkישת וינ 

ןרהא4133. בקעיירמא  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשוריסשת

ןרהא4134. דודירמא  בקעי  ןב  ןרהא  "בביורטנייוו , םילשורישת

א4135. ריפוא -  םולשירמא  ןב  ריפוא  'י , "סגנט "צשת לשאר

שיא4136. רשיירמא  ןב  והיעשי  םהרבא  "גשדד , םילשוריסשת

שיא4137. לאפרירמא  "וןוטיב , קרבלשת ינב 

והילא4138. והילאירמא  "ויולה , קרבעשת ינב 

"ת>4139. וש  > והילא והילאירמא  "זיולה , קרבעשת ינב 

והילא4140. והילאירמא  "היבוט , קרבעשת ינב 

והילא4141. יבצירמא  ןרהא  ןב  והילא  "חרגניזלש , םילשוריסשת

תבש4142. והילא -  יולהירמא  םהרבא  ןב  ריאמ  והילא  "בןמטלא , דודשאפשת

םיכרכ4143.  2 והילא -  לאומשירמא  ןב  והילא  חנ  םיובנרטיצ ,
"דךורב חרפתסשת

םיכרכ4144.  2 והילא -  םהרבאירמא  ןב  והילא  "זאכלמ , לאימרכנשת

םיכרכ4145.  13 והילא -  והילאירמא  "סלאיומ , קרבשת ינב 

םיכרכ4146.  3 והילא -  והילאירמא  "דןייטשדלוג , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ4147.  5 והילא -  אסומירמא  ןב  והילא  "וירבוצ , הנביעשת

ךלמילא4148. ריאמירמא  םייח  ןב  ךלמילא  אריפש ,
"ולאיחי השרו Warsawלרת

ךלמילא4149. ןהכהירמא  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "דןייטשניבור , סשת

רזעילא4150. השמירמא  ןב  רזעילא  "ורנבע , םילשורימשת

םיכרכ4151.  4 רזעילא -  רזעילאירמא  "ודלעפיירפ , םילשוריסשת

םיכרכ4152.  2 רזעילא -  ןרהאירמא  ןב  באז  רזעילא  "בבולרפ , משת

תמא4153. םהרבאירמא  ןב  לכימ  לאיחי  "אגאלשדלוג , בוקרטויפ Piotrkowפרת



תמא4154. ףסויירמא  בקעי  ןב  ץג  םוקילא 
"ובשטשיזרואמ בושטידרב Berdichevנרת

תמא4155. דודירמא  ןב  בקעי  "אודאמא , רימזיא Izmirמרת

"י>4156. תכמ  > תמא הדוהיירמא  ןב  םחנמ  ונאזנול , "מיד  הפיחשת

םיכרכ4157.  2 תמא -  המלשירמא  ןב  ביל  הדוהי  - רגיא , "ב סרת
"ג ןילבול Lublinסרת

םיכרכ4158.  7 תמא -  היראירמא  הדוהי  ןב  יכדרמ  םהרבא  רטלא ,
"גביל קרבמשת ינב 

םירפא4159. ףסויירמא  ןב  םירפא  "אךלוו , קרבעשת ינב 

שא4160. החמשירמא  ןרהא  "זרציליפ , השרו Warsawצרת

שא4161. השמירמא  ןב  לאומש  םירפא  ץישפיל ,
"אםייח םילשוריסשת

שא4162. םהרבאירמא  ןב  והילא  לאירוא  "גסגיבא , דווקילנשת

תוישרפ4163. עברא  םירופ , שא -  אקניפסירמא  "היקידצ  סשת

שא4164. קחציירמא  ריאמ  "טשטיוואלימש , עשת

םיכרכ4165.  5 שא -  הדוהיירמא  ןב  ריאמ  א"ש ,)  ) רטטשנזייא
"אביל סרת

םיכרכ4166.  2 שא -  םייחירמא  ןב  ןרוא  "זבגש , קרבסשת ינב 

םיכרכ4167.  3 השדח > - הרודהמ   > שא הדוהיירמא  ןב  ריאמ  א"ש ,)  ) רטטשנזייא
"זביל קרבסשת ינב 

שא4168. תמוח  שא  א"ש,ירמא  דוד -  שטייד , ריאמ -  א"ש ,
יכדרמ קחצי  ץראווש , "גםחנמ -  קרבסשת ינב 

םיבתכמ4169. רשא -  רשאירמא  "דדניירפ , םילשוריעשת

םיכרכ4170.  3 בר -  יב  יבצירמא  ירמא  "חתבישי  תיליעסשת ןיעידומ 

הניב4171. יבצירמא  ןב  אביקע  "ברמרא , בוקרק Cracowמרת

הניב4172. ןבוארירמא  ןב  לדיי  הדוהי  "טלגנא , הנוטלא Altonaלקת

הניב4173. דודירמא  םהרבא  ןב  ףסוי  קחצי  ילוגני , "גצ' ונרוויל Livornoמרת

הניב4174. "דירמא  בארה  ) יולה דוד  ןב  םהרבא 
ול סחוימ  "חןושארה .) הלשימרפ Przemyslלרת

הניב4175. יולהירמא  ןתנ  ןב  לאיחי  "דדלפנזור , בובל Lvovמרת

.4176< םירישה ריש   > הניב רזעילאירמא  ןב  הירא  "זיבצ  טגיס Sighetנרת

הניב4177. עטנירמא  ןתנ  ףסוי  ןב  יבצ  השמ  "חלגמיר , השרו Warsawסרת

.4178< תושרד  > הניב קיציאירמא  קחצי  ןב  ריאמ  "חךאבריוא , םילשורימשת

הניב4179. דודירמא  ןב  שוביל  הדוהי  "אןאמפיש , םילשוריצרת

הניב4180. םהרבאירמא  ןב  קחצי  "הןיטשניו , םילשוריכשת

הניב4181. איחיירמא  "הינמחנ , םילשוריכשת

ןילוח4182. ןאזימראג - > "ש  רהמ ישודיח   > הניב לאומשירמא  "דןאזימראג , םילשורישח

הניב4183. לאפרירמא  ןב  ביל  הירא  ןושרג  "דגרבנייפ , השרו Warsawנרת

הניב4184. ףלווירמא  באז  ןב  לארשי  "חןיקפיל , Varshavaלרת

הניב4185. בקעיירמא  ןב  ביל  הדוהי  השמ  יקציבוחל ,
"ס,ליפוק ,רת אשראוו

הניב4186. ףסויירמא  ןב  קיזייא  קחצי  "ג,ןאמדירפ , ,ערת השרוו



.4187< הווקמה תנווכ   > הניב רזעילאירמא  ןב  הירא  "חיבצ  ןילקורבעשת

םיכרכ4188.  6 הניב -  קיציאירמא  קחצי  ןב  ריאמ  - ךאבריוא , "ט כרת
"א םילשורילרת

םיכרכ4189.  3 הניב -  והילאירמא  ןב  םייח  "אףסוי  כשת

םיכרכ4190.  3 הניב -  הניבירמא  "וירמא  רובד Nowyסקת יבונ 
Dwor

םיכרכ4191.  2 הניב -  הדוהיירמא  ןב  ריאמ  א"ש ,)  ) רטטשנזייא
"לביל םילשורישת

םיכרכ4192.  10 הניב -  לאומשירמא  "טןאזימראג , םילשורימשת

םיכרכ4193.  3 הניב -  ןמחנירמא  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"מבאז בובלרת  Lvov

םיכרכ4194.  4 הניב -  ןועמשירמא  ןויצ  ןב  םייח  םיסנ  "בםינגוב , קרבסשת ינב 

םיכרכ4195.  2 הניב -  ןמלזירמא  רואינש  ןב  רב  בוד  "אירואינש , פקת

םיכרכ4196.  3 תנשמ ר"א > - ןוכמ   > הניב קיציאירמא  קחצי  ןב  ריאמ  "עךאבריוא , דווקילשת

םיכרכ4197.  2 הניב -  היחתפירמא  השמ  ןב  רב  "ארכששי  גרפ Pragueעש

"ס4198. תח "ת  וש לע  תורעה  יטוקיל  "ת ,) וש  ) הניב ,ירמא  לקנרפ בוד -  רכששי  ןייטשדלוג ,
אצריה "בילתפנ  םילשוריסשת

אברעמב4199. םקיחאירמא  "עתשק , "דשת מח

ןימינב4200. ידורבמירמא  יולה  ריאמ  ןב  "דןימינב  לופונרט Tarnopolעקת

ןימינב4201. ףסויירמא  םולש  השמ  ןב  ןימינב  "חץיבוניבר , ןשיטלפ Falticeniסרת

םיכרכ4202.  2 ןימינב -  ןימינבירמא  - ץיבוניבר , "ד שח

ןמינב4203. ידורבמירמא  יולה  ריאמ  ןב  "זןימינב  Lodzפרת זדול '

םיכרכ4204.  10 ןמינב -  היראירמא  ןועמש  ןב  ןמינב  ריאמ  קו , ' "זזוי קרבנשת ינב 

ךורב4205. "גץבוקירמא  םילשורינשת

ךורב4206. לדנמירמא  םחנמ  ןב  ךורב  "ברגאה , הימולוק Kolomyyaערת

ארקיו4207. תומש  ךורב -  ריאמירמא  ךורב  - ןיילק , "א ערת
"ג פרת

ךורב4208. חנירמא  ןב  ןויצ  - ןב ךורב  טאטשנזייא ,
"אםייח םילשוריסרת

תיציצ4209. תויגוס  תוחנמ -  ךורב -  ךורבירמא  ירמא  ללוכ  "גץבוק  םילשוריעשת

ךורב4210. םהרבאירמא  ןב  םהרבא  ךורב  "חונאדילוט , םילשוריסשת

א4211. ךורב -  ךורבירמא  ירמא  תבישי  "דץבוק  ןוטסזלטמשת תירק 

ךורב4212. ליוונאזירמא  לאומש  ןב  ךורב  "וםהרבא  משת

א4213. ךורב -  יאמשירמא  ןב  אגרש  "וךורב  השרו Warsawערת

ךורב4214. רזעילאירמא  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"וםייח ערת

ךורב4215. קלאפירמא  ריאמ  ןב  ךורב  "צסוכראמ , הפיח Haifaרת

ךורב4216. בקעיירמא  ןב  טידנב  ךורב  "הןאמסקילג , Lodzצרת זדול '

ךורב4217. ףסויירמא  ןב  יבצ  ךורב  "הםיובנירג , קרבנשת ינב 

םיכרכ4218.  5 ךורב -  םייחירמא  ךורב  "עןאמייס , שת

הכרב4219. רזעילאירמא  ןב  םוחנ  "חןייוודנארב , בובל Lvovנרת

םיכרכ4220.  9 הילדג -  ריאמירמא  והילא  ןב  הילדג  "ולקניפ , םילשוריסשת



םיכרכ4221.  2 בד -  בדירמא  "גדלפמייה , קרבנשת ינב 

םיכרכ4222.  3 אשרדמ -  יבד  רשאירמא  תראפת  "אללוכ  קרבסשת ינב 

א4223. שבד -  הדוהיירמא  יבצ  ןב  דוד  "גטימס , ןודנוללשת

תמשנ4224. לע  רואיב  שבד -  רדנסכלאירמא  "טךובנרטש , "דעשת מח

שבד4225. רעבירמא  בד  "חץראווש , נשת

דוד4226. יולהירמא  רזעלא  ןב  דוד  "דץיוורוה , ירוגליב Bilgorajצרת

ןיקיזנ4227. םישנ , דוד -  רדנסכלאירמא  דוד  "ניקסבונילמ , קרבשת ינב 

.4228< רזעה ןבא   > דוד ב השמירמא  לארשי  ןב  ריאמ  דוד  "ורדפ , בובל Lvovנרת

דוד4229. לאינדירמא  דוד  "חלקנרפ , םילשורינשת

.4230< םייח חרוא   > דוד א השמירמא  לארשי  ןב  ריאמ  דוד  "ורדפ , בובל Lvovנרת

"ע4231. וש דוד -  םיסנירמא  ןב  דוד  "דםימחר , בקעישח ןורכז 

תישארב4232. דוד -  ןמרונירמא  לאירונ  ןב  והילא  דוד  "דהשודק , דעלאעשת

דוד4233. יכדרמירמא  דוד  "חקילרוה , קרבעשת ינב 

דוד4234. ןרהאירמא  השמ  ןב  בקעי  דוד  "בובע , םילשוריעשת

דוד4235. ןהכהירמא  דוד  "הןמלטב , םילשוריסשת

דוד4236. ןרהאירמא  ןב  דוד  "איחרזמ , םילשוריסשת

םיכרכ4237.  3 דוד -  קיזייאירמא  קחצי  ןב  דוד  "דקיש , קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ4238.  2 דוד -  ןבירמא  רדנסכלא  דוד  יקסבונילמ ,
"גוהירמש םילשורילשת

םיכרכ4239.  4 דוד -  בקעיירמא  ןב  דוד  ןמפיל  ךלמילא  סקבוש ,
ןמלז רואינש  "דלארשי  םילשוריסשת

םיכרכ4240.  3 דוד -  קחציירמא  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "מקיזייא  דשת

םיכרכ4241.  2 דוד -  ןרהאירמא  ירוא  ןב  דוד  "זחילמלא , "דעשת מח

תוצמ4242. רתכו  דוד  הדוהיירמא  השמ  ןב  דוד  "חלסילש , ץו Vacסרת

םיטפוש4243. םירבד -  אסוד -  ינוויהירמא  השמ  "חאסוד ב"ר  קרבעשת ינב 

םיכרכ4244.  4 לאינד -  לאינדירמא  "טינבלפ , םילשורינשת

העד4245. בודירמא  רכששי  ןב  הדוהי  והילא  "אלטנזור , םילשוריסשת

איק4246. - זפ "ד  וי העד -  ףסויירמא  ןמדלפ , ריאמ -  םייח  ןיבל ,
יולה "חריאמ  קרבסשת ינב 

בלחב4247. רשב  העד -  השמירמא  לאימחרי  "גןמטיב , עשת

םיכרכ4248.  2 העד -  סחנפירמא  ןב  ףסוי  השמ  "דירדא , "דשח מח

תעד4249. םהרבאירמא  ןב  קחצי  "וןיטשניו , םילשוריכשת

תעד4250. ןועמשירמא  ןב  ןתנ  "בןאמרביל , 'נרת ץקנומ  Mukachevo

תעד4251. השמירמא  ןנחלא  "וטטשנוק , םילשורינשת

תעד4252. יכדרמירמא  ןורי  "ביאכז , קרבסשת ינב 

תעד4253. לאויירמא  ןב  לאומש  "דגרבדלאוו , בוקרק Cracowסרת

תעד4254. דודירמא  ןתנ  ןב  הירא  ריאמ  "ילגס , םילשורישת

תעד4255. ןחירמא  לאיתלאש  ןב  קחצי  ןב  "אהיחרז  לרת

םיכרכ4256.  2 תעד -  ןושמשירמא  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "חאריפש , קרבנשת ינב 



םיכרכ4257.  2 תעד -  דודירמא  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "בץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

שורד4258. ןאמפילירמא  םהרבא  ןב  קחצי  "וםיובנסינ , השרו Warsawפרת

םיכרכ4259.  2 ףדה -  ריאמירמא  רכששי  ןב  בקעי  "טיקסנפטס , קרבנשת ינב 

הכלה4260. השמירמא  ןב  ןליא  "דדלוונירג , תיליעעשת ןיעידומ 

הכלה4261. לאומשירמא  ןמלז  "כאריפש , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ4262.  2 הכלה -  רימאירמא  "אטרופופר , םילשוריעשת

גהנמו4263. הכלה  לאכימירמא  םהרבא  "הןירפלה , םילשוריסשת

"ג4264. זמה באזירמא  ריאמ  "דרגרבדלוג , ןילקורבכשת

הוצמה4265. רנבאירמא  ןב  ריאמ  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ4266.  5 יבצה -  ףסויירמא  ןב  ריאמ  יבצ  "פרב , Lodzרת זדול '

םיכרכ4267.  6 "מ -  ירה לארשיירמא  ןב  ריאמ  קחצי  "ברטלא , קרבעשת ינב 

לכשה4268. םהרבאירמא  ןב  קחצי  "חןיטשניו , םילשוריכשת

לכשה4269. המלשירמא  ןב  בקעי  "טיקסנושוואט , ירוגליב Bilgorajסרת

הרותה4270. רנבאירמא  ןב  ריאמ  "וןהכ , קרבעשת ינב 

באז4271. ףסויירמא  ןב  באז  "הדלפנייטש , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ4272.  3 ויז -  באזירמא  ףסוי  "דןייטשנעטטעוו , ןודנולשח

םיכרכ4273.  11 ןתנירמא ח"ן -  ןב  םייח  רוינס , "טןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ4274.  2 "ר -  בח היעשיירמא  ןב  םייח  "גסיורק , קרבנשת ינב 

םינכש4275. ןשוח -  לדנוזירמא  ףסוי  ןב  יבצ  ריאמ  "פלגופ , םילשורישת

א4276. ןשוח -  ןרהאירמא  ןב  ריאמ  לארשי  "פדדחלא , שמששת תיב 

היקזח4277. קותעמירמא  ןב  היקזח  "אדדח , הירבטנשת

קוזיח4278. ןהכהירמא  השמ  "ברשיפ , ןודנולפשת

םייח4279. םייחירמא  לאירזע  "גגנולמאז , בוקרטויפ Piotrkowערת

םייח4280. קחציירמא  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "לגרבנייש , םילשורישת

םייח4281. רזעילאירמא  ןב  םוחנ  "גןייוודנארב , בובל Lvovנרת

םייח4282. החמשירמא  ןב  לדנוז  םייח  "טיבכמ , ביבא Tel Avivפרת לת 

אנינת4283. םייח -  םחנמירמא  קחצי  ןב  הירא  םייח  "ברנרל , םילשורילשת

םייח4284. המלשירמא  ןב  ןושמש  םייח  ץיבוקרמ ,
היבוט "דןמלז  נשת

םייח4285. ןבוארירמא  ןב  רזוע  םייח  "בץכ , הוקתכשת חתפ 

םייח4286. ריאמירמא  ןב  םייח  "חןזח , םילשוריעשת

םיכרכ4287.  2 םייח -  קחציירמא  ןב  ריאמ  םייח  "טרלקניפ , השרו Warsawנרת

םיכרכ4288.  4 םייח -  לארשיירמא  ןב  ריאמ  םייח  "טרגה , קרבמשת ינב 

םיכרכ4289.  3 םייח -  ןהכהירמא  םייח  "ולימק , םיקפואסשת

םיכרכ4290.  2 רזוע -  םייח  רזועירמא  םייח  "זדמלמ , דווקילנשת

תלהקמ4291. ריעז  קלח  לע  המכח -  םהרבאירמא  ןב  קחצי  "טןיטשניו , םילשוריכשת

םיכרכ4292.  6 דמח -  םייחירמא  השמ  "טץיבורדנד , םילשורינשת

םיכרכ4293.  2 דמח -  היבוטירמא  ןב  ריאמ  "בןוויל , הנליו Vilnaסרת

תודומח4294. הדוהיירמא  יבצ  ןב  בוד  השמ  "ברנלוו , םילשורינשת



םיכרכ4295.  2 תודומח -  לאקזחיירמא  ןב  לאינד  "דאישנ , תובוחרסשת

.4296< השדח הרודהמ   > הרותה לע  ןח  השמירמא  ןב  היננח  "דןאגזיו , םילשוריעשת

םיכרכ4297.  2 ןח -  השמירמא  ןב  היננח  "נןאגזיו , םילשורישת

םיכרכ4298.  46 ןח -  יבצירמא  ןב  לישעה  הדוהי  גרעבנעוועל ,
"גיולה דווקילמשת

םיכרכ4299.  2 ןח -  ןנחלאירמא  "גןירפלייה , םילשוריעשת

םיכרכ4300.  3 ןח -  הירנירמא  דהראבוח , "" דשח '' מח

רפשו4301. ןח  ילתפנירמא  "דךייר , דווקילסשת

םיכרכ4302.  3 ןנח -  םיסנירמא  ןב  ןנח  "ביול , םיסכרעשת

אבט4303. השמירמא  םהרבא  "ד , "גבאב קרבמשת ינב 

הרהט4304. והילאירמא  השמ  ןב  םולש  ריאמ  "טוסוב , םילשוריעשת

הרהט4305. המלשירמא  לאינד  "טהידבוע , קרבעשת ינב 

בוט4306. רזעילאירמא  ןב  םוחנ  "אןייוודנארב , בובל Lvovנרת

לט4307. רדנסכלאירמא  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"דיבצ ישת

םיכרכ4308.  3 לט -  יולהירמא  אגרש  ןב  יכדרמ  רזעילא  סיוו ,

םעט4309. ןמלזירמא  רואינש  ןב  ריאמ  "בליגניז , השרו Warsawסרת

"י4310. אי ןבירמא  בקעי  ףסוי  םהרבא  רטנרלג ,
בוד "גלארשי  םילשוריערת

יאי4311. השמירמא  ןב  ןויצ  - ןב "גטאטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 

הציב4312. אדוהי -  םהרבאירמא  רתלא  ןב  ביל  הדוהי  רנזיוו ,
"אהשמ נשת

הטיחש4313. תוכלה  הדוהי -  חספירמא  ןב  שרעה  הדוהי  רעלפמעטש ,
"טןייד דווקילסשת

הדוהי4314. רזעילאירמא  ןב  ביל  הדוהי  "גלהאוו , הנליו Vilnaנרת

הדוהי4315. ןמלקירמא  סומינולק  ןב  ביל  יכדרמ  "בןיילק , בוקרק Cracowסרת

.4316( תוכמ  ) א הדוהי -  הדוהיירמא  לוק  תבישי  "סץבוק  קרב Bene Berakשת ינב 

םירמאמ4317. הדוהי -  והילאירמא  ןב  הדוהי  "ביערד , םילשוריעשת

ב4318. הדוהי -  הדוהיירמא  לוק  "אתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ4319.  2 הדוהי -  הדוהיירמא  הירא  חרז  םהרבא  ןירפלייה ,
שובייפ אגרש  םלושמ  ןב  "אשוביל  םילשוריסשת

םיכרכ4320.  8 הדוהי -  רכששיירמא  ריאמ  ןב  "ל  גס הדוהי  רנזור ,
יולה רב 

 - "ח פרת
"ט םילשורינשת  - ינאוקס

םיכרכ4321.  3 הדוהי -  ץיבוניברירמא  ביל  הדוהי  "גרלדאי , םילשוריעשת

םיכרכ4322.  4 השדח > - הרודהמ   > הדוהי הדוהיירמא  הירא  חרז  םהרבא  ןירפלייה ,
שובייפ אגרש  םלושמ  ןב  "טשוביל  נשת

"ק)4323. מסה לע   ) ףסוהי ףסוהיירמא  םייח  "ג , "טבלר ישת

עשוהי4324. לישעהירמא  עשוהי  "אקורב , גרובסנוהימשת

םיכרכ4325.  7 עשוהי -  יבצירמא  ןב  עשוהי  "הבמוד , קרבמשת ינב 

םיכרכ4326.  3 עשוהי -  ןנחלאירמא  רשא  עשוהי  ירוא  ץיבוניבר ,
בקעי ןב 

 - "ו פרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowפרת

באוי4327. והימריירמא  ןב  באוי  "הףרודסרטאמ , בובל Lvovנרת



.4328< השדח הרודהמ   > באוי והימריירמא  ןב  באוי  "אףרודסרטאמ , קרבסשת ינב 

לאוי4329. והיתתמירמא  ןב  לאוי  "השטייד , םילשורינשת

םיכרכ4330.  5 לאוי -  יולהירמא  ץרה  ילתפנ  ןב  ביל  לאוי  - גוצרה , "א פרת
"צ ןודנול Londonרת

ףסוי4331. בקעיירמא  ןב  ףסוי  "זירינפ , רפסנשת תירק 

ףסוי4332. ףסויירמא  ריאמ  "עץיבלפוק , םילשורישת

ףסוי4333. םייחירמא  ףסוי  "דרדמ , שח

הכוס4334. ףסוי -  ריאמירמא  ףסוי  "ארטנק , פשת

םיכרכ4335.  3 ףסוי -  ןבוארירמא  ןב  יבצ  אפזוי  - יקסבודיוד , "ט פרת
"כ בוקרטויפ Piotrkowשת

םיכרכ4336.  5 ףסוי -  יבצירמא  לאומש  ןב  ריאמ  ףסוי  - סייוו , "ע רת
"ז טגיס Sighetפרת

םיכרכ4337.  2 ףסוי -  ריאמירמא  ןב  ףסוי  "טרמיהטרו , םילשוריסשת

םיכרכ4338.  2 ףסוי -  ןושרגירמא  ןב  השמ  ףסוי  "טרכייט , הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ4339.  3 ףסוי -  השמירמא  ףסוי  "זסדע , םילשוריעשת

א4340. יולה -  ףסוי  יולהירמא  הירא  ףסוי  "הףעל , וגקישלשת

רשוי4341. ריאמירמא  והיעשי  ןב  והילדג  "הןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

רשוי4342. בילירמא  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "זיבצ  הנליו Vilnaמרת

רשוי4343. ןמחנירמא  ןב  ריאמ  "חחנ  נקת

רשוי4344. ףולכמירמא  ןב  ףסוי  "עטיברש , ןולקשאשת

רשוי4345. הדוהיירמא  ןב  ריאמ  א"ש ,)  ) רטטשנזייא
"דביל ראוגנוא Uzhgorodכרת

םיכרכ4346.  2 רשוי -  הדוהיירמא  ןרהא  ןב  ריאמ  קירא ,
 - "ג ערת
"ה פרת

םיכרכ4347.  21 רשוי -  לאומשירמא  ןב  ריאמ  "זןמיניירג , קרבסשת ינב 

שדחה4348. הרות  לט  שדחה -  רשוי  הדוהיירמא  ןרהא  ןב  ריאמ  "זקירא , םילשורינשת

לאקזחי4349. יולהירמא  לאקזחי  "וןייטשניול , םילשוריסשת

לאקזחי4350. שובאירמא  םהרבא  ןב  לאקזחי  "דלקנרפ , ןיטיסוה Husiatynערת

לאקזחי4351. בילירמא  הירא  ןב  לואש  לאקזחי  "גשאינב , הנליו Vilnaסרת

ב4352. לאקזחי -  לאקזחיירמא  "גןהכה , תובוחרמשת

םיכרכ4353.  6 לאקזחי -  לאקזחיירמא  "גןאידעס , קרבסשת ינב 

שדחה4354. לאקזחי  םולשירמא  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "זןאמטוג , צרת

ךנתה4355. לע  ןושאר  קלח  בקעי -  קחציירמא  ןב  ריאמ  בקעי  "גןורושי , השרו Warsawערת

בקעי4356. ףסויירמא  יכדרמ  ןב  לפוק  בקעי  "בןאמפוה , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םידיסח4357. רפס  לע  בקעי -  םולשירמא  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "זרפוס , םילשוריסשת

תומש4358. תישארב , א  בקעי -  הדוהיירמא  ןב  בקעי  "ארווגלורפ , ירוגליב Bilgorajערת

בקעי4359. ףסויירמא  ןב  השמ  קחצי  בקעי  "אבולרפ , קרבפשת ינב 

םיכרכ4360.  2 בקעי -  יכדרמירמא  ןב  בקעי  "אראמע , םילשוריסשת

םיכרכ4361.  7 בקעי -  ריאמירמא  רכששי  ןב  בקעי  "זיקסנפטס , דעלאעשת

םיכרכ4362.  3 בקעי -  ריאמירמא  קחצי  ןב  ךנעה  בקעי  "דןמרמיצ , ןודנולשת



םיכרכ4363.  2 בקעי -  גילזירמא  רשא  ןב  ריאמ  בקעי  "וטורביל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ4364.  3 בקעי -  ריאמירמא  בקעי  "טרצטיפש , עשת

םיכרכ4365.  6 בקעי -  ריאמירמא  בקעי  "גןרטש , קרבעשת ינב 

קחצי4366. ךורבירמא  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ משת

קחצי4367. בקעיירמא  ןב  קחצי  ריאמ  "חץיוורוה , ןילקורבעשת

חספ4368. םירופ  םידעומ -  קחצי -  ריאמירמא  קחצי  "חסייו , םילשוריסשת

םיכרכ4369.  3 קחצי -  ןויצירמא  ןב  קחצי  "חהכרב , םילשוריסשת

םיכרכ4370.  3 קחצי -  ןהכהירמא  ילתפנ  ןב  ריאמ  קחצי  "צץראווש , הרמ Satu Mareרת וטס 

םיכרכ4371.  3 קחצי -  םייחירמא  קחצי  "וסופ , םילשוריעשת

םיכרכ4372.  6 קחצי -  ןימינבירמא  ןתנוהי  ןב  ריאמ  קחצי  "אסייו , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ4373.  3 קחצי -  ריאמירמא  ןב  קחצי  "היקסבוקור , םילשוריעשת

ביצי4374. יבצירמא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"גשריה עשת

םיכרכ4375.  2 ביצי -  ריאיירמא  ןב  קחצי  "טףוטשדלוג , רפסעשת תירק 

לאיתוקי4376. לאיתוקיירמא  "אןמרביל , םילשוריסשת

תורקי4377. לדנמירמא  םחנמ  "אדניירפטוג , דווקילפשת

םחורי4378. המלשירמא  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"אבקעי םילשוריישת

םיכרכ4379.  2 עשי -  והיעשיירמא  "טדרגוניו , םילשוריסשת

םיכרכ4380.  5 רשי -  השמירמא  בקעי  ןב  בקעי  "הםיוברברול , טרופנרידעקת
Dyhernfurth

לארשי4381. החמשירמא  קחצי  ןב  ריאמ  "ברגרב , ולאפסאס Szaszfaluערת

לארשי4382. ןויצירמא  - ןב ןב  ריאמ  לארשי  ןאטיוול ,
יולה "גבקעי  סיאולשת .טס   St. Louis

תוירוה4383. לארשי -  יולהירמא  ןימינב  ןב  ריאמ  לארשי  "טהגוושא , םילשוריסשת

הרומת4384. לארשי -  תשירמא  ןב  ריאמ  לארשי  "ארטפה , םילשוריעשת

לארשי4385. ריאמירמא  לארשי  "אונרק , םילשוריעשת

לארשי4386. קחציירמא  ןב  ריאמ  לארשי  "טקילג , שטאקנומצרת

לארשי4387. לארשיירמא  "החרפי , םילשוריעשת

םיכרכ4388.  2 לארשי -  ריאמירמא  לארשי  "טינרמע , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ4389.  4 לארשי -  "דםיובלפאירמא  תיליעעשת ןיעידומ 

הרשי4390. ןתנירמא  ןב  שריה  יבצ  ריאמ  "דןאמכוז , ,שח שטאקנומ

א4391. ןהכ -  ןהכהירמא  המלש  ןב  לכימ  לאיחי  "זרדנלוה , בוקרטויפ Piotrkowצרת

.4392< השדח הרודהמ   > ןהכ ןהכהירמא  המלש  ןב  לכימ  לאיחי  "חרדנלוה , םילשוריסשת

ןהכ4393. ןהכהירמא  דוד  ריאמ  "דןירפלה , םילשורינשת

ןהכ4394. יסאסירמא  ןב  לאגי  "דןהכ , שמשעשת תיב 

ןהכ4395. דעלאירמא  "חןהכ , םילשוריעשת

תומבי4396. ןהכ -  לארשיירמא  םהרבא  "אןהכ , "דפשת מח

םיכרכ4397.  6 ןהכ -  ןהכהירמא  אגרש  ןב  ריאמ  "גןמליו , קרבסשת ינב 



םיכרכ4398.  3 ןהכ -  רזעילאירמא  בקעי  ןב  ריאמ  קאיוואשראוו ,
ןהכה

 - "ב צרת
"ט השרו Warsawצרת

םיכרכ4399.  4 ןהכ -  םשירמא  "הםוליעב  דעלאעשת

א4400. בל -  ףסויירמא  בקעי  ןב  ריאמ  "הסורג , ץלוקשימ Miskolcצרת

"ת>4401. רל רישה  יללכ   > אמעטב אתלימ  ןושל  לאיחיירמא  ןב  והילא  "וילאילמג , ןויצלסשת ןושאר 

.4402< השדח הרודהמ   > םחנמירמא מ"י ןב  ביל  הדוהי  השמ  יקסרבט ,
"בםוחנ םילשורינשת

םחנמירמא מ"י4403. ןב  ביל  הדוהי  השמ  יקסרבט ,
"חםוחנ השרו Warsawצרת

ריאמ4404. קחציירמא  ןב  ריאמ  "אץיבוקשומ , קרוי New Yorkשת וינ 

ריאמ4405. הדוהיירמא  בקעי  ןב  ריאמ  "ויריאמ , רטססשת ' צנמ

ריאמ4406. ןהכהירמא  ליצעג  ריאמ  "זןגכ , םילשורינשת

ריאמ4407. סחנפירמא  ןב  יולה  ריאמ  "אץיברוה , םילשורימשת

ריאמ4408. םשירמא  "וםוליעב  םילשוריעשת

יכדרמ4409. רמאמ  ריאמ -  ריאמירמא  יכדרמ  טנב , ריאמ -  "זסורג , םילשוריעשת

ריאמ4410. ריאמירמא  "דטסוי , םדרטסמאסשת

ריאמ4411. רזעלאירמא  םייח  ןב  ריאמ  "וסיורק , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ4412.  2 ריאמ -  בקעיירמא  ןב  ריאמ  "סםיובננט , םילשורישת

ןיבוריע4413. םידגמ -  דודירמא  ןב  לאכימ  "הןמציו , םילשוריסשת

ןויגהו4414. עדמ  קחציירמא  ןב  ףלוו  באז  ריפס , - "גןבא ,צרת םלשורי

"ב4415. ארהמ לאכימירמא  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "גהשמ  קרוי New Yorkשת וינ 

"ל4416. זרהמ ןרהאירמא  ןב  הדוהי  המלש  רדנלדירפ ,
"חריאמ הרמ Oradeaפרת האידרוא 

M

"ן4417. ירהמ קחציירמא  ןב  ילתפנ  בקעי  "חגרבנזייא , בלסורי Jaroslawסרת

"ח4418. שרהמ זנושקמירמא  ילתפנ  הירא  ןב  "ההחמש  נשת

א4419. "ש -  ארהומ המלשירמא  רזעילא  "וקיש , משת

הבשחמ4420. רימאירמא  "זטרופופר , םילשוריעשת

הליגמ4421. לאכימ -  לאכימירמא  "איתמד , אביקעפשת רוא 

תישארב4422. החנמ -  םוחנירמא  ריאמ  "גרגרוורייפ , םילשוריעשת

םחנמ4423. ריאמירמא  םחנמ  "טדעירפ , םילשורינשת

םיכרכ4424.  5 םחנמ -  השמירמא  הדוהי  ןב  םחנמ  םהרבא  רגיצנד ,
"חרדנסכלאמ קרבסשת ינב 

םיכרכ4425.  5 ראובמה > -  > םחנמ השמירמא  הדוהי  ןב  םחנמ  םהרבא  רגיצנד ,
"זרדנסכלאמ קרבעשת ינב 

יכדרמ4426. הדוהיירמא  ןב  יכדרמ  "טהכלמ , קרבמשת ינב 

יכדרמ4427. ריאמירמא  ןב  יכדרמ  "טןרטש , קרבמשת ינב 

יכדרמ4428. יולהירמא  ריאמ  הדוהי  ןב  יכדרמ  "זססארג , ןפרווטנאנשת

יכדרמ4429. יכדרמירמא  "טןמפוה , קרבנשת ינב 

יכדרמ4430. והיקזחירמא  בקעי  ןב  יכדרמ  "השיפ , םילשוריעשת

יכדרמ4431. סחנפירמא  ןב  יכדרמ  "חקילטנעמ , קרוי New Yorkישת וינ 



תומש4432. תישארב  יכדרמ -  ריאמירמא  ןב  לאומש  יכדרמ  ץיבלאומש ,
"פיולה תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ4433.  3 יכדרמ -  השמירמא  ןב  יכדרמ  "חןייטשדלוג , םילשוריעשת

םיכרכ4434.  2 יכדרמ -  והילאירמא  יכדרמ  "טילאפר , םילשוריעשת

יכדרמ4435. תרטעו  יכדרמ  ןושרגירמא  יכדרמ  "ברטלאפש , עשת

השמ4436. ףסויירמא  ןב  השמ  "זרזאלג , ביבא Tel Avivטשת לת 

.4437< השדח הרודהמ   > השמ בקעיירמא  ןב  השמ  ףסוי  םהרבא  "ורצוהדופ , םילשוריסשת

השמ4438. הדוהיירמא  השמ  "גרטפא , Tarnoסרת היצילג )  ) בונרט

השמ4439. הירואירמא  ןב  השמ  "טטרופאפר , השרו Warsawמרת

השמ4440. בקעיירמא  ןב  השמ  ףסוי  םהרבא  "הרצוהדופ , נשת

השמ4441. הדוהיירמא  ןב  השמ  םהרבא  גרברבליז ,
"זבייל קרבנשת ינב 

השמ4442. קחציירמא  םייח  ןב  ריאמ  השמ  "גסולק , הנליו Vilnaפרת

השמ4443. ריאמירמא  השמ  םיובנטסק , יבצ -  "חאנהכ , עשת

השמ4444. בקעיירמא  ןב  השמ  "ורצרוהדופ , ,כרת תפצ [- בובל ]

השמ4445. םולשירמא  ןב  השמ  "גןהכ , קרבלשת ינב 

םיכרכ4446.  2 השמ -  רשאירמא  דועסמ  ןב  השמ  "דוטניפ , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ4447.  2 השמ -  דועסמירמא  ןב  השמ  ובע , "הןב  םילשורינשת

םיכרכ4448.  2 השמ -  לאומשירמא  ןב  השמ  "גיקסבולוקוס , ,ישת הוקת חתפ 

םיכרכ4449.  2 השמ -  ריאמירמא  ןב  השמ  "חשטיוד , הינתנעשת

םיכרכ4450.  3 השמ -  יבצירמא  השמ  "עגרבצלוה , םילשורישת

םיכרכ4451.  2 טפשמ -  קחציירמא  "חחילמלא , םילשוריסשת

הדנ4452. ףסויירמא  ןב  ריאמ  "זטדימשדלוג , קרבעשת ינב 

םעונ4453. לאפרירמא  ןושמש  ןב  דוד  ןימינב  ןיוול ,
"היולה השרו Warsawסרת

םעונ4454. יכדרמירמא  ןב  היעשי  "חןייד , הבוצ Aleppoנרת םרא 

םעונ4455. ןועמשירמא  ךורב  "בןוסרואינש , םילשוריסשת

םעונ4456. םולשירמא  ןב  ףסוי  "חוגיילאג , םדרטשמאפש
Amsterdam

םעונ4457. והימריירמא  ןב  באוי  "הףרודסרטאמ , מרת

םעונ4458. לאומשירמא  ןב  רב  בוד  יכדרמ  "גןיילק , הניומרת  Vienna

םעונ4459. "א)ירמא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  השרו Warsawנרת

םעונ4460. םעונירמא  "הירמא  בובל Lvovנרת

םעונ4461. ןהכהירמא  יתבש  ןב  יכדרמ  "חטרופאפר , לואכקת  Oleksinets Novy

.4462< השדח הרודהמ   > םעונ יכדרמירמא  ןב  היעשי  "וןייד , םילשוריסשת

ארקיו4463. תומש , תישארב , םעונ -  ןמסוז כ"ץירמא  - ןרטש , "ז סרת
"ט שקפ Paksסרת

םעונ4464. יברעמירמא  ןב  םרוי  "עןמענ , םילשורישת

םעונ4465. רנבאירמא  ןב  םעונ  "גירוהז , םילשוריעשת

םעונ4466. יולהירמא  לואש  ןב  ריאמ  םהרבא  "חיזנכשא , ,מרת אנליוו



םעונ4467. היראירמא  בוד  ןב  דניקסיז  "ורביירשטכיר , ,פרת אנליוו

םעונ4468. ץדירגמירמא  ביל  הדוהי  ןב  "דםהרבא  ,רת גרובמאה

םיכרכ4469.  7 םעונ -  רזעילאירמא  ןב  ריאמ  "דץיוורוה , קרבסשת ינב 

םיכרכ4470.  6 םעונ -  בקעיירמא  "לשאקשייליד , םילשורישת

םיכרכ4471.  4 השדח - > הרודהמ   > םידעומ א םעונ  רזעילאירמא  ןב  ריאמ  "טץיוורוה , סשת

םיכרכ4472.  2 םעונ -  ןמסוז כ"ץירמא  ןרטש , המלש -  "זלבוצ , שקפסרת

םיכרכ4473.  2 םעונ -  לאכימירמא  םרוי  'ל , "גגרבא תוביתנעשת

"א4474. רגה ישודיחו  םעונ  "א)ירמא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריכשת

תוכרב4475. תכסמ  לע  םעונ  "א)ירמא  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  קרבסשת ינב 

הליגמ4476. הימחנ -  ףסויירמא  ןב  הימחנ  השמ  "אטטשרבלה , קרבסשת ינב 

םענ4477. יולהירמא  ריאמ  ןב  לליה  "ובוסילאמ , הנליו Vilnaלרת

םענ4478. המלשירמא  ןב  קחצי  "טיחרפ , ונרווילרת

םענ4479. לכימירמא  לאיחי  ןב  והילא  "בקינטולז , םילשוריכשת

םענ4480. והימריירמא  ןב  באוי  "בףרודסרטאמ , םילשוריעשת

םענ4481. זנאצירמא  - ץילראג םייחה -  ןייעמ  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םענ4482. םחנמירמא  ןב  באז  לאומש  "וןוסדיוד , םילשוריצרת

םענ4483. ןועמשירמא  ןב  החמש  יבצ  "ןץיבוקשומ , קרבשת ינב 

.4484( תומש תישארב ,  ) א םענ -  ןויצנבירמא  ןב  רטלא  "חזוזאמ , קרבעשת ינב 

םענ4485. והילאירמא  ןב  לאומש  יכדרמ  ןיקזייר ,
"ז,ןהכה ,נרת אשראוו

םענ4486. השרוירמא  .ח  " פרת "ח.תובא  ,פרת אשראוו

םענ4487. םייחירמא  ריאמ  ןב  ךלמילא  םעונ  "דןרא , "דשח מח

תיעיבש4488. םענ -  םייחירמא  ןב  ךלמילא  םעונ  "בןרא , קרבפשת ינב 

םיכרכ4489.  3 םענ -  "ץירמא  רמ שרדמ  "זתיב  ןויצנשת תרשבמ 

א4490. ילתפנ -  יבצירמא  ילתפנ  "טרלרמש , םילשורינשת

תומבי4491. לאנתנ -  לאנתנירמא  בקעיןרטש , ןורכז 

םיכרכ4492.  12 רפוס -  השמירמא  ןב  ןנחוי  "גרפוס , םילשורימשת

יניס4493. יניסירמא  "בגרבנזור , ץו Vacערת

רפס4494. המלשירמא  בקעי  יקסנליפת ,

רפס4495. "מבאזירמא  הימולוק Kolomyyaרת

הידבוע4496. בקעיירמא  ןב  הידבוע  "הףסוי , עשת

זפ4497. דעיבאירמא  ןאו , ' "טגרא תילעסשת ןיעידומ 

יפ4498. ןהכהירמא  ריאמ  ןב  "בףסוי  דודשאסשת

ה4499. יפ -  השמירמא  ןב  הנוי  "זןמדירפ , סשת

יפ4500. רימאירמא  "אגרבצלז , תובוחרנשת

ליחיבא4501. ןב  יפ -  בקעיירמא  ןב  והילא  "וספול , םילשוריכשת

יפ4502. ןרהאירמא  ןב  םירפא  "הרכבסנא , םילשוריסשת

.4503< השדח הרודהמ   > ליחיבא ןב  יפ  בקעיירמא  ןב  והילא  "וספול , םילשורינשת

יפ4504. םשירמא  "בםוליעב  קרבעשת ינב 



יפ4505. םייחירמא  ןב  ףסוי  והישאי  "ווטניפ , "דנשת מח

יפ4506. המלשירמא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

א4507. יפ -  הדוהיירמא  ןב  קחצי  יקסב , ' צנ ' "צזאפ בוקרטויפ Piotrkowרת

הדנ4508. יפ -  דודירמא  ןב  ריאמ  "זךברעיוא , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

יפ4509. יבצירמא  בקעי  ןב  לכימ  לאיחי  ןמדירפ ,
"זיולה רתשסנמעשת

א4510. יפ -  ריאמירמא  - רייגצ , "ב קרבפשת ינב 

םיכרכ4511.  2 יפ -  רזעילאירמא  ןב  קחצי  םהרבא  "זרטכורפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ4512.  3 יפ -  השמירמא  ןב  ףסוי  "סיסחנפ , "דשת מח

םיכרכ4513.  3 יפ -  ףסויירמא  "הץרפ , שמשעשת תיב 

םיכרכ4514.  2 יפ -  בקעיירמא  לאכימ  ןב  הדוהי  "זלקנרפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ4515.  2 יפ -  רואמירמא  "זןהכ , קרבעשת ינב 

סחנפ4516. ריאמירמא  ןב  סחנפ  "וןינקעאוו , הירבטסשת

.4517< השדח הרודהמ   > סחנפ דודירמא  ןב  סחנפ  "גהידבוע , םילשוריעשת

סחנפ4518. ןדירמא  לארשי  ןב  סחניפ  "הידוח , השרו Warsawסרת

םיכרכ4519.  2 םלשה -  סחנפ  אבאירמא  םהרבא  ןב  סחניפ  "גאריפש , קרבסשת ינב 

יבצ4520. םירפאירמא  ןב  יבצ  לאימחרי  "וביוט , השרו Warsawפרת

יבצ4521. יכדרמירמא  ןב  יבצ  ריאמ  "אןמזורג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ4522.  8 יבצ -  אבאירמא  ןב  רדנסכלא  יבצ  "טןירפלה , קרבנשת ינב 

םיכרכ4523.  2 יבצ -  ןבירמא  ןיכי  לאלצ  שריה  יבצ  ןאהאק ,
השמ

 - "ו נרת
"ח הנליו Vilnaנרת

םיכרכ4524.  2 יבצ -  עשוהיירמא  ןב  יבצ  "דבמוד , קרבמשת ינב 

םיקידצ4525. יולהירמא  הנוי  ןב  םהרבא  "אגניטיא , בובלפרת  Lvov

םיקידצ4526. יולהירמא  יכדרמ  ןב  ריאמ  "וןייטשנרוב , השרו Warsawנרת

םיקידצ4527. יבצירמא  "אבוטבל , רימוטיז Zhitomirסרת

םיכרכ4528.  2 ןויצ -  ןרהאירמא  ןב  םייח  ןויצ  - ןב טיורקדליש ,
"דהשמ םילשורישח

הפורצ4529. ףלווירמא  באז  ןב  לשיפ  לאיחי  "זםהרבא  ןילרב Berlinטקת

.4530< םלשה  > שודק קסילרטסמירמא  סחניפ  ןב  "דירוא  ביבאשח לת 

שודק4531. קחציירמא  "טימהרבא , הסוס Sousseישת

םיכרכ4532.  2 שודק -  קסילרטסמירמא  סחניפ  ןב  - "ירוא  ינאוקס Sacueniשת

םיכרכ4533.  2 םלשה -  שודק  קסילרטסמירמא  סחניפ  ןב  "ח,ירוא  פרת ]Lwow

שדוק4534. םייחירמא  לאפר  "הןמדירפ , םילשוריעשת

שדוק4535. השמירמא  ןב  המלש  םהרבא  ןמרדיב ,
"איכדרמ םילשוריסשת

שדוק4536. דודירמא  ןב  ןנחוי  "איקסרבט , םילשוריפשת

םיכרכ4537.  2 שדוק -  הירמשירמא  םהרבא  ןב  לאוי  "זןיקמורפ , קרב Bene Berakנשת ינב 

םיכרכ4538.  2 שדוק -  ףסויירמא  ןב  קחצי  "בשילאק , סשת

םיכרכ4539.  5 רדנסכלא > -  > שדוק ריאיירמא  יבצ  לארשי  "זרגיצנד , קרבעשת ינב 

ב4540. "ע -  יז ארוגידסמ  "ר  ומדאמ שדוק  ארוגידסמירמא  םייח  המלש  "דןמדירפ , םילשורילשת



םיכרכ4541.  6 ןבואר -  ביילירמא  ףסוי  ןב  חנ  ןבואר  "טןהכ , תיליענשת ןיעידומ 

היטפש4542. יבר  יולהירמא  ץרפ  ןב  היטפש  "דלגס , דודשאסשת

תיבר4543. ףסויירמא  ןב  ריאמ  "טטדימשדלוג , קרבעשת ינב 

"ש4544. גר יכדרמירמא  ןב  הילדג  "אסקלמש , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ4545.  3 לאפר -  ןימינבירמא  לאפר  "טלשיפ , "דעשת מח

ןוצר4546. בודירמא  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  "סץיבוניבר , הנליו Vilnaרת

ןוצר4547. רזעילאירמא  ןב  םוחנ  "טןייוודנארב , בובל Lvovסרת

ןוצר4548. םחנמירמא  ןב  םולש  ןועמש  שילאק ,
"דבונישמאמ םילשוריעשת

"ד4549. שר םהרבאירמא  ןב  רב  בוד  ןועמש  "בקילאנא , השרו Warsawערת

לואש4550. לאפרירמא  לאימחרי  "ברלימ , םילשורינשת

לואש4551. לארשיירמא  ןב  רזעלא  הידידי  לואש  "ךביוט , ביבאשת לת 

תבש4552. בודירמא  הדוהי  ןב  בקעי  םייח  ןייטשנייפ ,
"טןהכה בוקרק Cracowמרת

תבש4553. יכדרמירמא  םהרבא  "פאקטאלפ , קרבשת ינב 

םיכרכ4554.  2 תבש -  הדוהיירמא  ןב  םהרבא  "ובהל , קרבעשת ינב 

םהש4555. הנילודמירמא  ןד  ןב  השמ  "מםהוש , הימולוק Kolomyyaרת

יש4556. הדוהיירמא  לאומש  "אןומולס  דעלאעשת

תובותכ4557. יש -  לאקזחיירמא  ןועמש  "זץיבובוקעי , םילשוריסשת

םולש4558. לאיתוקיירמא  יבצ  ןב  ביל  יכדרמ  "גינראצ , שת

םיכרכ4559.  4 םולש -  םולשוירמא  הבהא  "בתבישי  קרב Bene Berakעשת ינב 

המלש4560. ןמלזירמא  המלש  "וגש ,' Frankfort on theכרת
Mai

המלש4561. יבצירמא  ןימינב  ןב  המלש  "טיקסבולוקוס , קרבסשת ינב 

םיכרכ4562.  3 המלש -  םחנמירמא  יבצ  ןב  המלש  "וזיוהנטרג , וטנורוטעשת

םיכרכ4563.  3 םש -  והילאירמא  יכדרמ  "אילאפר , םילשוריעשת

םיכרכ4564.  8 יאמש -  יאמשירמא  "גגרובזניג , םילשורילשת

םיכרכ4565.  5 השדח > - הרודהמ   > יאמש יאמשירמא  "חגרובזניג , קרבסשת ינב 

םיכרכ4566.  4 לאומש -  יבצירמא  ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,
"דךלמילא קרבסשת ינב 

םיכרכ4567.  4 לאומש -  ןבירמא  סומינולק  ןמלק  לאומש  דובנזייא ,
רסיא לארשי  "גםהרבא  בובל Lvovנרת

םיכרכ4568.  5 לאומש -  ריאמירמא  ןב  לאומש  "טסדע , םילשוריעשת

םיכרכ4569.  5 לאומש -  לאומשירמא  "ורגרב , עשת

םיכרכ4570.  2 העומש -  םחנמירמא  ןב  ןועמש  "איארקונ , םילשוריפשת

תועומש4571. )ירמא  ךרוע  ) קחצי "טךבילרק , םילשוריעשת

םיכרכ4572.  2 החמש -  החמשירמא  "טגרבלע , משת

םיכרכ4573.  2 החמש -  המלשירמא  ןב  החמש , ריאמ  ךאבריוא ,
"טןמלז תילעעשת רתיב 

םיכרכ4574.  4 החמש -  םשירמא  "פםוליעב  קרבשת ינב 

ןועמש4575. אבאירמא  ןב  ןרהא  ןועמש  "חיסגא , םילשוריכשת



ןועמש4576. םייחירמא  ריאמ  ןב  ןועמש  ןקז  "וןאמדירפ , סרת

רתסא4577. תליגמ  "ש , הש םילהת , ןועמש -  םייחירמא  ןב  ןועמש  "חןוטיב , םילשוריסשת

.4578< םולש תבהא   > ןועמש אבאירמא  ןב  ןרהא  ןועמש  "איסגא , םילשוריפשת

ןושמש4579. םהרבאירמא  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "בסוקניפ , םילשוריסשת

רפש4580. השמירמא  ןב  הדוהי  "גהוואלח , םילשורינשת

רפש4581. לאומשירמא  הדואי  אטשוק Istanbulת"קומירפ ,

רפש4582. םוחנירמא  ןב  ץריה  ילתפנ  "גלעמיוב , םילשוריכשת

רפש4583. יולהירמא  ץרפ  ןועמש  "טהפי , בוקרטויפ Piotrkowסרת

רפש4584. הדוהיירמא  והילא  "הלטנזור , םילשוריסשת

רפש4585. רשאירמא  דועסמ  ןב  השמ  "גוטניפ , הוקתסשת חתפ 

רפש4586. אנהכירמא  המלש  ןב  ךורב  "דיקסייטיק , השרו Warsawמרת

רפש4587. לדנמירמא  םחנמ  ןב  יבצ  ילתפנ  "דץיוורוה , בובל Lvovמרת

רפש4588. ףסויירמא  לאומש  ןב  השמ  ןרהא  "בבליסיק , ביבאישת לת 

רפש4589. ץריהירמא  ילתפנ  ןב  והילא  "וןיקצאלק , השרו Warsawנרת

רפש4590. רודגיבאירמא  ןב  ץריה  ילתפנ  אדנאל ,
"גתוילגרמ בובל Lvovמרת

.4591< הרותה לע   > רפש ןרהאירמא  הדוהי  ןב  המלש  "הרגולק , בובל Lvovנרת

רפש4592. המלשירמא  ריאמ  "דיטניראפ , הסוס Sousseפרת

רפש4593. ףסויירמא  ןב  ילתפנ  "איזנכשא , היצנו Veniceסש

רפש4594. השמירמא  ןב  ןבואר  "בןאמטוג , טריפירת  Fuerth

רפש4595. יכדרמירמא  ןב  ילתפנ  "סןומולאס , טגיס Sighetרת

רפש4596. לאומשירמא  ןב  המלש  דוד  "אןאמדירפ , בובל Lvovפרת

רפש4597. רשאירמא  ןב  שריה  ילתפנ  "ברלושטלא , ןילבול Lublinסש

רפש4598. םהרבאירמא  "טאיפעלובא , םילשורינשת

רפש4599. םהרבאירמא  ןב  לדנמ  םייח  ןילראש ,
"זלאומש םילשוריערת

רפש4600. שובילירמא  הדוהי  ןב  לאימחרי  רמירפ ,
"גחספ השרו Warsawערת

רפש4601. שוביילירמא  ןב  שובייפ  אגרש  "טןירפלייה , םילשורימשת

תיעיבש4602. רפש -  ןמלזירמא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  "אןילבה , םילשוריסשת

רפש4603. קחציירמא  ףסוי  ןב  םייח  "גבקעי  השרו Warsawלרת

רפש4604. השמירמא  ןב  םולשבא  "היחרזמ , כרת םיהלדר Roedelheimרחא 

רפש4605. ףסויירמא  ןב  לטייפ  אגרש  ץיבוניבר ,
"טקחצי הנליו Vilnaפרת

רפש4606. יכדרמירמא  ןב  ילתפנ  הבלסיטרבת"רטנב ,  Bratislava

רפש4607. יבצירמא  השמ  ןב  בקעי  עשוהי  "דץיבוניבר , Warsawמרת השרו

רפש4608. ןבירמא  רזעילא  ןועמש  ןייטשנדירפ ,
"גלאיתוקי הנליו Vilnaפרת

תלהק4609. תליגמ  לע  רפש -  םהרבאירמא  ןב  אגרש  ריאמ  "גאריפש , הנליו Vilnaסרת

רפש4610. איחיירמא  "טיחרזמ , ונרוויל Livornoכרת

תוכרב4611. רפש -  המלשירמא  ןב  ףסוי  "דקודצ , תיליעשח ןיעידומ 



תוכרב4612. רפש -  םשירמא  "דםוליעב  תיליעשח ןיעידומ 

תוכרב4613. רפש -  ןורהאירמא  םהרבא  ןב  ןועמש  "חשטייד , םילשורינשת

א4614. השדח - > הרודהמ   > רפש דודירמא  ןתנ  ןב  הירא  ריאמ  "דלגס , "דשח מח

רפש4615. לואשירמא  ןב  בקעי  ריאמ  אריפש ,
"חלאקזחי "דעשת מח

רפש4616. לאומשירמא  ןמלז  ןב  המלש  דוד  "חאריפש , םימודאעשת הלעמ 

רפש4617. רכששיירמא  םירפא  "גאדנל , םילשורינשת

רפש4618. םהרבאירמא  ןב  לאפר  יכדרמ  םילשוריןאטאנ ,

רפש4619. השמירמא  ןב  ץרה  ילתפנ  דאריפש , '' מח

הכונח4620. רפש -  החמשירמא  ןב  ןועמש  "בןמדירפ , םחוריפשת

םיכרכ4621.  2 רפש -  ןושמשירמא  ןב  ןתנ  - אריפש , "א נש
"ז ןילבול Lublinנש

םיכרכ4622.  3 רפש -  לבייפירמא  אגרש  "דברהב , םילשורילשת

םיכרכ4623.  3 רפש -  שובייפירמא  אגרש  ןב  לאומש  "בלקנרפ , ,צרת ילעהוא

םיכרכ4624.  5 רפש -  הדוהיירמא  "דםוראצ , קרבסשת ינב 

םיכרכ4625.  8 רפש -  השמירמא  ןב  לאומש  "היסחנפ , םילשורינשת

םיכרכ4626.  4 רפש -  דודירמא  ןתנ  ןב  הירא  ריאמ  "ולגס , םילשורישת

םיכרכ4627.  2 רפש -  באזירמא  ןב  "ורזעילא  קצירופ Poryckמקת

םיכרכ4628.  5 רפש -  ףסויירמא  ןב  םחנמ  ילתפנ  "דץיברק , םילשוריסשת

ג4629. רפש -  הארוהוירמא  הרות  תבישי 

םיכרכ4630.  2 השדח > - הרודהמ   > רפש שובייפירמא  אגרש  ןב  לאומש  "אלקנרפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ4631.  4 רפש -  "אןוטסובירמא  םילשוריעשת

םיכרכ4632.  4 רפש -  ןוששירמא  ןב  היננח  "טאריפש , עשת

םיכרכ4633.  4 רפש -  תיליעירמא  ןיעידומ  זוע  לדגמ  "דללוכ  תיליעשח ןיעידומ 

םירישה4634. ריש  לע  רפש  ןבירמא  שריה  ילתפנ  לאומש  ןייטשפא ,
יולה ביל  הירא  "דםחנמ  הנליו Vilnaלרת

ןושש4635. יכדרמירמא  ןב  ןושש  "גךודנש , םילשוריכשת

ןושש4636. השמירמא  יכדרמ  "בןושש , םילשוריעשת

הדות4637. סומכירמא  ןב  םיסנ  ריאמ  "בןורגס , יאחוינשת רב 

השמ4638. תרות  בקעיירמא  ןב  השמ  הדוהי  "בקויאב , קרוי New Yorkפרת וינ 

א4639. בוקירטסםירמא -  - תודסומ  "ע שת
"ב קרבעשת ינב 

בל4640. יחמשמ  בילםירמא  הדוהי  ןב  לארשי  "חיקציבזיא , Lodzסרת זדול '

"דלכרמאלכרמא4641. ןילרב Berlinערת

הפורצה4642. בולוקוסמתרמא  סחניפ  ןב  שריה  "ביבצ  בובל Lvovלרת

ץרא4643. רימאותרמא  "טרלו , תובוחרעשת

אנלאט4644. ינתייח -  יבצךתרמא  לארשי  ןב  יכדרמ  "זגרבניו , םילשוריסשת

לשמ4645. ךל  בוטלושמא  םוי  ןב  יכדרמ  "זןוספיל , ביבא Tel Avivטשת לת 

אתמא4646. 1949ףאסור ,

והיפב4647. בדתמא  רכשי  "הרליפש , "דעשת מח



ןינבה4648. לאומשתמא  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"דיולה קרבעשת ינב 

הנומאו4649. ךורבתמא  ןב  בקעי  ןמלז  ןאמרדירפ ,
"היכדרמ קרוי New Yorkנרת וינ 

הנומאו4650. ףסויתמא  היעשי  ןב  יול  "חטנאלאפ , בושטידרב Berdichevסרת

הנומאו4651. בקעיתמא  ןב  ףסוי  "ביריבוצ , םילשוריסשת

הנומאו4652. יבצתמא  "טץיבוניבר , סשת

םינתיאה4653. חרי  הנומאו -  יבצתמא  ןתנ  "גץיבולופוק , םילשוריעשת

א4654. הנומאו -  יחתמא  דוד  "אןהכה , םיעשת תב 

הנומאו4655. םולשתמא  ןב  יבצ  לאירתכ  "הןיקרימ , ,סרת גרוברטפ

הנומאו4656. השמתמא  ןב  םייח  חנ  "אןיוול , השרו Warsawערת

הנומאו4657. ךמשתמא  ןעמל  "טןוכמ  סשת

.4658< השדח הרודהמ   > הנומאו הדוהיתמא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"הביל םילשוריסשת

םיכרכ4659.  2 הנומאו -  הדוהיתמא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
םילשורית"שביל

םיכרכ4660.  2 הנומאו -  ןבתמא  השמ  קחצי  לארשי  יקסבונרוט ,
"אבאז השרו Warsawערת

םיכרכ4661.  2 הנומאו -  דודתמא  השמ  ןב  םירפא  לט  "הץיבומייח , לאעשת תיב 

בוטו4662. בילתמא  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "דצופאש הסדוא Odessaסרת

ביציו4663. תידוהיתמא  "דהעדותל  הנחשח סדרפ 

טפשמו4664. םולשותמא  תמא  "בתבישי  ןיעהעשת שאר 

טפשמו4665. ןופתמא  ףסוי  "גרמייהטרוו , Drogobychמרת ץיבוהורד '

"ד4666. וי "מ , וח םולש -  טפשמו  םולשותמא  תמא  "דתבישי  ןיעהשח שאר 

םיכרכ4667.  9 םולש -  טפשמו  ישיבאתמא  ןונ  ןב  "הונונו , "דעשת מח

םכירעשב4668. וטפש  םולש  טפשמו  םיזנכשאהתמא  תדע  "א.םילשורי  םילשוריסרת

םולשו4669. ןבתמא  ךלמילא  לאיחי  השמ  ץיבוניבר ,
דוד "וןתנ  םילשורימשת

םולשו4670. יחרזמתמא  קחצי  ןב  םולש  "ויבערש , יקינולש Salonikaסקת

םולשו4671. יולהתמא  ןמלז  םירפא  "דיקצולס , אנליוערת

דודל4672. דודתמא  "טיסדג , קרבנשת ינב 

דודל4673. םייחתמא  דוד  ןב  קחצי  ףסוי  "זשולש , "דעשת מח

א4674. בישהל -  םהרבאתמא  ןב  קרב  "דיקנ , ןאשעשת תיב 

הדוהיל4675. םחנמתמא  סחנפ  ןב  הירא  הדוהי  "נרטלא , שת

ףסויל4676. )תמא  ורכזל  ) ףסוי "ביריבוצ , הוקתסשת חתפ 

בקעיל4677. הדוהיתמא  ןב  לאיתלאש  בקעי  - וינינ , "ג רת
"ד ונרוויל Livornoרת

בקעיל4678. םהרבאתמא  ןב  ףסוי  בקעי  ץיבוניבר ,
ןהכה "חרכשי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

בקעיל4679. לאיחיתמא  ןב  גילז  םייח  בקעי  גאלשדלוג ,
"בלכימ השרו Warsawמרת

בקעיל4680. ילתפנתמא  ןב  יבצ  בקעי  "דסלוי , בובל Lvovמרת



אטוז4681. ארדאו  אבר  ארדא  לע  בקעיל -  בקעיתמא  'י , "חגארמ םילשוריסשת

בקעיל4682. גרובסארטשתמא  "ד  בא ריאמ  בקעי 
"וסאזלע םילשוריסשת

י4683. בקעיל -  ינרותתמא  "טןועבר  תובוחרנשת

בקעיל4684. םייחתמא  םהרבא  ןב  בקעי  "זןאמיירפ , ןילרב Berlinצרת

בקעיל4685. לאונמעתמא  בקעי  "חלפוק , קרבסשת ינב 

דוד4686. ידסח  תמא , תפש  השדח ,> הרודהמ   > בקעיל הדוהיתמא  ןב  לאיתלאש  בקעי  "דוינינ , דעלאשח

.4687< השדח הרודהמ   > בקעיל בוטתמא  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "ביזאגלא , םילשוריעשת

בקעיל4688. לארשיתמא  ןב  בקעי  םהרבא  "נןאמדירפ , םילשורישת

בקעיל4689. בקעיתמא  ןב  רזעילא  לואש  "גץיבוניבר , הסדוא Odessaנרת

בקעיל4690. לאיחיתמא  השמ  ןב  בקעי  "צהטקפ , רת

םייח4691. חרוא  בקעיל -  השמתמא  ןב  בקעי  "אירינפ , םילשוריפשת

בקעיל4692. בקעיתמא  "פראיורב , םילשורישת

בקעיל4693. בקעיתמא  ןב  המלש  "טטיברש , םילשוריעשת

םיכרכ4694.  2 בקעיל -  בוטתמא  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "דיזאגלא , ונרוויל Livornoלקת

םיכרכ4695.  2 "ס - > שה תודגא  לע   > בקעיל השמתמא  בקעי  ןב  בקעי  "הםיוברברול , השרו Warsawכרת

םיכרכ4696.  2 בקעיל -  ריאמתמא  םייח  ןב  קחצי  בקעי  אריפש ,
"דלאיחי םילשוריסשת

םיכרכ4697.  2 בקעיל -  "גןועברתמא  דולסשת

םיכרכ4698.  4 בקעיל -  בקעיתמא  "טיקצנמק , דווקילעשת

םיכרכ4699.  5 בקעיל -  ףסויתמא  ןב  בקעי  "וץרפ , םילשוריסשת

םיכרכ4700.  3 בקעיל -  "דץבוקתמא  תובוחרנשת

םיכרכ4701.  2 בקעיל -  ריאמתמא  בקעי  "בידאבע , םילשוריעשת

םיכרכ4702.  2 בקעיל -  לואשתמא  ןב  ריאמ  ' ןהכ , "ה הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ4703.  2 בקעיל -  בקעיתמא  "דןמטוג , "דשח מח

םיכרכ4704.  2 םהרבאל -  דסח  בקעיל  בקעיתמא  םהרבא  ןב  ךורב  "דלזרמ , םילשורישח

הרותה4705. לע  בקעיל  בקעיתמא  "זיקצנמק , סשת

ךיפ4706. דמל  ןושמשתמא  ןב  קחצי  "גגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

.4707< הנשי הרודהמ   > "ץ ראמ אבוצתמא  םראב  םילבוקמה  שרדמ  "חימכח  םילשורימשת

.4708< השדח הרודהמ   > "ץ ראמ אבוצתמא  םראב  םילבוקמה  שרדמ  "זימכח  םילשוריעשת

ץראמ4709. ןהכהתמא  ארזע  לואש  "עךיווד , םילשורירת

חמצת4710. ץראמ  ןרהאתמא  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורימשת

חמצת4711. ץראמ  םשתמא  "בםוליעב  עשת

חמצת4712. ץראמ  דודתמא  ןב  בוט  ןמיס  "גדוד , קרבעשת ינב 

א4713. חמצת -  ץראמ  חנתמא  ןב  לכימ  לאיחי  - סניפ , "ד נרת
"ו םילשורינרת

חמצת4714. קצאקמ  הדוהיתמא  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"אביל ביבאכשת לת 

הלית4715. לע  ריאמתמא  "חרגרבסיו , קרבסשת ינב 

הפורצ4716. ביניתמא  "פירהד , דודשאשת

הנק4717. הנקתמא  "עתמא  השרו Warsawרת



הנק4718. ףסויתמא  ןב  לאכימ  "חץרפ , וקיסקמנשת

הנק4719. "רתמא  "דבח קרבשח ינב 

הנק4720. ביניתמא  "דזיזע , "דשח מח

הנק4721. קחציתמא  ןב  ישיבא  "הינרהט , םילשוריעשת

הנק4722. םהרבאתמא  "אןהכ , "דפשת מח

רעריטסערעק4723. על  ' יעשי ..ןופ ר ' תוישעמ  עגיד  ' תמא
"ל םשצז "אםוליעב  משת

ןימינב4724. השמתחתמא  ןב  קחצי  ןימינב  "דןמטכרט , ביבאשח לת 

ןימינב4725. ףסויתחתמא  ןב  ףלוו  ןימינב  "לגרובדירפ , הנוטלא Altonaקת

ןימינב4726. ץיזולאזמתחתמא  ןרהא  ןב  "וןימינב  ץיבוקנימ Minkovtsyנקת

ןימינב4727. ןתנתחתמא  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  רטטשנטכיל ,
"חעטנ טריפ Fuerthרת

ןימינב4728. עשוהיתחתמא  קחצי  ןב  ןימינב  "בתוילגרמ , קרויצרת וינ   New York

ןימינב4729. עטנתחתמא  ןתנ  "הןעגנילע , םילשורינשת

ןימינב4730. לאיחיתחתמא  םייח  ןב  ןימינב  "זןהאק , ,ערת קראיונ

ןימינב4731. ןימינבתחתמא  "בןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ4732.  3 ןימינב -  ןועמשתחתמא  ןב  ןימינב  "דןישח , השרו Warsawמרת

םיכרכ4733.  2 ןמינב -  ןהכהתחתמא  ביל  הדוהי  ןב  שניב  "ו,ןימינב  עת ], ףראד שרמרהליוו 

ןטקה4734. ףלוותחתמא  ןימינב  "עךירמא , ץו Vacרת

ןטקה4735. םהרבאתחתמא  "בודראפ , ודרגוליבכרת

רעפטנע4736. ןרהאןא  "גןירמזור , שת

הפי4737. "ך  םייחנא ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , גאלאפ

ב4738. חוכב -  זעובאנא  םייח  "טירודכ , םילשוריעשת

אדבע4739. ןהכהאנא  ריאמ  םולש  "דךלו , קרבנשת ינב 

םיטפוש4740. עשוהי , םחר -  השמאנא  ןב  ינור  "פרגנ , "דשת מח

םייח4741. ילעבו  היראונא  "גןשוש , םילשוריכשת

ץראה4742. תלואגל  לארשיונא  ןב  םייח  םהרבא  ןייטשניבור ,
"חדוד ,צרת םילשורי

רכש4743. םילבקמו  םילמע  בקעיונא  השמ  ןב  ליטפעש  יתבש  "וסייו , םילשוריסשת

ונברעא4744. םשיכונא  "דםוליעב  "דשח מח

ךל4745. תודוהל  םיבייח  דודונחנא  ןב  ןויצ  "טשודק , עשת

ןעגנולייצרעד4746. ןוא  רעדיל  עזעיגילער  ןופ  לאקזחיעיגאלאטנא  לאומש  ןב  השמ  "ורגארפ , טשת

המשנה4747. לש  םהרבאהימוטנא  ןוטיס , םייח -  "גרמרק , םילשוריסשת

רוכזי4748. רפס  עילאפיטנא , הליהקלופוטנא -  "ברפס  ביבאלשת לת 

הירגנוהב4749. לאנתנתוימשיטנא  "טגרובצק , ביבאכשת לת 

ןינמ4750. הרותה  ןמ  יכדרמתוימשיטנא  "אגרבנירג , הנביבסשת םרכ 

ימצע4751. לומ  לא  םשינא  "דםוליעב  "דשח מח

היתגרא4752. םיריעצלינא  בא  ןינב  "דתבישי  םילשורישח

השרפהו4753. התא  תודיסחינא  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "פבח "דשת מח



ךאפור4754. ,ינא ה ' ןוסרואינש ךרוע - )  ) קחצי ןהכ ,
לדנמ "עםחנמ  "דשת בח רפכ 

ךאפור4755. ןרהאינא ה ' "זיאכז , םילשוריעשת

הכותב4756. ןכוש  עשוהיינא ה ' ןב  לאירא  םירפא  "הדלווקוב , קרבעשת ינב 

יבש4757. שפנהו  חורה  יחיבאינא  םולש  "הןהכ , "דעשת מח

רענהו4758. םרויינא  קרבדדח , ינב 

המוח4759. ןועמשינא  ןב  השמ  עשוהי  יקסנימרמ ,
"אףסוי ירוגליב Bilgorajערת

המוח4760. לאיראינא  והילא  "וירדא , םילשוריסשת

םיכרכ4761.  2 המוח -  םולשינא  ןב  ינאמוח  "גשולע , הבר Djerbaלשת ג'

יח4762. ןומימינא  בקעי , "דןב  ןולקשאשח

קשטס4763. אל  החמשינא  "טריאמ , םילשורימשת

יחאל4764. קחציינא  "זתיול , קרבמשת ינב 

ידודל4765. ודידינא  דוד  "נןהכה , קרבשת ינב 

ידודל4766. "וינא  לרת .ינש  "וםוגרת  ןילרב Berlinלרת

ידודל4767. באזינא  יכדרמ  ןב  לאומש  "חרנימוה , םילשוריישת

ידודל4768. יולהינא  ביל  הירא  "גיקסנאיפול , םילשוריעשת

ידודל4769. ףסויינא  ןב  בקעי  "חרלזייה , תיליעסשת רתיב 

ידודל4770. בקעיינא  לאלצב  ןב  הירש  "פיקצילבד , קרבשת ינב 

ידודל4771. םהרבאינא  ןימינב  ןב  קחצי  דוד  "ארלסקוו , יסנומפשת

םיכרכ4772.  2 ידודל -  "טץבוקינא  סשת

םיכרכ4773.  3 ידודל -  ףולכמינא  ןב  אייחי  "בןאהדא , םילשוריעשת

יל4774. ידודו  ידודל  ןושמשינא  ןב  קחצי  "בגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

יל4775. ידודו  ידודל  ריאמינא  "דיקסרבמל , םילשוריעשת

ןימאמ4776. קחציינא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
באז ןמרטיר , "ז - יכאלמסשת תירק 

ןימאמ4777. יכדרמינא  "ובאילא , םילשוריסשת

ןימאמ4778. רשאינא  בקעי  "אשיפסייו , םילשורילשת

ןימאמ4779. ידודינא  ןילפכ , בדנ -  "דןהכ , עשת

ןימאמ4780. רואינשינא  ןב  לשיפ  עשוהי  ןוסרואינש ,
- "ןמלז ביבא Tel Avivשת לת 

ןימאמ4781. "מינא  "דשח שח

ןימאמ4782. קחציינא  "זןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

ןימאמ4783. ןועמשינא  "ורלשריה , ןודנולעשת

םיכרכ4784.  5 ןימאמ -  ףסויינא  ןב  השמ  קחצי  "טרגנלרא , םילשוריעשת

המילש4785. הנומאב  ןימאמ  ןושרגינא  "וףונ , קרבלשת ינב 

תומשנ4786. ילוגלגב  ןימאמ  לאירזעינא  ןב  יכדרמ  "ט,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

רואב4787. ךישממ  ייאבמומינא  ישיומ  לש  הלצהה  "פסנ  הלופעשת

הליפת4788. אביקעינא  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"היולה עשת



.4789( שידיי  ) הליפת אביקעינא  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"דיולה םילשוריעשת

םיכרכ4790.  2 םי -  בלב  ןמלזהינא  המלש  ןב  לאפר  זעוב  "ודלישטור , טריפ Fuerthכקת

.4791< תורוהט תורמא   > םיאולימה ליאמ  רפסו  הנויד  ןבהינא  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה הדוהי 

 - "ד כרת
"ט הבלסיטרבכרת  Bratislava

םיחבז4792. רחוס -  םהרבאתוינא  "אןמשירפ , םילשוריעשת

הנחת4793. "בתוניחתעיינא ש"ס  הרא אנליוו - 

אמק4794. אבב  רחוס -  םהרבאתינא  "צףיש , איירוגליברת

לתךנא4795. יתדה  ינוריעה  ןוכיתה  רפסה  תיב 
ביבאביבא לת 

הפי4796. םייחךנא  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , "גגאלאפ רימזיא Izmirנרת

האוש4797. לוצינ  תונורכז  םכמחנמ -  אוה  יכנא  ןמלזיכנא  "טןהכ , קרבסשת ינב 

ונברעא4798. קחצייכנא  ןב  ולאל  "טןהכ , ביבאכשת לת 

ךלעמה4799. היבוטיכנא  "בקיבונ , הרדחפשת

םידליהו4800. ןושמשיכנא  ןב  קחצי  "טגרובזניג , תובוחרנשת

םויה4801. תוצמ  םויה -  ךוצמ  יכדרמיכנא  םהרבא  יקצשור ,

תורימז4802. המלשםיענא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

תוישעמ4803. סקלאפ -  ןוא  והירמשןעטאדקענא  ןב  והילא  "דרנטוה , לואירטנומשח

ןיריהנ4804. יתבשאהפנא  ןב  לארשי  "זןייטשפוה , םילשוריסשת

לארשי4805. תרהטו  השודקב  םירעש  בקעיהידפוליקיצנא כ"ו  "גןיילק , םילשורינשת

הוצמה4806. לכ  לאומשאידפולקיצנא  ןב  ריאמ  לאיחי  דלפנמולב ,
"אבקעי השרו Warsawצרת

דוד4807. ידסח  תיתכלה  םהרבאהידפולקיצנא  ןרהא  ןב  דוד  והילא  "ביקטאלס , םילשורילשת

םיכרכ4808.  7 תיאופר -  תיתכלה  םהרבאהידפולקיצנא  "וגרבנייטש , םילשוריסשת

םיכרכ4809.  4 "ס -  שה תודגאל  םהרבאהידפולקיצנא  "דםלסמא , םילשוריעשת

א4810. דומלתה -  תודגאל  המלשהידפולקיצנא  ןב  בקעי  ביבח , - "בןבא קרוי New Yorkישת וינ 

א-ב4811. "ך -  נתב םישיאל  בדהידפולקיצנא  "דיחמק , ביבאשח לת 

םיכרכ4812.  20 לארשי -  תיבל  בקעיהידפולקיצנא  ןב  לאפר  "עןירפלה , קרבשת ינב 

הוצמ4813. רבל  םהרבאהידפולקיצנא  ןב  רזעילא  ןמלק  לקנרפ ,
"גאבא ביבא Tel Avivלשת לת 

םיכרכ4814.  2 תידומלת -  היפרגואיגל  סחנפהידפולקיצנא  "בןמאנ , ביבאלשת לת 

הילטיא4815. ימכחל  שיעיהידפולקיצנא  ןב  ןועמש  "חונונאו , םילשוריעשת

םיכרכ4816.  6 היצילג -  ימכחל  ריאמהידפולקיצנא  - רדנוו , "ח לשת
"ז םילשורינשת

היקרוט4817. ימכחל  שיעיהידפולקיצנא  ןב  ןועמש  "וונונאו , םילשוריסשת

םיכרכ4818.  2 ןמית -  ימכחל  השמהידפולקיצנא  "גארבג , םילשוריסשת

םיכרכ4819.  19 וינובו -  בושיה  יצולחל  לאלצבהידפולקיצנא  השמ  ןב  דוד  - רהדת , "ז שת
"א ביבא Tel Avivלשת לת 

םיכרכ4820.  3 תודיסחל -  קחציהידפולקיצנא  "ויספלא , םילשורימשת

םיכרכ4821.  3 הינמור -  תודהיל  -הידפולקיצנא  ןאיסול ץיבוקשרה , ךורב -  ןיטקרט ,
"בבאז םילשוריעשת

םיכרכ4822.  4 ןוזמה -  תורשכל  והילאהידפולקיצנא  ןב  םרמע  "ביערדא , םילשוריעשת



םיכרכ4823.  7 שדקמהו -  ןכשמה  ינינעל  לואשהידפולקיצנא  - רפש , "ח כשת
"ד םילשורילשת

ףסוי4824. ןוה  םיינרות -  םיכרעל  םשהידפולקיצנא  "גםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ4825.  2 ןמיתב -  תוידוהיה  תוליהקל  השמהידפולקיצנא  "הארבג , םילשוריסשת

םיכרכ4826.  4 לארשיב -  דובכ  יראתל  דודהידפולקיצנא  ןרהא  ןב  ןסינ  םהרבא  - ןייטשנרוא , "ח ישת
"ד ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ4827.  3 ץרא -  ימכח  תודלותל  בקעיהידפולקיצנא  - סילג , "ה לשת
"ח םילשורילשת

דומלתה4828. ימכחל  תבחרומ  יבצהידפולקיצנא  ןועמש  ןב  רסיא  "ורגילק , ביבאנשת לת 

.4829< תירבהו םיאנתה  ירבד   > העושיו ג הניר  לאומשהידפולקיצנא  ןב  ץרפ  יבצ  "ויקצוטסלאיב , קרבנשת ינב 

.48302 ןתח - > שושמכ   > העושיו א הניר  הידפולקיצנא 
לאומשםיכרכ ןב  ץרפ  יבצ  "ביקצוטסלאיב , קרבנשת ינב 

.48312 ילולה - > יבד  ירגיא   > העושיו ה הניר  הידפולקיצנא 
לאומשםיכרכ ןב  ץרפ  יבצ  "ויקצוטסלאיב , קרבנשת ינב 

םיכרכ4832.  6 תיתדה -  תונויצה  לש  )הידפולקיצנא  ךרוע  ) קחצי - לאפר , "ח ישת
"ג םילשורימשת

םיכרכ4833.  3 ןאתסידרוכ -  ידוהי  לש  יכדרמהידפולקיצנא  "גהנוי , םילשוריסשת

םיכרכ4834.  2 לארשי -  עמש  בילאקהידפולקיצנא  לארשי  עמש  "זןוכמ  קרבנשת ינב 

םיכרכ4835.  47 תידומלת -  גוצרההידפולקיצנא  ברה  "טדי  םילשוריעשת

םיכרכ4836.  4 תווצמה -  ימלועהתידפולקיצנא  רהוזה  "חלעפמ  םיעשת תב 

תידוהי4837. בקעיהידפוליקצנא  םילשורי1970רנזבפ ,

התומת4838. ינב  "דתוליפתתקנא  גרפפקת

רישה4839. המלשתקנא  לאפר  ןב  והילא  "ח,יולה , מקת ונרוויל[

בקעי4840. קחציתקנא  רטלא  ןב  בקעי  "דףמארג , השרו Warsawערת

הנומא4841. דודישנא  ינינפ  "אןוכמ  םילשוריעשת

הנמא4842. םהרבאישנא  "דרנייש , "דשח מח

הנמא4843. םולשישנא  "בןמטור , םילשוריפשת

םשה4844. ףלווישנא  ןימינב  ןב  והימרי  "גוול , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םשה4845. סומכישנא  ןב  ןשוש  "בזוזאמ , משת

א4846. תירבה -  תוצראב  םשה  השמישנא  ןב  ןויצ  - ןב "גטאטשנזייא , ,צרת סיאול .טס 

ליח4847. בקעיישנא  "טדיויד , שמשעשת תיב 

הלודגה4848. תסנכ  ןרהאישנא  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

תודמ4849. בוטישנא  םוי  ןב  יכדרמ  ןוספיל ,
 - "ז פרת
"ד ביבא Tel Avivצרת לת 

תפומ4850. ,ישנא  ץיבורכלב המלש -  השמ  רשכ ,
"בהדוהי םילשורילשת

הלעמ4851. בקעיישנא  ץיבורכלב , המלש -  השמ  רשכ ,
"לעשוהי םילשורישת

השעמ4852. ישנאו  רפס  לבייפישנא  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "דןמרבה , םילשורילשת

יתצע4853. לאומשישנא  "גלבל , ןודנולעשת

םש4854. יולהישנא  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "הרבוב , בוקרק Cracowנרת

םש4855. סחניפישנא  והילא  ןב  םייח  "בןאמרווארב , השרו Warsawנרת



א4856. םש -  השמישנא  ןב  לוונייז  לאומש  יקסרא , םילשורית"שז'

םש4857. יולהישנא  יבצ  ןב  םחנמ  לאומש  "וןייפ , סיאולצרת .טס   St. Louis

םש4858. םעוניבאישנא  "זןהאק , םילשורינשת

תוכלמו4859. הרות  ןויצישנא  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "זןוד ביבאכשת לת 

רפאו4860. ןימינבםישנא  ןב  לארשי  "ז]ןאמטוג , ישת ], היבחרמ

ויה4861. םידיסח  קחציםישנא  ףסוי  "דיקצנימק , "דסשת בח רפכ 

םייחה4862. תוצראמ  הדוהיםישנא  יבצ  ןב  לאעדי  "ורצלמ , "דנשת שח

םירמאמ4863. ץבוק  הרוצ -  לש  ךלמילאםישנא  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"זןהכה םילשורישת

הרוצ4864. לש  הרוצםישנא  לש  "וםישנא  שרוחהסשת רפכ 

םינקלבהו4865. הילוטאנא  ןווי  יטויפ  לש  בילהיגולותנא  הדוהי  "ורגרבניו , יטסיניסמשת

אלוליה4866. יבד  ןרהאאסא  "סאריפש , קרבשת ינב 

ןיחבשב4867. םולשרדסא  תבהא  "דתבישי  םילשורישח

אתדועסל4868. לאקזחירדסא  ןב  לארשי  "אדנאר , קרבעשת ינב 

ג4869. אתדועסל -  )רדסא  ךרוע  ) רעבוד םולש  "גיולב , "דעשת בח רפכ 

ןמשה4870. ןורכזךוסא  "דרפס  "משח שח

ןמש4871. ןרהאךוסא  המלש  "דרעניוו , משת

וצראו4872. םע  ינינעב  ןרהאהפוסא  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

םיכרכ4873.  15 )תופוסא -  ךרוע  ) ריאמ "זוהינב , םילשורימשת

םיכרכ4874.  9 תוגהתופוסא -  הכלהו  הרותל  ףסאמ  ןוחרי 
תורפסו רקחמ 

 - "ט סשת
"ע םילשורישת

הרותה4875. רש  ןרממ  םינינפו  םייחתופוסא  ףסוי  והירמש  "ביקסביינק , םילשוריפשת

הציב4876. גח -  יכדרמתופוסא  ןב  לאירוא  "חסיקוק , םילשוריסשת

ונתנ4877. בקעיתופוסא  ןב  ןתנ  "זיקצנמק , םילשוריעשת

םיזנג4878. טנלסמתפוסא  שונייב  ןימינב  ןב  לדנוז  "חףסוי  םילשוריעשת

הארי4879. רה  םידעו -  באזתפוסא  םייח  ןב  ביל  הירא  "ולקניפ , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ4880.  2 םיערז -  לאיתוקיתפוסא  ןב  הדוהי  היצמא  "חןהכ , קרבסשת ינב 

םיחספ א4881. השמ -  תועושי  ישודיח  ריאמתפוסא  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "הרגה , קרבעשת ינב 

םירמאמו4882. הרות  ישודיח  דלפכרבתפוסא  הרות  ידמול  "ותליהק  תיליעעשת ןיעידומ 

םירמאמ4883. באזתפוסא  ןימינב  "דטקידנב , םילשורינשת

םירמאמ4884. סחנפתפוסא  "אחרוק , רפסעשת תירק 

םירמאמ4885. ןרהאתפוסא  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

הרבח4886. יניינעב  םירמאמ  ןרהאתפוסא  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

תלכת4887. יניינעב  םירמאמ  והילאתפוסא  "ברגבט , םילשוריעשת

הרבח4888. ינינעב  םירמאמ  ןרהאתפוסא  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

הביבסה4889. תוכיא  תרימש  ןיינעב  תוכלהו  םירמאמ  תפוסא 
תיחשת לב  ןרהארוסיאו  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םירופיסו4890. םירמאמ  סחנפתפוסא  "וזיוהננט , "דסשת מח

םיכרכ4891.  11 תוכרעמ -  בקעיתפוסא  םייח  "דטכיודלוג , "דשח מח

תיעיבש4892. לאיחיתפוסא  "ארגניזלש , םילשוריסשת



לאנתנ4893. הדוהייקוסא  רזעילא  ןב  לאנתנ  "אןילוסא , "דפשת מח

תואווקמ4894. אתעמש -  יבציקוסא  םחנמ  ןב  הדוהי  לארשי  "זןמפוה , באזעשת תעבג 

אתעמש4895. ןימינביקוסא  ימ , ' "חגע םילשוריעשת

תוכרב4896. אתתעמש -  חרפתביקוסא  ללוכה  "אירבח  חרפתסשת

אתתעמש4897. דודיקוסא  םהרבא  ןב  הירא  השמ  "טץראווש , ראוגנוא Uzhgorodצרת

.4898< האופרו שפנ  חוקיפ   > תבש ב אתתעמש  יבציקוסא  קחצי  ןב  ףסוי  "חןמרביל , קרבעשת ינב 

"ם>4899. וכעל הרימא   > תבש ג אתתעמש  יבציקוסא  קחצי  ןב  ףסוי  "חןמרביל , קרבעשת ינב 

םיכרכ4900.  3 אתתעמש -  סחנפיקוסא  םיובנזור , ןנחוי -  "בןורדבש , םילשוריסשת

םיכרכ4901.  2 אתתעמש -  ןרהאיקוסא  ןב  ףסוי  םהרבא  "ארטסרפ , שמשפשת תיב 

םיכרכ4902.  2 אתתעמש -  יבציקוסא  קחצי  ןב  ףסוי  "בןמרביל , קרבפשת ינב 

םיטהרב4903. המלשרוסא  ןב  םיסנ  "הןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

היראאתוסא4904. והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"ובייל םילשוריסשת

םיבכוכה4905. בל  םענאבילורטסא  "הןמסדנל , תפצעשת

לכל4906. לימאקהימונורטסא  הלוקינ  ' ןויראמאלפ , "ט םילשוריפרת

םיכרכ4907.  78 האופרואיסא -  הכלה  ינינעב  "לםירמאמ  םילשורישת

יכדרמףיסא4908. "טראיורב , םילשורינשת

דודףיסא4909. "נרנזלט , םילשורישת

היראףיסא4910. "זןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ4911.  9 רדסההףיסא -  תובישי  דוגיא  "דןותנש  "דעשת מח

םיכרכ4912.  2 תוכוסה -  גחל  היחתפףיסא  ןב  יבצ  השמ  "חהירנ , םילשורילשת

א-ב4913. םינואג -  ןב א יתפיסא  באז  ןימינב  "גדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ4914.  2 םינואג -  םינואגתפיסא  "ותפיסא  קוטסילאיב Bialystokסקת

שדחה4915. םינואג  ןרהאתפיסא  ןורכז  "עןוכמ  םילשורישת

םילודג4916. םילודגתפיסא  "זתפיסא  בוקרק Cracowפרת

םימכח4917. ירבד  םלושמתפיסא  ןושמש  ןב  םחורי  םייח  ץנל ,
םילשורישובייפ

תבשב4918. למשח  ןינעב  םיניד  השמתפיסא  דןייד , "" תיליעשח ןיעידומ 

תבשב4919. רוטרנגה  הבכשכ  םיגהונה  םיניד  השמתפיסא  רפסןייד , תירק 

ןהכה4920. ןהכהתפיסא  שריה  יבצ  ןרהא  ןב  "והשמ  בוידרב Bardejovסרת

םיכרכ4921.  2 םירועישה -  ףסויתפיסא  ןב  דוד  רזעילא  "ואריפש , קרבנשת ינב 

םישדק4922. םינקז -  באזתפיסא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  - ןהכ , "ב סרת
"ה השרו Warsawפרת

הציב4923. םינקז -  סחוימתפיסא  .םהרבא  ןב  לאלצב  יזנכשא ,
"דול ץמ Metzכקת

םיכרכ4924.  3 םינקז -  בקעיתפיסא  קחצי  ןב  שריה  יבצ  ןתנ  "זסספ , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ4925.  3 םינקז -  םהרבאתפיסא  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , ונרוויל Livornoלקת

םיכרכ4926.  36 שדחה -  םינקז  שדחהתפיסא  םינקז  "בתפיסא  םילשורילשת

םיכרכ4927.  4 הדנ -  תכסמ  לע  םינקז  )תפיסא  ךרוע  ) קחצי לארשי  "נץנרמופ , םילשורישת

םימכח4928. "לתפיסא  גס קחצי  ןב  לרסיא  "בלארשי  ךבנפוא Offenbachפת



םימכח4929. םימכחתפיסא  "דתפיסא  ןילבול Lublinצרת

םימכח4930. "לתפיסא  גס םחנמ  ןב  לליה  "בךרוטש , בובל Lvovמרת

םימכח4931. ינרותתפיסא  "בןוחרי  ישת

םימכח4932. ינברתפיסא  "עןוחרי  'רת ץקנומ

םיכרכ4933.  14 םימכח -  םימכחתפיסא  תפיסא  "בתכרעמ  תיליעסשת רתיב 

םינשוש4934. יטוקילו  םימכח  "לתפיסא  גס קחצי  ןב  לרסיא  "הלארשי  ןימד Frankפת טרופקנרפ 

אדוהי4935. לרסיאתפיסא  לארשי  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי 
"גיולה רדואדכקת טרופקנרפ 

Frank

םיבתכמ4936. דודתפיסא  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"גןהכה םילשורימשת

"ת>4937. ודהמ  > םיבתכמ דודתפיסא  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"גןהכה םילשורימשת

.4938 - רפוס ירמא  לעב  לא  לארשי  ילודגמ  םיבתכמ  תפיסא 
םיכרכ  2( ךרוע  ) ןנחוי ןב  םחנמ  אביקע  "דרפוס , קרבעשת ינב 

א4939. ןיטיג -  םינושאר  םינושארתפיסא  "ד1972ץבוק  מח

םימי4940. עפש  רואיב  םע  תבש  תכסמ  לע  םינושאר  ןהכהתפיסא  לאומש  ןב  לאיחי  ריאמ  "טרלימ , נשת

םיכרכ4941.  7 םירועיש -  לאיחיתפיסא  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "דאירול , נשת

םיכרכ4942.  4 םירועיש -  םייחתפיסא  םהרבא  "זןייטשנזייא , שמשסשת תיב 

םיכרכ4943.  3 תועומש -  יבצתפיסא  ןב  ןושרג  לאימחרי  ןיטשלדא ,
"חהדוהי קרבסשת ינב 

ךלמה4944. המלשריסא  "אןהכה , קרבמשת ינב 

הוקתה4945. קחצייריסא  ןב  ףסוי  "אוסניפ , ונרוויל Livornoלקת

הוקתה4946. יבציריסא  ןב  רזעילא  "ישריה , טיוואיינקת

םיכרכ4947.  2 הוקתה -  העושייריסא  השמ  ןב  הדוהי  ,[ת"ש,הייתפ , םילשורי

םשב4948. קחציםסא  ןב  יכדרמ  תויח , - ןאמסייוו
ביל "גהדוהי  ערת

רדנסכלאאתכמסא4949. ןב  לכימ  לאיחי  ןאמטוג ,
"דןהכה ואלסרב Breslauפרת

ריכזמה4950. הירכזףסא  "הוטרופ , היצנו Veniceלת

ריכזמה4951. חילצמףסא  ןב  ריאמ  "דזוזאמ , םילשוריעשת

םייח4952. יכדרמףסא  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "בבהוא  םילשוריעשת

םיכרכ4953.  2 יבצ -  ריאמיפסא  בקעי  ןב  יבצ  "גןאמנירל , סריא Buenosישת סונאוב 
A

ץיק4954. הדוהייפסא  ןב  ןרהא  השמ  "הןיקנבוט , ,פרת דנאלקא

.4955< בוט םוי  היננח -   > םהרבאאירלקפסא ח לאומש  "דרלדא , םילשורישח

.4956< ירשת רמת -   > טכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "סרלדא , םילשורישת

.4957< יאמש ריזנ -  ןברק   > דכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "חרלדא , םילשורינשת

.4958< ןברק רעצ -   > גכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4959< הקעצ סחנפ -   > בכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4960< רמת הנאת -   > חכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "סרלדא , םילשורישת

.4961< םימואת ריכש -  רכש   > זכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "סרלדא , םילשורישת

.4962< ןיקיזמ דומל -   > גי םהרבאאירלקפסא  לאומש  "נרלדא , םילשורישת



.4963< סנ הנוהכ -  תונתמ   > חי םהרבאאירלקפסא  לאומש  "דרלדא , םילשורינשת

.4964< רכש תבש -   > וכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4965< קחצי םירופיכ -  םוי   > םהרבאאירלקפסא ט לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4966< שדקמ ילכ  ןינמ -  לארשי   > אי םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4967< הוצמ המחלמ -   > וט םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ברלדא , םילשורינשת

.4968< תבש לאומש -   > הכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "חרלדא , םילשורינשת

.4969< םיאולמ  > םהרבאאירלקפסא ל לאומש  "סרלדא , םילשורישת

.4970< הנפ ףוע -   > אכ םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4971< הנתמ הבירמ -  השמ   > זי םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4972< הטמ השמ  השעת -  אלו  השע  תוצמ   > זט םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ורלדא , םילשורינשת

.4973< ןנח רכז -  > םהרבאאירלקפסא ז לאומש  "טרלדא , םילשורינשת

.4974< לזמ לארשי  בקעיו -  קחצי   > םהרבאאירלקפסא י לאומש  "חרלדא , םילשורימשת

.4975< םיקלא ןושארה -  םדא   > םהרבאאירלקפסא ב לאומש  "ורלדא , םילשורילשת

.4976< םדא א -   > םהרבאאירלקפסא א לאומש  "ברלדא , םילשורינשת

.4977< שנוע סורס -   > םהרבאאירלקפסא כ לאומש  "הרלדא , םילשורינשת

.4978< דועב ולא -   > םהרבאאירלקפסא ג לאומש  "הרלדא , םילשורינשת

.4979< דומל שדקמ -  ילכ   > בי םהרבאאירלקפסא  לאומש  "טרלדא , םילשורימשת

.4980< חלמ ריכזמ -   > די םהרבאאירלקפסא  לאומש  "ארלדא , םילשורינשת

.4981< תולג לעב -   > םהרבאאירלקפסא ד לאומש  "טרלדא , םילשורילשת

.4982< ויד םירצמ -  תולג   > םהרבאאירלקפסא ה לאומש  "מרלדא , םילשורישת

.4983< ןורכז ויד -   > םהרבאאירלקפסא ו לאומש  "גרלדא , םילשורימשת

"ז>4984. עשת חרק   > )אירלקפסא 119 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ז>4985. עשת תקוח   > )אירלקפסא 120 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ז>4986. עשת קלב   > )אירלקפסא 121 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ז>4987. עשת סחנפ   > )אירלקפסא 122 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ז>4988. עשת יעסמ  תוטמ   > )אירלקפסא 123 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ז>4989. עשת -ת"ב  ןוזח - םירבד  > )אירלקפסא 124 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>4990. עשת ומחנ  - ןנחתאו  > )אירלקפסא 125 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>4991. עשת בקע   > )אירלקפסא 126 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>4992. עשת האר   > )אירלקפסא 127 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>4993. עשת אצת  יכ   > )אירלקפסא 129 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>4994. עשת אובת  יכ   > )אירלקפסא 130 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ח>4995. עשת וניזאה  ר"ה-  > )אירלקפסא 132-133 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>4996. עשת רופיכ  םוי   > )אירלקפסא 134 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>4997. עשת תוכוס   > )אירלקפסא 135 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>4998. עשת הכרבה  תאזו  הרות  תחמש   > )אירלקפסא 136 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>4999. עשת חנ   > )אירלקפסא 137 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5000. עשת הכונחו  ץקמ   > )אירלקפסא 145-146 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

)אירלקפסא5001. ךרוע  ) השנמ "זרלימ , הפיחעשת



"ח>5002. עשת ךל  ךל   > )אירלקפסא 138 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5003. עשת אריו   > )אירלקפסא 139 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5004. עשת תודלות   > )אירלקפסא 141 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5005. עשת אציו   > )אירלקפסא 142 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5006. עשת חלשיו   > )אירלקפסא 143 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5007. עשת בשיו   > )אירלקפסא 144 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5008. עשת שגיו   > )אירלקפסא 147 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5009. עשת יחיו   > )אירלקפסא 148 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5010. עשת תומש   > )אירלקפסא 149 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5011. עשת אב   > )אירלקפסא 151 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5012. עשת חלשב   > )אירלקפסא 152 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5013. עשת ורתי   > )אירלקפסא 153 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5014. עשת - םיטפשמ  > )אירלקפסא 154 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5015. עשת המורת   > )אירלקפסא 155 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח5016. עשת אשת > יכ  - םירופ  > )אירלקפסא 157-158 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח5017. עשת הרפ > ידוקפ  - להקיו  > )אירלקפסא 159 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח5018. עשת שדוחה > ארקיו   > )אירלקפסא 160 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח5019. עשת לודגה > תבש  וצ -   > )אירלקפסא 161 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ו>5020. עשת - אציו  > )אירלקפסא 026 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5021. עשת - חלשיו  > )אירלקפסא 027 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5022. עשת - בשיו  > )אירלקפסא 028 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5023. עשת - הכונח ץקמ -   > )אירלקפסא 029 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5024. עשת - שגיו  > )אירלקפסא 030 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5025. עשת - יחיו  > )אירלקפסא 031 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5026. עשת - תומש  > )אירלקפסא 032 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5027. עשת - אראו  > )אירלקפסא 033 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5028. עשת - אב  > )אירלקפסא 034 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5029. עשת - חלשב  > )אירלקפסא 035 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5030. עשת - ורתי  > )אירלקפסא 036 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5031. עשת - םיטפשמ  > )אירלקפסא 037 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5032. עשת - המורת  > )אירלקפסא 038 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5033. עשת - הוצת  > )אירלקפסא 039 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5034. עשת - אשת יכ   > )אירלקפסא 040 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5035. עשת - להקיו  > )אירלקפסא 041 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5036. עשת - ידוקפ  > )אירלקפסא 042 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5037. עשת - רוכז ארקיו -   > )אירלקפסא 043 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5038. עשת - םירופ  > )אירלקפסא 044 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5039. עשת - וצ  > )אירלקפסא 045 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5040. עשת - הרפ ינימש -   > )אירלקפסא 046 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח



"ו>5041. עשת - שדוחה עירזת -   > )אירלקפסא 047 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5042. עשת - לודגה תבש  ערוצמ -   > )אירלקפסא 048 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5043. עשת - חספ  > 049 )אירלקפסא 050 -  ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5044. עשת - תומ ירחא   > )אירלקפסא 051 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5045. עשת - םישודק  > )אירלקפסא 052 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5046. עשת - רומא  > )אירלקפסא 053 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5047. עשת - רהב  > )אירלקפסא 054 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5048. עשת - רמועב גל   > )אירלקפסא 055 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5049. עשת - יתוקוחב  > )אירלקפסא 056 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5050. עשת - רבדמב  > )אירלקפסא 057 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5051. עשת - אשנ  > )אירלקפסא 058 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5052. עשת - תועובש  > )אירלקפסא 059 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5053. עשת - ךתולעהב  > )אירלקפסא 060 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5054. עשת - חלש  > )אירלקפסא 061 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5055. עשת - חרק  > )אירלקפסא 062 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5056. עשת - תקוח  > )אירלקפסא 063 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5057. עשת - קלב  > )אירלקפסא 064 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5058. עשת - סחנפ  > )אירלקפסא 065 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5059. עשת - תוטמ  > )אירלקפסא 066 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5060. עשת - יעסמ  > )אירלקפסא 067 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5061. עשת - םירבד  > )אירלקפסא 068 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5062. עשת - ןנחתאו  > )אירלקפסא 069 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5063. עשת - בקע  > )אירלקפסא 070 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5064. עשת - האר  > )אירלקפסא 071 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5065. עשת - םיטפוש  > )אירלקפסא 072 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5066. עשת - אצת יכ   > )אירלקפסא 073 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5067. עשת - אובת יכ   > )אירלקפסא 074 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ו>5068. עשת - םיבצנ  > )אירלקפסא 075 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "וראלק , "דעשת מח

"ז>5069. עשת - הנשה שאר   > )אירלקפסא 076 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5070. עשת - ךליו  > )אירלקפסא 077 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5071. עשת - רופכ םוי   > )אירלקפסא 078 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ת-5072. חמש תוכוס -  וניזאה -   > 079 אירלקפסא 080 - 
"ז> )עשת ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

.5073- הכרבה תאזו  "ת -  חמש תוכוס -   > אירלקפסא 081
"ז> )עשת ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5074. עשת - תישארב  > )אירלקפסא 082 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5075. עשת - חנ  > )אירלקפסא 083 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5076. עשת - ךל ךל   > )אירלקפסא 084 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5077. עשת - אריו  > )אירלקפסא 085 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5078. עשת - הרש ייח   > )אירלקפסא 086 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח



"ז>5079. עשת - תודלות  > )אירלקפסא 087 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5080. עשת - אציו  > )אירלקפסא 088 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5081. עשת - חלשיו  > )אירלקפסא 089 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5082. עשת - בשיו  > )אירלקפסא 090 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5083. עשת - הכונח ץקמ -   > )אירלקפסא 091 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5084. עשת - שגיו  > )אירלקפסא 092 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5085. עשת - יחיו  > )אירלקפסא 093 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5086. עשת - תומש  > )אירלקפסא 094 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5087. עשת - אראו  > )אירלקפסא 095 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5088. עשת - אב  > )אירלקפסא 096 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5089. עשת - חלשב  > )אירלקפסא 097 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5090. עשת - ורתי  > )אירלקפסא 098 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5091. עשת - םיטפשמ  > )אירלקפסא 099 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5092. עשת - המורת  > )אירלקפסא 100 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5093. עשת - םירופ הוצת -   > )אירלקפסא 101-102 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5094. עשת - אשת יכ   > )אירלקפסא 103 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5095. עשת - ידוקפ להקיו   > )אירלקפסא 104 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5096. עשת - ארקיו  > )אירלקפסא 105 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5097. עשת - חספ וצ -   > )אירלקפסא 106-107 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5098. עשת - חספ לש  יעיבש   > )אירלקפסא 108 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5099. עשת - ינימש  > )אירלקפסא 109 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5100. עשת - ערוצמ עירזת   > )אירלקפסא 110 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5101. עשת - םישודק תומ -  ירחא   > )אירלקפסא 111 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5102. עשת - רומא  > )אירלקפסא 112 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5103. עשת  - יתוקחב - רהב  > )אירלקפסא 113 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5104. עשת  - רבדמב  > )אירלקפסא 114 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5105. עשת  - אשנ תועובש -  > )אירלקפסא 115-116 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5106. עשת  - ךתולעהב  > )אירלקפסא 117 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5107. עשת  - חלש  > )אירלקפסא 118 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ח>5108. עשת - ינימש חספ , לש  יעיבש   > )אירלקפסא 163 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5109. עשת - םישודק - ירחא  > )אירלקפסא 165 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ז>5110. עשת םיטפוש   > )אירלקפסא 128 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ז>5111. עשת ךליו  - םיבצנ  > )אירלקפסא 131 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , "דעשת מח

"ח>5112. עשת הרש  ייח   > )אירלקפסא 140 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5113. עשת אראו   > )אירלקפסא 150 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5114. עשת הוצת   > )אירלקפסא 156 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5115. עשת - רומא  > )אירלקפסא 166 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5116. עשת - רהב  > )אירלקפסא 167 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5117. עשת - יתוקחב  > )אירלקפסא 168 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח



"ח>5118. עשת - תועובש רבדמב ,  > )אירלקפסא 169-170 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5119. עשת - אשנ  > )אירלקפסא 171 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5120. עשת - ךתולעהב  > )אירלקפסא 172 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5121. עשת - חלש  > )אירלקפסא 173 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5122. עשת - חרק  > )אירלקפסא 174 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5123. עשת - תקוח  > )אירלקפסא 175 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5124. עשת - קלב  > )אירלקפסא 176 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5125. עשת - סחנפ  > )אירלקפסא 177 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5126. עשת - יעסמ - תוטמ  > )אירלקפסא 178 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5127. עשת - באב העשת  םירבד ,  > )אירלקפסא 179-180 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5128. עשת - ןנחתאו  > )אירלקפסא 181 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5129. עשת - בקע  > )אירלקפסא 182 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5130. עשת - האר  > )אירלקפסא 183 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5131. עשת - םיטפוש  > )אירלקפסא 184 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5132. עשת - אצת יכ   > )אירלקפסא 185 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח>5133. עשת - אובת יכ   > )אירלקפסא 186 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ח-5134. עשת הנשה  שאר  - םיבצנ  > אירלקפסא 187-188
)ע"ט> ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

"ט>5135. עשת הבוש  - ךליו  > )אירלקפסא 189 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5136. עשת רופיכ  םוי   > )אירלקפסא 190 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5137. עשת תוכוס  - וניזאה  > )אירלקפסא 191-192 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5138. עשת הרות  תחמש  - תוכוס  > )אירלקפסא 193 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5139. עשת - תישארב  > )אירלקפסא 194 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5140. עשת - חנ  > )אירלקפסא 195 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5141. עשת - ךל ךל   > )אירלקפסא 196 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5142. עשת - אריו  > )אירלקפסא 197 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5143. עשת - הרש ייח   > )אירלקפסא 198 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5144. עשת - תודלות  > )אירלקפסא 199 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5145. עשת - אציו  > )אירלקפסא 200 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5146. עשת - חלשיו  > )אירלקפסא 201 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5147. עשת - הכונח - בשיו  > )אירלקפסא 202-203 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5148. עשת - הכונח - ץקמ  > )אירלקפסא 204 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

"ט>5149. עשת - שגיו  > )אירלקפסא 205 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

.5150< הלימ תירב   > )אירלקפסא ךרוע  ) םהרבא לארשי  "דראלק , תגמח תירק 

םיכרכ5151.  2 חספ -   > )אירלקפסא 162 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

םיכרכ5152.  2 )אירלקפסא 001 -  ךרוע  ) םהרבא לארשי  "זראלק , תגעשת תירק 

"ח>5153. עשת - ערוצמ - עירזת  > )אירלקפסא 164 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "חראלק , "דעשת מח

תובוגתה5154. רפס  )אירלקפסא -  ךרוע  ) םהרבא לארשי  "אראלק , "דפשת מח

םיכרכ5155.  2 יחיו -   > )אירלקפסא 206 ךרוע  ) םהרבא לארשי  "טראלק , "דעשת מח

א5156. רהנה - > תובוחר  לע   > "א רהנד השמאירלקפסא  ןב  בקעי  "חללה , םילשוריסשת



ארהנד5157. "חאירלקפסא  "דבש תיליעשח ןיעידומ 

הריאמה5158. בקעיאירלקפסא  ןב  םולש  םייח  ןיקווילס ,
"גיכדרמ השרו Warsawערת

םיכרכ5159.  2 הריאמה -  השמאירלקפסא  עשוהי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
יולה "וןרהא  טריפ Fuerthלקת

הכלהלהירלקפסא5160. יגולונכט  יעדמ  "בןוכמ  םילשורימשת

ארהנד5161. םשהירלקפסא  "דםוליעב  תילעמח ןיעדומ 

ב5162. הריאמה -  לשרעההירלקפסא  בהז , "חישמ  םילשוריסשת

םיכרכ5163.  2 הריאמה -  בקעיהירלקפסא  ןב  םולש  םייח  ןיקווילס ,
יכדרמ

 - "ז נרת
"ד השרו Warsawסרת

םיכרכ5164.  2 הריאמה -  השמהירלקפסא  לאיחי  ןב  יכדרמ  "זץילרג , קרבנשת ינב 

הקדצה5165. היראתירלקפסא  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"דבייל םילשורילשת

ךדובכ5166. הדוהיהרפסא  ןב  סחנפ  קחצי  "ןרסודלוג , קרבשת ינב 

םיכרכ5167.  4 יחאל -  ךמש  םהרבאהרפסא  ןב  קחצי  לארשי  בהז , "דישמ  תיליעשח ןיעידומ 

אקארקב5168. םינברה  ןהכהתפסא  לאומש  "ג,אריפש , ,סרת שטיבאהארד

םיכרכ5169.  3 םיינרות -  םירקחמ  םיינרותתפסא  םירקחמ  "בתפסא  םילשורילשת

ץיבוטק5170. תפסא 
קיזיא קחצי  ןב  ביל  הירא  שביוט ,

"ף,רכששי רת ], הניו

לארשי5171. תוליהקב  חספה  גח  ריאמורסא  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"ויכדרמ םילשוריסשת

ןפגל5172. המלשירסא  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

ןפגל5173. לאומשירסא  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"היולה קרבסשת ינב 

אתיירואב5174. ךורבלכתסא  םהרבא  "אןמדוג , תיליעעשת ןיעידומ 

ארקי5175. םחנמקלתסא  "גםיובלגיז , "דעשת בח רפכ 

הכלמה5176. השמרתסא  יבצ  ןב  דוד  "גןהאק , סשת

אנ5177. הקברהרבעא  יניעמ , - "הץיבונמ םילשוריעשת

ךינפ5178. םיסנהריעא  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

רחש5179. בדהריעא  יתבש  ןב  המלש  םייח  "אלטנזור , םילשוריסשת

רחש5180. ןהכההריעא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

רחש5181. לאומשהריעא  "אינרפעז , םילשוריסשת

רחש5182. בקעיהריעא  םייח  "דןיילק , "דשח מח

םיכרכ5183.  2 רחש -  ןרהאהריעא  תיב  ללוכ  "גץבוק  "דעשת מח

םיכרכ5184.  2 רחש -  לאפרהריעא  םייח  "טהנשוש , עבשלשת ראב 

רמתב5185. ףסויהלעא  ןב  לאכימ  "נץרפ , םילשורישת

שכארמ5186. ינבר  תרותמ  רמתב -  ןורכזהלעא  "ארפס  המנפעשת

ןמית5187. ידוהי  תילע  רמתב -  תורוקמהלעא  "בףסוא  םילשורימשת

רמתב5188. קחציהלעא  "וראוד , םילשוריסשת

רמתב5189. לארשיהלעא  ןב  דועסמ  "ביאבג , תפצעשת



םיכרכ5190.  2 רמתב -  יבצהלעא  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "הןמנייטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ5191.  3 רמתב -  םהרבאהלעא  ןב  רמות  שורה , "וןב  "דעשת מח

םיכרכ5192.  3 ןורכזה - ) סרטנוק   ) רמתב יבצהלעא  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבשח ינב 

ןחלוש5193. ריפואךורעא  "אהירבט , קרבעשת ינב 

תוראובמו5194. תושרופמ  תונעשוה  יעוש -  ףסויךורעא  ןימינב  ןב  ןרהא  "דיול , םילשוריעשת

םינואגהו5195. "ל  זח ןושלב  יפ  לע  הדוהיףא  ןב  לאומש  בקעי  "דלגיפש , ןגשח תמר 

דב5196. הילאדפא  ןב  דוד  "דהיסנארפ , רימזיא Izmirמרת

דב5197. היראדופא  ףסוי  ןב  דוד  ךורב  "בןילמראה , ערת

הרות5198. דב -  ןמלזדופא  לאיתוקי  ןב  לאירא  "טןירג , "דעשת מח

םיכרכ5199.  7 דב -  בדדופא  "גץיבקרמ , תובוחרעשת

אתרתחמד5200. ןימינבאמופא  ןב  לאקזחי  "בץיבוקשומ , קרבפשת ינב 

ןורכז5201. רפס  בוטאפוא , הליהקטפא -  "ורפס  ביבאכשת לת 

ירטוז5202. דודיפא  ןב  בקעי  "זודראפ , היצנו Veniceנקת

ירטוז5203. לארשייפא  ןב  םהרבא  "חוסניפ , יקינולש Salonikaנקת

ירטוז5204. לאומשיפא  ןב  בקעי  "אריאמ , קרבפשת ינב 

השמ5205. השמיפא  "חלארשי , ונרוויל Livornoפקת

יברבר5206. םירפאיפא  ןב  ףסוי  "טוראק , הנליו Vilnaעקת

םלשה5207. תוצמה  הדוהיתייפא  םולש  "גסורג , םילשורימשת

םיכרכ5208.  2 השעמל -  תוצמ  השמתייפא  לומיש , "אןב  קרבפשת ינב 

בגנב5209. קחציקיפא  םהרבא  "נהירנ , שת

םיכרכ5210.  2 והילא -  יאחוייקיפא  והילא  "בםייקלא , הנביעשת

םיכרכ5211.  5 העד -  תורדשיקיפא  "דתבישי  תורדששח

א5212. תעד -  םשיקיפא  "פםוליעב  "דשת מח

םידעומה5213. יאחוייקיפא  והילא  "חםייקלא , תיליעעשת רתיב 

אעיצמ5214. אבב  םייח -  הירכזיקיפא  ןב  םייח  "ויאנב , קרבנשת ינב 

הדוהי5215. ןורכזיקיפא  "הרפס  םילשוריסשת

םיכרכ5216.  5 הדוהי -  יולהיקיפא  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "ג,לדע , סקת ], גרובמעל

םיכרכ5217.  2 השדח > - הרודהמ   > הדוהי יולהיקיפא  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "טלדע , םילשורינשת

םיכרכ5218.  2 הדוהי -  יכדרמיקיפא  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "ארגניטא , קרבעשת ינב 

א ב5219. םי -  יכדרמיקיפא  ןב  לכימ  לאיחי  ץיבוניבר ,
הנוי

 - "ה סרת
"ה הנליו Vilnaצרת

א5220. םי -  םהרבאיקיפא  ןב  לכימ  לאיחי  "דרגאלש , לואירטנומשח

םיכרכ5221.  2 םי -  בקעייקיפא  ןב  קיזיא  קחצי  "דרבח , םילשורינשת

א5222. םיניגמ -  "טיקיפא  הנליו Vilnaסרת

ב5223. םיניגמ -  "טיקיפא  הנליו Vilnaסרת

םיכרכ5224.  11 םיניגמ -  ףלוויקיפא  באז  ןב  רעב  םהרבא  "טטאלב , םילשורינשת

םינגמ5225. ןרהאיקיפא  ןב  הירא  הדוהי  "ורפיופפ , םילשוריסשת

תשודק5226. טוקיל   > תועובשו רמועה  תריפס  םימ  יקיפא 
< הרותה

יכדרמ רצלמש , השמ -  אריפש ,
( ךרוע  ) "וןבואר םילשוריסשת



ב5227. םימ -  בקעייקיפא  ןב  הידבוע  "דץבעי , "דשח מח

םימ5228. המלשיקיפא  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

"י>5229. תכ  > םימ העושייקיפא  השמ  ןב  הדוהי  "חהייתפ , םילשורילשת

.5230< השדח הרודהמ   > תועובשו רמועה  תריפס  םימ  יכדרמיקיפא  רצלמש , השמ -  אריפש ,
( ךרוע  ) "בןבואר םילשוריעשת

םיכרכ5231.  5 םימ -  םהרבאיקיפא  ןב  ריאמ  "ותיז , קרבעשת ינב 

םיכרכ5232.  7 םימ -  יכדרמיקיפא  רצלמש , השמ -  אריפש ,
( ךרוע  ) "דןבואר םילשוריעשת

םיכרכ5233.  4 םימ -  ןביקיפא  לדנעמ  םחנמ  לאיחי  ןוסנמלק ,
רעבוד "ולאיתוקי  םילשורימשת

םיכרכ5234.  2 םימ -  סחנפיקיפא  ןב  השמ  ריאמ  ףסוי  רנייטש ,
"זןהכה קרבסשת ינב 

םיכרכ5235.  2 םימ -  םייחיקיפא  ןב  םהרבא  "חהכלמ , םילשורימשת

םיכרכ5236.  4 םימ -  השמיקיפא  "אירינפ , םילשוריעשת

םיכרכ5237.  5 םימ -  יולהיקיפא  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "ברלימ , םילשוריפשת

םיכרכ5238.  4 םימ -  םשיקיפא  "טםוליעב  "דעשת מח

לחנ5239. םשיקיפא  "טםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ5240.  6 םילחנ -  םילחניקיפא  תבישי  "חץבוק  םילחנכשת

םיכרכ5241.  2 הרות -  ינרותיקיפא  "וץבוק  סשת

םיכרכ5242.  6 הרות -  םיקפואיקיפא  תבישי  "י  עש םיכרבא  "גללוכ  קרבמשת ינב 

םיכרכ5243.  2 הרות -  בקעייקיפא  "טשילזיימ , "דמשת מח

דומלת5244. יבציקיפא  ןב  קחצי  "טיכאלמ , דולעשת

ןירדהמל5245. תוצמ  לאינדתיפא  ןב  םייח  םהרבא  "וסדע , םילשוריסשת

םיכרכ5246.  3 אבבד -  המלשאחתיפא  ןב  ןושרג  "הרנביר , דווקילסשת

אתרעמד5247. .אאחתיפא  ןימינב  "ארגרבנזייא , עשת

םיכרכ5248.  2 אתתעמשד -  המלשאחתיפא  ןב  ןושרג  "הרנביר , דווקילעשת

ונלאוג5249. ךתלב  דודספא  השמ  כ"ץ ,

םיכרכ5250.  3 ץרא -  יבציספא  ןב  לשיפ  םירפא  לארשי  - רפוס , "ס רת
"ב ערת

אכלמד5251. בקעיאתעקפא  ןב  רזעילא  המלש  "טיראדנאפלא , םילשורילשת

קחצי5252. ןברפא  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"חקחצי תפצסשת

לאיחי5253. תרות  דוד -  תועומש  קחצי -  ,רפא  שיוא דוד -  שיוא , קחצי -  שיוא ,
לכאמ "אלאיחי  נשת

םישדק5254. םירפארפא  "אןמרב , לשת

הדוהיןוירפא5255. ןב  השמ  בקעי  "הונאדילוט , םילשוריסרת

.5256< השדח הרודהמ   > ףסויןוירפא ןב  המלש  "הדירפצנאג , םילשורינשת

ד5257. אנלוט - > ןואטב   > תודיסחלוןוירפא הרותל  "בןואטב  דודשאעשת

א5258. דודשאןוירפא -  אנלאט  ןנחוי  תראפת  "דתודסומ  דודשאסשת

םיכרכ5259.  2 ףסויןוירפא -  ןב  המלש  "דדירפצנאג , ראוגנוא Uzhgorodכרת

םיכרכ5260.  5 טשפדוב > -  > - ץבוקןוירפא "ד פרת
"ח טספדוב Budapestפרת



םיכרכ5261.  10 "זץבוקןוירפא -  קרבכשת ינב 

דוד5262. ףסויןוירפא  ןב  דוד  ירוא  "גןוירפא , ןנוקטיאלרת
Chernyshevsk

םינתח5263. קחציןוירפא  ןב  ישיבא  "דינרהט , םילשוריעשת

םיכרכ5264.  2 םינתח -  השמןוירפא  ןב  ןנחוי  "ברפוס , םילשוריסשת

םיכרכ5265.  2 ףסוי -  בקעיןוירפא  "זבל , תיליענשת ןיעידומ 

בקעי5266. ןימינבןוירפא  ןב  בקעי  םימואת , ץיבוניבר 
הדוהי "גיבצ  םילשוריעשת

לארשי5267. לדנמןוירפא  םחנמ  "הסייוו , םילשורינשת

ןועמש5268. יברל  יולהןוירפא  יבצ  לארשי  ןב  לאומש  "דרבה , סשת

המלשל5269. היראןוירפא  הדוהי  "דרניד , קרבעשת ינב 

המלשל5270. דווקיילןוירפא  הובג  שרדמ  "התיב  דווקילעשת

.5271 - רוטל "ל  שרהמ ירואיבו  ישודיח  המלשל -  ןוירפא 
"ז א "ל)עהא שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "חאירול , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ5272.  2 יבצ -  יבצןוירפא  "גרגרבניו , םילשוריעשת

המלש5273. בילןוירפא  באז  ןב  ןמלז  המלש  "וםור , השרו Warsawלרת

המלש5274. אווקלוזמןוירפא  לארשי  ןב  ףרודסמרהליות"צהמלש 
Wilherms

המלש5275. השמןוירפא  ןב  ךורב  והילא  "זלקניפ , םילשוריסשת

ןילוח5276. המלש -  ןורןוירפא  איסוז  יכדרמ  ןב  המלש  "עךבמוב , קרבשת ינב 

המלש5277. המלשןוירפא  "דםאטשרבלה , סשת

םיכרכ5278.  2 המלש -  םהרבאןוירפא  "חןושש , היצנו Veniceסש

הדגה5279. "דהידורפרענאקירפא  גרובסנהויסרת

םיכרכ5280.  5 אינעד -  סומינולקאתסקרפא  ךורב  ןב  דוד  הרמ Satu Mareת"שרברפש , וטס 

.5281< הדיח בתכ   > הדיח עיבאו  יפ  לשמב  םחנמחתפא  ןב  ביל  הדוהי  ךרעבהירא  םדרטסמאת"ק 

.5282( םייח ץפח  יטוקיל   ) יפ לשמב  באזהחתפא  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
( םיטוקיל "ס( םילשורישת

הנטק5283. יכדרמעבצא  ןועמש  ןב  "וםחנמ  רימזיא Izmirלרת

המחלמל5284. ןולאייתועבצא  "ויחרפ , "דעשת מח

השמ5285. תרות  בקעיתוליצא  ןב  השמ  הדוהי  "טקויאב , קרוי New Yorkפרת וינ 

לש5286. "ד  מהיבל םירפס  םורתל  האירק   > לארשי ינב  יליצא 
< קחציןרמ ןב  םהרבא  "גןרמיאמ , Amsterdamלקת םדרטשמא

לארשי5287. ינב  לאירזעיליצא  ןב  יכדרמ  "ידירפטוג , ,שת ביבא לת 

אבא5288. .ב.אלצא  "זשמרח , "דסשת בח רפכ 

ידוהיה5289. ךוניחב  קחציונלצא  עד  "דרב  "דשח מח

רהצ5290. ינבאו  הניב  יזנכשארצא  הדוהי  השמ  ןב  יבצ  "אןרהא  רימזיא Izmirרת

הטוסה5291. בודרצא  ןב  יבצ  רזעילא  "אלבר , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ5292.  4 קחצי ש"ץתומדקא -  ןב  "וריאמ  בוקרטויפפרת

אתביתמ5293. ראובמה  רדהותומדקא  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םירופל5294. לאושתומדקא  "צרדנאמ , בובל Lvovרת

תורואמה5295. ינש  שוריפ  םע  השמתומדקא  ןמלז  רואינש  "בןיבוש , הנליו Vilnaסרת



דעומ5296. יבצחקא  םהרבא  "בםייהנפפ , םילשוריפשת

םיכרכ5297.  3 םילימו -  תויתואב  והיתתמהילאוטקא  "גןוסרזלג , םילשורינשת

קחצי5298. תא  המלשםיקא  םהרבא  ןב  "עקחצי  דאדגב Baghdadרת

.5299< םולש תבהא  תרודהמ   > קחצי תא  המלשםיקא  םהרבא  ןב  "חקחצי  םילשוריעשת

ימחרד5300. הירזעאדילקא  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "גריפס , הנליו Vilnaערת

א5301. "טהבישקאהבישקא -  םילשוריעשת

םימי5302. תדמח  תודוא  הדמח -  "ש  םירפארא לאירא  "עבונורהא , קרבשת ינב 

המחנב5303. והילדגהארא  "זץיבוניבר , םילשוריעשת

תואלפנ5304. תודיסחונארא  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח "דעשת בח רפכ 

תואלפנ5305. לואשונארא  "בשילזיימ , םילשורינשת

םיכרכ5306.  2 תואלפנ -  תואלפנונארא  "חונארא  "דסשת בח רפכ 

שידיא5307. םוגרתב  ראובמה  תובא  השמעברא  "ביקסבשירק , םילשורימשת

הכולמה5308. םאו  תוהמא  והילאעברא  "זדידי , םילשורינשת

םיכרכ5309.  10 תומא -  ףסאעברא  דודבע , '' מח

םיכרכ5310.  2 תורשכ -  תומא  ףסאעברא  דודבע , '' מח

הלפת5311. לש  תומא  יכדרמעברא  "השאטופ , םילשוריסשת

םימודקה5312. ןויטנזיב  ימכחמ  דחאל  ןיאושינ  תושרד  לארשיעברא  בקעי  "בלטס  םילשוריפשת

םישרח5313. ןנחלאעברא  ןב  רב  רכששי  "אףסוי  מת רדואדמת -  טרופקנרפ 
Frank

תודוסי5314. גאהמעברא  יולה  קחצי  ןב  לואש  "גןרהא  םדרטשמאמקת
Amsterdam

ןגה5315. חתפו  םיפנכ  ךונחעברא  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"הךינה ןילופ Polandפרת

ךורע5316. ןחלש  הנש  תואמ  לבויעברא  "התכורעת  םילשוריכשת

םיכרכ5317.  3 ףסכ -  לקש  תואמ  ףסויעברא  ןב  םייח  "דלאטיוו , ץרוק Koretsסקת

תומוצ5318. תונושעברא  .תוחילס  "ז.תוליפת  ןיומנרת טרונקנרו ע"נ 

םירעש5319. לגסעברא  לכימ  "זלאיחי  גרובמוה Homburgקת

הדגאבו5320. הכלהב  םירצמה  ןיבו  תוינעת  "גץבוקעברא  םילשוריעשת

הדגאבו5321. הכלהב  םירצמה  ןיבו  תוינעת  םולשעברא  דוד  "איקנ , םילשוריפשת

תופוקת5322. היחתפעברא  ןב  קחצי  "אןרוקנטשרג , קרב Bene Berakישת ינב 

םיזרא5323. םיזראהעברא  "דהעברא  קרבשח ינב 

הרסמב5324. ןועמשהעברא  ןב  ןבואר  דוד , "וןב  םילשורילשת

םיעיבג5325. ונרווילהעברא  .ה  " צרת "א.םינוקית  ונרוויל Livornoצרת

.5326( םינורחא םיאיבנ   ) ג םירשעו -  ונרווילהעברא  .ד  " צקת .ך  " "דנת ונרווילצקת

םיכרכ5327.  6 יש > - תחנמ   > םירשעו ןבהעברא  לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,
םהרבא

 - "ב קת
"ד הבוטנמ Mantuaקת

םידיסח5328. ןמלזהעברא  רואינש  "הרגרב , "דסשת בח רפכ 

םישרח5329. טוצנאלמהעברא  ךורב  ןב  ביל  "ט,הירא  רת בובל[

ןבא5330. ירוט  וקורמהעברא  "טימכח  םילשורימשת

ןבא5331. ירוט  ןב י חהעברא  רזעלא  םהרבא  "ער"ז  בוקרטויפ Piotrkowרת



םיכרכ5332.  2 ןבא -  ירוט  הקלמשהעברא  לאומש  ןב  רזעלא  "דחקור , "דשח מח

ןבא5333. םירוט  הימחנהעברא  ןב  רזעילא  "וןזייא , הלשימרפ Przemyslמרת

םירמאמ5334. םוחנהעברא  "וםאהארבא , דוואקיילעשת

הדגאב5335. םירמאמ  בקעיהעברא  םייח  "דטכיודלוג , הנביבשח םרכ 

תכל5336. יביטמ  תכלהעברא  יביטמ  "עהעברא  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיחתפנ5337. םירפס  בקעיהעברא  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבלשת ינב 

תיבה5338. ידומע  ןהכההעברא  ביל  הדוהי  ףסוי  .חןאמפוה , " הניוירת

םיכרכ5339.  5 הרותה - ) לע  "י  שר לע   ) םישוריפ יתפשהעברא  שובל , הירא , רוג  יחרזמ ,
"בםימכח השרוכרת

ארוקה5340. לוק  בודהעברא  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ג,רב שת ]

םינינק5341. ןוטנפנקהעברא  המלש  ןב  "זהדוהי  נשת

םירמוש5342. לאומשהעברא  ןב  השמ  לאפר  "בזאבלא , ספ Fezשת

םיכרכ5343.  4 םירעש -  ןידעהעברא  "זץלזנייטש , םילשוריעשת

האס5344. ףסאםיעברא  דודבע , '' מח

הנש5345. אגרשםיעברא  לאקזחי  ןב  דוד  ריאמ  "דאנהכ , םילשורינשת

םינימה5346. יבצתעברא  ףסוי  "בןומיר , תובשעשת ןולא 

םיכרכ5347.  2 םינימה -  ןמלזתעברא  םהרבא  ןב  השמ  "דרנייו , םילשורינשת

םירדוהמה5348. םינימה  ןילרקתעברא  דוד  תנשמ  "ד  מהיב "ר  וח
"טןילוטס תיליעעשת רתיב 

םתכלהכ5349. םינימה  היראתעברא  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "עיאני , קרבשת ינב 

םתכלהכ5350. םינימה  ןועמשתעברא  ןב  םהרבא  יכדרמ  "טךורב , "דעשת מח

ןירדהמל5351. םינימה  לאינדתעברא  ןב  םייח  םהרבא  "גסדע , םילשוריסשת

.5352( ינועבצ  ) ןירדהמל םינימה  לאינדתעברא  ןב  םייח  םהרבא  "זסדע , םילשוריסשת

לארשי5353. ץראב  ידוהיה  בושיה  ןמחנןוגרא  ריאמ  ןב  השמ  "ביקסבורטסוא , םילשורישת

לארשיב5354. הביבסהו  הקסור  הור -  יאצוי  "בןולעןוגרא  כשת

"ק5355. האב םידרפס  הרות  יציברמ  "הץבוקןוגרא  "דנשת מח

םימשה5356. בקעיתובורא  ןב  רזעלא  "דלקנש , השרו Warsawסרת

דודתוגורא5357. ןב  והילא  השמ  יקסננר , "טז' םילשורישת

דימת5358. קחציתחורא  ןב  לאומש  ' ונאילידומ , "ז יקינולש Salonikaטקת

אפרמו5359. השנמהכורא  ןב  דוד  ללה  "זןוהתס , םילשוריסשת

ןויצל5360. ךרדה  לאומשהכורא  "סגרבנרטש , הוקתשת חתפ 

אפרמו5361. הליהקהכורא  "ה.ונרוויל  ונרוויל Livornoסקת

הדימ5362. ץראמ  לדנמהכורא  םחנמ  "דןמפנורב , דולשח

םיכרכ5363.  6 ימע -  תב  בקעיתכורא  "ויקסבוקר , םילשורילשת

הקברךממורא5364. "חיראב , םילשוריעשת

הקברךממורא5365. ןורהא ,)  ) חיראב '' םילשוריעשת

םיכרכ5366.  10 ינרותךממורא -  "וןולע  םילשוריסשת

םיכרכ5367.  2 ךלמה -  יקולא  החמשךממורא  ןב  הירא  רדנסכלא  "זםיובלדנמ , םילשוריסשת

המלשךממורא ה'5368. ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 



םיכרכ5369.  3 תירבה -  והילאןורא  "הךלמילא , "דעשת מח

הכונח5370. םייח -  לשיפןורא  םירפא  ןב  םייח  ןרהא  "חןקלוו , םילשוריעשת

ףסוי5371. לש  ןרהאונורא  ןב  ףסוי  "הגניסמ , ואלסרב Breslauלרת

ןונבלב5372. קחציזרא  "ורגנלרא , םילשוריעשת

ןונבלב5373. קחציזרא  ןב  ללה  רזעילא  "זןוסנורא , ןימד Frankנרת טרופקנרפ 

ןונבלה5374. ןועמשזרא  ןב  ףלוו  באז  "בםיובננאט , ןודנולפרת

והיעשי5375. הדוהיזרא  ןמחנ  ןב  והיעשי  קחצי  קינזר ,
"גביל רימוטיז Zhitomirערת

םיכרכ5376.  5 בר -  יבד  באזאזרא  הירא  "דץיברוג , םילשוריסשת

ןישודיק5377. שיא -  ןתניזרא  ןב  יבא  "בלאומש , הוקתפשת חתפ 

לאלצב5378. לאלצביזרא  "הםיובננט , נשת

א-ז>5379.  > דרפס ינואגל  הידפולקיצנא  ןונבלה  שיעייזרא  ןב  ןועמש  "וונונאו , םילשוריסשת

ח-י>5380.  > דרפס ינואגל  הידפולקיצנא  ןונבלה  שיעייזרא  ןב  ןועמש  "וונונאו , םילשוריסשת

י-ע>5381.  > דרפס ינואגל  הידפולקיצנא  ןונבלה  שיעייזרא  ןב  ןועמש  "וונונאו , םילשוריסשת

פ-ת>5382.  > דרפס ינואגל  הידפולקיצנא  ןונבלה  שיעייזרא  ןב  ןועמש  "וונונאו , םילשוריסשת

ןונבלה5383. לאומשיזרא  ןב  דוד  "ודורבסיו , ביבא Tel Avivטשת לת 

ןונבלה5384. שריהיזרא  יבצ  ןב  םחנמ  "ויקסבוקארק , הנליו Vilnaצרת

ןונבלה5385. ריאמיזרא  ןב  לאומש  "אץטינייר , שקפערת

םיכרכ5386.  2 ןונבלה -  היראיזרא  "אזנאג , םילשוריפשת

"ו5387. סשת הרותה -  ןולעיזרא 

בקעי5388. יכדרמיזרא  ןב  השמ  םהרבא  ןמדירפ ,
"חןהכה דווקילעשת

ןונבל5389. ןונבליזרא  "איזרא  היצנו Veniceסש

ןונבל5390. הירכזיזרא  ןב  םייח  "סינאונס , דוהישת

ןונבל5391. לכימיזרא  קחצי  ןב  ףסוי  הירא  "ןיטלוז , קרבשת ינב 

ןונבל5392. רזעלאיזרא  ךלמילא  "זגרבנרא , םילשוריכשת

םיכרכ5393.  2 ןונבל -  באזיזרא  השמ  "דןתיא , קרבסשת ינב 

א5394. ריאמםיזרא -  ןב  םימחר  והילא  "דינייז , הפיחעשת

םימ5395. ילע  - םיזרא  הירא ןב  לאומש  השמ  אריפש ,
ןועמש ןב  לאיחי  םהרבא  "ושטיוד , םילשוריסשת

"ן5396. רהב דוד  יבר  דוד -  םוחנחרא  ןמליס , לארשי -  "אגרבדלוג , םילשוריעשת

תובורעת5397. העד -  ףסויחרא  ןב  םייח  םהרבא  "ולגס , םילשוריסשת

םידעומה5398. הרותחרא  תוחרא  תבישי  "חינבר  קרבסשת ינב 

הרותה5399. הרותחרא  תוחרא  תבישי  "טינבר  קרבעשת ינב 

םיכרכ5400.  4 קחצי -  םוחנחרא  לאונמע  ןב  קחצי  "ורלדא , קרבעשת ינב 

םיכרכ5401.  10 רשי -  רכששיחרא  ןב  םייח  הירא  "דסוארטש , םילשורימח

לארשי5402. שחרא  "חיקסייגוב , ,פרת קראיונ

םייחל5403. ןהכהחרא  דוד  ןב  לאומש  "בגרבנירג , ביבא Tel Avivשת לת 

קידצל5404. םייחחרא  םהרבא  "מסגירדור ,  ונרוויל Livornoקת

רושימ5405. דודחרא  בקעי  ןב  ןד  רדנסכלא  "גץיבקדוי ,' Lodzצרת זדול '



רושימ5406. ףסויחרא  לאפר  ןב  והילא  םימחר  "חןזח , םילשורינשת

םיכרכ5407.  2 םירשימ -  םהרבאחרא  ןב  םחנמ  "חשווירט , זולימ Mulhouseירת

טפשמ5408. ףסויחרא  לאפר  ןב  והילא  םימחר  "חןזח , יקינולש Salonikaירת

תועובש5409. טפשמ -  ףסויחרא  ןב  םייח  םהרבא  "גלגס , םילשוריעשת

םיכרכ5410.  2 טפשמ -  תוניידלחרא  שרדמ  "חתיב  םילשוריעשת

תועובש5411. העובש -  הרותחרא  תוחרא  "זתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ5412.  25 הפיחתוחרא -  תיתדה  הצעומה  - ןואטב  "ה כשת
"ד הפיחלשת

ןמית5413. ידוהי  יגהנמ  תובא -  קחציתוחרא  ןב  והילא  "חןוטיב  היריבעשת

וניבא5414. )תוחרא  ויתודוא  ) ןימינב השמ  "חןיטשנרב , קרב Bene Berakנשת ינב 

םדא5415. לארשיתוחרא  ןב  הילא  קחצי  "פהיכלמ , ןוטסזלטשת

םיכרכ5416.  3 ןרהא -  ןהכהתוחרא  השנמ  קחצי  ןב  ןרהא  דלפנזור ,
( ןילרק קסניפמ  "ד( םילשוריעשת

םיכרכ5417.  2 שיא -  והירמשתוחרא  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"טףסוי םילשורימשת

ונמא ע"ה5418. אבילתוחרא  עשאב  "הןייטשנרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ5419.  5 תמא -  ןרהאתוחרא  "דםובנכייא , תיליעשח ןיעידומ 

תיביר5420. תעד -  דוהאתוחרא  ןב  סחנפ  הליש  "טאריפש , קרבעשת ינב 

השאה5421. השמתוחרא  "זןזור , םילשוריסשת

רפוסה5422. לאומשתוחרא  ןב  השמ  ןודנולועשתרפוס ,

ץשולס5423. והילא  יכדרמ  יבר  תודלותו  ןורכזתוחרא  "זרפס  םילשוריעשת

.5424< תוכלה הנשמ  הרשי , ךרד   > םייח ,תוחרא  ןיילק "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
באז רזעילא  ןב  "טהשנמ  נשת

םייח5425. ןהכהתוחרא  ריאמ  ןב  "אףסוי  דודשאסשת

.5426< בקעי תנשוש  םע   > םייח םייחתוחרא  "גתוחרוא  היצנו Veniceפש

תבש5427. םילשורי - > ןוכמ   > םייח לינולמתוחרא  ןהכה  בקעי  ןב  "וןרהא  םילשורינשת

םייח5428. הלימגתוחרא  ןב  העושי  "דהיטע , םילשורישח

םייח5429. לואשתוחרא  ןב  המלש  "טןיצק , םילשורישת

םייח5430. לארשיתוחרא  ןב  הילדג  "זץישפיל , הנליו Vilnaירת

.5431< ילשמ  > םייח הברתוחרא  "ד,ינבר ג' ערת ], הבר יא ג'

לודגה5432. רזעילא  יבר  תאווצ  םייח -  ןרהאתוחרא  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

םיכרכ5433.  4 םייח -  לינולמתוחרא  ןהכה  בקעי  ןב  "זןרהא  םילשוריטשת

םיכרכ5434.  3 םייח -  ןהכהתוחרא  הירא  םייח  ןב  ןמחנ  - אנהכ , "ח נרת
"ט טגיס Sighetנרת

םיכרכ5435.  2 םייח -  "ש)תוחרא  אר  ) לאיחי ןב  "זרשא  םילשוריישת

םיכרכ5436.  3 ןויצע > - רוא  ןוכמ   > םייח לינולמתוחרא  ןהכה  בקעי  ןב  "זןרהא  אריפשעשת זכרמ 

.5437< השדח הרודהמ   > שאר רתכ  םייח  ןהכהתוחרא  שריה  יבצ  ןב  רשא  "ביזנכשא , םילשוריעשת

םיכרכ5438.  2 שאר -  רתכ  םייח  ןהכהתוחרא  שריה  יבצ  ןב  רשא  "היזנכשא , השרו Warsawערת

םיכרכ5439.  2 םילשורי > - ןוכמ   > שאר רתכ  םייח  ןהכהתוחרא  שריה  יבצ  ןב  רשא  "זיזנכשא , םילשוריעשת

שפנ5440. תבישמ  רואיב  םע  "ש  ארהל םייח  יולהתוחרא  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "זגרבדלוג , ףילקיועשת



אתודיסחד5441. ןילימ  רשע  םע  םייח  בקעיתוחרא  ןב  ךונח  ןושרג  "ורנייל , קרבעשת ינב 

הרות5442. לש  םייח  יבצתוחרא  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"חשריה םילשוריעשת

םימכח5443. ןהכהתוחרא  םייח  יבצ  ןב  לאומש  "טןמרביל , םילשוריעשת

הבישי5444. ןבל  הכונח  םיקסופהתוחרא  ילודג  "אתוטיש  "דעשת מח

הרהט5445. םהרבאתוחרא  ןב  ףסוי  "זהיטע , םילשוריסשת

הרהט5446. קיזייאתוחרא  קחצי  "האנהכ , םילשוריעשת

תותסו5447. רהוט -  הדוהיתוחרא  "איקחצי , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ5448.  3 הדוהי -  המלשתוחרא  ןב  הירא  הדוהי  "אןמיינ , םילשוריעשת

םיכרכ5449.  2 הדוהי -  ךורבתוחרא  ףסוי  ןב  קחצי  דוד  "זרנפוה , דעלאעשת

.5450< םינויעו םירואיב   > רשוי ןבתוחרא  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
רשוי תוחרא  ןוכמ  לארשי -  "ובקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ5451.  2 רשוי -  ןבתוחרא  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "זבקעי  קרבנשת ינב 

םימי5452. עשוהיתוחרא  השמ  "חרגניז , םילשוריעשת

םיכרכ5453.  3 םימי -  םייחתוחרא  ןב  באז  םהרבא  "טגלאבעענש , ןילקורבנשת

םיכרכ5454.  3 םירשי -  ,תוחרא  וואקאר ןאמפיל -  בוט  םוי  וואקאר ,
ןויצ "אןב  ןודנולנשת

םחנמ5455. )תוחרא  וילע  ) רטלא לידנעמ  םחנמ  "ברענכאד , ןילקורבפשת

םיכרכ5456.  3 ןרמ -  הידבועתוחרא  ןב  דוד  "וףסוי , םילשוריעשת

קידצ5457. ןייטשנריאתוחרא  ךינעה  ךונח  יבר  "זרכזל  קרבנשת ינב 

.5458< חרוא ילע   > םיקידצ והילאתוחרא  "זטור , קרבנשת ינב 

.5459< רשוי תוחרוא   > םיקידצ םיקידצתוחרא  "אתוחרא  יקינולש Salonikaנקת

םיקידצ5460. "טתוחרא  כקת .םיקידצ  "טתוחרא  יקינולש Salonikaכקת

.5461< בר השעמ   > םיקידצ םיקידצתוחרא  "אתוחרא  קרבסשת ינב 

.5462< םייח תורוא  ןוכמ   > םיקידצ םיקידצתוחרא  "ותוחרא  םילשורימשת

.5463< הנושאר הרודהמ   > םיקידצ םיקידצתוחרא  "אתוחרא  גרפנש

םיכרכ5464.  4 םיקידצ -  םיקידצתוחרא  "חתוחרא  םילשוריסשת

םיכרכ5465.  2 םינויעו > - םירואיב   > םיקידצ רשויתוחרא  תוחרא  "הןוכמ  קרבעשת ינב 

םיבוט5466. ךרד  רואיב  םע  םיקידצ  קחציתוחרא  םייח  "גןיקפיל , םילשורימשת

הקדצ5467. לאינדתוחרא  ןב  רזעילא  "טרובב , "דעשת מח

םיכרכ5468.  3 ןויצ -  ןמלסתוחרא  ןב  ןויצ  ןב  "איפצומ , םילשוריפשת

םיכרכ5469.  5 בקעי -  תולהקה  וניבר  יולהתוחרא  םהרבא  "אץיברוה , קרבנשת ינב 

.54705 השדח > - הרודהמ   > בקעי תולהקה  וניבר  תוחרא 
יולהםיכרכ םהרבא  "דץיברוה , קרבעשת ינב 

תיבר5471. ןהכהתוחרא  לאינד  "זןוטיס , םילשוריעשת

םיכרכ5472.  3 תבש -  קחציתוחרא  ןיבור , ףסוי -  םולש  רבלג ,
"גיכדרמ םילשוריסשת

םולש5473. הרותתוחרא  ישודיח  "דץבוק  קרבסשת ינב 

ןמית5474. ןורושיתוחרא  יטבשל  םולש  "דןוכמ  םילשורימשת

םיכרכ5475.  7 ינדמל -  םשךיתוחרא  "גםוליעב  םילשוריסשת



המלשםיחרא5476. דוד  "זאריפש , םילשורילשת

א5477. אתיירואד -  "ןיחרא  היננח רוא   " "וץבוק םילשוריסשת

םיכרכ5478.  6 יפכ -  ןויקנב  לאכימץחרא  ןב  לאומש  "זץרפ , וקיסקמעשת

םיכרכ5479.  9 רעטעלב -  דנעגוי  ןילופבעשיסקאדאטרא  לארשי  תדוגא  "איריעצ  השרוצרת

םירתסמב5480. בקעיירא  לאלצב  ןב  הירש  "ויקצילבד , קרבלשת ינב 

םירתסמב5481. םחנמירא  סחנפ  ןב  הירא  הדוהי  "נרטלא , םילשורישת

םירתסמב5482. באזירא  החמש  ןב  הירא  ףסוי  "גגרבדלוג , פרת

םירתסמב5483. לאכימירא  ןב  דג  ירא  "דרסיק , םילשוריעשת

םירתסמב5484. יכדרמירא  הירא  "דץיבוניבר , תיליעשח רתיב 

םירתסמב5485. לארשיירא  רגנלרא 

םירתסמב5486. היראירא  אביקע  "בןמגרב , פשת

םהונ5487. קחציירא  ןב  הירא  הדוהי  "טהנידומ , םילשוריפרת

יפצומ5488. בקעי  יבר  לבבמ -  הלע  קחציירא  ןב  םולש  ןרהא  "וימיענ , םילשורימשת

הרובחבש5489. "לירא  צז רתלא  הירא  הדוהי  יבר  "טרכזל  משת

ןמדירפ5490. לבייל  יבר  הרובחבש -  דודירא  חןמדירפ , '' קרבעשת ינב 

םיכרכ5491.  4 הרובחבש -  םייחירא  ןב  שוביל  הירא  - ץישפיל , "כ שת
"א םילשוריכשת

םיכרכ5492.  2 גאש -  ףסויירא ' ןב  ביל  הדוהי  - ןילטייצ , "א סרת
"ב םילשוריסרת

זפ5493. ןולאגירא  "בביברא , הינתנעשת

ןמ5494. יכדרמ  יבר  תודלות  ותרובגב -  םחנמהירא  "חןמרה , םילשורינשת

"ת>5495. וש  > יאליע יבד  םייחהירא  ןב  שוביל  הירא  "דץישפיל , הלשימרפ Przemyslלרת

יאליע5496. יבד  םייחהירא  ןב  שוביל  הירא  "מץישפיל , הלשימרפ Przemyslרת

יאליע5497. יבד  )הירא  ורכזל  ) הירא הדוהי  "ארטכש , םילשוריפשת

םיכרכ5498.  6 השדח > - הרודהמ   > יאליע יבד  םייחהירא  ןב  שוביל  הירא  "אץישפיל , עשת

םיכרכ5499.  5 גאשי -  הדוהיהירא  ןב  קחצי  "זקילג , םילשוריעשת

שיל5500. קחציהירא  לארשי  "עןגרפיא , םילשורישת

גאש5501. בוטהירא  םוי  ןב  םימחר  רזעילא  דידי ,
"גיולה םילשוריפרת

גאש5502. המלשהירא  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

גאש5503. הירא 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןב הירא  ןרהא  ןהכ , לארשי -  בקעי 
ףסוי

"ט םילשוריעשת

גאש5504. באזהירא  םייח  ןב  ביל  הירא  "אלקניפ , םילשוריפשת

םיכרכ5505.  9 גאש -  יניסהירא  ןב  שביל  הירא  "הםאטשרבלה , קרבנשת ינב 

םיכרכ5506.  3 הרותה > - לע   > גאש יניסהירא  ןב  שביל  הירא  "טםאטשרבלה , קרבנשת ינב 

םיכרכ5507.  5 גאש -  היראהירא  "חרטכש , קרבעשת ינב 

םיכרכ5508.  5 תישארב -  א  הרותה > לע   > גאש היראהירא  "טרטכש , קרבעשת ינב 

הניבל5509. יבג  לע  םייחחירא  ףסוי  "אלאונמע , םילשוריסשת

שש5510. היראיחירא  ןב  םולש  דאריפש , '' מח

"ד5511. בח ןופ  געוו  רעד  ןוא  תודיסח  ןיא  רזעילאריפניירא  ןרהא  ןב  ללה  "דןילטייצ , שח



םימי5512. ןרהאתוכירא  "גיאכז , םילשוריעשת

םימי5513. בקעיתכירא  ןב  עטנ  סאנואקת"שץישפיל ,

יסנ5514. המלשםירא  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ5515.  4 יסנ -  ריאמםירא  "טזוזאמ , קרבעשת ינב 

ירומ5516. יכדרמיתירא  ןב  יבצ  םהרבא  "חרקנש , נשת

םיפא5517. המלשךרא  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ5518.  2 םיפא -  באזךרא  הירא  ןב  םהרבא  "וןילי , םילשורימשת

"ת5519. יכנת רימזהיגולואיכרא  "וןהכ , םילשוריעשת

קחצי5520. יול  םיבתכמןויכרא  "דץבוק  סשת

ימע5521. תב -  ןושרגתכרא  לאיתוקי  ןב  םירפא  "ףדראנייד , סיאול St. Louisרת .טס 

ימע5522. תב  ימעתכרא  תב  "אתכרא  ןילרבנרת

"א)5523. דהמ  ) ונוכמ לע  םייחןומרא  השמ  "הינומרא , םילשוריסשת

"ב)5524. דהמ  ) ונוכמ לע  םייחןומרא  השמ  "בינומרא , םילשוריעשת

ןמזה5525. לאיחיתונומרא  "דןמציו , םילשורישח

ארומדא5526. שטיוואבוילאימרא  םימימת  יכמות  תבישי 
הבקסומ "בארטסיא - הבקסומפשת

ןויצ5527. ךורבתונמרא  ןב  רודגיבא  לאקזחי  םיובנטסק ,
"טהשמ סשת

םיכרכ5528.  3 תדע -  דודןרא  ןתנ  ןב  ריאי  אגרש  - ץיבוניבר , "ו ערת
"ב השרו Warsawפרת

םיכרכ5529.  2 לארשיד -  השמאערא  ןב  והילא  "אלארשי , תיליעסשת ןיעידומ 

.5530< אעראד ארפע   > ןנברד - אערא  בוט םוי  ןב  בקעי  לארשי  יזאגלא ,
םהרבא "גדלפנייו , םילשוריכשת

אערא5531. לארשיד -  אערא  אעראד -  ארפע   > ןנברד אערא 
< אניטק

 - בוט םוי  ןב  בקעי  לארשי  יזאגלא ,
לאפר "הןיבר , תילעעשת ןיעידומ 

לילגד5532. ןנברד  "דץבוקאערא  תפצמשת

'ן5533. יבר ןטלא  ןופ  גנואיירפאב  ןוא  ךונחטסערא  םהרבא  "כןייטשנצילג , שת

םתבושמ5534. לאגיאפרא  "אלאירא , ןיפסיחעשת

םיכרכ5535.  2 םתבושמ -  השמאפרא  ןנחלא  ןב  דוד  "טטטשנוק , קרבעשת ינב 

א5536. םירפא -  חילצמץרא  ןב  םימחר  םירפא  "אןהכ , קרבסשת ינב 

טפשמב5537. יברדץרא  אתביתמ  טפשמ  ןשוח  ללוכ 
"בןנחוי הירבטפשת

ןימינב5538. המלשץרא  אביקע  ןב  ןימינב  "חרפוס , םילשורילשת

םיכרכ5539.  5 ןשג -  באזץרא  ןב  לאומש  םוחנ  "ברלטרוג , תובוחרפשת

םיכרכ5540.  4 אשד -  םשץרא  "בםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ5541.  10 הריחבה -  יבצץרא  ףסוי  "ורניו , םילשורינשת

לילגה5542. יבצץרא  םהרבא  ןב  לאומש  "וןיילק , םילשורישת

לילגה5543. סחנפץרא  "חרלימ , תיליעמשת תרצנ 

לילגה5544. לאומשץרא  "זןיילק , םילשוריכשת

הליוחה5545. ךלמילאץרא  ןורכז  "טללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

םייחה5546. השמץרא  ןב  םייח  רטע , "גןבא  צרת



םייחה5547. ןהכהץרא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטסשת

םיכרכ5548.  2 םייחה -  ץיבונרץרא  ' צמ המלש  ןב  "כםייח  םילשורישת

םיכרכ5549.  4 םילהת - > לע   > םייחה ןהכהץרא  שובייפ  לאומש  ןב  םייח  "אםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ5550.  2 םייחה -  היעשיץרא  ןב  םייח  "גןוזרביל , םילשוריישת

םיכרכ5551.  2 םייחה -  הימחנץרא  ןב  םייח  מ , "בינורמוש , קרבפשת ינב 

יבצה5552. ןב י צץרא  לדנמ  םחנמ  "גםיובלייא , מרת

יבצה5553. ןהכהץרא  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטסשת

יבצה5554. לאכימץרא  ןב  ריאמ  סחנפ  רכיילב ,
"ולאומש םילשורינשת

יבצה5555. ךלמילאץרא  ןב  יבצ  "ברטכש , םילשוריסשת

יבצה5556. קחציץרא  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"גןהכה לאסשת תיב 

יבצה5557. יבצץרא  המלש  "ורגיווש , קרבנשת ינב 

יבצה5558. היראץרא  ןב  יבצ  "בןמטוג , ביבאנשת לת 

םיכרכ5559.  5 יבצה -  היראץרא  יבצ  "אןמלגילפ , םילשוריעשת

וניתורוקמב5560. הירתאו  יבצה  אגרשץרא  "דסייו , הפיחנשת

הרותה5561. לע  יבצה  יבצץרא  בד  "גקלופ , דודשאעשת

שדקה5562. בלסרבץרא 

םיכרכ5563.  2 היתוכלהו -  תובשיתהבץרא  הכלהל  שרדמה  "פתיב  םילשורישת

םימיו5564. יבצץרא  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "גיקסרימ , םילשוריישת

םימשו5565. יולהץרא  בקעי  "ארבליפ , םילשורינשת

.5566( למיה ןוא  דרע   ) םימשו .מץרא  ןייטש , הדוהי -  ןב  לארשי  ךילרא ,
"ט.ב משת

בלח5567. תבז  "וץבוקץרא  קרבסשת ינב 

שבדו5568. בלח  תבז  םשץרא  "דםוליעב  םילשוריסשת

.5569< בתכה ןוכמ   > םייח השנמץרא  ןב  םייח  "נןוהתס , םילשורישת

םייח5570. עשוהיץרא  תולעמןמציו ,

םייח5571. יולהץרא  יבצ  יכדרמ  "פןויצ , םילשורישת

םיכרכ5572.  2 םייח -  השנמץרא  ןב  םייח  "חןוהתס , םילשוריסרת

םיכרכ5573.  10 םייח -  עשוהיץרא  ןב  םייח  "בןומולס , םילשוריעשת

הדמח5574. םירפאץרא  ןב  ןרהא  השמ  "טןאמכייר , תפצסרת

הדמח5575. ןרהאץרא  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "טןרטש , םילשוריסשת

הדמח5576. םהרבאץרא  "עהקוק , קרבשת ינב 

הציב5577. תוכרב , הדמח -  לאיחיץרא  ןב  בוד , ךינעה  ךונח  הירנ ,
קחצי "חםהרבא  םילשוריעשת

הדמח5578. לאקזחיץרא  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבנשת ינב 

םיכרכ5579.  3 הדמח -  ןימינבץרא  ןב  לואש  "זילארשי , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ5580.  2 הדמח -  לכימץרא  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "נםיבלמ , קרבשת ינב 

םיכרכ5581.  3 הדמח -  יולהץרא  לאומש  ןב  באז  לארשי  "זץיוורוה , גרבמלירת

םיכרכ5582.  14 הדמח -  ןהכהץרא  ריאמ  דוד  "דסורג , קרבשח ינב 

הבחרו5583. הבוט  הדמח  לאקזחיץרא  ןב  השמ  "דלאירוצ , םילשורינשת



ונתדמח5584. ריאמץרא  ןב  םימחר  והילא  "גינייז , הפיחעשת

ץפח5585. םלושמץרא  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"דשובייפ םילשורימרת

ץפח5586. שריהץרא  "טרבראג , הנליו Vilnaסרת

.5587< תנקותמו הינש  הרודהמ   > ץפח ןמלזץרא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"ץןהכה םילשורירת

םיכרכ5588.  3 ץפח -  ןמלזץרא  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
והיעשי אריפש , "זןהכה -  "דמשת מח

ןדע5589. יצע  בוט -  בילץרא  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "ביולה , םילשוריסשת

הבוט5590. רדנסכלאץרא  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"זיבצ םילשורישת

הדוהי5591. ןהכהץרא  םהרבא  ןב  הדוהי  'י , "זגונאט ונרוויל Livornoנקת

םינומרחו5592. ןדרי  לאגיץרא  "טלאירא , בונלשת

לארשי5593. ןרהאץרא  ןב  לכימ  לאיחי  "ויקסניצאקוט , םילשוריטשת

לארשי5594. ןמלזץרא  יכדרמ  ןב  לאקזחי  "היקסמרבא , שת

לארשי5595. ןתנץרא  ןב  םהרבא  "חהנוב , ,צרת ביבא לת 

לארשי5596. ןסינץרא  ןב  לאומש  "דקב , ןיימדשח טרופקנארפ 

לארשי5597. םירפאץרא  "אןמסלג , פשת

לארשי5598. בקעיץרא  ןורוד  "פסויבוקעי , םילשורישת

םיכרכ5599.  2 לארשי -  בלסרבמץרא  החמש , ןב  "אןמחנ  םילשורישת

.56004 תירוטסיה -  תיפרגופוט  הידפולקיצנא  לארשי  ץרא 
והיעשיםיכרכ "אסרפ , םילשוריישת

רפוס5601. םתחה  תנשמב  לארשי  לאומשץרא  ןב  השמ  "ברפוס , םילשורינשת

קוק5602. ברה  לש  ותנשמב  לארשי  ריאמץרא  "טןדמ , םילשוריצרת

םיארומאו5603. םיאנת  לש  םתנשמב  לארשי  בקעי ח'ץרא  "פ ,  "דלרח םילשוריסשת

םיכרכ5604.  3 תובושתה -  תורפסב  לארשי  לארשיץרא  "זיקסנפיצש , םילשוריכשת

םיריתה5605. ץרא  רותב  לארשי  הישעתהוץרא  רחסמה  "בתקלחמ  םילשוריפרת

תוקיתע5606. תופמבו  תונומתב  לארשי  באזץרא  61יאנליו ,

היתויעבו5607. לארשי  יבצץרא  לאומש  "נןמרה , קרבשת ינב 

םילשוריו5608. לארשי  םיסנץרא  ברה  "דדי  םילשורישח

א5609. םלועה -  תמחלמ  ימיב  הירוסו  לארשי  ןבץרא  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
ףסוי

 - "ח פרת
"ט םילשוריפרת

תועסמה5610. רפס  תימורדה -  הירוסו  לארשי  והיעשיץרא  "אסרפ , םילשוריפרת

היתונכשו5611. לארשי  יולהץרא  סחנפ  ןב  באז  לארשי  "גץיבורוה , פרת

היתודלותו5612. לארשי  לכימץרא  לאיחי  ןב  לצג  "גלסרק , ,)שת ביבא - לת )

התשודקו5613. השוביכ  לארשי  יולהץרא  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "גרלימ , םילשוריסשת

ןויזח5614. איג  אשמ  לארשי  ןסינץרא  ןב  לאומש  "דקב , "משח דפפ

לארשי5615. םע  תלחנ  לארשי  ןמלזץרא  יכדרמ  ןב  לאקזחי  "טיקסמרבא , קרבכשת ינב 

לארשי5616. ןב  רואיב  םע  לארשי  לארשיץרא  ןב  השמ  םייח  "גןמסקו , םילשוריכשת

הלעמ5617. לש  לארשי  לאיחיץרא  "הןיטשטנרג , ביבאמשת לת 

תורנכ5618. ןסינץרא  ןב  לאומש  "אןיביי , ,ישת םילשורי



ויבא5619. ירוגמ  )ץרא  ךרוע  ) הדוהי "חןמלירב , םילשורימשת

השרומ5620. היחתפץרא  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , נשת

תבשונ5621. בקעיץרא  ןב  םהרבא  "חןהכה , םילשוריכשת

הלחנ5622. הדוהיץרא  "זביבש , םילשורילשת

םייח5623. םימ  םימ -  ילחנ  םייחץרא  "אןהכה , ביבאמשת לת 

םייח5624. רוקמ  םימ , ילחנ  םייחץרא  "אןהכה , ביבאמשת לת 

ילתפנ5625. לאומשץרא  ןב  בקעי  הדוהי  "זןמקיד , םילשורימשת

יבצ5626. השמץרא  ןב  ביל  הירא  יבצ  אירול ,
"חלאלצב השרוצרת

יבצ5627. ףסויץרא  "השריה , כשת

יבצ5628. ןאמפילץרא  רזעילא  םהרבא  ןב  שריה  "גיבצ  םיהלדר Roedelheimיקת

יבצ5629. םירפאץרא  ןב  שריה  יבצ  "מםימואת , בובל Lvovרת

יבצ5630. קחציץרא  םהרבא  ןב  שריה  יבצ  "הםור , הנליו Vilnaלרת

.5631< הרותה לע   > יבצ לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "מרמורפ , ביבאשת לת 

יבצ5632. יבצץרא  "אידיד , הירבטלשת

יבצ5633. לארשיץרא  ץרא  יניינעב  םירמאמ  "טץבוק  משת

.5634< םידעומ  > יבצ לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "זרמורפ , םילשוריסשת

יבצ5635. יולהץרא  שריה  יבצ  "זוול , מרת

יבצ5636. ריאמץרא  יתבש  ןב  לדיא  יבצ  "היקשישייא , הנליו Vilnaסרת

ב5637. השדח - > הרודהמ  םידעומ -   > יבצ לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "ארמורפ , םילשוריפשת

א5638. השדח - > הרודהמ  הרות -   > יבצ לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "ארמורפ , םילשוריפשת

ב5639. יבצ -  םייחץרא  רנייטש , רסיא -  "ביקסנולק , םילשורינשת

םיכרכ5640.  2 יבצ -  לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "טרמורפ , ןילבול Lublinצרת

םיכרכ5641.  3 יבצ -  בילץרא  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 
"גבאלסידיאוומ םילשורינרת

םיכרכ5642.  2 השדח - > הרודהמ   > יבצ בילץרא  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 
"עבאלסידיאוומ שת

םיכרכ5643.  2 יבצ -  שריהץרא  יבצ  שטיוואניבאר , - רעטכרעוו
סחנפ "וןב  עשת

םיכרכ5644.  2 תשדוחמ > - הרודהמ   > יבצ לדנהץרא  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "טרמורפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ5645.  2 היבצ -  ימואתו  יבצ  דודץרא  בקעי  ןב  שריה  יבצ  "האדורב , סשת

םיפנכ5646. לצלצ  םייחץרא  "בהירבט , ביבאסשת לת 

םימודק5647. בילץרא  הדוהי  ןב  המלש  "טןוזיוול , הנליו Vilnaצקת

םייחה5648. בקעיתוצרא  ןב  םייח  'י , "בגאלאפ םילשורילרת

םייחה5649. העושיתוצרא  ןב  יכדרמ  "בהיטע , יטיס Mexicoישת וקיסכמ 

םייחה5650. םיתמותוצרא  םילוח  הברת"ש.תוליפת  ג'

אקירמאב5651. לארשי  ילודגל  םילודגה  םש  םייחה -  רעבתוצרא  בד  "בץראווש , נשת

םיכרכ5652.  5 םייחה -  לכימתוצרא  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "ךםיבלמ , ,שת םלשורי

םולשה5653. ןהכהתוצרא  יבצ  ןב  םולש  "בסייו , םילשוריסשת

םיכרכ5654.  4 םולשה -  לכימתוצרא  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "הםיבלמ , קרבנשת ינב 



הדוהי5655. םולשתוצרא  ןב  ביל  הדוהי  "זץרובד , הנליו Vilnaמרת

א5656. )יצרא -  טקלמ  ) הדוהי "בברהב , םילשורימשת

םיכרכ5657.  4 )יצרא -  ךרוע  ) הדוהי "בברהב , םילשורימשת

ןהכהונצרא5658. םהרבא  ןב  קחצי  ןמלז  "איכנא , ופי Jaffaפרת

ךלמילאונצרא5659. םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"חןהכה קרוי New Yorkערת וינ 

בודונצרא5660. יתבש  ןב  ביל  הירא  םייח  "ףאטוז , םילשורירת

םייחה5661. ירבקותושרא  םישודק  תומוקמ  .תוליפת 
"חםיקידצ ,כרת םלשורי

םיכרכ5662.  6 - תשראתשרא -  "ט ישת
"א םילשורימשת

םיכרכ5663.  4 תסנכהתשרא -  תיבו  הליפתה  "מתוברתל  םילשורישת

.5664( םייתד םירפוס  דוגא  לש  הנש  רפס   ) "דתשראתשרא םילשורישת

םיכרכ5665.  2 עובשה -  תשרפל  "צתשרא  לשאר יתד  יתליהקה  "זזכרמה  ןויצללשת ןושאר 

ב5666. יבצ -  לאומשתשרא  ןב  יבצ  יקסני , ' "טצקוט תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ5667.  2 יבצ -  לאומשתשרא  ןב  יבצ  "זץיבוקרמ , םילשוריעשת

יתפש5668. ןהכהתשרא  והילא  לאימחרי  "טכ"ץ , יסנומעשת

םיכרכ5669.  8 םייתפש -  דודתשרא  יכרד  "וללוכ  םילשוריעשת

םיתפש5670. םדרטשמאתשרא  .ז  " צרת .רודיס  "ז.תוליפת  םדרטסמאצרת

וניתפש5671. םיטויפתשרא 

םיכרכ5672.  4 וניתפש -  רכששיתשרא  ןב  השמ  בקעי  - ןאמדלפ , "ב שת
"ט סיאול St. Louisישת .טס 

םיכרכ5673.  2 וניתפש -  יבצתשרא  ןרהא  ןב  והילא  "חרגניזלש , םילשורינשת

םיכרכ5674.  2 דוד -  הדוהישא  דוד  "בןוטסרייפ , תיליעעשת ןיעידומ 

תד5675. סחניפשא  ןב  דוד  "הוטינ , ןודנול Londonעת

תד5676. ףלוושא  באז  ןב  לדנמ  "דםחנמ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

תד5677. המלששא  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

אעיצמ5678. אבב  תד -  ןנחלאשא  ןועמש  "הןינורג , םילשוריעשת

םיכרכ5679.  2 תד -  יולהשא  יבצ  ןב  עשוהי  השמ  "גןייטשניבור , ביבאלשת לת 

םיכרכ5680.  11 תד -  םהרבאשא  ןב  לאיחי  השמ  ןייטשפא ,
יולה המלש 

 - "י שת
"ג - כשת New York קרוי וינ 

.5681< השדח הרודהמ   > תד ףלוושא  באז  ןב  לדנמ  "טםחנמ  דודשאעשת

חבזמה5682. דודשא  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

הכרעמה5683. םחנמשא  ןב  ןרהא  "גוילש , םילשוריעשת

הכרעמה5684. שולאשא  ןועמש  "ורכזל  קרבלשת ינב 

תישארב5685. הרותה -  םירפאשא  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"חןתנ םילשוריסשת

הרותה5686. והילאשא  "זתירטיש , םילשוריעשת

םיכרכ5687.  2 הרותה -  ןרהאשא  "גיקסרוס , קרבעשת ינב 

םיכרכ5688.  2 ףסוי -  לאומששא  "אלטנדלוג , "דפשת מח

וחיריב5689. תדקוי  הנראשא  "דסובוק , "דשח מח



ומל5690. לאומששא  "סןרטש , םילשורישת

א5691. שדק -  דודשא  "חגרבנזור , לאינבינשת

שדוק5692. ןבשא  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"כךלמילא םילשורישת

הליעמ5693. שדוק -  םייחשא  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "הןמרהא , קרבסשת ינב 

שדוק5694. רשאשא  ןב  השמ  "הךובנרטש , םילשוריעשת

.5695< השדח הרודהמ   > שדוק ןבשא  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"חךלמילא םילשוריסשת

הרוחש5696. סחנפשא  ןב  רזעלא  "אןנוג , קרבפשת ינב 

דימת5697. ןורכזשא  "טרפס  םילשורימשת

דימת5698. השמשא  לארשי  ןב  ריאמ  "בןמצרוש , קרבכשת ינב 

דימת5699. ואללקשא  ןב  םהרבא  "חירהמ , קרבסשת ינב 

דימת5700. תכסמ  דימת -  םחנמשא  ןב  ןרהא  "בוילש , םילשוריעשת

אקניפס5701. יגהנמ  דימת -  יולהשא  ףסוי  םייח  "טןמדירפ , סשת

דימת5702. המלששא  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

דימת5703. לצרהשא  הדוהי  ןב  םתיא  "וןיקנה , םילשוריעשת

דימת5704. ןורכזשא  "טץבוק  םילשורימשת

םיכרכ5705.  3 דימת -  םנובשא  החמש  ןב  המלש  ןרהא  "חןומניצ , סשת

דקות5706. דימת  באזשא  לאיתוקי  "גרצלז , ןגמשת תמר 

םיכרכ5707.  2 יעד -  בדאשא  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "הךברעיוא , קרבעשת ינב 

קוחרמל5708. יעד  המלשאשא  ןב  באז  ןימינב  "זןוזבוקעי , כשת

יפכ5709. ןהכהאשא  ךונח  ןב  השמ  םייח  "פץכ , קרב Bene Berakשת ינב 

ילשמ5710. ןואגאשא  ףסוי  ןב  "גהידעס  םילשורישת

יניע5711. רזעילאאשא  ןועמש  רפוס , "בןמסוז -  קרבסשת ינב 

יניע5712. המלשאשא  ןרהא  "הגרבלא , ביבאסשת לת 

יניע5713. םיובסקובאשא  תחפשמל  ןורכז  "דסרטנוק  "דשח מח

יניע5714. ןושמשאשא  ןב  קחצי  "חגרובזניג , תובוחרנשת

םיכרכ5715.  2 יניע -  יתבשאשא  דוד  ןב  ריאמ  בקעי  "טרנסגנל , יזרסשת וינ ג' קייסאפ 

םירהה5716. לא  יניע  לאומשאשא  םהרבא  רפוס ,)  ) רביירש
השמ ןב  "אןימינב  לשת

ךתלהתב5717. לאיבאחבשא  "בדאדח , הירבטסשת

א5718. םחל -  ינאמוסעיבשא  ןב  לארשי  ץקיקמ  "ודאדח , הברשת ג'

רהנה5719. קחצידשא  ןב  דוד  המלש  "ברנזופ , צרת

םילחנה5720. ןמחנדשא  ןב  ףסוי  "גילומחנ , יקינולש Salonikaמקת

םילחנה5721. לאימחרידשא  ןב  המלש  דוד  "אץישבייא , ונרוויל Livornoפקת

םילחנה5722. םהרבאדשא  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "הרכששי  ביבאמשת לת 

דוד5723. תלחנ  םולש -  תלחנ  םילחנה -  םולשדשא  עשיל , דוד -  ץקיקמ  ןודעס ,

םיכרכ5724.  5 םילחנה -  לארשידשא  ןב  דוד  "דןייטשנזייא , םילשוריסשת

םיכרכ5725.  2 םילחנה -  השמדשא  דוד  ןב  ןרהא  לאומש  "חןמנייר , םילשוריעשת



הגספה5726. םהרבאתודשא  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "ורכששי  ביבאמשת לת 

םימי5727. ךונחתודשא  ןב  ביל  הדוהי  "זרלאיב , םילשוריישת

.5728( ןיבוריע , תבש , תוכרב  ) א הגספה -  השמתדשא  ןב  םהרבא  לאומש  "הרצלמ , כשת

הגספה5729. ןמחנתדשא  ןב  ףסוי  "נילומחנ , יקינולש Salonikaקת

הלודג5730. ןורכזהשא  "זרפס  "דסשת מח

לקנרפ5731. הרש  לש  הרכזל  בל -  תמכח  )השא  תכרוע  ) הכרב "אביני , םילשוריעשת

פיליפםישטנעיוושא5732. "יןמדירפ , סערייאשת סונאוב 

תבש5733. םהרבא -  היראישא  ןב  והיעשי  םהרבא  רטלרביג ,
"גהשמ םילשוריעשת

דוד5734. ךורבישא  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"זסחניפ קרוינשת וינ   New York

"ף)ישא ה'5735. יר  ) בקעי ןב  קחצי  "דיסאפלא , רימוטיז Zhitomirכרת

ישא ה'5736.
ןב בוט  םוי  "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 

, אביבח "א , בטיר יליבשא  םהרבא 
"י קומנ ףסוי 

"ה ונרוויל Livornoנקת

לארשיישא ה'5737. ןב  הירמש  היבא  "זקודח , קרבסשת ינב 

עבטמה5738. היראישא  ףסוי  "ברטכש , רומיטלובעשת

קחצי5739. קחציישא  ןב  ןועמש  "חקחצי , םילשורינשת

קחצי5740. לאקזחיישא  רדגיבא  ןב  הינב  "חלצנבנ , םילשורימשת

םירבד5741. רבדמב , לארשי -  לאקזחיישא  עשוהי  ןב  דוד  לארשי  "דבואט , שח

לארשי5742. היעשיישא  םהרבא  "חרפיופפ , םילשוריסשת

לארשי5743. יכדרמישא  ןב  רסיא  לארשי  "דןילרסיא , הנליו Vilnaכרת

לארשי5744. בדישא  לארשי  "דרסדוא , "דשח מח

לארשי5745. םיסנישא  "פןייד , קרבשת ינב 

םיכרכ5746.  2 לארשי -  לאומשישא  ןב  לארשי  - אדורב , "ט פרת
"ו ץיבולהימ Michalovceצרת

םיכרכ5747.  10 לארשי -  תונחתוישא  "סתוליפת  קרבשת ינב 

םיכרכ5748.  3 ריאמ -  ריאמישא  "וןינקעו , תיליעעשת ןיעידומ 

השמ5749. עשוהיישא  םהרבא  ןב  השמ  "חכ"ץ , םילשוריסרת

םהרבא5750. בקעיבישא  ןב  לאומש  םהרבא  "בטנפ , ביבאלשת לת 

םהרבא5751. יבצבישא  ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,
"טךלמילא קרבנשת ינב 

ידי5752. המלשבישא  רשוא  עבשעבג , ראב 

תולוצממ5753. השמבישא  ןב  הירנ  עשוהי  "דאריפש , ןג Ramat Ganסשת תמר 

ךידוקפב5754. המלשחישא  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

ךידוקפב5755. םולשחישא  ןב  הכימ  "זיולה , ביבאעשת לת 

היראהחישא5756. רלדנה , לאקזחי -  "אןוסבקעי , םיבלעשעשת

םיכרכ5757.  2 םירפאהחישא -  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"בןתנ םילשוריעשת

םיכרכ5758.  5 ךיקוחב -  יבצהחישא  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 



ךיקחב5759. רזעיבאהחישא  ןב  ןמלק  לאינד  ןוספלוו ,
יולה ףסוי  "זןועמש  םילשוריסשת

םיכרכ5760.  9 ךיקחב -  יכדרמהחישא  ןב  לאומש  לאימחרי  דיסח ,
"דיולה םילשורינשת

םיכרכ5761.  8 הכלהב > -  > ךיקחב דודהחישא  ןב  ןרוא  "זתירזנ , עבשעשת ראב 

םיכרכ5762.  5 ךיקחב -  דודהחישא  ןב  ןרוא  "חתירזנ , עבשעשת ראב 

םיכרכ5763.  4 תורבוח > -  > ךיקחב דודהחישא  ןב  ןרוא  "פתירזנ , עבששת ראב 

םיכרכ5764.  2 ויתואלפנב -  יולההחישא  ךורב  ןב  םוחנ  "טךובריוא , םילשוריצרת

ךזע5765. בדרישא  רכשי  רליפש ,

ךזע5766. םיסנרישא  "פןייד , קרבשת ינב 

באזהרישא5767. "אלצג , םילשוריעשת

.5768' הל לאפרהרישא  ןב  םולש  "היאבג , םילשורינרת

.5769' הל רשאהרישא  "גםיובננט , םילשוריעשת

ללה5770. ינינעב  סרטנוק  הל - ' ןבוארהרישא  "וץיברוה , "דעשת מח

.5771' הל םימחרהרישא  והילא  ןב  לאננח  "עינייז , הפיחשת

ייחב5772. הל ' הלחמהרישא  לרימ  תינברל  ןורכז  רפס 
יקסנר ' "דצש ביבא Tel Avivסשת לת 

ייחב5773. הל ' םחוריהרישא  לאומש  "טןייטשדלוג , םילשוריעשת

םיכרכ5774.  2 םייח -  לאומשתושישא  םהרבא  ןב  רתלא  םייח  "וטנפ , םילשוריעשת

םיכרכ5775.  2 איקידצד -  השמאתבכשא  ןב  ירוא  םייח  "אץישפיל , נשת

יברד5776. ןויצאתבכשא  ןב  ןב  רעבוד  השמ  "גןיקביר , קרוי New Yorkישת וינ 

ךלמ5777. ןבד  ךלמילאהיתבכשא  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "פגרבצנימ , םילשורישת

יברד5778. דודהיתבכשא  ןב  ןויצ  "זשודק , עשת

םיכרכ5779.  2 יברד -  בקעיהיתבכשא  תוליהקה  ןרמ  לע  דפסה  "וירבד  קרבמשת ינב 

םיכרכ5780.  2 יברד -  אנינחהיתבכשא  ןב  התיוח  יח  םימחר  "בןהכה , היכרבסשת

יול5781. יברד  ןחלשההיתבכשא  ינדעמ  "הןוכמ  םילשוריעשת

ריאמ5782. יברד  דפסהוהיתבכשא  ןורכז  "עירבד  םילשורישת

וניברד5783. םהרבאהיתבכשא  ןב  ביל  הירא  סמהרבא ,
( וילע "פ( קרבשת ינב 

םיכרכ5784.  2 םילשורילוכשאלוכשא -  - ןילרב

םיכרכ5785.  2 רפוכה -  בקעילוכשא  ןב  םהרבא  "דעבס , Drogobychסרת ץיבוהורד '

םיכרכ5786.  2 רפוכה -  םייחלוכשא  ןב  רפוע  "בהלימש , הפיחפשת לאומש  תירק 

רפוסה5787. לשיפלוכשא  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "הרפוס , םילשורילשת

םיכרכ5788.  5 ףסוי -  יחלוכשא  ףסוי  בוט , "חןמיס  םילשוריעשת

םיבנע5789. ןהכהלוכשא  לאקזחי  ןב  לואש  "בכ"ץ , השרו Warsawצקת

תינעת5790. םיבנע -  ריאמלוכשא  והיעשי  ןב  והילדג  "אןוטסרבליס , צרת

אכלמה5791. לואשתולוכשא  המידקאכלמ ,

רמת5792. דודתולוכשא  "ברמת , םילשוריסשת

ה5793. הנש ב >  > םימת ךרדב  רעטסעשטסעווהליכשא  תבישי  "חץבוק  עשת

םיכרכ5794.  3 םימת -  ךרדב  "גץבוקהליכשא  דולמשת



םיכרכ5795.  4 םימת -  ךרדב  רעטסעשטסעווהליכשא  תבישי  "וץבוק  עשת

רפכה5796. רזעיבאלכשא  ןב  ריאמ  "הץליפ , םילשורינשת

םיכרכ5797.  2 רפכה -  קחצילכשא  לאומש  "דךיר , כשת

ןפגה5798. שריהתולכשא  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  ' ןאמדנאל , "ע הלשימרפ Przemyslרת

ןפגה5799. ןמלזתולכשא  לאיתוקי  "דרגה , םילשורינשת

םהרבא5800. לואשלשא  ןב  םהרבא  "זאדורב , ןימד Frankfקת טרופקנרפ 

םהרבא5801. םהרבאלשא  ןב  םירפא  "טתויח , ונרוויל Livornoעקת

םהרבא5802. הדוהילשא  ןינח , "גןב  ונרוויל Livornoמקת

םהרבא5803. ביללשא  הדוהי  ןב  יכדרמ  "איזנכשא , טריפ Fuerthסת

םהרבא5804. רשאלשא  ןב  קחצי  םהרבא  ץיפשסיוא ,
"ץלשנא שד Dejרת

.5805< םהרבא תכרב   > םהרבא רשאלשא  ןב  דוד  םהרבא  "אןאמראוו , םילשורימשת

םהרבא5806. אריפשלשא  םהרבא  יברל  ןורכז  "ערפס  םילשורישת

םהרבא5807. הנוילשא  "דןייטשקילב , הנבישח

םהרבא5808. המלשלשא  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

שדוק5809. תבש  םהרבא -  בקעילשא  ןב  םוחנ  רודגיבא  םהרבא  אדנל ,
ןד םילשוריקחצי 

םהרבא5810. המלשלשא  םהרבא  "וםובנדלוג , םילשורינשת

םיכרכ5811.  10 םהרבא -  והילאלשא  ןב  בקעי  םהרבא  קראמיינ ,
"כעשוהי ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ5812.  3 םהרבא -  רשאלשא  ןב  דוד  םהרבא  "גןאמראוו , בובל Lvovנרת

םיכרכ5813.  37 םהרבא -  ריאילשא  ןב  םהרבא  "סאטופח , הווקתשת חתפ 

םיכרכ5814.  3 םהרבא -  ףסוילשא  ןב  רתלא  לאומש  םהרבא  "עםאל , רת

םיכרכ5815.  10 םהרבא -  ןושרגלשא  ןב  ןועמש  םהרבא  ץישפיל ,
"גףסוי םיסכרעשת

םיכרכ5816.  4 יבצ -  יטוקיל  םע  םהרבא  ריאמלשא  המלש  "בןאמדעירפ , סשת

המרב5817. שריהלשא  יבצ  ןב  םירפא  יקסנילומס ,
"זיולה השרו Warsawנרת

םיכרכ5818.  4 המרב -  לשא 
קחצי ןב  םהרבא  לאומש  רבליס ,

"זקיזייא קרבעשת ינב 

םילודגה5819. ןבלשא  אפיל  רזעילא  רזעלא  זיוהניטראג ,
"חיבצ ישת

םייח5820. םהרבאלשא  ןב  םירפא  םייח  "היטיאלאב , )צרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

תונדגמ5821. רזעילאלשא  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"חןאמפיל הוקלוזסקת  Zholkva

ןתנ5822. םירמאמלשא  "חץבוק  תובשמשת ןולא 

םיכרכ5823.  2 ךל -  תודות  ףסויםלשא  "טןאזו , קרבסשת ינב 

רקבה5824. ןהכהתרומשא  המלש  ןב  "בהדוהי  יקינולש Salonikaירת

רקבה5825. .רקובהתרומשא  תרומשא  .תוחילס  .תוליפת 
"ד "דפש הבוטנמ Mantuaפש

תוכרב5826. הלילה -  רהזיתרומשא  "חיתג , הירבטסשת



םשהב5827. םהרבאחמשא  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

ןויצב5828. םרמעחמשא  "עןוטיב , םילשורישת

ךיקוח5829. םהרבאהרמשא  ןב  יכדרמ  "היזנכשא , םילשוריעשת

םיכרכ5830.  2 יפל -  םהרבאהרמשא  ןב  יכדרמ  "ביזנכשא , םילשוריעשת

םיכרכ5831.  2 תבש -  םהרבאהרמשא  ןב  יכדרמ  "ביזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ5832.  2 תבש -  לאיחיהרמשא  דוד  "טרקינפייל , עשת

בל5833. לכב  ןמלזהנרמשא  המלש  ןב  לאומש  "בךאברעיוא , םילשוריעשת

תודהיל5834. השמבנשא  רטלא  ןב  הדוהי  ןתנ  רנטרוא ,
"סלאומש םילשורישת

תודהיל5835. )בנשא  ךרוע  ) המלש "דמ , "דשח בח רפכ 

"ת5836. ושה תורפסל  לאומשבנשא  "בקילג , םילשוריעשת

וניוק5837. העושיךעשא  "דןוטיב , םילשוריעשת

יבל5838. תא  לעךופשא   ) ץריה ילתפנ  ןב  ןתנ  ץראהנרטש ,
( "זויפ םילשוריסשת

יחיש5839. וינפל  יולהךופשא  קחצי  םהרבא  "ולמרכ , קרבעשת ינב 

תבשב5840. ןוטב  הכלהתרפשא  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "לןוכמ  םילשורישת

םיכרכ5841.  3 ןיימ -  הימריךקשא  "וןהכה , תפצעשת

ורבדב5842. ךורברשא  רשא  "זתרופ , עשת

םיכרכ5843.  2 ורבדב -  רשארשא  "ויאלוזא , הינתנעשת

ונב5844. רחב  .דרשא  ה , "בןמטוג , חרפתעשת

"ג5845. דסמ לארשי  תרטע  "ר  ומדא ראפתא -  ךב  יכדרמרשא  תסנכ  "אןוכמ  קרבפשת ינב 

םיכרכ5846.  117 לחנב -  המלשרשא  רזעילא  "אקיש , םילשורינשת

ונימיב5847. יתקזחה  הדוהירשא  "חדלפניש , םילשוריסשת

תושעל5848. ולחה  יולהרשא  יכדרמ  "זדניורפרטפ , םילשוריסשת

ןנח5849. ןהכהרשא  רשא  ןנחלא  "ורלדא , עשת

ןישודיק5850. ןיטיג  ןנח -  יולהרשא  םהרבא  ןב  השנמ  ןנחלא  "זדלופ , עשת

םיכרכ5851.  7 ןנח -  ןנחרשא  "דוללפא , ןולוחסשת

רמאי5852. רשארשא  "טןוטע , תפצעשת

רחבי5853. לכימרשא  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

ךוניח5854. הוצי -  המלשרשא  זרא  "גרזייק , םילשוריעשת

הוצי5855. השמרשא  דוד  רטלא  "ופעט , םילשורימשת

םיכרכ5856.  2 הוצי -  םירסומורשא  תואווצ  תוגהנה  "דרצוא  םילשוריסשת

םהרבאל5857. ןימינברשא  םייח  ןב  םהרבא  "זילומירטנופ , רימזיא Izmirמרת

דודל5858. לאומשרשא  ןב  דוד  "ויטעומ , ונרוויל Livornoלרת

דודל5859. רמתיארשא  דוד  "בןוטיב , עבשעשת ראב 

הדוהיל5860. רשארשא  "דגרבסרטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ5861.  4 ךלמל -  רשארשא  "טרגנווטכיופ , םילשורימשת

המלשל5862. באזרשא  לואש  ןב  המלש  םייח  "וינמישז , קוטסילאיב Bialystokצרת

תלהק5863. ילשמ , םירישה , ריש  המלשל -  ןהכהרשא  המלש  ןב  באז  "חןמרבוה , סשת

המלשל5864. השמרשא  ןב  המלש  ןאנאד , - "וןבא םילשוריסרת



המלשל5865. בקעירשא  ןב  המלש  "והפי , רימזיא Izmirלרת

המלשל5866. דודרשא  ןב  המלש  "הזולי , קרבמשת ינב 

ןילוח5867. המלשל -  לאירוארשא  "טהסיוס , םילשוריסשת

המלשל5868. לואשרשא  ןב  המלש  "הןאירקונ , םילשוריעשת

הדנ5869. המלשל -  המלשרשא  "אהסיוס , "דפשת מח

המלשל5870. המלשרשא  רשוא  עבשעבג , ראב 

םיכרכ5871.  11 המלשל -  המלשרשא  יכדרמ  "בןמרב , קרבכשת ינב 

םיכרכ5872.  5 השדח > - הרודהמ   > המלשל המלשרשא  יכדרמ  "אןמרב , קרבעשת ינב 

לאומשל5873. רשארשא  לאומש  "זרצניל , "דעשת מח

םיכרכ5874.  5 השרפה -  לע  יבצרשא  ריאמ  ןב  רשא  "וןמזורג , קרבסשת ינב 

תנפצ5875. ביגשרשא  "חתימע , שמשעשת תיב 

ונשדק5876. לכימרשא  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

ויתוצמב5877. ונשדק  "הטקלרשא  םילשוריסשת

שיאה5878. גילזירשא  רשא  היעשי  "זתוילגרמ , םילשוריפרת

שיאה5879. רשאירשא  בקעי  "אץיבוקרא , םילשוריעשת

שיאה5880. השמירשא  "חןדיבא , םילשוריעשת

שיאה5881. הקברירשא  הרואו  ןתנוי  לואש  "וטרוגניו , םילשוריעשת

םיכרכ5882.  4 שיאה -  ירשואירשא  "ויאלוזא , םילשוריעשת

םיכרכ5883.  2 שיאה -  השמירשא  ןב  ףסוי  "היסחנפ , םילשוריעשת

םיכרכ5884.  8 שיאה -  םהרבאירשא  ןב  םולש  ףסוי  "דבישילא , םילשורישח

רבגה5885. דועסמירשא  "בןינקעו , קרבפשת ינב 

הכחמה5886. יכדרמירשא  ןב  לארשי  "פירוגאז , "דשת מח

העורת5887. יעדוי  םעה  והילאירשא  תרדא  "פתבישי  םילשורישת

בל5888. לימעלירשא  רשא  "טרגרב , סשת

םיכרכ5889.  2 הרותב -  לדגש  ימ  יולהירשא  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיקולא5890. תאריב  לשומ  קידצ  הרותב -  ולמעש  ימ  לאומשירשא  "טןשוש , קרבמשת ינב 

םיכרכ5891.  3 ליכשמ -  יסאירשא  "בבוקחצי , ופיעשת

ךרד5892. ימימת  יולהירשא  קחצי  ןב  םהרבא  הידבוע ,
( ויתודוא "ד( "דשח מח

ךרד5893. ימימת  המלשירשא  רשוא  עבשעבג , ראב 

לארשי5894. ןמפילךירשא  בוט  םוי  "דןמלפ , קרבעשת ינב 

"ח5895. וא לארשי -  לאינדךירשא  ןב  לארשי  "חלולא , םילשוריעשת

םילכ ח"א5896. רזעילאךירשא  "פןולא , דווקילשת

םילכ ח"ב5897. רזעילאךירשא  "אןולא , דווקילפשת

לארשי5898. קרבםכירשא  ינב  "דזנאצ  קרבשח ינב 

לארשי5899. בדםכירשא  לשיפ  ןב  ףסוי  "והפי , עשת

אביקע5900. יבר  לארשי -  קודצםכירשא  ןב  יכדרמ  "פסורג , קרב Bene Berakשת ינב 

לארשי5901. החמשםכירשא  לארשי  "עןוסמרבא , םילשורישת

ליח5902. 'התשא  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "וםהרבא  היצנו Veniceסש



"ד5903. בח תונבו  ישנ  לש  יצראה ה-17  סנכה  ליח -  "מםובלאתשא  "דשת בח רפכ 

ליח5904. היעשיתשא  ןב  קחצי  "גהיטע , קרבמשת ינב 

ליח5905. הדוהיתשא  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"דביל ןודנול Londonצרת

ליח5906. הנימתשא  "עץיבוקנימ , "דשת מח

ליח5907. והילאתשא  "גאליכשובא , קרבנשת ינב 

ליח5908. הרשתשא  "זןוסלדנמ , םילשורינשת

ליח5909. ארזעתשא  "סקלופ , "דשת מח

ליח5910. רדנסכלאמתשא  תינברה  "זרכזל  קרבעשת ינב 

ליח5911. ןהכהתשא  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

ליח5912. רמתתשא  םיסכרץיבודיוד ,

וגודריב5913. תחפשמ  ינברמ  רואיב  םע  ליח -  וגודריבתשא  תחפשמ  "הינבר  םילשוריעשת

ליח5914. ןרהאתשא  לאומש  ןב  לואש  "דןיבור , "דשח מח

.5915< השדח הרודהמ   > ליח 'התשא  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "בםהרבא  םילשוריסשת

םיכרכ5916.  3 ליח -  ןרהאתשא  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "טןרטש , םילשורינשת

שרופמו5917. ראובמ  ליח  )תשא  ךרוע  ) דוד ןתנ  "חאריפש , םילשוריעשת

ימ5918. ליח  םולשתשא  "הבתכ , קרבעשת ינב 

תודיפל5919. ןושמשתשא  ןב  רזעיבא  "טגינרב , םילשוריעשת

"ל5920. דש םע  השמתולדתשא  ןב  בקעי  - ךרכב , "ו נרת
"ז השרו Warsawנרת

בוט5921. יכ  רואה  יכנא -  ןד  רכזא -  םהרבא  המלשתא  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

שקבמ5922. יכנא  יחא  השמתא  ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , קרבכשת ינב 

םישקבמ5923. ונא  וניחא  לארשיתא  תדוגא  יריעצ  "ד,תורדתסה  צרת םילשורי[

ארי5924. ינא  םיקולאה  )תא  ורכזל הדוהי ( בקעי  "גקלפ , עשת

א5925. תורנה -  ילתפנתא  קחצי  "הרעלפפאנק , נשת

םימשה5926. המלשתא  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

תילע5927. קחציתא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  - ןוסרואינש , "ד שח

ונילמע5928. לארשיתא  בקעי  םילשורייסאגול ,

םיכרכ5929.  5 המכח -  םיעונצ  יולהתא  בקעי  לאומש  "חרבה , ןורמושסשת ינרק 

הליל5930. םגו  רקב  בודאתא  ךונח  "טאוודפ , םילשוריכשת

העדותהםירגתא5931. תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

ותרחב5932. יכדרמהתא  "אגרבנירג , הנביבעשת םרכ 

ונתרחב5933. תובישיההתא  ידימלת  "טדוגיא  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ5934.  4 ונתרחב -  בדהתא  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "וםלהליו , םילשוריעשת

םיכרכ5935.  2 ונתרחב -  השמהתא  לאיחי  ןב  יכדרמ  "טץילרג , קרבנשת ינב 

םיכרכ5936.  2 תרצי -  ןהכההתא  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "וןב  קרבעשת ינב 

יסחמ5937. םיסנהתא  "פןייד , קרבשת ינב 

תילגנ5938. םירפאהתא  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"עיכדרמ דווקילשת

ידמע5939. םשהתא  "אםוליעב  םילשוריפשת



ינפל ה'5940. )ךלהתא  ויתודוא  ) םחנמ ןב  דוד  "חגנוטכייל , קרבנשת ינב 

.5941< ץמוא ףסוי  אתוותא -  קסע   > אתיירואד הדוהיןוותא  ןב  ףסוי  "הליגנע , םילשוריעשת

.5942< הנומא ךרד  תונוילג   > אתיירואד הדוהיןוותא  ןב  ףסוי  "טליגנע , קרבעשת ינב 

םיכרכ5943.  3 אתיירואד -  הדוהיןוותא  ןב  ףסוי  "אליגנע , םילשוריעשת

הלואגד5944. םחנמאתלחתא  םייח  "אסטיול , םילשורילשת

הלכ5945. ןונבלמ  ףסוייתא  "ארנלק , םילשוריסשת

ידע5946. םשםתא  "דםוליעב  "דשח מח

תושק5947. םייחםתא  ןב  הדוהי  "גילעבלא , רימזיא Izmirנרת

םולש5948. לארשיםתא  "הןייבנפלא , םילשוריעשת

אתבש5949. יבצינתא  ןב  לארשי  בקעי  "חןידמע  םילשוריסשת

השמד5950. "םאתוטשפתא  במרה יבתכ  רקחל  "זןוכמ  שמשסשת תיב 

םיכרכ5951.  2 השמד -  טקילאתוטשפתא   ) עשוהי קחצי  ףסוי  טכעה ,
( "הךרעו שמשסשת תיב 

ארדו5952. ארד  לכב  השמד  .אאתוטשפתא  "חרעכאבסניוו , "דנשת מח

םיכרכ5953.  7 אתדועס -  ןהכהוניקתא  ףסוי  ןב  הירא  "ביקצינשלפ , םילשוריסשת

םיכרכ5954.  2 אתדועס -  יבצוניקתא  ןרהא  ןב  והילא  "ברגניזלש , םילשוריעשת

רתאו5955. הדוהירתא  ןב  לארשי  "דךילרא , ביבא Tel Avivנשת לת 

אשידק5956. רואילארתא  "טזורנשור , קרבסשת ינב 

םיכרכ5957.  2 ונימל -  קחציגורתא  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "זץרווש , עשת

הלוגס5958. בדירתא  ןב  לארשי  "הןזור , תובשסשת ןולא 

לארשי5959. ץראב  םישודק  אגרשםירתא  "אסייו , םילשוריסשת

א5960. דג -  דגאב  "דןומימ , דעלאשח

םיכרכ5961.  2 "ק -  ארגה ינינפל  דג  םהרבאאב  לארק , ףסוי -  דג , "באב  הוקתסשת חתפ 

שמשה5962. םייחאב  קחצי  "וסופ , םילשוריעשת

המחנו5963. העושי  "לאב  גס שריה  יבצ  ןב  היעשי 

חכ5964. והילאאב  ןימינב  "ויקצעדאראג , סירפ Parisעשת

תועט5965. ללכל  אב  סעכ  ללכל  החמשאב  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריסשת

הרותה5966. "ר  םירועישאב "דףסאמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ5967.  2 הליהקקסיורבאב -  "זרפס  ביבאכשת לת 

ךלמ5968. "נץבוקתורגאב  קמעהשת לדגמ 

א5969. הנומאבו -  ןהכההבהאב  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

דימת5970. הגשת  יולההתבהאב  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "הרגניזלוש , קרבסשת ינב 

י5971. םהרבאלהאב -  להא  תסנכה  תיב  "אןועידי  קרבמשת ינב 

םיכרכ5972.  3 )להאב -  ךרוע  ) הנקלא "חריפכ , םילשוריכשת

קחצי5973. ןהכהלהאב  השמ  "דרשיפ , םילשוריעשת

הרות5974. לש  הרותהלהאב  ילהא  "מ  היב "דץבוק  עשת

םיכרכ5975.  6 הרות -  לש  בקעיהלהאב  "חלאירא , םורדנשת רפכ 

םיכרכ5976.  2 הרות -  לש  "נץבוקהלהאב  ןגישימשת

א5977. "ד -  בח ןועמשילהאב  לואש  "השטיוד , נשת



םיכרכ5978.  2 הנח -  - ןועובשילהאב  "מ שת
"ד דבחמשת רפכ 

תבש5979. תוכלה  ףסוי -  והיקזחיילהאב  בקעי  ןב  ףסוי  "חדלאוונירג , סשת

בקעי5980. באזילהאב  הדוהי  ןב  החמש  "גףסא , םילשורישת

רפס5981. ףסויילהאב  םייח  ןב  םהרבא  "טירעי  םילשוריצרת

םיקידצ5982. "טץבוקילהאב  הפיחנשת

םיקידצ5983. םהרבאילהאב  ןב  רזעילא  ןמלק  לקנרפ ,
"זאבא ביבא Tel Avivכשת לת 

םיקידצ5984. הנרובדנילהאב  "חתודסומ  "דסשת מח

םיקידצ5985. יקסנישודילהאב  תודסומ 

םיקידצ5986. אטנאלגילהאב  תבישיד  םירפס  "הןינק  נשת

םיכרכ5987.  4 םיקידצ -  דודילהאב  ןב  ללה  השמ  "דירז , הירהננשת

הדש5988. בקעיילהאב  "סלאירא , םורדשת רפכ 

םש5989. בדילהאב  "בןזור , םילשורימשת

םש5990. והילאילהאב  ןב  םייח  "בתפי , םילשוריישת

םש5991. רודגיבאילהאב  "זיתימא , "דעשת מח

םש5992. בודילהאב  םהרבא  ןב  באז  םייח  "גסנייר , םילשוריכשת

םש5993. "זרכילטסניקילהאב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ5994.  2 הרות -  ינרותילהאב  "טץבוק  קרבנשת ינב 

המחלמה5995. ימיב  הרות  םייתדילהאב  םירפוס  "דדוגיא  םילשורישת

הדובעו5996. הרות  ןויצילהאב  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "חןוד םילשוריצרת

ןמית5997. ירזעילהאב  ןב  םייח  "אקודצ , משת

וירעש5998. המלשואב  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

דחוימ5999. לארשיבןפואב  םא  "דןוכמ  שמששח תיב 

םיכרכ6000.  9 םייח -  )רצואב  זנאצ םייחה -  "עתורצחב  הינתנשת

שא6001. "מרואב  "דשח םילשורינשת

םיכרכ6002.  2 שא -  עשילארואב  "סיבערש , םילשורישת

המלשרואב ה'6003. ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

לכיהה6004. רוארואב  "אשדב , הינתנעשת

םייחה6005. לאפררואב  ןושמש  ןב  הירא  םייח  "הרגנלרא , םילשוריסשת

םיכרכ6006.  2 םייחה -  קחצירואב  ןב  םייח  "טיסופכ , םילשוריפרת

םיכרכ6007.  5 תודיסחה -  - ןוחרירואב  "ה נשת
"ו נשת

םשה6008. קחצירואב  ןב  םהרבא  "דהנחוא , םילשורישח

םיכרכ6009.  8 הרותה -  "בןואטברואב  םילשורימשת

הדקעה6010. ןינעב  הרבסהו  םייחרואב  ןב  רזעילא  "גאפלוו , םילשוריצרת

ב6011. הרות -  שרדמו  בקעירואב  ןב  טידנב  ךורב  - ןאמסקילג , "ץ רת
"א Lodzצרת זדול '

לאקזחי6012. רפסמ  תונורחאה  תוישרפ  עשת  לע  שדח  יולהרואב  לאירזע  ןב  ףסוי  - רלצינש , "ה פקת
"ו ןודנול Londonפקת

םיכובנ6013. הרומ  רפסל  ינובראנרואב  עשוהי  ןב  "בהשמ  הניוירת  Vienna



ןויגהה6014. תכאלמ  "ם)רואב  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  ונואנשת תירק 

םיכרכ6015.  2 ןויגהה -  תולמ  "ם)רואב  במר  ) ןומימ ןב  "בהשמ  רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ6016.  2 תלהק -  רפס  לאירבגרואב  ןב  עשילא  "חוקילאג , היצנו Veniceלש

םיכרכ6017.  4 "י -  שרב תומותס  סחנפרואב  "בןורוד , יסרמשת וינ ג'

.6018< השדח הרודהמ  ( > תישארב  ) "י א שרב תומותס  רואב 
םיכרכ  2 סחנפ - "דןורוד , יסרשח וינ ג'

"ע>6019. באר  > תומש רפס  לע  ריאמרואב  ןב  םהרבא  ארזע , - גרפ Pragueת"רןבא

.6020< הפי רואבו  דמחנ  רפס   > "י שר לע  ץינמרקמרואב  השמ  ןב  "הףסוי  גרפ Pragueעש

ךלמ6021. ינפ  ףסארואב  "היול , תיליעעשת רתיב 

םייח6022. ךלמ  ינפ  דודרואב  "האדרב , הירבטעשת

ךינפ6023. םייחרואב  "הותבס , ביבאסשת לת 

םיכרכ6024.  2 ךינפ -  םהרבארואב  ןב  אגרש  לאקזחי  "גדלפנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ6025.  12 ךינפ -  ןסינרואב  ןב  לארשי  "אגרבדלוג , םילשוריפשת

.6026< תיבה תכונח   > תודמ תכסמ  לע  סיזק  לאיכלמרואב ר"מ  יזנכשא , השמ -  "גסיזק , םילשוריכשת

"ך6027. נתבש םיפדרנה  תומש  בקעירואב  ןב  ןרהא  המלש  "גרמייהטרוו , קרוי New Yorkישת וינ 

הליפת6028. לש  םינומאהרואב  ינב  "דןוגרא  קרבשח ינב 

םייחורואב6029. "ולאימח , םילשורימשת

המח6030. לש  לארשיורואב  ןב  ריאמ  םייח  "דרגה , דודשאעשת

טפשמ6031. םנובחרואב  החמש  ןב  יבצ  "חךאברעיוא , םילשוריעשת

הלואגו6032. תולג  םיקידצ -  הפוריאחרואב  תודהי  "חתמוח  עשת

הקדצ6033. חספחרואב  לארשי  ןב  לאקזחי  "ורלדנהנייפ , םילשוריסשת

ארתב6034. אבב  ריאמךיתוחרואב -  תוחרא  "טתבישי  םילשוריעשת

שא6035. םירפאירואב  ןב  לאירא  ןועמש  ץרווש ,
ןהכה "זאגרש  ןורשהסשת תמר 

םינימה6036. והילאירואב  "ברגניזלש , דעלאעשת

תבש6037. םינינע -  הרותהירואב  םעונ  "דללוכ  קרבשח ינב 

םיכרכ6038.  21 םינינע -  הדוהיירואב  לאוי  ןב  םייח  השמ  "גראיוב , קרבעשת ינב 

םינימ6039. תוכלהב ד ' םינינע  םייחירואב  השמ  "זראיוב , םילשוריעשת

הלפת6040. השמירואב  ןועמש  תב  הטיג  "אןילטמ , קרבלשת ינב 

ןירדהנס6041. תכסמל  תורעהו  ןילרבםירואב  םייח  וניבר  "האתביתמ  כשת

ודבכ ה'6042. קחציםירואב  ןב  לדנמ  םחנמ  "דהיעשי  בוקרק Cracowסש

ודבכ ה'6043. "וץבוקםירואב  םיסכרעשת

א6044. השדח - > הרודהמ  ' > ודבכ ה קחציםירואב  ןב  לדנמ  םחנמ  "חהיעשי  עשת

הארנ6045. קחציךרואב  "גלולמ , םילשוריעשת

רוא6046. הארנ  המלשךרואב  ןב  םיסנ  "דןייד , םילשוריעשת

רוא6047. הארנ  רךרואב  "ולאתילאש , עשת

רוא6048. הארנ  ץרפךרואב  "דתחפשמ  סשת

םיכרכ6049.  2 רוא -  הארנ  היראךרואב  ןב  באז  לאומש  םייח  ןיקטאר ,
דבייל '' מח

םיתפומבו6050. םייחתותואב  ןימינב  "טסבקעי , שמשעשת תיב 



רישי6051. םירפאזאב  ןב  יבצ  םחנמ  "וםואבדלוג , םילשוריעשת

םימיה6052. ןושמשתירחאב  ךלמילא  ןב  בקעי  "ברלסט , הינטירב Great Britaשת

שאב6053. ןלרואיאב  לאומש  ברה  לש  "דורכזל  עשת

.6054< םירצמה ןיב  חספ -  > רזעילא ץיצה  יקספ  דעומ  בקעייאב  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנדלו ,
"אוהילדג םילשוריעשת

םיכרכ6055.  2 האריבו -  ןנחלאהמיאב  לאפר  ןב  יכדרמ  "טץיבוניבר , םילשוריכשת

םיכרכ6056.  2 ןוזח -  םולשןיאב  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "ולואש  םילשורילשת

חצננ6057. עשילאהנומאב  "גיקצילשיו , םילשוריסשת

המילש6058. ריאמהנומאב  והילא  ןב  ןמלז  ףסוי  "בךאלב , יסנומעשת

היחי6059. ןרהאותנומאב  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורילשת

היחי6060. יכדרמותנומאב  "וגרבנרטש , םילשוריעשת

היחי6061. היחיותנומאב  ותנומאב 

היחי6062. החמשותנומאב  ןב  ריאמ  "ארלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6063.  25 היחי -  לארשיותנומאב  בקעי  "איסאגול , םילשוריסשת

ב6064. ךדבעל -  הנומאבו  בדתמאב  רכששי  "זרגה , תיליעעשת רתיב 

דאינוה6065. הליהקיפנאב  "דרפס  "דשח מח

הרות6066. לש  השמהירלקפסאב  "הקנומ , שמלשת בהזםילשורי 

םיכרכ6067.  2 רעטעברא -  ןוא  טעברא  וצ  ןמחנגנואיצאב  "גןמש , הדנקכשת

ב6068. יורפ -  רעד  וצ  ןמחנגנואיצאב  "טןמש , סריא Buenosכשת סונאוב 

םהרבא6069. בילראב  הדוהי  ןב  םהרבא  ןתיאל , - "דליכשמ הנליו Vilnaרת

םהרבא6070. 'ראב  ץיבוהורדמ ילבא  "טםהרבא  בובל Lvovכרת

םהרבא6071. היעשיראב  םהרבא  "אץיוואס , נשת

םהרבא6072. המלשראב  ןב  רב  בוד  "גםהרבא  בולקש Shklovמקת

םהרבא6073. לארשיראב  ןב  ןרהא  השמ  "טביילופ , קרוי New Yorkצרת וינ 

םהרבא6074. םהרבאראב  "חיטארג , ךבצלוז Sulzbachסת

םהרבא6075. םהרבאראב  "וטרופפר , םילשורימשת

םהרבא6076. ילבאראב  םהרבא  "גרעלעווסאפ , םילשוריסשת

םהרבא6077. לאומשראב  ןב  םהרבא  "סךרכב , הוקתשת חתפ 

.6078< אנינת הרודהמ   > םהרבא והיתתמראב  קחצי  ןב  םהרבא  "סגרבנייוו , םילשורישת

א6079. םהרבא -  הרותראב  ישודיח  "הץבוק  םילשורילשת

םהרבא6080. םהרבאראב  רוו , "גיול  םילשוריעשת

ןיבוריע6081. םהרבא -  השמראב  ןב  םהרבא  "חךירלמ , םילשוריעשת

םיכרכ6082.  2 םהרבא -  והיתתמראב  קחצי  ןב  םהרבא  - גרבנייוו , "ז פרת
"ח השרו Warsawפרת

םיכרכ6083.  3 םהרבא -  יבצראב  םולש  ןב  םהרבא  "דרדנלגנא , סשת

םיכרכ6084.  2 םהרבא -  חלאצראב  ןב  םהרבא  "טןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ6085.  2 "ת > - הע  > םהרבא ריאיראב  ןב  םהרבא  "טאטופח , הווקתנשת חתפ 

םיכרכ6086.  4 םהרבא -  והילאראב  ןב  םהרבא  "טטקידנב , קרבסשת ינב 

םיכרכ6087.  2 "ס > - תח ןוכמ   > םהרבא בילראב  הדוהי  ןב  םהרבא  ןתיאל , - "זליכשמ םילשוריסשת



םיכרכ6088.  3 םהרבא -  םהרבאראב  "זיחמק , "דנשת מח

.6089< תסנכ ןוכמ  תרודהמ   > תוכמ ןתיא  קחציראב  םהרבא  - ןיבוגור , "ד םילשורישח

ןנחלא6090. השמראב  ןנחלא  "זטטשנוק , םילשורינשת

םיכרכ6091.  3 והילא -  ןרהאראב  םהרבא  ןב  והילא  "חכ"ץ , עבשנשת ראב 

םיכרכ6092.  5 והילא -  ילתפנראב  ןב  והילא  "ההידבוע , םילשוריסשת

םיכרכ6093.  10 והילא -  יבצראב  ילתפנ  ןב  והילא  "ערמייהסדליה , םילשורישת

עובשה6094. תונווכ  לע  והילא  ילתפנראב  ןב  והילא  "חהידבוע , םילשוריסשת

המשל6095. הרות  לע  והילא  ילתפנראב  ןב  והילא  "זהידבוע , םילשוריסשת

רזעילא6096. לאכימראב  ןב  ןאמפיל  רזעילא  "הץאזיונ , יולמיש Simleul Silvaסרת

רזעילא6097. םנורגראב  ןב  רזעילא  "ברפוס , השרו Warsawלרת

םיכרכ6098.  5 םינומא -  ןהכהראב  ןנחלא  ןב  לאילמג  "פץיבוניבר , קרבשת ינב 

ךרדב6099. ריאיראב  "וםדרבא , הפיחעשת

םיכרכ6100.  6 לאלצב -  לאפרראב  ןב  לאלצב  "הסולאוזא , תיליעעשת ןיעידומ 

הדשב6101. לאפרראב  ןב  םחנמ  ןימינב  ריאמ  "וןונאד , םילשורירת

הדשב6102. ךורבראב  ןב  רדנס  רדנסכלא  "וגרבנדירפ , השרו Warsawלרת

הדשב6103. בוטראב  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "האפיל  נשת

הדשב6104. יולהראב  דוד  לאומש  "אץיבושבומ , םילשוריעשת

הדשב6105. השמראב  לאפר  "זןלבק , קרבעשת ינב 

םיכרכ6106.  5 הדשב -  זעובראב  "עירודכ , םילשורישת

םיכרכ6107.  3 הדשב -  הדוהיראב  םייח  ןב  יכדרמ  ךורב  קנארפ ,
"דביל םילשוריעשת

דוד6108. שייפראב  םלושמ  ןב  המלש  דוד  לקנרפ ,
"סןצערבעדמ שת

.6109< טסקט  > דוד שייפראב  םלושמ  ןב  המלש  דוד  לקנרפ ,
"חןצערבעדמ םילשוריסשת

תומבי6110. דוד -  קחציראב  ןבואר  ןב  דוד  םהרבא  גנימולב ,

םיכרכ6111.  7 דוד -  םהרבאראב  ןב  דוד  "דשורפ , קרבנשת ינב 

תובאה6112. יכדרמראב  םחנמ  םימואת , "דלקנרפ  קרוי New Yorkשת וינ 

הלוגה6113. הלוגהראב  "זראב  ץנימ Mainzלרת

"ר>6114. ופד  > הלוגה "ל)ראב  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "חהדוהי  גרפ Pragueנש

הלוגה6115. "ל)ראב  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "דהדוהי  דווקילסקת

.6116< םירמ לש  הראב   > הלוגה אווילראב  הדוהי  דוד -  יכדרמ  לשרגיונ ,
( גארפמ "ל  רהמ  ) לאלצב "זןב  םילשוריסשת

םיכרכ6117.  2 הלוגה -  "לראב  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "אגארפמ םילשורילשת

םיכרכ6118.  3 םילשורי > - ןוכמ   > הלוגה "לראב  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "גגארפמ םילשוריסשת

איהה6119. ראבה  ןמ  תעדה -  תעדוראב  המכח  "דתבישי  תובוחרשח

הדגהה6120. ףסויראב  הדוהי  ןב  השמ  ןרהא  "גץיבויבט , םילשוריעשת

םיכרכ6121.  6 ןשוחה -  דומלתהראב  ראב  תבישי  "וץבוק  םילשוריסשת

םייחה6122. ךינעהראב  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "גןמפוא , שמשעשת תיב 



והיעשי6123. םייחה -  םייחראב  "אזאר , פשת

םיכרכ6124.  5 םייחה -  ןבראב  בקעי  ודנל , ןרהא -  ןב  םייח  זאר ,
"גהירש תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ6125.  2 םייחה -  יבצראב  לאפר  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
"עריאמ םילשורישת

םיכרכ6126.  5 םייחה -  רתלאראב  ןב  ךלמילא  םהרבא  ןמרדיב ,
םחנמ "דרזעלא  םילשוריעשת

םיכרכ6127.  6 תודיסחה -  ןתנראב  ןב  רזעילא  - ןמנייטש , "א ישת
"ב ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ6128.  3 ךיתוצמ - ) ךרד  לע  שוריפ   ) תודיסחה רמועראב  "עיולה , שת

םיכרכ6129.  2 "ד -  בח תנשמ  תודיסחה  ןתנראב  ןב  רזעילא  - ןמנייטש , "א ישת
"ב ביבא Tel Avivכשת לת 

הרהטה6130. המלשראב  ןב  החמש  רזעילא  "דסיוו , םילשורינשת

בטיה6131. בקעיראב  ןב  הירא  רנימוה ,)  ) "זץיבוניבר הנליו Vilnaכרת

תוחולה6132. בקעיראב  "זץיפשיוא , ןפוא Ofenעקת

הכלה6133. ןרהאראב  ןויצ  ןב  דדלא  "פגבס , שת

םירופו6134. רדא  םידעומה -  לאיראראב  "דיתיוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ6135.  2 םידעומה -  והילאראב  ןב  םהרבא  "זטקידנב , קרבנשת ינב 

ב"ק6136. םימה -  לאפרראב  ןב  באילא  "טבגש , "דעשת מח

םיכרכ6137.  2 םימה -  םהרבאראב  ןב  בקעי  לאפר  "והשנמ , יקינולש Salonikaצקת

םיכרכ6138.  7 ךלמה -  המלשראב  םייח  ןב  דוד  םהרבא  "זלאטנזור , םילשורישת

הציב6139. הנשמה -  ףסויראב  "בקש , קרבסשת ינב 

השרפה6140. לשהראב  עשוהי  רדנסכלא  "וןמזייר , ביבאנשת לת 

םיכרכ6141.  2 השרפה -  ךלמילאראב  םהרבא  "דןמרדיב , "דשח מח

יבצה6142. ןהכהראב  לשרה  יבצ  "בןהאק , עשת

תיבירה6143. המלשראב  "וןייטשדלוג , קרבעשת ינב 

.6144< ראבה  > החמשה זנאצראב  "בץבוק  םילשוריסשת

רשה6145. רוארבראב  לאפר -  ןב  ןושמש  שריה ,
"וקחצי םילשוריעשת

הרותה6146. ריאמראב  דוד  "דשטיוד , ביבאמשת לת 

הרותה6147. םחנמראב  ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"דלארשי םילשורינשת

הרותה6148. הרותהראב  ראב  תבישי  "דץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ6149.  6 הרותה -  דודראב  ןב  ףסוי  םרמע , "הןב  םילשוריסשת

הרומו6150. ררוס  ןב  תובותכ , דומלתה -  יכדרמראב  ןב  םהרבא  "אהוילח , םילשוריסשת

םיכרכ6151.  4 דומלתה -  ןתנראב  ןב  רזעילא  "גןמנייטש , ביבאכשת לת 

תוכז6152. ןרהאראב  ןויצ  ןב  דדלא  "בגבס , הפיחעשת

םייח6153. השמראב  ןב  םייח  "זןיזאר , כשת

םייח6154. היראראב  םייח  "חאנהכ , קרבמשת ינב 

םייח6155. רדנסכלאראב  ןב  היבוט  םייח  קינילמ ,
"זרדנס הנליו Vilnaמרת

"ת6156. וש םייח -  לאיחיראב  םייח  "זןמטיור , םילשוריעשת



םייח6157. ןנחלאראב  ןב  םייח  "בץיבוקרב , משת

םיכרכ6158.  5 םייח -  הדוהיראב  ןב  םייח  םהרבא  "דסדע , םילשוריסשת

םיכרכ6159.  5 םייח -  םלושמראב  םייח  "ברדיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ6160.  5 יכדרמ -  םייח  הדוהיראב  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל קיזייא 

 - "ד פרת
"ו Clujצרת זולק '

ןח6161. דודראב  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , שת

םיכרכ6162.  8 ךונח -  ךינעהראב  ךונח  םהרבא  "חיקסבוקרטעיפ , הפיחסשת

םירש6163. הורפח  ןהכהראב  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטנשת

בוט6164. לבייפראב  אגרש  ירוא  ןב  רב  "זבוד  הנוטלא Altonaצת

םיכרכ6165.  2 הדוהי -  הדוהיראב  ןב  םהרבא  - רוואזולש , "ה מרת
"ה השרו Warsawסרת

םיכרכ6166.  2 הדוהי -  הדוהיראב  "אןדלוז , םימודאפשת הלעמ 

ןינהנה6167. תכרב  ינינע  לע  ןנחוי -  תודיסחראב  "זץבוק  םילשוריסשת

ץבוק6168. ףסוי -  ףסויראב  ראב  "חללוכ  םילשוריסשת

ףסוי6169. הארוהלראב  ללוכ  הרות , ישודיח  ץבוק 
ףסוי "הראב  םילשוריעשת

ףסוי6170. ןימינבראב  םייח  ןב  ףסוי  "טלובטיבא , עשת

םיכרכ6171.  2 השדח > - הרודהמ   > ףסוי הדוהיראב  בקעי  ןב  יבצ  ףסוי  "טטנלס , םילשוריסשת

ןימינבו6172. ףסוי  ןימינבראב  םייח  ןב  ףסוי  "אלובטיבא , פשת

םיכרכ6173.  2 יבצ -  ףסוי  "דץבוקראב  םילשורינשת

א6174. בקעי -  אגרשראב  ךורב  ןב  בוד  בקעי  - רוטנאק , "ט ישת
"ב ביבא Tel Avivכשת לת 

בקעי6175. השנמראב  ןב  בקעי  "טהשנמ , םילשוריסשת

בקעי6176. רכששיראב  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"דרעב הנליו Vilnaסרת

בקעי6177. דודראב  ןב  בקעי  "מקיצנליוו , הנליו Vilnaרת

םיכרכ6178.  2 בקעי -  םהרבאראב  ןב  בקאי )  ) בקעי "זןילרב , טריפ Fuerthכקת

םיכרכ6179.  2 בקעי -  קחציראב  ןב  בקעי  םייח  "אילאירא , םילשורינשת

םיכרכ6180.  2 בקעי -  קחציראב  ןב  בקעי  "הבקעי , קרבעשת ינב 

םיכרכ6181.  2 בקעי -  בקעיראב  "בדלוונירג , קרבפשת ינב 

קחצי6182. ריאמראב  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא ונרוויל Livornoכרת

קחצי6183. םהרבאראב  ןב  ביל  םולש  "אךאבנזייא , םילשוריערת

קחצי6184. הנזופמראב  םהרבא  ןב  "דקחצי  נרת

קחצי6185. השמראב  ןב  בקעי  קחצי  יקסניטקיט ,
"טםחנמ קרוי New Yorkערת וינ 

קחצי6186. םולשראב  קחצי  ןב  םיסינ  ןבואר  "גרפוס , םילשוריסשת

קחצי6187. קזייאראב  קחצי  "טסימ , ךבנפוא Offenbachפת

ןיטיג6188. קחצי -  ןועמשראב  ןב  קחצי  ןנחוי  ןא , ' "טגימ םילשוריסשת

קחצי6189. יכדרמראב  ןב  קחצי  "גםאטשסאילא , םילשורינרת

קחצי6190. והילאראב  ןב  קחצי  'י , גנאש - "הןבא יקינולש Salonikaצת

חספ6191. ןברק  קחצי -  קחציראב  ןב  השמ  לארשי  "גןעצטאמ , עשת



קחצי6192. ןבראב  ביל  קיזייא  הדוהי  קחצי  רלור ,
"הןושמש Clujפרת זולק '

קחצי6193. קיזייאראב  קחצי  "גץראווש , םילשוריכשת

הציב6194. קחצי -  )ראב  ךרוע  ) והיעשי "חטשקאב , םילשורינשת

קחצי6195. לאקזחיראב  ןב  קיזייא  קחצי  ביוט ,
( בולאקמ "פ( םילשורישת

םיכרכ6196.  3 קחצי -  יאמשראב  ןב  קחצי  םהרבא  - קילג , "ט סרת
"ע הו Tolcsvaרת ' צלוט

םיכרכ6197.  2 קחצי -  היראראב  םייח  ןב  בקעי  קחצי  "זץיוורוה , םילשוריכשת

םיכרכ6198.  5 קחצי -  קילאמראב  - קחצי  "ד מרת
"ה השרו Warsawמרת

םיכרכ6199.  2 קחצי -  ףסויראב  ןב  קחצי  ןשוש , "זןב  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ6200.  3 קחצי -  לארשיראב  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"הרסיא קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ6201.  3 קחצי -  קחציראב  ראב  ללוכ  "בץבוק -  םילשורינשת

םיכרכ6202.  2 קחצי -  יולהראב  סחניפ  ןב  קיזייא  קחצי  "פרציליב , שת

םיכרכ6203.  3 קחצי -  םייחראב  השמ  ןב  קחצי  "זרנרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ6204.  4 קחצי -  ןהכהראב  לאימחרי  ןב  קחצי  "דדימשדלוג , םילשוריעשת

םיכרכ6205.  2 קחצי -  תודיסחוראב  הרותל  "גףסאמ  קרבנשת ינב 

םיכרכ6206.  3 קחצי -  קחציראב  "דקלמ , "דשח מח

םיכרכ6207.  2 קחצי -  ןבוארראב  ןב  קחצי  "אגאבס , תפרצעשת

םיכרכ6208.  3 קחצי -  םהרבאראב  ןב  קחצי  "פםלסמא , שמששת תיב 

םיכרכ6209.  2 קחצי -  םהרבאראב  "הךובנרטש , קרויסשת וינ  קרב -  ינב 

םיכרכ6210.  2 קחצי -  קחציראב  ראב  "התבישי  םירעיסשת תירק 

לארשי6211. דודראב  ןב  לארשי  "זרטרופקנארפ , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ6212.  3 לארשי -  לאיחיראב  סחנפ  ןב  קחצי  לארשי  "עךאילא , םילשורישת

םיכרכ6213.  5 לארשי -  יבצראב  םהרבא  "בןוזלארשי , םילשוריעשת

יחל6214. ןהכהראב  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטסשת

יחל6215. יכדרמראב  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "חירשא , רומיטלב Baltimoreערת

יחל6216. לאיחיראב  ןב  םייח  ףסוי  ץיבוקסומ ,
"טלכימ ןילקורבעשת

יחל6217. ןומימראב  "בהכלמ , אתאנשת תירק 

א6218. יחל -  לאירואראב  ןב  קחצי  "אימייח , םיסכרפשת

םיכרכ6219.  2 יחל -  בקעיראב  ןב  יח  - ןומימ , "ח מרת
"ו לארשיסשת ונרוויל - 

יאר6220. יחל  םימחרראב  "חןהכ , "דעשת מח

םיכרכ6221.  6 יאר -  יחל  לאקזחיראב  ןב  םייח  בקעי  "זאנרס , םילשוריסשת

םיכרכ6222.  2 יאר -  יחל  םולשראב  ןב  םהרבא  "חשיעלב , ןיווצקת

יאור6223. יחל  המלשראב  ןב  יאחוי  "ארמע , קרבסשת ינב 

םיחרי6224. דגמ  יזועראב  "הםייהכלק , לאנשת תיב 

םיכרכ6225.  2 קקוחמ -  יכדרמראב  םייח  "הץטק , "דעשת מח



לכימ6226. הדוהיראב  ילתפנ  ןב  לכימ  לאיחי  "זשקז , ןילרב Berlinכרת

םימ6227. ןיטקיטמראב  םייח  ןב  "היכדרמ  בולקש Shklovמקת

םימ6228. חספראב  ףסוי  םהרבא  "חץיבוחספ , םילשורילשת

םימ6229. םהרבאראב  ןב  םחנמ  קחצי  "זןוסמהרבא , ןודנול Londonערת

םימ6230. ןנחויראב  ןב  דוד  לכימ  "הלפוטש , ,פרת ןילרב

תואווקמ6231. םימ -  יולהראב  םירפא  ןב  ריאמ  ףסוי  "חןכיקלא , םילשוריעשת

םיכרכ6232.  3 םימ -  הנקלאראב  ןב  השמ  ףסוי  "האריפש , םילשוריצרת

םיכרכ6233.  4 םימ -  ףסויראב  השמ  ןב  ןרהא  בוד  "טןמזירב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םייח6234. םימ  לאומשראב  "ולאטיו , כשת

םייח6235. םימ  דודראב  ןב  םייח  "אןוסניסונ , הנליו Vilnaסרת

םייח6236. םימ  ביבשראב  הדוהי  "טךרוע : הנביבנשת םרכ 

םייח6237. םימ  םייחראב  "זגיגרב , קרבסשת ינב 

םייח6238. םימ  לאומשראב  ןב  רזעילא  הליבא , "ויד  ונרוויל Livornoסקת

םייח6239. םימ  בקעיראב  ןב  קחצי  "ויולה , יקינולש Salonikaמקת

םייח6240. םימ  והירכזראב  ןב  יכדרמ  בקעי  "דיזנכשא , בובל Lvovמקת

תישארב6241. םייח -  םימ  םייחראב  "זסיז , הבלסיטרב Bratislavaכרת

םייח6242. םימ  רגנואראב  "ח  רגהמ קוזיח  "התוחיש  קרב Bene Berakעשת ינב 

.6243< השדח הרודהמ   > םייח םימ  לאומשראב  ןב  רזעילא  הליבא , "דיד  הפיחעשת

.6244< השדח הרודהמ   > םייח םימ  בקעיראב  ןב  םייח  "גהידבוע , עשת

םייח6245. םימ  לדנהראב  ךונח  ןב  המלש  "וןירפלג , "דסשת מח

םילכ6246. תליבט  םייח -  םימ  ןויצראב  ןב  ןב  באז  רזעלא  "הזר , םילשוריעשת

םיכרכ6247.  10 םייח -  םימ  ץיבונרראב  ' צמ המלש  ןב  "אםייח  ,כרת רימאטיז

םיכרכ6248.  3 םייח -  םימ  גרבדירפמראב  לאלצב  ןב  "דםייח  ןודנולכשת

םיכרכ6249.  2 םייח -  םימ  רכששיראב  "חרלט , קרוימשת וינ  - גרפ

םיכרכ6250.  2 םייח -  םימ  לאפרראב  םיסינ  םייח  "דיריצומ , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ6251.  2 םייח -  םימ  ןהכהראב  קחצי  ןב  בקעי  "ו,אריפש , עש ], אקארק

םיכרכ6252.  2 םייח -  םימ  ןהכהראב  השמ  ןב  רזוע  "אםייח  בובל Lvovפקת

םיכרכ6253.  2 םייח -  םימ  בקעיראב  ןב  םייח  יקינולש Salonikaש"והידבוע ,

םיכרכ6254.  2 םייח -  םימ  והילאראב  "דרדמ , "דשח מח

םיכרכ6255.  5 ךלמ -  ןרהאראב  ןויצ  ןב  דדלא  "הגבס , הפיחעשת

םיכרכ6256.  2 םחנמ -  םהרבאראב  ןב  םחנמ  - ידורב , "ט צרת
"ו קרוילשת וינ  הזה -  ' גרינ

יכדרמ6257. םהרבאראב  ןב  לפמיג  יכדרמ  "וגראב , םילשוריפרת

םיכרכ6258.  2 יכדרמ -  השמראב  ןב  יכדרמ  "זדנאהראפ , הטנלג Galantaפרת

םירמ6259. דודראב  ןב  יבצ  "וסיוו , קרבנשת ינב 

םירמ6260. ןורכזראב  "סרפס  םילשורישת

םירמ6261. דודראב  ןב  והילא  השמ  "עהידבוע , םילשורישת

םירמ6262. לאירואראב  "דרנב , "דשח מח

םירמ6263. ןורכזראב  "וסרטנוק  דודשאעשת



תורהט6264. םיערז , םירמ -  רזעילאראב  השמ  "חרלה , תיליעעשת ןיעידומ 

הרותה6265. יקוספב  םירמ -  ןהכהראב  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "גקוק , הירבטעשת

םירמ6266. יכדרמראב  "דוקשרה , הוקתשח חתפ 

םיכרכ6267.  3 םירמ -  בילראב  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "אןמ , םידיסחמשת רפכ 

השמ6268. ןבראב  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"גלארשי בופזוי Jozefowמרת

ןישודיק6269. השמ -  השמראב  "זקיפוט , םילשוריסשת

השמ6270. םהרבאראב  ןב  השמ  "בןייטש , טגיס Sighetסרת

השמ6271. לאיחיראב  ןב  השמ  "דהכלמ , דולנשת

השמ6272. ןבראב  הדוהי  השמ  לאומש  גרברבליז ,
אגרש "וםירפא  קרבכשת ינב 

השמ6273. םייחראב  החמש  ןב  השמ  "ורגרבנירג , ץיבולהימצרת  Michalovce

השמ6274. "לראב  גס באז  השמ  "זלפא , עשת

תיביר6275. השמ -  ,ראב  "דןהכ םילשורישח

השמ6276. השמראב  "בףיירכ , ונרוויל Livornoירת

תואווקמ6277. השמ -  בקעיראב  ןב  השמ  "דןמלירד , דווקילעשת

םיכרכ6278.  11 השמ -  םהרבאראב  ןב  השמ  "גןרטש , כשת

םיכרכ6279.  3 השמ -  םהרבאראב  ןב  השמ  "היקסבשונאד , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ6280.  2 השמ -  םהרבאראב  ןב  השמ  "טלקנרפ , סקת
ואסד Dessauירחא

םיכרכ6281.  3 השמ -  ןימינבראב  ןב  םוחנ  השמ  "איקסמילשורי , השרו Warsawסרת

םיכרכ6282.  2 השמ -  יולהראב  רכששי  ןב  השמ  "בלטרש , גרפ Pragueעש

םיכרכ6283.  13 השמ -  םהרבאראב  ןב  לאיחי  השמ  ןייטשפא ,
יולה "בהמלש  קרבנשת ינב 

לאקזחי6284. ראב  די ,) בתכמ  "ת  וש  ) השמ םהרבאראב  ןב  השמ  "פןרטש , שת

ב6285. השמ א -  םהרבאראב  ןב  השמ  "בןייטש , משת

םיכרכ6286.  3 םינובנ -  לכימראב  לאיחי  ןמחנ  "דץמנייטש , עשת

ילתפנ6287. םיולהראב  ןכשמ  "דללוכ  םילשוריעשת

קשע6288. יתבשראב  "דראב , היצנו Veniceלת

קשע6289. אדילמראב  ביל  הירא  ןב  "דדוד  השרו Warsawסרת

םיכרכ6290.  2 יבצ -  יבצראב  "ארעכילטסניק , םילשורילשת

םיכרכ6291.  3 יבצ -  ןרהאראב  םהרבא  ןב  יבצ  "הרזירק , קרבעשת ינב 

םיכרכ6292.  4 קדצ -  ןדראב  רזעילא  ןב  יבצ  "דןיקברד , קרבשח ינב 

ןויצ6293. ףסויראב  ןב  לאקזחי  "דטנאפ , םילשוריסשת

םיכרכ6294.  5 ןויצ -  םולשראב  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "הרפוס , םילשוריסשת

יאר6295. לאיחיראב  קחצי  ןב  ףסוי  ןרהא  ןזור ,
"טלכימ סשת

םיכרכ6296.  3 יאר -  יולהראב  קחצי  והילא  לאפר  "זןגובנלנצק , םילשורינשת

תובוחר6297. ןימינבראב  ןב  רזעלא  ןרהא  "דסוקשאפ , בובללרת  Lvov

םיכרכ6298.  2 תובוחר -  היעשיראב  ןב  קיזייא  קחצי  ךבצלוז Sulzbachת"ץךאברעיוא ,



עבש6299. והיתתמראב  ןב  והיתתמ  "הלשרגיינ , גרפ Pragueעקת

עבש6300. בילראב  הדוהי  ןב  המלש  "טרגרוברוי , םילשורינשת

עבש6301. לאומשראב  ןב  השמ  לאפר  "גזאבלא , םילשורימשת

יקסביינק6302. תינברה  עבש -  לאיחיראב  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"ביולה קרבעשת ינב 

"ח>6303. ודהמ  > עבש לישנאראב  רשא  ןב  דוד  השמ  "גיזנכשא , םילשוריעשת

.6304
, תוירוה  ) ב תנקותמ > הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > עבש ראב 

ראב "ת , וש ןילוח , ןירדהנס , הטוס , תותירכ , דימת ,
( םייח םימ 

לארשי ןב  רעב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ "הרזיל  עשת

.6305< השדח הרודהמ   > עבש לאומשראב  ןב  השמ  לאפר  "חזאבלא , םילשוריעשת

םיכרכ6306.  2 עבש -  לישנאראב  רשא  ןב  דוד  השמ  "גיזנכשא , םילשוריירת

םיכרכ6307.  2 עבש -  לארשיראב  ןב  רעב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ "טרזיל  ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

.6308, דימת תוירוה ,  ) א ןרהא > ןורכז  תרודהמ   > עבש ראב 
םיכרכ  2 ןירדהנס - ) הטוס , תותירכ ,

לארשי ןב  רעב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ "דרזיל  סשת

המלש6309. והילאראב  ןב  המלש  "חיראב , תיליעסשת ןיעידומ 

המלש6310. ןנחלאראב  לאפר  "חךרכב , עשת

םיכרכ6311.  3 המלש -  רזעילאראב  ןב  המלש  "זרקוצ , ססגרב Beregovoפרת

לאומש6312. יבצראב  הנוי  לארשי  ןב  לאומש  "גגרבנזור , בוקרק Cracowפרת

םידעומ6313. לאומש -  ילתפנראב  ןב  לאומש  "אךבלרק , קרבסשת ינב 

ב6314. "ס - > שה תויגוס   > לאומש יבצראב  הנוי  לארשי  ןב  לאומש  "הגרבנזור , םילשורילשת

לאומש6315. רפוסראב  בשחה  ןרמ  לש  ורכזלו  "חומשל  םילשורילשת

אמק6316. אבב  לאומש -  ןהכהראב  לאומש  "ורלימ , דוואקיילעשת

םיכרכ6317.  3 םידעומו > - הרות   > לאומש יבצראב  הנוי  לארשי  ןב  לאומש  "גגרבנזור , םילשורילשת

םיכרכ6318.  4 לאומש -  ןימינבראב  לאומש  םהרבא  "זןמלוא , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6319.  4 לאומש -  לאומשראב  "דהעושי , "דשח מח

החמש6320. ןרהאראב  ןב  םנוב  החמש  "טדלפיונ , םילשוריעשת

םיכרכ6321.  7 ןועמש -  לאונמראב  ןועמש  "ורביירש , קרויעשת ינ ו 

םירש6322. והילאראב  סחניפ  ןב  הירמש  "אןאמלוש , קרוי New Yorkישת וינ 

םירש6323. ךלמילאראב  ןב  לארשי  ' הלירופ , "ז קרוישת וינ   New York

םיכרכ6324.  7 "ת > - וש  > םירש יכדרמראב  ןב  םהרבא  רגניזלש , גהפי  '' הונסשת ז'

םיכרכ6325.  2 הנשה > - ידעומ   > םירש יכדרמראב  ןב  םהרבא  רגניזלש , "והפי  םילשוריסשת

םיכרכ6326.  4 "ם > - במרה לע   > םירש יולהראב  ןר  ןב  ןרהא  "עץישפיל , דווקילשת

םיכרכ6327.  2 הרותה > - לע   > םירש יכדרמראב  ןב  םהרבא  רגניזלש , "גהפי  םילשוריעשת

םיכרכ6328.  5 השדח > - הרודהמ   > םירש יכדרמראב  ןב  םהרבא  רגניזלש , "גהפי  םילשוריעשת

םיכרכ6329.  2 םירש -  יולהראב  ןר  ןב  ןרהא  "חץישפיל , דווקילעשת

יתדלומ6330. ןדבאב  הליהקבוידראב -  רפס 

עבש6331. בקעיהראב  לארשי  "וואדנל , עבשסשת ראב 

םירמ6332. לש  באזהראב  והיתתמ  ןב  ריאמ  "בלגיטש , קרבסשת ינב 

םירמ6333. לש  אבאהראב  םהרבא  טורגניו , ןורכז -  "זרפס  םילשורינשת

םירמ6334. לש  דודהראב  "אללה , קרבפשת ינב 



םיכרכ6335.  2 םירמ -  לש  -הראב  ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה "דןויצ  ןגנשת תמר 

ב6336. םירמ א -  לש  רשאהראב  "זקיש , קרבסשת ינב 

הרות6337. לש  ןבוארהראב  "פןלוג , "דשת בח רפכ  תובוחר -

םיכרכ6338.  4 םהרבא -  לש  סחנפוראב  םהרבא  "בתירטש , הוקתסשת חתפ 

הכרבל6339. קידצ  רכז  רמאמ  לארשי , רצוא  קחצי , לש  ןהכהוראב  יכדרמ  "טםולב , םילשורינשת

םיכרכ6340.  2 םהרבא -  ףסויתוראב  ןב  יבצ  םהרבא  "חןיילק , יונריט Trnavaפרת

םימה6341. והילאתוראב  ןב  קחצי  'י , גנאש - "וןבא יקינולש Salonikaטקת

םימה6342. רדנעבתוראב  "ק  דבא המלש  ןועמש  ןב  "חקחצי  םילשורינשת

םיכרכ6343.  6 םימה -  םירפאתוראב  אביקע  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגטש , םילשורינשת

םיכרכ6344.  2 םימה -  השמתוראב  לארשי  "ורגנרד , ןפרווטנאעשת

קחצי6345. הדוהיתוראב  ןב  סחנפ  קחצי  "ורסודלוג , קרבלשת ינב 

קחצי6346. ףסויתוראב  ןב  קחצי  "הןהכה , קרבסשת ינב 

קחצי6347. החמשתוראב  ןב  קחצי  "דהמארע , םילשורישח

קחצי6348. קחציתוראב  "הןינקעאו , גרובסינוהיעשת

םיכרכ6349.  3 קחצי -  אגרשתוראב  ןב  הדוהי  קחצי  יבצ  "הרציפש , קרבעשת ינב 

םיכרכ6350.  2 קחצי -  קחציתוראב  בקעי  "ההקנילש , ןויצלנשת ןושאר 

םיכרכ6351.  5 קחצי -  ילתפנתוראב  ןב  קחצי  "חםובנירג , ןודנולמשת

הכרבו6352. קחצי  לאירבגתוראב  ןרהא  "חינדיב , "דעשת שח

תואווקמ6353. תוכלה  "ד  וי "ע  וש םימ -  ףסויתוראב  לאיחי  "זגרביט , סשת

ןיטיג6354. םימ -  לאומשתוראב  יול  בקעי  "דקדרד , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ6355.  6 םימ -  ריאמתוראב  עשוהי  "ויקסבוקשימ , תיליעעשת ןיעידומ 

ןתנ6356. דודתוראב  ןתנ  "מץיבוניבר , קרבשת ינב 

לאנתנ6357. לאנתנתוראב  ןומלצ ,

םיכרכ6358.  4 המלש -  םהרבאתוראב  ןב  המלש  "טקודצ , קרבסשת ינב 

םייחה6359. לואשתוחראב  המלש  "דןיצק , קרבשח ינב 

בונראב6360. רוכזי  רפס  הליהקבונראב -  "דרפס  םילשוריכשת

חרזמה6361. לארשיץראב  ןב  לאומש  םהרבא  "עגרבשרה , הנליו Vilnaרת

הליהקווישטשראב6362. "ךרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

.6363< םיקידצ יתפש  תרודהמ   > םימה תראב 
ןהכה ביל  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 

"טבונמירמ םילשוריסשת

םיכרכ6364.  2 םימה -  ןהכהתראב  ביל  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 
"זבונמירמ ןודנול Londonישת

הנומאה6365. המלששאב  רכשי  תב  לטיג  םאטשרבלה ,

םימבו6366. .צשאב  "חגורתא , קרבמשת ינב 

"ת6367. נרהומ תודלות  םימבו -  םחנמשאב  םייח  םילשורירמרק ,

הגהא6368. הימחנתורומשאב  ףסוי  "ברלשריה , םילשוריעשת

רקובה6369. לדנמתרומשאב  םחנמ  ןב  םוחנ  "סןמדלפ , םילשורישת

םש6370. אוה  יבצרשאב  קחצי  "איקסנישוא , ןוטסזלטעשת



ףסוי6371. תילגרמ  תינברה  לש  הייח  תורוק  ךלת -  רשאב 
.מע"ה "דריצק , םילשורישח

םיכרכ6372.  6 ינומראל -  םייחיתאב  השמ  "סינומרא , םילשורישת

ינגל6373. ינגליתאב  "איתאב  עשת

ינגל6374. יבציתאב  ןב  םהרבא  "אלברא , םילשוריעשת

םיכרכ6375.  5 ינגל -  ןויציתאב  ןימינב  ןב  ןושש  "טיחרזמ , םילשורינשת

םיכרכ6376.  5 השדח - > הרודהמ   > ינגל ןויציתאב  ןימינב  ןב  ןושש  "איחרזמ , םילשוריפשת

אדיפסהד6377. ילימ  ריאמ -  "דםידפסהאבב  קרבמשת ינב 

ילאס6378. והילאאבב  "דיספלא , םילשורישח

האובבד6379. םחוריהאובב  "גרגנלרא , םילשורינשת

םיברה6380. תושר  שוליפ  ןיד  ןועמשרואיבב  לאפר  "דסוארק , "דשח מח

תבהא ה'6381. תוצמ  לאנתנרואיבב  "טהדרב , קרבעשת ינב 

תארי ה'6382. תוצמ  לאנתנרואיבב  "טהדרב , קרבעשת ינב 

בלה6383. ארזעתניבב  ןב  לואש  'ד  "עגנמ םילשורישת

יזנג6384. בדתיבב  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "עךברעיוא , קרבשת ינב 

ןשיה6385. שרדמה  ןבוארתיבב  ןב  לאוי  ףסוי  "ןילביר , ,פרת םלשורי

ב6386. יקינולאש -  ידוהי  לש  ןימלעה  המלשתיבב  ןב  לאכימ  - וכלומ , "ב צרת
"ג יקינולש Salonikaצרת

יתומוחבו6387. ןנחלאיתיבב  לארגרבניו , תיב 

הימכחו6388. םירפאלבב  "נדאדח , םילשורישת

לוריבג6389. ןבאל  בדהיפרגוילבב  "גןדרי , םילשורילשת

םיכרכ6390.  2 ךלנ -  המלשוניתונבב  לאומש  "ארלט , פשת

םיכרכ6391.  5 וניניע -  קחציתבב  ןריבא  "איולה , קרבפשת ינב 

ןיבוריע6392. עשי -  םהרבאתורובגב  ןב  והיעשי  לאירבג  "דןמטלא , "דשח מח

םינומש6393. "דץבוקתורובגב  םילשורינשת

םינמש6394. המלשתרובגב  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

ןרהא6395. ןרהאדגב  לאומש  "זןיבאר , קרבנשת ינב 

שובלל6396. בודדגב  הדוהי  ןב  יכדרמ  "זןאמדייז , בובל Lvovלרת

ךלמה6397. תרות  תלכת -  ןהכהדגב  קחצי  םייח  דוד  'י , "זגונט קרבמשת ינב 

ןרהא6398. םהרבאידגב  ןב  ןרהא  "וץרפ , ונרוויל Livornoסקת

.6399< השדח הרודהמ   > ןרהא םהרבאידגב  ןב  ןרהא  "דץרפ , תוביתנסשת

ןרהא6400. האדעסידגב  ןרהא  "הסירכוב , הינתנמשת

םיכרכ6401.  3 ןרהא -  השמידגב  ןב  ןרהא  "אםימואת , ןימד Frankעת טרופקנרפ 

שיא6402. קחציידגב  "וץילכורטש , םילשוריעשת

דבה6403. דהואידגב  ןמ , ' "זגרות םילשוריעשת

שדקה6404. יבצידגב  ןב  החמש  השמ  ףסוי  טרופאפר ,
ןהכה "ושריה  בובל Lvovסקת

דרשה6405. דודידגב  לאומש  - הטאר , "פ שת

םיכרכ6406.  5 דרשה -  דועסמידגב  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , םילשורישח

בוט6407. םוי  ןרהאידגב  הדוהי  ןב  המלש  "ארגולק , בובל Lvovנרת



.6408< המלש תמכח  תרודהמ   > בוט םוי  ןרהאידגב  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

ןילישבת6409. בוריע  תוכלה  בוט -  םוי  ארויגידגב  - רנרב , "ו ףסאעשת תעבג 

םיכרכ6410.  2 בוט -  םוי  םהרבאידגב  עשוהי  ןב  בוט  םוי  - ןיפסירק , "ד לרת
"ז רימזיא Izmirמרת

עשי6411. קוטסילאיבמידגב  יולה  ףסוי  ןב  "דלאומש  הנליו Vilnaרת

עשי6412. יולהידגב  םהרבא  ןב  היעשי  "זץיוורוה , םדרטשמאיקת
Amsterdam

עשי6413. ןרהאידגב  ןוחמס , "וןב  םילשוריסשת

עשי6414. םייחידגב  ןב  היעשי  "גהיטע , ונרווילירת

תונעשוה6415. לע  שוריפ  עשי -  םייחידגב  ןב  ףסוי  "נשאשמ , םילשורישת

עשי6416. ןהכהידגב  אפור  "חקודצ  םילשורימרת

.6417< השדח הרודהמ   > עשי םייחידגב  ןב  היעשי  "והיטע , םילשוריסשת

.6418< השדח הרודהמ   > עשי ןהכהידגב  אפור  "טקודצ  קרבעשת ינב 

עשי6419. והיתתמידגב  ןב  סומע  ישי  "חירגרז , באזעשת תעבג 

םיכרכ6420.  4 עשי -  החמשידגב  ןב  והיעשי  "דרניוו , םילשוריסשת

הנוהכ6421. דודידגב  ןב  םהרבא  הירא , "דרעש  םילשוריכשת

הנוהכ6422. ןהכהידגב  םהרבא  םייח  ןב  ןרהא  "גהיחרפ , יקינולש Salonikaיקת

הנוהכ6423. באזידגב  ןב  ביל  השמ  "ארוחש , םילשורילשת

הנוהכ6424. םייחידגב  לארשי  "דלטנמולב , שח

לודג6425. ןהכ  םהרבאידגב  "דראמע , "דשח מח

םיכרכ6426.  2 יכדרמ -  הפיידגב  יכדרמ  רגניזלש , - "אהפי םילשוריסשת

שדק6427. אנידוממידגב  השמ  ןב  היכרב  "חןרהא  היצנו Veniceקת

םיכרכ6428.  8 שדוק -  והילאידגב  ןב  ןועמש  "טרורד , םילשוריסשת

םיכרכ6429.  2 ןרהאל -  רשא  שדוק  ןבידגב  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"חקחצי תפצסשת

תמאו6430. םולש  באזידגב  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

דרש6431. ןהכהידגב  המלש  ןב  אגרש  ינפלגרבנזור , "ח  צרת

םיכרכ6432.  2 דרש -  לאימחריידגב  ןב  המלש  דוד  "בץישבייא , ןישוטורק Krotoszynירת

שש6433. ריאמידגב  ןב  לואש  םולש  לאפר  קנומ ,
"גןהכה םילשורילשת

שש6434. לאומשידגב  ןב  המלש  "והמאמש , ונרוויל Livornoכרת

שש6435. השמידגב  ןב  םימחר  "טסירכוב , ונרוויל Livornoנרת

שש6436. םולשידגב  ןב  ףסוי  "חיאבג , םילשורימשת

ךתראפת6437. עשוהיידגב  ןב  ביני  תילעסיסע , רתיב 

תבשה6438. זר  ךתראפת -  ףסויידגב  "דרנלק , םילשוריעשת

םייניעה6439. ןולאהבוגב  "חיחרפ , דעלאעשת

תדלומבו6440. קחציהלוגב  ןב  רשא  "אךרוכ , ,שת ביבא לת 

תומלצ6441. יולהאיגב  ןועמש  ןב  קחצי  יניס  "גרלדא , םילשוריסשת

ב6442. תומלצ -  היראאיגב  הדוהי  "חדלוגניפ , םילשורימשת

ןמזה6443. "טהיתתמתדיגב  גרפ Pragueסש



עשוהיןיפוליגב6444. "אןמטפש , ןודנולישת

הנשה6445. דודילוגלגב  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "טאנהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

תובא6446. החמשללגב  ןב  רזעלא  "זשטיוואניבאר , השרו Warsawמרת

המלש6447. ראב  המלש -  תיראש  השמ -  ירבד  תובא -  ללגב 
ללמי ימ  - 

 - המלש דלפצרה , השמ -  דלפצרה ,
השמ רעצטענ ,  - המלש רעצטענ ,

הדוהי
"ס דווקילשת

הכובמה6448. הכובמהןגב  "אןגב  םילשוריפשת

םיזר6449. באזינגב  "חץיבוניל , ) צרת Warszawa

דוד6450. יחדב  דוד  "ביערדא , תפצ Safedפרת

שדוק6451. קיזייאדב  קחצי  ןב  דוד  ךורב  - ןיבור , "ו פרת
"ח קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ6452.  16 שדוק -  דודדב  ןב  בוד  ךורב  "גיקסרבופ , קרבמשת ינב 

םיכרכ6453.  2 שדוק -  ןמלזדב  רואינש  ןב  רב  בוד  "בירואינש , נשת

.6454( םידעומ  ) שדוק דודדב  ןב  בוד  ךורב  "היקסרבופ , קרבסשת ינב 

םיכרכ6455.  2 הרות - )  ) שדוק דודדב  ןב  בוד  ךורב  "דיקסרבופ , קרבשח ינב 

םיכרכ6456.  2 "ך - ) נת  ) שדוק דודדב  ןב  בוד  ךורב  "ביקסרבופ , קרבסשת ינב 

םיכרכ6457.  4 ךלמ -  םייחרבדב  ןב  קחצי  "דטראפטייר , כשת

א6458. טפשמ -  דודרבדב  "גוגודריב , םילשוריעשת

אטיוולסדדב6459. ימכח  "דתדוגא  קרבשח ינב 

תודדובתהה6460. תלעמ  ונחני -  הדוהידדב  "בגייסא , םילשוריעשת

בשי6461. יולהדדב  ןתנ  ןב  םהרבא  "פןומיימ , םילשורישת

דרוי6462. םילשוריברודב  תידרפסה  "ההדעה  םילשוריצרת

תוכופהת6463. ןמלזרודב  המלש  "דדלפננוז , םילשורינשת

ומיחרבו6464. השמוליחדב  ינפ  רוא  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

הציב6465. ןרהא -  עשוהיידב  יכדרמ  ןב  ןרהא  "דלבונק , שח

םיכרכ6466.  2 ןליאה -  דודידב  ןב  לאונמע  קחצי  "ואיג , רתיבעשת

ןוראה6467. "םידב  אר "גןהכה , ןויצענשת רוא 

ןוראה6468. יכדרמידב  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "ארגניטא , דעלאעשת

תישארב6469. ןוראה -  שוביילידב  אדוהי  "חדנארפ , עשת

ןילוח6470. ןוראה -  ףסויידב  םרמע  ןב  ןרהא  "טשטייד , םילשוריעשת

םיכרכ6471.  3 ןוראה -  בקעיידב  םהרבא  ןב  ןרהא  בד  "זקינזלז , םילשוריעשת

םיכרכ6472.  3 ןוראה -  ריאמידב  ןב  ןרהא  "גרלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6473.  2 ןוראה -  עשוהיידב  יכדרמ  ןב  ןרהא  תיליעלבונק , ןיעידומ 

לאננח6474. לדגמו  ןוראה  ןואגידב  םהרבא  ןב  בוט  "חםש  םילשורילשת

ןחלשה6475. רורדידב  ןב  איבל  הדוהי  דוד , "חןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ6476.  3 השמ -  לביילידב  הדוהי  דוד  ןב  השמ  "דרעגליוו , םילשוריעשת

םיכרכ6477.  2 השמ -  הדוהיידב  דוד  ןב  השמ  םילשורירעגילליוו ,

םיכרכ6478.  5 םירבח -  הינתנקובידב  זנאצ  "התבישי  הינתנלשת

אדבוע6479. יוה  בוטידידב  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "ואפיל  עשת



םילבחמל6480. תומ  שנוע  יולהןידב  ןויצ  ןב  השמ  "היאזיפשוא , ןגלשת תמר 

רוסיאל6481. ותכאלמש  ילכ  לאכימינידב  ןב  יבצ  המלש , "דןב  קרבעשת ינב 

שידק6482. שידקינידב  "זינידב  הינתנלשת

םיעלות6483. םייחינידב  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"הסורדוט עשת

רפוש6484. תעיקת  םייחינידב  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"הסורדוט עשת

םיכרכ6485.  3 הכלהכ -  ןוזמה  השמתקידב  "האיו , םילשוריסשת

ורועיבו6486. ץמח  ירואתקידב  השמ  ןב  לכימ  םייח  "הרדניל , םילשוריסשת

שאו6487. םייחםדב  חספ  ןב  ןבואר  "זגרבדלוג , םילשוריצרת

ייח6488. םהרבאךיימדב  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "ברכששי  ביבאנשת לת 

ייח6489. קודצךימדב  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבנשת ינב 

ייח6490. בקעיךימדב  םהרבא  "בץנימדלוג , םילשוריעשת

ייח6491. ךלמילאךימדב  "טטור , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6492.  2 תיבה -  םירפאקדב  ןב  ףסוי  בוקרק Cracowש"עוראק ,

םירבח6493. דומלתהקודקדב  רואמ  תבישי  "טץבוק  תובוחרמשת

םיכרכ6494.  21 םירבח -  םהרבאקודקדב  "דןומולס , "דשח מח

םיתב6495. אביקעיקדב  קחצי  ןב  הדוהי  "ויקצבול , סירפ Parisנרת

רשואה6496. לא  ןועמשךרדב  םולש , "גןב  הדוהיעשת רוא 

א6497. תמאה -  לא  הנומאוךרדב  הרות  "ןתבישי  שת

תיתימאה6498. תוריחה  לא  לאפרךרדב  "דיתוריח , יכאלמשח תירק 

תודהיה6499. לא  באזךרדב  "גןהיירפ , ביבא Tel Avivכשת לת 

ךושלא6500. ץשומאזמךרדב  ךורב  ןב  "זםהרבא  טרופנרידפת
Dyhernfurth

"ל6501. רהמ תרותמ  תובא -  תכסמ  לע  םייחה  ריאיךרדב  "סףוטשדלוג , קרבשת ינב 

םייחה6502. ךרדב  המכחה -  בקעיךרדב  ןב  ביל  הדוהי  "דץש , םילשורישח

ךלמה6503. לארשיךרדב  "בלגיפש , םילשורימשת

ךלמה6504. םירפאךרדב  ןב  תודיפל  ןרהא  "דרטקפ , קרבסשת ינב 

ךלנ6505. ךלמה  ונשפנךרדב  "דןוגרא  "דשח מח

זמרה6506. לדנמךרדב  םחנמ  - סצייר , "ד שח

תלאוגה6507. הרותה  ףסויךרדב  דוד  ןב  אוהיבא  םייח  "וץרווש , לאסשת תיב 

םייח6508. קחציךרדב  םייח  ןב  רתלא  "ורנלו , ביבאנשת לת 

םיבוט6509. דודךרדב  ןב  הדוהי  "הלאירומ , ,לשת ביבא לת 

דומיל6510. "מךרדב  "דשח "דשח מח

ךיתודע6511. יכדרמךרדב  ןב  ןימינב  "ערמיר , םילשורישת

םיכרכ6512.  2 םייחה -  ץע  הדוהיךרדב  יבצ  ןב  לאעדי  "ורצלמ , םילשוריסשת

א6513. םימת -  "בץבוקךרדב  רטס Manchesterסשת ' צנמ

םימת6514. קחציךרדב  לארשי  "זבונמלז , תיליעעשת תרצנ 

תובא6515. ירואיכרדב  "דינברהש , םילשוריעשת



םיכרכ6516.  2 תובא -  עשוהייכרדב  ןרהא  "בןיספ , םילשוריעשת

םישודק6517. תובא  םישודקיכרדב  תובא  "דיכרדב  דודשאשח

םיכרכ6518.  7 וניתובא -  לדנמיכרדב  םחנמ  "בץילרג , םילשורימשת

תישארב א6519. תובאה -  והילאיכרדב  ןב  לאיחי  בקעי  דלפיונ ,
"דםהרבא רטסעשת ' צנמ

הנומאה6520. םיסניכרדב  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרנשת

בוט6521. םש  לעבה  ןמלזיכרדב  רואינש  "אןמרטיר , יכאלמעשת תירק 

םיכרכ6522.  3 המכחה -  "גץבוקיכרדב  םילשוריסשת

תווצמה6523. יכדרמיכרדב  "חהידבוע , םילשוריעשת

םשה6524. הילאיכרדב  והילא  "חבתכ , קרבעשת ינב 

תולבאה6525. אשראוו  יכדרמיכרדב  םהרבא  "ארטלא , ביבאסשת לת 

םעונ6526. ףסוייכרדב  ןב  ביל  הירא  "טןמלג , םילשוריכשת

םיכרכ6527.  2 תולבאה -  ןילופ  יכדרמיכרדב  םהרבא  "זרטלא , ביבאמשת לת 

המלש6528. ילתפניכרדב  ןב  המלש  "בתוילגרמ , תיליעפשת ןיעידומ 

א6529. םילשורי - > סופד   > תולודג תוכלה  "ג  ןועמשהב "בארייק , םילשורילשת

ב6530. םילשורי - > סופד   > תולודג תוכלה  "ג  ןועמשהב "בארייק , םילשורילשת

ג6531. םילשורי - > סופד   > תולודג תוכלה  "ג  ןועמשהב "בארייק , םילשורילשת

.6532< ןילרב סופד  ימור -  "י  תכ "י  פע  > תולודג תוכלה  "ג  הב
( תוחתפמ  ) ב ןועמש - - ארייק , "ח מרת

"ב ןילרב Berlinנרת

.6533< ןילרב סופד  ימור -  "י  תכ "י  פע  > תולודג תוכלה  "ג  הב
א ןועמש - - ארייק , "ח מרת

"ב ןילרב Berlinנרת

.6534< ןילרב סופד  ימור -  "י  תכ "י  פע  > תולודג תוכלה  "ג  הב
ץס תרודהמ  רפסה  ףוג  ןועמש - - ארייק , "ח מרת

"ב ילשורינרת - Berlin ןילרב

.6535< ןילרב סופד  ימור -  "י  תכ "י  פע  > תולודג תוכלה  "ג  הב
ץס תודהמ  תוחתפמו  אובמ  ןועמש - - ארייק , "ח מרת

"ב ילשורינרת - Berlin ןילרב

םיכרכ6536.  2 "ג -  ןועמשהב היצנו Veniceש"חארייק ,

חרזמה6537. לאפרריאהב  ןב  קחצי  "דוכלומ , ,שת םילשורי

שא6538. רעבת  קחצייגיגהב  ןב  בקעי  םהרבא  "זץיבוביל , הפיחעשת

אבוריע6539. יבצןידהב  לאומש  ןב  היעשי  "בןיבור , םילשוריסשת

שדוק6540. דודתרדהב  "זףוסור , םילשוריסשת

חספה6541. ןברק  ינידב  שדוק -  )תרדהב  ךרוע  ) ןתנ ישיבא  "אסילטיימ , תובוחרפשת

.6542< השדח הרודהמ   > רקובה רזעלאתויהב  ןב  לואש  "אךארב , קרבסשת ינב 

בורק6543. ןורכזותויהב  "סרפס  ןויצעשת רוא 

ןילבול6544. אציבזיא  םהרבאלכיהב  קיב , ןמלז -  המלש  "זיאגרש , םילשורילשת

"ל6545. רהמה השמלכיהב  ןרהא  ןב  בד  "טשעמ , ןילקורבסשת

ךלמ6546. דודלכיהב  תיב  ילייח  "גדעו  עשת

םיכרכ6547.  5 אכלמד -  יבצאלכיהב  םייח  ןב  השמ  "דםיובלטייט , "דשח מח

לבויה6548. רפס  ריאמולכיהב -  תיב  "חתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ6549.  5 השנמתוריהב -  "הבווש , םילשוריעשת

ןיבוריע א6550. ףדה -  םשתוריהב  "פםוליעב  "דשת מח

םיכרכ6551.  2 רקבה -  רזעלאתיהב  ןב  לואש  "בךארב , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 



ורנ6552. החמשולהב  ןב  הדוהי  קרבועשתןמרקא , ינב 

הדגאבו6553. והילאהכלהב  םהרבא  ןב  יבצ  "כןלפק , םילשורישת

הבושת6554. היחתפתוכלהב  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , ביבאכשת לת 

םיכרכ6555.  4 הגהנ -  ידיסחםהב  יכרבא  הרות  ירבדל  ףסאמ 
"חאלאיב שמשסשת תיב 

ךימחר6556. לאכימןומהב  "והגימא , קרבסשת ינב 

ןרהא6557. םהרבאתולעהב  "דיולטור , "דשח מח

םיכרכ6558.  5 תורנה -  באזתולעהב  רשא  ןב  המלש  םייח  "ברנרו , םילשוריעשת

תורנה6559. תא  אפאפךתולעהב  תורוהט  תורמא  "חןוכמ  סשת

תורנה6560. תא  םשךתולעהב  "אםוליעב  קרבפשת ינב 

"אץבוקץבקהב6561. םילשורינשת

םיכרכ6562.  2 "ץבקהב -  ןנחלא רוא   " תבישי "טתרובח  םילשורינשת

הנשה6563. שאר  הארי -  ןרהארהב ה ' "טןמדירפ , הנביבסשת םרכ 

הארי6564. לאפררהב ה ' ןב  הירא  "אאריפש , םילשוריפשת

הארי6565. ןימינברהב  ףסוי  ןב  רזעילא  "דןמגרב , םילשוריסשת

םידעומו6566. הרות  הארי -  קחצירהב  ריאמ  "טשטיוואלימש , קרויעשת וינ  ןילקורב ,

שאה6567. ךותמ  לחררהב  "סתוילגרמ , ביבאשת לת 

יניס6568. השמרהב  ןב  םיסינ  "זןייד , קרבעשת ינב 

תיטרפ6569. םירפסמהחגשהב  "דםיחולש  "דעשת בח רפכ 

םדאה6570. חמשי  וב , חמשי  החמש , םהרבאםשהב  ןב  ןועמש  "היראריח , ביבאסשת לת 

ונמרכףסאתהב6571. "זתכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ6572.  17 הרותהףסאתהב -  ילמע  השמ &  ןב  לארשי  "חןהכ , םילשוריעשת

םע6573. יכדרמבדנתהב  "טבאילא , ,שת םילשורי

םיכרכ6574.  2 חמשי -  םהרבאוב  ןב  ןועמש  "זיראריח , ביבאסשת לת 

ןוקבדת6575. ןועמשוב  "ארלשריה , ןודנולפשת

א6576. בישת -  בקעיוב  "ההדייז , עשת

ןובשח6577. ןובשחואוב  "הואוב  קרבלשת ינב 

הדותב6578. וירעש  עשוהיואוב  "אןהכ , םילשוריפשת

הלכ6579. םהרבאיאוב  ןב  אגרש  לאקזחי  "טדלפנייוו , םילשוריסשת

הלכ6580. ךלמילאיאוב  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

הלכ6581. והילאיאוב  "טעיבר , םילשוריסשת

ןמית6582. ידוהייאוב  תוברתב  תודועתו  םירקחמ 
"זןמית ביבאכשת לת 

היתונבו6583. הליהקאקרבוב  "דרפס  "בשח הרא לארשי 

הליהקבונאזדוב6584. "חרפס  הפיחכשת

הילכ6585. תמורת  בלו -  תוילכ  ישיןחוב  "חגירש , לאעשת תיב 

שטאשטוב6586. רפס  הליהקשטאשטוב -  "זרפס  ביבא Tel Avivטשת לת 

הירגלוב6587. תודהי  הליהקהירגלוב -  "זרפס  םילשוריכשת

בוחילוב6588. ישודקל  ןורכזה  רפס  הליהקבוחילוב -  "זרפס  הפיחישת

םילשורי6589. אנליוומהנוב  לאלצב  ןב  ירוא  םייח  "טןהכ , הנליו Vilnaנרת



םלשורי6590. סחוימהנוב  .ידאלמ  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"וול םילשוריפרת

םילשורי6591. ריאיינוב  השמ  ןב  קחצי  "וקוטשניו , םילשורילשת

לארשי6592. יבצינוב  "ח,לאש , ישת ](, םילשורי )

םיכרכ6593.  4 ינרותךיינוב -  ףסאמ 

תבש6594. קחציתננוב  "דץיבובוקעי , םילשורישח

קסוב6595. רפס  הליהקקסוב -  רפס 

ךולמי6596. יכ  דבע  ןרהאיאנתסוב -  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ6597.  4 ארוהנד -  לכימאניצוב  לאיחי  ןב  ךורב  יזנכשא ,
"וזוביזממ ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ6598.  2 ךורב > - יברה ר ' תרות   > ארוהנד לכימאניצוב  לאיחי  ןב  ךורב  יזנכשא ,
"זזוביזממ םילשוריסשת

"א6599. בשל םהרבאאניצוב  "חץראוז , "דכשת מח

אשידק6600. ןהכהאניצוב  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "ברנוד , בוקרטויפ Piotrkowערת

אשידק6601. יכדרמאניצוב  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "דבהוא  םילשוריעשת

אשידק6602. זלעבמאניצוב  "א  רהממ תודבוע  יטוקיל 
"ל "וקוצז קרבסשת ינב 

אשידק6603. יולהאניצוב  בקעי  ןב  םהרבא  "דרדוהמ , םילשורישח

הלוגה6604. רזעלארוב  השמ  ןב  אשוז  םלושמ  "אןהאצ , דהסטייגסשת

םימשב6605. ינימ  בדארוב  "וןזור , םילשורילשת

םימשב6606. ינימ  לאינדארוב  ןב  םייח  םהרבא  "טסדע , םילשוריעשת

תושפנ6607. קחציארוב  ןב  ישיבא  "בינרהט , םילשוריעשת

תואופר6608. הידבועארוב  "פדמלמ , הינתנשת

הליהקןיטשרוב6609. "ךרפס  ביבאשת לת 

ןרהא6610. אבי  ןרהאתאזב  "דשוטרפ , לאומשעשת תעבג 

ןרהא6611. אבי  עשוהיתאזב  ןרהא  "גןיספ , עשת

ונחבת6612. םשתאזב  "זםוליעב  םילשוריעשת

ונחבת6613. יבצתאזב  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "חןמנייטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ6614.  3 ונחבת -  יבצתאזב  "אךבנזייא , יכאלמעשת תירק 

ךוב6615. רוכזי  ןיזעשזב - >  > הליהקןיזזב "ארפס  לארשיכשת קרוי -  וינ 

תבשה6616. תוכאלמ  לע ל"ט  הנבלה -  םירפאךיזב  "ובוקאילופ , םילשוריסשת

הנובלה6617. םירפאיכיזב  "דבוקאילופ , םילשורישח

םיכרכ6618.  3 הנובל -  לאומשךזב  ןב  באז  ןימינב  "זןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ6619.  2 הרותה > - לע   > הנובל לאומשךזב  ןב  באז  ןימינב  "וןהכ , םילשוריעשת

םתרמשנו6620. ןרהאתוכזב  "סרלדנהנייפ , םילשורישת

תוינקדצ6621. םישנ  ןרהאתוכזב  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

תוינקדצ6622. םישנ  השמתוכזב  "אןדיבא , םילשוריעשת

תוחמש6623. םישנ  ןהכהתוכזב  םייח  המלש  "ברניבא , "דעשת מח

יאחוי6624. רבד  והיעשיאתוכזב  השמ  ןב  ןרהא  "בןהכ , קרבסשת ינב 

ןויצ6625. תא  ירואונרכזב  םילשוריןהכ ,



םיכרכ6626.  4 הזה -  השמןמזב  "דרקא , םילשורישח

םירצמ6627. ןהכהתזב  לכימ  לאיחי  "זןמטוג , צרת

םיכרכ6628.  9 עלסה -  היבוטיוגחב  ןב  יגח  "דלשרפ , םילשורישח

םיכרכ6629.  2 עלסה -  היננחיוגחב  ןב  עשוהי  "הןאגזיו , םילשוריעשת

הנאצמי6630. קחציהשדחב  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

םיכרכ6631.  7 יעיבשה -  דומילשדוחב  "גץבוק  עשת

ץראווש6632. בייל  דוד  יבר  די -  הרותקזוחב  תעד  "דןוכמ  םילשורישח

עשעתשא6633. ירואךיתוקוחב  "זגאבס , קרב Bene Berakעשת ינב 

עשעתשא6634. םהרבאךיתוקוחב  "טךבנזייא , שמשסשת תיב 

די6635. לאירואקזחב  היחתפ  "טבילטוג , "דסשת מח

.6636< הניחבה רוכ   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "דהיעדי  השרו Warsawכרת

.6637< השמ שרפיו   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "והיעדי  הבלסיטרב Bratislavaמרת

.6638< ביבח שוריפ   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "בהיעדי  בולקש Shklovנקת

.6639< תולמה רואב   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "זהיעדי  ןילרב Berlinפרת

"ר>6640. ופד  > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "ההיעדי  וניצנוש Soncinoמר

.6641< םלוע קוח   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "בהיעדי  ןיציפשואסרת  Oswiecim

"ט>6642. יותה לעב  וניבר  יפו ' בהז  ינויצ  םע   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "והיעדי  השרומרת

ףסוי6643. רו ' ביבח  השמ ן ' ר ' יפ ' םע   > םלוע תוניחב 
< - שיסנרפ ישרדב םהרבא  ןב  "בהיעדי  הררפ Ferraraיש

.6644< ןחוב ןיע   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "בהיעדי  הלשימרפ Przemyslלרת

.6645< ריכזמה ץילמה -  רזעלא -  תונדגמ   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "חהיעדי  ,עקת אנליוו

.6646< תינמרגל םוגרת   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  הניוהיעדי 

םיכרכ6647.  3 םלוע -  - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  רחאהיעדי 
"ח טריפ Fuerthכקת

םיכרכ6648.  2 רזעילא - > תונדגמ   > םלוע - תוניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "בהיעדי  ןיציפשואסרת  Oswiecim

.6649< שוריפ םע   > תדה - תניחב  אבא השמ  ןב  והילא  וגידמליד ,
לאומש קחצי  "גוייגיר , הניוצקת  Vienna

תדה6650. אבאתניחב  השמ  ןב  והילא  "דוגידמליד , ביבאמשת לת 

םיכרכ6651.  2 המכחה -  יבצתניחב  ןב  הדוהי  - רבוזירטס , "ז צרת
"ח םילשוריצרת

תווצמה6652. רדנסכלאתניחב  ןב  לכימ  לאיחי  ןאמטוג ,
"חןהכה ואלסרב Breslauפרת

הלבקה6653. קחציתניחב  ןב  הירא  הדוהי  "בהנידומ , היצירוגירת  Gorizia

םלוע6654. - תניחב  ישרדב םהרבא  ןב  "זהיעדי  בובלטרת

םיכרכ6655.  2 םייח -  םהרבאריחב  יבצ  ןב  םייח  ביבא Tel Avivת"שטראפלוו , לת 

םהרבא6656. לארשיתריחב  ןב  םהרבא  - סקיב , "א לרת
"ב הנליו Vilnaלרת

ךלמה6657. ריאמתריחב  ןב  לישעה  לארשי  "גגרבנירג , עשת

ףסוי6658. "מתריחב  "בשח םילשוריעשת

םיכרכ6659.  2 ןויצ -  -תריחב  ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה "אןויצ  ביבא Tel Avivשת לת 

חקיפה6660. לש  קחציותריחב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , םילשורישח



יתרמא6661. היראהמכחב  "עילארשי , הוקתשת חתפ 

תעדבו6662. השמהמכחב  ןב  קחצי  ןונ , "אןב  קרבפשת ינב 

תיב6663. הנבי  לארשיהמכחב  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

תיב6664. הנבי  השמהמכחב  "הןדיבא , םילשוריעשת

וב6665. רבדא  ןרהאםולחב  "ובולרפ , םילשוריעשת

הנבי6666. ללהדסחב  דוד  "ארניו , תולעמסשת

ןוילע6667. ילנמדסחב  םחנמ  (Warszawa)קרוזאמ ,

חספ6668. השמןוזפחב  ןב  םהרבא  יורס ,)  ) "אדיס יקינולש Salonikaלרת

תיב ה'6669. בדתורצוצחב  ןב  לארשי  "דןזור , תובשעשת ןולא 

םיכרכ6670.  4 אריווקס > -  > שדוקה שדוקהרצחב  רצחב  "זתכרעמ  סשת

ב6671. המינפ -  קחצירצחב  "בןבא , ביבאנשת לת 

א6672. רפוסתורצחב -  םתח  גוח  "חידימלת  עשת

תיב ה'6673. שטיוואבוילתורצחב  יריעצ  ץיקה  "אתבישי  פשת

םילשורי6674. יככותב  תיב ה ' אקווירטסמחרתורצחב  "זתודסומ  םילשוריסשת

םיכרכ6675.  53 םייחה -  זנאצתורצחב  ידיסחד  תורובחה  ןוגרא  "זןואטב  הינתננשת

א6676. ךלמה -  "וץבוקתורצחב  משת

תוחנמ6677. םיחבז , ישדק -  בדתורצחב  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "זךברעיוא , קרבסשת ינב 

.667811 ונישדק -  גרובסטיפתורצחב  "ןתודסומ  דודשאשת

ונשדק6679. דודתורצחב  תיב  ילייח  דעו 

עשעתשא6680. המלשךיתקחב  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

עשעתשא6681. ןורכזךיתקחב  "דרפס  םילשוריעשת

תוכרב6682. ימלשורי  ןויצב -  השמרחב  דוד  "זםיובנזור , דודשאנשת

ןויצב6683. םשרחב ה ' םוליעב 

םיכרכ6684.  6 השמ -  ןמלקקשחב  "זץראווש , "דעשת מח

דעומבו6685. תבשב  "ש  תישארהטב תיאבצה  "טתונברה  ביבא Tel Avivסשת לת 

הבישיה6686. ינבא  םוחנןואטב  ןוזח  "בתבישי  קרבעשת ינב 

םיכרכ6687.  4 לארשי -  בהוא  ץינשטיפאקןואטב  "חתודסומ  םילשורינשת

םיכרכ6688.  2 ןוגראה -  טבשןואטב  גרובשרפ  תבישי  ידימלת  ןורגא 
"דרפוס קרבלשת ינב 

לבויה6689. אזלעבןואטב  "טתודסומ  םילשורימשת

םיכרכ6690.  11 "ד -  בח - ןואטבןואטב  "ב ישת
"ז "דטשת בח רפכ 

לארשי6691. רנ  תבישי  יכינח  לארשיןואטב  רנ  - תבישי  "ה לשת
"מ רומיטלובשת

םיכרכ6692.  40 ץינ -  ' זיו יריעצ  ץינזיוןואטב  יריעצ  "גתדוגא  קרבסשת ינב 

.66931 םינהכ -  תרות  םינהכןואטב  תרות  "בתבישי  םילשורימשת

םיכרכ6694.  4 השמ -  תראפת  ץינזיוןואטב  ץאש  "חתודסומ  הפיחסשת

רתסא6695. תליגמ  לע  ךלמה  רזעילאתעבטב  דוד , "דןב  שח

םימחרב6696. ץיקאו  ןילא  בקעיבוטב  ןתנוי  "איקצגרד , קרבפשת ינב 

םילשורי6697. ןויצבוטב  ןב  "זרלדי , קרבכשת ינב 



םילשורי6698. לאפרבוטב  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריעשת

םיקידצ6699. "גץבוקבוטב  םילשוריסשת

םיקידצ6700. "גאקניפסבוטב  םילשוריסשת

שיא6701. םייחןוחטב  המלש  ןב  םהרבא  "בגרבדלוג , םילשוריסשת

תולדתשהו6702. ןרהאןוחטב  השמ  ןב  םהרבא  "וטורניו , םילשוריסשת

תולדתשהו6703. לאיחנ דןוחטב  "חןמדירפ , םילשוריעשת

.6704( תילגנא םוגרתב   ) תולדתשהו ןרהאןוחטב  השמ  ןב  םהרבא  "גטורניו , םילשוריעשת

יח6705. ןרהאןוחטב  עשוהי  ןב  לואש  "חלשגו , םילשורינשת

השעמל6706. לארשיןוחטב  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

ירצוא6707. אוה  ירוצב  לאכימינוחטב  "חםינגוב , קרבעשת ינב 

םיכרכ6708.  2 יתעשונו -  ןועמשיתחטב  דןמסטוג , '' מח

הכלהב6709. הינבה  םהרבאתוחיטב  ןב  םחנמ  "דיילס , םילשורימשת

אנוסיח6710. ורסאד  אניד  עשוהייב  "אןהכ , םילשוריפשת

םיכרכ6711.  2 אייח -  םייחיב  עשילא  "חץיוורוה , סשת

הנומא6712. ךרד  םיכלמ -  המלשיב  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

וכולמי6713. םיכלמ  לאגייב  "טיקצנימק , ןצינעשת

הנשמה6714. ימכח  לש  ףסויתויפרגואיב  רב  "ליכדרמ  ביבאשת לת 

אמק6715. אבב  תודגא  "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  ' והילא  "ז גרבסגינקטרת
Koenigsberg

םיכרכ6716.  4 "ל -  זח תודגא  ףסוירואיב  בקעי  ןב  לאינד  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

ךיפב6717. רתומה  תיגוסב  יולהרואיב  רעב  בד  םולש  "באפלוו , תגסשת תירק 

ותרהט6718. םדוק  תמ  אמט  ןיד  ץרפרואיב  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , םילשוריכשת

הימחנו6719. ארזע  לאינד , דודרואיב  השמ  "עילאוו , םילשורישת

הכוס6720. תוכלה  "א -  רגה -רואיב  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
רמתיא "חרכבסנא , םיסכרסשת

וריבחב6721. לבוח  תוכלה  ףסוי - > תכרב   > "א רגה ןמלזרואיב  המלש  ןב  והילא  הנוי -  רודופ ,
"א) רגה "ט( םילשוריסשת

תודע6722. תוכלה  ףסוהיב - > תודע   > "א רגה ןמלזרואיב  המלש  ןב  והילא  הנוי -  רודופ ,
"א) רגה "א( םילשורימשת

האיצמו6723. הדיבא  תוכלה  ףסכב - > הפחנ   > "א רגה ןמלזרואיב  המלש  ןב  והילא  הנוי -  רודופ ,
"א) רגה "א( םילשורימשת

םיכרכ6724.  29 והילא > - תכרב   > "א רגה -רואיב  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
( שרפמ  ) ךורב "טרבוקר , םילשוריסשת

םיכרכ6725.  3 והילא > - ראב   > "א רגה ןמלזרואיב  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"בןהכה םילשוריסשת

םיכרכ6726.  2 "א -  רגה ,רואיב  רכבסנא ןמלז -  המלש  ןב  והילא 
"ארמתיא םיסכרפשת

"ח6727. צק יס ' "ד  וי םלשה -  "א  רגה "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  "דשח מח

םיכרכ6728.  6 "ך -  נל "א  רגה "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  םילשוריעשת

"י>6729. תכ ע"פ   > אתועינצד ארפסל  "א  רגה "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  נשת

הרפ6730. תכסמ  אתפסות  לע  "א  רגה "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  קרבנשת ינב 

ולש6731. םולשהש  ךלמ  הדגהה -  ריאמרואיב  ךורב  ןב  ןועמש  "גגרבסיו , קרבעשת ינב 



םיכרכ6732.  2 םיטוקילה -  יולהרואיב  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "הןזח , םילשוריצרת

ג ד ה6733. הכלה -  ןימינברואיב  ןב  םהרבא  לאיחי  רבליז ,
"חעשוהי קרבכשת ינב 

םיכרכ6734.  2 תבש -  תוכלה  ןועמשרואיב  "דיסדג , ביבאסשת לת 

ינומהה6735. רויגה  לש  ופקתב  יתכלה  םייחרואיב  םהרבא  "גןמרש , םילשוריעשת

תופירט6736. תוכלהל  תויגוסה  יכדרמרואיב  ףסוי  "אןייטשנעכייא , סשת

השרפה6737. עשוהירואיב  - סוקנימ , "פ שת

בויא6738. רפסל  "ג  בלרה "ג)רואיב  בלר  ) ןושרג ןב  "זיול  הררפ Ferraraלר

יאחוי6739. רב  רישה  גילזרואיב  רשא  היעשי  "בתוילגרמ , םילשורישת

םיכרכ6740.  2 ןחלשה -  בדרואיב  ןנחלא  ןב  םהרבא  םייח  קינמאי ,
"גיולה םילשוריסשת

.6741( תיתפרצב  ) הרורב הנשמה  ןונגסב  ךורע  ןחלשה  ללהרואיב  ןב  והילא  "חשיקב , אתאעשת תירק 

רבדו ה'6742. הרותה  "בהשמרואיב  "דעשת מח

םימיה6743. תירחא  ץק  ןינעב  טוקילו  םשרואיב  "דםוליעב  "דשח מח

הרות6744. שרדמו  בקעירואיב  ןב  טידנב  ךורב  - ןאמסקילג , "צ רת
"א Lodzצרת זדול '

הנושאר6745. אצי  הז  השמרואיב  "וולאצנבורפ , הבוטנמ Mantuaכש

ףסוהי6746. רכז  ןתנרואיב  ןב  הירכז  ףסוי  "טןרטש , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ6747.  3 "ש -  זירהמ שדח  ןתנרואיב  ןב  הירכז  ףסוי  - ןרטש , "ה לרת
"ו הנליו Vilnaלרת

ןוזמה6748. תכרב  רואיב  יח -  םייחרואיב  ןב  הדוהי  "ורברול , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ6749.  2 תוליגמ -  שמח  דודרואיב  השמ  "טילאוו , םילשוריעשת

יללכה6750. חול  ןרהארואיב  השמ  ןב  ףסוי  "זגרובצניג , השרו Warsawמרת

בהובא6751. "י  רהמ םייח  חרוא  רוטל  )רואיב  ינשה  ) קחצי "גבהובא , םילשוריסשת

הרותה6752. לע  "ן ז"ל  במרה שוריפל  המלשרואיב  ןב  ריאמ  הלוהס , - "הןבא השרו Warsawלרת

אינתל6753. והילארואיב  םהרבא  "הןיקטאלפ , - עשת New York קרוי וינ 

רתסא6754. תליגמ  דודרואיב  ןב  קחצי  "גונאיצרמ , םילשוריסשת

האתילת6755. רתסא  תליגמ  דודרואיב  השמ  "פילאוו , םילשורישת

האתילת6756. תור  תליגמ  דודרואיב  השמ  "פילאוו , םילשורישת

האתילת6757. םירישה  ריש  תליגמ  דודרואיב  השמ  םילשוריילאוו ,

קוקבח6758. לע  "א  רגהמ "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשורינרת

תונברק6759. סוקרוק -  "י  רהמ ףסוירואיב  "גסוקרוק , לשת

םיכרכ6760.  3 "ח -  ארהמ בקעירואיב  ןב  רזעילא  ןזח ,

הדותל6761. רומזמ  הדוהירואיב  "אבואט , אתאפשת תירק 

"א6762. רגהל תופדרנ  םילימ  "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  עודישח אל 

םחנמ6763. ןסינרואיב  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "וןוסנורהא , בופזוי Jozefowמרת

יכדרמ6764. יכדרמרואיב  "הטנב , סקת

םיכרכ6765.  2 הרותה -  תא  השמ  "אהשמרואיב  לאונמעעשת

הרות6766. הנשמ  דודרואיב  השמ  "טילאוו , םילשורימשת

תוריגו6767. הלימ  "ע -  ושה לע  םילכה  יאשונ  לאינדרואיב  "גדניק , םילשוריעשת



םינהכה6768. ןגס  אנינח  יבר  תיגוס  ןרהארואיב  המלש  "גץיבולדנמ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6769.  2 הרותה -  לע  ונרופס  בקעירואיב  ןב  הידבוע  "זונרופס , םילשוריסשת

ילשמ6770. רפס  דודרואיב  השמ  "עילאוו , םילשורישת

םיכרכ6771.  2 םילהת -  רפס  דודרואיב  השמ  "חילאוו , םילשוריסשת

אנותא6772. יבד  יבסו  הנח  רב  רב  הבר  לש  תודגא  לע  "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  קרב Bene Berakישת ינב 

תורהזאה6773. לע  הדוהירואיב  ןב  המלש  לוריבג , - "הןבא אטשוק Istanbulער

תואמצעה6774. לע  םשרואיב  "לםוליעב  םילשורישת

אנמיהמ6775. איערה  לע  "א)רואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  Koenigsbergירת
גרבסגינק

ייחב6776. וניברל  הרותה  לע  הואלחרואיב  ןבא  רשא  ןב  ,[ש"ד,ייחב  הייציניו

אינתה6777. לע  םנורגרואיב  לאומש  "וןמרתסא , עשת

אינתה6778. לע  )רואיב  ול סחוימ   ) בקעי "דרנדייאק , "דשח מח

תור6779. תליגמ  לע  יולהרואיב  השמ  ןב  ןרהא  - ץיוורוה , "א פשת

לודג6780. תוצמ  רפס  לע  ץינמרקמרואיב  השמ  ןב  "הףסוי  היצנו Veniceסש

ארוד6781. ירעש  רפס  לע  ץינמרקמרואיב  השמ  ןב  "טףסוי  ,סש גארפ

.6782< םימשו ץראה  תרמז   > הריש קרפ  לע  דודרואיב  ןב  רזעילא  יכדרמ  "טרבוו , םילשורימרת

"י6783. שר לע  ץינמרקמרואיב  השמ  ןב  "הףסוי  גרפ Pragueעש

והימרי6784. רפסב  תוארקמה  רואיבו  תואובנה  ינינע  םייחרואיב  "דןונח , "דשח מח

רשע6785. ירת  רפסב  תוארקמה  רואיבו  תואובנה  ינינע  םייחרואיב  "דןונח , "דשח מח

תוריפס6786. רשע  הנוריגמרואיב  "זלאירזע  םילשורינשת

םיכרכ6787.  2 הרותהמ -  "ן ז"ל  במרה שוריפ  )רואיב  ינשה  ) קחצי "גבהובא , םילשורילשת

ולסכ6788. גחה י"ט  תלודג  תשרפ  .ד.שרואיב  "גןילסיז , "דכשת בח רפכ 

חנ6789. ינב  תווצמ  םישולש  לע  רצק  סחנפרואיב  םחנמ  "חלביטש , קרבסשת ינב 

ןבואר6790. והילארואיב  ןב  ןבואר  "וץיבשוגא , קרוי New Yorkטשת וינ 

רתסא6791. תליגמ  לע  אדיזוא  יד  לאומש  יבר  קחצירואיב  ןב  לאומש  אדיזוא , "גיד  םילשורינשת

"ר>6792. ופד  > הרותה לע  "ג  בלר "ג)רואיב  בלר  ) ןושרג ןב  "ויול  הבוטנמ Mantuaלר

הרותה6793. לע  "ן  במר "ן)רואיב  במר  ) ןמחנ ןב  ,ש"ההשמ  האיציניו

תוכרב6794. עבש  דודרואיב  ןב  ןועמש  "בלאלצב , "דעשת מח

ץמח6795. תריכמל  האשרה  תורטש  בקעירואיב  קחצי  ןב  לאירש  "גגרבנזור , קרבנשת ינב 

ךערל6796. תבהאו  תווצמ  רדגב  םינושארה  תוטיש  רואיב 
אבאךומכ ךורב  םהרבא  "טיקסבוקר , םילשוריעשת

רתסא6797. תלהק , תור , םירישה , ריש  דודרואיב  השמ  "עילאוו , םילשורישת

לוחו6798. שדק  תומש  "ם)רואיב  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  ןילרבפרת

וכ6799. םיקרפ א- אינת -  ןאדייקמרואיב  "בבקעי  עשת

רשע6800. ירת  דודרואיב  השמ  "טילאוו , םילשוריסשת

"ך6801. נתב תודדוב  תולמ  םיעשת  ןואגרואיב  ףסוי  ןב  "אהידעס  םילשוריצרת

סלטוטסיראל6802. דספההו  היוהה  רפס  לע  דשר  ןבא  ירואיב 
םיכרכ  2 - 

- ןבא דמחמ  דילו  - לא ובא  דשר , - ןבא
דמחמ - ןבא "חדמחא  ,Cambridgeישת

Massachus

םיכרכ6803.  3 םהרבא -  היראירואיב  ףסוי  ןב  קחצי  םהרבא  "טקאנוק , םילשוריסשת

תודגא6804. "א)ירואיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  השרו Warsawמרת



הליגמ6805. "א -  רגהמ תודגא  קחציירואיב  "וןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

סולקנוא6806. רדנסכלאירואיב  ןב  ךורב  ןושמש  לטפש ,
"חרדנס ןכנימ Munichמרת

ךשנ6807. והזיא  הדוהיירואיב  "פסילג , תילעשת ןיעידומ 

םיכרכ6808.  2 תעד -  בודירואיב  םייח  "חןמזוושפ , שמשסשת תיב 

םינומיר6809. סדרפל  "ח  בה - ירואיב  לאומש ןב  לאוי  שיקריס ,
בקעי ןב  השמ  "טוריבודרוק , םילשורינשת

.6810, הכוס תבש , תוכרב , והילא - > תירב   > "א רגה ירואיב 
תורוכב ב"ב , ב"ק , הטוס , הליגמ , "א)תינעת , רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  "דעשת מח

םירואיב6811. םע  תוכרב  תכסמ  תודגא  לע  "א  רגה ירואיב 
והילא בקעי -  ןב  קיזיא  קחצי  רבח ,

ןב םהרבא  "א ) - רגה  ) ןמלז המלש  ןב 
והילא

"ג םילשוריעשת

םיכרכ6812.  17 ףדה -  לאיחיירואיב  ריאמ  ןב  לאומש  גרבסגינוה ,
"היולה קרבסשת ינב 

.6813< הנושאר הרודהמ   > רהזה ידאלמירואיב  ךורב  ןב  ןמלז  "ו,רואינש  עקת ], טסופאק

םיכרכ6814.  2 רהזה -  ידאלמירואיב  ןמלז  רואינש  ןב  רב  "הבוד  עשת

םיכרכ6815.  2 רהזה -  םולשירואיב  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"נאנכש שת

םיכרכ6816.  6 שמוחה -  קחציירואיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

רכממו א6817. חקמ  תוכלה  ןשוחה -  םולשירואיב  ןב  יולה  ףסוי  "זרגנ , הנקלאעשת

םיכרכ6818.  2 "ך -  נל תודיסחה  באזירואיב  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "סהדיסח , םילשורישת

"ס6819. של תודיסחה  באזירואיב  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "ההדיסח , םילשורילשת

םירבד6820. ץריה ש"ץ -  וניבר  לבוקמה  רזעילאירואיב  ןב  ץריה  ילתפנ  "דשיווירט , "דשח בח רפכ 

םיכרכ6821.  2 הלגנב -  םילבוקמה  באזירואיב  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "ההדיסח , םילשורימשת

והילא ב6822. ןורכז  טפשמה -  םחנמירואיב  אבא  ןב  והילא  "גןמרמרק , םילשורינשת

אינת6823. לע  בונמנ  ןסינ  ברה  רעבודירואיב  םולש  "וץיואנאש , נשת

אינתה6824. לע  "ג  נרה םוחנירואיב  "זדימשדלוג , קרבלשת ינב 

תובא6825. יקרפל  "ה  יצרה קחציירואיב  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"וןהכה םילשוריעשת

םיכרכ6826.  4 תבשה -  בקעיירואיב  ןב  ןור  "חזוהינ , םילשוריסשת

םיכרכ6827.  2 תוטישה -  ריאמירואיב  קחצי  ףסוי  "סלטכייט , שת

םיכרכ6828.  3 תוטישה -  ריאמירואיב  ןב  הדוהי  "זןוסלדנמ , םילשוריעשת

.68295 הרותה -  לע  גארפמ  "ל  רהמ וניבר  ישוריפו  ירואיב 
םיכרכ

הדוהי השמ -  ןרהא  ןב  בד  שעמ ,
( גארפמ "ל  רהמ  ) לאלצב ןב  "ואוויל  עשת

הרהט6830. קחציירואיב  ךורב  "דררחלא , קרבשח ינב 

קחצי6831. יול  יטוקילב  "א  טילש "ר  ומדא קחציירואיב כ"ק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח מח

םיכרכ6832.  2 "ז -  בדרהו סוקרוק  "י  רהמ ףסויירואיב  "וסוקרוק , םילשוריכשת

תוכרב6833. תכסמ  לע  "ל  רהמ "ל)ירואיב  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "בהדוהי  םילשוריעשת

.6834< המלש תועירי   > "י ארהמ ,ירואיב  אירול היחתפ -  ןב  לארשי  ןילרסיא ,
"ל) שרהמ  ) "זהמלש הטיגרמ Marghitaצרת

"י6835. ארהמ היחתפירואיב  ןב  לארשי  "דןילרסיא , דודשאשח

םיכרכ6836.  3 ןלרסיא -  "י  ארהמ היחתפירואיב  ןב  לארשי  - ןילרסיא , "ב כש
"ז וטנרטד Rivaמשת הויר 



הליעמ6837. לאכימירואיב  ןב  באז  "טיראב , קרבעשת ינב 

הבורמ6838. םייחירואיב  ןב  לאומש  "סדנרב , םילשורישת

תלהק6839. תליגמ  לע  "ה  יארה ןרמ  ןמלזירואיב  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשוריעשת

םיכרכ6840.  3 הרורב -  הנשמ  םהרבאירואיב  ןב  דג  "והליקסוב , םילשוריסשת

םיכרכ6841.  3 טפשמ -  ןבוארירואיב  בד  ןב  םחנמ  קחצי  "אטנפעלע , תיליעפשת ןיעידומ 

"ב>6842. ודהמ  > תבש תויגוס  לאיחיירואיב  ריאמ  ןב  לאומש  גרבסגינוה ,
"ויולה קרבנשת ינב 

"א>6843. ודהמ  > תבש תויגוס  לאיחיירואיב  ריאמ  ןב  לאומש  גרבסגינוה ,
"ויולה קרבנשת ינב 

תויגוס6844. תודיסחירואיב  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח "דעשת בח רפכ 

ב"ק6845. תויגוס -  באזירואיב  לאומש  "טןרוקלדנמ , תיליעעשת ןיעידומ 

תבש6846. תויגוס -  ןרהאירואיב  ןב  רזוע  םייח  "וץכ , םילשוריסשת

םיכרכ6847.  41 תויגוס -  לאיחיירואיב  ריאמ  ןב  לאומש  גרבסגינוה ,
"איולה קרבעשת ינב 

םיכרכ6848.  2 תויגוס -  םשירואיב  "דםוליעב  "דשח מח

םיחספ6849. דוד -  להא  תויגוס  "זץבוקירואיב  םילשוריסשת

ימלשוריב6850. תויגוס  ןויצירואיב  ישרוד  "חללוכ  "דעשת מח

םידובעש6851. ינינעב  תויגוס  לאיכלמירואיב  "חלדנמ , םילשוריסשת

ןילוח6852. תורעהו -  תויגוס  יולהירואיב  בקעי  ןב  אביקע  "פקנרפ , םילשורישת

תוכרב6853. תכסמ  לע  תויגוס  ןועמשירואיב  לאפר  "חסוארק , "דעשת מח

תודע6854. םייחירואיב  ןב  לאומש  "טדנרב , םילשורינשת

הכונחל6855. םיסינה  לע  קחציירואיב  "זןיציסיל , רפסעשת תירק 

ןיבוריע6856. תכסמב  םיניינע  חנירואיב  םהרבא  ןב  הירא  "דזוברג , םילשוריסשת

תואוקמ6857. םינינע -  םשירואיב  "אםוליעב  פשת

םיכרכ6858.  2 םינינע -  םייחירואיב  השמ  "זראיוב , קרבעשת ינב 

םיחספ6859. לוויפירואיב  אגרש  ןב  ףסוי  םהרבא  "אסענאס , דווקילפשת

םייח6860. המלש  םייחירואיב ר ' המלש  "בןמלסק , "דעשת בח רפכ 

תוצמה6861. גח  לאומש -  יבר  םייחירואיב  ןב  לאומש  "בדנרב , םילשוריפשת

ןיזאלוומ6862. םייח  וניבר  ןיירואיב  ' זולוומ קחצי  ןב  "וםייח  םילשורימשת

ילשמ6863. יח -  שיא  ןב  ונבר  והילאירואיב  ןב  םייח  "דףסוי  םיסכרשח

תיביר6864. יולהירואיב  לאומש  ןב  הדוהי  יבצ  "פשיש , קרבשת ינב 

םימיה6865. ירבדו  הימחנ  ארזע  לע  "ג  בלר "ג)ירואיב  בלר  ) ןושרג ןב  "חיול  בוקרק Cracowמרת

תבש6866. קחציירואיב  ךורב  "דררחלא , קרבשח ינב 

תותתעמש6867. בקעיירואיב  ןב  ריאמ  לארשי  "ולאינפ , קרבסשת ינב 

הרומת6868. לאכימירואיב  ןב  באז  "טיראב , קרבעשת ינב 

היחתפםירואיב6869. ןב  לארשי  "טןילרסיא , היצנו Veniceער

םיכרכ6870.  24 יבצםירואיב -  לאקזחי  ןב  הדוהי  "חבואט , קרבסשת ינב 

"ס6871. שה תודגאב  ןהכהםירואיב  דג  קחצי  לאומש  "וןיקיידוי , קרב Bene Berakעשת ינב 

קיתע6872. רעש  םייח  תורצואב  ,םירואיב  "דהניש "דשח מח



גחה6873. ינינעו  חספ  לש  הדגהב  ןהכהםירואיב  םולש  רזעילא  "סיולטור , םילשורישת

.6874( הדנ תוכלה   ) א הכלהב -  "הץבוקםירואיב  םילשורימשת

תיבר ח"א6875. תוכלהב  יבצםירואיב  לאקזחי  ןב  הדוהי  "בבואט , קרבפשת ינב 

תובותכד6876. ינש  קלחב  יולהםירואיב  השמ  ןב  והילא  "וןיול , דווקילעשת

םיכרכ6877.  4 וניבר -  ירמאמב  קחציםירואיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ6878.  2 וניבר -  ירמאמב  לדנמםירואיב  םחנמ  "היזנכשא , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ6879.  11 םידעומב -  ףסויםירואיב  "פןייטשברפ , םילשורישת

םיכרכ6880.  2 הצקומב -  בודםירואיב  םייח  "הןמזוושפ , שמשסשת תיב 

האצוהד6881. איגוסב  )םירואיב  ךרוע  ) ץרפ "עןיסיד , םילשורישת

םיכרכ6882.  20 תויגוסב -  םשםירואיב  "וםוליעב  "דעשת מח

םירצמה6883. ןיב  תויגוסב  לאכימםירואיב  ןב  ןורהא  ףסוי  "עץיבר , םילשורישת

רקיעכ6884. םעט  תייגוסב  יבצםירואיב  לאקזחי  ןב  הדוהי  "זבואט , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ6885.  4 אינתה -  רפסב  )םירואיב  ךרוע  ) ןהכה דג  קחצי  "בןיקיידוי , קרבעשת ינב 

םיעגנ6886. ערוצמ -  עירזת  תוישרפב  הדוהיםירואיב  "אהנשוש , דווקילפשת

"ש6887. בירה תאווצב  קחציםירואיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , משת

םיכרכ6888.  2 וניבר -  תרותב  וניברםירואיב  ירמאמב  םירואיב  "וןוכמ  "דעשת בח רפכ 

.68892 הנומאהו -  דוחיה  רעש  לע  םינויעו  תורעה  םירואיב 
ריאמםיכרכ קחצי  "דהירארוג , לואירטנומשח

םיכרכ6890.  10 םירוריבו -  לאלצבםירואיב  ןב  הירא  "דיקסנילג , שמששח תיב 

תבש6891. תכסמב  םירוריבו  "טץבוקםירואיב  הלופענשת

םירישה6892. רישל  שוריפ  םילהתב -  םירוריבו  סחנפםירואיב  ןב  ךורב  "דםוחר , דעלאשח

ןיבוריע6893. "ס  מע םירוריבו  יבצםירואיב  קחצי  ןב  ףסוי  "דןמרביל , קרבנשת ינב 

םיכרכ6894.  5 תוגהנהו -  רשאםירואיב  ןב  השמ  "אךובנרטש , םילשוריפשת

תורעהו6895. היבוטםירואיב  "דץישפיל , השרו Warsawסרת

בלחב6896. רשב  תוכלה  תורעהו -  קחציםירואיב  ןב  לארה  "היקחצי , םילשוריעשת

םיתבה6897. תקזח  תורעהו -  לאיחיםירואיב  םיסנ  ןועמש , "וןב  "דעשת מח

חלשב6898. תומש  תורעהו -  יולהםירואיב  ןועמש  ןב  השמ  "אןרוה , פשת

םיכרכ6899.  8 תורעהו -  ריאמםירואיב  קחצי  "סץיבולבונק , םילשורישת

םירדנ6900. תכסמב  תורעהו  םשםירואיב  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ6901.  3 "ן -  רהומ יטוקיל  "ק  הסב תורעהו  הדוהיםירואיב  "אדלפניש , םילשוריסשת

םינוש6902. םיניינעב  תורעהו  םשםירואיב  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

םיחספ6903. יברע  קרפב  תורעהו  םשםירואיב  "דםוליעב  "דעשת מח

ןקזה6904. וניבר  "ע  של "א  וקב תורעהו  שטיוואבוילםירואיב  םיכרבא  ללוכ  "מירבח  שת

תובותכ6905. תכסמל  תורעהו  יבצםירואיב  ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,
"חךלמילא קרבסשת ינב 

ןומיז6906. תוכלה  לע  תורעהו  ןימינבםירואיב  עשוהי  ןב  דוד  "אןהק , תיליעעשת ןיעידומ 

"ל6907. ארהומ ירואיב  םישודיחו -  יולםירואיב  רזעילא  "זןירפלייה , הנליו Vilnaכרת

ןילוח6908. םישודיחו -  היננחםירואיב  'ג ,' "טגח קרבעשת ינב 

םירצמה6909. ןיב  תויגוסב  םישודיחו  ןויצםירואיב  ןב  ןב  םחנמ  קחצי  "איולב , םילשוריפשת

לולא6910. שדוח  יניינעב  םישודיחו  ןויצםירואיב  ןב  ןב  םחנמ  קחצי  "איולב , םילשוריפשת



םיכרכ6911.  3 םיטוקילו -  קחציםירואיב  ןב  ךורב  םהרבא  ץיבולבונק ,
"חריאמ קרבעשת ינב 

תומבי6912. תומוקמ -  יארמו  םשםירואיב  "אםוליעב  םילשוריסשת

הזוזמו6913. "ת  סד תויגוסב  תומוקמ -  יארמו  םארםירואיב  "זלאינד , קרבעשת ינב 

םינויעו6914. ןויצםירואיב  ןב  םולש  ןב  השמ  "טןמלפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ6915.  7 םינויעו -  לדנמםירואיב  םייח  ןב  סחנפ  ןימינב  "עןאבול , םילשורישת

הציב6916. תכסמב  םינויעו  םהרבאםירואיב  ןב  םולש  ףסוי  "דבישילא , םילשוריעשת

תבש6917. תכסמב  םינויעו  דודםירואיב  בקעי  ןב  יכדרמ  "בןליא , םילשוריעשת

םיכרכ6918.  3 םינויצו -  באזםירואיב  קחצי  ןב  דוד  םייח  "גרצנימ , הרדחסשת

םילהת6919. ירומזמב  תונויערו  ףסויםירואיב  יבצ  "חיקסימ , כשת

םיכרכ6920.  8 תוחישו -  לכימםירואיב  לאיחי  ןב  םייח  "דןייטשנייפ , קרבסשת ינב 

"ש6921. שרה יבתכל  בקעיםירואיב  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבנשת ינב 

ןיאושינו6922. ןיסוריא  תכרב  חסונל  "דםיטוקילםירואיב  הטוסינימשח

בויא6923. רפסל  היראםירואיב  יבצ , "טןב  הפיחנשת

םיכרכ6924.  7 הרותה -  לע  "י  שר שוריפל  קחציםירואיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , סשת

םיכרכ6925.  2 תובא -  יקרפל  קחציםירואיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

הרותה6926. לע  "ק  מרהמ ןהכהםירואיב  דג  קחצי  לאומש  "הןיקיידוי , קרבסשת ינב 

הרותה6927. לע  "ק  מרהמ בקעיםירואיב  ןב  השמ  "הוריבודרוק , קרבסשת ינב 

אינתה6928. לע  לאומשםירואיב  םנורג , בקעי -  "טרינאדאק , "דלשת בח רפכ 

םילהת6929. שרדמב  "ל  זח ירמאמ  לע  - םירואיב  ישרדב םהרבא  ןב  "אהיעדי  בוקרק Cracowנרת

תובותכ6930. תכסמ  לע  והילאםירואיב  טלבנזור ,

"י6931. שר שוריפ  לע  הדוהיםירואיב  "דיסגול , תפרצשח

תיב6932. להו ' תודמ  תכסמל  "ם  במרה ירויצ  לע  םירואיב 
והילאהריחבה ףסוי  "אסרעיימ , ןילקורבפשת

.69332 אריפש - > "נ  רהומ  > הרותה לע  "י  שר לע  םירואיב 
ןושמשםיכרכ ןב  ןתנ  "גאריפש , היצנו Veniceנש

הדגהה6934. שוריפב  םירצק  ןרהאםירואיב  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריעשת

הקסאלאדופ6935. הליהקהלאיב -  "ארפס  כשת

גי6936. ' הליהקזבולאיב "ארפס  ביבאנשת לת 

םיכרכ6937.  2 הליהקקאטסילאיב -  "טרפס  שת

םיכרכ6938.  2 הליהקקוטסילאיב -  1951רפס 

חישמה6939. ךלמו  והילא  םשתאיב  "פםוליעב  קרבשת ינב 

טפאשנעסיוו6940. עשידיא  לאומשקעטאילביב  רמווש ,

דומלתה6941. ירומל  ילתפנהיפרגוילביב  "לרגרבנייטש , םילשורישת

חספ6942. תודגה  לש  ףסויהיפרגוילביב  םייח  ןב  םהרבא  "אירעי  םילשוריכשת

םיכרכ6943.  4 רמתיא -  ןימינבדיב  ןב  ריאמ  רמתיא  "זיראק , "דעשת מח

דוד6944. קחצידיב  "סןודד , םילשורישת

םייח6945. ץפחה  תציחמב  ןושלה -  יבצדיב  ןתנ  "וםורי , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ6946.  3 ןושלה -  םוחנדיב  "חרנטסק , םילשוריעשת

םיכרכ6947.  2 םינושארה -  ךורבדיב  ןב  םהרבא  "טןמקיד , םילשוריעשת



םישנ6948. השמ -  ןויצבדיב  ןב  ןב  השמ  "איאבג , םילשוריעשת

השמ6949. קותעמדיב  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "הזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

ךיאיבנ6950. םיאיבנודיב  תורטפה  "זיניינעב  קרבסשת ינב 

ךאיבנ6951. היראדיב  לאכימ  "טדנאר , דודשאעשת

הנוי6952. ודבע -  ןהכהדיב  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "הטרופפר , קרבעשת ינב 

ךתרות6953. יקסוע  ךלמילאדיב  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םיכרכ6954.  5 "א -  מר ךורבדיב  "זיקסבלסידיו , תגעשת תירק 

המר6955. תירונדיב  רוד , - "בלאג םילשוריפשת

יכרדב ה'6956. המר , המלשדיב  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

יתותיע6957. ןרהאךדיב  לאקזחי  "דץראווש , קרבעשת ינב 

דחא6958. ומשו  דחא  היהי ה ' אוהה  יבצםויב  דוד  "דןמפוה , םילשוריסשת

ותיבשת6959. ןושארה  באזםויב  ףלוו  ןב  קחצי  "טדנרב , לאונמעעשת

ינימשה6960. בדםויב  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "גםלהליו , לאונמענשת

ךליח6961. םחנמםויב  ןנחוי  "אחמשי , םילשורינשת

ותנותח6962. קודצםויב  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבסשת ינב 

ותנותח6963. לשיפםויב  םירפא  "חןייטש , משת

תועובשה6964. גחו  רמועה  תריפס  ותנותח -  "טטקלםויב  קרבסשת ינב 

ותרהט6965. ןועמשםויב  ןב  לאיחי  םהרבא  "אשטיוד , םימודאפשת הלעמ 

םיכרכ6966.  2 ישדק -  בדםויב  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "בךברעיוא , קרבעשת ינב 

ובל6967. תחמש  היראםויב  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"אבייל קרבנשת ינב 

םכידעומו6968. םכתחמש  ילתפנםויב  "גןינקעו , דולעשת

ורכש6969. ןתת  םהרבאומויב  ןב  לאומש  קחצי  גרובצק ,
"פעשוהי ןילקורבשת

םירצמ6970. רזעילאתזיב  ןב  "האביקע  םילשוריכרת

הואחיב6971. תליהקל  ןורכז  הליהקהואחיב -  "טרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

חצנל6972. עשוהידחיב  - וליח , "ה עשת

רוגשה6973. םהרבאיוטיב  "דסלעזיימ , לואירטנומשח

הרותה6974. םלועב  שידייב  ביילםייוטיב  לארשי  "חןמלונ , םילשורינשת

.6975' בקב תנווכ  רסוח  בקע  רויג  ןועמשלוטיב  "עיבקעי , םילשורישת

רמאמל6976. ןושארה  עשוהילוטיב  ןב  רזעילא  ףסוי  רטלאהכוב ,
"חדוד השרו Warsawמרת

העדומ6977. שוביללוטיב  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"טיולה בובלירת  Lvov

םירצונה6978. ירקע  םהרבאלוטיב  ןב  יאדסח  שקשרק , - "דןבא Kearny Nסרת .נ ג .' ינרק 

שטייב6979. ונתרייע  ישודקל  ןורכז  רפס  הליהקשטייב -  "ךרפס  שת

םיכרכ6980.  3 "ב -  יבא המלשירוכיב  ןב  הירא  בקעי  "חןאמרטוג , ןודנול Londonשת

םיכרכ6981.  2 ביבא -  קחציירוכיב  והילא  "בקסירב , עשת

םהרבא6982. ריאיירוכיב  ןב  םהרבא  "דאטופח , הווקתסשת חתפ 

םיכרכ6983.  2 םהרבא -  חלאצירוכיב  ןב  םהרבא  "נןהכ , םילשורישת



םיכרכ6984.  2 םהרבא -  לדנמירוכיב  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "השרה , נשת

ןנחלא6985. קחציירוכיב  ןב  ןנחלא  "דיחרי , "דשח מח

והילא6986. והילאירוכיב  "הטור , קרבסשת ינב 

תובותכ6987. והילא -  היבוטירוכיב  ןב  יבצ  והילא  "טץיבובוקעי , סשת

םירוכיב6988. רזעילא -  דודירוכיב  יבצ  ןב  רזעלא  "זרענדאב , יסנומעשת

ןיבוריע6989. רזעלא -  רזעלאירוכיב  "פרענדאב , יסנומשת

הירא6990. היראירוכיב  "איחרזמ , םילשוריסשת

םיכרכ6991.  10 ץרא -  םייחירוכיב  רזעילא  ןב  קחצי  םהרבא  "זרקוט , םילשוריכשת

בגנה6992. ץרא  ןוהדימלתוירוכיב  בגנה  תובישי  "טישאר  םיקפואמשת

םיכרכ6993.  4 רשא -  דודירוכיב  ןב  דועסמ  "גדדחלא , םילשורינשת

ךורב6994. לאירבגירוכיב  ןב  ךורב  לאפר  "חונאדילוט , קרבעשת ינב 

םיכרכ6995.  2 דוד -  ףסויירוכיב  ןב  דוד  "אןמדירפ , םילשוריסשת

ץראה6996. ץראהוירוכיב  הרותה  "גןוכמ  םורדסשת רפכ 

תובותכ6997. םרכה -  המלשירוכיב  תמר  הלודג  "ההבישי  םילשוריסשת

םירה6998. ינרותירוכיב  "וץבוק  םילשורילשת

םיערז6999. השמירוכיב  "הןרוא , םילשוריעשת

םוגרת7000. דחאו  ארקמ  םינש  םייח -  לאימחריירוכיב  ןב  רודגיבא  םייח  "חפיליפ , ןפרוווטנאנשת

םיכרכ7001.  5 םייח -  השמירוכיב  ןב  םייח  "גןיזאר , קרוי New Yorkישת וינ 

ב"ק7002. ןתנוהי -  והילאירוכיב  ןרהא  ןב  ןתנוהי  "גימענת , םילשוריעשת

םיכרכ7003.  2 ףסוי -  היבוטירוכיב  והיעשי  ןב  יבצ  ףסוי  "טרניו , קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ7004.  4 ףסוי -  דודירוכיב  ןב  ףסוי  םרמע , "וןב  םילשוריסשת

תבש7005. םי -  רזעילאירוכיב  ןב  ריאמ  לארשי  "דזור , "דעשת מח

םיכרכ7006.  9 בקעי -  המלשירוכיב  ןב  בקעי  "גהיטע , קרבעשת ינב 

םיכרכ7007.  2 קחצי -  דודירוכיב  ןב  ריאמ  קחצי  "טץרפ , םילשורינשת

לארשי7008. ריאמירוכיב  ןב  לישעה  לארשי  "בגרבנירג , עשת

ןישודיק7009. ב"ב , הכוס , לארשי -  ילתפנירוכיב  ןב  הירא  לארשי  "ובילטוג , םילשוריעשת

רדנל7010. רדנלירוכיב  "בןוכמ  םילשוריעשת

םחנמ7011. םולשירוכיב  ןב  םחנמ  "פוהירכז , קרבשת ינב 

יכדרמ7012. ףסויירוכיב  ןב  יכדרמ  "איקציוואס , הנליו Vilnaצרת

הדנ7013. השמ -  ןימינבירוכיב  ןב  השמ  "דיאבג , קרבעשת ינב 

השמ7014. בקעיירוכיב  ןב  השמ  "חרלוימ , דווקילסשת

ןיקיזנ7015. םישנ , השמ -  בקעיירוכיב  קחצי  ןב  דוד  השמ  "וםיובננט , םילשוריעשת

השמ7016. ןמחנירוכיב  ןב  השמ  "פרשירגנוא , דווקילשת

ב7017. םייח -  השמ  םייחירוכיב  השמ  "דסקאווירט , נרת

בקעי7018. תלחנ  "דץבוקירוכיב  לאונמענשת

ןסינ7019. בודירוכיב  לאפר  ןב  ןסינ  םהרבא  "טהפי , הנליו Vilnaערת

א7020. רפס -  "וץבוקירוכיב  רפסנשת תירק 

םיכרכ7021.  3 ארזע -  השמירוכיב  ןב  ארזע  ןשוש , "אןב  דודשאפשת

םירוכיב7022. רעיה -  יצע  ןימינבירוכיב  ןב  קזייא  קחצי  "פדלוונירג , םילשורישת



םירוכיב7023. ןויצ -  ףסויירוכיב  המלש  ןב  ןויצ  ןב  "חוגודרב , "דעשת מח

םיכרכ7024.  6 ןבואר -  יתבשירוכיב  לארשי  ןב  ןבואר  "זיקסנפיש , נשת

םיכרכ7025.  2 ןבואר -  בקעיירוכיב  ןב  ןבואר  "גהשנמ , םילשורינשת

הדש7026. לארשיירוכיב  ןב  ןמלז  רואינש  "זחוור , לאיזוענשת תיב 

םיכרכ7027.  2 ידש -  ישיירוכיב  לאומש  דוד  "דןהכ , םילשורישח

יש7028. םולשירוכיב  יש  "גהסבק , םילשוריעשת

םיכרכ7029.  2 יש -  בדירוכיב  םייח  ןב  יתבש  קחצי  םילשוריאדנל ,

המלש7030. ןבוארירוכיב  גילז  ןב  ןמלז  המלש  "זקינזלז , םילשוריעשת

לאומש7031. לאומשירוכיב  "דגינה , םילשורינשת

החמש7032. םנובירוכיב  החמש  "דרגניכוב , תפרצשח

החמש7033. רתסשנמירוכיב  החמש  ןינב  "פללוכ  רתסשנמשת

םיכרכ7034.  2 ןועמש -  ןועמשירוכיב  "זןהכ , קרבעשת ינב 

תמא7035. תרות  "דץבוקירוכיב  םילשורינשת

.7036< הרותה רזנ   > הרותהםירוכיב רזנ  ינרות  "טףסאמ  םילשורימשת

םיכרכ7037.  2 ינרותםירוכיב -  "חףסאמ  םילשורינשת

םיכרכ7038.  2 םרכב -  "וץבוקםירוכיב  הנביבנשת םרכ 

ךוב7039. ךורכזי  הליהקייראגגליב -  "ורפס  םילשוריטשת

אלאיב7040. הליהקץיליב  "גרפס  לשת

יקסלדופ7041. הליהקקסליב  1975רפס 

םיכרכ7042.  2 הליהקהקליב -  "חרפס  ביבאנשת לת 

ךרד7043. לאלצבםיב  "םרואנ , םילשורידשת

םיכרכ7044.  5 ךרד -  לכימםיב  לאיחי  "רבליז , םילשוריסשת

םיכרכ7045.  10 ךרד -  לארשיםיב  בקעי  "היסאגול , םילשוריסשת

ךכרד7046. הדוהיםיב  "דיללה , םילשוריסשת

םיכרכ7047.  4 ךכרד -  המכחהםיב  םי  ירפס  לע  דסוימו  "גיונב  קרבפשת ינב 

ןיד7048. לארשיימיב  ןב  קחצי  "איספלא , םילשוריישת

ןחבמ7049. השנמימיב  ןב  יבצ  השמ  "דהנורק , ביבאשח לת 

קוצמו7050. רוצמ  יבצימיב  לאיתוקי  "גיבהז , םילשורינשת

סדהו7051. רמ  יכדרמימיב  "וגרבנטור , םילשוריעשת

יכדרמ7052. ילאימיב  "דרלדא , עבראעשת תירק 

ןנחוי7053. ןב  והיתתמ  ןתנוהיימיב  ןב  םייח  "אגרבנטור , םילשוריעשת

םהה7054. לאיזועםימיב  "גןיטלפ , "דנשת מח

םירופו7055. הכונח  הזה -  ןמזב  םהה  הירכזםימיב  ןב  ללה  ןמלז  "טלדנפ , דווקילעשת

םיארונה7056. םישנאה  םיררועתמ  םיארונה  והילאםימיב  "זןמפואק , סשת

םדאל7057. םדא  באזןיב  "חרואמ , םילשורינשת

רוטת7058. אלו  םוקת  אל  וריבחל -  םדא  םדאלןיב  םדאה  תרות  "גןוכמ  תפצסשת

וריבחל7059. םדא  יולהןיב  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "בדעלג , חרפתעשת

וריבחל7060. םדא  תינרותןיב  תוברתל  "זהקלחמה  םילשוריכשת

וריבחל7061. םדא  םהרבאןיב  "דלאטש , ביבאלשת לת 



ורבחל7062. םדא  ןיב 
והילא גנוי , רודגיבא -  השמ  לאימע ,

ןמלז בוקניבר , יבצ -  ריאמ , רב  - 
ךורב

"ה םילשורילשת

ונוקל7063. םדא  לאפרןיב  ילתפנ  "ארבוק , משת

ךשוחל7064. רוא  ןהכהןיב  םייח  המלש  "סרניבא , לאשת תיב 

ךשוחל7065. רוא  באזןיב  "ארטכש , קרבעשת ינב 

ךשוחל7066. רוא  יולהןיב  רעב  בד  םולש  "ואפלוו , תגסשת תירק 

ותשאל7067. שיא  לשיפןיב  עשוהי  "חסקאז , םילשורישת

לארשי7068. תנידמל  לארשי  ץרא  השמןיב  "הדלפנש , קרבלשת ינב 

םיכרכ7069.  3 תורימזל -  םיגדה  ןמלזןיב  "דןמרדור , "דעשת בח רפכ 

םיסדהה7070. יולהןיב  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ערגניזלוש , קרבשת ינב 

םינמזה7071. םשןיב  "זםוליעב  קרבסשת ינב 

םינמזה7072. יבצןיב  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "עןמנייטש , קרב Bene Berakשת ינב 

םינמזה7073. ןויצןיב  ןב  "זןמלפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ7074.  2 תומוחה -  יעובשןיב  וד  "הןולע  םילשורילשת

תורבחתהל7075. תוקתניה  דודןיב  "הןהכ , םילשוריסשת

"ם7076. במרל ירזוכה  קחציןיב  "אתליש , םילשוריעשת

תוליסמה7077. םהרבאןיב  "זהנשוש  םילשוריסשת

םירצמה7078. לבייפןיב  אגרש  ןב  רזעילא  "ברנילא , ביבא Tel Avivשת לת 

םירצמה7079. יולהןיב  ףסוי  ןב  רדנסכלא  "זםיוברדצ , הסדוא Odessaכרת

םירצמה7080. - ןיב  ןהכה ףסוי  ןועמש  דלפנזיו ,
לאלצב ןב  הירש  "דיקצילבד , קרב Bene Berakלשת ינב 

דול7081. ירגתד  אתעמש  םיתפשמה -  םישרפמןיב  "זץבוק  םילשוריסשת

םיתפשמה7082. יגחןיב  "חרוצ , חרפתנשת

םיכרכ7083.  15 םיתפשמה -  יתבשןיב  ןב  ןבואר  "הןייפ , קרבמשת ינב 

םיכרכ7084.  2 השרפל -  הרטפה  הדוהיןיב  "חביבש , םילשוריסשת

םיקרפה7085. ןהכהןיב  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

תעבטל7086. תחלצה  הרופצןיב  "דלגוו , עשת

הרות7087. לש  ןיטישה  דודןיב  ןב  ךורב  "טרשי , םילשוריכשת

םיבלשה7088. דודןיב  ןב  והילא  השמ  יקסננר , ,ת"שז' םילשורי

תושמשה7089. ןרהאןיב  ןב  לכימ  לאיחי  "טיקסניצאקוט , םילשוריפרת

תושמשה7090. באזןיב  "זףלוו , גרעבמעלסרת

םיבתכמו7091. םירמאמ  תושמשה -  המלשןיב  ןנחוי  ןב  היננח  בקעי  "חןטרגניו , שמשעשת תיב 

הכונח7092. תורנ  תקלדה  ןמזו  "ת  רד תושמשה  ריאמןיב  ןב  םימחר  והילא  "גינייז , הפיחעשת

תוביוחמל7093. תורבחתה  הדוהיןיב  תובשלטימע , ןולא 

השחכהל7094. ןורכיז  לאויןיב  "דאבר , ביבא Tel Avivנשת לת 

תירבה7095. תוצרא  ידוהי  ןויצןיב  ןב  ןרהא  "אןירוש , םילשורימשת

הלוגהו7096. םילשורי  לדנמןיב  םחנמ  "מץילרג , םילשורישת

תליאל7097. םילשורי  ימחנןיב  "דסלקז , תליאעשת

םיכרכ7098.  4 ירכנל -  לארשי  ךורבןיב  ןב  ןימינב  םייח  "בגרבדלוג , םילשוריעשת



םימעל7099. לארשי  השמןיב  ןב  דוד  םייח  "דיולה , םילשוריישת

א ב7100. םימעל -  לארשי  ריאמןיב  "זטכעה , ערת

םימעל7101. לארשי  קחציןיב  ןב  םהרבא  "אםלסמא , םילשוריסשת

םימעל7102. לארשי  בקעיןיב  ןב  דוד  "דינרהט , םילשוריסשת

םימעל7103. לארשי  ןולובזןיב  ןב  םחנמ  ןימינב  "חןאמצראווש , םילשוריפרת

םימעל7104. לארשי  ףסויןיב  ןב  לאכימ  "אץרפ , סשת

תלדבה7105. םימעל  לארשי  לאגייןיב  "חידוהי , הינתנסשת

םיכרכ7106.  5 שרדמה -  תיב  ילתכ  רדנסכלאןיב  תבישי  "אץבוק  קרבסשת ינב 

תבהלשל7107. ץוצינ  יכדרמןיב  "בוהידבוע , ביבאכשת לת 

םיכרכ7108.  2 ןמיתו -  ןדע  םולשןיב  ןב  בקעי   > ללהמ ינדעה ,
< "זהלהמ ביבא Tel Avivשת לת 

וצראל7109. לארשי  םע  םירמאמןיב  "דףסוא  םירצנשח

תרצעל7110. חספ  לסיזןיב  החמש  ןב  רזעילא  והילא  "גרלסד , קרבסשת ינב 

"ל7111. וחל שדוק  ףסויןיב  ןתיא  "זיקחצי , היסדרפעשת

םילודגה7112. םינהכה  ינש  היחתפןיב  ןב  יבצ  השמ  "והירנ , משת

םילודג7113. םינהכ  ינש  םחנמןיב  "היקסניפמק , דעלאעשת

החירזל7114. העיקש  יבצןיב  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "איקסרימ , םילשוריישת

ןמגראל7115. תלכת  השמןיב  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"איולה קרבעשת ינב 

ןבלל7116. תלכת  והילאןיב  חספ  ןב  יכדרמ  ךורב  "בריפס , םימודקפשת

תישארב7117. םישרפמבו -  תוארקמב  השמהניב  ןב  יולה  ףסוי  לארשי  "זילאיזוע , םילשורילשת

םיכרכ7118.  2 םירפסב -  יבצהניב  לאינד  "בןמדלפ , סשת

יגיגה7119. לאויהניב  "פהליש , םיסכרשת

םיכרכ7120.  3 תעדו -  םחנמהניב  "זרלדא , םילשורינשת

בלו7121. יולההניב  לאקזחי  "זןמלרפ , םילשורימשת

ליכשהל7122. יבצהניב  ןב  לאומש  דוד  "הלבנע , קרבעשת ינב 

םיתעל7123. ךורבהניב  והילא  "זשטעפעק , םילשורילשת

.7124< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > םיתעל עטנהניב  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "זץישבייא , סשת

םיתעל7125. יכדרמהניב  ןב  םהרבא  "אאוואקנא , םדרטשמארת
Amsterdam

.7126< השדח הרודהמ   > םיתעל ריאמהניב  זוזאמ , השמ -  ןב  לואש  ןהכה ,
חילצמ ןב  "אםיסנ , קרבעשת ינב 

םיכרכ7127.  3 םיתעל -  עטנהניב  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "זץישבייא , ביבאטשת לת 

םיכרכ7128.  6 םיתעל -  םירפאהניב  ןב  הירזע  "א,וגיפ , ןילרבנקת

םיכרכ7129.  5 םיתעל -  יולההניב  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרוינשת וינ  קרב -  ינב 

שדחה7130. םיתעל  לאירבגהניב  ןב  םייח  השמ  "נסקאווירט , השרו Warsawרת

רכששי7131. ןוקיתו  םיתעל  םיתעלהניב  "ז,הניב  ,לרת םלשורי

רודו7132. דוד  תונש  דודוניב  ןתנ  "וץיבוניבר , םילשורימשת

רודו7133. רוד  תונש  ןרהאוניב  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורימשת

רודו7134. רוד  תונש  בקעיוניב  לאלצב  ןב  הירש  "ויקצילבד , קרבסשת ינב 

ינרותתוניב7135. "חףסאמ  הננערסשת



לארשי7136. ינב  ןיבו  באזיניב  ןימינב  "אןוזבקעי , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ7137.  2 ינבל -  ןויציניב  ןב  ןב  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

תועובש7138. ידומע -  יולהיניב  תיב  "אתבישי  ןיעהעשת שאר 

ןיבוריע7139. ידומע -  םייחיניב  ןב  יכדרמ  "דהיטע , "דשח מח

א7140. ידומע -  שמשיניב  תיב  תובישיה  יכינח  "וץבוק  שמשסשת תיב 

םיכרכ7141.  2 ידומע -  ריאמיניב  תיב  תבישי  ידימלת  "סתודחאתה  קרבשת ינב 

םיכרכ7142.  2 םהרבא -  והילאתניב  ןב  בד  רכשי  םהרבא  "וגאטכייל , סשת

ךלמילא7143. ןהכהתניב  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "אןייטשניבור , ןילבול Lublinסרת

םיכרכ7144.  2 תמא -  םהרבאתניב  ןב  ארזע  קחצי  "איחרזמ , םילשוריעשת

םחנמ7145. תראפתו  רשא  םהרבאתניב  ןב  רשא  "חםיובנזור , ביבאכשת לת 

ררוס7146. ןב  פו ' "ג  הכ ןירדהנס פ ' רבד -  ןהכהתניב  ךונח  ןושרג  "חןראכיא , סשת

.7147< אנינת ארודהמ   > לאינד ד בילתניב  הדוהי  ןב  לאינד  "אדלפרל , םילשורינשת

םיכרכ7148.  16 לאינד -  בילתניב  הדוהי  ןב  לאינד  "חדלפרל , םילשורילשת

בלה7149. הנויתניב  ןב  ץריה  ילתפנ  "חםימואת , ירוגליב Bilgorajצרת

.7150< השדח הרודהמ   > בלה הנויתניב  ןב  ץריה  ילתפנ  "אםימואת , םילשוריעשת

תודמה7151. תודמהתניב  "התניב  םילשוריסשת

םיכרכ7152.  13 טפשמה -  הדוהיתניב  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "גלקסד , קרבעשת ינב 

םינקז7153. ץראוושותניב  ליירפ  "חתוחפשמ  םילשוריסשת

םישנ7154. ןסוח -  יעורתניב  רשנרטכש ,

אמק7155. אבב  םייח -  ןהכהתניב  םייח  "הלימק , קרבסשת ינב 

םיכרכ7156.  2 םייח -  לאירואתניב  "דלארשי , קרבעשת ינב 

הרהט7157. ףסאתניב  "זיקצנימק , ביבאעשת לת 

ףסוי7158. אגרשתניב  לאקזחי  ןב  ףסוי  ןימינב  "עיול , םילשורישת

םיכרכ7159.  2 ףסוי -  ףסויתניב  "אבדנ , דפשת '' מח

לארשי7160. לאיחיתניב  ריאמ  םייח  ןב  לארשי  "חאריפש , השרו Warsawצרת

םיכרכ7161.  2 רכששי -  בקעיתניב  ןב  בוד  רכששי  "אןהאק , משת

םיכרכ7162.  2 רכששי -  ןושמשתניב  ןב  רב  רכששי  "חךולב , ץיבולהימ Michalovceפרת

ארקמ7163. הייליאמתניב  ףסוי  ןב  השנמ  תרופ , "חןב  ונדורג Grodnoעקת

םיכרכ7164.  2 השמ -  ןבתניב  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"בלארשי לשת

טפשמ7165. יכדרמתניב  ןב  רשא  "טגלפ , רפסנשת תירק 

םינובנ7166. ןבתניב  לאימחרי  עשוהי  ךורב  ץיבוניבר ,
דוד "בןתנ  עשת

םינבנ7167. בקעיתניב  ןב  ןסינ  "זלכרמ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ7168.  2 םיתע -  אגרשתניב  ןב  יולה  יבצ  רזעילא  רעביירש ,
"טלווייפ םילשוריעשת

םיכרכ7169.  3 יבצ -  ןולובזתניב  ןב  ןימינב  יבצ  "בבוש , םילשוריעשת

ןויצ7170. ןויצתניב  ןב  "הלטנזור , וגקישכשת

םיכרכ7171.  3 ןבואר -  ילתפנתניב  ןב  ןבואר  "בפורט , םילשוריסשת

תבש7172. ףסאתניב  "גיקצנימק , ביבאעשת לת 



המלש7173. קחציתניב  ןב  המלש  "וןינקעו , םילשוריעשת

םיכרכ7174.  2 העומש -  ןהכהתניב  סחנפ  ןב  בקעי  םרמע  "זרעדניב , קרבסשת ינב 

םיכרכ7175.  2 החמש -  רזעילאתניב  ןב  םנוב  החמש  גרבנדלו ,
"ההדוהי םילשוריסשת

תונובת7176. לאקזחיתניב  ןב  סלפ ,

היבראסיב7177. תודהי  הליהקהיבאראסיב -  "ארפס  םילשורילשת

סעכה7178. ץמחה -  םשרועיב  "פםוליעב  "דשת מח

ןו7179. ' זעיב ישודקל  ןורכזה  רפס  ןו -  ' הליהקזעיב "זרפס  ביבאטשת לת 

ארקי7180. יולהקחציב  לאקזחי  רדגיבא  "אלצנבנ , םילשוריעשת

ארקי7181. ןורכזקחציב  "בץבוק  "דעשת מח

םיכרכ7182.  2 םילוח -  השמרוקיב  "דיול , "דשח מח

הדגאבו7183. הכלהב  םילוח  גילעזרוקיב  רשא  "חיקסרומ , תילעסשת ןיעדומ 

םיכרכ7184.  2 אגאקיש -  בודרוקיב  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב שת

סיפדת7185. הקדצו -  הליפתו  הבושתו  ןטייפה  ירבדב  הדוהירוריב  ןב  לאומש  בקעי  "בלגיפש , ןויצעסשת רה 

.7186, תבש לוליחב  רצוימה  למשחב  שומישה  ןידב  רוריב 
"ל םשחר "חםוליעב  עודינשת אל 

םינהכ7187. תאמוטב  רזעלארוריב  "זשירכז , קרבסשת ינב 

שאר7188. לש  ןיליפת  רשק  ןינעב  קחצירוריב  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "דקיזייא  םילשורישח

בוריעו7189. ףותיש  ןינעב  יולהרוריב  אפיל  רזעילא  "ארלימ , סשת

תורטש7190. ינינעב  םשרוריב  "וםוליעב  "דעשת מח

תבשל7191. םיברה  תושר  יאנתב  םשרוריב  םוליעב 

םירבד7192. הירארוריב  דוד  ןב  רזעלא  "ולזירב , םילשוריכשת

םירבד7193. היעמשרוריב  "וםיובנירג , םילשורינשת

םירטליפה7194. ןיד  ריאמרוריב  לארשי  "בןרטשנגרומ , םילשוריעשת

הזה7195. ןמזב  םובי  תוצמ  ןיד  ץרפרוריב  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , שת

הרהטה7196. םהרבארוריב  "בןוטיב , תיליעעשת ןיעידומ 

הכלה7197. לישנארוריב  רשא  "בזיורק , גרובסמאיליווכשת

הכלה7198. הדוהירוריב  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"זביל ןודנול Londonצרת

קרפ ב'7199. הציב  הכלה -  בילרוריב  הדוהי  יכדרמ  "ש , "אקז םילשורישת

קרפ ג'7200. הציב  הכלה -  ךורברוריב  לאומש  "ארנרו , םילשורישת

םיכרכ7201.  15 הכלה -  ןימינברוריב  ןב  םהרבא  לאיחי  רבליז ,
עשוהי

 - "ו לשת
"ו קרבסשת ינב 

םיכרכ7202.  2 הכלה -  םהרבארוריב  ןב  השמ  והילא  םילשוריףורגימיכ ,

לארשי7203. ץרא  לש  הבושי  תוצמו  תלעמב  הכלה  באזרוריב  ןב  ליבייפ  אגרש  םייח  "אקנארפ , ביבאמשת לת 

ןישודק7204. ידע  ןינעב  הכלה  ןרהארוריב  השמ  "זלטנזור , םילשוריכשת

תורשעמו7205. תומורת  ינינעב  תוכלה  םשרוריב  "בםוליעב  קרבמשת ינב 

חירה7206. תכרב  תוכלה  םשרוריב  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

הביסה7207. תוכלה  םשרוריב  "חםוליעב  קרבעשת ינב 



הכונח7208. תוכלה  םשרוריב  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

החשמה7209. ןמש  תוכלה  םשרוריב  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

ןיטיג פ"א7210. תויגוסה -  םהרבארוריב  ןב  בקעי  "בןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

םדמדא7211. הארמ  ןינעב  תוטישה  קודצרוריב  המלש  "טץיבוניבר , קרבעשת ינב 

םינמז7212. ריאמרוריב  ןב  בקעי  "וריב , קרבעשת ינב 

םידלי7213. ץומיאלו  דוחי  תוכלהל  רזעלארוריב  "זלזירב , םילשורינשת

לארשי7214. ץראב  הלילו  "כ  האצ ןינעל  םשרוריב  "עםוליעב  שמששת תיב 

םיגשומ7215. באזרוריב  "חבל , םילשורילשת

תיארנה7216. תואיצמה  חכמ  "מרוריב  "דשח שמששח תיב 

םיירוביצ7217. תומוקמב  בוריע  תבוח  ןינעב  ףיקמ  השמרוריב  "דןושש , "דשח מח

חישמה7218. ךלמו  והילא  תאיב  תיגוס  םשרוריב  דםוליעב  '' מח

תוכרב7219. ןינעב  אינתה  לעבו  "א  רגה "י  בה תוטיש  רוריב 
השמהרותה ןב  לארשי  "חןיבור , נשת

ןטק7220. תילט  רועיש  הדוהירוריב  "אסייו , קרבפשת ינב 

"ם7221. במרב תונומא  םייחירוריב  "וןמסיו , הכרבעשת רה 

תוכרב7222. רימירוריב  תבישי  ינרות  "בףסאמ  םילשוריעשת

םירבד7223. "גרסלירוריב  םילשוריעשת

הקזחה7224. לאכימירוריב  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 

תוכרב7225. הכלה -  ןרהאירוריב  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריעשת

הכלה7226. ריאמירוריב  ןושמש  "וסייוו , םילשוריעשת

םיכרכ7227.  3 הכלה -  תוישעמירוריב  תוכלה  ירוריבל  שרדמ  "ןתיב  םילשורישת

םיכרכ7228.  4 הכלה -  םייחירוריב  םהרבא  "חןייטשנזייא , "דעשת מח

תיציצבש7229. תלכת  תוצמב  הכלה  םשירוריב  "דםוליעב  "דשח מח

"ד7230. ויב םינינעב  הכלה  םשירוריב  "דםוליעב  "דסשת מח

הרזחל7231. שחל  ןיב  תויוצמ  תולאשב  הכלה  השמירוריב  ןב  םייח  יזנכשא ,

גהנמו7232. הכלה  רנבאירוריב  רוא  שרדמ  "ותיב  הלמרסשת

תוכלה7233. לארשיירוריב  "אןיבור , םילשוריעשת

תוכלה7234. והילאירוריב  םהרבא  "בןיקטאלפ , עשת

תוכלה7235. היראירוריב  דוד  ןב  רזעלא  "בלזירב , םילשורינשת

תודמה7236. לאירתכירוריב  ןב  המלש  ןרהא  "גלירהמ , םילשוריפרת

תודמה7237. דודירוריב  קחצי  ןב  לארשי  "ברבוטיק , בופזוי Jozefowלרת

חותפ7238. חתפד  איגוסב  תויגוסה  םשירוריב  "טםוליעב  "דעשת מח

בוט7239. םוי  תכאלמ  תוטישה -  דודירוריב  רזעלא  ןב  יכדרמ  ןמדירפ ,

םיכרכ7240.  4 תוטישה -  םייחירוריב  ןימינב  "הרנייטש , קרבמשת ינב 

םיכרכ7241.  9 םייח -  יולהירוריב  םולש  םייח  "דלגס , קרבסשת ינב 

םייטנג7242. םירקחמ  רואל  תודהי  לארשיירוריב  םואבנראב , באז -  "זהקטיל , "דעשת מח

ןיכרבמ7243. דציכ  ףסויירוריב  ןב  דעלא  "אידזי , דעלאעשת

דעומ7244. היראירוריב  ןב  דעיבא  סוארטש , סקז 
"סעושוהי םילשורישת

םיכרכ7245.  3 םיגהנמ -  הנויירוריב  יתבש  "עןמדירפ , תפצשת



תויגוס7246. םשירוריב  "דםוליעב  םילשורישח

ןיזחוא7247. םינש  תויגוס -  והירמשירוריב  ןב  באז  "חילאירא , םילשורינשת

םיכרכ7248.  5 תויגוס -  ףסויירוריב  ןב  דוד  רזעילא  "גאריפש , קרבנשת ינב 

םיכרכ7249.  2 תויגוס -  השמירוריב  ןב  לארשי  "וקיפוט , םילשוריעשת

םיכרכ7250.  2 תויגוס -  השמירוריב  ןב  ןרהא  "הןירמזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ7251.  9 תויגוס -  םולשירוריב  ןב  והילא  "עןאטיב , םילשורישת

םיכרכ7252.  7 תויגוס -  ביילירוריב  הדוהי  "דקוטשסקו , שמששח תיב 

םיכרכ7253.  2 תויגוס -  "דדרבסורגירוריב  "דשח מח

םיכרכ7254.  2 תויגוס -  לאינדירוריב  ןב  ןבואר  "דטלבנירג , םילשוריעשת

תבש7255. תכסמב  םינינע  לארשיירוריב  בקעי  "וסרב , תיליעעשת ןיעידומ 

דודםירוריב7256. ןב  ךורב  "גרשי , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ7257.  2 תבש -  תוכאלמב  םשםירוריב  דםוליעב  "" "דשח מח

הציב7258. תכסמב  םשםירוריב  דםוליעב  "" "דשח מח

ןיטיג7259. תכסמב  םשםירוריב  "גםוליעב  םילשוריעשת

תומבי7260. תכסמב  םשםירוריב  בםוליעב  "" םילשוריעשת

לושיב7261. יניינעב  םשםירוריב  "טםוליעב  םילשוריעשת

הצקומ7262. יניינעב  םשםירוריב  "טםוליעב  םילשוריעשת

הצקומ7263. ינידב  תוכלהו  םשםירוריב  "דםוליעב  "דשח מח

הכונח7264. ינידב  םיקספו  - םירוריב  בקעי לאלצב  ןב  הירש  יקצילבד ,
השמ רזעילא  "וסקס , "דלשת מח

םינתאה7265. םייחחריב  לארשי  ןב  בד  דוד  "הןונבל , םילשוריסשת

םהרבא7266. תא  םהרבאךריב  "בוקסירפ , יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ7267.  2 קחצי -  בקעיךריב  ןב  קחצי  "אהכרב , םילשורימשת

.7268< השדח הרודהמ   > זוע לדגמ  יבצתריב  ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  קרבעשת ינב 

זע7269. לדגמ  יבצתריב  ןב  לארשי  בקעי  "חןדמא , ,קת אנוטלא

םיכרכ7270.  3 זע -  לדגמ  יבצתריב  ןב  לארשי  בקעי  "בןידמע  השרו Warsawערת

לארשיוניבושיב7271. תדוגא  ילעופ  יבושי  ןואטב 

רוטיק7272. תכרעמב  הכלהלושיב  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "בןוכמ  םילשורילשת

רייואמ7273. יתכלה  ךירדמ  תבשב -  דוהאלושיב  "חגרבנזור , םילשורימשת

לארשי7274. ףסוילושיב  היבוט  "דטדימשדלוג , גרובסנהויסשת

"ם ב7275. וכע קחצילושיב  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "חספיליפ , "דעשת מח

ךלמ7276. ןבןורושיב  רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "סעשוהי  םילשורישת

המכח7277. דודםישישיב  בקעי  ןב  דג  חנ  "דביורטנייוו , נשת

םיכרכ7278.  5 ןימינבתיב א"ב -  ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
םנוב

 - "ו נרת
"פ השרו Warsawרת

אמק7279. ןימינבתיב א"ב  ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
"טםנוב הרמ Satu Mareפרת וטס 

םיכרכ7280.  8 בא -  דודתיב  ןב  םיקילא  "זרגניזלש , ןודנולסשת

םיכרכ7281.  2 בא -  ןנחלאתיב  "בהכרב , תיליעעשת ןיעידומ 



.72822 תושדח > - תובושתו  םיקלחה  לכ  ללוכ   > בא תיב 
םיכרכ

ןימינב ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
םילשורי2016םנוב קרוי -  וינ 

םיכרכ7283.  4 "א -  בא םהרבאתיב  "זטרופפר , ןילקורבעשת

םיכרכ7284.  5 "י -  בא קיזייאתיב  קחצי  "דסעבעיל , שח

אבא7285. ןרהאתיב  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורילשת

אבא7286. לואשתיב  ןב  אבא  - סקאוו , "ב פרת
"ד בוקרק Cracowפרת

אבא7287. רזעילאתיב  ןב  הדוהי  והילא  טריווטוג ,
"וןהכה בובל Lvovצרת

אבא7288. ןרהאתיב  ןב  םייח  "ו,ןרות , ביבאטשת - לת

םיכרכ7289.  2 אבא -  ןורכזתיב  "חרפס  קרבנשת ינב 

הרש7290. תכרב  אבא , הדוהיתיב  אבא  ןב  הירא  ףסוי  "עידזי , קרבשת ינב 

תובא7291. בקעיתיב  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ יקינולש Salonikaפקת

תובא7292. אירוגליבתיב  .א  " ערת "א.תובא  איירוגליבערת

תובא7293. ןמלזתיב  המלש  "טןמשרה , ןילרב Berlinמרת

תובא7294. תובאתיב  "בתיב  סשת

תובא7295. בקעיתיב  םייח  "דןירפס , םילשורילשת

תובא7296. גרובצריוומתיב  לארשי  ןב  "בהשמ  ףרודסמרהליועת
Wilherms

יבא7297. ןורכזתיב  "סץבוק  "דשת מח

יבא7298. םהרבאתיב  ןב  ןועמש  "גיראריח , ביבאמשת לת 

רדגיבא7299. תיב 
הדוהי ןב  גילז  עשוהי  םייח  רדוגיוו ,

"הביל ןודנול Londonסרת

הדוהי7300. ןבא  ןרהאתיב  ןב  הדוהי  "הזיוהנייטש , םילשוריעשת

םהרבא7301. קיצלכארתיב  והילא  ןב  "אםהרבא  הנליו Vilnaירת

םהרבא7302. היבוטתיב  םולש  ןב  "גםהרבא  ובירג Grajevoערת

םהרבא7303. םהרבאתיב  "דתיב  השרו Warsawצרת

םהרבא7304. הדוהיתיב  םהרבא  "גרפופ , םילשורינשת

.7305< רסח  > םהרבא בויקמתיב  ילתפנ  ןב  ילבא  "זםהרבא  בוקלידס Sudilkovצקת

םהרבא7306. םולשתיב  ןב  םהרבא  "טןאמלוא , סרת

םהרבא7307. ליוונאזתיב  לאומש  ןב  םהרבא  "זיולה , השרו Warsawנרת

םהרבא7308. ןורכזתיב  "ורפס  קרבסשת ינב 

םהרבא7309. היננחתיב  ןב  "דםהרבא  םילשורימשת

םהרבא7310. ךורבתיב  "עןייטש , רת

םהרבא7311. לדנמתיב  הירכז  ןב  םהרבא  "זגרבנייפ , השרו Warsawמרת

םהרבא7312. אטשוקמתיב  ןבואר  ןב  "בםהרבא  אטשוק Istanbulקת

ארקיו7313. םהרבא -  ןב יתיב  םהרבא  רכששי  "גרנפג , השרו Warsawסרת

םהרבא7314. בקעיתיב  ןב  ףסוי  םהרבא  "טןאמרש , בוידרב Bardejovסרת

.7315< השדח הרודהמ   > םהרבא לכימתיב  לאיחי  ןב  םהרבא  "בגיצנד , קרבעשת ינב 

םיכרכ7316.  2 םהרבא -  לאפרתיב  ןב  םהרבא  "טאדנאל , השרו Warsawנרת



םיכרכ7317.  6 םהרבא -  לאומשתיב  ןב  םהרבא  - גרבנייוו , "י שת
"ג םילשוריישת

םיכרכ7318.  6 םהרבא -  לכימתיב  לאיחי  ןב  םהרבא  "אגיצנד , ,פקת אנליוו

םיכרכ7319.  2 םהרבא -  לאומשתיב  ןב  רבע  םהרבא  "חץיבושריה , םילשוריסרת

םיכרכ7320.  2 םהרבא -  ןהכהתיב  קחצי  ןב  "גםהרבא  ןילרב Berlinיקת

םיכרכ7321.  2 םהרבא -  ףסויתיב  ןב  ןאמסוז  םהרבא  "גסמהרבא , רבסגינקירת  Koenigsberg

םיכרכ7322.  2 םהרבא -  השמתיב  ןב  םהרבא  םייח  "ולארשי , ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ7323.  2 םהרבא -  השמתיב  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "וןהכה , םילשורילשת

םיכרכ7324.  5 םהרבא -  םילשוריתיב  בושטכוס  "זתבישי  םילשורילשת

"ט>7325. גאו "ז  נבא רפסב  םינויעו  םישודיחל   > םהרבא תיב 
םיכרכ  2 בושטכוס - רזנ  ינבא  "אתבישי  םילשורינשת

םיכרכ7326.  3 םהרבא -  בונכתיב  ' צמ לאפר  ןב  םהרבא  "האדנאל , הדנקעשת

םיכרכ7327.  3 םהרבא -  בקעיתיב  ןב  ריאמ  םהרבא  ןייטשניבור ,
ןבואר

 - "ז סרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ7328.  5 םהרבא -  םהרבאתיב  ןב  ריאמ  ףסוי  "דרקצולפ , שח

םהרבא7329. תכרבו  םהרבא  קיזייאתיב  קחצי  ןב  םהרבא  "טרנייטש , םילשורינשת

םייחל7330. םהרבא  ןהכהתיב  ןמחנ  ןב  "זםהרבא  ןולוחסשת

םיכרכ7331.  2 השמ -  םהרבא  ינרותתיב  "הץבוק  שמשעשת תיב 

ןרהא7332. בודתיב  ןב  ןרהא  "דןייטשנזייא , ןג Ramat Ganישת תמר 

ןרהא7333. ןילראקמתיב  רשא  ןב  ןרהא  "דבולרפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

ןרהא7334. ןושרגתיב  ןב  ןרהא  "אןאמלגנא , בוקרטויפ Piotrkowצרת

ןרהא7335. םהרבאתיב  עשוהי  ןב  ןרהא  "גןיפסירק , רימזיא Izmirכרת

ןרהא7336. ןרהאתיב  - ןוגורוצ , "ח לת
"ט אטשוק Istanbulלת

ןרהא7337. בילתיב  הדוהי  ןב  ןרהא  "גקחצי  הנליו Vilnaרת

ןרהא7338. יבצתיב  שיא  אוויל  הדוהי  ןב  גילז  "חןרהא  הוקלוז Zholkvaכקת

ןרהא7339. רזעלאתיב  יבצ  ןב  ןרהא  לאומש  "וןיבור , בובללרת  Lvov

א ב7340. ןרהא -  שריהתיב  יבצ  ןב  ןרהא  "צשלרימ , ןילרב Berlinקת

ןרהא7341. לאומשתיב  ןב  "אןרהא  נת רדואדת"נ -  טרופקנרפ 
Frank

ןרהא7342. בקעיתיב  ןב  ןמלז  המלש  ןרהא  שיפפלק ,
"ובאז השרו Warsawמרת

ןרהא7343. השמתיב  ןב  ןרהא  "נדלופ , ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

ןרהא7344. בקעיתיב  ןב  השמ  ןרהא  "טץשודאיווס , הנליו Vilnaפרת

תוירוה7345. ןרהא -  ןרהאתיב  ןב  שירעב  בוד  "דןמרקוצ , םילשורילשת

יריאמה7346. יפ  לע  "ם  במרה ירואיב  ןרהא -  שירעבתיב  בוד  "דןמרקוצ , םילשורימשת

.7347< לייאסרלא באתכ   > "ה מרה תורגא  ןרהא  ןבתיב  ריאמ  היפעלובא , ןורכז -  רפס 
יולה "גסורדוט  קרבסשת ינב 

.7348< םישודיחה קלח   > ןרהא לאומשתיב  ןב  "וןרהא  סשת

.7349< הנושאר הרודהמ   > ןרהא ןילראקמתיב  רשא  ןב  ןרהא  "הבולרפ , ידורב Brodyלרת

ןרהא7350. עשוהיתיב  ןב  ןרהא  "הןאמזייר , ראוגנוא Uzhgorodכרת



ןרהא7351. והילאתיב  ןב  גילז  ןרהא  "דץיבשובייפ , הנליו Vilnaסרת

ןרהא7352. ןמלזתיב  המלש  "הץיברוה , נשת

םיכרכ7353.  5 ןרהא -  יבצתיב  בקעי  ןב  ןרהא  "הןיקלאוו , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ7354.  10 ןרהא -  יכדרמתיב  םהרבא  ןב  ןרהא  - ןהכ , "כ שת
"ב םילשוריכשת

םיכרכ7355.  11 ןרהא -  םייחתיב  יבצ  ןב  ןרהא  "בדיגמ , כשת

םיכרכ7356.  2 ןרהא -  קציאתיב  ןב  "ו,ןרהא  מקת ], ךבצלוז

םיכרכ7357.  2 ןרהא -  ןרהאתיב  לאומש  "הןיבאר , קרבנשת ינב 

תפסוהו7358. ןרהא  בילתיב  הדוהי  ןב  דוד  םהרבא  "אטוואל , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ7359.  221 לארשיו -  ןרהא  "וץבוקתיב  םילשורימשת

םיכרכ7360.  10 רוא -  יצוצינ  םע  ןרהא  ןילראקמתיב  רשא  ןב  ןרהא  "דבולרפ , שמששח תיב 

םיכרכ7361.  5 אנפלוא -  םהרבאתיב  ןב  בקעי  יבצ  - םהרבא , "ג ישת
"ט קרוי New Yorkישת וינ 

תוראה7362. רצוא  יולהתיב  שיבא  "אןעזייא , םילשורימשת

םיכרכ7363.  4 תורפסה -  רצוא  תורפסהתיב  - רצוא  "ז מרת
"ו בלסורי Jaroslawנרת

םיכרכ7364.  10 םירועישה -  רצוא  והילאתיב  ןב  לאכימ  "אןמפוק , קרבפשת ינב 

ירוא7365. קחציתיב  ןב  שבייפ  ירוא  ןייטשנדלה ,
"אקציא ןימד Frankמרת טרופקנרפ 

ויחא7366. םהרבאתיב  ןב  ןרהא  ריאמ  "חינבלפ , םילשוריעשת

לא7367. לאפרתיב  ןב  יח  םולש  םהרבא  "חיומח , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ7368.  2 לא -  יולהתיב  קחצי  ןב  שוביל  הירא  "הןוזנתנ , בובל Lvovלרת

ןיד7369. תיב  ןמזו  לא  לאפרתיב  ןב  יח  םולש  םהרבא  "עיוומח , קרבשת ינב 

בקעי7370. יהלא  הדוהיתיב  ןב  בקעי  רטע , "דןב  םילשוריפרת

בקעי7371. יהלא  תירונתיב  רוד , - םילשוריהעשתלאג

"ר>7372. ופד  > םיהלא "ט)תיב  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "וינארט , היצנו Veniceלש

םיהלא7373. ןהכהתיב  דוד  ןב  םהרבא  "והריריא , םדרטשמאטת
Amsterdam

םיכרכ7374.  2 םיהלא -  "ט)תיב  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "הינארט , םילשורימשת

םיכרכ7375.  2 השמ > - תיב   > םיהלא - )תיב  "ט יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  ינארט ,
קחצי השמ  "חסטרבור , וגקישסשת

והילא7376. םהרבאתיב  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

והילא7377. "א)תיב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  משת

םיכרכ7378.  11 והילא -  יבצתיב  קחצי  ןב  והילא  "הןמרביל , קרבסשת ינב 

םיכרכ7379.  3 והילא -  לכימתיב  לאיחי  ןב  והילא  "פרשיפ , דעלאשת

םיכרכ7380.  2 והילא -  והילאתיב  "חרבליז , קרבעשת ינב 

יכדרמ7381. והילא  ןהכהתיב  יכדרמ  והילא  "והאזמ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ7382.  2 םוקילא -  ןבתיב  ריאמ  ליצג  םוקילא  קיניבארדופ ,
"וקחצי השרו Warsawמרת

ףאדנלא7383. ןתנויתיב  "הףאדנלא , קרבעשת ינב 

םיקלא7384. המלשתיב  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 



.7385< קחצי תנר   > הליפתה רעש  םיקלא  - )תיב  "ט יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  ינארט ,
ךורב ןב  קחצי  םהרבא  "אןיקצורוס , םילשוריפשת

תמא7386. רוגתיב  "י  רומדא וניתוברמ  "דטקל  עודישח אל 

.7387< תושדחה  > םירפא םחנמתיב  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"ושונאמ ידורב Brodyכרת

םירפא7388. לשיפתיב  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "ברפוס , הבלסיטרב Bratislavaלרת

םיכרכ7389.  15 םירפא -  םחנמתיב  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"חשונאמ בובל Lvovעקת

הרותה7390. לע  םירפא  םירפאתיב  "חץיבוקשרה , םילשוריסשת

םיזרא7391. ןימינבתיב  ןב  והילא  רזעילא  "זןאמדירפ , בושטידרב Berdichevנרת

םיכרכ7392.  8 םיזרא -  יבצתיב  לאומש  ןב  דוד  - ןיילק , "ו טשת
"ז קרוי New Yorkלשת וינ 

םיכרכ7393.  8 השדח > - הרודהמ   > םיזרא יבצתיב  לאומש  ןב  דוד  "בןיילק , םילשוריעשת

הירא7394. יולהתיב  ריאמ  ןב  שוביל  הירא  "דץיוורוה , הוקלוז Zholkvaצקת

הדוהי7395. הירא  ןורכזתיב  "גרפס  "דעשת מח

רשא7396. יבצתיב  בקעי  ןב  גילז  רשא  "זץראווש , ןידרונילק Kleinwardeפרת

םיכרכ7397.  2 רשא -  םולשתיב  ןב  גילז  רשא  "זגיוצנירג , שטאקנומצרת

הניב7398. סחנפתיב  ןב  םנוב  לארשי  "דרביירש , "דשח שח

םיכרכ7399.  2 דע -  ידע  ןינב  לארשיב  קחציתיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

דנליאת7400. "ד  בח תוליעפל  רושע  חרזמב -  "הםובלאתיב  "דסשת בח רפכ 

א7401. לאילמג -  איחיתיב  ןב  הירא  "טלאילמג , תורדשנשת

יזנג7402. ריאמתיב  ימחלה , "טןב  םילשורילשת

רבדמב ב)7403.  ) ח הרותה - > לע   > יזנג לאיחיתיב  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "אאירול , סשת

םיכרכ7404.  4 הלפת > - יחתפ   > יזנג לאיחיתיב  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "באירול , סשת

םיכרכ7405.  2 יזנג -  לאיחיתיב  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "גאירול , םילשוריסשת

דוד7406. ןבוארתיב  ןב  קחצי  דוד  "וגרבמורב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

דוד7407. ןושרגתיב  ןב  קחצי  דוד  "ורנכוב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

א-ב7408. לואש > תיב   > דוד ,תיב  ןינקאו יבצ -  םייח  ןב  דוד  ןימאק ,
"גלואש םילשוריסשת

הדנ7409. דוד -  דודתיב  תיב  ללוכ  "דץבוק  קרבלשת ינב 

דוד7410. בקעיתיב  ןב  לבט  דוד  "דיזנכשא , ףרודסמרהליוצת
Wilherms

דוד7411. םחנמתיב  ןב  השמ  "ץףארג , רת

דוד7412. בילתיב  הדוהי  "הסאסוואמ , לשת

"נ7413. שת יעובש -  ןולע  דוד -  דודתיב  תיב  יעובש -  "נןולע  ןולוחשת

םיכרכ7414.  2 דוד -  יקינולאשמתיב  דוד  ןב  ףסוי  "ודוד , קת יקינולש Salonikaת"ק - 

םיכרכ7415.  2 דוד -  השמתיב  הדוהי  ןב  םייח  דוד  - ידלאנירוק , "ח צת
"ט צת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ7416.  2 דוד -  דודתיב  ןב  יבצ  קחצי  "דןטראגראמ , סשת

םיכרכ7417.  2 דוד -  ןהכהתיב  ןמלק  ןב  דוד  - ץירטסיב , "א ערת
"ב ץו Vacערת

םיכרכ7418.  2 דוד -  עטנתיב  ןתנ  ןב  ףלוו  באז  "ברטייל , צרת



םיכרכ7419.  4 דוד -  דודתיב  תיב  שרדמ  תיב  "סץבוק  ןולוחשת

םיכרכ7420.  2 דוד -  השמתיב  ןב  לבט  דוד  "דןיבור , השרו Warsawירת

םיכרכ7421.  3 דוד -  יבצתיב  םייח  ןב  דוד  "דןימאק , השרו Warsawפרת

םיכרכ7422.  3 השדח > - הרודהמ   > דוד יבצתיב  םייח  ןב  דוד  "בןימאק , םילשוריסשת

םיכרכ7423.  2 דוד -  ינרותתיב  "הץבוק  סשת

םיכרכ7424.  2 דוד -  דודתיב  "הןובטיס , םילשוריעשת

םיכרכ7425.  2 דוד -  דודתיב  "דןוסרג , "דשח מח

םיכרכ7426.  3 דוד -  םולשתיב  םייח  ןב  יבצ  דוד  "ולואש , םילשוריעשת

םיכרכ7427.  2 דוד -  הדוהיתיב  השמ  ןב  דוד  "אלסילש , ץו Vacערת

םיכרכ7428.  3 דוד -  ןתיאתיב  יכדרמ  דוד  - סייוו , "פ שת

םייח7429. חרוא  םילשורי - > ןוכמ   > דוד יקינולאשמתיב  דוד  ןב  ףסוי  "אדוד , םילשוריפשת

םלשה7430. דוד  עטנתיב  ןתנ  ןב  ףלוו  באז  - רטייל , "ב צרת
"מ םילשורישת הניו - 

המלשו7431. דוד  הנבודמתיב  שריה  יבצ  ןב  "טהמלש  גרפ Pragueמת

המלשו7432. דוד  ףסויתיב  ןב  דוד  "בלולמ , םחורינשת

המלשו7433. דוד  המלשתיב  - ירבצ , "ד "דשח מח

ןיד7434. לאפרתיב  ןב  יח  םולש  םהרבא  "חיומח , ונרווילירת

לאומש7435. ןיד  ןהכהתיב  סחניפ  ןב  לאומש  "וןשקמ , ןילבול Lublinסש

המלש7436. לש  וניד  לאומשתיב  ןב  המלש  לאפר  "הודאינאל , אטשוק Istanbulלקת

.7437< בתכה ןוכמ   > המלש לש  וניד  לאומשתיב  ןב  המלש  לאפר  "בודאינאל , םילשורימשת

לאינד7438. יולהתיב  יכדרמ  ןב  לאפר  "גרניד , דעלאסשת

ןבאה7439. ןרהאתיב  דוד , "חןב  סשת

רצואה7440. בקעיתיב  ןב  יבצ  "אוהילא  הוקלוז Zholkvaעקת

א7441. רצואה -  הקנלבזקבתיב  הרותה  רצוא  "חדעו  הקנלבזקשת

רצואה7442. לאפרתיב  ןב  והיתתמ  םהרבא  - ןפלח , "נ רת
"א הסדוא Odessaנרת

םיכרכ7443.  2 רצואה -  הדוהיתיב  ןב  ףסוי  - ליגנע , "ג סרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ7444.  25 רצואה -  והילאתיב  ןב  לאכימ  "עןמפוק , קרבשת ינב 

םיכרכ7445.  2 רצואה -  יבצתיב  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ז פרת
"ט םילשוריפרת

.7446< הגנל  > תבש הריחבה  המלשתיב  ןב  םחנמ  "ויריאמ , םילשורילשת

הריחבה7447. השמתיב  "וסייוו , םילשורישת

הריחבה7448. לאפרתיב  ןב  יח  םולש  םהרבא  "היומח , ונרוויל Livornoלרת

הריחבה7449. םירפאתיב  "ווול , הלשימרפ Przemyslסרת

.7450< ץילרג תרודהמ   > הריחבה ב"מ המלשתיב  ןב  םחנמ  "זיריאמ , םילשורילשת

תוכרב7451. עבשל  רואיב  הריחבה -  רזעילאתיב  "טלאיתשק , "דעשת מח

םיכרכ7452.  50 הריחבה -  המלשתיב  ןב  םחנמ  "חיריאמ , םילשורינשת

םלשוריב7453. ןושארה  ירבעה  סופדה  יבצתיב  ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריצרת

םיכרכ7454.  3 הארוהה -  תבהאתיב  תרבח  "י  עש הארוהה  תיב 
"גםולש םילשוריעשת



דעוה7455. "גץבוקתיב  םילשוריסשת

תבש7456. בלחב , רשב  דעוה -  םינברלתיב  דעו  "עתיב  דודשאשת

הארוה7457. והילאתיב  "זרידא , קרבעשת ינב 

א7458. הארוה -  לאיראתיב  "זריאמ , םילשוריעשת

הארוה7459. ףסויתיב  םייח  וניבר  תבישי  "מ.םילשורי  ,דשת םלשורי

.7460( רוציק  ) הארוה והילאתיב  "דרידא , קרבעשת ינב 

חבזה7461. ףסויתיב  "צןג , ,רת רימזא

םייחה7462. לאונמעתיב  יראשב , קחצי -  "חיבאצר , קרבנשת ינב 

םייחה7463. ןרהאתיב  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  - ןדלאוו , "צ רת
"א בוקרטויפ Piotrkowצרת

םייחה7464. ןוניתיב  ןב  ןשוש  "גירוח , עבשנשת ראב 

"ר7465. צויה ןועמשתיב  ןב  יבצ  לאוי  - טור , "ו נרת
"ב סרת

ןייה7466. המלשתיב  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

ןייה7467. יבצתיב  קחצי  ןב  השמ  "הןמרביל , קרבסשת ינב 

ןייה7468. דודתיב  ןב  קחצי  לאפר  "גלארשי , רימזיא Izmirמרת

ןייה7469. ןנחלאתיב  ןב  ףסוי  השמ  "אןאמרענייש , ןילקורבעשת

הצקומ7470. ןייה -  דודתיב  קחצי  ןב  ןרהא  "ווסיז , דווקילסשת

ןייה7471. ריאמתיב  ןב  שריה  יבצ  "איקסנזדורג , קרוי New Yorkעשת וינ 

ןייה7472. ףסויתיב  ןמחנ  "זםלהליו , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןייה7473. לארשיתיב  בקעי  "הןמרגנוי , תיליעעשת ןיעידומ 

ןייה7474. ןנחלאתיב  "פןוארב , םילשורישת

םיכרכ7475.  2 ןייה -  סחנפתיב  ןב  ףסוי  והיקזח  "דרביירש , םילשורישח

םיכרכ7476.  3 ןייה -  שובילתיב  הדוהי  ריאמ  "אןמרגנל , כשת

םיכרכ7477.  2 ןייה -  היראתיב  ןב  לארשי  בקעי  "דיבוקלא , "דשח מח

לליה7478. ץינמסיטמתיב  יכדרמ  ןב  "דלליה  רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ7479.  2 לליה -  ץריהתיב  ילתפנ  ןב  "אלליה  טרופנרידנת
Dyhernfurth

םלשה7480. לליה  ןהכהתיב  השמ  ןב  שריה  יבצ  "ארלה , יונריט Trnavaשת

תסנכה7481. םייחתיב  ךונח  ןב  יכדרמ  "וןהכה , םילשוריטשת

םיכרכ7482.  6 תסנכה -  תסנכהתיב  - תיב  "ה שת
"ח ביבא Tel Avivשת לת 

תשרומהו7483. תודלותה  שטיוואבויל -  "ד  בח תסנכה  לדנעמתיב  םחנמ  "גםלהליו , םילשוריסשת

הכלהכ7484. תסנכה  םולשתיב  ןב  דוד  ריאמ  "אילאומש , םילשוריעשת

אזלעבבש7485. תסנכה  חקורתיב  ןמש  "חןוכמ  סשת

תרפכה7486. לאפרתיב  ןב  יח  םולש  םהרבא  "דיומח , םילשוריסשת

ןונבלה7487. יכדרמתיב  ןב  םייח  ףסוי  "טןהכ , תוביתנעשת

יולה7488. ףסויתיב  ןב  םייח  םחורי  "הלגס , יכאלמסשת תירק 

יולה7489. יולהתיב  בקעי  ןב  היעשי  "וץיוורוה , היצנו Veniceכת



.7490< רדהו זוע   > יולה באזתיב  קחצי  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
"חיולה םילשורינשת

םיכרכ7491.  9 יולה -  באזתיב  קחצי  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
יולה

 - "ג כרת
"ד הנליו Vilnaלרת

םיכרכ7492.  2 יולה -  יולהתיב  ףסוי  ןב  םייח  םחורי 
"ג פקת

אוה "ג  סקתו
ט"ס

Polonnoye האנלופ

םיכרכ7493.  4 השדח > - הרודהמ   > יולה באזתיב  קחצי  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
"זיולה קרבסשת ינב 

תיבה7494. תרותו  יולה  יולהתיב  לאומש  ןב  רזעלא  השמ  ' ליוונז , "ט בולקש Shklovסקת

םיכרכ7495.  6 ימחלה -  עשוהיתיב  "ל , גס "השטייד  םילשורימשת

דומילה7496. יכרד  רואיב  ימחלה  עשוהיתיב  "ל , גס "אשטייד  םילשורינשת

ללה7497. והילאתיב  ןב  לליה  "אקסופ , ביבא Tel Avivישת לת 

ללה7498. יולהתיב  ללה  ןב  והילא  השמ  "זטנאוויל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ללה7499. ללהתיב  ןב  בקעי  םייח  "אןגכ , קרבנשת ינב 

רפודסנוא7500. ללה  יבר  ללה -  ללהתיב  ןב  ןרהא  "חרפודסנוא , םילשוריסשת

ללה7501. באזתיב  בוד  ןב  הירא  לליה  "נץישביל , השרו Warsawרת

ללה7502. ןורכזתיב  "זרפס  םילשורינשת

א7503. ללה -  לאפרתיב  ןב  "אללה  השרו Warsawערת

.7504< השדח הרודהמ   > ללה לאפרתיב  ןב  "וללה  רפסעשת תירק 

ןמרביל7505. ללה  יבר  ללה -  יתיב  "דןלוג , "דשח מח

םיכרכ7506.  53 ללה -  "טץבוקתיב  םילשורינשת

תודמה7507. השמתיב  ןב  ןרהא  ףסוי  "אלקנארפ , יונריט Trnavaשת

שרדמה7508. "דץבוקתיב  קרבשח ינב 

שרדמה7509. םהרבאתיב  ןב  םייח  "חץיוואניבבאר , אקארקסרת עזרוגדאפ - 

שרדמה7510. ןימינבתיב  ןב  יבצ  יכדרמ  "חיבנאמ , בוקרטויפ Piotrkowנרת

שרדמה7511. בילתיב  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  "גרדוגיוו , םילשוריפרת

םיכרכ7512.  6 שרדמה -  שרדמהתיב  - תיב  "ג ירת
"ח גיצפיל Leipzigלרת

םיכרכ7513.  3 שרדמה -  השמתיב  ןב  יבצ  ריאמ  "הןמגרב , םילשורילשת

םיכרכ7514.  3 שרדמה -  לארשיתיב  ןב  ריאמ  יכדרמ  יקסניצקוט ,
"ט "דוי "דשח מח

רבעו7515. םש  לש  שרדמה  יכדרמתיב  ןב  והירמש  "גםיובלפפא , Clujפרת זולק '

רבעו7516. םש  שרדמה  והירמשתיב  םוחנ  "הרטכש , םילשוריכשת

ךלמה7517. םוחנתיב  ןב  ביל  הירא  ףסוי  "הםיוב , ןילבול Lublinצרת

ךלמה7518. ןרהאתיב  ןב  ףסוי  ןוסח , "דןב  יקינולש Salonikaסקת

תוכלמה7519. בילתיב  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "ביולה , בוקרק Cracowנרת

תוכלמה7520. )תיב  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  ןילקורבסשת

רפוסה7521. ןימינבתיב  ןתנוי  ןב  לדנמ  םחנמ  רמיווש ,
"דשינייב דודשאסשת

א7522. קפסה -  הדוהיתיב  "טרטלרביג , קרבעשת ינב 

.7523( םירשימה ידומל   ) ב רפסה -  באזתיב  ןימינב  ןב  ביל  הדוהי  באז , "טןב  הניורת  Vienna



םירתסה7524. רשאתיב  ןוחמש , "בןב  "דפשת מח

ילאיזועה7525. הדוהיתיב  "דלאיזוע , היצנו Veniceסש

יקינולאש7526. ידוהי  לש  ןימלעה  המלשתיב  ןב  לאכימ  "הוכלומ , םילשורילשת

ילהאדרסאנוד7527. תליהק  לש  ןימלעה  רכששיתיב  םהרבא  "בלגנא , סשת

ביבא7528. לתב -  ןשיה  תורבקה  יכדרמתיב  ןב  יבצ  ביבא Tel Avivת"שלורק , לת 

הארה7529. דודתיב  ןב  לאומש  "חןיטנרולפ , יקינולש Salonikaיקת

הבאושה7530. לאומשתיב  הדוהי  "גיזנכשא , נשת

דעומ7531. תיב  הבאושה -  בקעיתיב  ןב  לאומש  הדוהי  "טיזנכשא , ונרוויל Livornoרת

הלת7532. לע  ריע  יסרטנוק  הבאושה -  לאומשתיב  "בדלפנירג , םילשורינשת

.7533< ךרדו רוא  תרודהמ   > הבאושה לאומשתיב  הדוהי  "היזנכשא , םילשוריסשת

הבאושה7534. ץירקלתיב  הוקתתחפשמ  חתפ 

.7535< תרעומ הרודהמ   > הבאושה לאומשתיב  הדוהי  "פיזנכשא , קרבשת ינב 

םיכרכ7536.  2 הבאושה -  בילתיב  הדוהי  ןב  ןועמש  "חבאווש , קרויסשת וינ   New York

.7537< תונומת תפסותב  תראובמ  תודמ  תכסמ   > םשה ןרהאתיב  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "טןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ7538.  8 םשה -  םיסנתיב  "חהכלמ , דעלאסשת

תיעיבשו7539. הכוס  ח )  - ) דומלתה הונתיב  דומלתה -  תיב  םיכרבא  ללוכ 
"דעשוהי םילשורילשת

תכאלמ7540. ינינעב  ןמצרווש  בד  יבר  ירועיש  דומלתה -  תיב 
בדהאצוה "דןמצרווש , םילשוריסשת

ןילוח7541. דומלתה -  ןושמשתיב  ןב  ףסוי  והירמש  "בןמניירג , קרבפשת ינב 

םיכרכ7542.  4 דומלתה -  דומלתהתיב  תיב  תבישי  ללוכ  "סץבוק  םילשורישת

םיכרכ7543.  8 דומלתה -  דומלתהתיב  תיב  םיכרבא  ללוכ  "חץבוק  םילשוריכשת

דעוו7544. רסומותיב  הבשחמ  ירמא  "גץבוק  םילשוריעשת

החונמו7545. ןרהאתיב  השמ  "טןרטש , םילשורינשת

ילשמ א-ו7546. דעו -  ןבתיב  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "דהשמ  הינתנסשת

םיכרכ7547.  2 דעו -  םולשתיב  ןב  ןרהא  םהרבא  "באדורב , הנליו Vilnaצקת

םיכרכ7548.  2 דעו -  תובישיהתיב  ינב  "חץבוק  םילשורינשת

םיכרכ7549.  14 דעו -  רסומתיב  ירמאמו  תוחיש  "טץבוק  םילשורינשת

תלכת7550. ןורבח -  רה  דעו  לאומשתיב  "הלאירא , לאינתעסשת

םימכחל7551. דעו  סחניפתיב  ןב  םהרבא  "חןאמסכאוו , יניאס Seiniפרת

םימכחל7552. דעו  בילתיב  דוד  ןב  לאומש  "טרמווש , סי Jassyסרת

םימכחל7553. דעו  יכדרמתיב  ןב  ןרהא  "בןאמייה , ןודנול Londonסרת

.7554< םירפוס סונכ   > םימכחל דעו  ילתפנתיב  ןב  יבצ  בקעי  "דסלוי , בוקרק Cracowמרת

םימכחל7555. דעו  באזתיב  בקעי  ןב  יכדרמ  "זןייטשטור , מרת

םיכרכ7556.  16 םימכחל -  דעו  םימכחלתיב  דעו  "גתיב  קרוי New Yorkסרת וינ 

םיכרכ7557.  6 םימכחל -  דעו  )תיב  ךרוע  ) רעבוד "גץיבומרבא , סרת

םיכרכ7558.  8 םימכחל -  דעו  )תיב  ךרוע  ) םייח לארשי  - סעכייד , "ב סרת
"ד ןודנול Londonסרת

םיכרכ7559.  2 םימכחל -  דעו  גילעזתיב  רשא  "זטעמאס , םילשוריסשת

םיכרכ7560.  3 לאראנ > -  > םימכחל דעו  הרותתיב  ישודיח  "עףסאמ  קרבשת ינב 



םיכרכ7561.  11 םימכחל -  דעו  המלשתיב  תמר  םימכחל  דעו  "התיב  םילשוריעשת

םיכרכ7562.  17 םימכחל -  דעו  הרותתיב  תרזע  לארשי  תיב  שרדמ  "דתיב  םילשורישח

םיכרכ7563.  5 ןוילג 1 -  הלאיב >  > םימכחל דעו  "זץבוקתיב  עשת

םיכרכ7564.  3 הרותל -  דעו  לאפרתיב  "דןרטש , לאומששח תעבג 

םיכרכ7565.  7 לובז -  ןולובזתיב  ןב  השמ  בקעי  "פ , - לרח "ב שת
"ב םילשוריכשת

הדיבז7566. םהרבאתיב  בקעי , "דןב  םילשורינשת

יללכה7567. תונקזו  םינקז  יבצתיב  ןב  יכדרמ  סחניפ  "חיקסבייארג , םילשוריפרת

תושדחה7568. שדח  לאומשתיב  ןב  לאוי  "השיקריס , ץרוק Koretsמקת

םיכרכ7569.  2 ןירוח -  ץמתיב  .ז  " כקת .חספ  לש  "זהדגה  ץמ Metzכקת

שדקמהו7570. םילשורי  יניניעב  ץבוק  ונייח -  לאגיתיב  ןב  ףסוי  רזע , - "חלג םילשוריסשת

ונייח7571. ףסויתיב  ןב  םייח  "ההררפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ7572.  6 ונייח -  תירסומתיב  "בהפוסא  קרבסשת ינב 

םיכרכ7573.  2 ונייח -  ןילבולתיב  ימכח  "התבישי  קרבמשת ינב 

םיכרכ7574.  5 ונייח -  תראפתבשתיב  תוכלמ  - ןוכמ  "ט משת
"נ שת

ונייח 7575770. םחנמתיב  לכיה  "דןוכמ  םילשוריסשת

ונייח 7576770. םחנמתיב  "אלכיה  םילשוריפשת

המכח7577. בילתיב  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "חיולה , הזרוגדופ Podgorzeנרת

יאנומשח7578. הנויתיב  ןבואר  ןב  לאכימ  סחניפ  "חןיגרוח , םילשוריצרת

םיכרכ7579.  2 םינתח -  השמתיב  "אירינפ , םילשוריעשת

די7580. המלשתיב  ןב  םחנמ  "ביריאמ , םילשוריערת

םיכרכ7581.  2 הידידי -  םייחתיב  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  - טחוש , "ד סרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ7582.  7 אדוהי -  בילתיב  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  - רדוגיוו , "ע רת
"ד םילשוריערת

לארשיו7583. אדוהי  הדוהיתיב  הירא  ןב  לארשי  "זוול , בובלכרת  Lvov

הדוהי7584. קחציתיב  ןב  הדוהי  "ושאייע  ונרוויל Livornoקת

הדוהי7585. יולהתיב  קחצי  ןב  הדוהי  "זלקנרפ , השרו Warsawנרת

הדוהי7586. והילאתיב  ןב  רשא  הדוהי  "מןאמרזיוא , הנליו Vilnaרת

א,ב,ג7587. הדוהי -  ףסויתיב  ןב  הדוהי  "אאדנאל , בובלצקת  Lvov

הדוהי7588. קרויתיב  וינ  .ד  " ערת .רודיס  "ד.תוליפת  קרוי New Yorkערת וינ 

הדוהי7589. רנבאתיב  ןב  ישי  "זינימי , םיקפואסשת

הדוהי7590. ריאמתיב  ןב  ביל  הדוהי  רזעלא  יקצולפ ,
לאפר "עןד  ירוגליב Bilgorajרת

א7591. הדוהי -  הדוהיתיב  ןב  ןרהא  השמ  "זןיקנבוט , הרמפרת וטס 

הדוהי7592. השמתיב  ןב  שריה  יבצ  הדוהי  דראבלג ,
"סקחצי רת

הדוהי7593. ךבנעקאלתיב  "טללוכ  קרבלשת ינב 

בוקי7594. ' זדמ ץיברוה  הדוהי  יבר  הדוהי -  יכדרמתיב  "טטונג , םילשורימשת

םיכרכ7595.  2 הדוהי -  שילאקמתיב  ןסינ  ןב  "זהדוהי  ךבצלוז Sulzbachמת



םיכרכ7596.  2 הדוהי -  ןבתיב  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש םייח 

 - "ד צרת
"ה ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

םיכרכ7597.  2 הדוהי -  בילתיב  הדוהי  ןב  קחצי  "וץגוב ,' קרבעשת ינב 

םיכרכ7598.  2 הדוהי -  קחציתיב  ןב  הירא  הדוהי  - הנידומ , "ה צש
"ו היצנו Veniceצש

םיכרכ7599.  3 "ן - ) בירהמ ישודיח   ) הדוהי שילאקמתיב  ןסינ  ןב  "חהדוהי  םילשורימשת

םיכרכ7600.  2 עשוהי -  ףסויתיב  ןב  עשוהי  "בגרבצראווש , השרו Warsawסרת

םיכרכ7601.  2 ףסוי -  לארשיתיב  ןב  םהרבא  - דלפנריד , "ח צרת
"ט ץלוקשימ Miskolcצרת

םיכרכ7602.  3 השדח > - הרודהמ   > ףסוי לארשיתיב  ןב  םהרבא  "דדלפנריד , םילשורישח

שדח7603. ףסוי  לאיחיתיב  ןב  ףסוי  אביקע  - רגניזלש , "ה לרת
"א םילשורימרת

הבהל7604. ףסוי  םייחתיב  "ססיוו , קרבשת ינב 

הבהל7605. ףסוי  יבצתיב  ןב  ףסוי  "דסכוד , םילשוריסשת

"ץ א7606. ירהמ תודלות  הבהל -  ףסוי  לארשיתיב  ןב  יבצ  ףסוי  יקסנישוד ,
( ויתודוא "ג( םילשורינשת

םיכרכ7607.  3 יבצ -  ףסוי  יבצתיב  ףסוי  ןב  המלש  - ךאבילראק , "ע רת
"ו ןילרב Berlinערת

לאקזחי7608. םהרבאתיב  ןב  לאקזחי  יבצ  ןוזלכימ ,
"דםייח בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ7609.  2 לאקזחי -  יולהתיב  לאיחי  השמ  "ללאירוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ7610.  5 לאקזחי -  םייחתיב  בקעי  ןב  לאקזחי  "האנרס , םילשורינשת

םיכרכ7611.  20 לאיחי -  לאיחיתיב  תיב  ללוכ  ךונח -  "גןמדירפ , םילשוריסשת

בקעי7612. השמתיב  בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , םילשוריישת

בקעי7613. יבצתיב  השמ  ןב  בקעי  עשוהי  "בץיבוניבר , השרו Warsawנרת

בקעי7614. ףסויתיב  ןב  בקעי  "צרלייוו , הוקלוזקת  Zholkva

בקעי7615. רימזיוצמתיב  לאומש  ןב  "ובקעי  טרופנרידנת
Dyhernfurth

בקעי7616. קסאלמתיב  לכימ  לאיחי  ןב  םהרבא  "בכ"ץ , ונרוויל Livornoנקת

בקעי7617. ןהכהתיב  יכדרמ  ןב  בקעי  "צןיקסמ , קרוי New Yorkרת וינ 

בקעי7618. המלשתיב  ןב  בקעי  "ביקסנושוואט , השרו Warsawערת

בקעי7619. לארשיתיב  בקעי  "דיסאגול , םילשוריסשת

בקעי7620. ןמלזתיב  רואינש  ןב  בקעי  - רשביה , "ג ערת
"ב בוקרק Cracowצרת

"ר>7621. ופד  > בקעי השמתיב  בקעי  ןב  בקעי  "גםיוברברול , בושיבורהפקת
Hrubieszow

בקעי7622. השמתיב  ןב  ןרהא  בקעי  "סיקסבונאי , בוקרטויפ Piotrkowרת

בקעי7623. בקעיתיב  ןב  ךורב  "דאדורב , םילשורימרת

בקעי7624. שריהתיב  יבצ  ןב  ףלוו  באז  "ובקעי  ןילרב Berlinרת

בקעי7625. יכדרמתיב  םהרבא  ןב  בקעי  םייח  "גןירפס , קרבסשת ינב 

בקעי7626. יולהתיב  בקעי  "נןייטשדנורג , בובל Lvovקת

בקעי7627. השמתיב  ןב  בקעי  "זבריב , ביבאטשת לת 

בקעי7628. הירכזתיב  ןב  בקעי  "חבהל , קרבסשת ינב 



בקעי7629. יזיזעתיב  קותעמ  ןב  בקעי  "אדאדח , הבר Djerbaשת ג'

בקעי7630. יכדרמתיב  בקעי  "חיובדלפ , ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

בקעי7631. "טןואטבתיב  ביבאשת לת 

םיקידצה7632. תודלות  השדח - > הרודהמ   > בקעי ףסויתיב  ןב  בקעי  "דדלאוונירג , סשת

בקעי7633. םייחתיב  ןב  בקעי  וול , "מהד  םדרטשמארת
Amsterdam

בקעי7634. ללהתיב  ףסוי ן ' ןב  יח  המלש  ןוראב , ןב 
"חיח סינות Tunisנרת

א7635. בקעי -  יולהתיב  םהרבא  ןב  בקעי  ץיוורוה ,
"דאנליוומ הנליו Vilnaכרת

בקעי7636. בקעיתיב  "ותיב  םילשורישת

ב7637. בקעי -  ןהכהתיב  בקעי  ןותלסמ , - "בבארט םילשורילשת

.7638< השדח הרודהמ   > בקעי השמתיב  ןב  ןרהא  בקעי  "דיקסבונאי , עשת

הדוהיל7639. תאזו  בקעי -  דיגמהתיב   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( ,]אנבודמ "ח פרת ], אנליוו

םיכרכ7640.  4 בקעי -  ףסויתיב  יכדרמ  ןב  בקעי  - רנייל , "נ רת
"ז השרו Warsawצרת

םיכרכ7641.  2 בקעי -  ףסויתיב  ןב  בקעי  "סדלאוונירג , שת

םיכרכ7642.  2 בקעי -  בילתיב  הירא  ןב  בקעי  "בןאמרדור , אנליוערת

םיכרכ7643.  3 בקעי -  בקעיתיב  - ןבארגצנאלפ , "ט שת
"א קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ7644.  2 בקעי -  ןבתיב  באז  ןימינב  בקעי  יקסבומיקאי ,
ןהכה ןויצ  - ןב

"ז סרת
בוקרטויפ Piotrkowירחא

םיכרכ7645.  166 בקעי -  הבשחמותיב  תורפס  ךוניח  ינינעל  "טןוחרי  םילשוריישת

םיכרכ7646.  2 בקעי -  לארשיתיב  בקעי  ןב  ןועמש  "חןירפלה , םילשוריצרת

םיכרכ7647.  2 השדח > - הרודהמ   > בקעי ףסויתיב  יכדרמ  ןב  בקעי  "דרנייל , קרבשח ינב 

.7648< בויא רואיב   > שא בקעי  םחנמתיב  ןב  לבייפ  אגרש  רוא  בקעי 
"הםוחנ רדואדכקת טרופקנרפ 

Frank

לקשה7649. תיצחמ  בקעי  בקעיתיב  ןב  םולש  "טגרבנירג , קרוי New Yorkישת וינ 

רשי7650. ץילמ  ארקנש  בקעי  בונימתיב  קחצי , ןב  "זבקעי  אווקלאזלקת

רעי7651. לאומשתיב  ןב  לאיחי  לאירזע  "טןיבור , ץיבולהימ Michalovceפרת

ןונבלה7652. רעי  ישתיב  "בםליע , "דפשת מח

קחצי7653. הדוהיתיב  ןב  קחצי  ןועמש  ןייטשלקניפ ,
יולה "דיבצ  סיאולפרת .טס   St. Louis

הרותה7654. לע  קחצי -  ןסינתיב  ןב  קחצי  "עדרובטייר , םילשורירת

קחצי7655. אקצריהתיב  ילתפנ  "דןמדירפ , "דשח מח

קחצי7656. יקראוומתיב  ןושמש  ןב  "הקחצי  םילשורילשת

קחצי7657. קחציתיב  תיב  ןוכמ  םיקסופה -  רצוא 

קחצי7658. קיזייאתיב  קחצי  "גץיבוקשומ , ןילקורבמשת

םיכרכ7659.  9 קחצי -  םייחתיב  ןב  הדוהי  קחצי  סקלמש ,
הקלמש לאומש 

 - "ה לרת
"ח הלשימרפ Przemyslסרת

םיכרכ7660.  2 קחצי -  בקעיתיב  ןב  קיזיא  קחצי  "ורבח , בוקלידס Sudilkovצקת



םיכרכ7661.  3 קחצי -  םהרבאתיב  ןב  קיזייא  קחצי  "זסייוו , נרת

םיכרכ7662.  4 קחצי -  'תיב  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "ךקחצי  ץיבונר Chernovtsyרת צ'

םיכרכ7663.  51 קחצי -  ןנחלאתיב  קחצי  ונבר  "בתבישי  ישת

םיכרכ7664.  3 קחצי -  שונאמתיב  םחנמ  ןב  קחצי  "וגיצנאד , הנליו Vilnaכרת

םיכרכ7665.  15 קחצי -  רשאתיב  םחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ורלטרב , םילשוריסשת

םיכרכ7666.  2 קחצי -  קיזייאתיב  קחצי  רתלא  "טרגרבניו , סשת

םיכרכ7667.  2 השדח - > הרודהמ   > הרירב קחצי  בקעיתיב  ןב  קיזיא  קחצי  "ארבח , םילשוריעשת

םיכרכ7668.  3 יולה -  קחצי  יולהתיב  קחצי  תיב  "אללוכ  םילשורינשת

ביצי7669. יבצתיב  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"עשריה תיליעשת רתיב 

םחורי7670. המלשתיב  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"חבקעי םילשורישת

ב"מ7671. ןורושי -  בדתיב  םייח  ןב  לארשי  "גיקסוטלא , םילשוריסשת

קחשי7672. םיקילאתיב  ןב  קחצי  "בוייניטאג , יקינולש Salonikaנקת

.7673< השדח הרודהמ   > קחשי םיקילאתיב  ןב  קחצי  "ווייניטאג , םילשוריעשת

ןליאה7674. תוריפ  קלח  ישי -  ישיתיב  "חיאבג , םדאעשת

םיכרכ7675.  2 ישי -  הדוהיתיב  ןתנוהי  המלש  םילשוריזעשתרשיפ ,

לארשי7676. דודתיב  יבצ  ןב  ןבואר  "גז"ק , בוקרטויפ Piotrkowערת

לארשי7677. ןתנתיב  ןב  לארשי  "ואריפש , ןילרב Berlinפת

לארשי7678. בילתיב  הירא  ןב  לארשי  "חןאמטוג , סי Jassyסרת

ב7679. בקעי - > ןיע   > לארשי המלשתיב  ןב  בקעי  ביבח , - - ןבא "ח צת
היצנו Veniceת"ק

לארשי7680. חספתיב  ןב  השמ  "חןטק , הנליו Vilnaסרת

תוכרב7681. לארשי -  לארשיתיב  ןב  םהרבא  "זדלפנריד , ץלוקשימ Miskolcצרת

לארשי7682. רזעילאתיב  ןב  לארשי  "חיתשינבנב , אטשוק Istanbulלת

לארשי7683. 'קתיב  יול םהרבא  ןב  ןתנ  לארשי  "אןיוואלס , םילשוריסשת

לארשי7684. ןהכהתיב  יכדרמ  ןב  לארשי  ' אנהכ , "ל הוקלוז Zholkvaרת

תוכרב7685. השדח - > הרודהמ   > לארשי לארשיתיב  ןב  םהרבא  "הדלפנריד , םילשוריסשת

בוט7686. םוי  תוכלה  לארשי -  ינרותתיב  "אץבוק  קרבסשת ינב 

לארשי7687. קחציתיב  ןב  לארשי  "אןוסדיוד , בובל Lvovלרת

לארשי7688. םשתיב  "דםוליעב  "דשח מח

לארשי7689. ןתנתיב  ןב  ביל  הירא  "גןיוול , לופרביל Liverpoolסרת

לארשי7690. המלשתיב  ןב  יבצ  "גיקצרוט , Lodzערת זדול '

לארשי7691. םולשתיב  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "דןאמטוג , ישת

דע7692. ידע  ןינב  לארשי -  קחציתיב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

לארשי7693. הדוהיתיב  יבצ  ןב  םייח  השמ  "גואל , קרבכשת ינב 

לארשי7694. ץילראקמתיב  לארשי  ןב  עשוהי  "ח,קחצי  צרת ], םילשורי

תוחנמ7695. "ק , ומ הליגמ , ר"ה , אמוי , םיחספ , לארשי -  הדוהיתיב  דוד  ןב  באז  לארשי  "טץיוורוה , םילשוריעשת

לארשי7696. לעשיפתיב  םירפא  ןרהא  "מגנילרעה , ןודנולשת

.7697< קדצהו יבצה  תוהגה   > לארשי קחציתיב  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"אקיזיא םילשוריפשת



לארשי7698. יולהתיב  םהרבא  ןב  לארשי  יסחנפ ,
( ורכזל ד( "" "דשח מח

םיכרכ7699.  2 לארשי -  השמתיב  ןב  ןמלז  לארשי  ץיבומולש ,
"פלישמ שת

םיכרכ7700.  4 לארשי -  יתבשתיב  ןב  לארשי  "וןייטשפוה , השרו Warsawלרת

םיכרכ7701.  2 לארשי -  ןבתיב  רטלא  םהרבא  לארשי  אדנאל ,
"דםולש סריא Buenosישת סונאוב 

םיכרכ7702.  2 לארשי -  באזתיב  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "חןהכ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ7703.  2 לארשי -  ןבתיב  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש "הםייח  םילשוריסשת

םיכרכ7704.  2 לארשי -  קחציתיב  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
,]קיזיא "ה כרת ]Lemberg

םיכרכ7705.  7 לארשי -  לבייפתיב  ןב  םייח  לארשי  ןיורב ,
 - "ס רת
"ה שקפ Paksסרת

םיכרכ7706.  2 לארשי -  באזתיב  חבש  ןב  םהרבא  לארשי  "דרנרל , םילשוריישת

םיכרכ7707.  2 א -  השדח > הרודהמ   > לארשי רזעילאתיב  ןב  לארשי  "דיתשינבנב , "דשח מח

םיכרכ7708.  2 לארשי -  לארשיתיב  "בתיב  הנבוק Kaunasפרת

הקירמאב7709. לארשי  השמתיב  "לסיווייד , םילשורישת

םיכרכ7710.  2 ןילופב -  לארשי  המלשתיב  ןב  לארשי  - ןירפלייה , "ח שת
"ד םילשוריישת

םיכרכ7711.  8 םלשה -  לארשי  לארשיתיב  "בגיסיוט , םילשורילשת

לארשי7712. תיבה  ןרממ  הבהל -  לארשי  אנימלזתיב  המלש  "הגרבניו , "דעשת מח

א7713. אמק -  לארשי  לארשיתיב  "בגיסיוט , םילשוריכשת

םיכרכ7714.  3 האתילת -  לארשי  לארשיתיב  "זגיסיוט , םילשוריכשת

םיכרכ7715.  2 אנינת -  לארשי  לארשיתיב  "דגיסיוט , םילשוריכשת

םיכרכ7716.  7 רכששי -  קחציתיב  ןב  בוד  רכששי  "אלקנרפ , "דפשת מח

הכלהכ7717. תסנכ  ןוכמתיב  שרדמ  תיב  יכרבאו  ינבר 
"ל "דחמרה םילשוריסשת

.7718< השדח הרודהמ   > תובאל םהרבאתיב  ןב  ביל  הדוהי  בקעי  "טיול , עשת

םיכרכ7719.  2 תובאל -  םהרבאתיב  ןב  ביל  הדוהי  בקעי  "ביול , השרו Warsawלרת

יול7720. המלשתיב  ןב  "ביול  הוקלוז Zholkvaצת

יול7721. קחציתיב  דוד  ןב  יול  "גקוטשנניב , השרו Warsawמרת

יול7722. לארשיתיב  בקעי  "ויול , "דסשת מח

יול7723. רדנסתיב  יכדרמ  ןב  בקעי  "אןייטשפאק , אנליומרת

יול7724. בילתיב  הירא  ןב  יול  "לאריפש , םילשורישת

יול7725. בקעיתיב  "ארגניזלש , הפיחפשת

םיכרכ7726.  2 יול -  יולהתיב  םייח  ןב  יבצ  ילתפנ  "חגרבדלוג , הלשימרפ Przemyslלרת

אדוהי7727. םחל  לאירזעתיב  ןב  שריה  "דיבצ  האנלופ Polonnoyeסקת

הדוהי7728. םחל  והילאתיב  ןב  רשא  הדוהי  "דןאמרזיוא , הנליו Vilnaסרת

הדוהי7729. םחל  קחציתיב  ןב  הירא  הדוהי  "ההנידומ , היצנו Veniceפש

םיכרכ7730.  2 הדוהי -  םחל  העושיתיב  השמ  ןב  הדוהי  - הייתפ , "ו צרת
"ט םילשוריצרת



םיכרכ7731.  9 הדוהי -  םחל  רזעילאתיב  ןב  ריאמ  הדוהי  "סריבד , םילשורישת

ידוהי7732. םחל  ןבתיב  לכימ  לאיחי  ביל  הדוהי  קטר ,
"דםהרבא ןידרונילק Kleinwardeצרת

םלשוריב7733. לאהטנייליל  ןרהאתיב  הדוהי  ןב  לארשי  יכדרמ  "זסייוו , ,שת םילשורי

ימשל7734. ןרצולתיב  "דתבישי  ןרצולשח

רשואמ7735. באזתיב  "עןמרטיר , יכאלמשת תירק 

ריאמ7736. ריאמתיב  ןב  ףסוי  "אןהכ , דודשאסשת

א7737. ריאמ -  ןהכהתיב  ריאמ  ןב  ףלוו  באז  "בןוסלנצאק , קצולס SlutsKערת

א7738. השדח - > הרודהמ   > "ח וא ריאמ  בילתיב  הדוהי  ןב  ריאמ  "דרנזופ , םילשורישח

ב7739. השדח - > הרודהמ   > "ח וא ריאמ  בילתיב  הדוהי  ןב  ריאמ  "דרנזופ , םילשורישח

ריאמ7740. ריאמתיב  הנוי ,

ריאמ7741. השמתיב  ןב  רזעילא  "זןהכה , לשת

םיכרכ7742.  7 ריאמ -  בילתיב  הדוהי  ןב  ריאמ  "ורנזופ , בובל Lvovצקת

םיכרכ7743.  3 ריאמ -  ריאמתיב  והיעשי  ןב  והילדג  "וןוטסרבליס , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ7744.  4 ריאמ -  ריאמתיב  "א,תיב  ,צרת בוקרטעיפ - זדול

םיכרכ7745.  2 ריאמ -  םהרבאתיב  ןב  לאיחי  ריאמ  קוטשצלוה ,
יולה "עקחצי  םילשורישת

תודמ7746. לאיתוקיתיב  ןב  לאיחי  "בוינע , אטשוק Istanbulער

םיכרכ7747.  2 תודמ -  גילזתיב  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "בתוילגרמ , קיל Lyckכרת

.7748< ןימינב תיב  םע   > שרדמ לליהתיב  ןב  השמ  "אןילביר , הנליו Vilnaכרת

שרדמ7749. "אףסאמתיב  ביבא Tel Avivשת לת 

בד7750. ןנחלא  תיב  םיניוצמ  םיכרבא  שרדמ  לואשתיב  תעבג  ןתנוי  להא  תסנכה  "ןתיב  םילשורישת

בי7751. א -  םינהכל -  הובג  שרדמ  תונוילגתיב  תיליעץבוק  רתיב 

עשוהי7752. תיב  הארוהל  הובגל  שרדמ  םירועישתיב  "טףסוא  קרבכשת ינב 

לאומש7753. שרדמ  לאומשתיב  ןב  רבע  םהרבא  "הץיבושריה , םילשוריסרת

תפצב7754. בריב  בקעי  יבר  לש  ושרדמ  ןמלזתיב  םייח  "גיקסברוטמיד , םילשוריכשת

"י7755. ארהמ ןמלזתיב  המלש  םייח  ןב  לאוי  רזעילא 
"דיולה ,סרת קראי וינ 

דעומ7756. םיקילאתיב  ןב  קחצי  "טוייניטאג , יקינולש Salonikaצקת

דעומ7757. השמתיב  ןב  םחנמ  "האבר , היצנו Veniceסש

הרותה7758. רעש  דעומ -  בקעיתיב  םהרבא  "דקינזלז , םילשורישח

דעומ7759. ףסויתיב  ןב  םייח  "אלאטיוו , םילשוריעשת

.7760< השדח הרודהמ   > דעומ םיקילאתיב  ןב  קחצי  "טוייניטאג , םילשוריסשת

םיכרכ7761.  2 דעומ -  ףסויתיב  ןב  סחנפ  "סחרוק , קרבשת ינב 

םיכרכ7762.  2 דעומ -  קחציתיב  ןב  בקעי  השמ  "זץיבוניבר , הנליו Vilnaערת

םיכרכ7763.  3 אלמ -  דודתיב  ןב  ביל  השמ  "ויול , שמשעשת תיב 

ךלמ7764. "וץבוקתיב  "דמשת בח רפכ 

החונמ7765. בקעיתיב  ןב  לאומש  הדוהי  "חיזנכשא , ונרוויל Livornoמרת

החונמ7766. לאפרתיב  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  ונרוויל Livornoלרת



החונמ7767. יולהתיב  לאומש  ןב  באז  לארשי  "גץיוורוה , םילשוריסשת

םחנמ7768. לדנמתיב  םחנמ  ןב  לאכימ  יכדרמ  "דהפי , ןישוטורק Krotoszynצקת

גולטק7769. רהוז -  םירפס  רחסמ  ביבא Tel Avivגולטקתיב  לת 

תונברקו7770. שדקמ  שריהתיב  יבצ  ןב  ןרהא  "חזזומ , שת

טעמ7771. שדקמ  לארשיתיב  "דקינטולז , תילעעשת רתיב 

יכדרמ7772. הדוהיתיב  ןורהא  ןב  יכדרמ  "איאמ , םילשורילשת

יכדרמ7773. לאומשתיב  ןב  יכדרמ  "הלקנרפ , יניאס Seiniצרת

יכדרמ7774. יבצתיב  ןב  יכדרמ  "ביקסנזדורג , ןדיק Kedainiaiצרת

הכלהב7775. םירקחמו  "ת  וש יכדרמ -  םוחנתיב  םחנמ  ןב  יכדרמ  "אןמלגופ , םילשורילשת

יכדרמ7776. ףסויתיב  הדוהי  ןב  יכדרמ  "ורלימ , קרבסשת ינב 

יכדרמ7777. יכדרמתיב  "דןמרב , "דעשת מח

יכדרמ7778. לימעלתיב  רשא  ןב  יכדרמ  "כסירה , םילשורישת

יכדרמ7779. בקעיתיב  ןב  יכדרמ  ךורב  "אץישביל , השרו Warsawמרת

יכדרמ7780. בדתיב  השמ  ןב  יכדרמ  "וןייטש , קרבמשת ינב 

םיחספ7781. יכדרמ -  ליהעווזתיב  יכדרמ  תיב  "זתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ7782.  2 יכדרמ -  ףסויתיב  ןב  יכדרמ  - יקציוואס , "ד שת
"ז ןוטסוב Bostonשת

םיכרכ7783.  2 יכדרמ -  יכדרמתיב  "ורלימ , םילשוריכשת

םיכרכ7784.  2 ןרמ -  ןרמתיב  תיב  "פינולע  "דשת מח

השמ7785. יולהתיב  המלש  ןב  השמ  "וןייטשפא , הוקלוזטרת  Zholkva

השמ7786. השמתיב  "זסיורק , םילשוריעשת

ב7787. א , םייח -  השמ  לאירבגתיב  ןב  םייח  השמ  - סקאווירט , "ז נרת
"ח השרו Warsawנרת

םלושמ7788. םלושמתיב  ןב  ןמלז  םלושמ  יזנכשא ,
"הןמלז בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ7789.  1006 חישמ -  חישמתיב  - תיב  "ד נשת
"ג עשת

םיכרכ7790.  8 והיתתמ -  לאומשתיב  ןב  והיתתמ  "אןמשריה , םילשוריעשת

םיכרכ7791.  5 והיתתמ -  והיתתמתיב  "דיאבג , םילשוריעשת

ןמאנ7792. םשתיב  "דםוליעב  עודישח אל 

ןמאנ7793. לכיאתיב  לאיחי  ןב  ןתנ  םהרבא  "דגרבלא , ירוגליב Bilgorajפרת

ןמאנ7794. בקעיתיב  ןב  השמ  קחצי  "זסלרפ , טגיס Sighetסרת

.7795< שידיא  > ןמאנ לאומשתיב  ןב  ףסוי  ןנחלא  "גןמצרה , םילשורילשת

ןמאנ7796. השמתיב  ןב  קחצי  "אהגיב , היצנו Veniceפש

.7797< השדח הרודהמ   > ןמאנ בקעיתיב  ןב  קיזיא  קחצי  "ארבח , םילשוריעשת

ןמאנ7798. בקעיתיב  ןב  קיזיא  קחצי  "ארבח , השרו Warsawמרת

א7799. ןמאנ -  ריאמתיב  "הזוזאמ , קרבעשת ינב 

.7800< תירבע  > ןמאנ לאומשתיב  ןב  ףסוי  ןנחלא  "חןמצרה , םילשורילשת

בידנ7801. ןתנתיב  "נןיול , םילשורישת

יכדרמ7802. תיב  םוחנ , יכדרמתיב  תיב  םוחנ  "חתיב  םילשוריכשת

הי7803. םחנ  איחיתיב  ןב  הימחנ  "טיולה , "דסשת מח



ב7804. א -  םינושאר ) לש  ןתרות   ) תוכלהה תוכנ  יולהתיב  ףסוי  ןב  ריאמ  םייח  "בץיוורוה , ןימד Frankfמרת טרופקנרפ 

םיכרכ7805.  2 ילתפנ -  הדוהיתיב  םהרבא  ןב  ילתפנ  ץראווש ,
"טןהכה שקפ Paksנרת

ןתנ7806. דודתיב  ןב  ןתנ  ןמחנ  "דלנורוק , הניוירת  Vienna

םיכרכ7807.  25 םהירפוס -  יולרעתיב  יכרבא  "סןואטב  םילשורישת

םיכרכ7808.  7 םירפוס -  יולרעתיב  יכרבא  לש  ינרות  "הץבוק  םילשורינשת

הקניפס7809. קחציתיב  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןיוול ,
ןהכה "טריאמ  םילשוריישת

ידוהי7810. רפס  לאינדתיב  המלש  ןב  יכדרמ  "גיול , הירדנסכלאצרת
Alexandria

םיכרכ7811.  2 רבע -  ןועמשתיב  ןב  ןויצנב  "אןהכ , קרבעשת ינב 

דבוע7812. בקעיתיב  ןב  לאומש  הדוהי  "ביזנכשא , ונרוויל Livornoפרת

.7813< תורוקמו תורעה   > ןיליפת תוכלה  דבוע  דודתיב  ןב  השנמ  םהרבא  "אסיסע , םילשוריעשת

דבוע7814. ונרווילתיב  .ב  " כרת .רודיס  "ב.תוליפת  ונרוויל Livornoכרת

םימלוע7815. בקעיתיב  ןב  קיזיא  קחצי  "טרבח , השרו Warsawמרת

תודגאה7816. דקע  יולהתיב  ףסוי  ןב  ריאמ  םייח  - ץיוורוה , "א מרת
"ב ןימד Frankfמרת טרופקנרפ 

םיכרכ7817.  4 םירפס -  דקע  םהרבאתיב  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה ריאמ 

 - "א ישת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ7818.  5 שדחה -  םירפס  דקע  השמתיב  "זרלפ , תפצלשת

אגפ7819. לאקזחיתיב  ןב  ןועמש  השמ  "דץטיוויז , םילשוריסרת

א7820. הרות - >  > סחניפ באזתיב  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"ביולה ןודנולכשת

םיכרכ7821.  3 סחניפ -  באזתיב  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"ביולה ןודנולכשת

םיכרכ7822.  2 סחניפ -  סחניפתיב  - רהרג , "ה ערת
"ג צרת

סחנפ7823. יולהתיב  לארשי  ןב  סחניפ  "טץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

סחנפ7824. סחנפתיב  , "טףלוו הוקתכשת חתפ 

סחנפ7825. השמתיב  ןב  סחניפ  "וץיבוניבר , ירוגליב Bilgorajפרת

סחנפ7826. הכלהלותיב  הרותל  הובג  "ד  "חמהיב תיליעעשת ןיעידומ 

ץרפ7827. ןתנתיב  ןב  רעב  רכששי  "ואריפש , ןילרבפת

ץרפ7828. השמתיב  ןב  "טץרפ  הוקלוז Zholkvaיקת

השמ7829. םש  השמ -  ינב  ץרפ -  םימכחתיב  "בהשלש  םילשוריסשת

קידצ7830. םיקידצתיב  - ירופיס  "ז פרת
"ד קרויישת וינ  אשראוו - 

םיקידצ7831. המלשתיב  ןב  הדוהי  ריאמ  "חןאמרגנאל , הבלסיטרב Bratislavaערת

.7832( בובאב  ) םיקידצ )תיב  בובאב  ) םיקידצ תיב  "אתכרעמ  סשת

םיכרכ7833.  3 דומעי -  םיקידצ  )תיב  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  סשת

ןויצ7834. ןויצתיב  ןב  "דיעיד , "דשח מח

םיכרכ7835.  3 ןויצ -  ןבתיב  באז  לאקזחי  םייח  בוקאזאק ,
לארשי

 - "ט נרת
"ט בושטידרב Berdichevסרת



םיכרכ7836.  2 ןויצ -  בילתיב  לאיחי  ןב  ןויצ  - ןב ןנחלא  פראק ,
"איולה קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ7837.  2 ונתראפתו -  ונשדק  ןהכהתיב  גילז  רשא  ןב  ףסוי  "זןייטשניבור , רפססשת תירק 

אנרמוק7838. דודתיב  ןב  ךורב  "הרשי , םילשוריכשת

םיכרכ7839.  4 קצוק -  קחציתיב  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןיוול ,
ןהכה "טריאמ  םילשוריישת

םיכרכ7840.  2 ןטק -  ףסויתיב  ןב  לאירבג  "זןטק , "דעשת מח

םיכרכ7841.  4 םלק -  םלקתיב  "בתיב  קרבסשת ינב 

םיכרכ7842.  2 םלעק -  םימכחתיב  יתפש  "חתכרעמ  קרבעשת ינב 

ןילוטס7843. ןילרק  בקעיתיב  אלוק ,)  ) "אילארשי ביבאמשת לת 

םיכרכ7844.  2 ףינשטערק -  ףינשטערקתיב  "התיב  "דסשת מח

ןבואר7845. הדוהיתיב  "פבואט , "דשת מח

םיכרכ7846.  3 ןבואר -  ןבוארתיב  "דשולל , םילשוריסשת

בוטסורב7847. ונאישנ  וניתובר  רקבמלתיב  "סךירדמ  "דשת בח רפכ 

יבר7848. םהרבאתיב  ןב  ריאמ  םייח  ןאמלייה ,
"בלאומש בושטידרב Berdichevסרת

.7849< השדח הרודהמ   > יבר םהרבאתיב  ןב  ריאמ  םייח  ןאמלייה ,
"דלאומש םילשוריעשת

ןבר7850. ידיסחדתיב  תדה  יקיזחמ  תודסומ  ןועידי 
"ב הראב "חאזלעב  משת

הקבר7851. )תיב  ךרוע  ) יבצ לאפר  "הןמטרה , "דמשת בח רפכ 

ןי7852. ' זור בקעיתיב  לארשי  "זץלוהפלק , קרבמשת ינב 

םיכרכ7853.  2 לחר -  ןהכהתיב  קחצי  ןב  ילתפנ  "אכ"ץ , םילשוריסשת

.7854( תוכלה הנשמ   ) לחר באזתיב  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , נשת

.7855< טסקט ( > תוכלה הנשמ   ) לחר באזתיב  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , נשת

םיכרכ7856.  2 םימחר -  לארשיתיב  ןב  הירמש  היבא  "גקודח , םילשוריעשת

"ז7857. בדיר באזתיב  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "חבדיר םילשוריסרת

לואש7858. ריאמתיב  ףסוי  ןב  לואש  "זןאמדלפ , השרו Warsawנרת

ץאש7859. בונידיוקתיב  תובא  חיש  "אןוכמ  קרבפשת ינב 

דובכו7860. רשוע  לש  החמשתיב  ןב  ריאמ  "ארלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

הרות7861. לש  ינבארשתיב  "דתחפשמ  םילשוריעשת

םולש7862. הדוהיתיב  ןב  םולש  קיזייא  קחצי  רגניוול ,
"חהירא םילשורישת

םולש7863. ףסויתיב  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"חהשמ ןודנולסשת

םולש7864. ןרהאתיב  ןב  לידנעמ  םחנמ  םולש  "גםרהמ , כשת

המלש7865. ןרהאתיב  ןב  המלש  ןוסח , יקינולש Salonikaת"פןב 

המלש7866. ןרהאתיב  קחצי  ןב  ןתנ  המלש  "זרלטוק , סיאול St. Louisפרת .טס 

.7867< שטאקנומ תלשוש   > המלש אנהכתיב  דוד  "הבלג , סשת

המלש7868. בודתיב  םייח  ןב  המלש  "דלצנטש , "דעשת מח

המלש7869. דודתיב  ןמלק  ןב  ןמלז  המלש  "גלבא , הנליו Vilnaנרת

.7870< השדח הרודהמ   > תראפת יבצ  המלש  אנהכתיב  דוד  "זבלג , עשת



םיכרכ7871.  4 המלש -  ןבתיב  רתלא  ריאמ  המלש  ןאמדירפ ,
"טקחצי םילשורינרת

םיכרכ7872.  7 המלש -  בקעיתיב  ןב  המלש  - רמירד , "ז לרת
"ב בובל Lvovנרת

םיכרכ7873.  2 המלש -  המלשתיב  "ברביירש , םילשוריכשת

םיכרכ7874.  2 המלש -  אנהכתיב  דוד  "חבלג , הבושרוא Orsovaפרת

םיכרכ7875.  2 המלש -  "לתיב  גס ביל  הדוהי  ןב  ןאמפיל  "גרזעילא  השרו Warsawלרת

םיכרכ7876.  2 המלש -  ףלוותיב  ןימינב  ןב  המלש  "ורנכוב , םילשוריפרת

םיכרכ7877.  12 השדח > - הרודהמ   > המלש בקעיתיב  ןב  המלש  "זרמירד , םילשוריעשת

"ש7878. מש ןומימתיב  ןב  םולש  "בשאשמ , םילשוריסשת

יאמש7879. ןהכהתיב  ןויצ  - ןב ןב  יאמש  "צןאמדירפ , בוקרק Cracowרת

םיכרכ7880.  2 יאמש -  אשוזתיב  םלושמ  ןב  יאמש  "גןהאצ , קרבמשת ינב 

לאומש7881. ץיבוקארקמתיב  לארשי  ןב  "טלאומש  הוקלוז Zholkvaצת

לאומש7882. לאומשתיב  - תיב  "ז צרת
"ח השרוצרת

לאומש7883. יבצתיב  ןב  ליוונאז  לאומש  ליפוטראק ,
"סשריה בושטידרב Berdichevרת

לאומש7884. אקנימקמתיב  "זלאומש  הפיחלשת

לאומש7885. )תיב  ורכזל  ) ללה םולש  "אןיקברד , קרבפשת ינב 

םיכרכ7886.  2 לאומש -  לאומשתיב  ןב  יבצ  לישעה  עשוהי  "בןהאק , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ7887.  2 לאומש -  שובייפתיב  אגרש  ירוא  ןב  לאומש 
"דבאלסידוומ טריפ Fuerthנת

םיכרכ7888.  2 לאומש -  לאומשתיב  ןב  ןהכה  יבצ  "איקסבוקרשז , ןילקורבסשת

.7889< השדח הרודהמ   > "ת וש ןורחא  לאומש  סחניפתיב  השמ  ןב  לאומש  "בדלפנקלאפ , עשת

םיכרכ7890.  5 ןורחא -  לאומש  סחניפתיב  השמ  ןב  לאומש  "ד,דלפנקלאפ , ,ערת בוקרטעיפ

אניינת7891. ןורחא  לאומש  סחניפתיב  השמ  ןב  לאומש  "בדלפנקלאפ , ןודנולעשת

םיכרכ7892.  2 ןטקה -  לאומש  לאומשתיב  "עדעומ , שת

דודו7893. לאומש  םייחתיב  ףסוי  ןב  יבצ  לאומש  דלפנייוו ,
"ויולה םילשורישת

קחצי7894. לאומש  "דץבוקתיב  קרבשח ינב 

החמש7895. םהרבאתיב  "איומח , םילשוריכשת

םיכרכ7896.  2 החמש -  ריאמתיב  םייח  "וגלביינש , סשת

המלש7897. ןועמש  לאומשתיב  ןב  המלש  ןועמש  "בןירגינ , טרופנרידצת
Dyhernfurth

םיכרכ7898.  2 רעש -  ןולובזתיב  ןב  ןמחנ  ןועמש  "אלאיזוע , םילשוריפשת

םיכרכ7899.  2 טושפ - > רוא   > תונוכה רעש  יולהתיב  ביל  הדוהי  "וגלשא , קרבנשת ינב 

תווצמל7900. רעש  ללהתיב  ןב  והילא  - שיקב , "ב קרבפשת ינב 

.7901< טסקט  > םירעש בקעיתיב  קחצי  ןב  םרמע  "חםולב , םילשוריסשת

םיכרכ7902.  4 םירעש -  בקעיתיב  קחצי  ןב  םרמע  "טםולב , סרת

םיכרכ7903.  3 םירעש -  תועומשתיב  ירעש  "אתבישי  היקלחעשת תיב 

אגרש7904. ןרהאתיב  השמ  ןב  קחצי  "הרדנס , כשת



םיכרכ7905.  13 אגרש -  יולהתיב  הנוי  ןב  לאומש  םייח  "גגרבמורב , םילשוריעשת

דומלת7906. דומלתתיב  "בתיב  םילשוריצרת

דומלת7907. ןושמשתיב  ןב  ףסוי  והירמש  "הץילראק , הנליו Vilnaערת

דומלת7908. ןרוקלדנמתיב  ביל  הדוהי  יבר  לש  "דורכזל  םילשורינשת

.7909< השדח הרודהמ   > הליפת קחציתיב  ןב  רזעילא  "וופאפ , םילשוריעשת

הליפת7910. בריבתיב  הידעס  ןב  המלש  יזארחלא ,
"בןומימ ןגנשת תמר 

םיכרכ7911.  2 יתליפת -  היראתיב  ןב  והילא  חרנילוו , '' תיליעעשת ןיעידומ 

הלפת7912. םחנמתיב  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"בשונאמ םילשוריסרת

הלפת7913. השמתיב  ןב  קחצי  ויורא , "גןב  יקינולש Salonikaמש

.7914< השדח הרודהמ   > הלפת םחנמתיב  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"גשונאמ םילשוריסשת

הלפת7915. םדרטשמאתיב  .ב  " עת .רודיס  - .תוליפת  "ב עת
"ג עת

םדרטשמא
Amsterdam

.7916< השדח הרודהמ   > הלפת קחציתיב  ןב  רזעילא  "גופאפ , םילשורימשת

הלפת7917. בקעיתיב  ןב  טידנב  ךורב  - ןאמסקילג , "ח פרת
"ג Lodzצרת זדול '

םיכרכ7918.  3 הלפת -  אטשוקתיב  .ה  " צת .רודיס  "ה.תוליפת  אטשוק Istanbulצת

םיכרכ7919.  2 הלפת -  קחציתיב  ןב  רזעילא  "דופאפ , םילשורילשת

ארקי7920. הלפת  הניותיב  .ו  " לרת .רודיס  "ו.תוליפת  לרת

השמל7921. הלפת  יולהתיב  ןתנ  ןב  השמ  "חדלפנזור , ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ7922.  2 ףסוי -  םיקותמהתיב  ךיתוריפ  "זןוכמ  "דעשת מח

הכרבל7923. ונורכז  בר  רעד  שדוק -  הואנ  רטלאותיב  םהרבא  ןב  ןרהא  "בקאללאפ , הוקתסשת חתפ 

"א7924. רהמ "ק  הרה לש  תוגהנהו  תונורכז   ) שדוק הואנ  ותיב 
םיכרכ  7 "ה - ) הלצז רטלאאזלעבמ  םהרבא  ןב  ןרהא  "זקאללאפ , הוקתסשת חתפ 

הזוזמ7925. ךירעשו -  יאחויךתיב  "טלוכשא , םיסכרעשת

םולש7926. יכדרמךתיב  "טשייע , תפצסשת

םלשה7927. םירפאונתיב  ףסוי , "זןב  םילשוריעשת

ראפתא7928. ריאמךב  לאיחי  "הרקוצ , Tunisעשת דודשא

ראפתא7929. ןרהאךב  ןב  לאירזע  םילשורי1993רבואט ,

ראפתא7930. התראפתבךב  הרות  "זתבישי  דעלאעשת

לארשי7931. ךרבי  ףסויךב  ןב  קחצי  יול  "הןוזנאמ , הלשימרפ Przemyslסרת

לארשי7932. ךרבי  השמךב  ןב  שיעי  "הןיפסירק , םילשורינשת

.7933< םיקידצ יתפש  תרודהמ   > לארשי ךרבי  ףסויךב  ןב  קחצי  יול  "הןוזנאמ , הלשימרפ Przemyslסרת

.7934< בישילא "ש  ירגה יקספ   > לארשי ךרבי  ןועמשךב  ןב  םייח  "ודלבייז , םילשוריעשת

הלילב7935. הכבת  לאויהכב  ןב  םייח  "דטפולק , "דשח מח

םדא7936. השמרוכב  ןב  םהרבא  "זץיוושמאק , ןודנול Londonסרת

לד7937. דודרוכב  ןב  רזעילא  יכדרמ  "טרבוו , םילשורימרת

תואיצמה7938. ףסוירוכב  ןב  ךונח  'ק , "וזנורק םילשורישת

בקעי7939. קחצירוכב  ןב  בקעי  "דןהכ  םילשורילשת



םיכרכ7940.  2 בקעי -  הבררוכב  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "בןהכ , הבר Djerbaערת ג'

םיכרכ7941.  2 םישדק -  לאומשרוכב  ןב  יכדרמ  "עלאונמע , תיליעשת רתיב 

םיכרכ7942.  5 לואש -  ןברוכב  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"אלואש קרבפשת ינב 

רוש7943. השמרוכב  םייח  ןב  ךורב  "גרוש , בובל Lvovלרת

"ס7944. שה לע  רוש  ןמלזרוכב  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "זרוש , םילשורינשת

אבא7945. אבאירוכב  "טלגיפשנורב , לשת

ביבא7946. בקעיירוכב  ןב  םהרבא  "גקיב , בובל Lvovלרת

ביבא7947. ףסויירוכב  בקעי  ןב  השמ  "בגרבנטור , סיאול St. Louisשת .טס 

ביבא7948. רינירוכב  "אביבא , תוגספעשת

"ח>7949. ודהמ  > םהרבא השמירוכב  ןב  םהרבא  "זבושילא , םילשוריעשת

םיכרכ7950.  2 םהרבא -  השמירוכב  ןב  םהרבא  "זבושילא , השרו Warsawנרת

ךתמדא7951. םירמאמירוכב  ץבוק  ברה -  זכרמ  "זתבישי  םילשורינשת

והילא7952. יבצירוכב  ןב  והילא  "בןיקברד , כשת

רשא7953. לאלצבירוכב  םהרבא  ןב  רשא  "וןמרסו , קרבנשת ינב 

םיכרכ7954.  5 ןשג -  באזירוכב  ןב  לאומש  םוחנ  "ארלטרוג , תובוחרסשת

דוד7955. דודירוכב  "היזרא , קרב Bene Berakעשת ינב 

תוידומלה7956. םהרבאירוכב  ןב  המלש  ךורב  "גןייטשנוול , השרו Warsawכרת

םיתעה7957. קחציירוכב  ןב  לדנמ  "דןרטש , הניופקת

תובותכ7958. ליח -  קחציירוכב  לאומש  ןב  בקעי  םייח  "גיול , םילשורינשת

האי7959. ףסויירוכב  ןב  רשא  עשוהי  "חרלזייה , קרבסשת ינב 

.7960< טסקט  > הדוהי םייחירוכב  ןב  ביל  הדוהי  איחי , "חןוד  םילשוריסשת

םיכרכ7961.  2 הדוהי -  םייחירוכב  ןב  ביל  הדוהי  איחי , - ןוד  "צ רת
"ט ןיצול Ludzaצרת

םיכרכ7962.  4 הדוהי -  בקעיירוכב  ריאמ  הדוהי  "דגאטכייל , שח

ףסוי7963. םייחירוכב  ןב  לדנוז  ףסוי  "ארנטוה , הנליו Vilnaלרת

.7964< השדח הרודהמ   > ףסוי םייחירוכב  ןב  לדנוז  ףסוי  "הרנטוה , תיליעעשת ןיעידומ 

ףסוי7965. םיהלדרירוכב  .ז  " עקת .םיטוקיל  "ז,.רהוז  עקת ]? םייהלדער

םיכרכ7966.  2 ףסוי -  הכלהוירוכב  הרות  "זירמאמ  םילשורינשת

בקעי7967. ךורבירוכב  ןב  יח  בקעי  "וןהירז , םילשוריסרת

בקעי7968. ןרהאירוכב  ןב  בקוי  בקעי  "חרגנילטא , םילשורינשת

בקעי7969. החמשירוכב  רזעילא  ןב  בקעי  "טץיבוניבר , ןודנול Londonנרת

.7970( תופסות םע  השדח  הרודהמ   ) בקעי ךורבירוכב  ןב  יח  בקעי  - ןהירז , "ו סרת
"ב םילשורינשת

קחצי7971. איחיירוכב  ןב  קחצי  "גםלעמ , תיליענשת רתיב 

לארשי7972. ןהכהירוכב  יבצ  ןב  לארשי  "דיקסימליק , הנליו Vilnaנרת

ילתפנ7973. ילתפנירוכב  םהרבא  "חגנולמאז , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םירפוס7974. יכדרמירוכב  "טןמניילק , קרבנשת ינב 

םיבנע7975. הדוהיירוכב  ןב  קחצי  ןועמש  ןייטשלקניפ ,
יולה ,יבצ  אגאקיש



תרצע7976. ןרהאירוכב  רזעלא  "זבהובא , קרבעשת ינב 

ןויצ7977. םהרבאירוכב  ןב  יבצ  ףסוי  "גיולה , םילשוריסרת

ןויצ7978. "דץבוקירוכב  םילשורישת

ןויצ7979. יבנעו  ןויצ  יולירוכב  השמ  ןב  ןויצ  ןב  הדוהי  "חסקאז , הנבוק Kaunasפרת

ארתב7980. אבב  ןבואר -  יתבשירוכב  לארשי  ןב  ןבואר  "חיקסנפיש , משת

שאר7981. דודירוכב  ןב  ןבואר  המלש  "טץיבוניבר , הנליו Vilnaכרת

תישאר7982. לאומשירוכב  בקעי  "ורדנאלסיוא , יולמיש Simleul Silvaפרת

תישאר7983. לאומשירוכב  ןב  םהרבא  ןימינב  סרגנירג ,
יולה "והחמש  שמשעשת תיב 

שר7984. ןהכהירוכב  החמש  לאפר  "אןמרקוצ , ביבאלשת לת 

רחש7985. דודירוכב  ןב  םייח  לאומש  "זםולבנזור , השרו Warsawצרת

יש7986. סחנפירוכב  ןב  באילא  "נירדא , םייתעבגשת

םולש7987. ףסויירוכב  ןב  ןמלק  "ערלדא , קרבשת ינב 

תורוכב7988. המלש -  היבוטירוכב  ןב  המלש  "חןיציסיל , קרבמשת ינב 

םיכרכ7989.  2 המלש -  באזירוכב  לאינד  ןב  םהרבא  המלש  - הטכזר , "ד נרת
"א בוקרטויפ Piotrkowצרת

םירצמב7990. עסמ  המלשםירוכב -  דוד  ןב  םוחנ  "זץשולס , ,סרת יוקארק - השרו

םיכרכ7991.  2 - םירוכיבםירוכב -  "ד כרת
"ה כרת

םיכרכ7992.  13 "םםירוכב -  במרה "ךתבישי  ביבא Tel Avivשת לת 

.7993' הל המלשםירוכב  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ןורכזתורשוכב7994. "וץבוק  "דעשת מח

השע7995. ןמלקךחכב  "גשיפסיו , קרבעשת ינב 

םירתסמ7996. בקעייכב  ןב  רב  בוד  "בןיטסק , השרו Warsawכרת

תורהנ7997. םהרבאיכב  בקעי  ןב  ןועמש  ןרהא 
"דןגאהנפוקמ םדרטשמאמקת

Amsterdam

והעד7998. ךיכרד  באזלכב  קחצי  ןב  טידנב  ךורב  "דלקנרפ , Lodzפרת זדול '

והעד7999. ךיכרד  ןנחלאלכב  "הלטנמולב , םילשורינשת

םישדחכ8000. ךניעב  ויהי  םוי  ןמלזלכב  המלש  ןב  לאומש  "וךאברעיוא , קרבעשת ינב 

םירוסיה8001. תדובע  ךדאמ -  הדוהילכב  "אסירפ , םימודאפשת הלעמ 

םיכרכ8002.  6 לכ -  לכמ  םימימתהלכב  ידימלת  "בדעו  נשת

רוע8003. תכאלמ  בקעילכב  לארשי  "הץיבוירא , תיליעעשת ןיעידומ 

ךשפנ8004. קיזייאלכב  קחצי  "דגרבניו , םילשוריסשת

לקניפ8005. יבצ  ןתנ  יבר  תודלות  ךשפנ -  המלשלכב  םייח  לטנזור ,

ךשפנ8006. םשלכב  "דםוליעב  "דשח מח

ב8007. ידוהי -  שיא  באזףנכב  ףלוו  ןב  קחצי  "גדנרב , לאונמעעשת

ונגח8008. םויל  דודהסכב  תיב  ילייח  "דדעו  "דשח מח

עלקה8009. לאקזחיףכב  "גסנפרה , נשת

םיכרכ8010.  4 לארשי -  לאפרירכב  ישמש ,)  ) "הבויסמש םילשוריסשת

אדוהי8011. הדוהיימרכב  "עאריפש , קרבשת ינב 



תמא8012. לכימבתכב  ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

"י8013. ראה הדוהייבתכב  ןב  בקעי  "וסדע , םילשוריסשת

זפ8014. ןולאםתכב  "בביברא , הינתנעשת

ףיקת8015. ריאמלב  םולש  "טינאיס , םילשוריסשת

םימי8016. המלשבלב  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ןמגרב8017. רזעילא  יבר  תודלות  בושק -  םהרבאבלב  "גארוטרב , םילשורימשת

שגר8018. לאפרבלב  "אןמסח , םילשורימשת

םלש8019. יכדרמבבלב  םהרבא  "חבילטוג , םילשוריעשת

םיכרכ8020.  30 הנבא -  ןכשמ  םשיבבלב  "דםוליעב  םילשוריסשת

הגשי8021. ןושרגןונבלב  ןועמש  ןב  רזעילא  "עךברוא , תיליעשת ןיעידומ 

ריפסה8022. ביילתנבלב  הירא  "וםיובלטייט , םילשוריעשת

שא8023. םחנמתבלב  "דלכיה  עשת

םיכרכ8024.  2 שא -  ןרהאתבלב  "היקסרוס , ביבאמשת לת 

םיכרכ8025.  2 שא -  םחנמתבלב  "טיקצורגובונ , קרבעשת ינב 

םולשזלב8026. ןב  לאקזחי  והיתתמ  "בןאמטוג , ישת

ןורכז8027. רפס  הליהקזלב -  "דרפס  לשת

ץימח8028. קחצילילב  ןב  הירא  הדוהי  "דהנידומ , היצנו Veniceפש

אוהה8029. החמשהלילב  ןב  הירא  רדנסכלא  "בםיובלדנמ , םילשוריסשת

ימע8030. הריש  ךורבהלילב  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "הסחניפ  ןילקורבסשת

ןישודק8031. זפ -  דודתלילב  "אןנאמענייה , דווקילפשת

עצילעב8032. סקנפ  הליהקהצילב -  "חרפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ8033.  43 ךרדב -  "ןץבוקךתכלב  הנביבשת םרכ  תבישי 

םיכרכ8034.  2 עטכישעג -  ראפ  עטכישעגרטטעלב  ראפ  השרו1955רטעלב 

הלמ8035. השמינושלב  ןב  ןויצ  - ןב "דטאטשנזייא , ןילקורב Brooklynצרת

ינתייח8036. המלשםב  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

הדנ8037. ינתייח -  ןויצםב  ןב  םולש  ןב  השמ  "סןמלפ , קרבשת ינב 

םיכרכ8038.  7 ינתייח -  ריאמםב  ןב  יכדרמ  ךורב  "גדרובצרווש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיתמ8039. יחותינ  דגנ  באזקבאמב  ןימינב  ןב  ןמלק  "זאנהכ , םילשוריכשת

קדצ8040. באזינזאמב  "ודניירפ , םילשוריסשת

ןייכז8041. ןמיניירגיאמב  תינברה  רכזל 

יגלפימק8042. לאקזחייאמב  "ברפוס , "דעשת מח

הנילא8043. םהרבארבדמב  "דיערד , עשת

הדוהי8044. ללהרבדמב  ןב  הדוהי  םהרבא  "חרמייהטרוו , קרבסשת ינב 

ךכרבא8045. יבצהמב  "דידיד , "דשח מח

יכדרמודעומב8046. ןב  דוד  לדנמ  םחנמ  "זבורודוח , קרוי New Yorkצרת וינ 

החור8047. ךמעל  אצמה  החונמ -  םוי  םולשיאצומב  ןב  ןתנוהי  רוצ , "גןב  םילשוריעשת

ול8048. יולהרתומב  ףסוי  ןב  יארוהנ  "חבונועמש , ביבאסשת לת 

םיכרכ8049.  2 םתנעשמ -  ןרעקקוחמב  שירגב , יעור -  בקעי  "בןהכ , דעלאעשת



םיכרכ8050.  2 שיא -  ןוזחה  בקעיתציחמב  ןב  לאפר  "אןירפלה , קרבנשת ינב 

ינקז8051. השמתציחמב  ןב  ןנחוי  רפוס , השמ -  רפוס ,
( וילע "ח( םילשוריעשת

םיכרכ8052.  2 לארשי -  ימכח  לארשיתציחמב  "אןילפאט , דווקילפשת

.8053< יקצנימק בקעי  יבר   > וניבר יבצתציחמב  השמ  סבוקי , "דג' םילשוריסשת

רודה8054. ילודג  לש  הדוהיםתציחמב  ןב  בקעי  "חקראמ , םילשוריישת

םיכרכ8055.  2 הרותה -  ילודג  לש  ןמלזםתציחמב  המלש  "זץנירול , םילשוריסשת

לארשי8056. ילודג  לש  דודםתציחמב  דחרפי , '' מח

םיכרכ8057.  4 םשה -  תואבצ  םידלילהנחמב  - ןוחרי  "ט משת
"נ "דשת מח

הינש8058. םשהבשחמב  "זםוליעב  קרב Bene Berakעשת ינב 

תודהיה8059. חורב  תיבויח  הבישח  הליחת -  ףסויהבשחמב  "ח.ש  סשת

םיכרכ8060.  2 הרותה -  הדוהיימב  ןב  לאיחי  לאכימ  "ערמייהנדוב , קרבשת ינב 

הביתנ8061. םיזע  לארשיםימב  בקעי  "היסאגול , םילשוריסשת

ןתנרצימב8062. ןמלז  "אףאגלעסיק , םילשורילשת

"ברצימברצימב8063. ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ8064.  92 יחרזמרושימב -  "אןועובש  םילשורישת

רואה8065. יכדרמאולמב  םייח  "דןמסיל , ביבאמשת לת 

םיכרכ8066.  3 תודהיה -  יבצתוכלמב  דוד  םייח  ןב  הדוהי  םהרבא  - ןח , "ט ישת
"ד םילשוריכשת

.80671 םיחאלהליסמב -  "זדי  םילשוריכשת

הלועה8068. והילאהליסמב  "הטור , קרבנשת ינב 

םיכרכ8069.  11 הלועה -  קחציהליסמב  "אתליש , םילשוריפשת

הלענ8070. החמשהליסמב  ןב  הירא  רדנסכלא  "הםיובלדנמ , םילשוריסשת

הלענ8071. יעורהליסמב  לאוי  "וידשמ , קמעהעשת לדגמ 

הלענ8072. רזעילאהליסמב  "חגרובזניג , "דעשת מח

.8073
5 םירשי > - תליסמל  תילגנאב  רואיב   > הלענ הליסמב 

השמםיכרכ ןב  בקעי  "הללה , םילשוריסשת

םיכרכ8074.  2 הלענ -  לרעבהליסמב  בד  "דןיוו , םילשוריעשת

םיכרכ8075.  3 הלענ -  סומעהליסמב  "זןומימ , ףחשעשת

םיכרכ8076.  3 םייחה -  והילאתוליסמב  ןב  ןועמש  םייח  "דעיבר , תיליעעשת רתיב 

ךוניחה8077. אגרשתוליסמב  "דסייו , הפיחסשת

ינידו8078. םידיו  תואווקמ  תכסמ  שוריפ  תואווקמ -  תכסמב 
םשהציצח "אםוליעב  דמחפשת

תודיסחה8079. ריאמתולגעמב  "חןיירוא , לשת

םיכרכ8080.  2 הנשה -  יכדרמתולגעמב  םהרבא  "חבילטוג , םילשוריעשת

םייחה8081. יולהילגעמב  בד  ןב  לפוק  "וץיבוניבר , קרבעשת ינב 

רתסנהו8082. הלגנה  לארשיילגעמב  "לקוטשניו , םילשורישת

רמועב8083. ל"ג  רפוסה -  לאומשילגעמב  ןב  השמ  ןודנולעשתרפוס ,

הנשה8084. יולהילגעמב  בד  ןב  לפוק  "וץיבוניבר , קרבעשת ינב 

"ה8085. יארה גוח  "הילגעמב  יארה "הגוח  ,שת םילשורי



תישארב8086. רשוי -  דוהאילגעמב  "סןאמילס , ץפחשת ינבא 

םיכרכ8087.  2 רשי -  המלשילגעמב  רכששי  "חדלישטור , םילשוריעשת

קדצ8088. המלשילגעמב  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

קדצ8089. רשאילגעמב  "דוהיקלח , סשת

קדצ8090. הדוהיילגעמב  "דקדצ , באזעשת תעבג 

קדצ8091. לאנתנילגעמב  ןב  לאכימ  "פוהירכז , קרבשת ינב 

םיכרכ8092.  4 הנש -  לאפרילגעמב  ןב  ןושמש  "ושריה , קרבכשת ינב 

הלואגו8093. דובעש  והיעשיילגעמב  "הןיטשנרב , םילשוריכשת

תובותכ8094. תוירא -  באתונועמב  ןינב  "עתבישי  םילשורישת

ןיזדאר8095. אציבזיא -  תודיסח  ןמלזיניעמב  המלש  "מיאגרש , םילשורישת

םירובג8096. הדוהיתולעמב  ןב  לארשי  "הךילרא , ביבא Tel Avivמשת לת 

האריה8097. םשתולעמב  "דםוליעב  "דשח מח

הליפתה8098. רדסנכלאתולעמב  "באנהכ , ביבאלשת לת 

םישודק8099. ןורכזתולעמב  "דץבוק  לשת

רחשה8100. יחדמעמב  דוד  "אןהכה , םיסשת תב 

הבתכמל8101. קחציהנעמב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , תגעשת תירק 

אעיצמ8102. אבב  ןישודיק , ירמא -  ןיבוראברעמב  "בןוכמ  סשת

תירובצה8103. קחציהכרעמב  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"בןהכה לאפשת תיב 

א8104. ןנרא -  ךדי  רואהשעמב  "אשדב , "דפשת מח

הסורפה8105. ןויצהדוצמב  ןב  "בינושרג , םילשוריכשת

דואמ8106. ץפח  קחציויתווצמב  "דןייטשנבול , "דשח מח

דואמ8107. ץפח  דסחויתווצמב  תבהאו  דומילל ח"ח  ברע  ללוכ 
"דןויעב תיליעעשת ןיעידומ 

תבש8108. יבצתוצמב  םהרבא  "חןמדירפ , עשת

ה8109. הסורג -  תבש  אריווקסתוצמב  ןוכישד  "זאתביתמ  סשת

הסורג8110. תבש  ןתנויתוצמב  םייח  "הרעפפעט , שמשעשת תיב 

דאמ8111. ץפח  המלשויתוצמב  "ברנזור  םילשורינשת

דאמ8112. ץפח  יתיאויתוצמב  "אםיובלפא , םילשוריפשת

חספ8113. "אץבוקתולהקמב -  קרבפשת ינב 

תוכרב8114. ינינעב  וכרב -  "וטקלתולהקמב  םילשוריסשת

הזה8115. ןמזב  תונברק  יכדרמםוקמב  "גןהכה , םילשוריכשת

םיכרכ8116.  9 קזבה -  הדמחהארמב  ץרא  הנידמהו , הרותה  "סןוכמ  םילשורישת

ןורימ8117. יבצימורמב  השמ  ןב  קחצי  םהרבא  הירנ ,
( וילע "ז( ביבאמשת לת 

ךוניחה8118. םירמאמיבחרמב  "דץבוק  הוקתשח חתפ 

ינורכזי8119. ןהכהםיקחרמב  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

םינואגה8120. תפוקתב  תוצופתבו  ןמלקםיזכרמב  ןב  אגרש  "הןוסמרבא , םילשוריכשת

תולזמה8121. דודתפצרמב  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "זאנהכ , ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ8122.  4 חספה -  יכדרמתרמשמב  ךורב  "גאריפש , קרבעשת ינב 



שדוקה8123. יכדרמתרמשמב  ךורב  "טאריפש , קרבסשת ינב 

םחל8124. אקשטוזהנשמב  הכלהה -  קמוע  "הללוכ  "דעשת מח

ןואגה8125. יברתנשמב  ןואגה  תנשמב  םישודיחו  תורעה 
אבמעז "וםחנמ  םילשורינשת

םיכרכ8126.  2 השרפה -  )תנשמב  ךרוע  ) המלש בקעי  "הרגרבנייש , עשת

"י8127. שר המלשתנשמב  בקעי  "דרגרבנייש , דעלאעשת

הכונח8128. "א -  ער לש  יכדרמותנשמב  םהרבא  ןב  ףסוי  "דןמקירב , "דשח מח

הרות8129. ןינקו  דומיל  יכרד  םרכה -  הנביבלועשמב  םרכ  תבישי 

םיכרכ8130.  2 םימרכה -  השמלועשמב  דוד  "זץיבוקשרה , קרבעשת ינב 

קפסה8131. ירפאלועשמב  רזוע , םייח  םהרבא  "בןולא , פשת

םירואה8132. המלשטפשמב  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

הקזחה8133. יכדרמלקשמב  יבצ  "פששק , קרבשת ינב 

דיחי8134. רבתמב  רכששי  ןב  בקעי  "בףילק , הנוטלא Altonaכקת

רוביצ8135. "גץבוקתמב  םילשוריעשת

םיכרכ8136.  2 םי -  יבציתמב  םוחנ  ןב  ריאמ  ףסוי  ךורטש ,
"חןהכה עשת

םהרבא8137. םהרבאןב  עשוהי  ןב  בוט  םוי  "וןיפסירק , רימזיא Izmirלרת

םהרבא8138. דודןב  ןב  םהרבא  םייח  "והשורטשיא , יקינולש Salonikaפקת

.8139< חישמ רעש  רסומ -  תיב   > םהרבא ןויצןב  - ןב ןב  והילא  םהרבא  סיזיימ ,
ןימינב "אןסינ  עשת

םיכרכ8140.  5 םהרבא -  ןויצןב  - ןב ןב  והילא  םהרבא  סיזיימ ,
ןימינב "דןסינ  עשת

םיכרכ8141.  2 םהרבא -  השמןב  ןב  םהרבא  "באראקובא , ונרוויל Livornoמרת

הרותה8142. לע  םהרבא  ןויצןב  - ןב ןב  והילא  םהרבא  סיזיימ ,
ןימינב "בןסינ  םילשוריכשת

םדרנ8143. ךל  המ  םדא  ןהכהןב  חישמ  - ןמדירפ , "א פשת

ןרהא8144. "לןב  גס ןרהא  ןב  - והילא  "ז כקת
"ט ץינסקלוא Oleksinetsכקת

ןרהא8145. ןרהאןב  ןב  יכדרמ  "טיול , קרבמשת ינב 

ינוא8146. יזנכשאןב  דוד  ןב  באז  "אןימינב  הוקלוז Zholkvaיקת

ינוא8147. המלשןב  ןב  אקשיב  ןימינב  ןאמ , ' זדול
"וןמלז הנליו Vilnaנרת

ירוא8148. יורדמןב  יולה  ביל  הדוהי  ןב  "טירוא  הוקלוז Zholkvaפת

ירוא8149. יכדרמןב  ןב  ירוא  "ארלימ , הניוכרת  Vienna

ךמסיחא8150. יתאוחןב  "ויסורס , םילשורילשת

םיכרכ8151.  8 יח -  שיא  והילאןב  ןב  םייח  "בףסוי  לשת

םיכרכ8152.  2 םייח > - תורמא  ףסוי , תורואמ   > יח שיא  והילאןב  ןב  םייח  "הףסוי  משת

םיכרכ8153.  5 יח -  ןבא   > יח שיא  והילאןב  ןב  םייח  "חףסוי  עשת

םיכרכ8154.  4 תילגנא  - םוגרתב  תוכלה >  > יח שיא  והילאןב  ןב  םייח  "טףסוי  םילשורינשת

יכדרמ8155. תלכת  םירופ ע"פ  תוכלה  יח  שיא  יכדרמןב  "דלאטפ , "דשח מח

םיכרכ8156.  2 רצוקמה -  יח  שיא  והילאןב  ןב  םייח  "וףסוי  סשת

םיכרכ8157.  3 יח -  ףסוי  דוע  םע  בלושמה  יח  שיא  והילאןב  ןב  םייח  "הףסוי  סשת



םידעומ8158. םייקו -  יח  שיא  ןליאןב  ףסוי  ןב  לאירבג  "פבוקחצי , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ8159.  3 ליח -  שיא  והילאןב  ןב  םייח  - ףסוי  "א סרת
"ע רת

ינימי8160. שיא  יכדרמןב  ןב  הילדג  "חגרבדלוג , חרפתנשת

םינומא8161. רבןב  השמ  ןב  לישנא  "הרשא  טריפ Fuerthמקת

תור8162. תליגמ  ךתמא -  ןהכהןב  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "דטרופפר , קרבעשת ינב 

ריכזמה8163. ףסא  ףסויןב  ןרהא  ןב  שוביל  הירא  - רפש , "ה נרת
"ט השרו Warsawנרת

רשא8164. לשנאןב  ןב  "חבקעי  הנוטלא Altonaסקת

םיכרכ8165.  4 רשא -  ןרהאןב  רשא  ןב  בייל  גילעז  "הןיילק , תיליעעשת רתיב 

והילא8166. טמיגב ' המלשןב  לאפר  ןב  והילא  "גיולה , ונרוויל Livornoנרת

יזב8167. םולשןב  ןב  לאקזחי  "ארנטאר , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ8168.  4 יתיב -  קיזייאןב  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "סהדוהי  הלשימרפ Przemyslרת

ינרג8169. קזיאןב  קחצי  ןב  לאירבג  "אקאלופ , םדרטשמאירת
Amsterdam

ינרג8170. דודןב  ןרהא  ןב  לארשי  ףסוי  "אשטייד , Turna nad Bodvouצרת
וט

םיכרכ8171.  2 השדח > - הרודהמ   > ינרג דודןב  ןרהא  ןב  לארשי  ףסוי  "עשטייד , "דשת מח

דוד8172. םדרטשמאמןב  דוד  ןב  "טילתפנ  םדרטשמאפת
Amsterdam

דוד8173. ןהכהןב  דוד  ןב  השמ  "טךיווד , םילשוריפרת

.8174< בתכה ןוכמ   > דוד ןהכהןב  דוד  ןב  השמ  "חךיווד , םילשורינשת

דוד8175. דודןב  "אםלסמא , תוביתננשת

תעד8176. יולהןב  ףסוי  ןב  טדנב  "ודורלסקא  ,עש האוונאה

אה8177. אה  ןהכהןב  ןרהא  ןב  דוד  "אטרופאפר , ונרוויל Livornoפקת

ןימיה8178. בודןב  םייח  ןב  ןמחנ  ךורב  "טןאמלדייא , השרו Warsawנרת

.8179< תדבועמ הרודהמ   > ריזנהו ךלמה  יולהןב  לאומש  ןב  םהרבא  יאדסח , - "דןבא ןויצלעשת ןושאר 

.8180< השדח הרודהמ   > ריזנהו ךלמה  יולהןב  לאומש  ןב  םהרבא  יאדסח , - "חןבא שמשעשת תיב 

םיכרכ8181.  4 ריזנהו -  ךלמה  יולהןב  לאומש  ןב  םהרבא  יאדסח , - "חןבא אטשוק Istanbulער

חפנה8182. ףלווןב  לאפר  ןב  רב  לאכימ  "מבולוקוס , ,דשת םילשורי

הילעה8183. ןמחנןב  דוד  ןב  לאונמע  םייח  "וץילוק , םילשורימשת

המרה8184. קחציןב  ןב  ריאמ  םייח  "היחרזמ , רימזיא Izmirלרת

ןימינבןב ז"ק8185. ןב  יבצ  עשוהי  "דשזימ , הבלסיטרב Bratislavaסרת

יאכז8186. "לןב  גס באז  ןימינב  ןב  ןנחוי  "חץיפש , שקפ Paksסרת

םינוקז8187. יכדרמןב  ןב  דוד  היקזח  "גויפאלובא , ונרוויל Livornoנקת

םינקז8188. לכימןב  ןב  בקעי  "טלירב , Drogobychמרת ץיבוהורד '

אעיצמ8189. אבב  ליח -  קחציןב  לאיחי  ןב  סחנפ  "טןוסקרמ , קרבנשת ינב 

םאו8190. בא  דובכ  תוכלה  םכח -  יבצןב  םחנמ  ןב  ןרהא  דוד  "טןמפוה , םילשוריעשת

דלח8191. םייחןב  "סרלונק , הלשימרפ Przemyslרת

חנ8192. ארקמל -  שמח  יולןב  "חןייטשדלוג , סשת



תווצמל8193. "דןב י"ג  בח תדוגא  "טיריעצ  "דנשת בח רפכ 

א8194. תווצמל -  קחציןב י"ג  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

לארשי8195. תראפת  תווצמל -  ץיזדומןב י"ג  ידיסח 
 - "ד נשת
"ו ןילופצרת - םילשורי

ריאי8196. קחציןב  ןב  ריאמ  םייח  "זיחרזמ , רימזיא Izmirלרת

םיכרכ8197.  2 ריאי -  ןופלחןב  ןב  יכדרמ  םייח  "אןוטבל , םילשוריסשת

דידי8198. הדוהיןב  ןב  לאומש  הידידי  "והקיראט , יקינולש Salonikaסקת

הדוהי8199. הדוהיןב  "גץשילופ , םילשוריצרת

הדוהי8200. הדוהיןב  ןב  םהרבא  םיובנזור , - שטיל
"איולה הבלסיטרב Bratislavaלרת

םיכרכ8201.  5 עדיוהי -  והילאןב  ןב  םייח  - ףסוי  "ח נרת
"ד סרת

יאחוי8202. לדנמןב  םחנמ  ןב  השמ  "הץינוק , עקת

ףסוי8203. הדוהיןב  םייח  ןב  יבצ  ףסוי  ץראווש ,
"ויולה Clujפרת זולק '

.8204( סיפדת  ) םודק רצוי  לש  ורבחמ  תוהזל  ףסויל -  ףסוי  תימלושןב  "ברוצילא , םילשוריסשת

בא8205. דבכי  באזןב  קחצי  ןב  ןויצ  - ןב "חרלדאי , םילשורישת

בא8206. דבכי  ןרהאןב  ןב  לאוי  "מץרווש , םילשורישת

א-ב8207. בא -  דבכי  בודןב  לאוי  ןב  קיזיא  הנוי  "אןאמיינ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ8208.  2 בא -  דבכי  בקעיןב  קחצי  ןב  לאירש  "הגרבנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ8209.  2 ןימי -  ןבןב  הדוהי  םייח  םימחר  לארשי ,
בקעי "ולאכימ  יקינולש Salonikaנרת

ינימי8210. המלשןב  ןב  באז  ןימינב  "דיוררפ , הניופקת  Vienna

ישי8211. םולשןב  הדוהי  "זיסייני , הניופקת  Vienna

םיכרכ8212.  9 רכשי -  יתבשןב  ןב  והילא  "הרגרבנייוו , םילשורימשת

םיכרכ8213.  3 תשלושמ -  הכרב  ירשאל  ןהכהןב  קחצי  "אןמרבוה , קרבסשת ינב 

יול8214. "לןב  גס לפמיג  יכדרמ  ןב  - השמ  "י רת
"א םילשוריירת

יול8215. בדןב  םהרבא  ןב  עשוהי  "טןיול , קרבנשת ינב 

ריאמ8216. םהרבאןב  ןב  ריאמ  - סוקרוק , "ג ערת
"ה םילשוריפרת

םלעה8217. הז  ימ  עשוהיןב  "חךרכב , םילשורילשת

בא8218. דבכמ  ןהכהןב  דוד  ןב  דועסמ  "ודאדחלא , םילשוריסרת

ךלמ8219. לאומשןב  השמ  "וגנילרעפש , השרו Warsawלרת

םיכרכ8220.  21 ךלמ -  ךלמילאןב  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "דגרבצנימ , םילשוריעשת

םיכרכ8221.  11 הרות -  ךלמ  ךלמילאןב  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "דגרבצנימ , םילשוריעשת

ליכשמ8222. בילןב  הדוהי  "טרגניול , משת

קשמ8223. םהרבאןב  ןב  המלש  "בודנומאק , יקינולש Salonikaסקת

ןוצרבו8224. סנואב  חצרש  חנ  יבצןב  השמ  "בהירנ , ביבאכשת לת 

םיכרכ8225.  2 םוחנ -  יולהןב  ףסוי  םחנמ  "זךילמייה , ןילקורבסשת

אריס8226. "זןב  פרת .םיינוציח  "זםירפס  ןילרב Berlinפרת



.8227< ירבעה  > אריס "גןב  צרת .םיינוציח  "גםירפס  םילשוריצרת

דומלתבש8228. תוישעמ  םע  אריס  "טןב  ער .םיינוציח  "טםירפס  אטשוק Istanbulער

םיכרכ8229.  2 לאיזוע -  ףסויןב  ןב  לאיזוע  "דסלזיימ , ןאילקב Becleanצרת

הסנרפה8230. םלועב  הילע  לאומשןב  ןב  החמש  ףסוי  "פןיילק , טיורטדשת

רוצהדפ8231. רוצנמןב  "וקוזראמ , יקינולש Salonikaמקת

םיכרכ8232.  2 תרופ -  הדוהיןב  ןב  ףסוי  - ליגנע , "ז סרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowערת

ףסוי8233. תרופ  ןורכזןב  "דרפס  "דשח שח

ףסוי8234. תרופ  עשוהיןב  ןב  ישיבא  לאומש  רמהקוטש ,
"בהשמ םילשורימשת

ףסוי8235. תרופ  הדוהיןב  ןב  ףסוי  "זובוק , יקינולש Salonikaנקת

ףסוי8236. תרופ  והילאןב  ןתנ  "וטור  קרבנשת ינב 

םיכרכ8237.  5 ףסוי -  תרופ  ןהכהןב  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"חהאנלופמ בובל Lvovרת

םיכרכ8238.  2 ףסוי -  תרופ  ףסויןב  - יברב , "ד פרת
"ב הבר Djerbaצרת ג'

םיכרכ8239.  2 השדח > - הרודהמ   > ףסוי תרופ  ןהכהןב  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"אהאנלופמ םילשוריעשת

םיכרכ8240.  2 קחצי > - תודלות   > ףסוי תרופ  קחציןב  ינאשק , הדוהי -  ןב  ףסוי  "וובוק , םילשוריעשת

ףסוי8241. תרפ  ףסויןב  "וסה , טריפ Fuerthנקת

םיכרכ8242.  2 ףסוי -  תרפ  הדוהיןב  ןב  ןרהא  השמ  - ןיקנבוט , "ז פרת
"ט פרת

,Izbica ראמטאס -

ןויצ8243. ךלמילאןב  ןב  םדרטשמאת"נףסוי 
Amsterdam

ןויצ8244. יבצןב  ףסוי  טרעפלאה , - "טןירפלייה םילשורילשת

תסכה8245. תיציצ  הדוהיןב  ןב  לאומש  "אןהכ , םילשוריפשת

םאר8246. םייחןב  לאפר  "טיקסבוטלה , םילשורינשת

המלש8247. ףסויןב  ןב  המלש  "סןזח , הירדנסכלארת

תווצמל8248. הרשע  שלש  קחציןב  יול  ןב  לאלצב  "ויודנל , םילשורינשת

לאומש8249. השמןב  ןב  לאומש  הנידמ , "ביד  הבוטנמ Mantuaפש

הפוחל8250. הרשע  הנומש  םולשןב  דוד  "דירצב , םילשורישת

תורובגל8251. םינומש  אקירמאדןב  םינברה  דוגיא  לבוי -  "דרפס  שח

לואש8252. הנש  לאלצבןב  "הרואנ , םילשורימשת

הבישיו8253. הרות  ןרהאןב  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורילשת

ותפקשהו8254. ותוהמ  הרות  םשןב  "סםוליעב  קרב Bene Berakשת ינב 

ורבחו8255. באזםדאנב  "בןרא , הירבטפשת

אשד8256. אשדתואנב  "גתואנב  נשת

אשד8257. םשתואנב  "בםוליעב  קרבנשת ינב 

אשד8258. בולעלתואנב  "דיקידצ  "דשח מח

אשד8259. לארשיתואנב  דרידא , '' מח

הנש א8260. אשד -  םחנמתואנב  סחנפ  ןב  לואש  - רתלא , "א פשת

םיכרכ8261.  4 אשד -  השמתואנב  קחצי  ןב  לואש  דוד  "דדלפנירג , "דשח מח



םיכרכ8262.  2 אשד -  דועסמתואנב  ןב  המלש  "זןאהדא , רימוטיז Zhitomirירת

רבדמ8263. הידידיתואנב  ןב  ןרהא  לאפר  וגיינוסנומ ,
"זהשמ עשת

הרותה8264. לואשיכבנב  "אןרטש , הינתננשת

ןידנב8265. סקנפ  הליהקןידנב -  "טרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

ךתיב8266. לאומשהנב  םהרבא  "זטעיקוב , "דסשת בח רפכ 

ךתיב8267. לישנאהנב  רשא  "זרהעש , עשת

הליחתבכ8268. ךתיב  ביגשהנב  "דתימע , שמשסשת תיב 

הכלהכ8269. ךתיב  לארשיהנב  המלש  הכימ  "חךולב , םילשורינשת

םיכרכ8270.  3 םהרבא -  לש  ריאמונב  'י , "זצורק עבשסשת ראב 

םלועבש8271. הכרבהגהונב  ביתנ  "דןוכמ  םילשורישח

תויפלתל8272. ריאמיונב  ףסוי  "הרביירש , תילעעשת ןיעדומ 

"ר>8273. ופד  > תובא המרב  יולהתיונב  יכדרמ  ןב  לאומש  "איטנאלג , בובל Lvovסקת

םיכרכ8274.  2 המרב -  יולהתיונב  יכדרמ  ןב  לאומש  - יטנאלג , "ח נרת
"ס השרו Warsawרת

חיש8275. יבצםעונב  "גיכאלמ , דולמשת

תואנה8276. רישה  הרשתונב  "אץכ , םילשורינשת

לארשי8277. לארשיתונב  בקעי  "ויסאגול , םילשורינשת

הילע8278. לארשיתונב  בקעי  "זיסאגול , םילשוריעשת

ט8279. תוניוצמה -  ןויצ  יבצתונב  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

םיכרכ8280.  4 םלשוריו -  ןויצ  יבצתונב  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ט פרת
"ב םילשוריצרת

םהרבא8281. םהרבאינב  ןב  הדוהי  "טרקרמ , בוקרק Cracowערת

םהרבא8282. הדוהיינב  ןב  םהרבא  "גסחוימ , אטשוק Istanbulלקת

םהרבא8283. םהרבאינב  ןב  ינב  "עוביבר , קרבשת ינב 

םהרבא8284. לאינדינב  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"ההדוהי םילשוריסרת

לוחל8285. תבשמ  הנכה  תוכלה  םהרבא -  לדנעמינב  םחנמ  "פןאסמרבייא , דווקילשת

םהרבא א8286. לדנעמינב  םחנמ  "וןאסמרבייא , דווקילעשת

םהרבא ב8287. לדנעמינב  םחנמ  "פןאסמרבייא , דווקילשת

הבוהא8288. עטנינב  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , גרפעקת  Prague

.8289< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > הבוהא עטנינב  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "זץישבייא , סשת

ןרהא8290. אבאינב  ןב  ןרהא  ןועמש  "חיסגא , דאדגב Baghdadסרת

ןרהא8291. ןהכהינב  קחצי  ןב  לאוי  ןרהא  "בןזח , הנליו Vilnaסרת

ןרהא8292. קחציינב  ןב  ןרהא  "דאפאפאל , רימזיא Izmirלת

ןרהא8293. דודינב  לארשי  ןב  ןרהא  "זזולגנייפ , ביבא Tel Avivשת לת 

אייתפ ז"ל8294. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  ןרהא  אבאינב  ןב  ןרהא  ןועמש  "חיסגא , דאדגב Baghdadסרת

שיא8295. יולהינב  םהרבא  ןב  לארשי  "זיסחנפ , קרבעשת ינב 

א8296. םינומא -  םינומאינב  "דינב  קרבשח ינב 

םינומא8297. םינומאינב  ינב  "חןוגרא  קרבעשת ינב 

רשא8298. רשאינב  ןב  בקעי  "דןאמדלוג , ופי Jaffaפרת



הוצמ8299. רב  התא -  עשוהיינב  ןב  סחנפ  "חןמדירפ , םילשוריסשת

יניע8300. תבב  םרויינב  קרבדדח , ינב 

"ק8301. הובר חסונב  הכונח  תורנ  תקלדה  רדס  הניב -  ינב 
גרובסטיפ תיבל 

םהרבא ןב  רעב  רכשי  יכדרמ  רעפייל ,
"נאבא דודשאשת

הניב8302. ןבוארינב  םייח  "בץיבוניבר , םילשורילשת

לארשי8303. ירוכב  בדינב  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "חםלהליו , קרבסשת ינב 

לארשי8304. ירוכב  לשיפינב  םירפא  ןב  קחצי  "טץיבוקשרה , נשת

לארשי8305. ירוכב  קחציינב  הימחנ  "חםיובסונ , עשת

םיכרכ8306.  2 לארשי -  ירוכב  יבצינב  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

ןימינב8307. והיעשיינב  ןועמש  ןב  ןימינב  ףסוי  "גךייר , הלשימרפ Przemyslנרת

ןימינב8308. ןימינבינב  "וןיקפיל , םילשורינשת

ןימינב8309. ןנחינב  ןב  ןימינב  "בןהכה , לאינביסשת

םיחספ8310. יברע  ןימינב -  ןימינבינב  ןתנוהי  ןב  בד  היננח  "אקילג , עשת

תובא8311. יקרפ  ןימינב -  ןימינבינב  "דלובנ , "דסשת מח

ןימינב8312. ןהכהינב  ןימינב  ןב  השמ  םילשוריטרופאפר ,

"ש8313. יא ברקו  ןמינב  םירפאינב  ןב  יכדרמ  ןימינב  "וןובנ , םילשורילרת

לארשיב8314. םאו  ריע  קרב -  קרבינב  ינב  "דתייריע  קרבשת ינב 

קרב8315. המלשינב  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

הריצי8316. תונש  עברא  קרב  קרבינב  ינב  "כתייריע  קרוישת וינ  קרב -  ינב 

תב כ"ה8317. קרב  הייריעינב  .קרב  "יינב  ביבא Tel Avivשת לת 

ןושרג8318. ןושרגינב  םחנמ  ןב  לאוי  "אןמדלפ , פשת

םיכרכ8319.  2 ןושרג -  באזינב  ןב  ןושרג  "ט,ץישפיל , ,נרת אנליוו

דוד8320. דודינב  "חןוקלאפ , אטשוק Istanbulצת

םייאהו8321. לגוטרופ  תוליהק  המואה -  ריאמינב  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"גיכדרמ םילשורינשת

ןיבוריע8322. אלכיה -  לאומשינב  לכיה  "אתבישי  ןילקורבפשת

םיכרכ8323.  2 אלכיה -  הרותינב  לכיה  שרדמ  "דתיב  ןויצשח לת 

םיכרכ8324.  2 אלכיה -  דומלתהינב  רואמ  "התבישי  "דעשת מח

םסויגו8325. תובישיה  היחתפינב  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , םילשורימשת

םיאיבנה8326. הירכזינב  ןב  ללה  ןמלז  חלדנפ , '' דווקילעשת

םירוענה8327. לאומשינב  ןב  השמ  "זרפוס , סשת

םיכרכ8328.  2 יביבח -  ףסויינב  ןב  חספ  לארשי  "דרלדנהנייפ , םילשוריסשת

ןירוח8329. בדינב  ןב  ןויצ  ןב  ףסוי  , "בדמלמ ביבאנשת לת 

רדסה8330. ליל  תונוכ  ןירוח -  השמינב  ירצב , לארשי -  בקעי  "ביול , קרבפשת ינב 

.8331< השדח האצוה   > יח םחנמינב  יח  "וךינחוב , הברכשת ג'

םיכרכ8332.  2 יח -  םחנמינב  יח  "וךינחוב , הברכשת ג'

ייח8333. םחנמינב  ןב  םייח  "ביזאגלא , אטשוק Istanbulעת

הלולב8334. החנמ  ייח -  "יינב  תכ ךותמ  םיבתכמו  םיניד  ץבוק 
ארזע רוגנד , "זןושש -  םילשוריסשת

ליח8335. "טץבוקינב  תיליעעשת ןיעידומ 



םיכרכ8336.  3 ליח -  עשוהיינב  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "גדלוג , קרבעשת ינב 

םיכרכ8337.  5 ליח -  באזינב  םייח  ןב  השמ  "ולקניפ , םילשוריסשת

.8338( ונממ קלח   - ) הדוהי קחציינב  ןב  הדוהי  "חשאייע  ונרוויל Livornoיקת

הירא8339. תדמח  הדוהי -  םיובנזורינב  - שטיל םינברה  "דתחפשמ  םילשוריעשת

םיכרכ8340.  4 הדוהי -  םיובנזורינב  - "השטיל םילשוריסשת

םיכרכ8341.  19 הדוהי -  באזינב  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "טןהכ , תיליעסשת ןיעידומ 

.8342( הדוהי תיב  הדוהי -  םחל   ) הדוהי קחציינב  ןב  הדוהי  "חשאייע  ונרוויל Livornoיקת

עדיוהי8343. ןתנויינב  , והילא "והסאב  לאונמעעשת

הנוי8344. והילאינב  ןב  הנוי  "גרפוסדנאל , גרפ Pragueסקת

יש8345. לבוי  השדח - > הרודהמ   > הנוי ,ינב  קנארפ והילא -  ןב  הנוי  רפוסדנאל ,
םוחנ ןב  ףסוי  "הםולש  םילשוריסשת

ףסוי8346. עשואיינב  ףסוי  "נויראק , םילשורירת

ףסוי8347. והיעשיינב  ןועמש  ןב  ןימינב  ףסוי  "בךייר , הלשימרפ Przemyslנרת

ףסוי8348. לאיחיינב  ןב  המלש  ןב  יקינולש Salonikaת"פףסוי 

ףסוי8349. ןהכהינב  םולש  ןב  ףסוי  'י , "גגונאט ונרוויל Livornoנקת

ףסוי8350. ףסויינב  ןב  ןימינב  "בןגובלייפ , גיצפיללרת  Leipzig

.8351< השדח הרודהמ   > ןימינב ינב  ףסוי  והיעשיינב  ןועמש  ןב  ןימינב  ףסוי  "חךייר , "דעשת מח

בקעי8352. לארשיינב  ןב  בקעי  "דןושש , אטשוק Istanbulעת

א8353. בקעי -  בקעיינב  "דירוח , הבר Djerbaצרת ג'

םיכרכ8354.  4 בקעי -  יכדרמינב  ןב  בקעי  "סיזנכש , םילשורישת

קחצי8355. יקינולאשמינב  קחצי  "זןינח , יקינולש Salonikaיקת

קחשי8356. םייחינב  ןב  קחצי  "דיטושקא , םילשורימרת

לארשי8357. רשאינב  לארשי  "ןילאראק , שת

לארשי8358. תורוקמוינב  הכלה  יקספ  "בץבוק  םילשוריכשת

םיכרכ8359.  2 לארשי -  תישארהינב  "בתונברה  םילשוריכשת

חנ8360. ינבו  לארשי  םירמאמינב  "חתפוסא  הנקלאמשת

םיכרכ8361.  5 קדצהו > - יבצה  רואיב  םע   > רכששי בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ה- קרבסשת ינב 

םיכרכ8362.  3 רכששי -  בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ו- שת

םיכרכ8363.  2 תדקונמ > - השדח  הרודהמ   > רכששי בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ז- םילשוריסשת

םיכרכ8364.  2 םישלש > - ינב  ןוכמ  תרודהמ   > רכששי בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ח- קרבסשת ינב 

םיכרכ8365.  6 ראובמהו > - םלשה   > רכששי בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ה- םילשוריעשת

םיכרכ8366.  6 הניב > - יעדוי  רואיב  םע   > רכששי בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ד- ןודנולעשת

"ר>8367. ופד  > "ח רו תותבש ד ' רמאמ  רכששי  בונידמינב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"י- הוקלוזרת  Zholkva

יול8368. יולהינב  ןמלז  םייח  ןב  םחורי  "טןיוול , הנליו Vilnaלרת

יול8369. ףסויינב  ןב  יול  "דןילוסא , סינות Tunisסרת



םתוחפשמל8370. אדנל  םהרבאינב  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "הריאמ  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

ריאמ8371. המלשינב  ןב  דוד  "דופאפ , םילשוריערת

הבוט8372. הבשחמ  ןבינב  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"גךלמילא ביבאלשת לת 

.8373< השדח הרודהמ   > הבוט הבשחמ  ןבינב  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"דךלמילא "דשח מח

.8374< וקורמב ירבעה  רפסה   > םיכלמ ריאמינב  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"טיכדרמ םילשורימשת

םהיתוכלהו8375. וקורמ  הידבועינב  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשוריסשת

השמ8376. בקעיינב  ןב  השמ  רא , ' "דגאמ ונרוויל Livornoסקת

השמ8377. בקעיינב  ןב  השמ  "גןוטלש , אטשוק Istanbulעת

השמ8378. השמינב  "דןהכ , םילשוריסרת

השמ8379. םוחנינב  השמ  "ןןייטשנלו , םילשורישת

.8380< השדח הרודהמ   > השמ בקעיינב  ןב  השמ  רא , ' "גגאמ םילשוריעשת

ילתפנ8381. לשיפינב  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "טרפוס , הבלסיטרב Bratislavaכרת

ךלמה8382. ירפוס  יולהינב  םהרבא  ןב  ףסוי  "זאשיש , ןודנולעשת

יכימס8383. ןהכהינב  יח  קחצי  ןב  הדוהי  "ביקחצי , ונרוויל Livornoירת

א8384. דע -  "טץבוקינב  דעלאנשת

הילע8385. לארשיינב  בקעי  "זיסאגול , םילשוריעשת

םייחב8386. םיצפח  הילע  ףוגהינב  תרימש  תבוח  אשונב  תויגוס 
"אשפנהו םילשוריעשת

ימע8387. םייחינב  דוד  "טשולש , םילשוריכשת

םיכרכ8388.  2 םיפקומו -  םיזרפ  יבצינב  לארשי  ןב  השמ  "זןוזרזל , קרבנשת ינב 

ןויצ8389. ןויצינב  ןב  "חיקסבאטימ , הנליו Vilnaסרת

ןויצ8390. השמינב  ןב  ןויצ  - ןב "בטאטשנזייא , קרוי New Yorkישת וינ 

ןויצ8391. תרותבינב  םיקסועה  תובישי  ינבל  המב 
"י "ורא םילשורינשת

.8392< השדח הרודהמ   > ןויצ ןויצינב  ןב  "דיקסבאטימ , ביבאסשת לת 

ןויצ8393. ינוסמכינב  ןב  ןויצ  ןב  "הץרפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

א8394. ןויצ -  "הץבוקינב  םילשורינשת

םיכרכ8395.  6 ןויצ -  יולהינב  םהרבא  ןב  ןויצ  - ןב "וןאמטכל , םילשורישת

םיכרכ8396.  3 ןויצ -  ןויצינב  - ןב םחנמ  ןב  דוד  - אריפש , "ח צרת
"ז םילשוריטשת

םכלמב8397. וליגי  ןויצ  םהרבאינב  דהנחוא , "" "דשח מח

.8398< יקסבוחנג "א  רגה ישודיחמ   > םאר השמינב  והילא  ןב  םהרבא  "דיקסבוחנג , קרבשח ינב 

א-ב8399. ףשר -  המלשינב  ןב  הנוי  "סגראווליפ , בוקרטויפ Piotrkowרת

ב8400. ןשוש -  סומכינב  ןב  ןשוש  "הזוזאמ , נשת

המלש8401. המלשינב  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

ילשמ8402. המלש -  קחציינב  ריאמ  "גשרעה , שמשסשת תיב 

םיכרכ8403.  3 המלש -  המלשינב  "אםלסמא , עבשסשת ראב 



םישלש8404. קותעמינב  ןב  ץקיקמ  לואש  "אילש , םילשורילשת

םיכרכ8405.  3 םישלש -  יולהינב  יבצ  ןב  ףסוי  "גגרבנטור , הבילוס Svalavaערת

לאומש8406. יכדרמינב  ןב  לאומש  "זהשמ  הוקלוז Zholkvaפת

לאומש8407. לאומשינב  ןב  השמ  "טיוואדע , ונרוויל Livornoיקת

םיכרכ8408.  3 לאומש -  קחציינב  ןב  לאומש  "גןויאח , יקינולש Salonikaעש

היעמש8409. רשאינב  ןב  היעמש  "ךוול , ,שת ןילקורב

םהיתוכלהו8410. ןמית  הידבועינב  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשוריסשת

דעומ8411. "ל  הא "ן  ילתפנינב ןב  לאקזחי  "זדלפסורג , מרת

םיכרכ8412.  2 והילאוהינב -  ןב  םייח  - ףסוי  "ח נרת
"ד סרת

עדיוהי8413. ןב  ןהכהוהינב  והילא  ןב  לואש  םייח  "אךיווד , םילשוריערת

המרב8414. ריאמתוינב  ןב  המלש  ישניס , - "ורליש ,לרת איגירבאטנאק

םיתיז8415. יליתשכ  םשךינב  "וםוליעב  םילשוריסשת

ידומיל ה'8416. רנבאךינב  ןב  לאקזחי  ןוני  "חןהכ , םילשוריסשת

ידומל ה'8417. המלשךינב  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

םיביבח8418. יולהםינב  והילא  "דיאני , דווקילסשת

םוקמל8419. ךורבםינב  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "בסחניפ  ןילקורבסשת

םיכרכ8420.  2 תובא -  לע  םייחםינב  ןב  באז  םהרבא  "הגלאבעענש , עשת

הילטיאב8421. ויתואקתפרהו  וידודנ  הנאדנבא  ןימינב 
הנימטנאבילבו "הןזור , ביבא Tel Avivמשת לת 

ירצב8422. ןימינב  יבר  קידצה -  ןימינבןימינב  ןב  םייח  ףסוי  "דירצב , "דעשת מח

םיכרכ8423.  3 באז -  היתתמןימינב  ןב  "טןימינב  םילשוריישת

םיכרכ8424.  2 "ר > - ופד  > באז היתתמןימינב  ןב  "טןימינב  היצנו Veniceצר

םיכרכ8425.  3 ןורחא -  באז  החמשןימינב  םייח  ןב  באז  ןימינב  - רליוו , "ט נרת
"ס הלשימרפ Przemyslרת

ריעצ8426. המלשןימינב  רידכ  "חןוטע , ביבא Tel Avivלשת לת 

בא8427. ןנחלאןינב  ןסינ  ןב  ךורב  והילא  "הןמלוש , משת

תבש8428. בא -  והילאןינב  ןורוד , "דישקב  םילשוריעשת

בא8429. ריאמןינב  ךורב  ןב  ןועמש  "טגרבסיו , קרבסשת ינב 

םיכרכ8430.  7 םירקחמו > - תובושת   > בא והילאןינב  ןורוד , "בישקב  םילשוריסשת

םיכרכ8431.  3 םירמאמו > - תוחיש   > בא והילאןינב  ןורוד , "בישקב  םילשוריסשת

תובא8432. דייעסןינב  ןב  חמצ  "סןהכה , םילשורישת

יבא8433. לאלצבןינב  קחצי  ןורוד , "פישקב  םילשורישת

םדא8434. רזעילאןינב  ןועמש  ןב  בד  הירא  "ביקצלימ , םילשוריסשת

םיכרכ8435.  12 והילא -  לאקזחיןינב  ןב  והילא  ןרהא  "דםלהליו , םילשורישח

הנומא8436. השמןינב  "דרכיילב , ןורבחשחת

ןוירפא8437. המלשןינב  "חסילאה , םילשוריעשת

א8438. םירפא -  ןויצןינב  ןב  ןב  םוחנ  םירפא  "איקסנאידורוב , םילשורינשת

םירפא8439. לשיפןינב  םירפא  "טןייטש , קרבנשת ינב 



לאירא8440. לאויןינב  ןב  יכדרמ  "זטונג , םילשורילשת

לאירא8441. םהרבאןינב  ןב  הימחנ  ןמלז  "הגרבדלוג , םילשוריסשת

לאירא8442. היראןינב  ןב  ףסוי  "י , "זביבא םילשורימשת

לאירא8443. םחנמןינב  בקעי  ןב  ףסוי  עשוהי  "גובלכ , מרת

לאירא8444. יבוט ע"הןינב  לאירא  "טרכזל  תוביתנסשת

לאירא8445. המלשןינב  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

לאירא8446. השמןינב  ןב  לאירא  "חןהכה , םילשוריעשת

םיכרכ8447.  6 לאירא -  בילןינב  הירא  ןב  לואש  "הםאטשנוול , בוקרק Cracowסרת

םיכרכ8448.  2 לאירא -  לאיראןינב  "אקיימ , םילשוריעשת

םיכרכ8449.  2 לאירא -  ןועמשןינב  לאירא  "ארלימ , דעלאעשת

םיכרכ8450.  3 לאירא -  םהרבאןינב  ןב  בקעי  לאירא  "פיזוג , "דשת מח

םיכרכ8451.  2 לאירא -  יבצןינב  םייח  ןב  לאירא  "ביאני , קרבפשת ינב 

הזה8452. ןמזב  שדקמה  תיב  הדוהיןינב  "דרזיורק , םילשורישח

ןמאנ8453. תיב  ילנמןינב  םחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "הרבליס , םילשוריסשת

דוד8454. יתבשןינב  םייח  ןב  דוד  יכדרמ  "טטרפלא , הנליו Vilnaמרת

"ל8455. זח ישרדמו  הכיא  תליגמ  דוד -  היראןינב  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "גהדוהי  השרו Warsawערת

.8456< תושרד  > דוד באזןינב  ןימינב  ןב  רב  בוד  דוד  "בבואט , קרבסשת ינב 

"ס>8457. שה תויגוס  הרות -   > דוד באזןינב  יכדרמ  ןב  בוד  דוד  "טשלזיימ , סשת

דוד8458. המלשןינב  ןב  דוד  "אליווט , קרבעשת ינב 

םיכרכ8459.  2 דוד -  באזןינב  יכדרמ  ןב  בוד  דוד  "בשלזיימ , להיוא Satoraljaujhelשת

םיכרכ8460.  4 דוד -  באזןינב  ןימינב  ןב  רב  בוד  דוד  - בואט , "ג פרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ8461.  3 תעד -  םוחנןינב  קחצי  ןב  ןימינב  "גגרברבליז , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ8462.  2 ץראה -  חנןינב  ןב  לכימ  לאיחי  "טסניפ , ביבאצרת לת 

תיבה8463. דודןינב  ןב  לליה  לאיחי  "הרלושטלא , הוקלוז Zholkvaלקת

תיבה8464. םהרבאןינב  ןב  אביקע  "ורגנלרא , םילשוריסשת

ריבדה8465. קחציןינב  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "דקיזייא  צרת

הכלה8466. השמןינב  בקעי  ןב  םייח  ןרהא  ןאמרמיצ ,
"ביולה שת

םיכרכ8467.  3 טפשמה -  העושיןינב  "ויבטר , וחיריעשת הפצמ 

"ל8468. אירה יולהןינב  קיזייא  קחצי  "חרלה , ביבא Tel Avivצרת לת 

רטשה8469. יולהןינב  ריאמ  ןב  עשוהי  "ברפפ , םילשוריסשת

תורודל8470. הרותה  ןהכהןינב  יתמא  "דיקצנימק , םילשוריעשת

םירצמה8471. ןיב  ןוקיתו -  בקעיןינב  ןב  ןועמש  "ההיסרוק , םילשוריעשת

א8472. םינקז -  בילןינב  הירא  ןב  קחצי  םהרבא  "סןאמבייל , השרו Warsawרת

םיכרכ8473.  3 םייח -  םייחןינב  לאומש  "טבמוד , םילשוריעשת

עשוהי8474. ךלמילאןינב  ןב  רטלא  עשוהי  "זןאמדליוו , השרו Warsawנרת

עשוהי8475. קזיאןינב  קחצי  ןב  קלאפ  "חעשוהי  טרופנרידמקת
Dyhernfurth



עשוהי8476. םייחןינב  ןב  עשוהי  "טשילזיימ , ןודנולעשת

ףסוי8477. ןועמשןינב  ןב  "עףסוי  בוקרטויפ Piotrkowרת

ףסוי8478. ןזופמןינב  המלש , ןב  "חףסוי  םילשוריכשת

םיכרכ8479.  2 לאקזחי -  ןבןינב  םהרבא  לאקזחי  יקסבויאר ,
עטנ ןתנ  "חלארשי  ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ8480.  2 לאקזחי -  השמןינב  ןב  לאקזחי  "אןיקריס , השרו Warsawכרת

אמק8481. אבב  לאיחי -  לאיראןינב  לאיחי  "גרקרו , םילשוריעשת

םיכרכ8482.  4 בקעי -  לאילמגןינב  ןב  אביקע  בקעי  ץיבוניבר ,
"הןהכה שמשסשת תיב 

םילשורי8483. השרוןינב  .ד  " כרת .ימלשורי  "דדומלת  השרו Warsawכרת

םילשורי8484. םייחןינב  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"גןהכה םילשוריעשת

םילשורי8485. לאימעןינב  "טהברא , םילשוריעשת

םחנמ8486. הילדגןינב  ןב  שריה  יבצ  "גרטנרלג , ןילבול Lublinצרת

םיכרכ8487.  11 יכדרמ -  ןינב 
קחצי ןב  ןימינב  יכדרמ  גרבנזור ,

"בבקעי קרבסשת ינב 

םיכרכ8488.  2 השמ -  השמןינב  "חשילזיימ , ןודנולסשת

םיכרכ8489.  3 השמ -  קחציןינב  ןב  השמ  חיבאצר , '' קרבעשת ינב 

םוחנ8490. ריאמןינב  ץיבלוש , םוחנ -  ץיבוצרפ ,
( ךרוע "ז( םילשוריעשת

דע8491. ידע  ףסויןינב  "הקיסרק , יכאלמנשת תירק 

דע8492. ידע  השמןינב  "אסייר , ביבאסשת לת 

דע8493. ידע  ןרהאןינב  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

דע8494. ידע  םייחןינב  השמ  ןב  ביני  "בריסנ , דעלאעשת

םיכרכ8495.  3 דע -  ידע  םייחןינב  ןב  לאיחי  "טדיאז , קרבלשת ינב 

"ד8496. וי "ח , וא השדח - > הרודהמ   > םלוע בקעיןינב  ןב  קיזיא  קחצי  "טרבח , םילשוריסשת

םיכרכ8497.  2 םלוע -  דודןינב  "גימהרבא , םילשורילשת

םיכרכ8498.  3 םלוע -  בקעיןינב  ןב  קיזיא  קחצי  - רבח , "א ירת
"ד השרו Warsawסרת

םימלוע8499. ףסויןינב  ןב  ןימינב  "דןמדירפ , ץלוקשימ Miskolcפרת

םיכרכ8500.  6 יבצ -  בודןינב  דוד  ןב  שריה  יבצ  "עשלזיימ , םילשורישת

ןויצ8501. םולשןינב  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "ארפוס , םילשוריסשת

.85021-21 ןויצ -  ןויצןינב  ןינב  תליהק  - ןואטב  "ד סשת
"ח םילשוריסשת

ןויצ8503. המלשןינב  ןב  ןויצנב  "סןפד , םילשורישת

םיכרכ8504.  2 ןויצ -  םחנמןינב  ןב  ןויצ  - ןב ןסינ  ץיבוקשומש ,
"צריאמ קוטסילאיב Bialystokרת

תושדחה8505. ןויצ  ןינבו  ןויצ , ןרהאןינב  ןב  בקוי  בקעי  - רגנילטא , "ח כרת
"ח הנליולרת הנוטלא - 

לואש8506. לואשןינב  "היולה , םילשוריסשת

ב8507. א -  תבש -  בקעיןינב  ןב  ןנח  "חןהכ , םילשוריסשת



החמש8508. לש  ןמחנןינב  בקעי  ןב  החמש  םהרבא 
"טבאלסיצמאמ הנליו Vilnaכרת

החמש8509. לש  "דץבוקןינב  םילשוריסשת

החמש8510. לש  בדןינב  םהרבא  ןב  םינוב  החמש  "וךברעיוא , םילשורינשת

םולש8511. םולשןינב  ןב  שריה  יבצ  "ברוטקריד , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ8512.  8 םולש -  "לןינב  גס חנ  םולש  "עסייו , שת

םלש8513. ףסויןינב  ןב  דוד  "הינורהא , םילשוריסשת

ריזנ8514. םלש -  ףסויןינב  ןב  םולש  "גרלס , קרבנשת ינב 

תומבי8515. םלש -  ןמלזןינב  המלש  "ארזיורק , "דעשת מח

םיכרכ8516.  7 םלש -  םירפאןינב  "ואנהכ , םילשוריעשת

םיכרכ8517.  4 םלש -  ןהכהןינב  ףסוי  ןב  לאירא  םירפא  "בשאמע , תיליעסשת רתיב 

המלש8518. אנליוומןינב  השמ  לארשי  ןב  המלש  "טןהכ , הנליו Vilnaמרת

המלש8519. ריאמןינב  ןב  רודגיבא  המלש  "וץיבוניבר , קוטסילאיב Bialystokצרת

המלש8520. המלשןינב  ןב  ךורב  "הןרטש , םילשוריסשת

המלש8521. בילןינב  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"חןהכה ןימד Frankסת טרופקנרפ 

המלש8522. קסיהאלמןינב  לאומש  ןב  דוד  "גהמלש  ןנוקטיאלרת
Chernyshevsk

המלש8523. אסילמןינב  לירבא  םהרבא  ןב  "טהמלש  בולקש Shklovמקת

המלש8524. בקעיןינב  ןב  המלש  "חןודרוג , ובירג Grajevoסרת

המלש8525. ןתנןינב  "הזמ , "דעשת מח

המלש8526. רזעילאןינב  ןב  המלש  הירא , - "ירוג ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ8527.  6 המלש -  המלשןינב  ןב  ןתנ  "נזאמ , םילשורישת

םיכרכ8528.  2 המלש -  המלשןינב  ןב  הדוהי  ריאמ  "בןאמרגנאל , הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ8529.  2 השדח > - הרודהמ   > המלש אנליוומןינב  השמ  לארשי  ןב  המלש  "בןהכ , םילשורינשת

םיכרכ8530.  2 תשדוחמ > - הרודהמ   > המלש אנליוומןינב  השמ  לארשי  ןב  המלש  "חןהכ , םילשוריעשת

לחר8531. להאו  המלש  המלשןינב  ןב  ךורב  "הןרטש , םילשוריסשת

לאומש8532. "לןינב  גס סומינולק  ןב  לאומש  "ואדנאל , הלשימרפ Przemyslסרת

"ז8533. עהא לאומש -  הדוהיןינב  ןב  לאומש  "פןהכ , םילשורישת

םיכרכ8534.  3 טפשמה -  העושיןינב , - יבטר , "ט עשת

םיכרכ8535.  2 םיעיטנכ -  ןועמשונינב  ןב  יבצ  "בירוח , תורדשעשת

םלוע8536. לש  ונינב 
דוד ןב  לארשי  יקסמרבא , ימהרבא 

"חיולה םילשוריסשת

םלוע8537. לש  לאיתוקיונינב  ןב  עשילא  "עןמרטלא , םילשורישת

הכלהכ8538. תסנכ  תיב  יבצתינב  םהרבא  "וןמטפואג , םילשוריעשת

תיבה8539. ףסויתינב  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "בדנז , הוקתעשת חתפ 

ןוראה8540. םהרבאעוסנב  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"זיכדרמ םילשורינשת

ונינקזבו8541. םנובונירענב  החמש  ןב  באז  רשא  "זרנרוו , םילשוריישת

החישא8542. ןויצךיתואלפנב  - ןב ןב  יבצ  "טזלש , הבטלופ Poltavaסרת



הדגאה8543. רזעילאשפנב  "בלאיתשק , "דעשת מח

תבשה8544. רזעילאשפנב  "חלאיתשק , "דעשת מח

םיכרכ8545.  3 הרותה -  רזעילאשפנב  "דלאיתשק , ילעעשת

םיכרכ8546.  2 הבושתה -  רזעילאשפנב  "זלאיתשק , "דעשת מח

ןמזה8547. םירמאמילותפנב  "גתפוסא  ביבאנשת לת 

םייחה8548. ריאמילותפנב  טדנב ,

םימיה8549. ירזעיבאילותפנב  "זףלוו , םילשורימשת

לאירוא8550. הרותו  הווצמ  לאירוארנב  "ארזעילא , פשת

םיכרכ8551.  20 חורה -  תידוהיבושנב  הבשחמל  תע  "חבתכ  קרבסשת ינב 

םיארומאה8552. הדוהיביתנב  "מירדא , םילשורישת

םיכרכ8553.  7 בלחה -  )ביתנב  באז ןמטייו , ךרוע :  ) "גץבוק ןולוחסשת

דסחה8554. ןורכזביתנב  "טרפס  הפיחמשת

םיכרעה8555. השמביתנב  "וקנומ , םילשורילשת

שדוקה8556. םשביתנב  - םוליעב  "ד שח

םיכרכ8557.  2 שיאה -  לארשיתוביתנב  רנבא  "חןורקוש , קרבסשת ינב 

.8558< השדח הרודהמ   > הנומאה לאומשתוביתנב  ןב  יבצ  "חץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ8559.  2 הנומאה -  לאומשתוביתנב  ןב  יבצ  "טץיבוקרמ , "דסשת מח

םיכרכ8560.  13 הארוהה -  הארוההתוביתנב  תוביתנב  שרדמה  "טתיב  קרבסשת ינב 

ןיטל8561. ב ג' תורשכ - >  > הכלהה הדוהי אתוביתנב  "גיקסבשרש , םילשורינשת

שודיק8562. ןיי  א  תבש - >  > הכלהה ילהאבתוביתנב  ןוכמ  הדוהי א -  יקסבשרש ,
רשוי ירמא  תבישי  "י  עש "ההרות  םילשורינשת

םיכרכ8563.  49 הכלהה -  )תוביתנב  ךרוע  ) םוחנ "חרנטסק , םילשוריסשת

םיכרכ8564.  2 תורשכ > -  > הכלהה ילהאבתוביתנב  ןוכמ  הדוהי א -  יקסבשרש ,
רשוי ירמא  תבישי  "י  עש "גהרות  םילשורינשת

חצנהו8565. ןמזה  לדנמתוביתנב  םחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "זטשריג , םילשוריטשת

הרהטה8566. יכדרמתוביתנב  השמ  "טןהכ , םילשוריעשת

שרדמה8567. הדוהיתוביתנב  ןב  ללה  "דןמרפוק , םילשורימשת

םיכרכ8568.  4 םידעומה -  םוחנתוביתנב  "הרנטסק , םילשוריעשת

טפשמה8569. "תוביתנב  טפשמה תוביתנ   " שרדמה תיב  "וידמול  קרבסשת ינב 

רפוסה8570. לאומשתוביתנב  ןב  השמ  חרפוס , '' ןודנולסשת

םיכרכ8571.  10 ןויעה -  אזלעבתוביתנב  ידיסח  "הץבוק  םילשוריסשת

הרות8572. םינושארה -  םוחנתוביתנב  "חרנטסק , םילשוריעשת

דומלתה8573. שרהתוביתנב  יבצ  ןב  ןועמש  "זשוברדפ , םילשוריישת

ב8574. דומלתה -  רזועתוביתנב  םייח  וניבר  "דתבישי  קרבשח ינב 

םיכרכ8575.  2 דומלתה -  סומעתוביתנב  "סןשוש , הירופשת

הליפתה8576. לאיחיתוביתנב  ןב  הילדג  "גרדנלרבוא , סשת

תוברתה8577. המלשתוביתנב  ןב  באז  השמ  "טהלוס , םילשורישת

הכוס פ"א8578. המכח -  היראתוביתנב  הדוהי  ןב  ןד  םחנמ  "בסלזיימ , םילשוריעשת

םיכרכ8579.  18 םי -  ינרותתוביתנב  "אץבוק  הוקתלשת חתפ 

םחורי8580. )תוביתנב  םהילע  ) דוד לולמ , ףסוי -  לולמ ,



םיקוחר8581. ןרהאתוביתנב  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

תורוקמה8582. לא  םיבש -  תורוקמהתוביתנב  "טלא  קרבלשת ינב 

םולש8583. םולשתוביתנב  "דבתכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ8584.  6 הרות -  לש  הירכזהיתוביתנב  "גימענת , תובוחרעשת

ןילופ8585. חספךיתוביתנב  יכדרמ  "דץיבלבונק , "דשח מח

תובא8586. תכסמ  לע  תובא  ריאייביתנב  "דףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

זנכשא8587. המלשיביתנב  "אגרבדלייא , סשת

.85884 ילאס -  אבב  אבאביביתנב  קידצה  תרוסמ  תצפהל  ןוחרי 
תוביתנילאס

לארשי8589. תראפת  רואיב ע"ס  "ל -  רהמה ףסוייביתנב  ןוטיב , לאומש -  "אריבד , עבשעשת ראב 

םיכרכ8590.  5 תמאו -  דסח  אשידק ת"איביתנב  הרבח  לש  הנשה  "חרפס  ביבאלשת לת 

ןיזדאר8591. אציבזיא -  תודיסח  ןמלזיביתנב  המלש  "ביאגרש , םילשורילשת

ןילופ8592. תודיסח  םהרבאיביתנב  "דרלסרב , קרבלשת ינב 

םיכרכ8593.  2 תוכלמ -  םשיביתנב  "דםוליעב  "דשח מח

ןויסנה8594. ןרהאךבסב  למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ,טשת ביבא לת 

רודה8595. ןמלזתויגוסב  המלש  "ליאגרש , םילשורישת

ןיאושינה8596. רשוא  הדוהידוסב  ןב  ןושרג  שריה  יבצ  יבכרה ,
"זביל םילשורישת

םיכרכ8597.  2 ןמזה -  והיתתמדוסב  "גןוסרזלג , םילשוריעשת

דחיהו8598. דיחיה  יולהדוסב  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "וצייבולוס םילשורילשת

םיאיבנה8599. םייחדוסב  רואמ  שרדמה  "אתיב  תיליעעשת ןיעידומ 

םירשי8600. לארשידוסב  ןב  ךלמילא  יבצ  "בלשרגיונ , םילשוריסשת

םירשי8601. המלשדוסב  םילשורירזעלא ,

םיכרכ8602.  5 םירשי -  והילאדוסב  לארשי  "הביורטניו , קרבנשת ינב 

הדעו8603. םירשי  באזדוסב  ןייש , "טרשיפ  קרבכשת ינב 

הדעו8604. םירשי  םירשידוסב  דוסב  תובישי  "זתודלות  קרבנשת ינב 

הנוי8605. ךאיבנ -  ףסוידוסב  "בברפטוג , םילשוריעשת

םיכרכ8606.  10 ךידבע -  השמדוסב  לאיחי  ןב  יכדרמ  "אץילרג , קרבנשת ינב 

םינומירה8607. סדרפ  םחנמדוסב  "פרבוקמ , הליששת

חיש8608. יתבשדוסב  "דבורטניוו , םילשוריעשת

םיכרכ8609.  3 חיש -  תויטרפדוסב  תויודיחי  "אטקל  "דנשת בח רפכ 

הרותה8610. חיש  בדדוסב  רכשי  םילשוריסיו ,

שדוק8611. יפרש  חיש  םחנמדוסב  "טלכיה  קראפסשת ורוב 

הכוסב8612. הבישי  תוכלה  ובשת -  יכדרמתכוסב  ףסוי  "חקאפ , סומענשת הלעמ 

הרעסבו8613. ןרהאהפוסב  "מיקסרוס , קרבשת ינב 

המימשה8614. השמהרעסב  תועושיה  לעבל  ןורכזה  רפס 
"ל "בצז קרבפשת ינב 

יול8615. דוד  יבר  ןואגה  המימשה -  דודהרעסב  תב  לזמ  "זירהנ , םילשוריעשת

ירשת8616. לולא  םייח -  שובילרפסב  הירא  ןב  םייח  "חםאטשרבלאה , קרבסשת ינב 

ןרהאיאנתסב8617. למל  רשא  ןב  ריאמ  .]ןמהל , "ו טשת קרוי[ - וינ



רהה8618. החמשרתסב  ןתנוהי  "וסלב , ףוצעשת הונ 

הגרדמה8619. ןרהארתסב  ףסוי  "טטנרב , םילשורימשת

הגרדמה8620. השמרתסב  "עלאקזחי , קרבשת ינב 

הגרדמה8621. )רתסב  ורכזל דניקסיז ( רדנסכלא  "גיקצרז , קרבעשת ינב 

הגרדמה8622. קחצירתסב  ןב  רדנסכלא  םולש  ןמרפוק ,
"עלאוי קרבשת ינב 

ןוילע8623. )רתסב  ויתודוא  ) אשוז םלושמ  "אאירול , "דפשת מח

הולחני8624. רואיבבותדובעב  םירמאמו  "ן  במרהמ םיטוקיל 
"אוירבד םילשוריסשת

םיכרכ8625.  3 שפנה -  אנינחדעב  "דףולשמ , "דשח מח

תווצמה8626. לאקזחילועב  "גןומולס , "דנשת מח

הישעה8627. שלועב  "ולאינד , ביבאלשת לת 

ולעפו8628. רמלק  השמ  הישעה -  יתבשלועב  איחי , "טןוד  ביבאמשת לת 

"ל8629. זח לש  לאויםמלועב  "חסופ , םילשורימשת

הכלה8630. לש  רואינשהקמועב  ןב  קחצי  ףסוי  רעלקומש ,
"גןמלז קרויעשת ינ ו 

.8631001-025 םשה -  יעובשתרזעב  "פןולע  "דשת מח

.8632< בתכה ןוכמ   > "ח וא ייח  לארשייעב  ןב  םייח  "דתשינבנב , םילשורימשת

םיכרכ8633.  4 ייח -  לארשייעב  ןב  םייח  - תשינבנב , "ח מקת
"א יקינולש Salonikaנקת

אתוודחד8634. לאפראנדיעב  ןושמש  דגאללאב , "" "דשח מח

הכלהה8635. רואל  תוילאוטקא  הכלההתויעב  רואל  תוילאוטקא  "גתויעב  םילשורינשת

הנידמו8636. תד  חרזתויעב  "גגיטפהרו , םילשורילשת

ןמזה8637. ןבוארתויעב  לאפר  "ביקסבוזורג , קרבלשת ינב 

םיכרכ8638.  2 ןמזה -  רשאתויעב  ןב  השמ  "טךובנרטש , םילשוריכשת

ךוניחה8639. בילתויעב  הדוהי  "ךןאילרוא , םילשורישת

בלה8640. והימריןיעב  "סרבונרב , דבחשת רפכ 

הבוט8641. הבוטןיעב  "דןיעב  "דשח חמ

םיכרכ8642.  11 הבוט -  ךורבןיעב  ןמלז  "דדמלמ , "דשח מח

םיכרכ8643.  5 תידוהי -  דודןיעב  ןנחוי  "גןומולס , קרבנשת ינב 

"ל8644. זח םייחיניעב  ךונח  ןב  יכדרמ  "חןהכה , םילשורילשת

השא8645. לש  המחנהיניעב  "סןמזיירג , םילשורישת

םילוח8646. יתבב  םינהכה  קחציתיעב  יול  "וןירפלה , םילשורילשת

הכלהה8647. רואל  הרישנה  עשוהיתיעב  "הןמלמק , םילשורימשת

לארשיב8648. תדה  תייפכ  בקעיתיעב  "דילאכמ  קרבכשת ינב 

רזעילא8649. קשמד  והילאלעב  ןתנ  "גטור  קרבמשת ינב 

םיכרכ8650.  2 "ר > - דא תורטע   > םירוטה לעב 
( - םירוטה לעב   ) רשא ןב  בקעי 

ןב דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
ןימינב

"ו םילשורינשת

ר"ה,8651. םש - ' בותכ   ' "ד בארה תוגשה  םע  רואמה  לעב 
"ה)הכוס זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  "גהיחרז  םילשוריסשת



םיכרכ8652.  2 שפנה -  )לעב  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "אםהרבא  גרפ Pragueעקת

האירקה8653. לאכימלעב  בל , - "ארב הינתננשת

הדשה8654. היראלעב  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "זףוזור , קרוי New Yorkצרת וינ 

טדטשלכיממ8655. םשה  ץריהלעב  ילתפנ  "חןאמרא , ,שת ביבא לת 

אינתה8656. רלעב  "בןטרגניו , םילשוריסשת

אינתה8657. הדוהילעב  םהרבא  ןב  בוד  "דןזור , ביבא Tel Avivשח לת 

םיכרכ8658.  3 הפ -  רזעילאלעב  םהרבא  ןב  קחצי  - יול , "א שת
"ו בקעי Neve Ya'akשת הונ 

"ס8659. שה תודגאו  נ"ך  בוט -  םש  )לעב  טקלמ  ) לאומש "פ , "חלרח םילשוריכשת

בוט8660. םש  ןב י צלעב  לדנמ  םחנמ  ןועמש  - קינדוו , "ח שת
"י דנלבילק Clevelandשת

םיכרכ8661.  2 בוט -  םש  "ט)לעב  שעב  ) רזעילא ןב  "בלארשי  םילשוריכשת

םיכרכ8662.  2 בוט -  םש  ןב י צלעב  םחנמ  ןועמש  "חקינדוו , Lodzצרת זדול '

םיכרכ8663.  2 השדח > - הרודהמ   > בוט םש  ןב י צלעב  םחנמ  ןועמש  "טקינדוו , םילשורינשת

םיכרכ8664.  2 ןח > - תרדה  ןוכמ   > בוט םש  "ט)לעב  שעב  ) רזעילא ןב  "הלארשי  דודשאעשת

טאטשלכיממ8665. םש  ןבלעב  ביל  הירא  לקז  קחצי  רסמרוו ,
"ווהיתתמ םילשוריסשת

"ב)8666. דהמ  ) טאטשלכיממ םש  ןבלעב  ביל  הירא  לקז  קחצי  רסמרוו ,
"הוהיתתמ םילשוריעשת

ותאוצו8667. לארשי  תראפת  בקעילעב  לאלצב  ןב  הירש  "איקצילבד , "דלשת מח

הבושת8668. קחצילעב  "ארוגירא , ביבאצרת לת 

החנמה8669. השמתולעב  ןויצ  ןב  "טיזגלא , היגלבנשת

םיכרכ8670.  6 ךוניח > - תחנמ  ע"ס   > החנמה םחנמתולעב  "דדנרבמרוו , קרבשח ינב 

התראפתב8671. אזלעבאזלעב  תיבל  וניתובר  יזנג 

הליהקןעזלעב8672. "ברפס  ישת

תופוסא8673. םיניעילעב  רואמ  תבישי  ידימלת  "הץבוק  םילשורינשת

ןירדהנס8674. תופוסא -  ברהילעב  זכרמ  "טתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ8675.  8 תופוסא -  ףסאילעב  תעבג  שרדמה  "עתיב  "דשת מח

םרבא8676. תירב  יכדרמילעב  ןב  םהרבא  "דיאלוזא , הנליו Vilnaלרת

.8677< דלווקוב ברה  תרודהמ   > שפנה )ילעב  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "אםהרבא  קרבעשת ינב 

"ה>8678. זרה תוגשה   > שפנה )ילעב  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "זםהרבא  ,פרת בוקרטעיפ

םיכרכ8679.  3 שפנה -  )ילעב  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "בםהרבא  השרו Warsawמרת

"ה8680. זרל תוקלחמה  עלס  ףוריצב  "ד  בארל שפנה  )ילעב  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "זםהרבא  םילשוריסשת

א8681. תופסותה -  ריאמילעב  "חהראימ , םילשורינשת

םיכרכ8682.  2 תופסותה -  תופסותהילעב  "דילעב  שח

לארשי8683. תורפסב  םייח  היראילעב  "אןשוש , תובוחרלשת

םש8684. דודילעב  ןב  ללה  השמ  "גירז , םילשורינשת

הרותה8685. לע  תופסות  תופסותהילעב  "הילעב  םילשורילשת

הבושת8686. קחציילעב  לאומש  "טרשכ , םילשוריכשת



ץראל8687. ןבלילעב  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "טהדוהי  קרבסשת ינב 

ךוב8688. רוכזי  הליהקוואטאכלעב -  "ארפס  סרייאישת סונאוב 

ריזנ8689. הכוס , "ס  מע תוכוס -  בדקמעב  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "דךברעיוא , קרבעשת ינב 

הריבעב8690. האבה  הוצמ  סחנפיניינעב  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

הזה8691. ןמזב  תיבה  רהל  תולעל  רוסיאה  הדוהיןינעב  ןב  בקעי  "דסדע , "דשח מח

דויה8692. וב  םישל  ןיליפתב  םישועש  ךתחה  לדנמןינעב  םחנמ  "דרשכ , םילשוריכשת

תיעיבשב8693. תועקרק  תריכמ  רתיה  בקעיןינעב  ןב  הידבוע  "מףסוי , שת

רוסיאמ8694. םיעולב  וילכש  ימ  לצא  חראתמה  הנויןינעב  קחצי  ןב  םהרבא  דוד  "אןמרהא , םילשוריעשת

וידרה8695. תמאןינעב  תרות  "בדוגיא  "דנשת מח

ןותעב8696. "ר  השלמ תוריהז  השמןינעב  "טןמפואק , קרבנשת ינב 

םירצמ8697. תאיצי  רופיס  תוצמ  ךורבןינעב  "זרקבסיו , קרבנשת ינב 

"א ז"ל8698. רגה לש  הרות  רפס  בילןינעב  הירא  "דןמדירפ , שח

הנשה8699. שאר  םויב  וניתדובע  םשןינעב  "עםוליעב  "דשת מח

תורוכב8700. ןוידפ  קחציןינעב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , הוקתנשת חתפ 

תסנכה8701. תיב  תשודק  םחנמןינעב  ןיילק ,

"ת8702. לד תרוצב  שאר  לש  ןיליפת  רשק  באזןינעב  ןב  ליבייפ  אגרש  םייח  קנרפ ,
"וףלוו םילשוריכשת

םירג8703. ףסויינינעב  "טןמניירג , "דעשת מח

תישארב8704. השרפה -  םשינינעב  "דםוליעב  םילשוריעשת

םימתכ8705. ףסויינינעב  "טןמניירג , "דעשת מח

הצקומ8706. ףסויינינעב  "דןמניירג , "דשח מח

הקשהו8707. הריתס  יוניק  קחציינינעב  ןב  יכדרמ  "גטנוד , םילשוריסשת

תוקזחומו8708. הסיפת  יבצינינעב  לדנמ ,

םיכרכ8709.  2 ינחנת -  יבצךתצעב  בקעי  יקסבוק , ' "גצוב תיליעעשת ןיעידומ 

ה8710. אבא -  תיב  ןושמשתובקעב  "חיררה , םילשורינשת

"ז>8711. שרגה יבתכמ   > אבא ב תיב  לסיזתובקעב  החמש  "זויז  םילשורינשת

ךרד ה'8712. ןויצתובקעב  ןב  "אקוק , םילשוריסשת

האריה8713. םהרבאתובקעב  ןב  והילא  םהרבא  ןלפק ,
"חוהילא םילשורימשת

םינמזהו8714. םידעומה  יבצתובקעב  "טדלפניא , םילשוריעשת

א8715. רבחמה -  השמתובקעב  ןב  דוד  לואש  וק , ' "אצוב בקעיעשת בכוכ 

םיכרכ8716.  2 רבחמה -  דודתובקעב  לואש  וק  ' בקעיצוב בכוכ 

הרונמה8717. דודתובקעב  ןב  המלש  "ןרציפש , םילשורישת

ירודכ8718. קחצי  יבר  םילבוקמה  ןקז  תוקלתסה  ןרהאתובקעב  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

א8719. הגספה -  ןהכהתובקעב  דוד  לליה  ןב  ןמלק  "טשווירט , קרוי New Yorkפרת וינ 

םימחול8720. םירמאמותובקעב  תומישר  "דטקל  קרבשח ינב 

ידעומ ה'8721. ןויצתובקעב  ןב  "בקוק , םילשוריסשת

םיכרכ8722.  10 ןרמ -  ןרהאתובקעב  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ8723.  2 השמ -  אביקעתובקעב  השמ  יקסנ , ' "חצוקיט קרבמשת ינב 



א8724. "ל -  זח ירופיס  לדנהתובקעב  "גישורבאד , יכאלמעשת תירק 

םיכרכ8725.  4 וניתובר -  לדנמתובקעב  םחנמ  "גץילרג , םילשורימשת

םיכרכ8726.  14 "י -  שר השמתובקעב  ןב  דוד  לואש  וק , ' "דצוב בקעישח בכוכ 

םולש8727. לבויתובקעב  הדוהי  "טרגנ , קרבסשת ינב 

שידקה8728. תליפת  השמתובקעב  ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

רזעילא8729. םשיבקעב  םוליעב 

לבויו8730. הטימש  הנומא -  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "בןייטשלדא , םילשוריפשת

םירוכיב8731. הנומא -  יבקעב  תואוקמ -  תעד -  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "טןייטשלדא , םילשוריעשת

בויא8732. םיבותכה -  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "הןייטשלדא , ןורשהעשת תמר 

תור8733. תוליגמה -  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "דןייטשלדא , קרבשח ינב 

םידעומה8734. בקעייבקעב  יזינג , בקעי -  "בבוקיזיא , קרבעשת ינב 

םידעומה8735. הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "טןייטשלדא , קרבעשת ינב 

ךלמה8736. יבקעב 
יכדרמ ןב  בקעי  םהרבא  ןמדירפ ,

( וילע  ) ףסוי "דםולש  קרבעשת ינב 

.8737< ראובמה אידג  דח   > ןאצה בקעייבקעב  "גקילג , "דנשת מח

ןאצה8738. ךלמילאיבקעב  ןב  יבצ  "זרטכש , םילשורינשת

ןאצה8739. יולהיבקעב  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ8740.  2 ןאצה -  רזעילאיבקעב  טייח , בקעי -  ןושרג  סייוו ,
( ךרוע  ) "גםייח דווקילעשת

םידעומו8741. םיגח  לאימחרייבקעב  בקעי  "ביקסנישוד , משת

ףסוי8742. בקעייבקעב  ןב  ףסוי  "בבויזרמ , םילשוריעשת

בקעי8743. עשוהייבקעב  ןב  יכדרמ  םייח  "הרזייו , םילשוריסשת

םיכרכ8744.  2 ךוניח -  תחנמ  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "הןייטשלדא , קרבסשת ינב 

ןיקיזנ8745. הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "וןייטשלדא , םילשוריעשת

תוישרפ8746. לאימחרייבקעב  בקעי  "זיקסנישוד , לשת

םיכרכ8747.  3 הדות -  הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "וןייטשלדא , ןורשהעשת תמר 

דומלת8748. הדוהייבקעב  יבצ  ןב  בקעי  "דןייטשלדא , ןורשהעשת תמר 

אחישמד8749. הדוהיאתבקעב  בקעי  ןב  ריאמ  "ביריאמ , ןודנול Londonישת

אחישמד8750. לארשיאתבקעב  בקעי  "היסאגול , םילשוריסשת

"ח8751. וא הדוהיב  עדונ  הדוהי -  היעשיירעב  םייח  ןב  שיבייל  הדוהי  "בגינק , פשת

שדקה8752. לאומשיתרעב  ןב  ריאמ  "דןמיניירג , קרבנשת ינב 

הנשיחא8753. ןושמשהתעב  ןב  קחצי  "גגרובזניג , תובוחרסשת

תיבה8754. השמיתאפב  "דןמטוג , "דשח מח

חספ8755. לש  הדגה  םירשי -  ףסוייפב  ןב  קחצי  ןשוש , "וןב  םילשורימשת

םירשי8756. ןויציפב  ןב  לאיחי  "גףוהשיפ , עשת

םירשי8757. םהרבאיפב  ןב  לאומש  "הלאלצב , םילשוריעשת

םירשי8758. באזיפב  םירפא  "דךולב , דודשאסשת

הללהא8759. םיבר  יולהיפב  םהרבא  ןב  ףסוי  "חאשיש , ןודנולמשת

ותושעל8760. ךבבלבו  ןהכהךיפב  והילא  רתלא  "בןמדירפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םידימלתה8761. זנאצלופלפב  "זתבישי  הינתננשת



יכוניחה8762. ןהכהןפב  דהא  "וןועמ , תיליעעשת רתיב 

תיקולא8763. לארשיהדוקפב  "גסה , םילשורינשת

החישא8764. ןסינךידוקפב  יכדרמ  ןב  םהרבא  "חלורק , םילשורילשת

םיכרכ8765.  3 החישא -  םחנמךידוקפב  השמ  "דדלעפנביוט , סשת

הלבקהו8766. תודיסחה  רזעילאסדרפב  ןרהא  ןב  ללה  ןילטייצ ,

דודרודזורפב8767. ןב  והיעשי  "גדעיבא , םילשורישת

לבקמה8768. ףסויקרפב  "דןמניירג , "דשח מח

םלוע8769. ןהכהיחתפב  המלש  , "דגרבנטור םילשוריסשת

הנשה8770. ץראבתאצב  תויולתה  תווצמל  "דהקלחמה  "דשח שח

הנש8771. םירפאתאצב  ןב  קחצי  םהרבא  רחש , ןב 
"איכדרמ םימודקנשת

םילשורימ8772. ןומיסיתאצב  ןב  הידבוע  "פאננוז , "דשת מח

םלשורימ8773. ריאמיתאצב  השמ  "פרגניזלש , "דשת מח

תורודה8774. ריאמתבצב  ןב  רודגיבא  השמ  "כסאוולוש , קרוישת וינ   New York

םיכרכ8775.  2 טפשמבו -  קחציקדצב  ןב  לאיחי  "טרדיו , קרבנשת ינב 

טופשת8776. קודצקדצב  "עיזנכשא , ךיריצשת

יננוכת8777. םינברוהקדצב  םימכח  "ו.הירבט  אכנאלבאזאכשת

קשעמ8778. יקחר  יננוכת  םידרפסההקדצב  תדע  "ד.הירבט  הכנלבזכ Casablancaסרת

םיכרכ8779.  9 םורי -  לאכימרוצב  םרוי  'ל , "טגרבא תוביתנסשת

הליסמה8780. םשידיצב  "וםוליעב  "דעשת שח

יתדמיח8781. סחנפםליצב  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

תויוכלמ8782. לש  לאכימןליצב  םולש , - "ושיא ביבאלשת לת 

ישאר8783. יאחויתיציצב  "פלוכשא , םיסכרשת

רזעיבא8784. הדוהיריצב  "נביבש , תובששת ןולא 

רזעילא8785. לאכימריצב  ןב  ןאמפיל  רזעילא  "טץאזיונ , הבלסיטרב Bratislavaכרת

םיכרכ8786.  2 קחצי -  יבצריצב  ילתפנ  ןב  ןויצ  ןב  קחצי  "ולטנזור , קרבסשת ינב 

לא8787. ןהכהלצב -  ןועמש  רזעלא  דלפנרוק ,

היציזיוקניאה8788. ןרהאלצב  למל  רשא  ןב  ריאמ  "וןמהל , ביבאטשת לת 

תוכוסה8789. גחל  םירמאמו  תושרד  הנומאה -  ןושרגלצב  ןועמש  "אגרבנזור , תרפאעשת

לשאה8790. ןרהאלצב  לאומש  "פסנרייא , דווקילשת

הכרבה8791. המלשלצב  קחצי  ןב  ךורב  לאלצב  קרבועשתיולב , ינב 

המכחה8792. המלשלצב  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

המכחה8793. "קלצב  כמ םיקרפ  ישארו  תומישר 
"ד בחמ "ר  "זומדא יכאלממשת תירק 

םיכרכ8794.  6 המכחה -  םהרבאלצב  ןב  לאלצב  "נןרטש , םילשורישת

םיכרכ8795.  2 בוטה -  לארשילצב  ןב  היבוט  לאלצב  "גןיטשנטוו , עשת

רתכה8796. קחצילצב  לאלצב  "אןייטשדילב , קרבפשת ינב 

תובהלה8797. לצב  םיצעה  לארשילצב  םייח  "דלרפ , ןגשח תמר 

שדוקה8798. ןאמפיללצב  בוט  םוי  ןב  לאלצב  "זוואקאר , םילשוריסשת

םיכרכ8799.  2 הדמח -  לאקזחילצב  ןב  לארשי  רזעילא  "עךבריוא , םילשורישת



ךדי8800. בקעילצב  ןב  ריאמ  - קזב , "ח סשת

ךיפנכ8801. המלשלצב  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

ךיפנכ8802. ןועמשלצב  "פטנוד , "דשת מח

םיכרכ8803.  2 שדקמ -  הילצרהלצב  ללוכ  אנפלוא  "דתיב  הילצרהשח

תוכרב8804. ףסכה -  תויכשמ  לואשלצב  יבצ  קחצי  ןב  ףסוי  גרבנכייר ,
"זיולה קרב Bene Berakעשת ינב 

ףסכה8805. תויכשמ  לואשלצב  יבצ  קחצי  ןב  ףסוי  "אגרבנכייר , קרבפשת ינב 

הפוקתה8806. תונויסנ  רדנסלצב  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
- קחצי "ג קרבעשת ינב 

םיקידצ8807. "בםיטוקיללצב  םילשוריסשת

.8808< תשדוחמ הרודהמ   > חצ רשאלצב  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

ב8809. רמות -  רמטאסדלצב  "ט  ירהמ קרויתבישי  וינ  קרב -  ינב 

.8810' הל הרישא  יתדמיח , לאכימולצב  "פיתמד , אביקעשת רוא 

יתדמח8811. המלשולצב  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ןיבעשטמ8812. ןואגה  לע  יתדמח -  ריאמולצב  םייח  ןב  ביל  הדוהי  ץיבוניבר ,
"סדוד םילשורישת

יתדמח8813. בילולצב  הדוהי  יבצ  ךולב ,

יתדמח8814. קרבולצב  ינב  הרות  תוחרא  יכינח  קרבתליהק  ינב 

התנווכו8815. הכוס  תווצמ  יתבשיו -  יתדמח  םשולצב  "דםוליעב  עשת

םיחבז8816. עמש -  החמשילצלצב  ןב  לאלצב  "זרלסק , הרדחסשת

רבדמב8817. ןויצרצב  ןב  קי , ' "דצבב קרבשח ינב 

םייחה8818. "חםידפסהרורצב  םילשורימשת

םייחה8819. םרמערורצב  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
דוד "ביכדרמ  פשת

םיכרכ8820.  47 םייחה -  לדנמרורצב  םהרבא  "הדנלדירפ , "דסשת בח רה  תלחנ 

םיכרכ8821.  2 הרובגבו -  עשוהיהשודקב  "חץישבייא , אתאלשת תירק 

םיכרכ8822.  2 ןרהא -  לש  ןרהאותשודקב  "זבולרפ , םילשוריסשת

םישודק8823. המלשלהקב  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ8824.  3 ךיתיזח -  רעבשדוקב  בד  "וץיבוניבר , םילשוריעשת

ךתיזח8825. רזעילאשדוקב  השמ  "ודרובצרוש , קרבנשת ינב 

םלשה8826. הנר  םיטויפולוקב  םיריש  ץבוק 

רפוש8827. םיסנלוקב  ןב  םחנמ  "דןטיבא , םילשוריסשת

םיחספ8828. החמש -  םהרבאלוקב  ןב  ןועמש  "חיראריח , ביבאסשת לת 

הפוקז8829. המלשהמוקב  ןב  לאינד  "זסיקריס , םילשוריישת

םייחה8830. רפסו  קבי  רבעמ  םילוח  ריאמרוקב  ןב  רזיל  רזעילא  "זטוהסדנאל , ןילרעבכרת

ומש8831. ןורכזיארוקב  "ערפס  רפסשת תירק 

"ם8832. תס ומש -  לאלצביארוקב  םייח  ןב  לאומש  יקסני , ' "דזורוח רפסשח תירק 

םלשוריב8833. הילגנא  יכיסנ  יבצירוקב  ןב  יכדרמ  סחניפ  "היקסבייארג , םילשוריצרת

דומלתה8834. לאקזחיתרוקב  בקעי  "גיולה , הניוכרת  Vienna

םירפסו8835. םישיא  הסמו -  דודתרוקב  "גרמת , םילשורילשת

םיארקה8836. תודולותל  רעבתרוקב  םהרבא  "דרבולטוג , אנליוכרת



היהת8837. םוחנתרוקב  אנהכ , "גאריפש  ישת

הרותה8838. הדוהיתואיקב  םייח  ןב  םחנמ  המלש  "גםאר , "דסשת מח

םיכרכ8839.  16 הכלהכ -  ארזעתואיקב  ןב  לאומש  הדז , - "אןהכ םילשוריפשת

הינב8840. םיסכרץוביקב  תובישיה  יכינח  שרדמה  "טתיב  םיסכרעשת

םיכרכ8841.  7 דחא -  "וץבוקהנקב  קרב Bene Berakעשת ינב 

תלגלגל8842. בקעיעקב  ןב  והילא  "אחילאמלא , םילשוריערת

עדיו ה'8843. ןרהארקב  רזעלא  "אבהובא , קרבפשת ינב 

םיכרכ8844.  3 חרזי -  דודרקב  ןב  יח  בקעי  "בהלודלימ , 'נרת ץיבונרצ

םיכרכ8845.  2 ומש -  לאומשיארקב  לאפר  "חםיובנריב , םילשוריסשת

םיכרכ8846.  2 ומש -  ןמלזיארקב  המלש  ןב  לאומש  "טךאברעיוא , קרבעשת ינב 

םידיסח8847. רזעיבאברקב  "טןיטשרוב , םילשורימשת

שודק8848. לאומשךברקב  ןב  הידבוע  - יאכז , "ג םילשוריפשת

םיכרכ8849.  2 שודק -  השמךברקב  ןב  הירנ  עשוהי  ןגאריפש , ןג Ramat Ganתמר  תמר 

שדקא8850. עשוהייבורקב  "הץישבייא , םילשוריסשת

שדקא8851. ןורכזיבורקב  "דץבוק  "דשח מח

שדקא8852. הירכזיבורקב  ןב  ללה  ןמלז  "דלדנפ , דוואקיילעשת

לבויה8853. דודןרקב  עשוהי  "זןמטרה , םילשוריסשת

םירפס8854. השמתרקב  ןב  רסיא  לארשי  "ו,םולבדלוג , מרת ], שיראפ

םולש8855. ןושלהשקב  תרימש  "דדעו  םילשוריסשת

תולבא8856. תוכלה  םולש -  םהרבאשקב  "דםהרבא , םילשורינשת

והפדרו8857. םולש  ףסוישקב  ןב  לואש  לאפר  לאימחרי  רלימ ,
"היבצ םילשוריסשת

המלש8858. השמשקב  ןב  המלש  ןאנאד , - "צןבא הכנלבזכ Casablancaרת

.8859< אניירקוא ןיסייר , ןילופ , תוריזג   > ןהכההשקב רזעלא  ןב  והימרי  "זהשמ  םדרטסמאעת

ןהכההשקב8860. רזעלא  ןב  והימרי  "דהשמ  ץמ Metzכקת

ךלמה ע"ה8861. דוד  ונינודא  רבק  לע  הרמואל  והילאהשקב  ןב  םייח  "אףסוי  ישת

ינפ8862. ןושמשושקב  ןב  קחצי  "דגרובזניג , םילשורימשת

ינפ8863. השמושקב  ןב  הירנ  עשוהי  "דאריפש , ןג Ramat Ganשח תמר 

םינתיאה8864. חרי  ינפ -  םשושקב  "פםוליעב  "דשת מח

השמתושקב8865. ןב  לארשי  הרא , ' "ג,גאנ ערת ], םלשורי

תבשב8866. םירפאתושקב  דוד  ןב  באז  בקעי  "הרשיפ , םיקפואסשת

ןמזה8867. יפכ  םייודיוו  ןמחנתושקב  רזעילא  היצנו Veniceת"טהאופ ,

אשידק8868. אטוז  ארדאהמ  .התושקב  " צרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"הםילשורי םילשוריצרת

תבש8869. לש  םיטויפתושקב  "ג.תוליפת  תוריב Beirutערת

ןידמלה8870. קחציתשקב  ןב  םהרבא  "זישרדב , ןדייקצרת

לוביג8871. והירמשרב  ןב  לואש  קחצי  יקסביינק ,
םייח "אףסוי  קרבסשת ינב 

אידה8872. אשוזרב  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  ,1899שרוט , אשראוו

םחלו8873. ףסוירב  הללאדבע  ןב  "אםירפא  םילשוריסרת



שרופמה8874. יאחוי  ןרהארב  "דאריפש , קרבשח ינב 

ןומדק8875. שוריפ  םע  יאחוי  דיעסרב  ןב  קרבףסוי  ינב 

ףסוי8876. ףסוירב  "הדרגוב , םילשוריעשת

בבל8877. בבלרב  "הרב  םילשורינשת

יאויל8878. יבצרב  ןב  בקעי  קחצי  םייח  "וןילחר , קרוי New Yorkסרת וינ 

.8879< אנינת ארודהמ   > יאויל הירארב  ןב  רכששי  םלושמ  ץיוורוה ,
יולה "טשביל  סרת

םיכרכ8880.  2 יאויל -  הירארב  ןב  רכששי  םלושמ  ץיוורוה ,
יולה שביל 

 - "א כרת
"ב בובל Lvovלרת

הוצמ8881. ןמלקרב  "טןאמטייוו , קרוי New Yorkפרת וינ 

הוצמ8882. "רב  םולש תבהא   " "פןוכמ םילשורישת

תושרד8883. הוצמ  תושרדרב  הוצמ  1921רב 

הרותה8884. יקוספב  אחפנ -  ןהכהרב  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "וקוק , הירבטעשת

יתחפ8885. ףסוירב  סחנפ  ןב  ןתנ  "חםימואת , נשת

אבא8886. הכזמ  בודארב  יכדרמ  ןב  ביל  הדוהי  "אןוירוג , םילשוריערת

תורודה8887. שובייפיארב  אגרש  ןב  לכימ  םייח  "יןילכימ , ביבא Tel Avivשת לת 

"ג8888. ירת םייחתישארב -  ןב  והילא  "וןופלח , ןוליאעשת ףונ 

ארב8889. קודצתישארב  ןב  יכדרמ  "אסורג , קרבסשת ינב 

ץעוי8890. דודברב  "אהידבוע , הירבטעשת

ןורחאה8891. ןרהאעגרב  למל  רשא  ןב  ריאמ  "טןמהל , םילשורישת

המחכ8892. "סםירבהרב  םילשורישת

םיכרכ8893.  6 ןמזה -  לואשחורב  "דירמד , הירבטשח

םהרבא8894. ןאמילסךורב  והילא  ןב  ךורב  םהרבא  "זינמ , םילשורימשת

םיכרכ8895.  5 רמוא -  ךורבךורב  "ואגרש , םילשוריעשת

השועו8896. רמוא  הרשךורב  "הןמכייט , "דסשת בח רפכ 

ןתנ8897. רשא  עשוהיךורב  ןרהא  "הןיספ , "דעשת שח

התא8898. גילעזךורב  רשא  "היקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

םוי8899. םוי  ךלמילאךורב ה ' ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

ומש8900. ךורבו  אוה  דעלאךורב  "בלטרופ , ןולקשאעשת

םוקמה8901. המלשךורב  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ8902.  4 ןחלשה -  ךורבךורב  "אןהכ , קרבמשת ינב 

א-ב8903. םשה -  ףסויךורב  בקעי  ןב  השמ  "אןאמטור , בושטידרבערת  Berdichev

שדוקמו8904. דודךורב  םהרבא  ןב  בקעי  "בןאמזיירג , םילשוריעשת

םעט8905. עשוהיךורב  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "הלאקזחי  בוקרק Cracowנרת

םיכרכ8906.  3 השדח > - הרודהמ   > םעט עשוהיךורב  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "בלאקזחי  םילשוריעשת

םיכרכ8907.  2 םעט -  םהרבאךורב  ןב  ךורב  "גונאדילוט , םילשוריסשת

םינבמ8908. דודךורב  לאפר  ןב  ךורב  "סימלשורי , םילשורירת

םינבמ8909. בקעיךורב  םיסינ  רוכב  "חיחרזמ , רימזיא Izmirכרת

םינבמ8910. ףסויךורב  ןב  ןאמסוז  םהרבא  "וסמהרבא , הנליו Vilnaכרת



רשא8911. םינבמ  ןורכזךורב  "חרפס  םילשורימשת

רשא8912. םינבמ  בילךורב  הדוהי  ןב  ליזנא  "טרשא  הוקלוז Zholkvaקת

ג8913. רשא -  םינבמ  יתיאךורב  ןמ , ' "דזרות ןאששח תיב 

יכדרמ8914. ןרהאךורב  יכדרמ  "עדלפנזור , םילשורישת

םיכרכ8915.  2 יכדרמ -  ריאמךורב  ןב  יכדרמ  - דירפ , "ה לרת
"ו בובל Lvovסרת

םיכרכ8916.  5 יכדרמ -  יולהךורב  יכדרמ  ךורב  "דדניירפ , קרבשח ינב 

דג8917. ביחרמ  ינמחךורב  ןב  דייעס )  ) דג קרבןהכ , ינב 

םירוסא8918. ריתמ  ברהךורב  ידיסח  .םיארי  להק  .ילארק 
"הץיברוה יניאס Seiniצרת

ליצמו8919. הדופ  םשךורב  "פםוליעב  "דשת מח

םיכרכ8920.  4 ירוצ -  ןבךורב  םחנמ  םייח  ןב  המלש  ץרקנמולב ,
"בןויצ לשת

.8921 - ןילפת תויתוא  ירתכ  ןילפת -  ןוקת  רמאש -  ךורב 
אתיב )אפלא  רידהמ  ) לדנמ םחנמ  בהז , "לישמ  םילשורישת

רמאש8922. םשךורב  "דםוליעב  מח

םיכרכ8923.  2 רמאש -  עשוהיךורב  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "ולאקזחי  םילשוריכשת

םיכרכ8924.  3 רמאש -  יולהךורב  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "הןייטשפא , ביבאכשת לת 

םיכרכ8925.  2 רמאש -  ךורבךורב  "חאגרש , םילשורימשת

םיכרכ8926.  2 רמאש -  םייהשנוזמךורב  השמ  ןב  "דםהרבא  בולקש Shklovסקת

םיכרכ8927.  2 רמאש -  דודךורב  ןב  ךורב  "טסקאס , דווקילעשת

הרות8928. ןתנש  יבצךורב  ריאמ  ןב  רשא  "אןמזורג , קרבעשת ינב 

הרות8929. ןתנש  בילךורב  הירא  "ורנייוו , עשת

םדא8930. לש  םשומורב  "אםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

םדא8931. לש  היננחומורב  "ולגסה , םיקפואעשת

םלוע8932. לש  יכדרמומורב  "השאטופ , םילשוריסשת

םלוע8933. לש  עשוהיומורב  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "בדלוג , קרבסשת ינב 

םלוע8934. לש  והילאומורב  ןהכה -  םוחנ  ןב  בד  רסיא  קוק ,
"דןועמש שח

םלוע8935. לש  לארשיומורב  בקעי  "עיסאגול , םילשורישת

םלוע8936. לש  בקעיומורב  ןמלז  "ד,יקסנאינחיוו , ,נרת אססעדא

םלוע8937. לש  ףלווומורב  ןמלק  ןב  בד  והילא  דוו , ' "טגנרג םילשוריעשת

דלישטור8938. דנומדא  בקעיןורב  ןב  בקעי  ןיקסלופ , - - ירעי "צ רת
"א ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ8939.  2 םייח -  הנויןורב  ןב  םייח  "טןורב , היכרבעשת

ףוע8940. לש  תואירב  ונינמזב  יוצמה  ילוח  ןינעב  הכלה  בקעירורב  ןב  הדוהי  "בסדע , םילשורילשת

ררוב8941. תוכלהב  םירועיש  וללמ -  לאנתנרורב  "טרינ , "דעשת מח

ררוב8942. הכלה -  לאומשירורב  םהרבא  ןורכז  ללוכ 

תוכלה8943. הלישירורב  דוד , "אןב  פשת

םיכרכ8944.  2 תוכלה -  יתבשירורב  יכדרמ  "ורגרבנזייא , הינתנסשת



תודמה8945. יולהירורב  ביל  ריאמ  ןב  היבוט  "זטיוול , גרפ Pragueסקת

.8946< השדח הרודהמ   > תודמה יולהירורב  ביל  ריאמ  ןב  היבוט  "זטיוול , סשת

םיכרכ8947.  3 תודמה -  יכדרמירורב  בקעי  ןב  םייח  - ןוסנשריה , "ט פרת
"א םילשוריצרת

םיכרכ8948.  2 ןירועישהו -  תודמה  יולהירורב  לאומש  ןב  ריאמ  "הןיילק , להיוא Satoraljaujheפרת

הנשמ8949. םחנמירורב  ןב  םהרבא  "הראלקש , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ8950.  4 אתתעמש -  רשאירורב  ףסוי  ןב  לאפר  "וןמיונ , תיליעעשת ןיעידומ 

תונושה8951. תודעה  יגהנמ  ירדגב  יולהםירורב  היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "דלגס , "דשח מח

"ה8952. יארה תוכלהב  םירמאמםירורב  "בץבוק  םילשורינשת

"ם8953. במרב יולהםירורב  ףסוי  לארשי  ןב  ןויצ  ןב  "גןאמרב , םילשורישת

תירבעה8954. הפשב  שומישה  רבדב  תורעהו  םולשםירורב  "דןמדירפ , קרבשח ינב 

ןנער8955. דודשורב  ןב  ןועמש  ךורב  "טןומולס , הוקתעשת חתפ 

.8956( בוזו ' זב  ) הליהקביזרב 1984רפס 

ןרהאיליזרב8957. "גסוקרמ , םילשורימשת

ענזערעב8958. עלעטעטש  ןיימ  הנזרב -  יתרייע  הליהקהנזרב -  "דרפס  ביבאישת לת 

םייחה8959. אצומ  ןבוארהאירב  ןב  יכדרמ  השמ  "בפורט , "דמשת בח רפכ 

אפרמו8960. ןנחתואירב  "דןירג , "דשח מח

האופרו8961. לאומשתואירב  "טןרטש , םילשוריסשת

הכלהב8962. ןרהאהירטאירב  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

שידחה8963. עדמה  רואב  םלועה  ןרהאתאירב  "בטרב , םילשוריכשת

ןוכיתה8964. דודחירב  ןב  ביל  רשא  "וקסירב , םילשוריסרת

םיכרכ8965.  2 ןוכיתה -  םיסנחירב  "גחירב , דולסשת

םיכרכ8966.  4 ןוכיתה -  םייחחירב  ןב  לאקזחי  "טןמרב , םילשוריעשת

הדמשה8967. הנחממ  היחתפהחירב  ןב  יבצ  השמ  "אהירנ , םילשוריכשת

בהז8968. בקעייחירב  ןב  טידנב  ךורב  "טןאמסקילג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ךירעש8969. םהרבאיחירב  "דןמרסו , ןג Ramat Ganשח תמר 

הליהקןאשטירב8970. "דרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

הליהקהבישטירב8971. 1970רפס 

.8972< תעדו םעט   > ןכשמה תכאלמד  ןבאתיירב  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "טבקעי  קרבנשת ינב 

םיכרכ8973.  2 ןכשמה -  תכאלמד  ןכשמהאתיירב  תכאלמד  "חאתיירב  סרת

.8974< םירקי םיטוקיל   > תוליצא תכסמד  תוליצאאתיירב  תכסמד  אתיירב  "ח -  "דבש "דשח מח

תודימ8975. הרשע  שלשד  לאעמשיאתיירב  יברד  "האתיירב  הנליו Vilnaפרת

תודמ8976. םיתשו  םישלשד  תודימאתיירב  "ב  לד "האתיירב  הנליו Vilnaפרת

.8977< תורואמה יליבש   > ןטקה לאומשד  ןאמפילאתיירב  הידידי  ןב  ביל  הירא  "בןיקפיל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תראפת8978. תורואמה , יליבש   > ןטקה לאומשד  אתיירב 
< יבצ

ןאמפיל הידידי  ןב  ביל  הירא  ןיקפיל ,
םהרבא ןב  שריה  יבצ  רגניבלא , - 

הדוהי
"ב םילשוריצרת

ןטקה8979. לאומשד  ןטקהאתיירב  לאומשד  "גאתיירב  ןימד Frankכרת טרופקנרפ 

האניחרי8980. לאומשד  ןטקהאתיירב  לאומשד  "האתיירב  הנליו Vilnaפרת



םיכרכ8981.  2 הרות -  השעמ  הרותאתיירב  "ההשעמ  השרו Warsawמרת

הימש8982. קחציךירב  "זןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

ןייעמה8983. לארשיתוכירב  "בירזעילא , משת

ךלמה8984. ףסויתכירב  ןב  יכדרמ  "איקציוואס , לשת

םילשורי8985. ףסויתכירב  ןב  יכדרמ  "כיקציוואס , קרוי New Yorkשת וינ 

תויולג8986. לש  הידפולקיצנא  אטילד -  הליהקקסירב  "ורפס  םילשוריטשת

אכלמד8987. אתונמרוה  יולהשירב  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"בשטיראפמ "דמשת מח

תובא8988. הדוהיתירב  ןב  םהרבא  "בטאיירוק , ונרוויל Livornoכרת

תובא8989. ףסויתירב  ןב  קחצי  ןשוש , "הןב  קרבנשת ינב 

תובא8990. בדתירב  שורעב , םלפ , בקעי -  ץנרק ,
"חםהרבא השרו Warsawכרת

תובא8991. הירגנוהתירב  "סילודג  קרבשת ינב 

תובא8992. דיגמהתירב   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "ךאנבודמ גרבסגינקרת

Koenigsberg

םישורדה8993. קלח  השדח - > הרודהמ   > תובא הדוהיתירב  ןב  םהרבא  "אטאיירוק , דודשאעשת

והילא8994. תרעסב  תובא  - תירב  לאומש ןב  עשוהי  ףסוי  ןילביר ,
ןימינב םהרבא  ןב  ףסוי  "דןילביר , םילשוריסשת

תובא8995. יקרפ  לע  תובא  ףסויתירב  ןב  קחצי  ןשוש , "דןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םהרבא8996. ריאמתירב  ןב  םהרבא  "דיזנכשא , השרו Warsawמרת

םהרבא8997. בקעיתירב  לאפר  ןב  םהרבא  "אהרעשוב , ונרוויל Livornoנקת

םהרבא8998. ץרפתירב  ןב  םהרבא  "טרגניזלש , םדרטשמאמקת
Amsterdam

םהרבא8999. והילאתירב  ןב  החמש  "מםהרבא  השרו Warsawרת

םהרבא9000. םהרבאתירב  "הןומיימ , דודשאסשת

םהרבא9001. םירפאתירב  ןב  םהרבא  "טרדנלרדינ , גרפסש

םהרבא9002. םהרבאתירב  ןב  בוד  לאומש  גרבלגיא ,
"חוהילא השרו Warsawמרת

םהרבא9003. לכימתירב  לאיחי  ןב  םהרבא  "טתוילגרמ , בוקרטויפ Piotrkowנרת

םהרבא9004. םהרבאתירב  ןב  ןימינב  יבצ  "מךאבריוא , ןימד Frankרת טרופקנרפ 

םהרבא9005. םהרבאתירב  "ווייליראמא , יקינולש Salonikaנקת

םהרבא9006. סנרפ ז"לתירב  םהרבא  רוחבל  ןורכז  "גרפס  םילשורינשת

א9007. םהרבא -  השמתירב  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "אןהכה , הברישת ג'

המכח9008. לחנ  םהרבא -  ףסויתירב  ינש ,)  ) "טיאתבש םילשוריעשת

הלימ9009. תירב  ינינע  םהרבא -  םהרבאתירב  "הןידוונרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ9010.  3 םהרבא -  יולהתירב  יתבש  ןב  םהרבא  "דץיוורוה , הטיולס Slavutaנקת

םיכרכ9011.  3 םהרבא -  ןבתירב  שריה  יבצ  םהרבא  יקסבונצפ ,
"טרזעלא טרופנרידעקת

Dyhernfurth

םיכרכ9012.  5 םהרבא -  סחניפתירב  ןב  םהרבא  "גלאינד , םילשורינשת

.90132 "ץ -  בעיה וניברל  זע  לדגמ  לע  ןהכה  םהרבא  תירב 
ןהכהםיכרכ בוט  םוי  ןב  םהרבא  "וןהאק , עשת

םיכרכ9014.  2 םרבא -  הנקלאתירב  ןב  השמ  ףסוי  "האריפש , ידורב Brodyלרת



םיכרכ9015.  2 השדח > - הרודהמ   > םרבא הנקלאתירב  ןב  השמ  ףסוי  "גאריפש , סשת

האצוה9016. םינתיא -  םחנמתירב  ןב  יבצ  "הץנלג , םילשוריסשת

םינתיא9017. קסירבתירב  תחפשמ  "בינבר  הינתנסשת

והילא9018. לאומשתירב  ןב  והילא  ןמלק  ןאמלפוק ,
"זיבצ הנליו Vilnaפרת

והילא9019. קחציתירב  ןב  והילא  "בןוטיב  היריבמשת

והילא9020. והילאתירב  "וסיידנרב , קרבעשת ינב 

והילא9021. ןאמלסתירב  ןב  יכדרמ  "אוהילא , םילשוריפשת

והילא9022. ףסויתירב  ןב  והילא  "חןגרפיא , דודשאסשת

תמא9023. רוגתירב  "דתיב  קרבשח ינב 

םירפא9024. לארשיתירב  בקעי  ןב  םירפא  "גטכה , קרבסשת ינב 

שא9025. השנמתירב  ןב  רזעילא  "גבווש , קרבסשת ינב 

ןימינב9026. םימחרתירב  והילא  ןב  ןימינב  "והתוח , םילשוריסשת

דוד9027. היראתירב  דוד  ןב  םהרבא  "בךייר , םילשורימשת

יולה9028. יולהתירב  השמ , ןב  המלש  "גץבקלא , בובלכרת  Lvov

א9029. יולה -  םלושמתירב  ןב  רשא  בקעי  יקסבייארג ,
יולה לבייפ 

 - "ג סרת
"א םילשוריערת

יולה9030. יולהתירב  םהרבא  ןב  והילא  ןילבול Lublinת"הןגניטא ,

תלהק9031. יולה -  בקעיתירב  ןב  הידעס  יול  "סינמחנ , םילשורישת

יולה9032. קחציתירב  בוט  "איולה , םילשוריעשת

םיכרכ9033.  2 יולה -  ןרהאתירב  ןב  רמתיא  "זדופחמ , דודשאסשת

םיכרכ9034.  2 יולה -  "עתירב  "עהשי םילשורישת

םיכרכ9035.  2 יולה -  לכימתירב  בקעי  ןב  ירוא  יכדרמ  ןמלגנא ,
"פיולה ןויצלשת ןושאר 

.9036< יולה טבש   > םלשה יולה  םלושמתירב  ןב  רשא  בקעי  יקסבייארג ,
יולה "זלבייפ  םילשורינשת

ןיאושינה9037. ןושמשתירב  ןב  קחצי  "הגרובזניג , םילשורינשת

תבשה9038. תבשהתירב  "דתירב  םילשורישת

הרותו9039. .יתירב  לאינד  "זהדאז , םילשוריסשת

הרותו9040. ףסויתירב  ןב  לאכימ  "חץרפ , םילשורינשת

םיכרכ9041.  2 הרותו -  והילאתירב  ןב  עשוהי  לואש , "אאבא  קרבעשת ינב 

הרות9042. וז  קודצתירב  ןב  יכדרמ  "טסורג , קרבסשת ינב 

םייח9043. תירבתירב  רדס  םהרבא -  ןב  דוד  םהרבא ,
"ההלימ םילשוריעשת

םיכרכ9044.  2 הדוהי -  היעשיתירב  בקעי  "טאיולב , םילשורילשת

עשוהי9045. קחציתירב  ןב  עשוהי  "סלאינראק , םילשורישת

ףסוי9046. ריאמתירב  ןב  ףסוי  "צןאמרנייר , ירוגליב Bilgorajרת

ףסוי9047. והילאתירב  ןב  ףסוי  , "דןהכ םילשורישח

בקעי9048. םהרבאתירב  ןב  בקעי  "סיסותייפ , ונרוויל Livornoקת

בקעי9049. םולשתירב  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשורימשת



םיכרכ9050.  2 בקעי -  בקעיתירב  ןב  יכדרמ  ךורב  - ץישביל , "ו לרת
"ז השרו Warsawלרת

םיכרכ9051.  3 בקעי -  השמתירב  ןב  בקעי  "טונאדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ9052.  2 בקעי -  דועסמתירב  ןב  בקעי  "הםדינ , שמשעשת תיב 

קחצי9053. .הלימהתירב  םדוק  ינימש  ליל  .םינוקית 
.ה " "הכרת כרת

קחצי9054. בקעיתירב  ןב  קיזיא  קחצי  "חרבח , השרומרת

קחצי9055. ןועמשתירב  ןב  ןויצ  - ןב קחצי  "בןוסקאזיא , הנליו Vilnaסרת

קחצי9056. .הלימהתירב  םדוק  ינימש  ליל  .םינוקית 
םדרטשמא .ב  " ירת

"ב םדרטשמאירת
Amsterdam

קחצי9057. קחציתירב  ןב  ץקיקמ  ןימינב  "זידיד , הבר Djerbaצרת ג'

קחצי9058. .הלימהתירב  םדוק  ינימש  ליל  .םינוקית 
םדרטשמא .ד  " "דרת םדרטשמארת

Amsterdam

קחצי9059. םולשתירב  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשוריסשת

קחצי9060. המלשתירב  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

קחצי9061. בילתירב  הדוהי  קחצי  - ןישודאק , "ז נרת
"ח קרוי New Yorkנרת וינ 

םיכרכ9062.  2 קחצי -  קחציתירב  ןב  ףסוי  "זןמציו , קרבנשת ינב 

םהרבא9063. ןב  קחצי  םהרבאתירב  בקעי  ןב  קחצי  "וןאמטאקוב , הנליו Vilnaערת

םיכרכ9064.  5 הנוהכ -  לאינדתירב  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
הדוהי

 - "א שת
"א הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ9065.  2 םלשה -  הנוהכ  לאינדתירב  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"נהדוהי קרבשת ינב 

.9066< הנוהכ יחבש  ןועמש -  רעש   > םלוע תנהכ  - תירב  ןהכה לאוי  ןב  קיזיא  קחצי  כ"ץ ,
יאמש שריה , ןועמש -  "זרדנלגנא , םילשוריסשת

םיכרכ9067.  4 םלוע -  תנהכ  ןהכהתירב  לאוי  ןב  קיזיא  קחצי  "וכ"ץ , בובל Lvovנקת

התורכ9068. השמתירב  ןב  עשוהי  לארשי  גרבצרה ,
"דהמלש קרבכשת ינב 

םיתפשל9069. התורכ  ןימינבתירב  ןתנוי  "ארגרבדלוג , נשת

םיתפשל9070. התורכ  ינגדתירב  "זןהכ , םילשוריעשת

םייאופרו9071. םייתכלה  םיטביה  הלימ -  םהרבאתירב  "זגרבנייטש , םילשורילשת

הדגאבו9072. הכלהב  הלימ  םולשתירב  דוד  "פיקנ , םילשורישת

חלמ9073. יכדרמתירב  ןב  ילתפנ  "וטנב , גרפעקת  Prague

חלמ9074. בודתירב  ןב  יתבש  "זגרבנזור , הנליו Vilnaסרת

.9075< השדח הרודהמ   > חלמ יכדרמתירב  ןב  ילתפנ  "טטנב , םילשוריסשת

חלמ9076. ינרותתירב  "דץבוק  דעלאשח

םיכרכ9077.  2 חלמ -  ןאמפילתירב  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "חןב  םדרטשמאעת

Amsterdam

םלוע9078. חלמ  םשתירב  "טםוליעב  "דעשת מח

הינשה9079. ךרד  בקעי - > תירב   > החונמ ידרפסהתירב  ןומרמ  קחצי  ןב  "אםהרבא  "דפשת מח

םיכרכ9080.  4 החונמ -  ידרפסהתירב  ןומרמ  קחצי  ןב  "טםהרבא  םילשורינשת

יכדרמ9081. היעשיתירב  ןב  קחצי  יכדרמ  "זגרבנייוו , עשת



השמ9082. לאינדתירב  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"טהדוהי תוביתנלשת

ןתנ9083. ןתנתירב  ןב  ןנחוי  והילא  "זהירארוג , "דסשת בח רפכ 

יטניסניס9084. תדו  יניס  דודתירב  םילשורידשחרנזלט ,

םלוע9085. לאפרתירב  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  םילשוריכשת

םלוע9086. השמתירב  םהרבא  ןב  בקעי  םייח  "יםולב , קרוי New Yorkשת וינ 

.9087< השדח הרודהמ   > םלוע יולהתירב  ץריה  ילתפנ  "אםיובדניו , סשת

םלוע9088. "מתירב  "דשח "דשח מח

חנ9089. תשרפ  םלוע -  המלשתירב  "אןיישדנומ , םילשוריפשת

םיכרכ9090.  2 םלוע -  םלועתירב  - תירב  "פ קת
"ז הנליו Vilnaצרת

םיכרכ9091.  4 םלוע -  ךורבתירב  ןב  עשוהי  ןימינב  "דרבליז , קרבלשת ינב 

םיכרכ9092.  3 םלוע -  דודתירב  השמ  "אילאוו , םילשוריפשת

"ת)9093. וש  ) םלוע המלשתירב  רזעילא  ןב  בקעי  קיזיא  "ורלוו , השרו Warsawנרת

ןורחאה9094. םלוע  לאיחיתירב  ןב  ףסוי  אביקע  "חרגניזלש , םילשורינרת

םיכרכ9095.  2 םלשה -  םלוע  םלשהתירב  םלוע  "חתירב  םילשוריכשת

אמק9096. םלוע  לאיחיתירב  ןב  ףסוי  אביקע  "נרגניזלש , םילשורירת

שדוק9097. ןרהאתירב  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

שדוק9098. םהרבאתירב  הידידי  "וןייר , םילשוריעשת

םינושאר9099. היחתפתירב  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , ביבאלשת לת 

םולש9100. םירפאתירב  ןב  םולש  - ןאמכאוו , "ט פרת
"צ השרורת  Warsaw

םולש9101. השמתירב  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  "הןהכ , הבר Djerbaצרת ג'

םולש9102. השמתירב  ןב  םולש  "גןהכ , דודשאסשת

םולש9103. ינרותתירב  "דץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ9104.  4 םולש -  אטליפתירב  ןב  "הסחניפ  בוידרב Bardejovפרת

םיכרכ9105.  3 םולש -  םהרבאתירב  ךורב  ןב  סחנפ  "וונאדילוט , םילשוריסשת

םימעה9106. תרות  רפס  אוה  םולש  לבטתירב  דוד  ןב  בקעי  השמ  "סףראשדרווש , ,רת אעמאלאק

הרשע9107. שלש  הדוהיתירב  בקעי  "חדיוואד , דווקילעשת

הרות9108. ףסויתירב  "חסאה , "דסשת מח

םיכרכ9109.  2 םהרבא -  לש  והילאותירב  דוד  "חןוטיב , עשת

ותא9110. התיה  רזעילאיתירב  "חלאיתשק , "דעשת מח

בקעי9111. בקעייתירב  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבכשת ינב 

םיכרכ9112.  2 בקעי -  ןהכהיתירב  סחנפ  ןב  בקעי  "זרנייטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ9113.  10 קחצי -  באזיתירב  ףלוו  ןב  קחצי  "אדנרב , קרבפשת ינב 

םולש9114. לארשייתירב  ןב  דוד  רזעלא  "הקילג , םילשוריעשת

םולש9115. באזיתירב  רשא  ןב  ףסוי  דלישהטאר ,

םיכרכ9116.  2 םולש -  ןהכהיתירב  בקעי  ןב  סחניפ  "ארנייטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ9117.  4 םולש -  סחנפיתירב  "זאריפש , תילעעשת רתיב 

ורוצני9118. תרופךתירב  והילא  "אינרהט , "דעשת מח



םהרבא9119. םהרבאךרב  השרוךרב 

תוכרב9120. תוכלה  תודוסי  םהרבא -  "דדלפזיירךרב  "דשח מח

םהרבא9121. תא  םייחךרב  ןב  םהרבא  'י , "זגאלאפ יקינולש Salonikaירת

םהרבא9122. תא  יבצךרב  ןב  םהרבא  "ארנזור , םילשוריעשת

וליח9123. שדוקךרב ה ' תורגא  "בףסוא  ןודנולמשת

קחצי9124. השמךרב  ןב  קחצי  סאפ , "גיד  יקינולש Salonikaסקת

יתחקל9125. המלשךרב  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

השמ9126. קשמדמךרב  יכדרמ  ןב  השמ  "טיטנאלאג , ונרוויל Livornoסקת

השמ9127. יכדרמךרב  השמ  "גרגעטש , קרבנשת ינב 

השמ9128. לארשיךרב  ןב  עטנ  ןתנ  "חיקסבלוא , םילשורינשת

השמ9129. השמךרב  תרדא , "בןב  יקינולש Salonikaסקת

השמ9130. דודךרב  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "בהפמק , קרבעשת ינב 

.9131< השדח הרודהמ   > השמ קשמדמךרב  יכדרמ  ןב  השמ  "ביטנאלאג , קרבפשת ינב 

םיכרכ9132.  10 השמ -  יבצךרב  םייח  ןב  השמ  "זםיובלטייט , סשת

הנורחא9133. םולשהכרב  םולש , "זשיא  קרבטשת ינב 

הנורחא9134. לאומשהכרב  ןב  לואש  ףסוי  "טןייטשנזייא , םילשורינשת

הבר9135. אשודיקב  םשהכרב  "דםוליעב  "דשח מח

.9136< הכרבה רוקמ   > תשלושמה ןיטקיטמהכרב  קחצי  ןב  "ארזעיבא  בובל Lvovירת

החלצהו9137. בילהכרב  הדוהי  ןב  ףסוי  םייח  "םןאמיינ , בובל Lvovרת

העושיו9138. תוכרבהכרב  "א.תוליפת  אניופרת

םיכרכ9139.  2 םולשו -  השמהכרב  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  "זןהכ , הבר Djerbaפרת ג'

םיכרכ9140.  6 םולשו -  בילהכרב  הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"דיולה םילשוריעשת

םיכרכ9141.  2 הכלהכ -  םייחהכרב  ןב  והילא  "סןייטשקילק , קרבשת ינב 

התכלהכ9142. והילאהכרב  קחצי  ןב  יכדרמ  םחנמ  קלופ ,
"היולה דודשאעשת

םהרבאל9143. םירמאמהכרב  "חתפוסא  םילשוריסשת

םייחל9144. ןבהכרב  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "דלארשי  םילשוריישת

לארשיל9145. קחציהכרב  ןב  ןועמש  "בןהכה , הגיר Rigaצרת

םיכרכ9146.  2 לארשיל -  לארשיהכרב  "טקראטשדולב , "דעשת מח

םחנמל9147. עשוהיהכרב  ןב  יבצ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"ולשה סיאול St. Louisטשת .טס 

שארל9148. ןבהכרב  היכרב  "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ןהכה "וקחצי  השרו Warsawכרת

שלש9149. ןיעמ  יולההכרב  רזעילא  ןב  קחצי  "ורבוו , הימולוק Kolomyyaצרת

א9150. ןויצמ -  רתלאהכרב  ןב  ןויצ  ןב  ךורב  טרופאפר ,
ןהכה "בהחמש  רימוטיז Zhitomirסרת

.9151< םירעש יחתפ   > ןויצמ ב רתלאהכרב  ןב  ןויצ  ןב  ךורב  טרופאפר ,
ןהכה "בהחמש  רימוטיז Zhitomirסרת

הבורמ9152. ףסויהכרב  ןב  דוד  רזעילא  "אאריפש , קרבפשת ינב 



תשלושמ9153. בונידמהכרב  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ז- הלשימרפ Przemyslנרת

תשלושמ9154. בקעיהכרב  ןב  ףסוי  "חאריפש , סרת

תשלושמ9155. ריאמהכרב  באז  ןב  יבצ  "טץיבוקשומ , הטיגרמ Marghitaצרת

תשלושמ9156. בובירגמהכרב  המלש  "הךילרא , ירוגליב Bilgorajצרת

תשלושמ9157. בקעיהכרב  ןב  םהרבא  "נקיב , הבלסיטרב Bratislavaרת

תשלושמ9158. היראהכרב  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"טיולה ןודנול Londonישת

תשלושמ9159. לאיזועהכרב  ירדא , ןהכה -  קחצי  ןמרבוה ,
לאפר "טןב  "דעשת מח

תשלשמ9160. דודהכרב  השמ  ןב  ןמלז  המלש  "גןאמדירפ , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

תוכרב9161. תכסמ  לע  תשלשמ  תשלושמהכרב  "גהכרב  השרו Warsawכרת

.9162< שדח רדס   > תוכרב תכסמ  לע  תשלשמ  תשלושמהכרב  "זהכרב  םילשורימשת

.9163" ןימאמ ינא   " חסונ לע  םירואיב  הנמאנ -  םולשהכרב  ןב  השמ  "חיולב , קרבנשת ינב 

הנמאנ9164. ריאיהכרב  "דןמאנ , תוביתנעשת

המלש9165. לואשהכרב  ןב  אבא  "חסקאוו , בוקרק Cracowפרת

המלש9166. ריאמהכרב  המלש  ןב  םייח  השמ  "ביקסבסוס , םילשוריעשת

ומש9167. םייחוכרב  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
"ורזעלא תיליעעשת ןיעידומ 

קחציתוכרב9168. יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

יבא9169. ריאמתוכרב  ףסוי  ןב  דוד  יכדרמ  "האנהכ , םילשורינשת

ךרבא9170. םימחרתוכרב  ןב  םהרבא  "וןהכ , םילשוריעשת

תוכרב9171. שיא -  - תוכרב  םייח ןב  רתלא  הדוהי  שורפ ,
יבצ ילתפנ  ןב  לאומש  "ורמייהסדליה , םילשוריעשת

ןובשחב9172. םהרבאתוכרב  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "גסוקניפ , םיקפואסשת

םיכרכ9173.  2 ןובשחב -  ןועמשתוכרב  "זגלוב , םילשוריעשת

היחמה9174. לע  הנורחא  הכרב  םייחתוכרב  ןב  לאימחרי  ' גרובצניג , "ט םילשוריישת

תוכרב9175. ירוה -  ןנחלאתוכרב  ןרהא  טריביונ ,

םיכרכ9176.  2 םייחה -  היעשיתוכרב  ןב  םייח  "טסיורק , קרבלשת ינב 

ןנוקיתכ9177. תווצמה  ןימינבתוכרב  ןתנוי  ןב  לדנמ  םחנמ  רמיווש ,
"בשינייב דודשאנשת

ראובמה9178. ןינהנה  םייחתוכרב  "זסורפ , "דסשת בח רפכ 

חספה9179. בקעיתוכרב  השמ  "גסייו , סשת

תבשה9180. םוחנתוכרב  ןב  דוד  "גיקסלודופ , תיליעעשת ןיעידומ 

"ל9181. זיראה חסונ  יפ  לע  רחשה  רחשהתוכרב  "סתוכרב  עבששת ראב 

הליפתה9182. יבצתוכרב  "זןוזנתנ , קרבסשת ינב 

ןיליפתה9183. יבצתוכרב  םייח  ןב  בקעי  עטנ  ןתנ  "ושביוט , צרת

תואדוהו9184. יבצתוכרב  לאומש  ןב  ריאמ  ףסוי  "טסייוו , סשת

תואדוהו9185. לכימתוכרב  לאיחי  ןב  יבצ  ןועמש  "א,ןוסניחאי , ,מרת אשראוו

תואדוהו9186. בדתוכרב  קחצי  ןב  ךורב  "וסאה , קרבסשת ינב 

םייח9187. ףסויתוכרב  םירפא  ןב  ךורב  םייח  אנהכ ,
"חןהכה בושטידרב Berdichevנרת



םיכרכ9188.  2 םייח -  םייחתוכרב  "חרגרב , םילשורילשת

בוט9189. לאפרתוכרב  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריסשת

הטעי9190. םייחתוכרב  ןב  יכדרמ  "דהיטע , "דשח מח

תוכרב9191. קחצי -  לאונמעתוכרב  םחנמ  "הןייטשנרב , םילשורינשת

לארשי9192. והילאתוכרב  ןב  קחצי  לארשי  - יקסבונאי , "ב פרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowפרת

ןורשי9193. לאומשתוכרב  "סןיזור , םילשורישת

דעל9194. בקעיתוכרב  לארשי  ןב  ילתפנ  חנ  "עריילופ , השרורת

םיכרכ9195.  2 קידצ -  שארל  הירשתוכרב  ןב  דוד  "ביקצילבד , עשת

םיכרכ9196.  2 "ם -  רהמ גרובנטורמתוכרב  ךורב  ןב  "עריאמ  םילשורישת

םימ9197. לאפרתוכרב  ןב  ףסוי  יכדרמ  השמ  סחוימ ,
"טסחוימ יקינולש Salonikaמקת

.9198< השדח הרודהמ   > םימ לאפרתוכרב  ןב  ףסוי  יכדרמ  השמ  סחוימ ,
"הסחוימ םימלתעשת

םחנמ9199. הדוהיתוכרב  ןב  לדנמ  םחנמ  ןושרג  אריפש ,
יולה "וביל  הנליו Vilnaכרת

עברא9200. ןיעמו  שולש  ןיעמ  לבייפתוכרב  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "דןמרבה , "דשח מח

םיכרכ9201.  3 השמ -  לאומשתוכרב  ןב  השמ  ךורב  ןוסלבייפ ,
"דרודגיבא םילשוריכשת

םיכרכ9202.  2 השמ -  ןימינבתוכרב  ריאמ  ןב  השמ  קו , ' "גזוי תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ9203.  2 שאר -  ןרהאתוכרב  לאומש  ןב  לואש  "זןיבור , קרבנשת ינב 

לאומש9204. לאומשתוכרב  אגרש  "ארעלצינש , םילשורימשת

םיכרכ9205.  3 םימש -  תוכרבתוכרב  "א.תוליפת  דאדגב Baghdadצרת

םיכרכ9206.  12 םימש -  לאומשתוכרב  ןב  לאפר  "גםולב , עשת

לעמ9207. םימש  תוכרבתוכרב  "ג.תוליפת  םילשוריישת

ועקתשנש9208. יבצתוכרב  "דרנורג , םילשוריסשת

םהרבא9209. םהרבאיכרב  "פןהכה , עבששת ראב 

ןיבוריע9210. םייח -  ןהכהיכרב  םייח  ןב  היעשי  "פירוגמ , "דשת מח

םיכרכ9211.  13 ףסוי -  לאפריכרב  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "כקחצי  רת

םיכרכ9212.  4 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > ףסוי לאפריכרב  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  עשת

ישפנ9213. הדוהייכרב  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל "חקיזייא  Clujפרת זולק '

א ב9214. ישפנ -  םולשיכרב  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ארפוס , םילשורינשת

בא9215. והיתתמתכרב  ןב  ךורב  םהרבא  "טרלסקיפ , קרבנשת ינב 

ןיכרבמ9216. דציכ  בא -  הדוהיתכרב  לאיתוקי  "הגרבנירג , ןפאלאנמעשת

םיכרכ9217.  5 בא -  ךורבתכרב  םהרבא  "בןמדוג , תיליעעשת ןיעידומ 

בקעי9218. אבא  ןורכזתכרב  "חרפס  םילשוריסשת

תובא9219. םילשוריתכרב  .ט  " פרת .רודיס  "ט.תוליפת  םילשוריפרת

תובא9220. דודתכרב  הנוי  ןב  ךורב  "ניקסבוקר , םילשורישת

תובא9221. ונרווילתכרב  .ה  " כרת "ה.תובא  ונרוויל Livornoכרת



םיכרכ9222.  7 יבא -  קחציתכרב  םהרבא  "זלזרב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ9223.  2 ביבא -  ןרהאתכרב  ןב  הדוהי  םהרבא  "הןמקנירב , םילשוריסשת

רדגיבא9224. לאקזחיתכרב  רדגיבא  ןב  הינב  "ולצנבנ , םילשורינשת

םהרבא9225. ןומימתכרב  ןב  השמ  ןב  "כםהרבא  קיל Lyckרת

םהרבא9226. הדוהיתכרב  ןב  ןנחלא  "לםהרבא  השרו Warsawרת

םהרבא9227. בודתכרב  ןב  םהרבא  "ואריפש , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םהרבא9228. ןושרגתכרב  ןב  ילבא  םהרבא  "וןזיור , השרו Warsawנרת

םהרבא9229. יבצתכרב  םהרבא  ןב  קחצי  "וןיילק , )צרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

םהרבא9230. שריהתכרב  יבצ  ןב  םהרבא  "גרנילרב , ןילרב Berlinסרת

םהרבא9231. ריאמתכרב  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא ןימד Frankfמרת טרופקנרפ 

םהרבא9232. והילאתכרב  ןב  םהרבא  "וודורב , היצנו Veniceנת

םהרבא9233. יכדרמתכרב  ןב  ץריה  ילתפנ  םהרבא  רני ,
שריה "ליבצ  בובל Lvovרת

.9234< יעשי ןרק   > םהרבא היעשיתכרב  ןאמניילק  יבצ -  םהרבא  "הסייו , קרבסשת ינב 

םהרבא9235. םהרבאתכרב  "תכרב  םילשוריסשת

םהרבא9236. והילאתכרב  ןב  םהרבא  "בגראב , םילשוריסרת

א9237. םהרבא -  םחנמתכרב  ןב  יבצ  םהרבא  "גסייו , קרבמשת ינב 

םהרבא9238. ריזראבזתכרב  דוד  ןב  "אםהרבא  הוקלוז Zholkvaיקת

םהרבא9239. ריאמתכרב  ןב  הדוהי  םהרבא  "יינבוכוד , םילשורישת

.9240< םדק יררה  תרודהמ   > םהרבא דודתכרב  ןב  םהרבא  "אץיבוקשרה , םילשוריסשת

םיבז9241. הדנ , תוירוה , םהרבא -  ךורבתכרב  ןב  םהרבא  "זןלפק , דווקילסשת

םהרבא9242. יולהתכרב  בקעי  ןב  םהרבא  "חרדוהמ , םילשוריכשת

.9243< המלש תמכח  תרודהמ   > םהרבא הדוהיתכרב  ןב  ןנחלא  "דםהרבא  םילשורינשת

םהרבא9244. לאינדתכרב  "סיביבא , שמששת תיב 

םהרבא9245. ריאמתכרב  ןב  םהרבא  - יזנכשא , "ב לרת
"ו הסדוא Odessaנרת

םהרבא9246. יבצתכרב  ןב  שובא  םהרבא  ןגובנלנצאק ,
"השריה השרו Warsawעקת

םהרבא9247. רשאתכרב  ןב  דוד  םהרבא  "חןאמראוו , הימולוק Kolomyyaמרת

םהרבא9248. דודתכרב  ןב  םהרבא  "אץיבוקשרה , סרת

םהרבא9249. בדתכרב  םייח  םהרבא  "אקיצראנילמ , 'הצרת זמול

םהרבא9250. םהרבאתכרב  "טןאהד , "דעשת מח

םיכרכ9251.  5 םהרבא -  שריהתכרב  יבצ  ןב  שובא  םהרבא  "דדליפ , צרת

םיכרכ9252.  3 םהרבא -  השמתכרב  ןב  יבצ  םהרבא  - אנדורב , "ט נרת
"ג הנליו Vilnaערת

םיכרכ9253.  25 םהרבא -  לאפרתכרב  ןושמש  ןב  םהרבא  "זרגנלרא , םילשורימשת

םיכרכ9254.  4 םהרבא -  המלשתכרב  ןב  םהרבא  "בשיווירט , היצנו Veniceיש

םיכרכ9255.  4 םהרבא -  השמתכרב  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "גןהכה , הבר Djerbaצרת ג'

םיכרכ9256.  3 תוכרדהו > - םירמאמ   > םהרבא לאפרתכרב  ןושמש  ןב  םהרבא  "ארגנלרא , םילשוריסשת

םיכרכ9257.  9 םהרבא -  היראתכרב  ןב  יכדרמ  םהרבא  "זטרבלא , דודשאסשת



םיכרכ9258.  5 "ת > - הע  > םהרבא היראתכרב  ןב  יכדרמ  םהרבא  "עטרבלא , דודשאשת

םיכרכ9259.  23 םהרבא -  םהרבאתכרב  "פןמכורב , םילשורישת

םהרבא ב9260. ךורבתכרב  םהרבא  "טרגרבנזור , וזמגלשת

.9261< דמחנ שורד   > ויתואירקו םהרבא  השמתכרב  ןב  םהרבא  "אןירפלייה , גרפ Pragueנש

קחצי9262. םהרבא  המלשתכרב  והילא  ןב  קחצי  םהרבא  "אלגיס , וגקיש Chicagoצרת

די9263. בתכ  םהרבא  דיתכרב  בתכ  םהרבא  תכרב 

ןרהא9264. ןתנתכרב  ןב  ןרהא  "גןיוול , Drogobychערת ץיבוהורד '

ןרהא9265. הטמ  חרפ  ןרהא -  רשאתכרב  ןב  ןרהא  "לןאמזיוה , םילשורישת

א9266. ןרהא -  ןויצתכרב  ןב  ןרהא  "אןוראוב , םילשוריסשת

הכוס9267. ןרהא -  ביריתכרב  "דילאומש , קרבעשת ינב 

ןרהא9268. םשתכרב  "דםוליעב  תיליעעשת רתיב 

ןישודיק9269. ןרהא -  לאויתכרב  השמ  ןב  ןרהא  "וןיקלאוו , משת

םיכרכ9270.  6 ןרהא -  רשאתכרב  ןב  ןרהא  "דקינסאימ , םילשוריסשת

םיכרכ9271.  2 ןרהא -  יתבשתכרב  דוד  ןב  ריאמ  בקעי  "טרנסגנל , יזרסת וינ ג' קייסאפ 

םיכרכ9272.  6 ןרהא -  היראתכרב  ןב  ןרהא  דןיטשרבלוו , "" ךמסיחאשח

לאירוא9273. המלשתכרב  ןב  לאירוא  "טרפוס , םילשורינשת

םיכרכ9274.  2 לאירוא -  והיעשיתכרב  ןב  לאירוא  "זהרבוח , לאילחנעשת

הנבלה9275. תכרב  שיא -  והילאתכרב  ןב  ןתיא  "הןשוש , קרבעשת ינב 

שיא9276. בדתכרב  השנמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "גץרווש , קרבנשת ינב 

שיא9277. דודתכרב  ירוא  ןב  היעשי  םהרבא  "פהפמק , רפסשת תירק 

םיכרכ9278.  2 שיא -  חנתכרב  ןב  קחצי  םהרבא  "בןייש , עשת

םיכרכ9279.  3 ןתיא -  והילאתכרב  ןב  ןתיא  "זןשוש , קרבסשת ינב 

תוכרב9280. ןנחלא -  ץרפתכרב  ןב  ןתנ  "דיקצינטס , תובוחרשח

והילא9281. בוניילואמתכרב  בקעי  ןב  "חוהילא  קבסדנו Wandsbeckפת

והילא9282. ןהכהתכרב  םיסנ  ןב  והילא  "גךיווד , ונרוויל Livornoנקת

והילא9283. םהרבאתכרב  ןב  והילא  שורה , "טןב  הבר Djerbaצרת ג'

והילא9284. והילאתכרב  ןב  השמ  "בןומימ , הלופע Afulahישת

והילא9285. יולהתכרב  ןמלז  המלש  ןב  והילא  "דרשיפ , סשת

והילא9286. בקעיתכרב  ןב  והילא  "סץרפ , םילשורישת

והילא9287. .ןאמילסתכרב  ןב  והילא  "וינמ , םילשוריכשת

א9288. והילא -  והילאתכרב  "בזרא , םילשוריפשת

םיכרכ9289.  3 והילא -  והילאתכרב  ןב  השמ  המלש  "זראמע , םילשוריסשת

םיכרכ9290.  3 והילא -  רורדתכרב  והילא  "עינש , דעלאשת

םיכרכ9291.  2 השדח > - הרודהמ   > והילא םהרבאתכרב  ןב  והילא  שורה , "דןב  םילשוריעשת

םיכרכ9292.  2 והילא -  והילאתכרב  ןולקשאונאיצרמ ,

םיכרכ9293.  2 והילא -  והילאתכרב  םילשוריןהכה ,

םיכרכ9294.  2 והילא -  והיתתמתכרב  םולש  ןב  והילא  "דיקסבוקר , תיליעשח ןיעידומ 

רזעילא9295. אפילתכרב  רזעילא  "זךאבניו , םילשוריעשת

םיכרכ9296.  5 עשילא -  היעשיתכרב  קחצי  "וסייוו , קרבעשת ינב 



תוכרב9297. רזעלא -  ךורבתכרב  ןב  רזעלא  "טסזומ , םילשוריעשת

םיכרכ9298.  4 רזעלא -  ךורבתכרב  רזעלא  "טדלאב , עשת

הנומא9299. ףסויתכרב  ןב  קחצי  "הןמקילג , משת

א9300. םירפא -  םירפאתכרב  תרופ , "זןב  םילשורינשת

םירפא9301. רעבתכרב  בד  ןב  םירפא  "ל , "מגס ןודנולשת

תוכרב9302. םירפא -  הימחנתכרב  ןב  םירפא  "סרקב , םילשורישת

.9303( הדנ תוכלה  "ע  וש לע   ) םירפא ןועמשתכרב  ןב  םירפא  "ץיקספאטינאק , םילשורירת

ירא9304. בדתכרב  ןב  םהרבא  "זןמזור , םילשוריעשת

לאירא9305. לאיראתכרב  דינוביס , '' מח

לאירא9306. ןויצתכרב  ןב  לאירא  "דיכאלמ , דעלאעשת

םיכרכ9307.  2 לאירא -  בודתכרב  ןב  ביל  הירא  - זירפ , "ז ישת
"ל םילשורישת

הירא9308. ינרותתכרב  "בץבוק  דעלאעשת

רשא9309. יולהתכרב  לישנא  רשא  "הזיירגנוי , משת

רשא9310. םימחרתכרב  ןב  םלושמ  "גןהכה , םילשוריסשת

םיכרכ9311.  6 שמוחה > - לע   > רשא םולשתכרב  ןב  רשא  "פליטרסו , םילשורישת

םינב9312. ףסויתכרב  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "דדנז , םילשורינשת

תוכרב9313. ןימינב -  םייחתכרב  ןימינב  "דסבקעי , שמשסשת תיב 

תולהא א9314. ןימינב -  ךורבתכרב  ןב  ןימינב  "בןיקצורוס , םילשוריפשת

ב9315. לאלצב -  השמתכרב  קחצי  ןב  ךורב  לאלצב  "זןוזבקעי , דודשאנשת

ךורב9316. )תכרב  יסחנפ  ) דוד יכרד  "עללוכ  םילשורישת

םיכרכ9317.  2 לאירבג -  לאירבגתכרב  הנוי  ףסוי  "דםולבסיוו , שח

ד9318. שבד -  לואשתכרב  ןב  והילא  בד  "בגרבסקילג , קרבסשת ינב 

דוד9319. "דץבוקתכרב  םילשורינשת

דוד9320. והיתתמתכרב  "וןיבור , הלשימרפ Przemyslמרת

דוד9321. רשאתכרב  ןב  דוד  םהרבא  "הןאמראוו , בובלרת  Lvov

דוד9322. יכדרמתכרב  ןב  דוד  "ביקסרבט , רימוטיז Zhitomirכרת

דוד9323. דודתכרב  "הבק , הנביבעשת םרכ 

הרות9324. א -  דוד -  לאומשתכרב  ןב  דוד  "בןיול , םילשוריפשת

םיכרכ9325.  7 דוד -  לאינדתכרב  ןב  דוד  "בררח , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ9326.  4 דוד -  םהרבאתכרב  דוד  "חםיובלדנמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ9327.  2 דוד -  ןהכהתכרב  ךינעה  ךונח  רתלא  "בץיבובייל , סשת

םיכרכ9328.  5 דוד -  לאינדתכרב  "טןויחוא , םילשוריעשת

םיכרכ9329.  2 דוד -  ךאנעהתכרב  ךונח  רתלא  שטיוואבייל ,
"אןהכה פשת

לאינד9330. םהרבאתכרב  לאינד  "דרגשי , םילשוריעשת

המלשתכרב ה'9331. ןב  םיסנ  "דןייד , קרבנשת ינב 

אפילכתכרב ה'9332. "דןינקעו , ישת

םיכרכ9333.  4 הברתכרב ה - ' ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - "הןהכ םילשוריסרת



םיכרכ9334.  5 ףסויתכרב ה - ' ןב  השמ  "סיול , קרבשת ינב 

םיכרכ9335.  2 שיעיתכרב ה - ' ןב  לאכימ  "חןינקעו , םענקיעשת

תולהא9336. להאה -  םולשתכרב  ןב  ךורב  ילתפנ  "טרציפש , קרבנשת ינב 

תוכרב9337. ינידב  להאה -  "זץבוקתכרב  תיליעעשת ןיעדומ 

תיבר9338. ינידב  להאה -  הדוהיתכרב  "זיקחצי , תיליעעשת ןיעדומ 

חרואה9339. אגרשתכרב  ןב  יכדרמ  "גןהק , קרבסשת ינב 

םירואה9340. םייחתכרב  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"בןהכה םילשוריסשת

תונליאה9341. תוכרבתכרב  "צ.תוליפת  סינות Tunisרת

תונליאה9342. םינובתכרב  החמש  "ויקסידנול , עשת

ץראה9343. ןהכהתכרב  קחצי  יול  ןב  דוד  ךורב  "דאנהכ , םילשוריסרת

ץראה9344. יכדרמתכרב  ןב  הנוי  "גלאונמע , םילשורינשת

ץראה9345. רזעילאתכרב  םוחנ  ןב  יכדרמ  "סץיבוניבר , םילשורישת

םיכרכ9346.  2 ץראה -  השמתכרב  ןב  ביל  הדוהי  "דםיובשאמ , ) צרת Warszawa

הלח9347. תיבה -  ןנחויתכרב  לאריזע  "חרעביוט , נשת

םיכרכ9348.  2 תיבה -  יבצתכרב  לאיחי  ןב  םייח  םהרבא  "גןרוהנייא , טגיס Sighetנרת

םיכרכ9349.  2 השדח > - הרודהמ   > תיבה יבצתכרב  לאיחי  ןב  םייח  םהרבא  "הןרוהנייא , ביבאנשת לת 

ירוה9350. המלשתכרב  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבנשת ינב 

חבזה9351. לארשיתכרב  ןב  לאומש  ןרהא  - רבונאדיוק , "ט כת
ת"ל

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ9352.  2 ןמ  - רמוע   > חבזה לארשיתכרב  ןב  לאומש  ןרהא  "טרבונאדיוק , ןילרב Berlinצת

ןמזה9353. קחציתכרב  ןב  םחנמ  לאכימ  "עינוליש , םילשורישת

םיכרכ9354.  2 ןמזה -  ףסויתכרב  "הרצנימ , קרבעשת ינב 

שדחה9355. ןאמגילזתכרב  ןב  לאומש  "בגרבדירפ , םיהלדר Roedelheimיקת

םיכרכ9356.  3 םייחה -  בודתכרב  םייח  "זןמזוושפ , שמשסשת תיב 

המחה9357. יכדרמתכרב  "דאנהכ , בוידרב Bardejovפרת

המחה9358. "בתכרב  ישת .המחה  תכרב  "ב.תוליפת  הבר Djerbaישת ג'

המחה9359. בקעיתכרב  תוליהק  הארוה  "טתיב  םילשוריסשת

המחה9360. רוא  המחה -  יולהתכרב  ףסוי  םייח  "טןמדירפ , סשת

.9361< אקניפס  > המחה המחהתכרב  "אתכרב  םילשורימשת

המחה9362. "גתכרב  עקת .המחה  תכרב  "ג.תוליפת  "דעקת מח

םיכרכ9363.  4 המחה -  "גתכרב  ישת .המחה  תכרב  "ג.תוליפת  יבמוב Bombayישת

"א9364. יר "ק  הגה יקספו  חסונ  ע"פ   > המחה תכרב 
םיכרכ  2 אנרמאקאנרמאקמ - > "טתודסומ  םילשוריסשת

הדגאבו9365. הכלהב  המחה  "טץבוקתכרב  םילשוריסשת

התפוקתב9366. המחה  ןהכהתכרב  ןרהא  "עלרפ , שת

היתוכלהו9367. המחה  היתוכלהותכרב  המחה  "דתכרב  קרבשח ינב 

היתוכלהו9368. המחה  הידבועתכרב  "טףסוי , םילשוריסשת

היתוכלהו9369. המחה  והילאתכרב  "טהאנ , תיליעסשת רתיב 

התכלהכ9370. המחה  לדנמתכרב  םחנמ  "אץילרג , םילשורימשת



.9371< השדח הרודהמ   > התכלהכ המחה  לדנמתכרב  םחנמ  "עץילרג , םילשורישת

ילליצריו9372. גהנמכ  המחה  "זתכרב  נרת .המחה  תכרב  "ז.תוליפת  ילצרו Vercelliנרת

היגהנמו9373. התחסונ  המחה  יכדרמתכרב  ףסוי  ןב  ריאמ  "טסייו , םילשוריסשת

"ד9374. בח גהנמ  המחה ע"פ  "אתכרב  משת .המחה  תכרב  "א.תוליפת  משת

.9375( השדח הרודהמ   ) "ד בח גהנמ  המחה ע"פ  "טתכרב  סשת .המחה  תכרב  "ט.תוליפת  סשת

לחש9376. םירופ  תבשב , לחש  חספ  ברע  המחה , תכרב 
רשאתבשב ןב  השמ  "אךובנרטש , קרבמשת ינב 

ביטמהו9377. בוטה  תכרב  בוטה -  לאומשתכרב  ןב  םייח  והילא  "היסחנפ , םילשוריעשת

אנטה9378. המלשתכרב  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

העושיה9379. עשוהיתכרב  חטומסיב , '' דעשת '' מח

הנבלה9380. ןימינבתכרב  ןב  יבצ  ףסוי  "ברלדא , םילשוריעשת

יולה9381. יולהתכרב  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "זדעלג , בקעיסשת ןורכז 

םחלה9382. ןמלזתכרב  לאיתוקי  "חסוארג , - עשת New York קרוי וינ 

םיכרכ9383.  2 ללה -  םחנמתכרב  המלש  ןב  םייח  ךונח  "חקוטשניו , דודשאנשת

תוכרב9384. האמ  האמה -  לאומשתכרב  ןב  באז  םירפא  "פזוזמ , םילשורישת

תוכרב9385. רבדמה -  דועסמתכרב  ןב  לאינד  "גןייד , תיליעסשת ןיעידומ 

"ל>9386. ארהמ ינינפ   > ןוזמה השמתכרב  ןב  ביל  הירא  "עץניצ , דודשאשת

ןוזמה9387. .בתכרב  " פת .ןוזמה  תכרב  .תוליפת 
"בםדרטשמא םדרטשמאפת

Amsterdam

ןוזמה9388. ןועמשתכרב  ןב  ןויצנב  "טןהכ , תוביתנעשת

םידגמ9389. תניג  ןוזמה -  יולהתכרב  לאיחי  "טדנארפ , ןודנולעשת

םיכרכ9390.  2 יקסביינק > - "ח  רגה ירואיב   > ןוזמה ןבתכרב  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
השמ ןב  יבצ  בורבי , לארשי -  "טבקעי  קרבסשת ינב 

םייח9391. ץפחה  תציחמב  ןוזמה  יבצתכרב  ןתנ  "דםורי , תיליעעשת ןיעידומ 

ראובמה9392. ןוזמה  םייחתכרב  ןב  ריאמ  "גלארשי , דעלאעשת

תורימזו9393. ןוזמה  בוקרקתכרב  .ז  " נש .ןוזמה  תכרב  "ה.תוליפת  גרפעש

"ה)9394. ער גארפ  םוליצ   ) תורימזו ןוזמה  "התכרב  ער .גארפ  .תורימזו  ןוזמה  "התכרב  גרפער

םהישוריפו9395. תורימזו  ןוזמה  בוקרקתכרב  .ז  " נש .ןוזמה  תכרב  "ז.תוליפת  בוקרק Cracowנש

החסונו9396. ןוזמה  ריאמתכרב  םוחנ  "גקינזנורב , םילשורינשת

.9397< הכרב עפש   > תוכרב עבשו  ןוזמה  יבצתכרב  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
םייח ןייטשדלוג , "משריה -  שת קרב - ינב 

תוכרב9398. עבשו  ןוזמה  תוכרבתכרב  עבשו  ןוזמה  - תכרב  "ז מת
"ב נשת

לת ףראדשרמרהליוו - 
א

תוכרב9399. עבשו  ןוזמה  ,תכרב  םיוברברול לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
השמ בקעי  ןב  "זבקעי  םילשוריעשת

םישוריפ9400. טקל  םע  תוכרב  עבשו  ןוזמה  ויאצאצותכרב  רפוס  םתחה  "סןרמ  םילשורישת

ןילופו9401. זנכשא  גהנמכ  ןוזמה  הדרויפתכרב  .ב  " פת .ןוזמה  תכרב  - .תוליפת  "נ םדרטסמאשת

אנדארוה9402. "ד  בא אריפש  ןתנ  ןוזמה ע"פ ר ' ןושמשתכרב  ןב  ןתנ  "אאריפש , ןולוחעשת

שוריפו9403. רואיב  םע  ןוזמה  השמתכרב  ןב  ןבואר  "דתוילגרמ , עבששח ראב 

יקסביינק9404. "ח  רגה ןרממ  רואיב  םע  ןוזמה  השמתכרב  ןב  יבצ  "טבורבי , קרבסשת ינב 

תוכרבה9405. ךירדמ  םע  ןוזמה  ףסויתכרב  לאומש  "דגרבציטש , שמשעשת תיב 



םיכרכ9406.  3 שוריפ -  םע  ןוזמה  ןושמשתכרב  ןב  ןתנ  "טאריפש , ןילבולנש

יטאנאקירה9407. שוריפ  םע  ןוזמה  ןימינבתכרב  ןב  םחנמ  "דיטאנאקיר , "דשח מח

ילגנא9408. םוגרת  םע  ןוזמה  ילגנאתכרב  םוגרת  םע  ןוזמה  "ותכרב  סשת

םימה9409. ףסויתכרב  ןב  לכימ  לאיחי  "ברמייט , כרת

ךלמה9410. ךורבתכרב  "ברבוקר , םילשוריעשת

.9411< טסקט  > הנשמה באזתכרב  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , םילשוריסשת

םיכרכ9412.  2 הנשמה -  באזתכרב  רזעילא  ןב  השנמ  "הןיילק , משת

ןינהנה9413. ןרהאתכרב  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "טןרטש , םילשורימשת

ןיאושינה9414. המלשתכרב  "טןמ , םילשוריסשת

תושפנה9415. ןהכהתכרב  יכדרמ  והילא  "טהאזמ , צרת

תוריפה9416. בודתכרב  םייח  "וןמזוושפ , שמשסשת תיב 

ר"ה9417. םיחספ , לאומש - > הדש   > חספה השמתכרב  ןב  לאומש  "בןטיבא , םילשוריסשת

חספה9418. באזתכרב  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"ךיולה ןודנול Londonשת

הסנרפה9419. יכדרמתכרב  "בשייע , תפצסשת

הרומת9420. שדוקה -  םולשתכרב  ןב  ךורב  ילתפנ  "זרציפש , קרבסשת ינב 

חירה9421. םשתכרב  "דםוליעב  קרבסשת ינב 

חבשה9422. םייחתכרב  ןב  יכדרמ  ךורב  "טרבוקר , םילשוריסשת

םיטבשה9423. ריאמתכרב  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"ויכדרמ םילשוריסשת

תיעיבשה9424. לאגיתכרב  "איערד , קרבפשת ינב 

תבשה9425. יולהתכרב  ןמלז  המלש  ןב  והילא  "זרשיפ , סשת

ד9426. תבשה -  ארזעתכרב  ןב  םהרבא  "וסדירב , םיעשת תב 

םיכרכ9427.  3 תבשה -  םהרבאתכרב  ןב  ךורב  לאפר  "טונדילוט , םילשוריסשת

רחשה9428. והיעשיתכרב  ןב  לאונמע  "זרחש , םילשוריסשת

םיכרכ9429.  2 חבשהו -  רישה  קחציתכרב  ןב  ישיבא  םהרבא  "זיול , רפסנשת תירק 

ןחלשה9430. רואילתכרב  "אזורנשור , קרבעשת ינב 

םשה9431. ריאמתכרב  "אונונעו , םילשורינשת

םיכרכ9432.  2 םשה -  קחציתכרב  השמ  "בדנאהראפ , םילשוריסשת

םינשה9433. "חץבוקתכרב  "דסשת מח

םינשה9434. ףסויתכרב  ןב  לאימחרי  ,יקסרודמא , םלשורי

הרותה9435. קיזייאתכרב  קחצי  "חגרבניו , םילשוריסשת

הרותה9436. הרותהתכרב  "אתכרב  סירפ Parisסשת

הרותה9437. עשוהיתכרב  ןב  דוד  "גןומולס , םילשוריסשת

םיכרכ9438.  3 הרותה -  לפרקתכרב  םהרבא  ןב  לאומש  "סןיודא , קרבשת ינב 

םיכרכ9439.  4 הרותה -  םיסנתכרב  'ר , "גגט םילשוריעשת

ןיליפתה9440. ךורבתכרב  "גרנפג , קרבנשת ינב 

םיכרכ9441.  2 באז -  באזתכרב  "פץיבוניבר , תיליעשת ןיעידומ 

.9442< םינשוש יטוקיל  םע   > םייח ןהכהתכרב  היעשי  םייח  "אגרבסרבלאה , ןילבול Lublinנרת

םייח9443. םוחנתכרב  ןב  לארשי  ךורב  םייח  "דרדנלנרמ , השרו Warsawמרת



םייח9444. יולהתכרב  ביל  הדוהי  םייח  "גןייטשפא , השרו Warsawערת

"ת>9445. וש  > םייח יבצתכרב  לאיחי  ןב  ךורב  "וםייח  ןילבול Lublinנרת

םייח9446. םייחתכרב  "טהפי , סשת

הכוס9447. םייח -  רזעילאתכרב  םייח  "גןייפ , םילשוריסשת

םייח9448. קחציתכרב  םייח  ןב  לאירבג  "דינטומס , "דעשת שח

םייח9449. השמתכרב  "אןמפואק , קרבפשת ינב 

םיכרכ9450.  2 םייח -  ןהכהתכרב  היעשי  םייח  "אגרבסרבלאה , ןילבול Lublinנרת

םיכרכ9451.  2 םייח -  באזתכרב  אגרש  ןב  קחצי  םייח  "זםחורי , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ9452.  2 םייח -  םייחתכרב  ןהכה , "אירוגמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ9453.  2 םייח -  יולהתכרב  לאומש  ןב  בקעי  םייח  "לןמרקוצ , ביבאשת לת 

םיכרכ9454.  32 םייח -  ןהכהתכרב  םייח  לארשי  ןב  ןתנוהי  "וגרובצק , םילשוריעשת

הלח9455. לאגיתכרב  "טיערד , קרבעשת ינב 

יקלח9456. יולהתכרב  בקעי  לארשי  "זןנער , "דעשת מח

המח9457. "גתכרב  עקת .המחה  תכרב  "ג.תוליפת  וי Reggioעקת ' גר

המח9458. דודתכרב  ןב  יח  בקעי  "ההלודלימ , ונרוויל Livornoמקת

ןח9459. דודתכרב  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

תוכרב9460. ןח -  לאננחתכרב  דרזוע , "" תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ9461.  4 ןח -  ןהכהתכרב  בוד  "טקניפ , עשת

םיכרכ9462.  4 ךונח -  ןרהאתכרב  ךינעה  ךונח  "בלרפ , דווקילנשת

ג9463. ךינתח -  ארזעתכרב  ןב  םהרבא  "הסדירב , םיעשת תב 

םינתח9464. ףסויתכרב  ןב  השמ  "זיול , קרבנשת ינב 

תולוק9465. השמח  םינתח -  ןילבולתכרב  "ביקידצ  קרבעשת ינב 

תשלושמ9466. הכרב  םינתח -  ןילבולתכרב  בולקוס , בוליפ , קצוק , "דיקידצ  קרבסשת ינב 

םינתח9467. םהרבאתכרב  ןב  בקעי  "בןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

םינתח9468. ןהכהתכרב  ילתפנ  ןב  המלש  ןסינ  "וןלפק , םילשוריעשת

םינתח9469. יבצתכרב  השמ  ןב  ריאמ  "אגרבצנימ , םילשוריעשת

בוט9470. ןהכהתכרב  רזעלא  ןב  והימרי  "אהשמ  היצנו Veniceעת

בוט9471. לאיחיתכרב  ןב  ביל  הדוהי  הירא  ןייטשפא ,
יולה "חםייח  ירוגליב Bilgorajצרת

בוט9472. םהרבאתכרב  ןב  היבוט  ךורב  ןמרדיב ,
םילשורירתלא

היבוט9473. היבוטתכרב  ןב  םהרבא  "הרדיו , קרבסשת ינב 

"י9474. די הדוהיתכרב  ףסוי  "טאנד , הפיחנשת

הדוהי9475. לאומשתכרב  םירפא  ןב  באז  קחצי  "זריאמ , תיליעעשת ןיעידומ 

ח9476. "ת >  וש  > הדוהי הדוהיתכרב  םילשוריזעשתהכרב ,

םיכרכ9477.  7 "ת > - וש  > הדוהי הדוהיתכרב  "ההכרב , םילשוריסשת

םיכרכ9478.  17 הדוהי -  ןרהאתכרב  םייח  ןב  בייל  ןמלז  "וקראטש , דודשאסשת

םיכרכ9479.  2 הדוהי -  לשיפתכרב  םירפא  ןב  הדוהי  "הץנאג , עשת

םיכרכ9480.  2 ןתנוהי -  תכרב 
 - עטנ ןתנ  ןב  ןתנוהי  ץישבייא ,

לאיחי ןב  גילז  םייח  בקעי  גאלשדלוג ,
לכימ

"ב השרו Warsawסרת



א9481. עשוהי -  ןרהאתכרב  קחצי  ןב  יבצ  עשוהי  "בןייטשנייוו , Clujשת זולק '

םיכרכ9482.  3 עשוהי -  םלושמתכרב  ןב  לישעה  עשוהי  ןמרקוצ ,
"טלאוי דווקילעשת

"ט9483. וי לאנתנתכרב  בקעי  ןב  האיט  הידידי  "חלייוו , םילשורילשת

בוט9484. םוי  ןאמפילתכרב  בוט  םוי  ןב  לאלצב  "נוואקאר , קרבשת ינב 

ףסוי9485. לדנמתכרב  םחנמ  ןב  ףסוי  "טאדנאל , בובל Lvovכרת

ףסוי9486. ףסויתכרב  ךורב  "גןוזלבייפ , קרבמשת ינב 

ףסוי9487. באזתכרב  ןב  ףסוי  "אשלדייא , יקינולש Salonikaצקת

ףסוי9488. והילאתכרב  ןב  יבצ  ףסוי  "היולה , השרו Warsawנרת

ףסוי9489. לארשיתכרב  ןב  ףסוי  ךורב  "טז"ק , קרוי New Yorkערת וינ 

ףסוי9490. לאויתכרב  ןב  המלש  "גאנבוד , טרופנרידמקת
Dyhernfurth

ףסוי9491. הדוהיתכרב  ןועמש  "אבל , םילשורינשת

ףסוי9492. ןולובזתכרב  ןב  ףסוי  "דהנשוש , דודשאסשת

עשואי9493. בל  ףסוי -  "אתכרב  יקינולש Salonikaצקת

הכוס9494. ףסוי -  ףסויתכרב  לארשי  "טרהעקרעדיוו , םילשורינשת

ףסוי9495. בילתכרב  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' ןודנול Londonצופאש

ארתב9496. אבב  הליעמ , ףסוי -  ךורבתכרב  ףסוי  "אןייטשרעווליס , דווקילפשת

תבש9497. ףסוי -  ףסויתכרב  תכרב  "פללוכ  תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ9498.  3 ףסוי -  יולהתכרב  יכדרמ  ןב  ףסוי  - דידי , "ה פרת
"ז םילשוריפרת

םיכרכ9499.  2 ףסוי -  ףסויתכרב  "הלאכימ , םיסשת תב 

םיכרכ9500.  2 ףסוי -  עשוהיתכרב  ןרהא  ןב  רזעילא  "טסייו , םילשוריסשת

םיכרכ9501.  3 ףסוי -  םהרבאתכרב  ןב  ףסוי  "חץירכוב , היכרבסשת

םיכרכ9502.  3 ףסוי -  קחציתכרב  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "דקיזייא  םילשורישח

םיכרכ9503.  2 ףסוי -  ףסויתכרב  תכרב  ללוכ  בד -  רזעילא  "גםולב , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ9504.  4 ףסוי -  םייחתכרב  ףסוי  ןב  הדוהי  ןרהא  "חןמרביל , םילשוריעשת

אבר9505. והילאו  ףסוי  ףסויתכרב  ןב  ריאמ  "זםימואת , הוקלוז Zholkvaקת

.9506< השדח הרודהמ   > אבר והילאו  ףסוי  ףסויתכרב  ןב  ריאמ  "ז,םימואת , קת ]

הרותה9507. לע  ףסוי  ףסויתכרב  "טדוד , ןולקשאסשת

םי9508. ןרהאתכרב  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "חןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ9509.  4 ץבעי -  השמתכרב  יבצ  ןב  דוד  "זןהאק , משת

בקעי9510. בקעיתכרב  ךורב , "דןב  םילשוריסשת

טפשמ9511. ןשח  בקעי -  ןישטיטמתכרב  ךורב  ןב  "דבקעי  בובל Lvovמקת

בקעי9512. תרטע  בקעי -  לפאקתכרב  בקעי  "דסיורק , קרבסשת ינב 

בקעי9513. דודתכרב  ןב  רתלא  בקעי  לארשי  - םיובנזור , "ב צרת
"ד ןילבול Lublinצרת

אמק9514. אבב  ןישודק , תובותכ , תומבי , בקעי -  השמתכרב  בקעי  ןב  עטנ  ןמלז  "טץיבוביל , םילשורינשת

בקעי9515. םיסנתכרב  ןב  בקעי  "הןטיבא , קרבסשת ינב 

בקעי9516. המלשתכרב  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 



בקעי9517. היעשיתכרב  בקעי  "האיולב , םילשוריעשת

.9518< השדח הרודהמ   > בקעי הדוהיתכרב  ןב  אקבקעי  בקעי  ןירפלייה ,
שוביל "דהירא  עשת

בקעי9519. םולשתכרב  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ארפוס , םילשורינשת

תוכרב9520. בקעי -  ריאמתכרב  ןב  דוד  בקעי  "חןהכ , "דעשת מח

ב"ב א9521. בקעי -  בקעיתכרב  ןב  ירא  באז  "אםארטס , פשת

םיכרכ9522.  2 בקעי -  באזתכרב  יכדרמ  ןב  ליקוי  בקעי  שריה ,
"פףלוו ןילקורבשת

םיכרכ9523.  2 בקעי -  בקעיתכרב  "דרטספ , Chicagoלשת אגאקיש

םיכרכ9524.  6 בקעי -  בקעיתכרב  ךורב  "פרנטטשג , שת

םיכרכ9525.  3 בקעי -  יכדרמתכרב  םחנמ  ןב  בקעי  "חריאמ , קרבעשת ינב 

קחצי9526. לאומשתכרב  השמ  ןב  קחצי  "דרגייווש , הטנלג Galantaפרת

קחצי9527. בודתכרב  םייח  ןב  קחצי  ףסוי  "יץיבוניבר , םילשורישת

קחצי9528. באזתכרב  אגרש  ןב  קחצי  םייח  "גםחורי , פרת

ב9529. קחצי -  ילתפנתכרב  ןב  קחצי  "זץיוורוה , קרוי New Yorkטשת וינ 

קחצי9530. ןועמשתכרב  ןב  ןויצ  - ןב קחצי  "בןוסקאזיא , הנליו Vilnaנרת

קחצי9531. ןאמרבתכרב  רכששי  ןב  לקז  קחצי  ץיפש ,
"דיולה נשת

קחצי9532. יבצתכרב  ףסוי  תיב  תבישי  ינרות  "הץבוק  םילשורינשת

קחצי9533. השמתכרב  ןב  קחצי  ירכז , "טןב  םילשורינשת

קחצי9534. ףסויתכרב  ןב  קחצי  ןשוש , "וןב  םילשורינשת

קחצי9535. ןימינבתכרב  חרעלאפ , '' דעשת '' מח

ןישודיק9536. ןיטיג , קחצי -  קחציתכרב  תכרב  "ותבישי  הדוהינשת רוא 

תבש9537. תוכרב , קחצי -  קחציתכרב  ןב  לדנמ  םחנמ  "באדנל , דולפשת

םיכרכ9538.  5 קחצי -  ןרהאתכרב  ןב  קחצי  "השקרפ , קרבמשת ינב 

םיכרכ9539.  2 קחצי -  םייחתכרב  ןב  בוד  םחנמ  יקסבוחינג ,)  ) קנג
"גקחצי "דלשת מח

םיכרכ9540.  2 קחצי -  ןבתכרב  רכששי  קחצי  ךורב  לאטנוול ,
אגרש "וםירפא  םילשורישת

םיכרכ9541.  29 קחצי -  ןויצתכרב  ןב  קחצי  "דהכרב , םילשורישח

םיכרכ9542.  20 קחצי -  יולהתכרב  אגרש  םייח  ןב  קחצי  "אןיול , קרבלשת ינב 

םיכרכ9543.  3 קחצי -  בקעיתכרב  ןב  קחצי  'ל , "גגרבא דודשאסשת

םיכרכ9544.  8 קחצי -  קחציתכרב  ןב  בקעי  "וןמורג , כשת

םיכרכ9545.  3 קחצי -  ןרהאתכרב  ןב  קחצי  לאירבג  "זונאיצרמ , םילשוריעשת

דוד9546. בתכיו  ןורושי -  ךורבתכרב  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ משת

לארשי9547. ךורבתכרב  לארשי  "ארדנלנרמ , השרו Warsawמרת

לארשי9548. םהרבאותכרב  קחצי  "גףסוי  קרבסשת ינב 

לארשי9549. ןמחנתכרב  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"זבאז הימולוק Kolomyyaנרת

לארשי9550. ינרותתכרב  "אץבוק  דעלאעשת



לארשי9551. קחציתכרב  ןב  לארשי  "דםולש , םיסכרעשת

לארשי9552. ילתפנתכרב  ןב  לארשי  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ9553.  3 לארשי -  "זץבוקתכרב  םילשוריסשת

םיכרכ9554.  3 לארשי -  לארשיתכרב  "בחרפי , "דעשת מח

דובכ9555. הדוהיתכרב  "דןאמרהאוו , "דשח מח

ןהכ9556. דודתכרב  ןב  ןאמטוג  היבוט  טרופאפר ,
"חןהכה בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןהכ9557. לפאקתכרב  "באנהכ , םילשורילשת

ןהכ9558. שונייבתכרב  םהרבא  ןב  םייח  לעדנאמ ,
"טןהכה דווקילעשת

םיכרכ9559.  7 ןהכ -  באזתכרב  ןימינב  ןב  לאומש  ךורב  שטיוד ,
"בןהכה םילשוריעשת

םיכרכ9560.  2 הבהאב -  ןהכ  בקעיתכרב  הדוהי  "דיאקרב , באזשח תעבג 

םינהכ9561. ןהכהתכרב  "חךורב  םדרטשמאפקת
Amsterdam

םינהכ9562. ךורבתכרב  "ארנפג , םילשורינשת

םינהכ9563. טדנבתכרב  ךורב  ןב  לדנאמ  םחנמ  "טאירול , Rigaצרת הגיר

תובשהו9564. תעדיו  רסומ - > תוחיש   > ריאמ ריאמתכרב  ןב  ךורב  "גןדמ , סשת

ריאמ9565. ףסויתכרב  ןב  םולש  ריאמ  השמ  "ולגס , םילשוריסשת

ריאמ9566. דודתכרב  ןב  ריאמ  "ןהדידפ , םילשורישת

ןינהנה9567. תוכרב  ריאמ -  השמתכרב  ריאמ  "דץרפ , תיליעשח ןיעידומ 

תומבי9568. ריאמ -  ריאמתכרב  ןב  ךורב  "וןדמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ9569.  2 רסומ > -  > ריאמ ריאמתכרב  ןב  ךורב  "גןדמ , סשת

םיכרכ9570.  2 ריאמ -  ריאמתכרב  םייח ) , ) "דןוזטכיל םילשוריעשת

םיכרכ9571.  4 ריאמ -  ריאמתכרב  "חיול , ןולקשאעשת

.9572, הדועס תפה , תעיצב  םידגמ -  ירפ  לע  םידגמ  תכרב 
ןוזמה ףסויתכרב  זעשתםימואת ,

ךידעומ9573. המלשתכרב  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבסשת ינב 

דעומה9574. לוח  ךידעומ -  ריאמתכרב  "הןזור , םיסכרעשת

םיכרכ9575.  3 ךידעומ -  יבצתכרב  ןב  ןמלז  המלש  "בהיעמש , םילשוריסשת

םיכרכ9576.  3 ךידעומ -  הדוהיתכרב  רדה  "גןילוגרמ , םילשוריסשת

םיכרכ9577.  3 ךידעומ -  ןימינבתכרב  לאפר  ןהכ ,

םייחל9578. ךידעומ  קחציתכרב  ןועדג  ןב  םייח  "חיאתבש , קרבעשת ינב 

םיכרכ9579.  2 םייחל -  ךידעומ  בקעיתכרב  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ח כרת
"א רימזיא Izmirלרת

םידעומ9580. בקעיתכרב  לאומש  ןב  םייח  "זטסאניק , םילשורישת

לאכימ9581. לאכימתכרב  "ביתמד , אביקעפשת רוא 

תארי ה'9582. לאכימ -  שיעיתכרב  ןב  לאכימ  "אןינקעו , םענקיפשת

תוכרב9583. םחנמ -  ןורכזתכרב  "זרפס  דנלווילקסשת

םיכרכ9584.  2 םחנמ -  ןתנתכרב  ןב  לאומש  םחנמ  "בגרבסגינק , קרבנשת ינב 

תבשב9585. לחש  חספ  לילב  עבש  ןיעמ  השמתכרב  ןב  בקעי  "בללה , םילשוריעשת



ג9586. ךיתוצמ -  ארזעתכרב  ןב  םהרבא  "דסדירב , םישח תב 

יכדרמ9587. דודתכרב  ןב  יכדרמ  ךורב  "דןאמטסיירט , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ9588.  16 יכדרמ -  לארשיתכרב  ןב  יכדרמ  ךורב  "ביחרזא , םילשוריסשת

םיכרכ9589.  5 רסומ > -  > יכדרמ לארשיתכרב  ןב  יכדרמ  ךורב  "טיחרזא , םילשורינשת

םיכרכ9590.  5 יכדרמ -  יכדרמתכרב  ךורב  "באריפש , קרבעשת ינב 

םיכרכ9591.  5 "ת > - הע  > םלשה יכדרמ  לארשיתכרב  ןב  יכדרמ  ךורב  "ויחרזא , םילשוריסשת

השמ9592. שובייפתכרב  רזעילא  ןב  השמ  "דרנרק , ןילרב Berlinצקת

השמ9593. ןבתכרב  ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,
יולה דוד  "דוהילא  הנליו Vilnaסרת

השמ9594. ךורבתכרב  ןב  השמ  "גרגה , הפיחסשת

השמ9595. ןימינבתכרב  ןב  םוחנ  השמ  "ויקסמילשורי , בובל Lvovמרת

השמ9596. קיזייאתכרב  עשוהי  ןב  השמ  "טאריפש , בוקרטויפ Piotrkowסרת

השמ9597. םולשתכרב  ןב  דעיבא  "זלאושא , ונואסשת תירק 

השמ9598. ןאקשאפמתכרב  ביל  הדוהי  "והשמ  םילשורימשת

ןיטיג9599. השמ -  השמתכרב  ראפ  "זתבישי  הוקתסשת חתפ 

השמ9600. ןהכהתכרב  סחנפ  השמ  ןב  ילתפנ  "הץישפוק , קרבסשת ינב 

השמ9601. ןתנתכרב  ןועמש  ןב  יכדרמ  השמ  ןמרדיב ,
( בולעלמ  ) "חעטנ קרבעשת ינב 

םיכרכ9602.  2 השמ -  ןרהאתכרב  םהרבא  ןב  השמ  "וסקצאש , םילשוריכשת

םיכרכ9603.  2 השמ -  - תכרב  יולה לקז  קחצי  ןב  השמ  קאלופ ,
יולה לקז  "דקאלופ , םילשוריסשת

םיכרכ9604.  2 השמ -  יכדרמתכרב  ןב  השמ  "דקורד , םילשוריסשת

םיכרכ9605.  8 השמ -  דודתכרב  רזעילא  ןב  השמ  "זלקניפ , םילשוריעשת

םיכרכ9606.  2 םילשורי > - ןוכמ   > השמ ןימינבתכרב  ןב  םוחנ  השמ  "טיקסמילשורי , םילשוריסשת

םיכרכ9607.  2 השמ -  ימרתכרב  ןב  לט  "זבדנ , ןולוחעשת

םיכרכ9608.  2 השמ -  םשתכרב  "דםוליעב  םילשורישח

םיכרכ9609.  2 השמ -  )תכרב  הסומ  ) השמ "ודאדח , םילשורינשת

םיכרכ9610.  3 ןמחנ -  עשוהיתכרב  ןב  הדוהי  ןמחנ  "פןזור , שמששת תיב 

ןיאושינ9611. םולשתכרב  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "ערפוס , םילשורישת

םיסנ9612. םיסינתכרב  "דןושש , קרבנשת ינב 

א9613. ילתפנ -  ףסויתכרב  ןב  ילתפנ  "בהנוי , םילשורינשת

הזוזמ9614. "כ , הוי קרפ  תבש א , ןתנ -  יכדרמתכרב  ןב  יבצ  ןתנ  "חןמלוש , קרבעשת ינב 

הידבוע9615. הידבועתכרב  ןוני  "אהכרב , ןולוחפשת

הידבוע9616. והירמשתכרב  ןב  הידבוע  קרבהנוי , ינב 

לאונמע9617. םינולסתכרב  ידיסחד  םיכרבא  ללוכ 
"דלאונמע לאונמעשח

ברע9618. יכדרמתכרב  "הרהבל , םילשוריסשת

סחניפ9619. ןתנתכרב  םירפא  םייח  ןב  סחניפ  "בץילגיטש , םילשוריעשת

סחנפ9620. בקעיתכרב  ןב  ןועמש  סחנפ  "דץרפ , םילשורינשת

םיכרכ9621.  2 חספ -  באזתכרב  ןב  חספ  "דסיקוק , םילשוריסשת



ץרפ9622. ץרפתכרב  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "ניקסביינק , קרבשת ינב 

יבצ9623. יבצתכרב  םהרבא  ןב  ןתנ  דוד  "בשטיוד , םילשוריעשת

תומש9624. תישארב , יבצ -  ןבתכרב  הדוהי  יבצ  לאימחרי  ץיבוניבר ,
עשוהי "דלאיחי  םילשוריעשת

םיכרכ9625.  11 יבצ -  םהרבאתכרב  ןב  שריה  יבצ  ץיבוקפיל ,
"וקחצי קרבעשת ינב 

םיכרכ9626.  2 ריאמ -  יבצ  ןבתכרב  םייח  ןועמש  השמ  גרברבליז ,
ריאמ יבצ  "טלאפר  דודשאסשת

ןויצ9627. ףסויתכרב  המלש  "דזרח , "דשח מח

םיכרכ9628.  12 ןויצ -  והילאתכרב  ןב  ןויצ  ןב  לואש , "באבא  םילשוריעשת

המחה9629. שודק  "התכרב  פרת .המחה  תכרב  "ה.תוליפת  Frankfort on theפרת
Mai

המחה9630. שודיק  דודתכרב  ריאמ  "גגרבצרה , ןודנולישת

םיכרכ9631.  2 יבצתכרב ר"ש -  ןב  לאפר  "טאריפש , שמשנשת תיב 

הצקומ9632. ןבואר -  רשאתכרב  םהרבא  "איקסוואקאמ , דווקילעשת

ןבואר9633. ןבוארתכרב  ןב  רשא  םהרבא  יקסוואקאמ ,
חףסוי '' דווקילעשת

םיכרכ9634.  11 "ת > - וש  > המלש ןבואר  ןועמשתכרב  ןב  המלש  ןבואר  רגניזלש ,
"הללה םילשוריסשת

םיכרכ9635.  13 םירואבו > - םישודיח   > המלש ןבואר  ןועמשתכרב  ןב  המלש  ןבואר  רגניזלש ,
"גללה םילשוריסשת

םיכרכ9636.  6 הרותה > - לע  תושרד   > המלש ןבואר  ןועמשתכרב  ןב  המלש  ןבואר  רגניזלש ,
"טללה םילשורימשת

םיכרכ9637.  2 שאר -  ןהכהתכרב  שריה  יבצ  ןב  רשא  "איזנכשא , בוקרטויפ Piotrkowנרת

לחר9638. אפילכתכרב  ןב  ןרהא  ירוא  ףסוי , "ברומ  קרבסשת ינב 

םיכרכ9639.  5 םר -  לאכימתכרב  ןב  ריאמ  "חןזח , םילשורימשת

תעד9640. ירמא  םר  לאכימתכרב  ןב  ריאמ  "דןזח , םילשוריסשת

לאפר9641. לאפרתכרב  ןב  בייל  הדוהי  "ארעלטיוו , "דעשת מח

לאפר9642. ןורכזתכרב  "ברפס  דווקילעשת

םיכרכ9643.  5 לאפר -  באזתכרב  ןב  לאפר  "דןייטשניבור , םילשורימשת

"ה9644. צר באזתכרב  יכדרמ  ןב  שריה  יבצ  "טןייטשנרוא , בובל Lvovמרת

הצר9645. יבצתכרב  םהרבא  ךורב  "דץיוורוה , שח

לואש9646. םייחתכרב  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  "טטחוש , סיאול St. Louisערת .טס 

תבש9647. ץינזיותכרב  בוסוק  תבשל  "בתורימז  הפיחלשת

םיכרכ9648.  15 יש -  ףסויתכרב  והירמש  "הןמרב , קרבעשת ינב 

םולש9649. יכדרמתכרב  ןרהא  ןב  יבצ  םולש  "טםיובדלוג , השרו Warsawמרת

םולש9650. היעשיתכרב  ןב  קחצי  םולש  גרבנרטש ,
ןהכה "צסומינולק  ןפרוטנא Antwerpרת

.9651< הרותה לע   > םולש בילתכרב  הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"זיולה קרבסשת ינב 

םולש9652. ףסויתכרב  םולש  ןב  באז  "חףלוו , ןודנול Londonישת

תוכרב9653. ץבוק - >  > םולש םולשתכרב  תבהא  "חתבישי  םילשוריסשת



תישארב9654. הרותה - > לע   > םולש לאומשתכרב  ןב  ףסוי  םולש  גנורפשריה ,
"ערכשי םילשורישת

םולש9655. םלושמתכרב  םולש  רגרבנייו ,

םיבתכמ9656. םולש -  בילתכרב  הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"זיולה קרבעשת ינב 

.9657< יתעמש  > םולש בילתכרב  הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"טיולה קרבעשת ינב 

םיכרכ9658.  7 םולש -  לאומשתכרב  ןב  ףסוי  םולש  גנורפשריה ,
"זרכשי םילשורינשת

םיכרכ9659.  4 םירמאמ > -  > םולש בילתכרב  הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"חיולה םילשורינשת

המלש9660. ףסויתכרב  ןבואר  ןב  ןתנוהי  המלש  "אןהכ , בוקרטויפ Piotrkowערת

הרות9661. רתכ  המלש -  לאקזחיתכרב  ןב  ךונח  המלש  ץיבוניבר ,
"חןהכה לשת

המלש9662. היבוטתכרב  ןב  המלש  "טהטעניב , םילשוריסשת

המלש9663. המלשתכרב  םייח  "סםאהארבא , שת

תוכרב9664. המלש -  םשתכרב  "אםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

ןיטיג9665. המלש -  המלשתכרב  תכרב  ללוכ  "בץבוק  עשת

ב9666. המלש -  םייחתכרב  ףסוי  ןב  ןרהא  המלש  "דךולב , םילשוריעשת

המלש9667. םייחתכרב  המלש  "טןמוא , תיליעעשת ןיעידומ 

המימת9668. הרותל  חתפמ  המלש -  רזעילאתכרב  ןב  ןימינב  "וןילביר , םילשורינשת

םיכרכ9669.  6 המלש -  רזעילאתכרב  ןב  המלש  "באנט , קרבמשת ינב 

םיכרכ9670.  4 המלש -  לאירבגתכרב  ןב  המלש  "טןמרניילק , תיליעעשת ןיעידומ 

ןושל9671. תוחרוא  המלש  ןושלתכרב  ירצונ  - תדוגא  "א פשת

ןומיז9672. לה ' םש -  לואשתכרב  "איחרזמ , םילשוריסשת

לאומש9673. לארשיתכרב  ןב  לאומש  ןרהא  - רבונאדיוק , "ב מת
"ג ןימד Frankfמת טרופקנרפ 

לאומש9674. ןרהאתכרב  ןב  לאומש  "דיאכז , םילשוריעשת

הרותה9675. לע  לאומש -  םהרבאתכרב  ןב  לאומש  "חךרכב , "דעשת מח

םיכרכ9676.  2 לאומש -  קחציתכרב  ןב  לאומש  "איזרד , םילשוריעשת

םיכרכ9677.  3 החמש -  החמשתכרב  ןב  ירוא  "בןייה , קרבסשת ינב 

םימש9678. באזתכרב  םייח  ןב  ךורב  "טסייו , םילשורימשת

"ת9679. וש ןועמש -  דודתכרב  ןב  ןועמש  "דאיחי , הלופעעשת

ןועמש9680. םייחתכרב  ןב  ןועמש  "הןמייה , רפסעשת תירק 

ןועמש9681. ןועמשתכרב  הפיחןילוסא ,

םיכרכ9682.  7 ןועמש -  ףסויתכרב  ןב  ןועמש  ךורב  ןוסרואינש ,
"בהשמ םילשורימשת

םיכרכ9683.  4 ןועמש -  המלשתכרב  ןב  ןועמש  "וןממ , קרבנשת ינב 

אגרש9684. רזעילאתכרב  ןב  אגרש  "זןמייה , קרבנשת ינב 

ןיבוריע9685. אגרש -  ףסויתכרב  לארשי  ןב  לבייפ  אגרש  "חיקסניח , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ9686.  5 םחנמאתכרב -  תכרב  שרדמה  "פתיב  םילשורישת

והילאד9687. קנומאתכרב  והילא  ברה  "ברכזל  ןודנולמשת



אתרישד9688. יכדרמאתכרב  "דןרטש , סנרולעשת

אתרישו9689. והילאאתכרב  ןב  לבייפ  יבצ  ןנחלא  ףאש ,
"ביכדרמ םילשוריעשת

אבא9690. לש  תידוהיותכרב  "חץיבומיייח , "דנשת מח

דחי9691. לבייפןרב  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "הןמרבה , םילשורישת

ורוצקי9692. בקעיהנרב  קחצי  "אסעייכ , ןילקורבפשת

ןורכז9693. רפס  הליהקץיבונרב -  "דרפס  ביבאישת לת 

לגיפש9694. ךונחטנרב  ןב  השמ  גרפש"ערלושטלא ,

םיכרכ9695.  17 בלסרבבלסרב -  ידיסח  "סןואטב  םילשורישת

האוש9696. שמא  הביבסהו -  וועלסערב )  ) הליהקבלסרב רפס 

דוגרפה9697. ירוחאמ  קחציבלסרב  "דלגנא , םילשוריסשת

רחשה9698. "א)קרב  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  הנליו Vilnaכרת

םיכרכ9699.  6 יזכרמיאקרב -  ינבר  "גןואטב  משת

ןבדאשרב9700. ןמחנ  ןאמרבוה , הליהק -  רפס 
"זיכדרמ םילשוריטשת

.97011-6 ךונחה -  "דתשרב  בח ירומ  ןוגרא  ןואטב 
 - "א לשת
"ג לשת

ביבא לת 

אכלמד9702. היראאתרב  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "גףוזור , קרוי New Yorkצרת וינ 

לארשי9703. ףסויליבשב  קחצי  "ולדנמ , דווקילעשת

רשעתתש9704. בקעיליבשב  םירפא  "עיקספיל , "דשת מח

ןרהא9705. ןרהאיליבשב  "זןמקנירב , קרבנשת ינב 

םיכרכ9706.  30 אתיירוא -  היכרביליבשב  ןב  םנוב  החמש  "חןמרביל , תפצנשת

רזעילא9707. םוחניליבשב  רזעילא  ןרוקלדנמ ,)  ) "פדקש שת

לארשי9708. תנומא  לארשייליבשב  ןב  לשה  עשוהי  "ךןיביי , םילשורישת

ימלשוריהו9709. ילבבה  םהרבאיליבשב  "באבאדזא , נשת

םיכרכ9710.  2 הלואגה -  והילדגיליבשב  ןב  ףסוי  "זאריפש , םילשורישת

הדגהה9711. ןרהאיליבשב  ןב  ןוני  "בילמחמ , דעלאפשת

םיכרכ9712.  2 הכלהה -  היראיליבשב  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"ובייל םילשורינשת

הארוההו9713. ךוניחה  ןרהאיליבשב  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

תודהיה9714. ףסוייליבשב  ןב  ביל  הירא  "זןמלג , םילשוריכשת

םיכרכ9715.  4 הכלה -  בקעייליבשב  ןב  לאוי  "אץרווש , "דעשת מח

רסומה9716. והילאיליבשב  גזומא , "זןב  םילשוריכשת

המחנו9717. תולג  דעומה -  רימיליבשב  "דתבישי  םילשורישח

השעמהו9718. הבשחמה  קחצייליבשב  ןב  השמ  "ואנוא , ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ9719.  5 גהנמה -  היראיליבשב  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"זבייל םילשורינשת

ךוניחהו9720. ארקמה  יכדרמיליבשב  "ארפורט , ביבאסשת לת 

צ"ו9721. ע"ה -  טפשמה -  בקעייליבשב  להא  "פתרובח  שת

םיכרכ9722.  4 טפשמה -  יבציליבשב  לאיחי  ןב  דוד  "וםהרבא , קרבעשת ינב 

םיכרכ9723.  3 חצנה -  ףסוייליבשב  ןב  קחצי  "טןמקילג , ןולוחכשת



השרפה9724. היראיליבשב  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"בבייל םילשוריסשת

םיכרכ9725.  3 השרפה -  לאומשיליבשב  "עריבד , עבששת ראב 

האופרה9726. היראיליבשב  והיעשי  ןב  םוקילא  "אסקרובד , באזפשת תעבג 

םיכרכ9727.  9 האופרה -  "טץבוקיליבשב  הינתנלשת

ןחלושה9728. המלשיליבשב  רכשי  "פיקצירטסיב , גרובמהשת

החמשה9729. היכרביליבשב  ןב  םנוב  החמש  "גןמרביל , תפצסשת

תידוהיה9730. העדותה  באזיליבשב  השמ  "דהלוס , ביבאשח לת 

היחתה9731. הדוהייליבשב  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - ביבא Tel Avivת"שרב לת 

רסומ9732. םהרבאיליבשב  ןב  והילא  גזומא , "זןב  םילשוריכשת

םיכרכ9733.  2 "ל -  זחו ארקמ  יכדרמיליבשב  "מרפורט , ביבאשת לת 

םלועה9734. ארבנ  רודגיבאיליבשב  יבצ  ןב  לאומש  "דליזרב , שח

םלועה9735. ארבנ  םשיליבשב  "חםוליעב  "דעשת מח

ןילופ9736. השמיליבשב  "מםיובנגייפ , םילשורידשת

ןידאר9737. לדנמיליבשב  םחנמ  "אוטאלפ , קרבסשת ינב 

ןמית9738. המלשיליבשב  ןב  איחי  "ןירבצ , ביבאשת לת 

תדלומל9739. ךרדב  םימלענ  החמשםיליבשב  ןב  בד  "טואדנל , םילגסשת רינ 

םיכרכ9740.  2 ינב -  "ךליבשב  םיליבש  " "פןוגרא "דשת מח

שפנ9741. םיחאלםיעבשב  בל  "טןוגרא  "דעשת מח

והילא9742. לאפרהדשב  "גלגיפשנורב , דווקילעשת

םירפא9743. ריאיהדשב  "זףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

תודיסחה9744. קחציהדשב  "זיספלא , ביבאמשת לת 

םיכרכ9745.  3 ינרותה -  רפסה  םיינרותהדשב  םירפסל  הפיקמ  "זהריקס  קרבמשת ינב 

"ה9746. יארה היחתפהדשב  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , ביבאמשת לת 

"ה9747. יארה ,הדשב  קוק היחתפ -  ןב  יבצ  השמ  הירנ ,
ןמלז המלש  ןב  קחצי  "הםהרבא  םילשוריעשת

ןויצ9748. עשוהיבושב ה ' סנגמ ,

םימלוחכ9749. ונייה  ןויצ  ןרהאבושב ה ' ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םילשוריל9750. יולהיבושב  יבצ  יכדרמ  "טןויצ , םילשוריעשת

םלשוריל9751. השמיבושב  ןב  ןבואר  "היקצלימ , םילשורישת

םיכרכ9752.  3 ןויצל -  ןועמשךבושב  ןב  ןויצנב  "גןהכ , תוביתנעשת

םילשוריל9753. היחתפונבושב  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , "דשח מח

ינוילג9754. השמילושב  "זרטייל , םילשוריכשת

תובוט9755. דתורושב  "זרלמ , ירוגליב Bilgorajפרת

והילא9756. ןהכהתרושב  המלש  םהרבא  ןב  "טוהילא  בוקרק Cracowנרת

הלואגה9757. קחציתרושב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , נשת

ךמוקבו9758. ילתפנךבכשב  ןב  יכדרמ  "הןיבור , תיליעעשת רתיב 

ךמוקבו9759. ןהכהךבכשב  השמ  יכדרמ  "חןמפרק , םילשוריסשת

לש9760. הרותה  שוריפב  תועדו  תודימ  רושימבו -  םולשב 
"ם במרה ןב  םהרבא  לאימרכיבר  "טןהכ , םילשורינשת



םילשורי9761. היראתוחילשב  "זןרטשנגרומ , םילשורימשת

םתוברתו9762. "מםתטילשב  "זשח םילשוריעשת

וכוס9763. ריאמםלשב  המלש  ןב  םייח  השמ  "דיקסבסוס , םילשוריסשת

וכוס9764. ףסויםלשב  ןב  דוד  "דןהכ , םילשוריעשת

וכוס9765. הדוהיםלשב  עשוהי  "וגנל , רפסעשת תירק 

םינהכה9766. בקעיתלשלשב  ןב  והילא  "גץרפ , םילשוריסשת

םיכרכ9767.  4 םרמוא -  המלשםשב  "הרירש , "דעשת מח

תובא9768. ורמא -  ורמאםשב  "גםשב  םילשוריסשת

םיכרכ9769.  3 ורמא -  הרותהםשב  רצוא  "וןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ9770.  12 טקל -  ורמא  ורמאםשב  "דםשב  שח

םרמא9771. יולהםשב  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "סצייבולוס םילשורישת

לאלצב9772. יולהםשב  ביל  הדוהי  הירא  ןב  "אלאלצב  רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

לאלצב9773. דודםשב  השמ  "אןאמצייוו , ביבאלשת לת 

.9774< השדח הרודהמ   > לאלצב יולהםשב  ביל  הדוהי  הירא  ןב  "דלאלצב  "דשח מח

יכדרמ9775. םהרבאםשב  ןב  הירא  יכדרמ  ץיוורוה ,
יולה "הבקעי  םילשוריסשת

יכדרמ9776. יכדרמםשב  "גיסורמא , הווקתעשת חתפ 

יכדרמ9777. יכדרמםשב  ןב  קחצי  ןויצ , "בבהוא  םילשוריפשת

ןומדק9778. םהרבאםשב  ןב  השמ  "זולאצנבורפ , היצנו Veniceנש

ונחטב9779. ושדק  המלשםשב  קחצי  "וןמרבליז , םילשוריעשת

שדוקה9780. הדוהיתומשב  ןב  בקעי  "וסדע , םילשוריסשת

םיכרכ9781.  2 בבל -  בוטבו  השמהחמשב  לאכימ  ןב  הדוהי  רדה  "זןילוגרמ , םילשורינשת

רבדמב9782. ואצת -  םהרבאהחמשב  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאסשת לת 

תומש9783. ובל -  םהרבאתחמשב  ןב  ןועמש  "ביראריח , ביבאסשת לת 

תומבי9784. םיקידצ -  םשתחמשב  קרבזעשתםוליעב  ינב 

לעממ9785. בקעיםימשב  ןב  הירא  םחנמ  רפהסגינק ,
"חהדוהי קרבלשת ינב 

שאר9786. ולםימשב  סחוימ  "ש .) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ול "גוניאו  ןילרב Berlinנקת

שאר9787. רכששיםימשב  םלושמ  ןב  לואש  ץיוורוה ,
"היולה בובל Lvovלרת

תויח9788. "ה  צרו רגולק  "ב  אר תוהגה  םע   > שאר םימשב 
"י> תכב

ול סחוימ  "ש .) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ול "גוניאו  ןילרב Berlinנקת

.9789< םימשב חיר   > שאר ולםימשב  סחוימ  "ש .) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
השמ ןב  ןבואר  ראמע , ול -  וניאו 

 - "ג נקת
"מ םילשורידשת  - ןילרב

שאר9790. םיסנםימשב  "פןייד , קרבשת ינב 

שאר9791. םיסנםימשב  ןב  ףולכמ  "דהנאי , "דנשת מח

יפכ9792. אשא  לאפרךמשב  ןב  הירא  "באריפש , םילשוריפשת

ב9793. ויתחשמ -  ישדק  דומילןמשב  "הץבוק  עשת

םיכרכ9794.  2 ןנער -  ןנערןמשב  ןתנ  םולש  יברל  ןורכז  "נרפס  םילשורישת



תכאלמ9795. תוכאלמ , הצקומ , האצוה , תבשד -  אתעמשב 
ףסויתבשחמ "פןייטשדלוג , תיליעשת ןיעידומ 

בורו9796. הקזחד  באזאתתעמשב  ןב  הירא  הדוהי  - ןתור , "א תיליעפשת ןיעידומ 

בורקו9797. בורד  באזאתתעמשב  ןב  המלש  רמרק ,

לקש9798. לש  ולוגלג  תומלוע , ןרהאינשב  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ9799.  2 ומידקהש -  לאומשהעשב  ןב  רב  בוד  םולש  "גןוסרואינש , סשת

םיכרכ9800.  4 השדח > - הרודהמ   > ומידקהש לאומשהעשב  ןב  רב  בוד  םולש  "זןוסרואינש , עשת

"ב9801. רעת ומידקהש  לאומשהעשב  ןב  רב  בוד  םולש  "בןוסרואינש , עשת

םיכרכ9802.  2 תונווכה -  הדוהירעשב  ןב  בקעי  "דסדע , "דשח מח

ךלמה9803. ןברעשב  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "כבקעי  ביבא Tel Avivשת לת 

ךלמה9804. באזרעשב  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , םילשוריעשת

לולא9805. םידעומה -  רודגיבאירעשב  יבצ  ןב  לאומש  "זליזרב , נשת

םיכרכ9806.  3 ךלמה -  והילאירעשב  "אלאיומ , קרבעשת ינב 

הבושתה9807. ריאמירעשב  "זיקסרבמל , םילשוריסשת

םילשורי9808. םחנמירעשב  ןב  ףסוהי  "טץראווש , םילשוריכשת

םיכרכ9809.  8 רכשי -  בודירעשב  רכשי  "דרדנלגנא , םילשוריעשת

רפס9810. ילתפנירעשב  , םחנמ "זןב  םילשוריכשת

הזע9811. חנירעשב  ןב  הימחנ  "טחונימע , ,שת ביבא לת 

םיכרכ9812.  6 הרות -  ירתיאירעשב  תבישי  "דץבוק  םילשורישח

םיכרכ9813.  3 ימצע - ) ןויעו  דומילל   ) הרות ירתיאירעשב  תבישי  "בץבוק  םילשורילשת

םיכרכ9814.  9 םילשוריךירעשב -  תיתדה  הצעומה  "טןואטב  םילשוריכשת

אינתה9815. השמךירעשב  תליש , םחנמ  "אדורב , פשת

םילשורי9816. בילךירעשב  הדוהי  ןב  חספ  יבצ  "דקנארפ , ,ישת םילשורי

םיכרכ9817.  3 םילשורי -  יבצךירעשב  ןב  יכדרמ  סחניפ  "זיקסבייארג , םילשוריצרת

םלשורי9818. דודךירעשב  קחצי  רנבווצ , "זגאש -  םילשוריטשת

םלשורי9819. ץרהךירעשב  ילתפנ  ןב  ןרהא  הדוהי  סייוו ,
"טיולה םילשורישת

ותמילג9820. והילאילופשב  םהרבא  ןב  יבצ  "טןלפק , םילשוריסשת

שחר9821. אגרשיתפשב  םייח  ןייטשנטכיל ,

םינידה9822. ירקיע  בלחב -  םהרבארשב  "בהזבוקוב , םילשוריעשת

רייואמ9823. יתכלה  ךירדמ  בלחב -  דוהארשב  "חגרבנזור , םילשורימשת

םילחג9824. יבג  לע  ןואגרשב  "איביב  הינמרגערת

קדצ9825. רזעילאיתרשב  ןב  השמ  "וקישטפארומ , םדרטשמאמת
Amsterdam

קדצ9826. םייחיתרשב  ןב  בקעי  "זגרובנילייא , ןילרב Berlinקת

תותיזח9827. ץריהיתשב  ילתפנ  "מרזביל , םילשורישת

אניד9828. בודתב  םייח  ןב  ןמחנ  ךורב  "דןאמלדייא , השרו Warsawערת

ןוכנה9829. דעומב  "ך -  שה ןרהאתב  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

תווצמל9830. קחציתב י"ב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , "דנשת מח



לארשי9831. ןרהאתב  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורימשת

הרשכה9832. לארשי  ןידתב  יתב  "ד.םילשורי  םילשוריצרת

ןהכ9833. לארשיתב  ןב  המלש  "גךאילא , םילשוריעשת

ךלמ9834. ןהכהתב  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

תוינברה9835. תובקעב  ךלמ -  ךלמתב  תב  "זןוגרא  "דנשת מח

םיכרכ9836.  2 ךלמ -  דודתב  ןב  ןועמש  "בבויבא , היצנו Veniceעת

הוצמ9837. המלשתב  "זרניבא  סשת

תודרמה9838. תוענ  דודתב  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "זןב םילשוריערת

.9839< השדח הרודהמ   > תודרמה תוענ  דודתב  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "סןב םילשורישת

ןיע9840. ןועמשתב  ןב  בד  םהרבא  "גןינייר , הבטלופ Poltavaערת

.9841< השדח הרודהמ   > ןיע שטירבאמתב  דוד  ןב  בוד  "אםהרבא  םילשוריסשת

ןיע9842. דודתב  ןב  בוד  םהרבא  "זךאבריוא , ,רת םילשורי

םיכרכ9843.  2 ןיע -  שטירבאמתב  דוד  ןב  בוד  "יםהרבא  רימוטיז Zhitomirרת

םיכרכ9844.  2 ץיבולדנמ > - תרודהמ   > ןיע שטירבאמתב  דוד  ןב  בוד  "הםהרבא  סשת

םיכרכ9845.  2 יניע -  הדוהיתב  הירא  ןב  רב  בוד  רכששי 
יבצ עזגמ  "חשוביל  ונבוד Dubnoנקת

ימע9846. הדוהיתב  ןב  השמ  בקעי  "זונאדילוט , ביבא Tel Avivשת לת 

ימע9847. הסדהתב  "וןיול , קרבנשת ינב 

םיכרכ9848.  2 לוק -  ברוחתב  "אתבישי  םילשורינשת

םיבר9849. ףולכמתב  ןב  בקעי  לאפר  ןוחמס , "וןב  הבר Djerbaטשת ג'

הוצמ9850. תב  הוצמ -  לש  ריאמתב  "טיקסרבמל , םילשוריעשת

םיכרכ9851.  4 התיב -  הנוב  .בהנובתב  "זץיבודרבט , "דסשת בח רפכ 

רישו9852. יבריבהדותב  רזעלא  יבר  תימלוש -  רוצילא ,
"ארילק םילשורינשת

התיב9853. רתכהךותב  "וןוגרא  "דעשת מח

הלוגה9854. יולהךותב  בוד  ןב  רזעילא  "חלשימ , טספדוב Budapestערת

בוטסור9855. תליהק  הלוגה -  ןהכהךותב  בישילא  "דןולפק , עשת

תומוחה9856. ןושרגךותב  ןב  לדנמ  םחנמ  - שורפ , "ז שת
"ח םילשורישת

א9857. ימע -  םהרבאךותב  "זחילמלא , הנומידלשת

םילשורי9858. "דץבוקיככותב  שח

םיכרכ9859.  3 םילשורי -  ינרותיככותב  "אץבוק  םילשוריפשת

הדוהי9860. תב  יולהתלותב  לאומש  ןב  גרפ Pragueת"רהדוהי 

וצפח9861. יולהתרותב ד ' קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבסשת ינב 

הכונח9862. םהרבאותרותב -  תכרב  תוניידל  "ד  "דמהיב םילשורישח

םיכרכ9863.  6 הגהי -  הדוהיותרותב  בקעי  ןב  דוד  - קלפ , "ז נשת
"ו םילשוריעשת

םיכרכ9864.  2 הרותה - > לע   > הגהי הדוהיותרותב  בקעי  ןב  דוד  "גקלפ , םילשוריפשת

המחלמ9865. ךל  השעת  המלשתולובחתב  "היילאפ , םילשוריעשת

תובא9866. ףסוייתב  השמ  "הרדנלדירפ , םילשוריכשת

תובא9867. יקינולאשמיתב  דוד  ןב  ףסוי  "הדוד , יקינולש Salonikaפקת



.9868< השדח הרודהמ   > תובא יקינולאשמיתב  דוד  ןב  ףסוי  "אדוד , ןילקורבסשת

םיכרכ9869.  2 והילא -  יבציתב  קחצי  ןב  והילא  "בןמרביל , קרבפשת ינב 

םהירדסו9870. ןידה  באזיתב  הדוהי  ןב  החמש  "דףסא , םילשוריפרת

לארשי9871. ץראב -  תויסנכה  לאוייתב  ןב  בקעי  "ודלפרקניפ , םילשורישת

ןאטסניגפאב9872. תסנכה  ןבואריתב  "גינאשק , םילשוריעשת

ןמית9873. תריב  אענצב  תסנכה  הידעסיתב  ןב  םולש  "חלאילמג , םילשורינשת

אירבה9874. ףוג  תגהנה  ףסוייתב  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "יןבא ביבא Tel Avivשת לת 

ןיליפתה9875. לאפריתב  ןב  המלש  "פןוראוב , תוביתנשת

הנוהכ9876. ןהכהיתב  ריאמ  ןב  רב  בוד  לאוי  "איקסרפ , הנליו Vilnaלרת

"ם>9877. במר  > הנוהכ ןהכהיתב  ביל  הדוהי  ןב  קחצי  "הטרופאפר , דווקילסשת

םיכרכ9878.  5 הנוהכ -  ןהכהיתב  ביל  הדוהי  ןב  קחצי  - טרופאפר , "ו צת
"ד רימזיא Izmirיקת

םיכרכ9879.  2 תויסנכ -  הידידייתב  םייח  ןב  םהרבא  ארזע , "וןב  יקינולש Salonikaסקת

לבבב9880. תויסנכ  לבביתב  תודהי  תשרומ  "אזכרמ  הדוהיסשת רוא 

ודוהב9881. תסנכ  הילאיתב  והילא , "טןב  ןיקצומלשת תירק 

םנברוחו9882. ןילופב  תסנכ  ףסוייתב  ןב  דוד  "ךץיבודיוד , םילשורישת

אענצב9883. תסנכ  לאיחייתב  "סןושחנ , הינתנרשת

םירידנ9884. די  יבתכו  שדוק  ילכ  תסנכ  ןבואריתב  "דינאשק , םילשורישח

תואמב י"ז י"ח9885. ןילופב  ץעמ  תסנכ  השמיתב  "ןןיברו , הילצרהשת

םיכרכ9886.  2 תושרדמ -  - יתב  ןרהא המלש  רמייהטרוו ,
( םירידהמ  ) ףסוי םהרבא  "ברמייהטרוו , םילשוריישת

םילשורי9887. לש  םיקיתו  םיאנולמו  ןולמ  יתבשיתב  "ההירכז , םילשורימשת

םיכרכ9888.  3 השמ -  םהרבאיתב  ןב  השמ  "טביוט , בקעיעשת ןורכז 

שפנ9889. ריאמיתב  ןב  ףסוי  "הןאלפנטוק , עקת

םיכרכ9890.  2 שפנ -  םלושמיתב  ןב  המלש  "וןהכה , "דעשת מח

ימלסומה9891. עבורב  םיידוהי  תודסומו  יתבשםיתב  "ההירכז , םילשורימשת

םידבל9892. והילאםיתב  ןב  קיזיא  קחצי  "איולה , קרבסשת ינב 

םיכרכ9893.  2 םידבל -  לכימםיתב  לאיחי  ןב  בקעי  שטיוואקסאמ ,
"זץאשמ קרבעשת ינב 

םיחירבל9894. קינשאםיתב  ' צמ עשוהי  ןרהא  ןב  "ביתבש  בולקש Shklovסקת

םילשוריו9895. ןמית  םולשתואלתב  ןב  ףסוי  "להראבח , םילשורישת

תחא9896. לאפרהעונתב  ןתנ , "אןב  םילשורינשת

.9897( םיעטק  ) םינשה רוא  ךזוע -  יולהתומוצעתב  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , םילשוריעשת

הלוגה9898. םהרבאתוצופתב  "אלטה , םילשוריכשת

וטיגה9899. תומוח  ןיבו  סנאסנרה  לאינדתוברתב  "טיפראק , ביבאמשת לת 

םינינפ9900. "זטוקילג"ל  םילשורינשת

תידוהי9901. הבר  ינדג' ןב  זעוב  "דדאדח , םילשורישח

לארשי9902. ץרא  לש  תריוצמ  םולשהיפרגואג  םהרבא  "איקצנמק , ,פרת השרוו

לארשי9903. ץרא  לש  הרצק  הנויהיפרגואג  םולש  ונרא , "בצ' הנבוק Kaunasפרת



העדותההלואג9904. תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

עבטה9905. ךרדב  היראהלואג  "זןרטשנגרומ , םילשורינשת

השרפב9906. "מהלואג  "דשח שח

הכלהה9907. רואב  חישמו  .אהלואג  ףסוי  "דםזיפ , "דשח מח

היתונכשו9908. ןימינבהלואג  "טרגולק , םילשוריעשת

םהרבא9909. אנליוומתלואג  והילא  ןב  "זםהרבא  םילשוריעשת

יכדרמתלואג ה'9910. ןב  והילא  - איבל , "ד כרת
"ה ונרוויל Livornoכרת

ץראה9911. קיזייאתלואג  קחצי  ןב  יכדרמ  "דיזנכשא , השרו Warsawסרת

רגה9912. םיקילאתלואג  "חגרבנטור , גרפ Pragueעש

םיכרכ9913.  2 יבצה -  עשוהיתלואג  ןב  לאגי  לאימחרי  "בררל , םילשורימשת

לארשי9914. תעושיו  היראתלואג  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"גיולה ןודנולכשת

םיכרכ9915.  2 קחצי -  השמתלואג  ןב  קחצי  ירכז , "טןב  םילשוריסשת

לארשי9916. ואלסרבתלואג  .ג  " צקת .חספ  לש  "גהדגה  ואלסרב Breslauצקת

לארשי9917. יתבשתלואג  ןב  לארשי  "לןייטשפוה , םילשורישת

לארשי9918. ביבאתלואג  לת  .ך  " שת .חספ  לש  "כהדגה  ביבא Tel Avivשת לת 

לארשי9919. לארשיתלואג  ןב  םהרבא  "חעשוהי  השרו Warsawסרת

לארשי9920. דודתלואג  ןב  לאוי  םייח  ןולובז  "טדלוג , ,צרת ןודנול

םיכרכ9921.  2 לארשי -  באזתלואג  הירא  ןב  םהרבא  "טןילי , כשת

םיכרכ9922.  4 לארשי -  הדוהיתלואג  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"יןהכה שת

םלשה9923. לארשי  לארשיתלואג  ןב  םהרבא  "געשוהי  בוקרטויפ Piotrkowערת

םירצמ9924. לאיחיתלואג  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "טאירול , םילשורימשת

םלוע9925. רזעילאתלואג  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"בןאמפיל ונדורג Grodnoפקת

ןויצ9926. המלשתלואג  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

םהרבא9927. לואשןואג  ןב  "דםהרבא  הסדוא Odessaכרת

תודמבו9928. הרותב  ןואגהןואג  ןרמ  לש  ותומדו  וכרדל  םיקרפ 
"ל צז ילארשי  לואש  "טברה  םילשורינשת

.9929< לואש ילארשי   > תודימבו הרותב  לארשיןואג  םהרבא  "טרירש , םילשורינשת

םינואגה9930. בקעיןואג  ןב  ןרהא  המלש  "הרמייהטרוו , םילשוריפרת

ןזח9931. והילא  יבר  תודלותב  םיקרפ  הרותה -  בקעיןואג  "דרלזייה , םילשורישח

דיסחו9932. רעבודןואג  םולש  "זדנלדירפ , תפרצסשת

בקעי9933. ,ןואג  טלבסייוו םוחנ -  םחנמ  טלבסייוו ,
בוד "חיכדרמ  ביבאכשת לת 

בקעי9934. לאפרןואג  ןב  בקעי  "גאריפש , ביבא Tel Avivישת לת 

בקעי9935. םייחןואג  ףסוי  ןב  "חבקעי  םילשוריעשת

בקעי9936. המלשןואג  ןב  קיזייא  קחצי  םיבוט , - ןב
"גןמלז ,סרת םלשורי

םיכרכ9937.  2 בקעי -  םהרבאןואג  ןב  בקעי  "אאנהכ , ביבאכשת לת 



קחצי9938. יולהןואג  בקעי  "בץישפיל , אנליוערת

םיכרכ9939.  5 ושודקו -  לארשי  ילתפנןואג  תכרב  "זןוכמ  עשת

יבצ9940. השמןואג  עשוהי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
יולה ןרהא 

 - "ז צת
"ח גרפ Pragueצת

םיכרכ9941.  4 יבצ -  אשירמןואג  הדוהי  ןב  שריה  "גיבצ  השרו Warsawמרת

םיכרכ9942.  2 יבצ -  יולהןואג  ףסוי  ןב  יבצ  השמ  "גרלה , הלשימרפ Przemyslערת

והיעשי9943. ןוזח  הדוהיב , לודג  בקעי , הדוהיןואג , "דץנאג , שח

םיכרכ9944.  4 אריצחיבא -  תחפשמ  ןמלזינואג  המלש  "דהראימ , דעלאעשת

םינורחאה9945. ןילופ  ןרהאינואג  "גיקסרוס , קרבמשת ינב 

.9946< תינמרג  > םינואגה ןמז  רחאש  םיילבב  םהרבאםינואג  לאומש  ןילרב1914יקסננזופ ,

םיכרכ9947.  2 קחציהקינואג  - ןב  יול  "טגרובצניג , קרויסרת וינ   New York

הינודקמ9948. ידוהי  רבשו -  ינגתואג  "זלבל , םילשורימשת

קלאפ9949. םחנמסטאג  ןב  ןתנ  "אםיובנריב , ןילרבפרת

לארשי9950. הנקלאלאג  איג  "חרגניטול , םיעשת תב 

םיכרכ9951.  2 לארשי -  המלשלאג  ןב  לאירבג  "אונאדילוט , םילשוריפשת

אקירעמא9952. פיליפץנאג  "הץנארק , ערת

ןיניטסאג9953. סקנפ  הליהקןיניטסאג -  "ךרפס  ביבאשת לת   - קרוי  - וינ

הליהקןילווראג9954. "ברפס  ביבאלשת לת 

הנמלא9955. ןוקית  רדס  הנמלא -  קחצילובג  ןב  ישיבא  "בינרהט , םילשוריעשת

ילתפנ9956. ינב  לשיפלובג  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "ורפוס , לרת

ןימינב9957. ןהכהלובג  רזעילא  ןב  ןימינב  "זילאטיוו , םדרטשמאפת
Amsterdam

ןימינב9958. אייחילובג  ןב  ןימינב  "זףיירכל , הכנלבזכ Casablancaטשת

ןימינב9959. לאומשלובג  ךורב  ןב  יבצ  םייח  קילרוג ,
שטיוד "דןהכה  דווקילעשת

םיכרכ9960.  3 השדח > - הרודהמ   > ןימינב ןהכהלובג  רזעילא  ןב  ןימינב  "דילאטיוו , "דשח מח

םיכרכ9961.  2 הדואי -  ףסוילובג  ןב  הדוהי  "איזנכשא , יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ9962.  2 הדוהי -  םייחלובג  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "בןוסלריצ , ערת

תויגוסו9963. םיסרטנוק  ץבעי -  השמלובג  יבצ  ןב  דוד  "וןהאק , משת

השנמ9964. הנוילובג  לאקזחי  ןב  השנמ  "טגרבסורג , ןימד Frankfנרת טרופקנרפ 

םלוע9965. לארשילובג  תסנכ  יללכה  דעו  "ג.םילשורי  םילשוריסרת

םלוע9966. לאפרלובג  "וןרטש , לאומשסשת תעבג 

ןיבוריע9967. םלוע -  ןהכהלובג  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "בןב  קרבעשת ינב 

םינושאר9968. ןהכהלובג  םהרבא  ןב  םוחנ  "כןיוול , םילשורישת

םינושאר9969. המלשלובג  ןב  היננח  ףסוי  "בץיבובוקעי , דווקילעשת

ץראה9970. ילתפנתולובג  רמייהסדליה , לאומש -  ןיילק ,
"היבצ םילשוריכשת

ץראה9971. רזעילאתולובג  "חלוה , קרבעשת ינב 

הדשה9972. לארשיתולובג  ןב  ןמלז  רואינש  "דחוור , לאיזועעשת תיב 

ןויצ9973. בקעיילובג  ןב  יתבש  "טץיבקצאמ , הנליו Vilnaנרת



ןימינב9974. ןהכהתלובג  החמש  ןב  ןימינב  "טטרופאפר , בובל Lvovמקת

.9975< השדח הרודהמ   > ןימינב ןהכהתלובג  החמש  ןב  ןימינב  "דטרופאפר , עשת

עשרה9976. תוכלמב  תידוהי  קיזייאהרובג  קחצי  "דקיסרק , רפחסשת תב 

עשוהיתורובג9977. ןב  לארשי  "ךאברוצ , ביבא Tel Avivשת לת 

והילא9978. רזעילאתורובג  ןב  והילא  ףסוי  ןיקנה ,
"גסומינולק קרוי New Yorkעשת וינ 

תינעת9979. השמ - > ראב  םע   > ירא רשאתורובג  ןב  ביל  הירא  - גרובצניג , "ז סרת
"ז קרויטשת וינ  בוקרטויפ - 

םיכרכ9980.  2 ירא -  רשאתורובג  ןב  ביל  הירא  "זגרובצניג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ9981.  3 השדח > - הרודהמ   > ירא רשאתורובג  ןב  ביל  הירא  דווקילגרובצניג ,

תוכמ9982. תסנכ - > ןוכמ   > ירא רשאתורובג  ןב  ביל  הירא  - גרובצניג , "ד םילשורישח

הירא9983. טוצנאלמתורובג  ךורב  ןב  ביל  "להירא  בובל Lvovרת

"ר>9984. ופד ' > "ל)תורובג ה רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "בהדוהי  בוקרק Cracowמש

םיכרכ9985.  8 "לתורובג ה - ' רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ ןודנול Londonישת

םיכרכ9986.  2 רדהו > - זוע  ' > "לתורובג ה רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "הגארפמ םילשוריעשת

יראה9987. יולהתורובג  בקעי  "זףעשזוי , קרבסשת ינב 

םיכרכ9988.  2 יראה -  המלשתורובג  ןב  יכדרמ  םירפא  ןייטשפא ,
יולה "לןמלז  הנליו Vilnaרת

םיחספ9989. הדוהי -  יולהתורובג  הדוהי  יכדרמ  "אםורפ , םילשוריעשת

קחצי9990. לאויתורובג  קחצי  יברל  ןורכז  רפס 
"ל צז "דןייטשנרב  םילשורישח

םיכרכ9991.  3 קחצי -  קחציתורובג  "אגרבנזור , נשת

והיעשי9992. דרגוניותורובג  והיעשי  לש ר ' "זודובכל  םילשוריעשת

םחנמ9993. םחנמתורובג  "בתורובג  "דסשת מח

השמ9994. הדוהיתורובג  חספ  ןב  לאפר  "זרגרבנש , םילשורינשת

"ל9995. חמר יחתורובג  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( םילשוריסשת

םישולש9996. "וץבוקתורובג  םילשוריעשת

המלש9997. ןרהאתורובג  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , בובל Lvovסרת

םינומש9998. םימכחתורובג  "גהמכ  סשת

םיכרכ9999.  2 םינומש -  הדוהיתורובג  ןב  ףסוי  "טליגנע , קרבישת ינב 

םיכרכ10000.  2 םינומש -  "בץבוקתורובג  םילשוריעשת

.10001< המלש תפש   > םינומש הדוהיתורובג  ןב  ףסוי  זעשתליגנע ,

םיכרכ10002.  2 "ל -  יחה םהרבאירובג  דוד  "עםיובלדנמ , קרבשת ינב 

ונלש10003. םעה  יולירובג  ץיבקייש , םחנמ  דורב ,
< םיכרוע "א< פשת

לארשי10004. ףסויירובג  ןב  הדוהי  לארשי  "טןאמיינ , הלשימרפ Przemyslמרת

חכ10005. ישיירובג  "הןאימולזמ , ןולוחעשת

חכ10006. ףסויירובג  "בהנידמ , דודשאפשת



ורבד10007. ישוע  חכ  ורבדירובג  ישוע  חכ  "דירובג  םירעינשת תירק 

םישנא10008. יבצתרובג  ןב  עשוהי  "זלבנע , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ10009.  2 םישנא -  ןהכהתרובג  ריאמ  ןב  יתבש  "זכ"ץ , ואסד Dessauנת

ירא10010. השמתרובג  ןב  ןבואר  "צתוילגרמ , בובלרת  Lvov

ירא10011. המלשתרובג  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

םיחבז10012. לאירא -  ןתנויתרובג  ןב  לאירא  קדצ , "פםכח  רפסשת תירק 

םיכרכ10013.  3 הירא -  ןבתרובג  ביל  הירא  הדוהי  בקעי  לקנרפ ,
יבצ בוט  - "בםוי הרמ Satu Mareצרת וטס 

לאירבג10014. ףסויתרובג  ןב  לאירבג  "טתירטש , םילשוריסשת

"י10015. ראה השמתרובג  ןב  בקעי  "אללה , םילשוריעשת

םיכרכ10016.  4 הרותה -  קחציתרובג  ןב  הירא  "ויקסניזדורג , םילשוריסשת

םיכרכ10017.  2 הדוהי -  הדוהיתרובג  "עאריפש , קרבשת ינב 

ןתנוהי10018. עטנתרובג  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "סץישבייא , השרורת  Warsaw

בקעי10019. היראתרובג  "היחרזמ , םילשורינשת

.10020< ץבוק  > בקעי השמתרובג  תלחנ  "דללוכ  קרבסשת ינב 

קחצי10021. ןבוארתרובג  "דןמסורג , הוקתנשת חתפ 

ארבג10022. קחצי  יבר  קחצי -  הידבועתרובג  ןב  לארשי  "טארבג , עשת

םיכרכ10023.  9 "ם - > במר  > קחצי ךורבתרובג  ןב  קחצי  םהרבא  "וןיקצורוס , םילשוריסשת

םיכרכ10024.  36 קחצי -  ךורבתרובג  ןב  קחצי  םהרבא  "גןיקצורוס , םילשוריסשת

םיכרכ10025.  2 הרותה > - לע   > קחצי ךורבתרובג  ןב  קחצי  םהרבא  "חןיקצורוס , םילשורינשת

בל10026. לאומשתרובג  לאפר  ןב  בייל  הירא  "גםיובנרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ10027.  3 השמ -  ףסויתרובג  הירא  ןב  השמ  לאירבג  "עץג , דווקילשת

ןרהא10028. השמ  ןימינבתרובג  ןב  ןרהא  השמ  יקסנישטוק ,
"ךיבצ ןודנול Londonשת

םינושאר10029. ףסויתרובג  ןב  יכדרמ  םהרבא  ןאמזירח ,
"ולאומש ,שת םילשורי

םיכרכ10030.  2 ןושמש -  לאירבגתרובג  ןב  ןושמש  "הרשיפ , סשת

ףסכה10031. לארשיעיבג  ןב  השמ  "ארבליס , םילשורישת

םיכרכ10032.  7 ףסכה -  העושיעיבג  ןב  ןועדג  "טהייטע , םילשורינשת

םיכרכ10033.  2 ףסכה -  השמעיבג  ןב  ףסוי  "זרבליז , עשת

ףסוי10034. אייחיעיבג  ןב  ףסוי  שורה , "זןב  ,פרת הסוס

ףסכה10035. עיבג  ןמלזיעיבג  המלש  ןב  ןימינב  "חןילביר , השרו Warsawנרת

.10036< השדח הרודהמ   > ףסכה עיבג  ןמלזיעיבג  המלש  ןב  ןימינב  "הןילביר , קרבעשת ינב 

בהז10037. ילתפניעיבג  היעשי  ןב  קחצי  ףסוי  דלפנזוה ,
"טהשמ םילשורינשת

בהז10038. םירפאיעיבג  "גףרוצ , םילשורינשת

םלוע10039. המלשתועבג  השמ  ןב  ףסוי  השנמ  "חגרובצניג , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ10040.  2 םלוע -  היעמשתועבג  ןב  ףסוי  "דובוק , יקינולש Salonikaמקת

םיכרכ10041.  5 םלוע -  השמתועבג  ןב  ףסוי  "דןאילאומש , קרבשח ינב 

םיכרכ10042.  2 םלוע -  יכדרמתועבג  ןב  דעיבא  קחצי  "אונאדילוט , קרבפשת ינב 



וכח10043. ומשל , ורמז  ךברקב , םינב  ךרב  םלוע , תועבג 
םיסנםיקתממ "בןייד , קרבפשת ינב 

ןימינב10044. יולהתעבג  לאיחי  ןב  "זןימינב  ןילבול Lublinעש

ןימינב10045. ןימינבתעבג  "ההיעמש , תוביתנעשת

ןימינב10046. שונאמתעבג  םחנמ  ןב  קחצי  "וגיצנאד , בושטידרב Berdichevנרת

הנובלה10047. ףסויתעבג  ןב  ץריה  ילתפנ  "טךאבמוב , ןילבול Lublinצרת

הטוס10048. הנובלה -  השמתעבג  ןב  והיעשי  םהרבא  "ודרגוניו , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ10049.  2 הרומה -  גארפמתעבג  יולה  קחצי  ןב  "בףסוי  גרפ Pragueעש

ףסוי10050. )תעבג  ינא ' זור  ) יולה יבצ  ףסוי  "האדנל , םילשוריעשת

םילשורי10051. והילאתעבג  הנוי  "ארנזיוו , ,לרת ןעיוו

הרותה10052. לע  סחניפ -  יולהתעבג  ישי  םרמע  ןב  סחניפ  "הרציליב , יניאס Seiniפרת

.10053< השדח הרודהמ   > הרותה לע  סחניפ  יולהתעבג  ישי  םרמע  ןב  סחניפ  "הרציליב , סשת

סחניפ10054. ריאמתעבג  ןב  רזעילא  סחניפ  "וביוטלקניפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

סחניפ10055. בוטתעבג  םוי  חנ  ןב  בד  רכשי  ןמדירפ ,
"דאפיל פרת

סחנפ10056. סחנפתעבג  "אןמטייברא , םילשוריכשת

סחנפ10057. םחנמתעבג  יבצ  ןב  ריטלא  סחניפ  "הרדנלגנא , צרת

סחנפ10058. בקעיתעבג  השמ  ןב  והילא  סחניפ  "הרציבמד , בוקרק Cracowפרת

סחנפ10059. - 'תעבג  ץאקנוממ רזעילא  ןב  קחצי 
ןהכה ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  "וץראווש , ןידרונילק Kleinwardeפרת

הדנ10060. סחנפ -  רימתעבג  תבישיב  לאירבג  רנ  "ד  "טמהיב םילשוריסשת

םיכרכ10061.  2 סחנפ -  יולהתעבג  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "חץיוורוה , Lembergצקת

םיכרכ10062.  3 סחנפ -  לארשיתעבג  ןב  םהרבא  סחניפ  "אלרפ , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ10063.  8 "ד -  ויו "ח  וא די > בתכ   > סחנפ יולהתעבג  ישי  םרמע  ןב  סחניפ  דירציליב , דיבתכ  בתכ 

םיכרכ10064.  2 סחנפ -  היראתעבג  ןב  סחניפ  "דאירופ , הנליו Vilnaערת

לואש10065. יולהתעבג  ףסוי  ןב  לואש  "בהריטרומ , השרו Warsawסרת

לואש10066. יבצתעבג  דוד  ןב  יכדרמ  "הןייטשניבור , בובל Lvovלרת

לואש10067. סחניפתעבג  ןב  לואש  "גןייטשנרוה , הניונרת  Vienna

לואש10068. ןרהאתעבג  עשוהי  ןב  לואש  "גלשגו , םילשוריסשת

לואש10069. ןושמשתעבג  ןב  ףסוי  והירמש  "בץילראק , השרו Warsawנרת

לואש10070. ףסויתעבג  הללאדבע  ןב  "גלואש  פרת

לואש10071. רזעלאתעבג  ןב  לואש  "דךארב , ולפוט Vranצרת דנ  בונרו 

לואש10072. דודתעבג  ןב  לואש  "השאימחנ , ריכנאטסרת

לואש10073. לארשיתעבג  ןב  קציא  קחצי  "וםייהקרט , םדרטשמאמקת
Amsterdam

םיכרכ10074.  2 לואש -  'תעבג  זאמולמ השמ  ןב  "דלואש  הוקלוז Zholkvaלקת

לואש10075. לאכימתעבג  ןרהא  ןב  לואש  "ורבליז , וגקיש Chicagoצרת

םיכרכ10076.  2 לואש -  יבצתעבג  דוד  ןב  לואש  "גדלפנרא , עשת

היתונכשו10077. לואש  ןימינבתעבג  "ארגולק , םילשוריפשת

םיכרכ10078.  2 יבל -  ליגרבג  "זוינוק , "דעשת מח



הזוחה10079. ףסוידג  ןב  השמ  "זץנרקנזור , ,פרת םלשורי

םיכרכ10080.  2 לארשיב -  לאומשלודג  "עגינה , םילשורישת

םינב10081. רעבלודג  .שי  "חןיול , בוקרטויפנרת

הווצמה10082. ןליאלודג  והילא  "ההסיוס , "דעשת מח

הוצמ10083. רב  השועו -  הווצמה  םחנמלודג  המלש  ןב  ריאי  "זקוטשניו , םילשורינשת

םולשה10084. ןרהאלודג  "חיאכז , םילשוריעשת

תוירבה10085. דובכ  םייחלודג  ןב  םוחנ  "טרבוקר , םילשורינשת

ומש10086. ןברמ  היראלודג  "הטורנקב , םילשוריסשת

רתסא10087. תליגמ  לודג -  ןטק  ןטק  סחנפלודג  "פשקרפ , םילשורישת

הבושתה10088. רתלאהלודג  ךורב  "ובואט , וטנורוטעשת

הכאלמ10089. ןרהאהלודג  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

א10090. הבושת -  םולשהלודג  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "דרפוס , םילשורינשת

עשילא10091. ןוששתולודג  םיסנ  עשילא  "חרוגנד , םילשורימשת

לארשי10092. ץרא  בקעיילודג  ןב  רזעילא  המלש  "היראדנאפלא , םילשורילשת

העד10093. השמילודג  רתלא  ןב  רזעיבא  ןייטשרוב ,
"ךיכדרמ ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ10094.  3 תורודה -  ןרהאילודג  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשורינשת

זנכשא10095. גהנמ  רמשמ  לע  תורודה  המלשילודג  ןימינב  "דרגרובמה , קרבנשת ינב 

הכוס10096. םינושארה -  השמילודג  ןב  ףסוי  םהרבא  "חסארג , םילשורימשת

ןויצ10097. יבבוח  םינברה  ןאמפילילודג  םהרבא  ןב  קחצי  "פםיובנסינ , השרו Warsawרת

םיכרכ10098.  2 זלעב -  ידיסח  בקעיילודג  לארשי  "דץלוהפלק , קרבלשת ינב 

שטאקנומ10099. ידיסח  רענלילודג  ךונח  "ותאצוה  סשת

םתיבב10100. לארשי  םשילודג  "וםוליעב  שמשעשת תיב 

םיכרכ10101.  2 םתודליב -  לארשי  בקעיילודג  לארשי  "וץלוהפלק , קרבכשת ינב 

םתורחשב10102. לארשי  קחציילודג  "הרוגירא , ביבא Tel Avivלשת לת 

ןמיתב10103. לארשי  השמילודג  "םןהכ , קרבשדת ינב 

רהוזהו10104. לארשי  רהוזהילודג  "עןוכמ  שמששת תיב 

יעיבש10105. ישדקמ  לארשי  היראילודג  באז  "לרניבר , ביבאשת לת 

ךל10106. םיארוק  לארשי  לארשיילודג  תדוגא  הרותה  תודהי 

אבר10107. יבצ  קסנולפמילודג  יולה  םייח  ןב  שריה  "דיבצ  רובד Nowyסקת יבונ 
Dwor

תיעיבשב10108. שק  היראילודג  דוד  ןב  רזעלא  "טלזירב , םילשוריכשת

בולו10109. היסנוט  ינבר  הדוהיילודג  "וגניסמ , םילשורימשת

היריגלאו10110. וקוראמ  ינבר  הדוהיילודג  גניסמ  השמ  "אראמע , םילשורימשת

ןונבלהו10111. הירוס  ינבר  ארויגילודג  "הבולייזופ , םילשורינשת

ןמית10112. ינבר  דודילודג  םייח  ןב  ןרהא  "טחפאק , םילשורימשת

א10113. םתורודל -  יקינולש  לאומשילודג  קחצי  "ולאונמע , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיחטש10114. תרזחה  לע  הרות  תנשילודג  הרותה  ילודג  תצעומ  ירבדמ 
"ז "מצרת קרבשת ינב 

השעמ ה10115. יתבשםילודג  ףסוי  "דיחרפ , השרוערת  Warsaw



םיקידצ10116. השעמ  ןתנםילודג  םלושמ  ןב  בקעי  "ותוילגרמ , םילשורישת

אייח10117. ישעמ  )םילודג  וילע  ) םימחר "דןהכ , םילשורישח

טייצ10118. רעזנוא  ןופ  הדוהיםילודג  ןב  בקעי  "זקראמ , פרת

םיקידצ10119. היראםילודג  ןרהא  ןב  קחצי  "בריאמ , ירטס Stryjצרת

םיקידצ10120. הידעסםילודג  "ברינמ , םילשורימשת

םהרבא10121. ץיבותלודג  "ד ז' בא "זםהרבא  ירוגליב Bilgorajפרת

והילדג10122. הדוהיתלודג  קחצי  "חקילג , ןודנולעשת

לואש10123. תכולמו  דוד  "מתלודג  "בשח השרוירת

רפוס10124. םתחה  םשתלודג  "צםוליעב  השרורת

ריעצה10125. רשנה  סחנפתלודג  "חןוזנשרה , םילשוריכשת

םיקידצה10126. השמתלודג  ןב  לאונמע  ןושרג  יקסבשאטס ,
יולה "חלאיחי  קרבנשת ינב 

םיכרכ10127.  2 ןתנוהי -  והירמשתלודג  ןב  ביל  הירא  ןב  דוד  - ץניצ , "צ רת
"ד בוקרטויפ Piotrkowצרת

עשוהי10128. םשתלודג  "דםוליעב  םילשורישח

עשוהי10129. היראתלודג  השמ  "ווועל , משת

ףסוי10130. רזעילאתלודג  "בריוואפ , הנליוערת

םישורד10131. יכדרמ -  יכדרמתלודג  "אןורגס , םילשורילשת

יכדרמ10132. םהרבאתלודג  ןב  יכדרמ  "חרניבאר , הנליו Vilnaלרת

יכדרמ10133. ןבתלודג  לארשי  יכדרמ  השמ  דניקבר ,
"דוהילדג וגקיש Chicagoסרת

.10134< לארשי תשודק   > יכדרמ )תלודג  ךרוע  ) המלש ןב  ריאמ  ךורב  - ןיילק , "ה נרת
"ט טגיס Sighetמשת

יכדרמ10135. לאיחיתלודג  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"גלכימ סשת

יכדרמ10136. ןורכזתלודג  "ערפס  קרבשת ינב 

יכדרמ10137. םהרבאתלודג  ןב  יכדרמ  "חסוקרוק , קרבלשת ינב 

םידפסה10138. יכדרמ -  )תלודג  וילע  ) ןאמלס ןב  יכדרמ  "בוהילא , םילשוריעשת

יכדרמ10139. יכדרמתלודג  ןב  רשא  "דלמז , "דשח מח

יכדרמ10140. לאיחיתלודג  ןב  םייח  ףסוי  ץיבוקסומ ,
"אלכימ ןילקורבפשת

יכדרמ10141. ןרהאתלודג  ןב  ףסוי  "אןייטשדלוג , שמשפשת תיב 

םיכרכ10142.  4 יכדרמ -  ןהכהתלודג  קחצי  ןב  יכדרמ  "וסיימא , םילשורילשת

םיכרכ10143.  2 יכדרמ -  בילתלודג  הדוהי  ןסינ  ןב  יכדרמ  "טיקסרבט , םילשורימשת

.10144< השדח הרודהמ   > יכדרמ השמתלודג  ןב  יכדרמ  "איטנאלאג , קרבפשת ינב 

םיכרכ10145.  3 בוזא -  תדוגאו  יכדרמ  ןזינגמתלודג  דוד  ןב  "אךורב  םילשורינשת

א-ב10146. םיקידצה -  תלודגו  יכדרמ  השמתלודג  ןב  לאונמע  ןושרג  יקסבשאטס ,
יולה לאיחי 

 - "ד צרת
"ו השרו Warsawצרת

םיכרכ10147.  2 יבא -  שרדמ  יכדרמ  ריאמתלודג  ףסוי  ןב  דוד  יכדרמ  םילשוריאנהכ ,

םיכרכ10148.  2 השמ -  השמתלודג  "אתלודג  ןילבולנרת

א10149. סחנפ -  )תלודג  וילע  ) סחנפ "טגנורפשריה , נשת

בוט10150. םש  לעב  לארשי  וניבר  לארשיתלודג  ןב  ןתנ  םהרבא  "טטאנרב , םילשוריישת



םיכרכ10151.  2 לואש -  יכדרמתלודג  ןב  שריה  יבצ  "דןאמלדא , ןודנול Londonירת

רפסא10152. ףסויךתלודג  "וסוקרוק , םילשוריסשת

סלוקמ10153. בקעיידג  ןב  םהרבא  "להשמ  הנוטלא Altonaקת

תוכלמה10154. תרקי  רסיאלדג  לארשי  ןב  םהרבא  "וקילגסורג , השרוטרת  Warsaw

יתא10155. הל ' םהרבאולדג  ןב  אגרש  לאקזחי  "חדלפנייוו , םילשורינשת

םשתולדג10156. "אםוליעב  םילשוריעשת

םדאה10157. לאומשתולדג  ןב  ףסוי  ןנחלא  "אןמצרה , נשת

.10158< יאחגנש רימ -  תרודהמ   > םדאה לאומשתולדג  ןב  ףסוי  ןנחלא  "הןמצרה , יאחגנששת

םיכרכ10159.  2 םדאה -  ןרהאתולדג  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

םינומדקה10160. עשוהיתולדג  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "זדלוג , קרבעשת ינב 

םדאה10161. דועיו  לארשיתולדג  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

םיכרכ10162.  5 יכדרמ -  דודתלדג  ףסוי  ןב  יכדרמ  "האדנאל , השרו Warsawמרת

םיכרכ10163.  5 םלוע -  באזרדג  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ירשתןהכ ,
"ח ,ישת םלשורי

םימ10164. םחנמתורדג  "זבאקאי , סשת

םידעומה10165. ירדג 
םהרבא ןב  םנוב  החמש  ץיבוקשרה ,

"סדוד םילשורישת

םיכרכ10166.  7 םידעומה -  דגירדג  "טןומולוס , לאנביעשת

םיכרכ10167.  2 םידעומה -  ףסויירדג  ןב  יתבש  קרביול , ינב 

הצקומה10168. ףסויירדג  ןב  יתבש  "חיול , קרבעשת ינב 

תבשה10169. דודירדג  ןב  םנוב  החמש  ץיבוקשרה ,
"אםהרבא םילשוריסשת

םיכרכ10170.  2 תבשה -  ףסויירדג  ןב  יתבש  קרביול , ינב 

רועיש10171. יצח  לשיפירדג  לאירתכ  "טשרוכט , ביבאישת לת 

הרהט10172. דגירדג  "פןומולוס , לאנבישת

רצקה10173. הרהט  דגירדג  "פןומולוס , לאנבישת

דוחי10174. םימחרירדג  "חבאישומ , םילשוריעשת

טפשמ10175. יבצירדג  ריאמ  ןב  דוד  "דןמזורג , הוקתסשת חתפ 

תוצמ10176. לש  קחציןרדג  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

יח10177. בקעיילאוג  "ודאדח , הבר Djerbaפרת ג'

ןויצונלאוג ה'10178. ןב  םחנמ  "וברפטוג , םילשורינשת

ןורכז10179. רפס  הליהקהבורובוג -  "ורפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

הארי10180. ירפס  דומיל  בויח  קחצילדוג  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"דבקעי שח

דומילה10181. תרזח  רסומ -  ירפס  דומיל  בויח  ןינע  קחצילדוג  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"גבקעי םילשוריעשת

תויפלת10182. .גלדוג  " סרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"גםילשורי םילשוריסרת

הבקסומ10183. תבש  הבקסומטוג  תבש  "פטוג  הבקסומשת

ץראב10184. דחא  יכדרמיוג  "זגרבנירג , הנביבנשת םרכ 

םירפא10185. היראיליוג  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  "הןייטש , קרבמשת ינב 



שא10186. קודרהבוניליוג  תובישי  ישודקו  "גילודג  םילשורילשת

םירפס10187. םחנמיליוג  ןב  ילתפנ  םחנמ , "זןב  םילשורישת

שדוק10188. יבציליוג  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
באז רזעילא  ןב  השנמ  ןיילק , "דשריה -  םילשוריעשת

לבייפםיליוג10189. ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "בןמרבה , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ10190.  15 "חןוחריןיליוג -  ביבאישת לת 

םיכרכ10191.  4 תיתדןיליוג -  תונויצל  זכרמה  הלעמ " "נ" ביבאשת לת 

ןילוצינ10192. לאומשןיליוג  ןב  בקעי  "הןמדיינש , קרבנשת ינב 

ןיפרשנ10193. ןויצןיליוג  ןב  "גינושרג , םילשורימשת

ירא10194. יבצתעיוג  דוד  ןב  יכדרמ  "םןייטשניבור , Krakauרת

לאומש10195. השמתעיוג  ןב  לאומש  "זסילזיימ , הבלסיטרבטרת  Bratislava

תדלומו10196. ןהכההלוג  שריה  יבצ  ןב  לאומש  "ה,ףיקז , שת ], לאידגמ

םיכרכ10197.  8 םילואגו -  םהרבאםילוג  "טהניוות , הלמרכשת

רוא10198. הפילחללוג  ןב  ריאמ  "זםאייקיב , רימזיא Izmirצת

בלכ10199. לאיחיתלוג  לאומש  ןב  ריאמ  בלכ  "וויז , השרו Warsawסרת

תויתחת10200. בקעיתלוג  ןב  לאפר  "ההפי , טרופנרידסקת
Dyhernfurth

הליהקזדנוינוג10201. "ךרפס  ביבאשת לת 

המשנו10202. ןרהאףוג  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

המשנו10203. שפנ  ןושמשףוג  ןב  קחצי  "זגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ10204.  2 טג -  לש  בודופוג  "אןייטשרוב , ביבאלשת לת 

תוכלה10205. םהרבאיפוג  ןב  המלש  "היזאגלא , רימזיא Izmirלת

תוכלה10206. ןביפוג  שריה  יבצ  םהרבא  יקסבונצפ ,
"ארזעלא Lodzערת זדול '

תוכלה10207. המלשיפוג  ןב  שריה  יבצ  לאירתכ  "ברמארק , הנליו Vilnaנרת

תוכלה10208. סחניפיפוג  ןב  "בבקעי  השרו Warsawפקת

.10209< השדח הרודהמ   > תוכלה םהרבאיפוג  ןב  המלש  "ויזאגלא , םילשוריסשת

םינק10210. תוכלה -  יכדרמיפוג  ןב  םימחר  "טןהכ , "דעשת מח

םיכרכ10211.  2 תוכלה -  לשעהיפוג  עשוהי  "מרלדנהלו , קרוישת ויינ 

הרהט10212. השמיפוג  "טרנזור , עשת

םיכרכ10213.  2 לארשירוג -  ןב  קחצי  ביבא 1978Tel Avivיספלא , לת 

הירא10214. שילאקמרוג  דוד  ןב  ביל  הירא  "גהדוהי  צת
םדרטשמא

Amsterdam

הירא10215. הדוהירוג  ןב  דועסמ  ןומר , "וצ' ונרוויל Livornoרת

םיחספ10216. ןיבוריע , תבש , הירא -  "לרוג  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ לשת

םיכרכ10217.  3 הירא -  השמרוג  ןב  ביל  הירא  "גץניצ , דנלבילקשת  Cleveland

םיכרכ10218.  5 "ת > - הע  > הירא "לרוג  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "מגארפמ שת

.10219( ןושאר סופד   ) הירא "ל)רוג  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  - הדוהי  "ח לש
"ט גרפ Pragueלש



םיכרכ10220.  2 אדוהי -  הירא  ףסוירוג  ןב  ביל  הדוהי  הירא  "זםימואת , הוקלוז Zholkvaפקת

םיכרכ10221.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > אדוהי הירא  ףסוירוג  ןב  ביל  הדוהי  הירא  "חםימואת , עשת

זנטעש10222. תוכלה  הדוהי -  הירא  השמרוג  ןמייה ,

הרות10223. דומלת  תוכלה  הדוהי -  הירא  ביילרוג  הירא  "טףוטשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ10224.  3 הדוהי -  הירא  ןברוג  ביל  הירא  הדוהי  השמ  אבמז ,
"חםחנמ השרו Warsawפרת

םימיה10225. תארקל  וט -  תודהיה -  ידומילל  הירא  רוג 
)םיארונה ךרוע  ) דוד "מןיול , הינתנשת

ןישודיק10226. שדוקה -  תרמשמ  הירא , - רוג  והילא סחנפ  ןב  והירמש  ןאמלוש ,
השמ ןב  ביל  הירא  "וץניצ , לשת

הניקבוב10227. םורדב  הרייע  הרומוה -  הליהקהרוג  "ברפס  נשת

והילדג10228. בקעילרוג  ןב  והילדג  לאיחי  יקצבאק ,
"דהדוהי קרוי New Yorkערת וינ 

"א10229. רגה באזלרוג  "דדלונירג , םילשורישח

תוירישעה10230. יודבלרוג  םש  ןואג .)  ) יאחא ןב  "זחמצ  'צרת זולק

עשוהי10231. ביללרוג  הדוהי  ןב  קלאפ  "געשוהי  הוקלוז Zholkvaיקת

םיכרכ10232.  2 הל - ' יחלרוג  המלש  ןב  הדוהי  "חיעלקלא , ,ירת םדרטשמא

לפותיחא10233. .לפותיחא ת"שתולרוג  "התולרוג  םילשוריכשת

רוכזי10234. רפס  ץילרוג , הליהקהצילרוג -  "ברפס  ביבאכשת לת 

םירוסיה10235. באזימרוג  םחנמ  "גרואמ , םילשוריסשת

דטא10236. ןבןרוג  לאומש  ףסוי  םהרבא  אדנאל ,
הנוי ה "זלארשי  השרו Warsawצקת

םיכרכ10237.  2 דוד -  ןרהאןרוג  םהרבא  ןב  דוד  ןרהא  "השטייד , שקפ Paksמרת

.10238< יקסבוחנג "א  רגה תודוא   > דטאה ןושמשןרוג  "גןמטלא , קרבעשת ינב 

דטאה10239. רבןרוג  רכששי  "גשטיבירט , ,נקת אניוו

םיכרכ10240.  2 ןוכנ -  הדוהיןרוג  ןב  המלש  לוריבג , - "בןבא וטנרטד Rivaכש הויר 

ותמחלמב10241. ןויצע  ותמחלמבשוג  ןויצע  "דשוג  ,ישת םילשורי

אכלמד10242. זוראפאקנפשוג  "איטניסראק , ונרוויל Livornoכרת

וקלח10243. תנתמ  ךנאצ -  והיעשיזג  ןב  םחנמ  השמ  "דרנזור , םילשוריסשת

תפרצו10244. זנכשא  ירואתוריזג  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"ולבייפ םילשורישת

"ט10245. תו םשתוריזג ת"ח  "וםוליעב  צרת

אתיירוא10246. קחציתריזג  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "פץרווש , שת

הניוו10247. "ק  קו ךיירטסיא  ךיירטסואתריזג  תנידממ  "בהריזג  בוקרק Cracowמש

םידיסח10248. ןמלזעזג  רואינש  רגרב ,

ישי10249. בקעיעזג  ןב  לאומש  הדוהי  "דיזנכשא , םילשורישח

ישי10250. ישעזג  "גיקחצי , םיעשת תב 

םיכרכ10251.  2 השדח - > הרודהמ   > ישי בקעיעזג  ןב  לאומש  הדוהי  "ביזנכשא , םילשוריפשת

םישישי10252. והילאעזג  ןב  םייח  "היקסנירק , הנליו Vilnaרת

שדוק10253. םולשעזג  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "אןאמטוג , ישת

םתבצחמ10254. שדוק  םיאצאצהעזג  "פדוגיא  "דשת מח



םישישרת10255. לבטעזג  דוד  ןב  בקעי  השמ  "הףראשדרווש , בובלסרת  Lvov

ת"ט10256. לאכימתורזג ת"ח -  "ילדנה , םילשורישת

.102574 רוא -  רוגילחג  ידיסח  "דיכרבא  קרבלשת ינב 

א ב10258. שא -  ןרהאילחג  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  "חשיפלאוו , השרו Warsawסרת

שא10259. ריאמילחג  והיעשי  ןב  והילדג  "חןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

שא10260. השמילחג  "זראזאל , הטיגרמ Marghitaצרת

שא10261. םולשיבאילחג  "וןמש , קרבעשת ינב 

שא10262. היראילחג  "עףרש , הוקתשת חתפ 

שא10263. בקעיילחג  "ב,ןוזניבר , ישת ], קרב - ינב

םיכרכ10264.  2 שא -  לאויילחג  "דםיובלטייט , םילשורימשת

תומשה10265. םהרבאטג  "באיפעלובא , םילשוריסשת

השעמל10266. ןהכהטג  דוד  ןב  יכדרמ  םייח  "לבולרפ , "דשת בח רפכ 

רדוסמ10267. בילטג  הירא  ןב  רזעלא  "בץנימ , ירוגליב Bilgorajצרת

השועמ10268. ללהטג  םהרבא  ןב  ףסוי  "גגרבדלוג , םילשוריסשת

.10269< תוכלה הנשמ   > תואכרעב השועמ  באזטג  רזעילא  ןב  השנמ  "דןיילק , נשת

רשוקמ10270. ןונחטג  ןב  הנוי  "הןובנ , ונרוויל Livornoמקת

רשוקמ10271. ףסויטג  ןב  השמ  לאפר  "זהלוב , אטשוק Istanbulכקת

.10272< השדח הרודהמ   > רשוקמ בקעיטג  לארשי  ןב  בוט  םוי  "חיזאגלא , םילשורינשת

.10273< טגה תנשמ  תרודהמ   > רשוקמ ףסויטג  ןב  השמ  לאפר  "והלוב , םילשוריעשת

ןיטיג10274. ביטו  רשוקמ  השמטג  ןב  ביל  הירא  "בץניצ , השרו Warsawצרת

םיכרכ10275.  2 השדח > - הרודהמ   > ןיטיג ביטו  רשוקמ  השמטג  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , דודשאעשת

םיכרכ10276.  3 טושפ -  המלשטג  ןב  השמ  ביבח , "מןבא  םילשורישת

ןויזח10277. ןהכהאיג  ןויצ  - ןב "ברלדנפ , ביבאכשת לת 

ןויזח10278. הירזעאיג  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "טריפס , הוקת Petahפרת חתפ 
Tikva

ןויזח10279. 'האיג  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "מםהרבא  הירדנסכלא Alexandriרת

תישארב10280. ןויזח -  שריהאיג  יבצ  ןב  המלש  םייח  "זץיבוקשומ , ץלוקשימ Miskolcצרת

ןויזח10281. יולהאיג  ןתנ  ןב  בקעי  "וריפס , ,טרת םלשורי

םיכרכ10282.  2 ןויזח -  סחניפאיג  ןב  םהרבא  - ןאמסכאוו , "ח פרת
"צ יניאס Seiniרת

םיכרכ10283.  2 ןויזח -  םלושמאיג  ןב  רשא  בקעי  יקסבייארג ,
יולה "חלבייפ  םילשוריצרת

םיכרכ10284.  2 אשני -  הדוהיאיג  לאירבג  "וץיבוליא , קרבעשת ינב 

חלמ10285. ץרפאיג  ןב  השמ  "זלאירא , קרבמשת ינב 

םיכרכ10286.  4 ליח -  םהרבארוביג  יבצ  ןב  לאינד  "גדניק , םילשוריעשת

יראכ10287. םשרוביג  "דםוליעב  "דשח מח

לארשיב10288. המלשתורוביג  "איזנכשא , ביבאלשת לת 

חכ10289. קחציירוביג  תכרב  "ותבישי  הדוהיעשת רוא 

ןקז10290. תודיסחלודיג  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "בבח "דעשת מח



ןרהא10291. יבצילודיג  השמ  ןב  הילדג  ןרהא  "חןמפוה , קרבכשת ינב 

והילא10292. םהרבאילודיג  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

םיכרכ10293.  2 והילא -  הילדגילודיג  והילא  ןב  ןושמש  "ארטכש , םיסכרפשת

םיכרכ10294.  2 שדקה -  רזעילאילודיג  השמ  ןב  הילדג  "דץיבוניבר , ביבאישת לת 

שדח10295. רזעילאילודיג  לאומש  "טןרטש , קרבנשת ינב 

הרהט10296. לדנעמילודיג  םחנמ  "האיוגראק , טריפ Fuerthרת

.10297< השדח הרודהמ   > הרהט לדנעמילודיג  םחנמ  "סאיוגראק , קרבשת ינב 

הליפת10298. עשוהי -  עשוהיילודיג  טירביונ , הילדג -  ןמזייא ,
ןמלז המלש  ךברעיוא , "ההיעשי -  םילשוריעשת

םיכרכ10299.  2 רסומ -  הילדגילודיג  "חןמזייא , םילשוריסשת

אעיצמ10300. הילדגילודיג  "דיולב , תיליעשח ןיעידומ 

השמ10301. השמילודיג  הילדג  "איקסנילג , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ10302.  11 ןויצ -  ירואילודיג  ןב  באז  לכימ  לאיחי  "בץיוורוה , םילשורינשת

תיעיבש10303. לארשיילודיג  השמ  "אןהכ , "דפשת מח

תומבי10304. םולש -  םולשילודיג  "אךבצרמ , קרבנשת ינב 

לאומש10305. םהרבאילודיג  "דוקנרפ , "דשח מח

םיכרכ10306.  6 השדח > - הרודהמ   > לאומש ףסויילודיג  ןב  הילדג  לאומש  "טןמיינ , םילשורינשת

ימואל10307. תורשו  תונב  ריאמסויג  "מלכיז , קרבשת ינב 

ריינ10308. לש  היחתפרויג  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , "דשח מח

תויוגה10309. רקחמ  לש  בהזה  םדאהתזיג  דובכ  תנגהל  תירוביצ  "בהדעו  םילשורילשת

ןלארטש10310. יכדרמעקיטסייג  םהרבא  "זגרבשרה , וקיסקמכשת

.10311< הוצמ רבו  םיפכ  יקנ   > ןרהא הוצמליג  רבל  תושרד  "סףסוא  שת

הנרו10312. )הליג  ךרוע  ) םירפא "הדאדח , הירבטלשת

הדערב10313. רמתיאוליג  ןב  קיזייא  קחצי  "חםיובנזור , קרבמשת ינב 

ריבד10314. יבציבוליג  ןב  בקעי  'ק , םילשוריצנולפ

והילא10315. םשיוליג  "דםוליעב  םילשורישח

ה10316. לארשיל -  זונגה  רואה  הדוהייוליג  "דןופלכ , "דשח מח

וחירי10317. תרעמב  תוזונגה  תוליגמה  דוס  ןויציוליג  ןב  "יץכ , ביבאשת לת 

הרותב10318. הפוקתה  יזר  ןרהאייוליג  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ10319.  2 שמוחה -  ריאמינויליג  לארשי  ךורב  "פץיונדרג , םילשורישת

בהזה10320. הדוהיתליג  ןב  שריה  יבצ  םייח  "אדנאלטוש , ירוגליבצרת  Bilgoraj

ריאמ10321. ןועמשתליג  ףסוי  ןב  ריאמ  והילא  "דרנבוק , תובוחרמשת

םולש10322. קחציתליג  השמ  ןב  םולש  םהרבא  "זןאמכוה , בוקרטויפ Piotrkowצרת

בקעיאירטמיג10323. ךברוא , היבוט -  "מרלסכו , םילשורישת

ןוקירטונו10324. דודאירטמיג  קחצי  ןב  םייח  יבצ  "ובלאז , םילשוריטשת

ןילבולמתואירטמיג10325. שובייל  הדוהי  ןב  "והמלש  נשת

הרותה10326. רדה  לאקזחיתואירטמיג  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

המכחל10327. תוארפרפ  ןרהאתואירטמיג  ןב  ריאמ  "אץראווש , םילשורישת

זוגא10328. ךלמילאתניג  ןב  יבצ  "זרטכש , סשת



זוגא10329. והילאתניג  ןב  לאומש  "גרפיופ , קרבעשת ינב 

םיכרכ10330.  2 זוגא -  היננחתניג  ןב  יגח  "דיול , דודשאסשת

ךלמה10331. ןתיב  "חץבוקתניג  םילשורימשת

ךלמה10332. "זץבוקתניג  םילשורימשת

הרוסמה10333. קחציתניג  בקעי  ןב  ןושרג  םולש  "ארעגנוא , פשת

.10334< םילשורי ןוכמ   > םידרוו ריאמתניג  ןב  ףסוי  "חםימואת , םילשוריסשת

םידרוו10335. ריאמתניג  ןב  ףסוי  "זםימואת , רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ10336.  4 בל - > חמשי  תרודהמ   > רזעה ןבא  םידרו  יולהתניג  יכדרמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריסשת

םיכרכ10337.  23 םידרו -  ראמטאסתניג  ידיסחו  "זידימלת  סשת

יונ10338. השמתניג  ןב  וני  ג' ןא , "הג' קרבעשת ינב 

םיכרכ10339.  35 ןבואר -  קחציתניג  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת

םיכרכ10340.  2 הרוא -  ליצגיציג  םיקילא  "טדירפ , םילשוריעשת

לארשי10341. ץראב  םהיתבמ  םידוהי  ןרהאשוריג  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

תורוקמו10342. תורוק  דרפס  יבצשוריג  רבוניש  קחצי -  "בגרבדלוג , םילחננשת

"ף10343. וס ןולובזישוריג  "דןוראוב , םילשורינשת

הטוש10344. םהרבאישוריג  "דירפ , םילשורישח

התכלהכ10345. רזעילאתוריג  לאומש  "דןרטש , קרבסשת ינב 

ב"ב10346. היליד -  ברהיריג  זכרמ  "עתבישי  םילשורישת

ךלמילא10347. אקוניד  בילאסריג  הדוהי  בקעי  ןב  "חךלמילא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

אתוקניד10348. ליחאסריג  שיא  ןב  רפסה  "גתיב  ןגנשת תמר 

אתוקניד10349. דודאסריג  ןב  המלש  עטנ  ןתנ  'ת"שלסילש , ץקנומ  Mukachevo

היראקאמשיג10350. לאומש  ןב  באז  לאינד  ןומייס ,
"פביל שת

לוענ10351. ןרהאלג  ןב  ףסוי  "וגניסמ , ואלסרב Breslauכרת

דע10352. ןמלקלג  "זןביל , גרפ Pragueטרת

יניע10353. המלשלג  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

הדנ10354. יניע -  םהרבאלג  ןב  ףסוי  "גלאינד , קרבעשת ינב 

םיכרכ10355.  2 יניע -  םהרבאלג  "עהבושת , שמששת תיב 

םיכרכ10356.  2 יניע -  שטיוואבויללג  תבישי  ידימלת 
"טרומיטלוב רומיטלובעשת

םיזוגא10357. לש  השמלג  ןב  םחנמ  "גיזוגא , אטשוק Istanbulנש

.10358< ןרהא ןורכז   > אתקימע ,אלג  ירי ' צנאפ ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
םירפא

םיכרכ10359.  26 לארשיטאלג -  "טתיראש  קרבמשת ינב 

קדצ10360. לגלג  תומשנה -  ,ילוגלג  לאקזחי קחצי -  ןב  ישיבא  ינרהט ,
"בוהילא םילשוריעשת

הכלהה10361. םלועב  גהנמ  קודצילוגלג  רזעילא  ןב  בקעי  "הרנטרג , םילשורינשת

.10362< השדח הרודהמ   > תומשנ היכרבילוגלג  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "חונאפ , שמשעשת תיב 

תומשנ10363. ןועמשילוגלג  ןב  יבצ  "וירוח , תורדשעשת

םיכרכ10364.  3 תומשנ -  היכרבילוגלג  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "חונאפ , גרפ Pragueמת



םהרבאל10365. דסח  רואיב  םע  ונאפמ -  "ע  מרל תומשנ  היכרבילוגלג  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  דונאפ , "" "דשח מח

תולזמה10366. יכדרמלגלג  "דיחרזמ , עשת

הירבט10367. לש  תולזמה  ןרהאלגלג  רסונג , - גרבנרטש  "ב לשת

םייניעה10368. תרימש  ןיעה -  יולהלגלג  הירא  ןב  םרמע  "בירהנ , קרבעשת ינב 

ןירזוח10369. תולזמו  עובק  לדנמלגלג  םחנמ  "דגרבנזייא , םילשורישח

הבכרמה10370. הדוהיילגלג  "הףוריאי , םילשורינשת

לארשימ10371. דובכ  יולההלג  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "זרגניזלוש , קרבסשת ינב 

לארשימ10372. דובכ  אקווירטסימחרמהלג  "ר  ומדא תריטפ  "הלע  םילשוריסשת

לארשימ10373. דובכ  רשיפהלג  "י  ירגה תריטפ  "דלע  שמשסשת תיב 

לארשי10374. םולשתויולג  דוד  ןב  המלש  "עירצב , קרבשת ינב 

ןירדהנס10375. םייחתויולג  ןב  השנמ  "וגינק , םילשורימשת

תורפסבו10376. ארקמב  תולגה  תועמשמ  רוריבל  תולג - 
"טץבוקתורודה םילשוריישת

לבב10377. םשתולג  "פםוליעב  "דשת מח

הניכשה10378. ןהכהתולג  דג  קחצי  לאומש  "אןיקיידוי , קרבסשת ינב 

הלואגו10379. םהרבאתולג  בקעי , "טןב  םילשורימשת

הלואגו10380. יולהתולג  סחניפ  ןב  םהרבא  "גץיוורוה , םילשוריפרת

הלואגו10381. לארשיתולג  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

וקורמ10382. ימכח  תוגהב  הלואגו  ןדתולג  "חרונמ , דולמשת

גארפמ10383. "ל  רהמה תנשמב  הלואגו  םהרבאתולג  בקעי , "טןב  םילשורימשת

לארשי10384. תורפסב  הלואגו  יכדרמתולג  ןב  ריאמ  "ב,ןאמסכאוו , ,ישת קרויונ

הדוהי10385. קחציתולג  ןב  הירא  הדוהי  האודאפתהנידומ ,

ןוי10386. םשתולג  "פםוליעב  "דשת מח

לאעמשי10387. לאיחיתולג  "דןמציו , "דשח מח

לאעמשי10388. דודתולג  יכדרמ  "דלשרגיונ , םילשורישח

לארשי10389. תלואגו  לאעמשי  המלשתולג  ןב  ןנח  לאינד  "זןמיל , "דעשת מח

תוילע10390. ןועמשתולג  ןב  רעב  בד  "זץישפיל , השרו Warsawמרת

.10391< השדח הרודהמ   > תוילע ןועמשתולג  ןב  רעב  בד  "בץישפיל , םילשוריעשת

אתיירואד10392. יכדרמאתולג  ןב  ריאי  תוביתנסייקמלא ,

ןישודיק10393. םיה -  םשילג  "גםוליעב  םילשוריסשת

הרות10394. םיה -  ילתפנילג  הדוהי  "גטדימש , םילשוריעשת

םיכרכ10395.  41 םיה -  השמילג  ןב  קחצי  "אהיאמ , םילשוריסשת

םיכרכ10396.  2 םיה -  השמילג  ןב  בקעי  "חללה , םילשורימשת

םי10397. היעשיילג  ןב  לכימ  לאיחי  "בץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowערת

םירבד10398. םי -  יכדרמילג  ירהצי ,

אתקימע10399. םייחילג  השמ  "עינומרא , םילשורישת

םיכרכ10400.  2 תכסמ -  קודרהבונמאילג  השמ  ןב  "הדוד  הנליו Vilnaרת

םיכרכ10401.  2 אזר -  אזראילג  "באילג  טסיינדעקת רהנ  לע  בליהומ 

הנשה10402. שאר  תוכלה -  רצוא  והילאןוילג  רטלא  "חןייטשרומרמ , תיליעעשת ןיעידומ 

.104031-13 םיקסופה -  רצוא  םיקסופהןוילג  "זרצוא  םילשוריעשת



בכ10404. תעדו -  הנומא  הרורבןוילג  הפקשה  "אתכרעמ  פשת

םיכרכ10405.  2 'ב -  לח תבז  "ץ  רא ארזעןוילג  ןב  םהרבא  "זסדע , קרבסשת ינב 

ירא10406. בילןוילג  הירא  "ג , "גבלר דווקילסשת

דימתה10407. תשרפ  רואיב  תונברקהןוילג  תרות  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

.1040849-81 הניב -  ינב  הרותהןוילג  ינב  ידליל  יעובש  "פןולע  "דשת מח

םידלי10409. ץומיאו  ןיבוריע  תוכלה  ינינעב  היראןוילג  דוד  ןב  רזעלא  "זלזירב , םילשוריכשת

םיכרכ10410.  2 הרות -  יגוה  ךלהאבןוילג  רכשי  הרות  יגוה  תרבח 
אקבנוכמ אזלעב  ידיסחד 

 - "ב עשת
"ג "דעשת מח

"א10411. קער ןואגהמ  ימלשוריה  השמןוילג  ןב  אביקע  "ארגיא , ןודנולמשת

םיכרכ10412.  9 םייח -  םימ  תוכלה  היראןוילג  הדוהי  "זרניד , קרבעשת ינב 

םיכרכ10413.  3 "י > - תכמ  > "ס שה השמןוילג  ןב  אביקע  "טרגיא , נשת

תוכרב10414. ראובמה -  "ס  שה ןבןוילג  השנמ  םירפא  ןמחנ  םיוברבלפ ,
יכדרמ "זםהרבא  שמשסשת תיב 

תבש10415. תופסותה -  תופסותהןוילג  "טןוילג  לשת

םיכרכ10416.  19 רעונל -  יתדוגאהןוילג  רעונה  - ןואטב  "ג שת
"א םילשוריישת

"ל10417. ירהמ בקעיןוילג  ןב  ביל  לאיתוקי  "גןוילע , השרו Warsawנרת

םיכרכ10418.  2 "א -  שרהמ המלשןוילג  "גרגיא , םילשורימשת

רמועה10419. תחנמ  תונברקהןוילג  תרות  "אןוכמ  קרבפשת ינב 

אנורבמ10420. לארשי  וניבר  אנורבמןוילג  םייח  ןב  "אלארשי  םילשוריסשת

רשבמ10421. ילגר  תונברקהןוילג  תרות  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ10422.  2 הרות -  לידגי  "ת  וש דודןוילג  ןב  ןרוא  "פתירזנ , עבששת ראב 

םיכרכ10423.  3 ךוט -  תופסות  ךוטמןוילג  המלש  ןב  "זרזעילא  לשת

םיכרכ10424.  71 תונברקה -  תרות  תונברקהןוילג  תרות  "בןוכמ  קרבעשת ינב 

"ם10425. במרה לע  רזנ  ינבא  םוחנתונוילג  באז  ןב  םהרבא  "הןייטשנרוב , םילשורינשת

םינהכ10426. תרהט  תוכלה  תרמאו -  רומא  הרהטהתונוילג  תרות  ןוכמ 

בכ10427. א- הכלהה -  ראב  ןימינבתונוילג  םייח  ןב  ףסוי  "אלובטיבא , פשת

םיכרכ10428.  2 םעט -  ךורב  עשוהיתונוילג  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "גלאקזחי  םילשוריסשת

םיכרכ10429.  2 ךרד ה - ' הרותתונוילג  ינב  - דוגיא  "ד סשת
"ע םילשורישת

הבישי10430. ןבל  תוכילה  ןמלזתונוילג  המלש  - קורד , "ד שח

"ל10431. צז קנילמ  "ק  שחרגה ישודיחו  ןמלקתונוילג  לאומש  םייח  "בקנילמ , םילשוריפשת

ןושמש10432. ערז  לאכימתונוילג  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "חינמחנ , "דעשת מח

םיכרכ10433.  2 םיבוט -  םייח  םיבוטתונוילג  םייח  תונוילג 

ורזנ10434. ריאי  היראתונוילג  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  קרבגרבדלוג , ינב 

המלחאו10435. ובש  םשל  לקייחתונוילג  םייח  ןב  המלש  "חבושילא , םילשורימשת

םיכרכ10436.  3 ךרד -  ריאמ  ריאמתונוילג  לארשי  קרבליוו , ינב 

"ם10437. שרהמ השמתונוילג  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"חןהכה םילשורינשת



םירופ10438. תכסמ  םשתונוילג  "חםוליעב  "דעשת מח

בי10439. א- הארוהה -  זכרמ  םיקסופהתונוילג  - רצוא  "ו עשת
"ח םילשוריעשת

םיכרכ10440.  2 רמתיא -  תרמשמ  הנרובדנתונוילג  רמתיא  "בתרמשמ  עשת

םיכרכ10441.  2 ןושמש -  תואלפנ  לאכימתונוילג  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "דינמחנ , "דעשת מח

םיכרכ10442.  2 םייחה -  שפנ  "חתונוילגתונוילג  "דעשת מח

םיכרכ10443.  6 טשפה -  קמוע  לרעבתונוילג  בוד  "פלאינראק , "דשת מח

והימרי10444. איבנב -  םירועישל  רזע  בקעיתונוילג  ןב  קחצי  "גיול , םילשורינשת

םיכרכ10445.  3 איבנב -  םירועישל  רזע  קחציתונוילג  "גיול , םילשורינשת

םיכרכ10446.  2 הרותה -  ףוצ  םעונתונוילג  רסל ,

"ס10447. שה לע  בקעי  תולהק  ץרפתונוילג  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "איקסביינק , קרבנשת ינב 

םיכרכ10448.  5 ודנל -  בד  יבר  בדתונוילג  - ודנל , "ב קרבפשת ינב 

אבר10449. הילא  לע  רגיא  אביקע  יבר  השמתונוילג  ןב  אביקע  "גרגיא , םילשוריסשת

םיכרכ10450.  2 םירפא -  לאכימינוילג  ןב  בקעי  םירפא  "איקספיל , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ10451.  2 "ש -  רגה יולהינוילג  קחצי  ןב  לאומש  "ארגניזלוש , אתאעשת תירק 

הכלהכ10452. הארוה  הכלהכינוילג  הארוה  "עןוכמ  שת

יתלפה10453. ךורבינוילג  םימואת , "טלקנרפ  םילשורימשת

םיכרכ10454.  2 "ס -  שה הדוהיינוילג  ןב  ףסוי  "דליגנע , פרת

לאוי10455. יולהינוילג  ץרה  ילתפנ  ןב  ביל  לאוי  "לגוצרה , םילשורישת

ןורשי10456. יבצינוילג  ןב  הילדג  "טרדלפ , וטנורוט Torontoמשת

םיכרכ10457.  4 "י -  רהמ הדוהיינוילג  "אץיוורוה , םילשוריסשת

"ת10458. הע רפוס  םתח  לע  "י  רהמ הדוהיינוילג  "אץיוורוה , ןודנולנשת

ס"ת10459. "י -  רהומ הדוהיינוילג  "אץיוורוה , םילשורינשת

םיכרכ10460.  4 ןח -  תחנמ  קיזייאינוילג  חנ  "בםיובלהא , ןודנולנשת

שדק10461. לאומשינוילג  ןב  קחצי  השמ  "טרודגיבא , קרוי New Yorkסרת וינ 

םיכרכ10462.  4 םירועיש -  ריאמינוילג  קחצי  ףסוי  "זלטכייט , תפרצסשת

םיכרכ10463.  2 ןועמש -  ימלש  םייחינוילג  ןב  ןועמש  "ןןוטיב , םייחשת ןב  ןועמש  ןוטיב ,

תרבוח ב10464. תינימש  הנש  יחרזמהוננוילג -  לש  יצראה  ךוניחה  "דדעו  תירבהישת תוצרא 

לארשי10465. ץרא  יולהתולילג  רזעילא  ןב  ןושרג  "גשלדיי , םילשוריישת

ןח10466. דודתולילג  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

בהז10467. בושרקמילילג  השמ  ןב  "גריאמ  הוקלוז Zholkvaיקת

בהז10468. המלשילילג  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ10469.  2 בהז -  קחציילילג  םהרבא  ןב  דוד  "הץיבוקשומ , הרמ Satu Mareצרת וטס 

ףסכ10470. שריהילילג  יבצ  ןב  ףסוי  "כרביירג , הנליו Vilnaרת

אנילג 104711943-1473. תליהק  הליהקאנילג -  "ירפס  ,שת םילשורי

לעמאה10472. הלרקניפלקילג  ביל  תב  לקילג  "בלמאה , ישת

םיכרכ10473.  3 ןילופדעלג -  ידוהי  תודלותל  "גףסאמ  ביבאלשת לת 

אראכוב10474. תודהי  ישאר  לש  תויומד  מהירלג -  "ולשא , ופיכשת

םיכרכ10475.  4 ןורבחתלג -  רה  הרותל  דעו  "התיב  לאינתענשת



ןח10476. דודתלג  בקעי  ןב  דג  חנ  "דביורטנייוו , שת

םימ10477. השמתלג  ןב  ןורהא  "בןייטשניבור , םילשוריסשת

דוד10478. ירבד  הלא  ילתפנםג  ןב  ליבט  דוד  ןגובנלנצאק ,
"חץריה גרוברטפ Peterburgפרת

םיכרכ10479.  152 ךדוא -  ינא  ןהכהםג  ןנחלא  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , קרבעשת ינב 

ס10480. '' םייסל ש לוכי  התא  לאינדםג  ןב  ןסינ  חאריצחובא , '' תוביתנעשת

הבוטל10481. וז  הדוהיםג  רדה  "גןילוגרמ , םילשוריסשת

הבוטל10482. וז  ריאמםג  ןב  ןויצ  ןב  "גןמדלפ , קרבסשת ינב 

םימכח10483. דובכ  הבוטל -  וז  השמםג  "דיבר , םילשורישח

הבוטל10484. וז  ןהכהםג  לאונמע  לאימחרי  "דבוקסומ , תיליעעשת ןיעידומ 

יתלכי10485. ןהכהםג  השמ  ןב  ילתפנ  "בץישפוק , םילשוריפשת

הילתע10486. םהרבאלומג  ןב  דוד  סדנמ , - "לוקנארפ םדרטשמאקת
Amsterdam

ושארב10487. םשולומג  "פםוליעב  םילשורישת

אזלעב10488. ידיסחד  יללכה  םידסח  ןובשחותולימג  "דןיד  םילשורילשת

םיכרכ10489.  18 תולקב -  םשארמג  "דםוליעב  "דשח מח

לאושה10490. קרפ  הרורב -  ןומולסארמג  ןב  לאירוא  "טשודק , דודשאנשת

םיכרכ10491.  2 אקיט -  רשאארמג  "דהילא , קרבשח ינב 

א10492. םיליחתמל -  יכדרמארמג  ןב  בקעי  "דןאמדלוג , הנליו Vilnaסרת

חינמה10493. קרפ  דימלתל -  ןמלזארמג  רואינש  ןב  ףסוי  "בןמסורג , םילשורינשת

ב"מ פ"ג10494. תראובמ -  חונמארמג  "הקילאיב , כשת

ב"ק פ"א10495. תראובמ -  ףסויארמג  יכדרמ  "מןמרבוה , םילשורישת

םיכרכ10496.  37 החונ -  ילתפנארמג  ןב  והיעשי  "דרדנלוה , הוקתשח חתפ 

םילקש10497. ימלשורי - >  > הרודס קרבארמג  לאינד  "דטנייו , ןורבחעשת רה 

םיכרכ10498.  2 םיחספ -  תכסמ  המלש  םייחארמג  םהרבא  ןב  ךורב  - האנ , "כ שת
"ו םילשורימשת

הירא10499. היראןג  "עןנער , םילשורישת

תוכרב10500. תוכרב -  ףולכמןג  ןב  והילא  "חסאיטא , םילשוריסשת

.10501< םירישה ריש  לע   > םימשב לקייחןג  םייח  ןב  המלש  "איקסבונאי , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םימשב10502. ןומימןג  ןב  ילרש  לארשי  "דהכלמ , הפיחשח

דוד10503. הדוהיןג  השמ  ןב  דוד  ת"שלסילש ,

םיסדה10504. לאינדןג  ןב  לאנתנ  השמ  "עיקסבושטופ , בושטידרב Berdichevרת

םיסדה10505. המלשןג  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

םיסדה10506. ןרהאןג  ןב  בוד  רזעלא  "טןאמיג , ןילבולפרת

םיכרכ10507.  2 הכלהה -  ןגןג  תמר  ןגתבישי  תמר 

תודיסחה10508. ןתנןג  ןב  רזעילא  "זןמנייטש , ביבא Tel Avivישת לת 

.10509< בל חמשי  תרודהמ   > ךלמה יולהןג  יכדרמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריסשת

.10510< ןגה רעש   > ךלמה יולהןג  יכדרמ  ןב  "אםהרבא  הירבטסשת

םיכרכ10511.  3 תודיחהו -  םילשמה  יולהןג  הדוהי  ןב  סורדוט  - היפעלובא , "ב צרת
"ז םילשוריצרת



תומשנה10512. םהרבאןג  "וםיובנירג , םילשוריסשת

םיכרכ10513.  2 לוקעלא - > ןאתסב   > םילכשה ימויפןג  ןב  "אלאנתנ  ונואסשת תירק 

םידרו10514. "הץבוקןג  נשת

םייח10515. ריאמןג  םירפא  ןב  ךורב  השמ  - ןיילק , "א צרת
"ב Lodzצרת זדול '

םייח10516. לליהןג  ןב  לאומש  השמ  "דףליה , השרו Warsawערת

הי10517. זדיוומןג  "אםייח  ואלסרב Breslauצקת

ףסוי10518. טקל  ףסוי -  ירפ  ףסוי -  הדוהיןג  השמ  ןב  ףסוי  "איקסבונאצאפ , קרבעשת ינב 

דוד10519. ןדע  ףסוי  הדוהיןג  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  רגארפ ,
"אביל השרו Warsawנרת

בקעי10520. ןהכהןג  בקעי  "סאשידג , םילשורישת

בקעי10521. הברןג  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "ב,ןהכ , ערת ], הברג

קחצי10522. קחציןג  םוחנ  םחנמ  "אזיורג , עשת

םיכרכ10523.  2 םילשורי -  לאכימןג  ןב  קחצי  "חבהדאב , םילשוריפרת

םיכרכ10524.  2 םלשורי -  םלושמןג  ןב  והילדג  ןמחנ  רדורב ,
"טלאיטלפ םילשורינרת

לארשי10525. םייחןג  השמ  ןב  לארשי  "הרטסיימקב , ביבאלשת לת 

םיכלמ10526. המלשןג  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

ןדעמ10527. דודןג  םיסנ  םילשוריןרזע ,

םיכרכ10528.  2 האנ -  באזןג  ריאמ  ןב  רזעלא  "דןרטש , דודשאסשת

עטנ10529. םהרבאןג  ןב  עטנ  ןתנ  וארגיא , "ה  נת
"ה גרפסת

לוענ10530. בילןג  הדוהי  ןב  ןסינ  רשא  "דןוסניוול , הנליו Vilnaלרת

לוענ10531. םהרבאןג  "סאיפעלובא , םילשורישת

לוענ10532. ןהכהןג  לאננח  ןב  קחצי  "זדיסח , יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ10533.  6 לוענ -  ףסויןג  ןב  בקעי  "זיול , ביבאעשת לת 

םיכרכ10534.  4 לוענ -  בילןג  הדוהי  ןב  םחנמ  םייח  "טןעוו , "דסשת מח

תועינצ10535. יקרפ  לוענ  ןהכהןג  םייח  המלש  "ברניבא , םילשוריעשת

םונהיגו10536. ןדע  ןרהאןג  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

יבצ10537. לארשיןג  ןב  יבצ  ילתפנ  "אץפח , הנליו Vilnaלרת

הור10538. ךינעהןג  ךונח  "זןהאזרע , Lodzפרת זדול '

הור10539. השמןג  ןב  שוביל  הדוהי  קישאמידא ,
"אןהכה ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ10540.  3 םינשוש -  םייחןג  ןב  בוד  םחנמ  יקסבוחינג ,)  ) קנג
"בקחצי םילשורינשת

לאומש10541. ףסויןג  ןב  הילדג  לאומש  "כןמיינ , םילשורישת

םיכרכ10542.  2 לאומש -  הדוהיןג  ןב  רזעילא  לאומש  סוארטש ,
"הביל קרוישת וינ   New York

ילפלפד10543. אשוזאנג  םלושמ  "הןיוודנרב , םילשוריסשת

םיכרכ10544.  3 השמתוזונג -  "דרלשרה , םילשורימשת

השרפה10545. היראתוזונג  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"טבייל םילשוריסשת



ןמית10546. ימכחמ  תובושתו  ןמיתתוזונג  "הימכח  עשת

םירפס10547. לארשיתוזונג  "וןמלהמ , םילשורילשת

םיכרכ10548.  2 םינומדק -  סחנפתוזונג  "דאריפש , תילעעשת רתיב 

"י10549. שר לאמחריתוזונג  ןב  ףסוי  "טלגס , םילשורילשת

םיכרכ10550.  2 ליצהו -  םחנמןונג  ןב  םהרבא  השמ  - רטשניומ , "ד צרת
"ז קרוי New Yorkצרת וינ 

היח10551. שפנ  וכלמ , תועושי  תובא -  םייחיזנג  סקאוו , עשוהי , לארשי  קנורט ,
"ורזעלא םילשוריסשת

םהרבא10552. םייחיזנג  םהרבא  "טלקנרפ , םילשוריסשת

רוא10553. םהרבאיזנג  ןב  ירוא  "הרנגנאל , עשת

ךלמילא10554. ןהכהיזנג  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "זןייטשניבור , ןילבול Lublinסרת

דרפסקא10555. יכדרמיזנג  ןב  שריה  יבצ  - ןאמלדא , "י רת
"א ןודנול Londonירת

ינומרא10556. םייחיזנג  השמ  "בינומרא , םילשוריסשת

הכרב10557. באזיזנג  רזעלא  ןב  סחנפ  "אזר , םילשוריסשת

הכרב10558. יחיזנג  קחצי  "בהזבכוב , תפרצנשת

הכרב10559. רואמיזנג  "זןהכ , שמשעשת תיב 

הכרב10560. השמיזנג  ןב  ריאמ  "טןהכ , שמשעשת תיב 

םיכרכ10561.  2 םימשב -  לדנמיזנג  םחנמ  ןב  ןועמש  "דרברפ , םילשורישח

םיכרכ10562.  2 תונויערו -  תושרד  שריהיזנג  יבצ  "גןהכ , צרת

םיכרכ10563.  2 םינואגה -  )יזנג  ךרוע  ) בד ןב  לאיתוקי  "הןהכ , םילשורינשת

תודיסחה10564. תודיסחהיזנג  "זיזנג  םילשוריכשת

א10565. "א -  ריה יחיזנג  לאפר  הידידי  "והיפעלובא , םילשוריעשת

ךלמה10566. לאנתניזנג  בקעי  ןב  האיט  הידידי  "זלייוו , םילשורילשת

ךלמה10567. אשוזיזנג  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "ושרוט , השרונרת  Warsaw

ךלמה10568. ןועמשיזנג  "וירסל , דודשאעשת

.10569< ראובמה  > ךלמה דועסמיזנג  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םיכרכ10570.  4 ךלמה -  דועסמיזנג  ןב  בקעי  "טאריצחיבא , םילשורימרת

ירפסה10571. לאלצביזנג  בקעי  "חיטלוז , םילשורישת

שדוקה10572. חספיזנג  לארשי  ןב  לאקזחי  "ברלדנהנייפ , םילשוריסשת

םיכרכ10573.  2 "ה -  יארה ןמלזיזנג  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םילשוריןהכה

א10574. הריריפ -  ברה  ןביזנג  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"וקחצי םילשוריעשת

םייח10575. בקעייזנג  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םיכרכ10576.  2 םייח -  דודיזנג  ןב  םייח  "ביזנכשא , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ10577.  2 םייח -  גילזיזנג  רשא  ןב  המלש  "נרנזייר , םילשורישת

הלבקה10578. תמכח  הדוהייזנג  קחצי  ןב  ןרהא  "גקנילי , גיצפיל Leipzigירת

םירדנ10579. תומבי , לאוייזנג  "גרעצלעז , עשת

הדוהי10580. ביליזנג  הדוהי  "זץיווסאק , נשת



"ג>10581. מפל תללוכ  החיתפ  לע   > ףסוי ,יזנג  ןייטשפא ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
יכדרמ ןב  רטלא  "הףסוי  נרת

ףסוי10582. יכדרמיזנג  ןב  רטלא  ףסוי  "אןייטשפא , ירוגליב Bilgorajצרת

ףסוי10583. ןהכהיזנג  ילתפנ  ןב  ףסוי  "צץראווש , הוד Devaרת

םיכרכ10584.  3 ףסוי -  םהרבאיזנג  ןב  ףסוי  "בךולב , בובל Lvovנקת

םיכרכ10585.  2 ףסוי -  ףסוייזנג  "ברגרבניש , םילשורימשת

.10586< הנשי הרודהמ   > םילשורי בקעייזנג  ןב  ןרהא  המלש  - רמייהטרוו , "ו נרת
"ב םילשוריסרת

םיכרכ10587.  2 םילשורי -  - יזנג  ןרהא המלש  רמייהטרוו ,
( םירידהמ  ) ףסוי םהרבא  "ברמייהטרוו , םילשורינשת

לארשי10588. דודיזנג  באז  ןב  קחצי  "הבולדוי , םילשורימשת

םיכרכ10589.  7 לארשי -  בוקטרושטמיזנג  לארשי  "היבר  כשת

םיכרכ10590.  2 גרוברוטיפ -  "ט  סב לארשי  והילאיזנג  קחצי  ןב  הנוי  םייח  - דנאלרוג , "ו כרת
"ח קיל Lyckכרת

םיבתכ10591. םיבתכיזנג  "גיזנג  םילשוריכשת

שרדמ10592. יכדרמיזנג  קחצי  ןב  ריאמ  יבצ  ץיבוניבר ,
"זןהכה ביבאלשת לת 

.10593< לקניד רדנסכלא  רל ' ןורכז   > םידעומ םידעומיזנג  "ויזנג  םילשורימשת

םירצמ10594. רדסהיזנג  שאר  הדוהי  ןב  "זףסוי  דרופסקואנרת  Oxford

תוילגרמ10595. לאיחייזנג  ןב  באז  לאירבג  תוילגרמ ,
"אקחצי קרוי New Yorkפרת וינ 

הנשמ10596. ןבואריזנג  ןב  קחצי  םהרבא  "לץכ , םילשורישת

תורתסנ10597. ןהכהיזנג  בוד  ןב  רזעילא  םייח  "דיקסבוחיב , םילשוריפרת

תורתסנ10598. תורתסניזנג  - יזנג  "ח כרת
"ט גרבמב Bambergלרת

תורתסנ10599. השמיזנג  "טרמוז , קרבעשת ינב 

הרהט10600. הרות  הנשמ  יקרפ  )יזנג  ךרוע  ) בייל הירא  ןב  ףסוי  "בסיל , משת
?המד הוקת חתפ 

םיקידצ10601. םירשייזנג  דוס  "בןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ10602.  6 םדק -  םדקיזנג  - יזנג  "ב פרת
"ד הפיח Haifaשת

םיכרכ10603.  5 םדק -  הזינגהיזנג  רקחל  "הןותנש  םילשוריסשת

א10604. "ג -  נרהומ שדוק  "סץבוקיזנג  דודשאשת

א10605. ןמפיוק -  ביליזנג  הדוהי  ןב  דוד  "טןאמפיוק , טספדוב Budapestשת

םיכרכ10606.  2 "ה -  יאר ןמלזיזנג  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה םילשורישח

הנשה10607. שאר  הזינגהמיזנג  תכסמ ר"ה  לש  "י  תכ "סירייש  קרוישת וינו  םילשורי 

םיכרכ10608.  3 םינושאר -  םינושאריזנג  "זיזנג  םילשוריכשת

םוחנ10609. יבר  םוחניזנג  "דןמדירפ , םילשוריעשת

רגיא10610. אביקע  יבר  השמיזנג  ןב  אביקע  "ורגיא , םילשוריכשת

"ל10611. חמר יחיזנג  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ד( קרבמשת ינב 

תיעיבש10612. "אץבוקיזנג  םילשוריסשת



הבוט10613. הנתמ  תבש -  רודגיבאיזנג  ןב  היחתפ  "טןיילק , םילשוריסשת

טויפו10614. הריש  ןבואריזנג  ןב  ףסוי  "גסוכראמ , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ10615.  3 רטכש -  רטכשיזנג  - יזנג  "ח פרת
"ט קרוי New Yorkפרת וינ 

םולש10616. והילאיזנג  ןב  םולש  "וינועמש , סינות Tunisערת

םולש10617. )יזנג  םולש  ) םאלס "טינדנז , תוביתנעשת

ןויצ10618. ירעש  יולהיזנג  ןויצ  ןב  "גרגרבמב , קרבסשת ינב 

הליעמ10619. וניתובר -  תרות  )יזנג  ךרוע  ) ללה "ןמ , םילשוריסשת

םיכרכ10620.  2 ילבב -  דומלת  ןבואריזנג  ןב  קחצי  םהרבא  "וץכ , םילשורילשת

ןיליפת10621. לארשייזנג  בקעי  "אלטס  םילשוריפשת

ןאטסניגפאו10622. הרכוב  סרפמ  ןבוארםיזנג  "זינאשק , םילשוריסשת

דוסי10623. יקרפ  הליזגו -  ןרהאהבינג  השמ  ןב  םהרבא  "בטורניו , םילשוריסשת

הליזגו10624. רשאהבינג  "דץמניטש , עשת

בושווינג10625. רפס  הליהקבושווינג -  "ארפס  ביבאלשת לת 

שדוק10626. ןבתזינג  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"אלואש קרבפשת ינב 

הכלהה10627. רואל  םידולי  תוירופ  םינברהיגולוקינג  "זרבח  םילשורינשת

זוגא10628. יכדרמתנג  ןב  ןמלז  רזעילא  יקסבייארג ,
"זףסוי ןילרב Berlinמרת

.10629< השדח הרודהמ   > זוגא באלסינאטסמתנג  דוד  ןב  "בסחניפ  עשת

זוגא10630. ףולכמתנג  ןב  והילא  "הסאיטא , םילשוריעשת

םיכרכ10631.  4 זוגא -  םהרבאתנג  ןב  ףסוי  היליטאקי , "גג' הוקלוז Zholkvaלקת

םיכרכ10632.  8 זוגא -  יבצתנג  אגרש  ןב  ןושמש  "פןמטלא , קרבשת ינב 

ב10633. ךלמילא -  ןהכהתנג  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "בןייטשניבור , םילשוריצרת

ןתיב10634. עטנתנג  ןתנ  ןב  ןושרג  םוחנת  יקצליב ,
"חביל השרו Warsawנרת

ןתיב10635. םהרבאתנג  ןב  קחצי  "חןהכה , דולנשת

ןתיבה10636. יולהתנג  הדוהי  "דקאטאפ , ןודנולשת

םידרוו10637. ריאמתנג  ןב  ףסוי  "דםימואת , בוקרטויפ Piotrkowמרת

םיכרכ10638.  2 םידרו -  יולהתנג  יכדרמ  ןב  - םהרבא  "ו עת
"ז אטשוק Istanbulעת

דמח10639. עטנתנג  ןתנ  ןב  ןושרג  םוחנת  יקצליב ,
"דביל ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ10640.  2 לארשי -  םחנמתנג  ןועמש  ןב  לארשי  "דגרבדלוג , םילשורישח

רדנסכלאעיפארגאעג10641. "איבכרה , ערת

המכח10642. ןוא  ןרהאקנאדעג  "וןירמזור , טשת

עיצילאג10643. הימחנךובקנעדעג  סרייא1964רקוצ , סונאוב 

רערינעש10644. הרש  ןופ  ןטפירש  הרשעטלעמאזעג  "וררינש , טשת

ןערהאי10645. ערעטלע  יד  ףיוא  ןימינבדנוזעג  "גיקסבובוד , קרוישת ינ ו 

דלעג10646. ןייק  טנוא  דלעגדלעג  ןייק  טנוא  "גדלעג  גרובמהצת

םיכרכ10647.  2 לרעפ -  לארשיענעבילקעג  "בסוקראמ , וגקיששת



ןטפירש10648. לואשענעבילקעג  "ארבליז , וגקישישת

ןטפירש10649. לארשיענעבילקעג  "זסוקראמ , סריא Buenosשת סונאוב 

רעג10650. תליגמ  הליהקרעג -  "הרפס  סרייאלשת סונאוב 

ןעשינעעשעג10651. ןוא  קחציןטלאטשעג  "חןיול , לשת

ןעליופ10652. ןיא  ןעדוי  רעד  ךורבעטכישעג  המלש  "חםיובנסינ , השרוסרת

םיכרכ10653.  3 עשראוו -  ןיא  ןדיי  ןופ  ךורבעטכישעג  המלש  1947םיובנסינ ,

.10654( הליבט  ) גנוגינייר בקעיעכילטכעלשעג  "בןילטימס , הנליוערת

םיכרכ10655.  4 שא -  ביליפג  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
הירא

 - "ד פרת
"א הטנלג Galantaצרת

םיכרכ10656.  2 רעיה -  יצעב  קיזייאןפג  קחצי  "בדלוונירג , םילשוריפשת

תידיחי10657. בילןפג  הדוהי  ןב  ףלוו  ץינסי Jessnitzת"פבאז 

לארשי10658. םייחןפג  השמ  ןב  לארשי  "הרטסיימקב , ביבאלשת לת 

לארשי10659. לארשיןפג  בקעי  "טרבוז , קרבעשת ינב 

םירצממ10660. אגרשןפג  ןב  גילז  השמ  "דיקצינאשלא , השרו Warsawנרת

הירופ10661. המלשןפג  ןב  לאומש  ןקז , "דןב  םילשוריסרת

הירופ10662. םשןפג  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ10663.  4 רייגתמה -  ירוארג  לאלצב  "דרשיפ , הנביבשח םרכ 

םירופל10664. ףסויןעמארג  ןב  ןרהא  םייח  ראולסרב ,
"עלאומש דודשאשת

הליהקץיבוברג10665. "הרפס  ביבאלשת לת 

רימא10666. שארב  םולשםירגרג  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "םלואש  הפיחשת

תויולג10667. לש  הידפולקיצנא  הליהקהנדורג -  "גרפס  םילשורילשת

תוגהבו10668. הכלהב  םירגו  הירכזתורג  "חלגיבא , םילשוריסשת

קדצה10669. רואילירג  ריאי  "גהידבוע , ןולוחעשת

קדצה10670. יולהירג  קחצי  ןב  השמ  "הגרבניטש , םילשוריכשת

םירורג10671. המלשםירג  "דירזינב , םילשורישח

תוריגו10672. ףסויםירג  "אדנאלפיל , םילשורילשת

עצירג10673. תליגמ  הליהקהצירג -  .]רפס  "ו טשת ], ביבא לת 

םיכרכ10674.  2 תולעמה -  ןאמפילםרג  רזעילא  ןב  חבש  "אליבנק , פרת

חורו10675. רוא  תועצמאב  תבשב  הכאלמ  הכלהםרג  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "טןוכמ  םילשוריכשת

השעמכ10676. באזאמרג  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

המלש10677. היעמשןרג  ןב  יבצ  המלש  "בסוכראמ , קרוי New Yorkערת וינ 

אתקניד10678. יכדרמאסרג  ןב  יבצ  ילתפנ  "סןרטש , טגיס Sighetרת

ישפנ10679. לארשיהסרג  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
יכדרמ הייפלא , "גלאפר -  םילשוריעשת

םיחרי10680. םייחשרג  ןב  ףסוי  "טשאשמ , םילשורימשת

.10681< טגה תנשמ  תרודהמ   > םיחרי םייחשרג  ןב  ףסוי  "ושאשמ , םילשוריעשת

םיחרי10682. ןושרגשרג  "זעגנל , סשת

םיכרכ10683.  2 םיחרי -  השמשרג  ןב  ביל  הירא  "טץניצ , בוקרטויפ Piotrkowנרת



םיכרכ10684.  3 השדח > - הרודהמ   > םיחרי השמשרג  ןב  ביל  הירא  "עץניצ , דודשאשת

ןהכ10685. תחמש  למרכ -  אנינחשרג  ןב  התיוח  יח  םימחר  "דןהכה , תוביתנשח

חורו10686. סחנפםשג  "עטרפלא , םילשורישת

הכרב10687. יולהימשג  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "צןייטשפא , בוקרקרת

תוינחורו10688. ןרהאתוימשג  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

א10689. סמ ' ךרכ ג  קחצירשג -  תבישי ר ' ידימלת  תורדתסה 
ןנחלא

םיכרכ10690.  3 םייחה -  ןרהארשג  ןב  לכימ  לאיחי  ךיקסניצאקוט , "" םילשורישת

עשוהי10691. טיוקרשג  עשוהי  ןב  לאומש  "גלוק , קרבנשת ינב 

.10692< תשדוחמ הרודהמ   > רצ רשארשג  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

םיכרכ10693.  2 רצ -  רשארשג  ןב  דוד  "טיקצירז , קרבכשת ינב 

תוכרעה10694. ץבוק  "ל -  צז רגניזלש  קלפ  ןורכזד"ר  "טרפס  םילשוריכשת

לארשיו10695. השמ  לדנמד"ת  םחנמ  ןב  השמ  "כרטנרלג , ןג Ramat Ganשת תמר 

יבר10696. לש  תומא  דודד ' בקעי  ןב  יבצ  השמ  קרבבורטניו , ינב 

אתיירוא10697. תריזג  ךלמילאאד  ןב  רטלא  עשוהי  "אןאמדליוו , םילשוריצרת

רמעלא10698. לאירוארהאד  "וטייה , םילשורילשת

םיכרכ10699.  204 טראוו -  עשידיא  לאנרושזסאד  "דשדוח  קרוי New Yorkישת וינ 

ראי10700. עשידיא  אפילסאד  "אןמדירפ , כשת

"ג10701. לשת זומת  טכיל -  עשידיא  "גןוחריסאד  םילשורילשת

םיכרכ10702.  166 טכיל -  עשידיא  "דןועובשסאד  םילשוריכשת

םיכרכ10703.  6 "מ - ) שת  ) טכיל עשידיא  ןועובשסאד 

דניק10704. עשידיא  סחנפסאד  יאדור ,

הרובג10705. ןופ  ךוב  בסאד  "זקראמ , 'שת זדול

םילשורי10706. בצמ  שדקמה  תיב  ףסויסאד  עשוהי  "סובלכ , רת

ךוב10707. בוט  םוי  םייחסאד  1933סיוש ,

לארשי10708. ןופ  טכיל  יבצסאד  - יראבאט , "כ שת

םיכרכ10709.  4 םייח -  ץפח  ןופ  ןעפאש  ןוא  ןעבעל  ריאמסאד  השמ  "זרשי , שת

עזג10710. רענישזיר  תודיסח -  עגיד  ' תוכלמ .שסאד  "גןהאזנסינ , לשת

טולב10711. ןופ  לוק  היראסאד  השמ  "דןרטש , שח

הנידמ10712. יד  וא  םוטנעדיא  הרות  לאירואסאד  "גרמיצ , כשת

תרוח10713. ידוו -  הירסיק  ןבוארראד  ןב  היבוט ב ' "איזנכשא , ןילרב Berlinצרת

.10714< תובבלה תובוח   > הבשחמו ביבחרובד  ןב  המלש  "דונדלוט , םילשוריסשת

.10715< ירזוכה  > הבשחמו ביבחרובד  ןב  המלש  "חונדלוט , םילשוריסשת

םיכרכ10716.  2 םיכובנ > - הרומ   > הבשחמו ביבחרובד  ןב  המלש  "דונדלוט , םילשורישח

םיכרכ10717.  2 םירקיעה > -  > הבשחמו ביבחרובד  ןב  המלש  "בונדלוט , םילשוריעשת

תמא10718. לאומשירובד  ןב  רזעילא  השמ  "אטאנוד , בוידרב Bardejovצרת

םיכרכ10719.  2 "ש -  ארהומ המלשירובד  רזעילא  "גקיש , םילשוריעשת

.10720< יולה רזעילא  תורגא   > רזעילאריבד "דיולה , הנליו Vilnaרת

םיכרכ10721.  2 ןרהא -  דודריבד  בקעי  ןב  ןרהא  "סבורטניוו , קרבשת ינב 

תיבה10722. הדוהיריבד  ןב  השמ  "אץנימ , טספדוב Budapestצרת



ןגה10723. דודריבד  בקעי  ןב  דג  חנ  - ביורטנייוו , "ג ישת
"ד ישת

"ל10724. צז ןוסרואינש  "ב  שרגה ענצומה -  ענצומהריבד  "בריבד  םילשוריסשת

םיכרכ10725.  10 שדוקה -  בדריבד  םייח  ןב  יבצ  ןתנ  "זיקסבוכוז , קרבעשת ינב 

הכונח10726. יכדרמ -  יולהריבד  הדוהי  יכדרמ  "אםורפ , םילשורימשת

םיכרכ10727.  8 ושדק -  היראריבד  בד  ןב  בקעי  "דגרבדלוג , םילשוריעשת

שדוק10728. לאינדריבד  הדוהי  "ויקסוטלא , םילשוריעשת

ןיאושינ10729. ןינעב  תוגהנהו  םיניד  בוט -  רשאקבד  ןב  השמ  "וךובנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ10730.  2 בוט -  יולהקבד  קחצי  ןב  ןועמש  "וגרובנשוא , ונרוויל Livornoפקת

"ח10731. אמ לאפרקבד  ןב  יח  םולש  םהרבא  "דיומח , ונרוויל Livornoלרת

חאמ10732. יולהקבד  קציא  קחצי  ןב  לבייפ  ירוא  "זזיר , ןילרב Berlinמקת

ךירחא10733. ישפנ  )הקבד  וילע  ) והילא ירודכ , "פיבהז  םילשורישת

םיכרכ10734.  2 ךירחא -  ישפנ  אביקעהקבד  "זזול , קרבעשת ינב 

ךיתווצמב10735. םשונקבד  "חםוליעב  םילשורינשת

תישארב10736. םהרבא -  קחצירבד  באז  ןב  םהרבא  "גיקסנמלז , הנליו Vilnaסרת

.10737< השדח הרודהמ   > שורדה קלח  םהרבא  המלשרבד  ןב  בוד  םהרבא  אריפש , - אנהכ
רדנס "גןמלז  תיליעעשת ןיעידומ 

הלימ10738. תירב  םהרבא -  םהרבארבד  "וןילוסא , ןאשעשת תיב 

םיכרכ10739.  5 םהרבא -  המלשרבד  ןב  בוד  םהרבא  אריפש , - אנהכ
רדנס ןמלז 

 - "ו סרת
"ו השרו Warsawשת

םיכרכ10740.  2 ןרהא -  דודרבד  ןב  ןרהא  "וךייר , קרבנשת ינב 

םידרחה10741. לא  לארשירבד  ןב  עשוהי  "זימלתה , םילשוריפרת

םעה10742. לא  לארשירבד  בקעי  ןב  ןועמש  "צןירפלייה , םילשורירת

והילא10743. ץריהרבד  ילתפנ  ןב  והילא  "הןיקצאלק , ןילבול Lublinערת

והילא10744. "א)רבד  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  הנליו Vilnaלרת

והילא10745. אפזוירבד  םהרבא  ןב  והילא  "דןאמרל , השרו Warsawמרת

םיכרכ10746.  3 והילא -  יכדרמרבד  ןב  ןרהא  והילא  יקסבוקיילימ ,
הירוא

 - "צ רת
"ו ביבא Tel Avivשת לת 

רזעילא10747. בוטרבד  םוי  ןב  םימחר  רזעילא  דידי ,
"עיולה םילשורירת

םיכרכ10748.  2 רזעילא -  בקעירבד  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנידלאוו ,
"נוהילדג םילשורישת

רזעלא10749. בודרבד  דוד  ןב  רזעלא  "חשלזיימ , - נשת New York קרוי וינ 

תמא10750. לכימרבד  לאיחי  ןב  רב  בוד  ץיבוניבר ,
"גהפי הבטלופ Poltavaערת

תמא10751. יכדרמרבד  ןועמש  ןב  "גםחנמ  יקינולש Salonikaרת

תמא10752. ןרהארבד  לאפר  ןב  הידידי  "בוגיינוסנומ , ספ Fezישת

תמא10753. בורזעילארבד  רעב  בד  יבר  לש  "חורכזל  "דנשת מח

תמא10754. השמרבד  ןב  קחצי  ןונ , "פןב  קרבשת ינב 

םיכרכ10755.  5 תמא -  ינרותרבד  "דץבוק  םילשורינשת

רתסא10756. קחצירבד  ןב  דוד  "אאנהכ , השרו Warsawמרת



םירפא10757. יולהרבד  םוחנ  ןב  ןמלז  םירפא  "היקצולס , םילשוריערת

ותעב10758. באזרבד  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , השרו Warsawנרת

א,ב10759. ותעב -  םוחנרבד  םחנמ  ןב  קודצ  םהרבא  "גןיגוב , הנליו Vilnaלרת

ותעב10760. הדוהירבד  ןב  בקעי  "זןוזניוול , קרוי New Yorkשת וינ 

ותעב10761. לארשירבד  ןב  ילתפנ  םהרבא  טנאלאג ,
"הקחצי קרויפרת וינ   New York

ותעב10762. גילזרבד  לאירזע  ןב  ןסינ  "יקסנולבאי , תירבה Unitedערת תוצרא 

ותעב10763. רדנסכלארבד  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"טדניקסיז בובל Lvovמרת

ותעב10764. ןמלזרבד  םירפא  ןב  בקעי  "חיזנכשא , םילשוריצרת

ותעב10765. לאירזערבד  ןב  רזעילא  םייח  ףרודזיוה ,
"גגילז סיאול St. Louisפרת .טס 

ותעב10766. חלאצרבד  קחצי  "אלמאכומ , הדוהיסשת רוא 

ותעב10767. היעשירבד  ןב  בקעי  "טןייטשנרוא , םילשורימרת

ותעב10768. לאומשרבד  השמ  ןב  ןתנוי  עשוהי  "זגיטסול , קרוי New Yorkישת וינ 

.10769< בתכה ןוכמ   > ותעב א יכדרמרבד  ןב  ןושש  "הךודנש , םילשורימשת

ןיטיג10770. ותעב -  לארשירבד  רזנ  תבישי  "דץבוק  ביבאנשת לת 

ותעב10771. ןהכהרבד  לדנה  ןנחלא  קחצי  "טןיקטולפ , בוקרטויפ Piotrkowנרת

ותעב10772. ךורברבד  "מןייטשלקניפ , דשת

ותעב10773. באזרבד  והילא  ןב  לשה  עשוהי  ןיוול ,
"חיולה הנליו Vilnaלרת

א10774. ותעב -  הדוהירבד  רזעילא  ןב  דוד  םהרבא  "טןח , בוזמצרת בורטסוא 

םיכרכ10775.  8 ותעב -  ןרהארבד  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ10776.  2 ותעב -  יכדרמרבד  ןב  ןושש  - ךודנש , "ב כרת
"ד ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ10777.  2 ותעב -  ןולובזרבד  ןב  םחנמ  ןימינב  "וןאמצראווש , םילשוריכשת

ןברוחה10778. תולבא  ותעב  ןרהארבד  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

בוט10779. המ  ותעב  הנוקנאמרבד  ןזח  "והמלש  הררפ Ferraraיש

ושדקב10780. "טץבוקרבד  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ10781.  2 ןועדג -  ןועדגרבד  "טבורקליג , םילשוריעשת

הוצמ10782. רבו  ןיליפת  הכלה -  וז  השרומרבד ה  השמ  "עןוכמ  םילשורישת

הדוהירבד ה'10783. "טריסנ , תוביתנסשת

ביבס10784. בהז  רז  המלשרבד ה - ' ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

םילשורימ10785. ןברבד ה ' השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"גקחצי םילשורילרת

הכלהה10786. םשרבד  "אםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ10787.  50 תודחאתהה -  יבצרבד  ףסוי  תיב  תבישי  ידימלת 
"טיקסנישוד לשת

דוחיה10788. םהרבארבד  ןב  םחנמ  םייח  ןורבלייה ,
"וריאמ םילשוריסשת

דוחיה10789. יבצרבד  לאפר  "הרבו , םילשוריעשת

ןהכה10790. ןהכהרבד  לאילמג  ןב  בוד  "דץיבוניבר , שמשעשת תיב 



ןהכה10791. ןברבד  ןהכה  בד  טרופפאר ,)  ) ץיבוניבר
"זלאילמג שמשעשת תיב 

יולה10792. ךורברבד  ןב  דוד  ןב  "טןנער , תוביתנעשת

יולה10793. יולהרבד  ךורב  ןב  ןנער  דוד , תוביתנןב 

הכלה10794. רברבד  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"גיולה קרוי New Yorkצרת וינ 

הכלה10795. ןרהארבד  ןב  קחצי  יול  יקסבשלט ,
"זםוקילא בושטידרב Berdichevנרת

הכלה10796. רכששירבד  םלושמ  ןב  רזעלא  ץיוורוה ,
"גיולה בובלכרת  Lvov

גפק10797. ןמיס  הדנ  תוכלה  הכלה -  הדוהירבד  דוד  "טרעגילליוו , לשת

םיכרכ10798.  2 הכלה -  ץריהרבד  ילתפנ  ןב  והילא  "אןיקצאלק , ןילבול Lublinפרת

הכולמה10799. רזעלארבד  ןב  לואש  "הךארב , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

.10800< השדח הרודהמ   > םימת הבה  הכולמה  רזעלארבד  ןב  לואש  "דךארב , שח

ךלמה10801. המלשרבד  ןב  םייח  "אםרמע , םילשוריסשת

תראפת10802. תרטע  ךלמה -  בילרבד  הירא  ןב  היחתפ  "דןיקנמ , "דשח מח

רתסא10803. ךלמה -  בונידמרבד  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ה- םילשוריסשת

רתסא10804. תליגמ  ךלמה -  ריאמרבד  ךורב  ןב  ןועמש  "אגרבסיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ10805.  5 ךלמה -  יבצרבד  והילא  ןב  ריאמ  בוד  "ברזיורק , םילשוריכשת

םיכרכ10806.  2 ךלמה -  ידורבמרבד  לארשי  ףסוי  ןב  - םהרבא  "ה סקת
"ח ונרוויל Livornoסקת

הכלמה10807. קחצירבד  ןב  לאיתוקי  "אסייוו , טספדוב Budapestצרת

טפשמה10808. ילופירטמרבד  המלש  ןב  םייח  "חןהכ , הבר Djerbaפרת ג'

טפשמה10809. יכדרמרבד  ןועמש  ןב  - םחנמ  "ד לרת
"ה רימזיא Izmirלרת

םיכרכ10810.  3 טפשמה -  השמרבד  ןב  דוד  םייח  "היולה , ביבאכשת לת 

עמשנה10811. לאינדרבד  חמצ  ןב  םחנמ  "וןדיע , קרבסשת ינב 

קמעה10812. בקעירבד  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "חןילרב , םילשורימשת

.10813< השדח הרודהמ   > קמעה בקעירבד  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "בןילרב , םילשוריעשת

הושה10814. דודרבד  ןב  ןועמש  "חןינקעאו , הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ10815.  6 םשה -  דודרבד  ןב  רזעילא  השמ  "בךייר , תיליעפשת ןיעידומ 

הטמשה10816. השמרבד  ןב  והילא  רזעילא  ןייטשנלאוו ,
"טםוחנ םילשורימרת

הטמשה10817. היחתפרבד  ןב  יבצ  השמ  "חהירנ , םילשוריצרת

הטימשה10818. ריאמרבד  "דץיבוריס , םילשורישח

הטימשה10819. ףסוירבד  ןב  השמ  "זיול , קרבמשת ינב 

הטימשה10820. היחתפרבד  ןב  יבצ  השמ  "אהירנ , םורדסשת רפכ 

.10821< השדח הרודהמ   > הטימשה ריאמרבד  "אץיבוריס , דודשאסשת

הטימשה10822. יכדרמרבד  בקעי  ןב  קחצי  "חןוסנשריה , םילשורימרת

הטימשה10823. יבצרבד  לאפר  "הרבו , םילשוריעשת

הטימשה10824. תובישיהרבד  יכינח  "ץ  "הדב קרבעשת ינב 



הטימשה10825. תידרחהרבד  - הדעה  "ח ישת
"ך םילשורישת

הטימשה10826. ןבואררבד  ןב  קחצי  ןרהא  "איקסנלסז , ישת

הטימשה10827. בוטרבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
השנמ ףפאליפ , "דאפיל -  עשת

הטימשה10828. לאנתנרבד  "אןהכ , םימודקפשת

םיכרכ10829.  3 הטימשה -  םילשורירבד  תידרחה  הדעה  "ץ  "בדב םילשורימשת

הארוה10830. יתב  תונוילג  הטימשה , קרברבד  ינב  םידרפס  תובישי  יכינח  "צ  - דב "ד שח

הרותה10831. יבצרבד  םהרבא  "דתילגרמ , לאימרכנשת

םיכרכ10832.  2 הרותה -  יבצרבד  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"בשריה הינתנכשת

הליפתה10833. יבצרבד  םהרבא  "גתילגרמ , לאימרכנשת

הבושתה10834. יבצרבד  םהרבא  "גתילגרמ , םילשורינשת

ורמא10835. לודגה  וניבר  הז  דודרבד  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "בץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

םיכרכ10836.  8 ןורבח -  השמרבד  ןב  בד  "זרואיל , עבראעשת תירק 

םייח10837. לצרהרבד  םייח  "גלבונ , כשת

םייח10838. יבצרבד  םהרבא  ןב  םייח  "זץיבולוי , גרבסגינקירת
Koenigsberg

אמוי10839. םייח -  המלשרבד  םייח  ןב  דוד  "וןומולס , קרבעשת ינב 

אעיצמ10840. אבב  םייח -  השמרבד  תלחנ  תבישי  י  '' עש דללוכ  "" דשח '' מח

םיכרכ10841.  2 םייח -  הנרובדנמרבד  רמתיא  ןב  יכדרמ  "טםייח  קרבסשת ינב 

ןח10842. ןתנרבד  "ורנטרוא , דולסשת

ףירח10843. רדנסכלארבד  ןב  היבוט  השמ  "דלקניד , םילשוריעשת

בוט10844. אגולגמרבד  יולה  החמש  ןב  "גרודגיבא  גרפ Pragueמקת

בוט10845. ןהכהרבד  ףסוי  ןב  בקעי  "דבאראט , םילשוריערת

בוט10846. רבד 
בקעי המלש  ןב  דוד  ןייטשנכייא ,

"אאדייז עשת

םיכרכ10847.  2 בוט -  שירעברבד  בד  "אגרבנזור , םילשוריסשת

הדוהי10848. הדוהירבד  ףסוי  "ההדאז , םילשוריעשת

הדוהי10849. ביילרבד  הירא  הדוהי  "ויזנכשא , קרבעשת ינב 

ןיכרע10850. הטוס  ןתנוהי -  קחצירבד  ןתנוהי  ןב  דוד  ןמינב  "וןיבור , םילשוריעשת

םיכרכ10851.  9 עשוהי -  לדנמרבד  םחנמ  עשוהי  "לגרבנרהא , םילשורישת

םוי10852. ףסוירבד  ןב  בד  רכשי  קרבהעשתרלגיפש , ינב 

ומויב10853. םוי  ןושמשרבד  ןב  ףלוו  "הםייהנדייה , כשת

ומויב10854. םוי  ףסוירבד  "וןירפלה , קרב Bene Berakסשת ינב 

םיכרכ10855.  2 ומויב -  םוי  דודרבד  ןב  םייח  "ג,רלונק , ,צרת אלשימערפ

ףסוי10856. לאיחירבד  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"בלכימ משת

ףסוי10857. םייחרבד  ףסוי  "זםירש , םילשורימשת

ףסוי10858. ףסוירבד  "הןונאד , יקינולש Salonikaרת

ףסוי10859. םייחרבד  ןב  בד  ףסוי  "טןייטשנייפ , םילשוריעשת



לאקזחי10860. לאקזחירבד  "אןיקשישיא , טיורטדפרת

םילכ10861. םי -  והיעשירבד  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "אןהכ , תובוחרפשת

םיכרכ10862.  15 בקעי -  באזרבד  בוד  ןב  בקעי  "אזיוהנייטש , םילשוריעשת

םלשורי10863. םיזנכשאהרבד  תלהקל  ריעה  דעו 
"בםילשורי םילשורילשת

לארשי10864. בדרבד  לארשי  "דאריפש , דעלאשח

םיכרכ10865.  4 םירשי -  ילתפנרבד  ןב  דוד  םייח  תוילגרמ , - רבליז
יבצ

 - "ה צרת
"ו השרוצרת  Warsaw

ךדבע10866. עמוש  יכ  תימערבד  "דביגש , "דעשת מח

רודל10867. ןימינברבד  ןב  לואש  "הילארשי , םילשוריסשת

"ל10868. צז קוק  "ה  יארגה לע  םידפסה  ץבוק  רודל -  הירארבד  םיובלא , ישיבא -  "וםיובלא , לאודפנשת

יחרזמה10869. תדיעול  הריעצהרבד  תרמשמה  "ט.יחרזמה  םילשורישת

בקעיל10870. ןהכהרבד  םהרבא  ןב  בקעי  "הרסקלפ , סיאול St. Louisפרת .טס 

"ע10871. הפסו חספ  לה ' דעומל -  לאומשרבד  "דןטיבא , םילשורישח

דעומל10872. יבצרבד  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "זטונג , דעלאעשת

הריכמ10873. טפשמל -  בקעירבד  קחצי  ןב  לאירש  "זגרבנזור , קרבמשת ינב 

ריאמ10874. קיזייארבד  קחצי  ןב  ריאמ  "עקאר , בוקרק Cracowרת

םילשורימ10875. םילשורימרבד  "ברבד  םילשוריכשת

תוכמ10876. ךלמ -  הירארבד  דוד  "פםיובנשריק , םילשורישת

םיכרכ10877.  2 ךלמ -  קחצירבד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ10878.  6 תוכלמ -  קחצירבד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , שת

א10879. ראובמ -  תוכלמ  ראובמרבד  תוכלמ  "דרבד  "דשח מח

הוצמ10880. והילארבד  ןב  ךורב  "דןיע , השרו Warsawמרת

ארקמ10881. יולהרבד  לאונמע  םחנמ  "סןייטשנרב , םילשורישת

יכדרמ10882. םהרבארבד  ןב  יכדרמ  "טראמע , םילשוריסשת

םיכרכ10883.  3 השמ -  המלשרבד  ןב  השמ  םייח  - וייליראמא , "ב קת
"י יקינולש Salonikaקת

םיכרכ10884.  19 השמ -  ןרהארבד  ןב  השמ  "טןירמזור , םילשורימשת

םיכרכ10885.  2 השמ -  םירפארבד  ןב  השמ  "דםימואת , בובל Lvovכרת

םיכרכ10886.  3 םלושמ -  םייחרבד  ןב  םלושמ  "חימלושמ , קרבסשת ינב 

הנשמ10887. והירמשרבד  ןב  ןתנ  והיעשי  "טרצלמ , םילשוריעשת

ןקותמ10888. לאפררבד  "דיול , םילשורינשת

האנ10889. םולשרבד  לאירתכ  ןב  ןרהא  "ץסייוו , ,רת טסעפאדוב

האנ10890. םיסינרבד  "וםיקילא , םילשוריסרת

לבקתמו10891. האנ  ךורברבד  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "אסחניפ  ןילקורבסשת

םיכרכ10892.  2 לבקתמו -  האנ  םהרבארבד  "אסלעזיימ , לואירטנומפשת

םיכרכ10893.  2 יניס -  יניסרבד  רפיש , קחצי -  יניס  "ורלדא , םילשוריכשת

םיכרכ10894.  5 יניס -  יולהרבד  ןועמש  ןב  קחצי  יניס  "זרלדא , םילשוריסשת

םיכרכ10895.  3 הידבוע -  והירמשרבד  ןב  הידבוע  "גהנוי , קרבעשת ינב 

םיכרכ10896.  2 יבצ -  בודרבד  דוד  ןב  שריה  יבצ  "חשלזיימ , סשת



ןויצ10897. םהרבארבד  ןב  רעב  בוד  "דבורזעילא , םילשוריסשת

לאפר10898. רשארבד  בקעי  לאפר  "דןהכ , םילשוריסשת

.10899< בתכה ןוכמ   > לואש ,רבד  ביבח ןבא  דוד -  ןב  לואש  ןוהתס ,
המלש ןב  "אהשמ  םילשורינשת

םיכרכ10900.  5 לואש -  דודרבד  ןב  לואש  רוחש , - יקסבוסוק
"ההמלש קרבעשת ינב 

ןינמבש10901. השמרבד  "טגרבניו , דעלאעשת

םיכרכ10902.  2 ןינמבש -  ןרהארבד  השמ  ןב  והילא  "גיקסבלשוק , םילשורימשת

וריתהל10903. רחא  ןינמ  ךירצ  ןינמבש  היחתפרבד  ןב  יבצ  השמ  "בהירנ , ביבאכשת לת 

םיכרכ10904.  3 השודקבש -  עשוהירבד  ןב  ןבואר  םהרבא  כ"ץ ,
ןהכה "דיקשאה  ךבצלוז Sulzbachמת

םולש10905. ריאמרבד  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , תירבה Unitedפרת תוצרא 
S

םיכרכ10906.  6 םולש -  יולהרבד  םולש  ןב  בד  "דץיבורוה , םילשוריסשת

המלש10907. םהרבארבד  ןב  המלש  "ביוארצב , ביבא Tel Avivצרת לת 

המלש10908. המלשרבד  ןב  ןועמש  "זןממ , קרבנשת ינב 

םיכרכ10909.  2 המלש -  םייחרבד  ןב  ןמלז  המלש  "בדנרב , םילשוריסשת

םיכרכ10910.  2 המלש -  עטנרבד  ןתנ  ןב  בד  המלש  "בהדנגסטוג , קרבעשת ינב 

לאומש10911. םהרבארבד  ןב  לאומש  "בבהובא , היצנו Veniceסת

לאומש10912. בקעירבד  םייח  ןב  והילא  לאומש  "זןיקלא , סיאול St. Louisערת .טס 

לאומש10913. ןרהארבד  ןב  לאומש  הכנלבזכ Casablancaת"שראמע ,

לאומש10914. יולהרבד  םחנמ  ןב  לאומש  "וןוסלדנמ , ןישוטורק Krotoszynטרת

לאומש10915. בקעירבד  ןב  לאומש  "וזיגאח , היצנו Veniceנש

לאומש10916. באזרבד  םולש  ןב  םייח  לאומש  כ"ץ ,
"דןהכה קרוי New Yorkשח וינ 

לאומש10917. והילארבד  ןב  יכדרמ  לאומש  "דינושרג , קוטסילאיב Bialystokעקת

לאומש10918. רכששירבד  ןב  לאומש  "גליזיימ , השרו Warsawערת

לאומש10919. הירארבד  לאומש  "חןייטשקע , "דעשת שח

לאומש10920. לאומשרבד  "פהמיחפ , ןולקשאשת

םיכרכ10921.  4 לאומש -  רעברבד  בוד  ןב  ךורב  לאומש  "גבורזעילא , םילשוריסשת

םיכרכ10922.  2 לאומש -  לאפררבד  יבצ  םוחנ  "חלהצנבנ , קרבסשת ינב 

םיכרכ10923.  2 לאומש -  םשרבד  "פםוליעב  "דשת מח

.10924< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > תונורכזה רפס  לאומש -  םהרבארבד  ןב  לאומש  "בבהובא , םילשוריפשת

העומש10925. לאומשרבד  ןב  בוד  אפיל  "כביורטנייוו , קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ10926.  2 הרות -  המלשרבד  םייח  "וםאהארבא , סשת

"א10927. עשת תבש -  ןחלשל  הרות  ןויצרבד  ןב  ןב  באז  רזעלא  "אזר , םילשוריעשת

ןחלשה10928. לע  הרות  ןרהארבד  "עיאכז , םילשורישת

בל10929. לע  השמורבד  ןב  ןויצ  - ןב "זטאטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םילשורי10930. בל  לע  ךלמילאורבד  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םילשורי10931. בל  לע  דודורבד  "ורנרוט , ביבאעשת לת 



םיכרכ10932.  5 םהרבא -  קחציתורבד  ןב  ישיבא  םהרבא  "דיול , קרבמשת ינב 

םיכרכ10933.  2 םהרבא -  סחניפתורבד  ןב  םהרבא  "טלאינד , םילשוריסשת

הכוס10934. ןרהא -  דודתורבד  ןב  ןרהא  "וןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ10935.  2 והילא -  והילאתורבד  "סיסחנפ , םילשורישת

םיכרכ10936.  11 והילא -  ףסויתורבד  ןב  והילא  "ללזריבא , םילשורישת

םיכרכ10937.  3 והילא -  לאקזחיתורבד  ןב  והילא  ןרהא  "אםלהליו , םילשוריעשת

םיכרכ10938.  2 והילא -  לארשיתורבד  ןב  והילא  "טןילוסא , ןיעידומעשת

רזעילא10939. אגרשתורבד  והיקזח  ןב  רזעילא  "ברגרבסניג , קרבעשת ינב 

םיכרכ10940.  8 לאירא -  חנתורבד  ןב  לאירא  השמ  ךורב  גרבניו ,
"סלאפר קרבשת ינב 

םירדנ10941. שא -  אגרשתורבד  ןב  לאומש  "ולגנא , "דעשת מח

םיכרכ10942.  2 שא -  לאירבגתורבד  ןב  לאומש  והילא  "בושינב , קרבסשת ינב 

םיכרכ10943.  4 שא -  לארשיתורבד  ןב  דוהא  "זאריפש , קרבעשת ינב 

.10944< זרובדעשפמ היעשי  יבר  ירבד  טקל   > םייח א לאונמעתורבד  רזעילא  "נץיוורוה , םילשורישת

רעב10945. רכשי  יבר  ירבד  טקל   > םייח ב תורבד 
< לאונמעץישודארמ רזעילא  "נץיוורוה , םילשורישת

םלוע10946. תחמש  תיב  םייח -  זרובדעשפמתורבד  היעשי  "היבר  םילשוריעשת

ןיבוריע10947. םייח -  האלתורבד  להא  ןושמש  תראפת  "זללוכ  םיקפואעשת

םיכרכ10948.  2 םייח -  דודתורבד  ןב  ןבואר  םייח  "הץרפ , הירבטנשת

םיכרכ10949.  4 הרהט -  רזעלאתורבד  םייח  ןב  יניס  "הרטומלרפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ10950.  3 ףסוי -  קחציתורבד  ףסוי  "חיול , םילשוריסשת

םיכרכ10951.  7 בקעי -  דודתורבד  ןב  בקעי  "בןאהד , קרבעשת ינב 

םיכרכ10952.  3 םחנמ -  באזתורבד  יתבש  ןב  לדנמ  םחנמ  "בסקופ , םילשוריפשת

םיכרכ10953.  4 יכדרמ -  ןהכהתורבד  ןויצ  ןב  ןב  בד  יכדרמ  "עאריפש , תיליעשת ןיעדומ 

םיכרכ10954.  23 השמ -  דודתורבד  ןב  השמ  "דןייטשנייפ , קרוי New Yorkנשת וינ 

םיכרכ10955.  2 השמ -  סומעתורבד  ןב  השמ  "טלילבוב , קרבסשת ינב 

.10956< תינעת  > טי יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "גשיפסייו , םילשוריעשת

.10957< הציב  > חי יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "גשיפסייו , םילשוריעשת

.10958< הליגמ  > יבצ כ לאומשתורבד  ןב  יבצ  "גשיפסייו , םילשוריעשת

.10959< ןטק דעומ   > אכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "ושיפסייו , םילשוריעשת

םידעומ ג>10960.  > בכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "חשיפסייו , םילשוריעשת

.10961< תומבי  > דכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "טשיפסייו , םילשוריעשת

.10962< תובותכ  > הכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "פשיפסייו , םילשורישת

םידעומ ד>10963.  > חכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "בשיפסייו , םילשוריפשת

.10964< הטוס  > טכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "בשיפסייו , םילשוריפשת

.10965< ריזנ  > זכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "בשיפסייו , םילשוריפשת

םיכרכ10966.  17 יבצ -  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "בשיפסייו , םילשוריסשת

םיכרכ10967.  2 הגיגח - >  > גכ יבצ  לאומשתורבד  ןב  יבצ  "חשיפסייו , םילשוריעשת

וניתובר10968. התראפתבתורבד  הרות  "פתבישי  "דשת מח



ןומימ10969. ןב  השמ  ונבר  "ם)תורבד  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ10970.  2 םלועה -  תובא  'ירבד  גדירבמק .ז  " לרת "ז.תובא  Cambridgeלרת גירבמיק '

"ב10971. יבא המלשירבד  ןב  הירא  בקעי  "דןאמרטוג , השרו Warsawפרת

.10972< השדח הרודהמ   > "ב יבא המלשירבד  ןב  הירא  בקעי  "דןאמרטוג , קרבסשת ינב 

םהרבא10973. לאכימירבד  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "אהשמ  גרובסטיפכשת

םהרבא10974. ריקיירבד  ןב  שירב  בוד  םהרבא  "גןוזלדנמ , השרו Warsawערת

םהרבא10975. םהרבאירבד  םייח  "זןייטשנרא , בוידרב Bardejovסרת

םהרבא10976. בודירבד  ןב  םהרבא  ד'אריפש , "א -  )שת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

םיכרכ10977.  5 םהרבא -  ףסויירבד  ןרהא  ןב  םהרבא  - קרוכט , "ג פרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ10978.  2 םהרבא -  רשאירבד  ןב  דוד  םהרבא  - ןאמראוו , "ו מרת
"ד הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ10979.  4 םהרבא -  ביילירבד  הירא  ןב  םהרבא  "גימדש , םילשוריכשת

םיכרכ10980.  2 השדח > - הרודהמ   > םהרבא יכדרמירבד  ןב  םהרבא  םייח  "חןייטשנרא , קרבנשת ינב 

הדגא10981. הדוהיירבד  דוד  ןב  םייח  "ברנייטש , םילשוריערת

הדגא10982. םהרבאירבד  ןב  םולש  ףסוי  "הבישילא , םילשוריסשת

רסומו10983. הדגא  ןויצירבד  "ערפוס , "דשת מח

תרגא10984. ןועמשירבד  ןב  לדנמ  םחנמ  "בטראהנייטש , םיהלדרעקת  Roedelheim

ןרהא10985. םהרבאירבד  ןב  ןרהא  ןושמש  יקסנולופ ,
"חקחצי םילשורישת

ןרהא10986. יולהירבד  לכימ  לאיחי  ןב  ןרהא  "אןמדלוג , םילשורימשת

ךשנ10987. והזיא  קרפ  רוא -  החמשירבד  "זגרבדלוג , רתסשנמעשת

םיכרכ10988.  5 רוא -  לשיפירבד  םירפא  ןב  קחצי  "אץיבוקשרה , םילשוריסשת

םיכרכ10989.  2 "ש -  יא והיעשיירבד  םהרבא  "גןיגלוד , םילשורינשת

םירדנ10990. שיא -  ןימינבירבד  ןב  רמתיא  "פרואינש , םילשורישת

ימע10991. לא  היראירבד  בקעי  "חקינבלפ , הפיחלשת

והילא10992. "א)ירבד  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  הנליו Vilnaפרת

והילא10993. ףסויירבד  ןב  והילא  השמ  "בץנימיינ , בוקרק Cracowמרת

והילא10994. היראירבד  והילא  "סביוטלקרעט , דווקילשת

והילא10995. דודירבד  ןב  והילא  םולש  לארשי  "האדרב , הירבטעשת

ו10996. והילא -  והילאירבד  ירבד  םיכרבא  "וללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ10997.  2 והילא -  באזירבד  דוד  ןב  והילא  "אןודרוג , הנליו Vilnaערת

םיכרכ10998.  14 והילא -  לאומשירבד  והילא  "ארלרמש , הינתנעשת

םיכרכ10999.  2 והילא -  והילאירבד  "דרעיילב , אתאשח תירק 

םיכרכ11000.  7 והילא -  יולהירבד  החמש  והילא  "וןזח , םילשוריסשת

םיכרכ11001.  5 "ם > - במרה לע   > והילא יולהירבד  החמש  והילא  "הןזח , כשת

יכדרמ11002. והילא  ןהכהירבד  יכדרמ  והילא  "טהאזמ , קרוי New Yorkשת וינ 

א ב11003. ךלמילא -  ריאמירבד  םייח  ןב  ךלמילא  אריפש ,
לאיחי

 - "נ רת
"א השרו Warsawנרת

א11004. רזעילא -  רזעילאירבד  "אןמדלו , םילשורימשת



רזעילא11005. לארשיירבד  ןב  אפיל  רזעילא  םולבסייוו ,
"אםייח קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ11006.  2 רזעילא -  הדוהיירבד  דוד  ןב  רזעילא  "גגרבצינ , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ11007.  2 רזעילא -  ןועמשירבד  ןב  ןאמפיל  רזעילא  רברפ ,
ביל הדוהי 

 - "ד פרת
"ט איירוגליבצרת

םיכרכ11008.  2 רזעילא -  יבצירבד  ןתנ  ןב  הדוהי  רזעילא  "דלקניפ , םילשוריכשת

םיכרכ11009.  3 רזעילא -  יבצירבד  הדוהי  םהרבא  "זרעזייוו , הניועשת

"ס>11010. שת "ו- משת  > םייח םיקלא  ריאמירבד  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "טרגה , קרבסשת ינב 

"ח>11011. נשת "ז- נשת  > םייח םיקלא  ריאמירבד  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "טרגה , קרבסשת ינב 

םיכרכ11012.  11 םייח -  םיקלא  ריאמירבד  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "דרגה , קרבשח ינב 

הנומא11013. יולהירבד  הדוהי  יבצ  ןב  ףסוי  "ח,םיובלפא , ,סרת בוקרטעיפ

םיכרכ11014.  6 הנומא -  דודירבד  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"זןהכה םילשוריכשת

םיכרכ11015.  4 הנומא -  באזירבד  דוד  ןב  השמ  ריאי  "דףלוו , םילשוריעשת

ןמא11016. הנומא  דניקסיזירבד  רואינש  "אוואקשאר , ואלסרבפקת

םיכרכ11017.  2 םלשה -  הנומא  דודירבד  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"דןהכה שח

תמא11018. םחנמירבד  בקעי  ןב  רשא  ףסוי  "אגרבנרא , הלשימרפערת  Przemysl

תמא11019. ירבד  טוקלי  השדח - > הרודהמ   > תמא - ירבד  םחנמ בקעי  ןב  רשא  ףסוי  גרבנרא ,
ןהכה םהרבא  "הףאלש , ןודנולעשת

שדקמ ה'11020. - שא תובהל  ' - שקבמ ה תמא -  םיסנירבד  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיסרטנוקה11021. קלח  םולש - > תבהא  תרודהמ   > תמא אטשוקמירבד  דוד  ןב  "טקחצי  םילשוריעשת

תמא11022. סומעירבד  ןב  רמתיא  בד  "טןמרסוו , םילשוריעשת

.11023< קשמד ינפ  הפוצ  ןוכמ   > תמא אטשוקמירבד  דוד  ןב  "דקחצי  םילשורישח

םיכרכ11024.  4 תמא -  םהרבאירבד  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "ורזעילא  בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ11025.  2 תמא -  יבצירבד  ןב  השמ  רדנסכלא  "עתודיפל , הנליו Vilnaרת

םיכרכ11026.  2 תמא -  ץריהירבד  ילתפנ  ןב  ןועמש  יבצ  - םובלא , "ד סרת
"ב וגקיש Chicagoערת

םיכרכ11027.  2 תמא -  אטשוקמירבד  דוד  ןב  "כקחצי  אטשוק Istanbulקת

הבהאו11028. תמא  א מירבד  "ד]לגנטש , מרת ]Wien

םולש11029. טפשמו  תמא  יבצירבד  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  הנוטלא Altonaלקת

קדצו11030. תמא  לאיחיירבד  היבוט  "גןהכה , היפלדליפערת

ףסא11031. יולהירבד  רדנס  רדנסכלא  "אןייטשרייפ , םילשוריסשת

רתסא11032. טוצנאלמירבד  ךורב  ןב  ביל  "גהירא  הוקלוז Zholkvaכרת

רתסא11033. םושרגירבד  ןב  ףסוי  - ויצנוק , "ח פש
"ט יריק Chieriפש

תוטמ11034. סחניפ -  רתסא -  המלשירבד  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םירפא11035. בודירבד  ןב  םירפא  "טירשא , שת

םירפא11036. לשיפירבד  םירפא  "עץיבורדנס , קרבשת ינב 

םיכרכ11037.  3 םירפא -  םחנמירבד  םירפא  "ובואט , קרב Bene Berakעשת ינב 

רזעילא11038. םירפא  ןהכהירבד  רזעילא  םירפא  "גסעלאי , משת



הירא11039. ןבירבד  םהרבא  ביל  הירא  ןאמדירפ ,
ןרהא "עלארשי  השרו Warsawרת

הירא11040. היראירבד  ריבד  םיכרבאל  "האתביתמ  ביבאלשת לת 

םיכרכ11041.  2 הירא -  םייחירבד  ןב  ביל  הירא  טאטשנזייא ,
"גלקייח הנליו Vilnaלרת

שא11042. ןהכהירבד  והילא  ןב  המלש  םהרבא  "הכ"ץ , םילשורינשת

רשא11043. םהרבאירבד  ןב  רשא  "טםיובנזור , ,)ישת ביבא לת  )

ארוהנד11044. אדימעו  אשידק  אניצוב  יולהירבד  בקעי  ןב  םהרבא  "טרדוהמ , ופי Jaffaישת

םיכרכ11045.  2 הניב -  םייחירבד  ןב  שירב  בוד  "חאדורב , השרו Warsawמרת

םיכרכ11046.  5 הניב -  דודירבד  ןתנ  ןב  בקעי  קחצי  "אץיבוניבר , ןילבול Lublinצרת

תוכמ11047. תסנכ - > ןוכמ   > הניב םייחירבד  ןב  שירב  בוד  - אדורב , "ד םילשורישח

רסומו11048. הניב  לארשיירבד  ןב  דוד  "לרכאילב , ביבאשת לת 

ללה11049. תיב  ללהירבד  "זרגרבניו , סשת

םיכרכ11050.  2 םרמע -  ןב  םרמעירבד  ןב  ןתנ  "ערנטעטשעג , קרבשת ינב 

םיכרכ11051.  2 המלש -  ןב  המלשירבד  ןב  באז  ןימינב  "זןוזבוקעי , םילשוריישת

כ>11052. א -   > תובושת יקספ  והינב  הידידיירבד  רכששי  ןב  והינב  "דןייד , םילשוריעשת

םיכרכ11053.  30 והינב -  הידידיירבד  רכששי  ןב  והינב  "הןייד , םילשורינשת

ךורב11054. רזעילאירבד  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"אםייח בובל Lvovערת

האצוה11055. ךורב -  ךורבירבד  "חגרבנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ11056.  2 ךורב -  ךונחירבד  ןושרג  ןב  ךורב  "דגרבנזור , קרבשח ינב 

םיכרכ11057.  6 ךורב -  ךורבירבד  והילא  "אשטעפעק , םילשוריפשת

א11058. "ס -  שה לע  ךורב  ךונחירבד  ןושרג  ןב  ךורב  "וגרבנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ11059.  2 הכרב -  המלשירבד  ןב  לאפר  בלכ  "דרנטטשג , דווקילסשת

דעומו11060. הכרב  המלשירבד  ןב  לאנתנ  "דטוגפלה , "דשח מח

קרב11061. ףסויירבד  ןב  קרב  "טןהכ , עשת

.110623 הלואג -  הלואגירבד  - ירבד  "ו טשת
"ז ,טשת םילשורי

םינואג11063. יבצירבד  לאיחי  ןב  ביל  הירא  םייח  "אאנהכ , טגיס Sighetערת

םינואג11064. בקעיירבד  ןב  רזעלא  "סלקנש , הזרוגדופ Podgorzeרת

הדמח11065. תובאד , ילימ  רשיה , ליבש   > םילודג ירבד 
< הבוט

םהרבא ןב  לאקזחי  יבצ  ןוזלכימ ,
"גםייח בוקרטויפ Piotrkowצרת

.11066' ילדג הילדגירבד  ןב  קחצי  "הןאמדירפ , ,ערת םלשורי

בשותו11067. רג  ףסויירבד  "בלסטש , םילשוריכשת

שבד11068. המלשירבד  ןב  רב  בוד  "אסרייפש , ןודנול Londonסרת

דוד11069. ארזעירבד  ןב  דוד  "בסאלגנארק , כשת

דוד11070. ןרהאירבד  םהרבא  ןב  דוד  "גםיובלטייט , ץלוקשימ Miskolcשת

דוד11071. בילירבד  השמ  ןב  דוד  "השילחונ , גרפ Pragueנקת

דוד11072. לאפרירבד  ןב  דוד  "גהלודלימ , םדרטשמאיקת
Amsterdam

דוד11073. העושיירבד  ןב  דוד  'ג ,' "אפצ הבר Djerbaישת ג'



דוד11074. בילירבד  הירא  ןב  דוד  "גאדיל , השרולרת

דוד11075. השמירבד  ןב  דוד  והיעשי  יקסבוק , ' צוב
"גףסוי תיליעסשת ןיעידומ 

דוד11076. לישהירבד  עשוהי  ןב  דוד  "גרוחש , ,פרת אנדארוה

דוד11077. השמירבד  ןב  דוד  "הםאטשרבלה , עשת

םיכרכ11078.  5 דוד -  יולהירבד  לאומש  ןב  "חדוד  קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ11079.  4 דוד -  השמירבד  ןב  לבט  דוד  "וןיבור , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ11080.  4 דוד -  לארשיירבד  ןב  השמ  דוד  "דןאמדירפ , ,סרת ןיטאיסוה

םיכרכ11081.  3 דוד -  ןהכהירבד  דוד  "סרצלאז , קרבשת ינב 

םיכרכ11082.  5 דוד -  בקעיירבד  ןב  דוד  "חינרהט , תיליענשת רתיב 

םיכרכ11083.  2 דוד -  אדילמירבד  ביל  הירא  ןב  "עדוד  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ11084.  5 דוד -  לאקזחיירבד  ןב  דוד  ךונח  "אסאלגנירג , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ11085.  2 השדח > - הרודהמ   > דוד ןהכהירבד  דוד  "טרצלאז , סשת

םיכרכ11086.  6 דוד -  דודירבד  "בןלוג , םילשורינשת

םיכרכ11087.  8 דוד -  קחציירבד  ןב  דוד  "זגאבס , קרבעשת ינב 

םיכרכ11088.  2 דוד -  יולהירבד  ףסוי  ןב  דוד  "חרלה , דווקילעשת

םינורחאה11089. דוד  ריאמירבד  ןב  דוד  ןימד Frankת"רגרובצניג , טרופקנרפ 

א11090. ףסוי -  דוד  ףסויירבד  דוד  ריבד  "דיאלוזא , "דשח מח

האווצ11091. דוד  יבצירבד  לאימחרי  ןב  דוד  ןתנ  "חץיבוניבר , ןודנול Londonשת

ףסוי11092. ןוה  דוד , "ז)ירבד  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , ןב 
ףסוי ורימאז , "ח - ונרוויל Livornoפקת

םידוד11093. - ירבד  יכדרמ השמ  ןב  ךונח  דנאלדירפ ,
יולה המלש  ןב  לואש  "וןיוול , בובל Lvovנרת

םידוד11094. יתבשירבד  םייח  ןב  דוד  יכדרמ  "בטרפלא , הנליו Vilnaסרת

לאינד11095. לארשיירבד  ןב  לאינד  רדיינשנייטש ,
"הלרסיא הבלסיטרב Bratislavaנרת

םיכרכ11096.  11 תעד -  באזירבד  דוד  ןב  השמ  ריאי  "וףלוו , םילשוריסשת

העשת11097. םויב  הניק  תרימאל  תוררועתהו  השירד  ירבד 
סחנפבאב אקצרעה ,

תרגאה11098. שריהירבד  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , םילשוריצרת

תרגאה11099. יולהירבד  יקלז  הדוהי  ןב  "ולאוי  אקארקנרת

"ן11100. במרה תרגא  לע  תרגאה  ,ירבד  קעטער הירא -  םייח  רגנלרא ,
עשוהי "וםהרבא  סשת

ץינ11101. ' זיו תיבל  "ם  ירומדאה "םירבד  ירומדאה "דירבד  הפיחשח

תירבה11102. ריאמירבד  ןב  שריה  יבצ  "טםהרבא  הוקלוז Zholkvaפת

תירבה11103. ףסויירבד  ןב  לדנוז  "טךונח  גרבסגינקרת
Koenigsberg

תירבה11104. המלשירבד  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ11105.  2 תירבה -  סחניפירבד  ןב  םהרבא  "גשולע , הבר Djerbaערת ג'

םינואגה11106. ןב א יירבד  באז  ןימינב  "חדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ11107.  2 םינואגה -  והילאירבד  ןב  קחצי  לארשי  "היקסבונאי , השרו Warsawפרת



הכרעהו11108. תוגה  יולהירבד  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' םילשורי1982צייבולוס

םיכרכ11109.  2 תוארו -  תוגה  בקעיירבד  ןב  בד  "אכ"ץ , םילשורימשת

םיכרכ11110.  3 לליה -  והילאירבד  ןב  לליה  - קסופ , "ו פרת
"ה יניאס Seiniצרת

םיכרכ11111.  2 םימיה -  ןהכהירבד  עשוהי  ןב  "גףסוי  םדרטשמאצת
Amsterdam

ךלמה11112. המלשל  רשא  םימיה  קחציירבד  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "דגרבנזור , בוקרטויפ Piotrkowערת

אייחי11113. ינבל  םימיה  דודירבד  ןב  םיקילא  "יילומרכ , ןימד Frankרת טרופקנרפ 

םלועה11114. תומואלו  לארשיל  םימיה  יכדרמירבד  "דראיורב , םילשורינשת

רגותה11115. ןאמוטוא  תיב  יכלמו  תפרצ  יכלמל  םימיה  ןהכהירבד  עשוהי  ןב  - ףסוי  "ט םילשוריירת  - גרבמעל

לארשי11116. ינב  םעל  םימיה  ןאמסוזירבד  ןב  באז  "סץבעי , הנליו Vilnaרת

ב11117. איסורב -  ןויצל  םימיה  ןושרגירבד  לאיתוקי  ןב  םירפא  "דדראנייד , ,סרת .זד .נ  .ינראק 

ףסוי11118. בר  םוגרת  םע  םימיה  .םוגרתירבד  .םימיה  "וירבד  אנליוסקת

וניבר11119. השמ  לש  םימיה  "זירבד  נרת .וניבר  השמ  לש  םימיה  "זירבד  בוקרק Cracowנרת

וניבר11120. השמ  לש  םימיה  "חירבד  פש .וניבר  השמ  לש  םימיה  - ירבד  "ח פש
"ט סירפפש  Paris

סאפ11121. לש  םימיה  )ירבד  רידהמ  ) םיסנ קחצי  ןב  ריאמ  "גוהינב , ביבאנשת לת 

הכלה11122. יבצירבד  לאפר  "דרבו , םילשורישח

הכלה11123. השמירבד  ןב  ןליא  "דדלוונירג , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ11124.  6 הכלה -  ןויצירבד  ןב  ןרהא  הדוהי  "פבדנ , םילשורישת

םחנמ11125. תנשמו  הכלה  לאונמעירבד  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "הןב  םילשוריצרת

םיכרכ11126.  2 ללה -  והילאירבד  ןב  ללה  - ןוזיירט , "ה נרת
בוקרטויפ Piotrkowבסרת

תווצמה11127. בדירבד  רכשי  ןב  בקעי  "וגרבנייטש , "דעשת מח

םיסנה11128. ילתפנירבד  ןב  הירא  "ורגנירב , קרבעשת ינב 

ןורכזו11129. דפסה  )ירבד  וילע  ) לארשי עשוהי  "פדימשדלוג , "דשת מח

םילבא11130. ימוחנתו  דפסה  רבודירבד  ןב  חמצ  "הרניבאר , היפוס Sofiaצרת

ןקזה11131. "ר  ומדא בתכש  תודעה  תודעהירבד  "טירבד  נשת

םירופה11132. קיזייאירבד  קחצי  ןב  לאקזחי  "גהטאר , נשת

םירופה11133. שטבירטמירבד  יכדרמ  ןב  "דןרהא  רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

אגרש11134. לאקזחי  ירבד  םירופה -  לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "דאגרש  עשת

םירופה11135. השמירבד  ןופלכ  "הןהכה , תוביתנעשת

הלאה11136. םירופה  יבצירבד  ןרהא  ןב  והילא  "דרגניזלש , םילשוריעשת

ברה11137. - ירבד  ךלמילא ןב  יבצ  רטכש ,
יולה השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "גצייבולוס םילשוריעשת

םיכרכ11138.  4 ברה -  המלשירבד  ףסוי  "אןמנהכ , קרבסשת ינב 

דימלתה11139. ירבדו  ברה  סחנפירבד  ןב  הידבוע  "אץרפ , םילשוריפשת

א11140. "ם -  ירה אבאירבד  םהרבא  ןב  יכדרמ  ןתנוי  "טרטננל , סרת

םיכרכ11141.  2 תובירה -  "ה)ירבד  זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  "דהיחרז  םילשורישח



םינכש11142. יקזנ  ימרגד -  אניד  סרטנוק  ףוסב  "ן  במרה םשירבד  "דםוליעב  "דשח מח

תוכרב11143. "ס -  שה יניסירבד  קרבםאטשרבלה , ינב 

ןישודיק11144. תומבי , הרישה -  דודירבד  "זרביירש , ןויצלעשת ןושאר 

תאזה11145. הרישה  םהרבאירבד  ןב  ןנחלא  םדרטסמאת"חןלה ,

לכשה11146. אבאירבד  םהרבא  ןב  קחצי  יקצניטסיוו ,
"דןהכה השרו Warsawלרת

הרותה11147. םחנמירבד  ןב  שריה  יבצ  "אךאבריוא , השרו Warsawמרת

םיאנתה11148. בקעיירבד  ןב  יכדרמ  יבצ  "טםייהדלפ , םילשוריסשת

םיארונ11149. םימי  תוררועתה -  לאיחיירבד  קחצי  "טץיבובקעי , עשת

םיגונעתה11150. לאויירבד  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "השלכייר , גרפ Pragueנקת

םיכרכ11151.  17 באז -  רכששיירבד  ןב  באז  - ץיבונדייב , "ג ערת
"ה ץו Vacשת

חבז11152. היראירבד  ףסוי  םייח  ןב  רעב  בד  "דרגרפ , סרת

"ו11153. יז יכדרמירבד  סחנפ  ןב  באז  היעשי  "צדרגוניו , םילשורירת

ןורכז11154. ןושמשירבד  ןב  ףסוי  ןגאה , "הטאטש  םדרטשמאסת
Amsterdam

ןורכז11155. םייחירבד  לארשי  ןב  םהרבא  "גאנהכ , הלשימרפ Przemyslצרת

םיכרכ11156.  3 ןורכזה > - רוא   > ןורכז ,ירבד  ןגאה טאטש  קודצ -  ןב  יכדרמ  סורג ,
ןושמש ןב  "פףסוי  קרבשת ינב 

"ל11157. צז ברה  לש  ורכזל  ןורכז  )ירבד  ויתודוא  ) לאיחי קחצי  "פץיבובקעי , הילצרהשת

םיכרכ11158.  2 והיקזח -  יתבשירבד  ןב  היקזח  "העשוהי , םילשוריצרת

הב11159. " יח לדנוזירבד  ךונח  ןב  קחצי  םייח  ךולב ,
"אןהכה קרוי New Yorkשת וינ 

הרותה11160. דומילל  הכרדהו  קוזיח  השמירבד  "פךובנרטש , "דשת מח

תוררועתהו11161. קוזיח  הימחנירבד  "אהדייז , תיליעעשת ןיעידומ 

תוררועתהו11162. קוזיח  ןמלזירבד  המלש  ןב  לאומש  "הךאברעיוא , םילשוריסשת

תוררועתהו11163. קוזיח  ןאאיבירבד  םחנמ -  תראפת  "אזיולק  "דפשת מח

תכלממ11164. ידמעמב  ורמאנש  תוררועתהו  קוזיח  ירבד 
" םתבתכו  " ןמלזהרותה המלש  ןב  לאומש  "הךאברעיוא , "דעשת מח

הרות11165. ינבל  קוזיח  םולשירבד  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "דלואש  םילשורילשת

םייח11166. דודירבד  לארשי  ןב  םייח  "גץיבוקרב , השרו Warsawסרת

םייח11167. רדנסכלאירבד  ןב  היבוט  םייח  קינילמ ,
"גרדנס בוקרטויפ Piotrkowסרת

םייח11168. םלושמירבד  ןושמש  ןב  םחורי  םייח  ץנל ,
"ושובייפ סרת

םייח11169. יולהירבד  בוד  םייח  "סרגנילדומ , בובל Lvovרת

םייח11170. לדנמירבד  םחנמ  ןב  יבצ  ןמלז  םייח  "ולרש , הגיר Rigaצרת

םייח11171. השמירבד  ןב  םהרבא  "דבושילא , םילשורישח

.11172< םיובנירג תרודהמ   > תואוקמ םייח  שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "וםאטשרבלאה , םילשוריסשת

םייח11173. םייחירבד  ןב  קציא  קחצי  - ךאברעיוא , "א ירת
"ב ןישוטורק Krotoszynירת



םייח11174. קחציירבד  ןב  ףלוו  באז  םייח  - םלשורי , "ב לרת
"ג לרת

ןנוקטיא
Chernyshevsk

םייח11175. אפזויירבד  ןב  םייח  "טץיש , ןימד Frankfירת טרופקנרפ 

םייח11176. ץרהירבד  ילתפנ  ןב  םייח  ןרהא  "חהליא , הנליו Vilnaנרת

אעיצמ11177. אבב  םייחל - > ףרצנ  שוריפ  םע   > םייח שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "דםאטשרבלאה , הינתנשח

םייח11178. הדוהיירבד  ןב  ביל  הירא  םייח  "בשקז , דנלבילקכשת

.11179< רנירב תרודהמ   > תואווקמ םייח  שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "וםאטשרבלאה , םילשוריסשת

םייח11180. אנליוומירבד  לאלצב  ןב  ירוא  םייח  "טןהכ , הנליו Vilnaמרת

םייח11181. בולהאממירבד  המלש  ןב  "גםייח  'פרת ץיבונרשט

םייח11182. םייחירבד  "וןאשטפוק , םילשורינשת

םיכרכ11183.  5 םייח -  שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "הםאטשרבלאה , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ11184.  2 "ת > - וש  > םייח שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "הםאטשרבלאה , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ11185.  5 םייח -  לאויירבד  םהרבא  ןב  םייח  "זןיראש , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ11186.  2 תנשמ ר"א > - ןוכמ  תרודהמ   > םייח םייחירבד  ןב  קציא  קחצי  "הךאברעיוא , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ11187.  5 השדח > - הרודהמ   > םייח לאויירבד  םהרבא  ןב  םייח  "וןיראש , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ11188.  2 םייח -  םייחירבד  ףסוי  "טוהילא , םיקפואעשת

םיכרכ11189.  3 השדח > - הרודהמ  ( > "ת וש  ) םייח שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "בםאטשרבלאה , קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ11190.  3 תופסוהו > - תורעה  םע  ( > "ת וש  ) םייח שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "וםאטשרבלאה , קרבעשת ינב 

םיכרכ11191.  6 בוד -  םייח  בדירבד  םייח  "הגרבסיוו , משת

.11192< תידיתע הרודהמ  ךותמ   > םלשה םייח  שובילירבד  הירא  ןב  םייח  "זםאטשרבלאה , קרבסשת ינב 

תמאו11193. םייח  בודירבד  דוד  ןב  עטנ  ןתנ  "טרטייל , נשת

ליח11194. רזעילאירבד  ןב  לארשי  אנינח  גרבנטור ,
"אאגרש םילשוריסשת

.11195< דוד תעושי   > םימכח םהרבאירבד  ץילרק , דוד -  יקסרבופ ,
יבצ ףסוי  דלוהניר , "אוהיעשי -  םילשוריסשת

םימכח11196. גילזירבד  ףסוי  ןב  יבצ  יכדרמ  ןאמסייוו ,
"ויולה השרו Warsawלרת

םימכח11197. לשיפירבד  םירפא  ןב  עשוהי  "פרקור , דנלבילקרת  Cleveland

םימכח11198. יכדרמירבד  "דוקצרה , הניוכרת  Vienna

םימכח11199. לאיתוקיירבד  ןב  ביל  "זהדוהי  הוקלוז Zholkvaיקת

םימכח11200. קחציירבד  םולש  "ביולה , םילשורילשת

םימכח11201. והילאירבד  ןב  השמ  הוקלוז Zholkvaת"צהנילאג ,

םימכח11202. סינותמירבד  רזעילא , "טיזנכשא , ץמ Metzרת

םימכח11203. בילירבד  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  "טרדוגיוו , םילשוריערת

םימכח11204. קחציירבד  ןב  השמ  "אגרבנזור , רימוטיז Zhitomirנרת

רמועב11205. ל"ג  םימכח -  ףסויירבד  "דלמיוב , "דשח מח

תיציצ11206. םימכח -  היראירבד  דוד  "טטריוניצ , רתיבסשת

םימכח11207. הימחנירבד  "אהדייז , םילשוריעשת

םימכח11208. ךלמילאירבד  יבצ  ןב  ףלוו  באז  "חלשימ , ,סרת אקארק

םימכח11209. ןרהאירבד  ןב  המלש  "טץרפ , םילשורינשת

םימכח11210. באזירבד  הירא  "הגרבזניג , תירבהמשת תוצרא 



םיכרכ11211.  2 םימכח -  ףסויירבד  ןב  ביל  הדוהי  "גרציבוחופ , נת "ב -  גרובמה Hamburgנת

םיכרכ11212.  2 םימכח -  ןויצירבד  ןב  "משיפ , ביבאשת לת 

םיכרכ11213.  3 םימכח -  היראירבד  דוד  "הטריוונייצ , םילשוריסשת

םיכרכ11214.  2 תחנב -  םימכח  יבצירבד  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

םתודיחו11215. םימכח  יולהירבד  ביל  קחצי  ןב  שריה  יבצ  "בץיפש , ךבנפוא Offenbachסקת

םתודיחו11216. םימכח  םהרבאירבד  ןב  "ולארשי  ץינסי Jessnitzפת

םיכרכ11217.  4 םתודיחו -  םימכח  ליוונאזירבד  לאומש  ןב  םירפא  "גרשקה , ,קת אנוטלא

םיכרכ11218.  3 םתודיחו -  םימכח  קחציירבד  ןב  יכדרמ  תויח , - ןאמסייוו
ביל "בהדוהי  הניונרת  Vienna

"ן)11219. במרל הפורתל  םילעו  םתודיחו ( םימכח  ליוונאזירבד  לאומש  ןב  םירפא  השרו Warsawת"ררשקה ,

םתדיחו11220. םימכח  יבצירבד  השמ  ןב  והילא  "בקסופ , ירוגליב Bilgorajערת

םיעוטנ11221. תורמסמכ  םימכח  םשירבד  "חםוליעב  "דעשת מח

תומולח11222. ןרהאירבד  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

ןח11223. םהרבאירבד  ןב  םייח  "דןוזנתנ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןח11224. ריאמירבד  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , תירבה Unitedפרת תוצרא 
S

ןח11225. דודירבד  בקעי  ןב  דג  חנ  "הביורטנייוו , שת

ןח11226. השמירבד  ןב  ןתנ  םייח  "אטחוש , ,סרת אשראוו

הנח11227. לדנמירבד  םחנמ  ןב  הנח  "בםאטשרבלאה , קרוי New Yorkישת וינ 

םלשה11228. הנח  לדנמירבד  םחנמ  ןב  הנח  םאטשרבלאה ,
ילתפנ ףסוי  "ןלשגוו , ןפרוווטנאשת

יולה11229. ןב  לואשו  ךונח  יכדרמירבד  השמ  ןב  ךונח  "דדנאלדירפ , בובל Lvovמרת

םיכרכ11230.  5 אנינח -  רזעילאירבד  ןב  לארשי  אנינח  גרבנטור ,
"באגרש םילשורינשת

.11231< תלהק  > ץפח זדיוומירבד  םהרבא  ןב  בקעי  "דןהכ , הנליו Vilnaכרת

א-ב11232. ץפח -  באזירבד  ןב  הירא  השמ  "פ , "ולרח השרו Warsawנרת

ץפח11233. םייחירבד  "דץיבוחספ , םילשוריישת

ץפח11234. ןרהאירבד  ודילוט , "חיד  יקינולש Salonikaנקת

ץפח11235. והילאירבד  םהרבא  ןב  בוד  "דלטנזור , ביבאישת לת 

ץפח11236. םחנמירבד  "זררדל , "דסשת מח

ץפח11237. יכדרמירבד  ןב  שריה  יבצ  "גןאמלדא , ןודנול Londonירת

א11238. ץפח -  םהרבאירבד  ןב  היננח  "וץרפ , תיליעעשת רתיב 

ץפח11239. לשיפירבד  םחורי  ןב  ןמלק  "א,ןאמלוש , ,נרת אנליוו

ונתרות11240. ןתמ  ןמז  ץפח -  ףסויירבד  תיב  "חתבישי  דעהסטייגסשת

הנשה11241. שאר  ץפח -  בקעיירבד  ןב  יבצ  םייח  "דטנפ , םילשוריעשת

םיכרכ11242.  16 ץפח -  הכלהירבד  הרות  ישודיחל  ינרות  ץבוק 
"דתרוסמו קרבעשת ינב 

בשח11243. חנירבד  ןב  אגרש  םייח  "חיקסדורב , קרוי New Yorkסרת וינ 

איבט11244. שריהירבד  יבצ  "ואנהכ , םילשוריעשת

תישארב11245. םיקוספה - > רעש   > הבוט יבצירבד  לאקזחי  ןב  םהרבא  "זבואט , קרבעשת ינב 

םיכרכ11246.  20 הבוט -  יבצירבד  לאקזחי  ןב  םהרבא  "פבואט , קרבשת ינב 



םעט11247. בקעיירבד  רזעילא  ןב  ביל  הירא  "דטפאה , השרו Warsawסרת

םיכרכ11248.  2 "ר -  אי םלושמירבד  ןב  קיזייא  קחצי  רלור ,
רזעילא

 - "א מרת
"נ ןילרב Berlinרת

ריאי11249. השמירבד  ןב  ריאי  "טןויצ , טרופנרידצת
Dyhernfurth

ריאי11250. דודירבד  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "זקוטשנייוו , םילשורינשת

םיכרכ11251.  2 והישאי -  םייחירבד  ןב  ףסוי  והישאי  "אוטניפ , קרבעשת ינב 

םירישה11252. ריש  תישארב , הידידי -  הידידיירבד  ןב  בייל  הירא  "אןמפיל , קרבסשת ינב 

אדוהי11253. ןילבולמירבד  השמ  ןב  "אהדוהי  הוקלוז Zholkvaקת

הדוהי11254. םהרבאירבד  ריאמ  ןב  ביל  הדוהי  ןידרוג ,
"דאבא השרו Warsawסרת

הדוהי11255. ןבירבד  ביל  הדוהי  ןייטשנאקאר ,
"חסומינולק כ"ץ כרת

םיכרכ11256.  3 הדוהי -  לאומשירבד  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "עקחצי  קרוי New Yorkרת וינ 

םיכרכ11257.  12 הדוהי -  םייחירבד  ןב  הדוהי  "פרברול , קרבשת ינב 

םיכרכ11258.  2 הדוהי -  לוקו  הדוהי  ןהכהירבד  הדוהי  "זסוארק , םילשורילשת

הדוהי11259. לוק  הדוהי , ןהכהירבד  הדוהי  "זסוארק , םילשורילשת

םיכרכ11260.  3 ןתנוהי -  עטנירבד  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "ךץישבייא , םילשורישת

םיכרכ11261.  3 ןתנוהי -  בקעיירבד  ןתנוהי  "זהיטע , "דעשת מח

עישוהי11262. לאיחיירבד  לאירזע  ןב  עשוהי  ץיבולהימ Michalovceת"שןיבור ,

עשוהי11263. עשוהיירבד  "וןאוועלק , כשת

עשוהי11264. לאויירבד  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  - ץיבוניבר , "ט נרת
"ז בושטידרב Berdichevסרת

עשוהי11265. ףסויירבד  ןב  עשוהי  "בגרבצראווש , השרו Warsawסרת

.11266< םילשורי ןוכמ   > עשוהי עשוהיירבד  "אןאוועלק , םילשוריעשת

םיכרכ11267.  4 עשוהי -  ןרהאירבד  ןב  עשוהי  "ז,רלה , ,טרת אנליוו

םיכרכ11268.  2 עשוהי -  עשוהיירבד  "חןמרביל , םילשוריסשת

םיכרכ11269.  6 עשוהי -  דודירבד  ןב  עשוהי  "דראלקש , קרבסשת ינב 

םיכרכ11270.  3 עשוהי -  היראירבד  עשוהי  "הינברש , "דעשת מח

תוחנמ11271. דוד -  עשוהי  ןרהאירבד  לאומש  ןב  דוד  עשוהי  "ודלפנזור , םילשורינשת

.11272< הכונח  > םידעומ ד לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"טאפיל םילשורינשת

.11273< רופיכ םוי  הבוש , תבש  ר"ה ,  > םידעומ א לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"אאפיל םילשוריסשת

.11274< שדוחה הרפ -   > םידעומ ז לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"ואפיל םילשוריעשת

.11275< חספ  > םידעומ ט לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"חאפיל םילשוריעשת

.11276< םירופ רוכז , םילקש ,  > םידעומ ו לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"דאפיל םילשוריעשת

תאיצי11277. ינינע  לודגה -  תבש   > םידעומ ח לאוי  ירבד 
< םירצמ

בוט םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"זאפיל םילשוריעשת



.11278< תועובש  > םידעומ י לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"טאפיל םילשוריעשת

םיכרכ11279.  13 לאוי -  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"האפיל לאוימשת תירק 

םיכרכ11280.  9 הרות > -  > לאוי בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"האפיל ןילקורבסשת

םיכרכ11281.  5 הרות  -  > לאוי בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"ואפיל ןילקורבסשת

םיכרכ11282.  2 תלהק - > הכוס ,  > םידעומ ב לאוי  בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"טאפיל םילשורינשת

םיכרכ11283.  2 הנוי -  יולהירבד  הנוי  "בטסראפ , סשת

תלהק11284. ןתנוי -  יולהירבד  ירוא  עשוהי  ןב  רשא  "זטנווג , םילשוריעשת

ףסוי11285. ףסויירבד  "זשריה , טשת

ףסוי11286. קחציירבד  ןב  הידבוע  "אףסוי , םילשוריסשת

ףסוי11287. רעבירבד  בוד  ףסוי  "אןהכ , ביבאלשת לת 

ףסוי11288. ןהכהירבד  יכדרמ  ןב  "הףסוי  היצנו Veniceעת

ףסוי11289. ןימינבירבד  ןב  ףסוי  "דיולה , סשת

ףסוי11290. ןהכהירבד  הירא  ףסוי  "זכ"ץ , קרבמשת ינב 

ףסוי11291. הדוהיירבד  ןב  ףסוי  "חוגודריב , םילשוריכשת

ףסוי11292. ףסויירבד  "דןהכ , שמששח תיב 

ףסוי11293. לאונמעירבד  ןב  ףסוי  "בסאגריא , ונרוויל Livornoקת

ףסוי11294. )ירבד  הליהת  ) הלית ףסוי  "טןהכה , םילשורימשת

ףסוי11295. ףסויירבד  "ןרעיירב , םילשורישת

םיכרכ11296.  2 ףסוי -  אביקעירבד  לאומש  ןב  ףסוי  "גןיילק , בובל Lvovצרת

םיכרכ11297.  3 ףסוי -  םחנמירבד  ןב  ףסוהי  - ץראווש , "ג רת
"ב םילשוריכרת

םיכרכ11298.  4 ףסוי -  יבצירבד  םחנמ  ןב  אפזוי  ףסוי  - גרובנזור , "ה מרת
"ו הימולוק Kolomyyaנרת

םיכרכ11299.  4 ףסוי -  דודירבד  לאומש  ןב  ףסוי  "חןהכ , םילשורינשת

םיכרכ11300.  4 ףסוי -  םייחירבד  הילא  ןב  ףסוי  - ץיוונאק , "ז שת
"ח קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ11301.  2 ףסוי -  ךלמילאירבד  יבצ  ןב  הירא  ףסוי  "זשיפ , ןילקורבנשת

םיכרכ11302.  2 ףסוי -  הדוהיירבד  ןב  הירא  ףסוי  "דשטיוד , םילשורינשת

םיכרכ11303.  2 ףסוי -  דודירבד  ןב  קחצי  ףסוי  "עשולש , "דשת מח

םיכרכ11304.  2 ףסוי -  לאומשירבד  ןב  הירא  ףסוי  "הרבורטפ , הוקתנשת חתפ 

םיכרכ11305.  2 ףסוי -  ףסויירבד  "דירבמס , םילשורינשת

םיכרכ11306.  6 ףסוי -  ןימינבירבד  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

ףסוי11307. די  ףסוי , רובציו  ףסוי , ףסויירבד  "אןרוקלדנמ , םילשוריכשת

.11308< השדח הרודהמ   > רשוי א ב והילאירבד  םהרבא  ןב  בוד  "גלטנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ11309.  2 רשוי -  והילאירבד  םהרבא  ןב  בוד  "ולטנזור , םילשורילשת

םיכרכ11310.  2 רשוי -  ףסויירבד  ןב  קחצי  ןשוש , "גןב  םילשורילשת



"ס11311. שה לע  רשוי  בילירבד  ןב  יכדרמ  "גדלפנש , םילשורינשת

הרותה11312. לע  רשוי  בילירבד  ןב  יכדרמ  "אדלפנש , םילשורינשת

לאקזחי11313. ןבירבד  אגרש  לאקזחי  םימואת , - לקנרפ
לשה "ועשוהי  םילשורימשת

לאקזחי11314. םולשירבד  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "דןאמטוג , פרת

.11315< ןורחא סרטנוק   - השדח הרודהמ   > לאקזחי יולהירבד  שריה  יבצ  ןב  לאקזחי  "גןייטשרב , קרבעשת ינב 

לאקזחי11316. השמירבד  ןב  לאקזחי  "א,רגניז , ,סרת אנליוו

לאקזחי11317. לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "חאגרש  ,שת קרעבמאב

םיכרכ11318.  3 לאקזחי -  יולהירבד  שריה  יבצ  ןב  לאקזחי  "הןייטשרב , ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ11319.  2 לאקזחי -  ןבירבד  אגרש  לאקזחי  םאטשרבלאה ,
"בםייח בוקרק Cracowפרת

.11320< תורשעמו תומורת  תוכלה   > אגרש לאקזחי  לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "זאגרש  טשת

.11321< הטימש תוכלה   > אגרש לאקזחי  לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "ואגרש  כשת

םיכרכ11322.  5 אגרש -  לאקזחי  לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "זאגרש  טשת

.11323< םידעומ הרות   > אתילת אגרש , לאקזחי  לאקזחיירבד  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "האגרש  סשת

לאיחי11324. לאיחיירבד  "ש , "דקז םילשוריעשת

םירזוחה11325. ימי  בודירבד  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב סשת

םיכרכ11326.  2 המורב -  םידוהיה  ימי  שריהירבד  יבצ  ןב  םהרבא  "גרנילרב , הנליו Vilnaערת

הקבר11327. תינברה  ימי  בודירבד  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"גרב סשת

א11328. לארשי -  ימי  קחציירבד  םהרבא  "זסוגיא , ישת

שדחה11329. לארשי  ימי  לאומשירבד  ןב  אשיז  םלושמ  טאלבנזור ,
"ט,חנ פרת ], םלשורי

לארשי11330. ץראל -  שדחה  לארשי  ימי  לאומשירבד  ןב  אשיז  םלושמ  טאלבנזור ,
"גחנ ,צרת םלשורי

בקעי11331. ףסויירבד  יכדרמ  ןב  לפוק  בקעי  "אןאמפוה , בוקרטויפ Piotrkowצרת

בקעי11332. ליפוקירבד  בקעי  "בןיקצאלק , קסניוד Daugavpilsצרת

תיעיבש11333. בקעי -  בקעיירבד  "הירבד  "דעשת מח

בקעי11334. תוכילה  השמ -  תודלות  השמ -  רמא  בקעי -  ירבד 
השמ רבד  הבר - ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "ב,ןהכ , ערת ], הברג

בקעי11335. המלשירבד  ןב  בקעי  "דיקסנושוואט , בוקרטעיפ Podgorzeערת

ל"ו11336. יס ' מ"ב  בקעי -  ןהכהירבד  לארשי  בקעי  "בסקל , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ11337.  53 בקעי -  הדוהיירבד  ןב  בקעי  "דסדע , םילשורישח

םיכרכ11338.  2 בקעי -  קחציירבד  עשילא  ןב  בקעי  "ארוש , הימולוק Kolomyyaמרת

םיכרכ11339.  2 בקעי -  ףסויירבד  ןב  בקעי  "חבל , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ11340.  3 בקעי -  לאפרירבד  ןב  בד  בקעי  "גלספס , לשת

םיכרכ11341.  2 םייח -  בקעי  םולשירבד  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ורפוס , םילשוריעשת



קחצי11342. םהרבאירבד  ןב  קיזייא  קחצי  "וסייוו , סרת

קחצי11343. הדוהיירבד  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "גסייוו , הרמ Oradeaשת האידרוא 
M

קחצי11344. ןרהאירבד  ןב  קיזייא  קחצי  "עץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowרת

קחצי11345. קחציירבד  "חירודכ , םילשוריסשת

קחצי11346. אבאירבד  םהרבא  ןב  קחצי  יקצניטסיוו ,
"חןהכה הנליו Vilnaכרת

קחצי11347. קחציירבד  "הןטרגניוו , םילשורילשת

הרותה11348. לע  קחצי -  קחציירבד  "ואיסרומ , םילשוריעשת

םיכרכ11349.  3 קחצי -  ןהכהירבד  םייח  ןב  קחצי  "גרפניפ , טספדוב Budapestפרת

םיכרכ11350.  2 קחצי -  שריהירבד  יבצ  ןב  קחצי  "אןינוב , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ11351.  2 השדח > - הרודהמ   > קחצי ןהכהירבד  םייח  ןב  קחצי  "דרפניפ , םילשורישח

םיכרכ11352.  7 ביצי -  יבצירבד  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"ושריה הינתננשת

לאיתוקי11353. לאיתוקיירבד  םייח  "דוגודריב , םילשוריעשת

םחורי11354. המלשירבד  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"אבקעי ירוגליב Bilgorajצרת

םישורד11355. והימרי -  םהרבאירבד  ןב  והימרי  םייח  - גרבסנלפ , "ט סרת
"ז הנליו Vilnaפרת

םיכרכ11356.  6 והימרי -  ףלווירבד  ןימינב  ןב  והימרי  "דוול , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םיכרכ11357.  2 הרותה -  לע  והימרי  םהרבאירבד  ןב  והימרי  םייח  - גרבסנלפ , "ט סרת
"ז הנליו Vilnaפרת

המחנו11358. העושי  סחנפירבד  ןב  ביל  הדוהי  רזעלא  "טרטניפ , נשת

רכשי11359. דודירבד  המלש  ןב  בוד  רכששי  "דסדנארב , בוקרק Cracowפרת

םיכרכ11360.  2 רכשי -  רמתיאירבד  ןב  רב  רכשי  "בםיובנזור , הננערסשת

בוד11361. רכשי  בודירבד  רכששי  םאטשרבלאה , - "דץישפיל םילשוריכשת

םיכרכ11362.  2 היעשי -  בילירבד  הירא  ןב  היעשי  "ויזאגלא , בוקרטויפ Piotrkowפרת

והיעשי11363. קחציירבד  ןב  והיעשי  "זןישח , םילשוריטשת

והיעשי11364. ןבירבד  והיעשי  לאימחרי  גרבצנימ ,
רזעילא "זםהרבא  םילשוריכשת

לארשי11365. לארשיירבד  "חםתס , ישת

םיכרכ11366.  4 לארשי -  והילאירבד  לאומש  ןב  לארשי  "אביוט , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ11367.  3 לארשי -  לארשיירבד  "מץלעוו , שת

רכששי11368. שירבירבד  רכששי  "הזיירפנרהא , בובל Lvovנרת

רכששי11369. ןימינבירבד  ןב  בוד  רכששי  "עטראביורג , בוקרטויפ Piotrkowרת

שאכ11370. ןמלזירבד  המלש  ןב  לאומש  "טךאברעיוא , קרבעשת ינב 

תורגא11371. םיקידצ -  רוא  םידרח - > ךותמ   > ןישובכ ירבד 
שדוק

םהרבא ןוסקרמ , רזעלא -  ירכזא ,
"דיכדרמ דודשאשח

םיכרכ11372.  2 ןישובכ -  השמירבד  ןב  רזעלא  "וירכזא , בובל Lvovנקת

םינורחא11373. םיבותכ  "בירבד  פרת .םיינוציח  "בםירפס  הנליו Vilnaפרת

יול11374. םייחירבד  ןב  רואינש  קחצי  ץיבוניבר ,
"גיולה לואירטנומ Montrealצרת



םיכרכ11375.  3 יול -  באזירבד  בד  ןב  קחצי  ךורב  "חןיול , םילשורישת

א11376. ריאמ -  ןהכהירבד  עשוהי  ןב  ןהכה  ריאמ  "זןלפק , ביבאכשת לת 

ריאמ11377. יולהירבד  לאקזחי  ןב  ריאמ  רגניזלש ,
"עאגולג גרפ Pragueקת

א11378. ריאמ -  דודירבד  ןב  ריאמ  "טהדידפ , םיסכרמשת

ריאמ11379. ריאמירבד  "ארדנס , םילשוריעשת

ריאמ11380. ןהכהירבד  באז  ריאמ  "פרעצלאז , שת

םיכרכ11381.  3 ריאמ -  ןאלשימרפמירבד  ביל  הירא  ןרהא  ןב  "דריאמ  לשת

םיכרכ11382.  2 ריאמ -  ריאמירבד  "בןוסלדנמ , םילשורימשת

"ז11383. רהמ לאיחיירבד  ןב  ןמלז  "זררוב , פרת

םיכרכ11384.  2 "א -  ירהמ לארשיירבד  ןב  הדוהי  "אדאסא , בוניבס Sabinovצרת

םיכרכ11385.  3 רסומ -  דודירבד  ובא , "סןב  קרבשת ינב 

םיכרכ11386.  2 רסומ -  ריאמירבד  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "דרגה , קרבשח ינב 

םיכרכ11387.  3 רסומ -  בדירבד  "טהפי , םידיסחסשת רפכ 

םיכרכ11388.  3 דעומ -  ףסויירבד  בקעי  ןב  םוחנ  דוד  "סףוטשדלוג , םילשורישת

םיכרכ11389.  7 קקוחמ -  בדירבד  ןב  ןמלק  סומינולק  גרבנייטש ,
"דיולה קרבמשת ינב 

םיכרכ11390.  5 לאכימ -  לאכימירבד  "טםהש , והיתתמסשת

בקעימ11391. קחציירבד  ןב  בקעי  "זדוד  בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ס>11392. שה תותכסמ  לע   > לאיכלמ ח יולהירבד  הנוי  ןב  יבצ  לאיכלמ  "גםיובננט , םילשוריעשת

םיכרכ11393.  7 לאיכלמ -  יולהירבד  הנוי  ןב  יבצ  לאיכלמ  "אםיובננט , הנליו Vilnaנרת

םחנמ11394. דודירבד  ןב  םחנמ  בוד  "וגרבשנגר , .זמצרת בוקמ 

םחנמ11395. ףסויירבד  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"אןהכה ובירג Grajevoערת

קשמד11396. תחפשמ  ינבר  תורוקו  םחנמ -  ףסויירבד  ןב  לדנמ  םחנמ  "חקשמד , םילשורינשת

םחנמ11397. ןועמשירבד  ןב  לדנמ  םחנמ  "דטראהנייטש , ךבנפוא Offenbachסקת

םחנמ11398. םהרבאירבד  ןב  לדנמ  םחנמ  םאטשרבלאה ,
"זםולש םילשוריישת

םחנמ11399. טדנבירבד  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "הךילרא , הגיר Rigaצרת

םחנמ11400. םהרבאירבד  ןב  םוחנ  םחנמ  ןמדירפ ,
לישה "געשוהי  בוקרק Cracowערת

םחנמ11401. ןמלזירבד  רסיא  "זגרבסייוו , וטנרוטסשת

םיכרכ11402.  2 םחנמ -  בונאמירמירבד  ףסוי  ןב  לדנמ  "הםחנמ  משת

םיכרכ11403.  2 םחנמ -  יכדרמירבד  ןועמש  ןב  - םחנמ  "ו כרת
"ט יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ11404.  4 םחנמ -  ץרפירבד  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זרשכ , םילשורילשת

יכדרמ11405. םהרבאירבד  ןב  יכדרמ  "זימרכ , ונרוויל Livornoמקת

יכדרמ11406. השמירבד  ןב  יכדרמ  "ואירול , נרת

יכדרמ11407. השמירבד  ןב  הירא  יכדרמ  "דןמ , םילשוריישת

יכדרמ11408. תלודג  יכדרמ -  השמירבד  ןב  יכדרמ  "כיטנאלאג , ונרוויל Livornoרת

יכדרמ11409. הנויירבד  ןב  יכדרמ  "דגנורפשנפראק , קרוי New Yorkישת וינ 



יכדרמ11410. בילירבד  הירא  ןב  יכדרמ  "זגרובדירפ , השרו Warsawכרת

יכדרמ11411. קחציירבד  ןב  יכדרמ  "וןיפסירק , יקינולש Salonikaצקת

יכדרמ11412. ןרהאירבד  ןב  יכדרמ  "הררבליז , לרת

יכדרמ11413. יכדרמירבד  "זןמדלוג , םילשוריכשת

יכדרמ11414. לימעלירבד  רשא  ןב  יכדרמ  "גסירה , םילשוריכשת

יכדרמ11415. קחציירבד  ןב  יכדרמ  "טןיקסיד , םילשורימרת

יכדרמ11416. ףסויירבד  הדוהי  ןב  יכדרמ  "ורלימ , קרבסשת ינב 

.11417< השדח הרודהמ   > יכדרמ סומכירבד  ןב  יכדרמ  "עןורגס , שת

יכדרמ11418. ףסויירבד  ןב  יכדרמ  "זוגודריב , סנכמ Meknesשת

תוכרב11419. יכדרמ -  ןועמשירבד  ןב  םהרבא  יכדרמ  ךורב ,

םיכרכ11420.  7 יכדרמ -  השמירבד  ןב  בייל  יכדרמ  "הןמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ11421.  2 יכדרמ -  סורדוטירבד  ןב  הדוהי  יכדרמ  "חלארטס , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ11422.  3 יכדרמ -  השמירבד  ןב  יכדרמ  "אדנאהראפ , סשת

םיכרכ11423.  2 יכדרמ -  סומכירבד  ןב  יכדרמ  - ןורגס , "א שת
"ה שת

Djerba הבר ג'

םיכרכ11424.  8 יכדרמ -  ןאמלסירבד  ןב  יכדרמ  "עוהילא , םילשורישת

םיכרכ11425.  2 יכדרמ -  בילירבד  הירא  יכדרמ  "וסייו , נשת

םיכרכ11426.  2 יכדרמ -  יכדרמירבד  ןד  "טןהכ , םילשוריעשת

השמ11427. "ם)ירבד  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  השרו Warsawמרת

השמ11428. השמירבד  תרדא , "בןב  רימזיא Izmirנרת

השמ11429. דודירבד  ןב  לאיחי  המלש  השמ  ןאמרדיב ,
"בףסוי השרו Warsawערת

השמ11430. יבצירבד  לאימחרי  ןב  הדוהי  השמ  "בביוט , השרו Warsawצרת

השמ11431. רשאירבד  ןב  השמ  "הרקצירפ , םילשורישת

השמ11432. ףסויירבד  ןב  השמ  "דןוהתס , ונרוויל Livornoרת

השמ11433. ארזעירבד  השמ  "גיחרזמ , םילשוריסשת

השמ11434. רזעילאירבד  םחנמ  ןב  השמ  ןאמדלפ ,
"סרטלא רת

השמ11435. בקעיירבד  ןב  השמ  "גםאטשרבלה , םילשורינשת

השמ11436. בקעיירבד  לאוי  ןב  השמ  "הןאמטור , קרוי New Yorkערת וינ 

השמ11437. לכימירבד  לאיחי  ןב  השמ  בוד  "וטוימאנ , הנליו Vilnaסרת

השמ11438. הנויירבד  ןב  רתלא  ביל  הירא  השמ  "וברהב , בובל Lvovלרת

השמ11439. בקעיירבד  בוד  ןב  יול  השמ  "חסקאז , הנליו Vilnaלרת

השמ11440. ןבוארירבד  ןב  ןרהא  השמ  "זלאנאק , השרו Warsawערת

השמ11441. יבצירבד  ןב  השמ  "ברוטקפס , ירוגליב Bilgorajצרת

השמ11442. יולהירבד  דוד  והילא  ןב  ןמלז  המלש  "זהשמ  הנליו Vilnaנרת

השמ11443. םהרבאירבד  ןב  השמ  "זוגודריב , סנכמ Meknesשת

.11444< השמד הירפוש  "י -  רהמ ינוילג   > השמ הנילודמירבד  ןד  ןב  השמ  "חםהוש , קרבסשת ינב 

.11445< השמד הירפוש   > השמ הנילודמירבד  ןד  ןב  השמ  קרבםהוש , ינב 

השמ11446. הנילודמירבד  ןד  ןב  השמ  "וםהוש , הוקלוז Zholkvaכרת



השמ11447. השמירבד  "חרזיורק , םילשוריעשת

השמ11448. השמירבד  "מירבד  "דשח שח

השמ11449. השמירבד  "דרבחמ , םילשורינשת

םיכרכ11450.  3 השמ -  הדוהיירבד  ריאמ  ןב  בוד  השמ  גרברפפ ,
ביל

 - "ע רת
"ד השרו Warsawערת

םיכרכ11451.  4 השמ -  והילאירבד  םהרבא  ןב  השמ  "דןייטשנרב , ,ישת םילשורי

םיכרכ11452.  2 בישמ -  ףסויירבד  ןועמש  ןב  ריאמ  לאיחי  "חןמצלז , תיליעעשת ןיעידומ 

םלשמ11453. והילאירבד  ןב  לשיפ  םלושמ  "ורב , ןימד Frankפרת טרופקנרפ 

טפשמ11454. היצילאגירבד  הירטסוא -  "לללוכ  םילשורירת

טפשמ11455. קציאירבד  קחצי  ןב  םייח  "הךאברעיוא , ןישוטורק Krotoszynצקת

םיכרכ11456.  3 טפשמ -  היראירבד  "דןילרק , ביבאשח לת 

םיכרכ11457.  2 תנשמ ר"א > - ןוכמ  תרודהמ   > טפשמ קציאירבד  קחצי  ןב  םייח  "גךאברעיוא , דווקילעשת

דוד11458. תיבו  והיתתמ  בילירבד  הירא  הדוהי  ןב  והיתתמ  יזנכשא ,
"חשטייד קרוי New Yorkישת וינ 

"א11459. בנ יולהירבד  םהרבא  ןב  לבייפ  הימחנ  "חסנשוד , םדרטשמאמת
Amsterdam

םיכרכ11460.  3 םינובנ -  ןבירבד  לאימחרי  עשוהי  ךורב  ץיבוניבר ,
דוד "דןתנ  הוקתשח חתפ 

םיכרכ11461.  2 םידיגנ -  בקעיירבד  ןב  ריאמ  דוד  - יקציוולורק , "ג נרת
"א השרו Warsawסרת

םעונ11462. "הץבוקירבד  קסלשנ Nasielkפרת

םעונ11463. יולהירבד  והירמש  יכדרמ  ןב  בוד  "ךיכאלמ , םילשורישת

םעונ11464. םעונירבד  "בירבד  השרו Warsawנרת

םיכרכ11465.  5 םעונ -  רנבאירבד  ןב  םעונ  "חירוהז , םילשוריעשת

םוחנ11466. .שירבד  קחצי  םוחנ  "סקנארפ , םילשורישת

םיכרכ11467.  2 םוחנ -  םוחנירבד  "הסייוו , םילשוריעשת

הימחנ11468. הימחנירבד  "אטרפמל , הנליו Vilnaצרת

םיכרכ11469.  3 הימחנ -  ךריבירבד  םהרבא  ןב  הימחנ  גרובזניג ,
יולה

 - "ו כרת
"ז הנליו Vilnaמרת

םיכרכ11470.  2 הימחנ -  איחיירבד  ןב  הימחנ  "היולה , "דסשת מח

םענ11471. ארזעירבד  הימחנ  "דיחרזמ , "דשח מח

ילתפנ11472. ילתפנירבד  "חדלפניורב , כשת

ילתפנ11473. יבצירבד  ריאמ  ןב  ילתפנ  יקסראבראג ,
"בןהכה הזמול Lomzaצרת

ילתפנ11474. לדנמירבד  םחנמ  ןב  ילתפנ  "טןאמיינ , ,סרת םלשורי

םיכרכ11475.  3 ילתפנ -  ילתפנירבד  "הםאטשרבלה , םילשורינשת

ןתנ11476. עטנירבד  ןתנ  "זרעבוז , לשת

ןתנ11477. ןתנירבד  "וןלפק , םילשוריכשת

םירפוס11478. בילירבד  הדוהי  ןב  השמ  "בןיזור , הנליו Vilnaערת

םירפוס11479. ןהכהירבד  בקעי  ןב  קודצ  "זץיבוניבר , קרב Bene Berakטשת ינב 

םירפוס11480. רפוסירבד  תחפשמל  "דםינברה  םילשורילשת



םירפוס11481. המלשירבד  ןב  השמ  "זדאדח , הברשת ג'

םיכרכ11482.  4 םירפוס -  רזעילאירבד  ןב  ןימינב  לאומש  רפוס ,
ןמסוז

 - "ז טשת
"א םילשוריכשת

םיכרכ11483.  17 םירפוס -  ןרהאירבד  קחצי  השמ  ןב  םוחנ  םילשוריועשתבורבי ,

םיכרכ11484.  3 םירפוס -  ינרותירבד  "דץבוק  קרבנשת ינב 

םיכרכ11485.  2 םירפוס -  היראירבד  דוד  "דטריוונייצ , תיליעעשת רתיב 

והילא11486. רוא  םירפוס  ןנחלאירבד  רוא  "זתבישי  םילשוריעשת

.11487< הכרב רה  תרודהמ   > תונורכזה רפסו  םירפוס  ןהכהירבד  בקעי  ןב  קודצ  "גץיבוניבר , הכרבסשת רה 

רפס11488. רזעילאירבד  לארשי  ןב  הירא  ןילראק ,
"ביולה ביבא Tel Avivישת לת 

הידבוע11489. והירמשירבד  ןב  הידבוע  קרבהנוי , ינב 

םיכרכ11490.  2 זע -  הימחנירבד  זעוב  "בןוטלימה , םילשוריעשת

םיכרכ11491.  2 "א -  מלע םהרבאירבד  ןב  רזעילא  השמ  "טקחלדבע , שמשסשת תיב 

סומע11492. ריאמירבד  ןב  סומע  "וץרפ , םיקפואנשת

סומע11493. סומעירבד  "בןהכ , דודשאמשת

ינע11494. ףסויירבד  דוד  ריבד  "איאלוזא , םילשוריעשת

םיכרכ11495.  3 סחניפ -  םהרבאירבד  סחניפ  "טסרעיימ , םילשוריסשת

סחנפ11496. קחציירבד  ןב  לאכימ  סחניפ  טיילסיורג ,
"צקיזייא השרו Warsawרת

סחנפ11497. לגסירבד  סחנפ  "בםיובטעמיצ , ןעצטייווערת

םיכרכ11498.  4 סחנפ -  ריאמירבד  ןב  םחנמ  סחנפ  "גדיוואד , םילשוריסשת

הירא11499. ינפ  השמירבד  ןב  ביל  סחניפ  "טןדירפ , הניוירת  Vienna

היחתפ11500. רעבירבד  בד  ןב  היחתפ  "הםאל , נשת

החיתפ11501. בוטירבד  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"גאפיל םילשורילשת

יבצ11502. ןרהאירבד  ןב  שריה  יבצ  "נלימדיינש , הנליו Vilnaרת

יבצ11503. יבצירבד  קחצי  "בןאמגולק , בוקרטויפצרת

ןיבוריע11504. יבצ -  יבצירבד  דוד  "אדלפנזור , עשת

םיקידצ11505. יבצירבד  לאיחי  ןב  יכדרמ  ףסוי  אנהכ ,
ןהכה

 - "ד לרת
"ו טגיס Sighetלרת

ןאצ11506. ירדע  השלש  שדוק -  ירמא  םיקידצ -  םיקידצירבד  "דהמכ  סשת

םיכרכ11507.  3 םיקידצ -  השמירבד  ןב  שירב  בוד  "ורמורפ , םילשורימשת

קדצ11508. הברירבד  "בחוכיו  םילשוריצרת

קדצ11509. השמירבד  ףסוי  ןב  קודצ  "יזיורק , םילשורישת

ןויצ11510. ריאמירבד  ןב  ןויצ  - ןב "בכ"ץ , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ11511.  2 הדוהיו -  ןויצ  הדוהיירבד  "ודלפניש , הדענשת תעבג 

תלהק11512. םהרבאירבד  ןב  המלש  ןייטשטכיל ,
ןמלז "הלאיתוקי  רובד Nowyמקת יבונ 

Dwor

תלהק11513. לאיחיירבד  ןרהא  ןב  ןמלז  המלש  רגייג ,
"בלכימ ןימד Frankfכרת טרופקנרפ 

םיכרכ11514.  2 תלהק -  דודירבד  ןב  ביל  רשא  - קסירב , "ה סרת
"ט םילשוריסרת



שדוק11515. שריהירבד  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  - אריפש , "ג צרת
"ז םילשוריצרת

רסיאירבד ר"ש11516. לארשי  ןב  םולש  "וןאמלוא , פקת

ןבואר11517. ןורכזירבד  "ורפס  םילשוריסשת

םלשמ11518. בר  יבצירבד  ןב  ןמלז  םלושמ  םהרבא  "גיזנכשא , ץרוק Koretsמקת

וניתובר11519. ,ירבד  רנטוה ןבואר -  לאפר  יקסבוזורג ,
"דקחצי שח

אמק11520. אבב  םינושארה -  וניתובר  היראירבד  דוד  ןב  רזעלא  "ןלזירב , םילשורישת

יח11521. יבר  ףסויירבד  ןב  יח  "בהליהת , םילשורינשת

םלושמ11522. וניבר  יבצירבד  ןב  ןמלז  םלושמ  םהרבא  "דיזנכשא , נשת

היחרז11523. הדוהי  ירבד  היטפש -  וניבר  יולהירבד  ץרפ  ןב  היטפש  "חלגס , דודשאנשת

תיבר11524. בילירבד  הדוהי  ןב  באז  עשוהי  "טכ"ץ , השרו Warsawנרת

שגר11525. בודירבד  הילדג  "טץראוש , ישת

"ך11526. דר ןהכהירבד  עשוהי  ןב  דוד  ןבואר  "זןיטשרוב , השרו Warsawפרת

םיכרכ11527.  8 םימחר -  לאומשירבד  ןב  םימחר  "חדובע , יזרלשת וינ ג'

תוביר11528. לאומשירבד  ןב  קחצי  "זיברדא , היצנו Veniceמש

.11529< ןרהא ןורכז   > תוביר לאומשירבד  ןב  קחצי  "ביברדא , עשת

םירעשב11530. תוביר  ןואילירבד  ריסמ  לאיחי  ןב  "בהדוהי  ןיטיסוה Husiatynסרת

הננר11531. יכדרמירבד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "דאנהכ , ןילקורבמשת

לאפר11532. םולשירבד  ןב  לאפר  "גהליקסוב , םילשוריסשת

א11533. תעד - > ףסוי   > "ד וי לואש  שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
יולה

 - "ח לרת
"ט בובל Lvovלרת

ב11534. תעד - > ףסוי   > "ד וי לואש  שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
יולה

 - "ח לרת
"ט בובל Lvovלרת

לואש11535. לאומשירבד  ןב  לואש  "דונאדילוט , "דשח מח

םיכרכ11536.  5 לואש -  שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"גיולה קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ11537.  2 לואש -  ךאבנטיולמירבד  "הלואש  טריפ Fuerthכקת

םיכרכ11538.  2 ףסויב > - תודע   > לואש שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"חיולה בובל Lvovלרת

םיכרכ11539.  5 םידעומה > - לע   > לואש שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"דיולה םילשורינשת

םיכרכ11540.  5 הרותה > - לע   > לואש ירבד 
שוביל הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,

"זיולה םילשוריסשת

םיכרכ11541.  4 "ת > - הע  > לואש שובילירבד  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"היולה בובל Lvovלרת

םיכרכ11542.  12 "ח -  בש ןועמשירבד  "דןהכ , "דשח מח

למוגה11543. תכרב  חבש -  דודירבד  עשוהי  ןב  בד  ךונח  "הןמטרה , באזעשת תעבג 

תבש11544. ףסויירבד  "טהנשוש , דודשאעשת

יש11545. והיעשיירבד  ןב  םייח  דוד  גלשרבליז ,
"חהחמש קרבמשת ינב 

םיכרכ11546.  7 "ח -  יש ןבירבד  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "דבקעי  קרבעשת ינב 



םיכרכ11547.  2 "ר -  יש ןועמשירבד  השמ  ןב  בקעי  לאומש  "דטור , ןידרונילק Kleinwardeפרת

ריש11548. יבצירבד  הדוהי  ןב  ףסוי  לאומש  "טבוניבר , ןודנול Londonישת

םיליהת11549. ריש -  םהרבאירבד  ןב  היעשי  לאומש  קעטער ,
"העשוהי "דעשת מח

ריש11550. יחירבד  בקעי  ףסוי  "א]ילוויט , צקת ],Padova

םיכרכ11551.  2 ריש -  לאומשירבד  ןב  קחצי  "וקורב , הוקתנשת חתפ 

םיכרכ11552.  2 ריש -  רשיירבד  ןב  ףסוי  לאפר  "אשדד , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ11553.  8 הריש -  יולהירבד  השמ  ןב  והילא  "חןיול , דווקילמשת

תומש11554. תישארב  םולש -  םולשירבד  "וגרבנדלוג , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םולש11555. ןבירבד  םולש  םהרבא  לאפר  יבערש ,
קחצי "גוהיקזח  םילשורימרת

םולש11556. ירכזירבד  ןב  םולש  "השאשמ , סנכמ Meknesשת

םולש11557. יכדרמירבד  ךורב  ןב  םולש  "בבולרפ , הנליו Vilnaמרת

םולש11558. איחיירבד  ןב  םולש  "איביירלא , "דנשת מח

םולש11559. רשאירבד  ןב  םולש  "פןוסלארזיא , סיאול St. Louisרת .טס 

םולש11560. ןורכזירבד  "דרפס  םילשורינשת

םולש11561. ןויצירבד  - ןב דוד  ןב  קחצי  םולש  "דןאטיוול , טספדוב Budapestפרת

םולש11562. ךורבירבד  ןב  רדנס  רדנסכלא  "טגרבנדירפ , השרו Warsawמרת

םולש11563. ןבירבד  םולש  םהרבא  םאטשרבלה ,
אגרש "ולאקזחי  םילשוריטשת

םולש11564. םשירבד  "טםוליעב  קרבסשת ינב 

.11565< השדח הרודהמ   > םולש יכדרמירבד  ךורב  ןב  םולש  "דבולרפ , עשת

םולש11566. םולשירבד  "האריצחיבא , םילשורילשת

.11567< השדח הרודהמ   > םולש ןבירבד  םולש  םהרבא  םאטשרבלה ,
אגרש "גלאקזחי  םילשוריעשת

םולש11568. והילאירבד  ןב  םולש  "וינועמש , הברשת ג'

םילכ11569. םולש -  ביילירבד  הירא  הדוהי  ןב  םולש  "פקינברס , םילשורישת

םימיה11570. ירבד  םולש -  לאפרירבד  םולש  היקזח ,

םולש11571. תובאירבד  חיש  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ11572.  7 םולש -  דודירבד  לאומש  ןב  םולש  "דזיורק , כשת

םיכרכ11573.  3 םולש -  לאומשירבד  ןב  קחצי  "גיברדא , פל יקינולש Salonikaש"ם - 

םיכרכ11574.  2 םולש -  ריאמירבד  ןב  םולש  ביל  הדוהי  רבוניז ,
ןמלז

 - "ב ישת
"ו ןודנול Londonטשת

םיכרכ11575.  12 םולש -  ארזעירבד  השמ  ןב  קחצי  םולש  "גיחרזמ , םילשורינשת

םיכרכ11576.  19 םולש -  םולשירבד  ןב  רנבא  ןי , ' "טגפע ןיעהנשת שאר 

םיכרכ11577.  2 "ר - > ופד  > םולש לאומשירבד  ןב  קחצי  יקינולש Salonikaש"מיברדא ,

םיכרכ11578.  10 םולש -  ןהכהירבד  דג  קחצי  לאומש  "חןיקיידוי , קרבמשת ינב 

םיכרכ11579.  2 השדח > - הרודהמ   > םולש ןבירבד  םולש  םהרבא  לאפר  יבערש ,
קחצי "הוהיקזח  םילשוריעשת

תמאו11580. םולש  ריאמירבד  ןועדג  "אבורקליג , סשת

תמאו11581. םולש  עשוהיירבד  ןב  םולש  "גץיבוניבר , הנליו Vilnaלרת



תמאו11582. םולש  םייחירבד  ןב  אבא  םהרבא  לארשי  רגירק ,
"בבאז ןימד Frankפרת טרופקנרפ 

תמאו11583. םולש  ןויצירבד  ןב  דוד  ןב  קחצי  םולש  "הןתיול , טספדובפרת

תמאו11584. םולש  לאומשירבד  ןב  םלש  "סראמע , םילשורישת

תמאו11585. םולש  ןועמשירבד  "אןיילק , עשת

תמאו11586. םולש  ןאמפילירבד  רזעילא  ןב  בקעי  ץישפיל ,
"דיולה השרו Warsawמרת

רתסא11587. תליגמ  תמאו -  םולש  ,ירבד  רטלא יכדרמ -  םהרבא  רטלא ,
ביל הירא  "והדוהי  "דסשת מח

תמאו11588. םולש  השמירבד  ןב  םולש  "וולגאזוב , ןודנוללקת

תמאו11589. םולש  והילאירבד  ןב  השמ  המלש  "וראמע , םילשוריעשת

םירופ11590. תמאו -  םולש  םהרבאירבד  ןב  אביקע  "ורגנלרא , םילשוריעשת

תמאו11591. םולש  ןימינבירבד  לאיחי  "טןיילדירפ , עשת

תמאו11592. םולש  .ה.צ.יירבד  ןאמרביל , .מ.א  "פרלפמק , דווקילשת

תמאו11593. םולש  םשירבד  "בםוליעב  "דפשת מח

םיכרכ11594.  4 תמאו -  םולש  "גץבוקירבד  קרבנשת ינב 

םיכרכ11595.  4 תמאו -  םולש  ביבחירבד  ןב  המלש  "גונאדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ11596.  2 תמאו -  םולש  םולשירבד  "הטילבנזור , םילשוריסשת

הכרבו11597. םולש  הכרבוירבד  םולש  "חירבד  "דמשת מח

םימכח11598. םולש  ןורכזירבד  "גרפס  םילשורינשת

ייח11599. ארמח  םולש , ףסויירבד  לאינד  "דהדאז , םילשורישח

המלש11600. המלשירבד  ןב  ןנחוי  "גםיובשריק , השרו Warsawלרת

םידעומ11601. המלש -  יכדרמירבד  םוחנ  ןב  המלש  ןמדירפ ,
"אבוקטרושטמ םילשוריכשת

המלש11602. לאיחיירבד  ןב  המלש  - םלש , "ג יקת
"ד יקת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

המלש11603. למיזירבד  ןועמש  ןב  המלש  םייח  "חםוק , השרו Warsawסרת

המלש11604. ןועמשירבד  ןב  המלש  "איול , םילשוריסשת

המלש11605. ןקזהירבד  קחצי  ןב  המלש  "ויולה , היצנו Veniceנש

המלש11606. יכדרמירבד  ןב  ןמלז  המלש  "חראיורב , קרוי New Yorkשת וינ 

המלש11607. דודירבד  השמ  ןב  יבצ  המלש  "הןמטוג , םילשורינשת

המלש11608. המלשירבד  םייח  "וםאהארבא , נשת

א11609. המלש -  יקחציירבד  המלש  "זףרצא , תיליעסשת ןיעידומ 

המלש11610. ריאמירבד  ןב  ןושמש  המלש  "הץילרק , קרבנשת ינב 

המלש11611. בודירבד  לואש  לכימ  ןב  המלש  ןיוואלס ,
"ויולה הנליו Vilnaצרת

המלש11612. ןמלזירבד  המלש  "ןרעיירב , םילשורישת

םיכרכ11613.  2 המלש -  לואשירבד  ןב  המלש  - ןיצק , "ט שת
"ו םילשוריטשת

םיכרכ11614.  2 המלש -  לליהירבד  ןב  ןמלז  המלש  - ןילביר , "ח כרת
"מ השרו Warsawרת



םיכרכ11615.  2 המלש -  םחנמירבד  ןב  המלש  - רהעמ , "ו סרת
"ז טגיס Sighetסרת

םיכרכ11616.  2 המלש -  דודירבד  םולש  ןב  המלש  "אץיבוריאמ , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ11617.  4 המלש -  השמירבד  ןב  המלש  "סרעדיינש , שת

םיכרכ11618.  4 המלש -  המלשירבד  םהרבא  "חץרקנמולב , משת

םיכרכ11619.  3 המלש -  רוצנמירבד  ןב  המלש  ןועמש , "חןב  קרבעשת ינב 

המלש ח"א11620. ריאמירבד  המלש  "בונאדילוט , םיסכרפשת

לאומש11621. לאויירבד  ןב  לאומש  "טגרבדלאוו , בוקרק Cracowמרת

לאומש11622. בקעיירבד  ןב  לאומש  לאפר  "איטידרא , יקינולש Salonikaנרת

לאומש11623. םהרבאירבד  ןב  לאומש  ת"סיתפרצ , "ט -  םדרטשמאנת
Amsterdam

לאומש11624. בילירבד  הדוהי  ןב  לאומש  חנ  ' ץישפיל , "ז Lodzפרת זדול '

לאומש11625. ךונחירבד  ןב  לוונאז  "חלאומש  םדרטשמאלת
Amsterdam

לאומש11626. לאקזחיירבד  ןב  לאומש  "חןיבור , הנליו Vilnaפרת

לאומש11627. אבאירבד  ןב  לאומש  "אקאזלדיא , ביבא Tel Avivשת לת 

.11628< השדח הרודהמ   > לאומש םהרבאירבד  ןב  לאומש  "זיתפרצ , דולנשת

לאומש11629. םהרבאירבד  ןב  לאומש  ירהא , "גצ' םילשוריעשת

לאומש11630. יולהירבד  בוד  םייח  ןב  לאומש  "סרגנילדומ , בובל Lvovרת

לאומש11631. השמירבד  ןב  לאומש  םילשורייאמש ,

הרותה11632. תכרב  לאומש -  יכאלמירבד  לאומש  ןמירפ ,

לאומש11633. םולשירבד  ןב  סומכ  לאומש  "ו,ןהכה , ערת ], הבר ג'

םיכרכ11634.  2 לאומש -  יבצירבד  ןב  הקלמש  לאומש  ץיוורוה ,
יולה "דשריה  םילשורילשת

םיכרכ11635.  5 לאומש -  יולהירבד  באז  לאומש  "בהטאר , םילשורינשת

םיכרכ11636.  4 לאומש -  הדוהיירבד  ןב  לאומש  "וןהכ , םילשוריסשת

ןטקה11637. לאומש  השמירבד  ןב  לאומש  "ווצורוטניוו , הבוטנמ Mantuaכש

החמש11638. ןבירבד  בוד  רכששי  החמש  םאטשרבלאה ,
גרש "כלאקזחי  קרוי New Yorkשת וינ 

םירבד11639. החמש -  םהרבאירבד  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

אריס11640. ןב  ןועמש  םהרבאירבד  "דאנהכ , ביבאשח לת 

היעמש11641. היעמשירבד  "גשטייד , יונריטצרת

קחצי11642. והירמש  ןהכהירבד  הירא  דוד  ןב  השמ  "וןיילק , עשת

םייח11643. ירעש  לשיפירבד  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "זרפוס , מרת

םיכרכ11644.  4 "י > - תכמ  > םייח ירעש  לשיפירבד  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "הרפוס , משת

תיביר11645. רפש -  םנובירבד  לארשי  ןב  סחנפ  "דרביירש , קרבשח ינב 

םיכרכ11646.  3 רש -  בקעיירבד  קחצי  ןב  לאירש  "וגרבנזור , קרבסשת ינב 

תישארב11647. לאעמשיו - > רגה  יקרפ   > הרות ףסויירבד  בקעי  ןב  םוחנ  דוד  "בףוטשדלוג , םילשוריסשת

תואוקמ11648. הרות -  ףסויירבד  "דיארפס , םילשוריסשת

הרות11649. לאויירבד  םייח  ןב  קחצי  "ארנטוה , קרוי New Yorkישת וינ 



הרות11650. ןבירבד  ןועמש  ןתנוהי  םימואת , - לקנרפ
"גבקעי בובלצקת  Lvov

ןילוח11651. הרות -  הדוהיירבד  ןב  בקעי  "דסדע , םילשורינשת

הרות11652. ריאמירבד  לאיחי  ןב  בד  "דרקוצ , "דשח מח

הרות11653. איחיירבד  ןב  המלש  "זחרוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ11654.  2 הרות -  שריהירבד  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "חאריפש , םילשורינשת

םיכרכ11655.  3 הרות -  םייחירבד  ןב  השמ  "לןאמטרוו , בובל Lvovרת

םיכרכ11656.  2 הרות -  הדוהיירבד  םולש  "חסורג , שמשסשת תיב 

םיכרכ11657.  2 השדח > - הרודהמ   > הרות שריהירבד  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "פאריפש , םילשורישת

תובבלה11658. תובוחו  תועד  תוכלה  ינינעב  הרות  םייחירבד  ןב  קחצי  "ארנטוה , קרויישת - וינ

הנורוקה11659. תפיגמ  קחדה -  תעשב  הרות  ןויצירבד  ןב  "פרברול , "דשת מח

זנכשא11660. ןושלב  ךורע  ןחלוש  רוציק  אוהו  הרות  ןהכהירבד  היעשי  םייח  "זגרבסרבלאה , הינמרגשת

תוקזחתהו11661. הרות  ןהכהירבד  בוד  "פקניפ , שת

רימזאקמ11662. אשידק  אבסהמ  תואלפנ  ירופיסו  הרות  השמירבד  סחנפ  ןב  בייל  הדוהי  "גבואט , שמשסשת תיב 

תישארב11663. שדוק -  תוחישו  הרות  םייחירבד  ןב  הירא  בקעי  יקסבוקילימ ,
( בונישמאמ "ר  ומדא "ב( םילשוריפשת

ןילוח11664. תחישו  הרות  יבצירבד  ןתנ  "זרזאלג , טגיס Sighetצרת

תודלותו11665. הרות  )ירבד  עשטניפ ר '  ) והילא סחנפ  "זגרבנטור , קרבנשת ינב 

ץיבוניבר11666. אטיא  אלכימ  תינברהמ  הרות  אטיאירבד  אלכימ  "זץיבוניבר , םילשורינשת

אנרמאקמ11667. "ר  ומדא "ק  כמ הרות  לאנתנירבד  "אןירפס , םילשוריסשת

"א11668. טילש "ר  ומדא "ק  כמ הרות  השמירבד  ןב  ןנחוי  "זרפוס , םילשורינשת

יאביל11669. ןישחר  הרות  לבייפירבד  אגרש  ןב  הדוהי  םהרבא  "טןיילק , עשת

םיכרכ11670.  2 דומלת -  םהרבאירבד  ןב  והילא  םהרבא  ןלפק ,
והילא

 - "ח ישת
"ל םילשורישת

הלפת11671. ןועמשירבד  ןב  ןבואר  דוד , "וןב  םילשורילשת

םנורכז11672. םנורכזםהירבד  "טםהירבד  םילשורילשת

םנורכז11673. ןבםהירבד  ןויצ  - ןב רזעילא  םייח  קורב ,
"כןימינב םילשורישת

שא11674. ילחגכ  םשםהירבד  "דםוליעב  "דשח מח

ונורכז11675. םה  באזוירבד  לארשי  "אןמטסוג , םילשוריפשת

םיכרכ11676.  6 ריאי -  ריאיךירבד  "ודאדח , םילשורינשת

יולהםירבד11677. השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
קחצי לאפר , "ד - כשת

באזםירבד11678. קחצי  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
"דיולה שטיבכשת גנול 

םידחא11679. םייחםירבד  ןב  בקעי  וול , "גהד  ןדיל Leidenירת

םידחא11680. ץריהםירבד  ילתפנ  ןב  והילא  - ןיקצאלק , "ט פרת
"א םילשוריצרת

.11681< אערת ירוחא   > םידחא לאפרםירבד  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  ונרוויל Livornoמקת

םיניק11682. ןכשמה , תכאלמד  אתיירב  םידחא -  םהרבאםירבד  םייח  "אםיד , ןפרווטנאעשת



םיכרכ11683.  3 םידחא -  לאפרםירבד  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  ונרווילמקת

ארוקה11684. לא  םידחא  ןמלזםירבד  םיבוט , "טןב  םילשורינרת

םילשוריבש11685. םירפסה  תיב  רבדב  םידחא  ןרהאםירבד  ןב  ףסוי  "גץיבונזח , גרוברטפ Peterburgסרת

םתעב11686. לארשיםירבד  ןב  םייח  המלש  "גןמדירפ , םילשורימשת

םתעב11687. השמםירבד  ןב  ןבואר  ביבאתוילגרמ , לת 

םיכרכ11688.  4 םתעב -  ףסויםירבד  "דלמיוב , "דשח מח

בלה11689. ןמ  םיאצויה  לאירואםירבד  "פבומיסקמ , קרבשת ינב 

םירטפנה11690. תמשנ  יוליעל  םיליעומה  םשםירבד  "דםוליעב  "דשח מח

םירמאו11691. לאומשםירבד  ןמלז  "באריפש , כשת

אמק11692. אבב  םידח -  השמםירבד  ןב  החמש  "וןמכה  םילשורינשת

תלהק11693. תליגמ  שוריפ  םיבוט -  םייחםירבד  ןב  השמ  "אךישלא , היצנו Veniceסש

םירקי11694. ןב א יםירבד  באז  ןימינב  "הדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןתיווהכ11695. םיכרבאםירבד  "התצובק  קרבמשת ינב 

םבתככ11696. ןימינבםירבד  ןב  ביל  הדוהי  "בטראביורג , סיאולצרת .טס   St. Louis

םבתככ11697. ןאמפילםירבד  רזעילא  ןב  בקעי  ץישפיל ,
"ביולה ןילרבסרת

ןבתככ11698. הילדגםירבד  בד  "פרלסקרד , םילשורישת

םרדסכ11699. והיקזחםירבד  "חיאבג , קרבעשת ינב 

רודל11700. םהרבאםירבד  ןב  בקעי  "ורטכש , םילשוריכשת

"ל11701. קוצז ירודכ  קחצי  "ר  רהומ לש  ורכזל  םשםירבד  "דםוליעב  "דשח מח

לאיחי11702. ברה ד"ר  ןואגה  ונברו  ונרומ  לש  ורכזל  םירבד 
"ל צז גרבניו  בקעי 

 - לאירבג םייח  ןהכ , השמ -  ןרטש ,
אבא םהרבא  טוגניוו ,

םידמחנ11703. םידמחנםירבד  "בםירבד  ןיטיסוה Husiatynסרת

םידמחנ11704. אבאםירבד  םהרבא  ןב  סחניפ  "טאריפש , ץיבונר Chernovtsyירת צ'

םיכרכ11705.  2 םידמחנ -  בונידמםירבד  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ז- םילשוריישת

םיכרכ11706.  2 םיחוכנ -  השמםירבד  ןב  ןושרג  םיובנזור , "ל  גס שטיל 
בייל "דהירא  םילשוריסשת

םימיענ11707. שריהםירבד  יבצ  ןב  םייח  םחנמ  ןוסניוול ,
"ןיולה השרו Warsawרת

םיאלפנ11708. לאומשםירבד  ןב  ףלוו  באז  "טלטשרג , בובל Lvovנרת

ונשדק11709. תבש  לע  םיאלפנ  "מםירבד  "חשח םילשוריסשת

א ב11710. םיברע -  לאומשםירבד  השמ  ןב  רב  בוד  - ןאמרא , "ג סרת
"ה סרת

םיכרכ11711.  5 םיברע -  אנימלזםירבד  המלש  "זגרבניו , "דעשת מח

םיכרכ11712.  2 םיקיתע -  םיקיתעםירבד  - םירבד  "ד רת
"ו גיצפיל Leipzigרת

בלבש11713. לאומשםירבד  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"טרודגיבא "דעשת מח

רועיש11714. םהל  שיש  םירמאמםירבד  "הףסוא  תובשסשת ןולא 

םעט11715. לש  רתכהםירבד  "חןוגרא  "דעשת מח



םיכרכ11716.  7 ורמאנש -  קחציםירבד  "דשודק , םילשוריעשת

אמק11717. אבב  תכסמ  לע  ורמאנש  סחנפםירבד  ןב  ףסוי  והיקזח  "דרביירש , "דשח מח

יבאמ11718. יתעמשש  יבצםירבד  לאוש  ןב  ףסוי  "הרטכש , הפיחכשת

םימשב11719. בצנ  םחוריךרבד  סחניפ  "הלזרב , קרבעשת ינב 

ןצרבד11720. ידוהיל  הנש  האמ  הליהקןצרבד -  "דרפס  ביבאשח לת 

םיכרכ11721.  2 העובש -  ןהכהתרבד  לאפר  "הרלטסנוק , םילשוריסשת

.11722< השדח האצוה   > המלש קצולמתרבד  םהרבא  ןב  "אהמלש  שמשעשת תיב 

םיכרכ11723.  2 המלש -  קצולמתרבד  םהרבא  ןב  "והמלש  םילשוריטשת

ירבד11724. יולהיתרבד  השמ  םהרבא  ןב  רזעילא  "זרניד , םילשורישת

יכלמ11725. "אץבוקיתרבד  "דעשת בח רפכ 

הדשה11726. רבשבד  בוד  "טלירב , ירוגליב Bilgorajסרת

בלחו11727. קחצישבד  ןב  לאיתוקי  "אסייוו , סריא Buenosשת סונאוב 
A

בלחו11728. סחניפשבד  ףסוי  ןב  לדנמ  םחנמ  "אליגנרק , בוקרק Cracowערת

בלחו11729. לאינדשבד  "וןמלגיצ , קרבסשת ינב 

בלחו11730. ןויצשבד  ןב  ןב  רכששי  "הןזח , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ11731.  3 בלחו -  לאיחישבד  ןב  ןועמש  "ותירטש , תוביתננשת

יפל11732. המלששבד  ןב  דוד  "וץיבוקשרה , סשת

םיכרכ11733.  3 יפל -  לאפרשבד  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "ב]קחצי  כרת ], גרעבמעל

דחא11734. הפ  יפל , לאפרשבד  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  ונרוויל Livornoסקת

עלסמ11735. דודשבד  ןב  ריאמ  המלש  "האדיורב , בושטידרב Berdichevנרת

םיכרכ11736.  3 עלסמ -  השמשבד  םולש  ןב  דוד  לאומש  ראגנוא ,
"ניולה שת

םיכרכ11737.  3 עלסמ -  בדשבד  "עףיש , קרבשת ינב 

יבצ11738. בקעישבד  ןב  יבצ  םייח  "חסייוו , עשת

א11739. רמת -  המלששבד  ןב  דוד  "זםיובלטייט , השרו Warsawנרת

םירמת11740. וניברדשבד  לחר  תיבו  האריו  הרות  תבישי 
"הלאוי נשת

םיכרכ11741.  2 םירמת -  הרותשבד  הנשמ  תבישימ  "וםירועיש  םילשוריעשת

םיכרכ11742.  3 הרות -  לש  יולההשבד  לאינד  "וגרובסניג , םילשוריסשת

טנ11743. גד  וא  יח  יבוקגד  "ויול , "דעשת מח

הבברמ11744. ךורבלוגד  ןב  לאפר  "גשיווירט , אטשוק Istanbulקת

םיכרכ11745.  2 הבברמ -  יולהלוגד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "דאדנאל , גרפ Pragueנקת

םירישה11746. ריש  לע  הבברמ  לכימלוגד  לאיחי  ןב  בוד  "אןאמסורג , הנליו Vilnaערת

הבהא11747. בקעילגד  ןנחלא  ןב  לאומש  "איטלוויקרא , היצנו Veniceיש

םיכרכ11748.  2 םירפא -  השמלגד  ןב  לשיפ  םירפא  ןאמדלפ ,
"עלארשי םילשורישת

רסומה11749. ןושרגלגד  "דןמביל , םילשוריסשת



םיכרכ11750.  4 םיריעצה -  ינרותלגד  "הףסאמ  השרופרת

ה>11751.  > תרבוח א הנש ג  םינברה  ידומלתלגד  ינבר  "טץבוק  השרופרת

םיכרכ11752.  3 םינברה -  ידומלתלגד  ינבר  "וץבוק  השרופרת

הרותה11753. םחנמלגד  רשכ , ידומלת -  ינבר  ףסאמ 
( ךרוע  ) "טלדנמ םילשוריסשת

םיכרכ11754.  18 אוושיו > -  > הרותה ישדוחלגד  "בבתכמ  אוושיופרת

"ב11755. פרת "א -  פרת הרותה  םחנמלגד  רשכ , ידומלת -  ינבר  ףסאמ 
( ךרוע  ) לדנמ

 - "א פרת
"ב השרופרת

הדוהי11756. יולהלגד  לאיחי  ריאמ  ןב  הדוהי  "חרנימאק , בוקרטויפ Piotrkowצרת

הדוהי11757. ביללגד  הדוהי  "דץקול , ביבאכשת לת 

הדוהי11758. לאומשלגד  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "דקחצי  קרוי New Yorkערת וינ 

הדוהי11759. הדוהילגד  ריאמ  "זיקצוטסולאיב , םילשורישת

ףסוי11760. קחצילגד  ןב  ףסוי  ןמלז  "טינולא , ןילבד Dublinשת

םיכרכ11761.  7 םילשורי -  "גץבוקלגד  םילשורינשת

לארשי11762. ןרהאלגד  ןב  לכימ  לאיחי  "ףיקסניצאקוט , םילשורירת

א11763. אבס -  לארשי  ץינזיולגד  "חתודסומ  קרבכשת ינב 

םירפא11764. הנחמ  המלשלגד  לאפר  ןב  םירפא  "בודאינאל , םילשוריסרת

.11765< בתכה ןוכמ   > םירפא הנחמ  המלשלגד  לאפר  ןב  םירפא  "מודאינאל , םילשורידשת

.11766< השדח הרודהמ   > םירפא הנחמ  לאיחילגד  ןב  םירפא  םייח  השמ  יזנכשא ,
"עלכימ שת

"ח>11767. הוא ירפס  תרודהמ   > םירפא הנחמ  לאיחילגד  ןב  םירפא  םייח  השמ  יזנכשא ,
"אלכימ םילשוריעשת

םיכרכ11768.  4 םירפא -  הנחמ  לאיחילגד  ןב  םירפא  םייח  השמ  יזנכשא ,
"גלכימ םילשוריכשת

םיכרכ11769.  2 םירפא -  הנחמ  יכדרמלגד  םירפא  "זגרבנייטש , כשת

הדוהי11770. הנחמ  הדוהילגד  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"הביל ןודנול Londonפרת

הדוהי11771. הנחמ  ףסוילגד  ןב  רזעילא  "זןייוודנארב , םילשוריישת

.11772< השדח הרודהמ   > הדוהי הנחמ  ףסוילגד  ןב  רזעילא  "בןייוודנארב , םילשוריעשת

ןבואר11773. הנחמ  יולהלגד  קחצי  ןב  ןבואר  "דאדנאל , ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

ןבואר11774. הנחמ  רוצילאלגד  ןבואר  יברל  ןורכזה  "ברפס  קרבעשת ינב 

ןבואר11775. הנחמ  )לגד  ורכזל  ) גילז ןבואר  "היקסוואנראק , ךיריצסשת

השנמ11776. הנוילגד  לאקזחי  ןב  השנמ  "בגרבסורג , ןילרב Berlinנרת

םיכרכ11777.  2 השנמ -  השנמלגד  "וןאמרביל , ןודנול Londonשת

ילתפנ11778. ןהכהלגד  באז  ילתפנ  "חץיבוביל , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ11779.  4 ןבואר -  ןהכהלגד  ןועמש  ןב  ןבואר  - כ"ץ , "ג פרת
"ט השרו Warsawשת

ןועמש11780. יבצלגד  ןועמש  "בזר , םילשורינשת

םיכרכ11781.  4 הרות -  לש  "אץבוקהלגד  דעלאעשת

םיכרכ11782.  3 הבהא -  לאומשילגד  ןב  םהרבא  "גסחוימ , םילשוריסשת

םיירבעה11783. םיסיפדמה  ףסויילגד  םייח  ןב  םהרבא  "דירעי  םילשורישת



הדוהי11784. םהרבאילגד  ריאמ  ןב  ביל  הדוהי  ןידרוג ,
"דאבא השרו Warsawסרת

ןהכה11785. ילעמ  ליווט  השמ  יבר  הרות -  בהזילגד  ירוט  ןוכמ 

םיכרכ11786.  9 ידרחונלגד -  יתורפס  "אץבוק  השרופרת

םיכרכ11787.  124 "יונלגד -  אצ תעונת  "וןואטב  ביבאלשת לת 

םירוחב11788. ריאמןגד  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  - סאבוזד , "ד סרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowפרת

םירוחב11789. ןקזןגד  ןב  דוד  ותאתח  "ח,קודאח , צרת הבר[ ג'

.11790< השדח הרדוהמ   > םירוחב ןקזןגד  ןב  דוד  ותאתח  "זקודאח , הברעשת ג'

םימש11791. םהרבאןגד  ןב  לאקזחי  יבצ  ןוזלכימ ,
"אםייח בוקרטויפ Piotrkowסרת

םימש11792. חנןגד  ןב  והילא  "בילאפ , קרבפשת ינב 

םיה11793. ןרהאתגד  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

המודא11794. הנשוש  חרפ  ןותבש , תבש  ןילבוי , רעבודוד  םייח  "חיקסבלוג , משת

חיש11795. ןועמשוד  "דןהכ , "דשח מח

םיחולשה11796. םידימלתד  סנכהד  "ח  םיחולשהוד םידימלתד  סנכהד  "ח  "גוד נשת

םירשימ11797. היראבבוד  בוד  "וןוזרב  םילשורינשת

םיכרכ11798.  2 םירשימ -  בקעיבבוד  ןב  שירב  בוד  - דלפנדייוו , "א ישת
"ב םילשוריכשת

םיכרכ11799.  3 השדח - > הרודהמ   > םירשימ א בקעיבבוד  ןב  שירב  בוד  "אדלפנדייוו , םילשוריעשת

םינשי11800. יתפש  בודבבוד  "טרשיפ , Mattersdorfסרת
ףרודסרטמ

םינשי11801. יתפש  קחציבבוד  ןב  דוד  ןימינב  "לץיבוניבר , השרו Warsawרת

םינשי11802. יתפש  איבוגישבבוד  יד  השמ  "איתשינבנב , רימזיא Izmirלת

הנביד11803. לאילמג  ןבר  םינשי -  יתפש  ןתיאבבוד  "טינענצ , םילשורינשת

קלח ג11804. םינשי -  יתפש  באזבבוד  לאירזע  ןב  רב  בוד  "סרבוט , םילשורירת

םינשי11805. יתפש  בודבבוד  ןב  םוחנ  "זגורתא , םילשוריפרת

םינשי11806. יתפש  בילבבוד  הדוהי  ןב  םהרבא  "זרטכש , םילשוריישת

םינשי11807. יתפש  לארשיבבוד  ןב  הדוהי  ןועמש  "טאדורב , ץיבולאכימפרת

םיכרכ11808.  3 םינשי -  יתפש  םהרבאבבוד  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
אבא

 - "ט ישת
"א כשת

םיכרכ11809.  2 םינשי -  יתפש  )בבוד  ןימינב  ) ינינמ "דראדהמ , "דשח מח

.11810[ רגניטא  ] םינשי יתפש  ןורכזבבוד  "דרפס  םילשורישח

ןירדהנס11811. בקעי -  גרבנזייאתובבוד  ץרפ -  סחנפ  ןב  בקעי  ןזופ ,
םהרבא ןב  "מבד  שת

ןישודק11812. בקעי -  ףסויתובבוד  ןב  יבצ  םייח  "מאריפש , דשת

םיכרכ11813.  4 בקעי -  םוחנתובבוד  לאוי  "זיקסנישאמ , םילשורימשת

םיכרכ11814.  5 בקעי -  בקעיתובבוד  םהרבא  ןב  בד  1988גרבנזייא ,

םיכרכ11815.  2 בקעי -  ץרפתובבוד  סחנפ  ןב  בקעי  "דןזופ , שח

הליהקירסובוד11816. "ורפס  כשת

ןורכז11817. רפס  בולוג -  ןי -  ' הליהקזבוד "טרפס  ביבאכשת לת 



הליהקאנבוד11818. "ורפס  ביבאכשת לת 

יתבר11819. באזאנבוד  םייח  "עתוילגרמ , השרו Warsawרת

םיכרכ11820.  5 םירשי -  בודרבוד  "טסייו , םילשורינשת

םיכרכ11821.  3 םירשי -  ןמחנרבוד  השמ  ןב  םייח  לאנתנ  "געפאפ , םילשוריעשת

םירשימ11822. רברבוד  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "זגרבסורג , טשת

םירשימ11823. םייחרבוד  ןב  עשוהי  יכדרמ  לאפר  לואש ,
"חםהרבא יקינולש Salonikaפקת

םירשימ11824. םשרבוד  "וםוליעב  קרבסשת ינב 

םירשימ11825. באזרבוד  ףסוי  ןב  רב  בוד  "דןמגרב , ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ11826.  2 ןויצמ -  םהרבארבוד  ןב  רעב  בוד  "טבורזעילא , םילשוריסשת

םירשמ11827. יבצרבוד  יכדרמ  ןב  והיעשי  הירכז  סלוי ,
"אןהכה בובלצקת  Lvov

.11828< הכרב רה  תרודהמ   > קדצ ןהכהרבוד  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , הכרבסשת רה 

קדצ11829. ןהכהרבוד  בקעי  ןב  קודצ  "אץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowערת

ןקזה11830. "ר  ומדא "ע  ושב םירואיבו  תורעה  םולש -  רעבודרבוד  םולש  "בןיול , "דסשת בח רפכ 

םולש11831. לאומשרבוד  ןב  והילא  קחצי  "גאדנאל , השרו Warsawכרת

םולש11832. םולשרבוד  "הןמדירפ , קרבלשת ינב 

שטיוואבויל11833. םש  שודיק  לש  םייח  םולש -  אשוזרבוד  "טףלוו , "דסשת בח רפכ 

םולש11834. ןאמסוזרבוד  ןב  והילא  םולש  "עםאטש , בוקרטויפ Piotrkowרת

הרות11835. דומלת  םולש -  השנמרבוד  "חםולש , סשת

.11836< ןרהא ןורכז   > םולש םולשרבוד  בוד  "טלשיפ , עשת

םולש11837. ןהכהרבוד  המלש  ןב  בד  לאומש  טלבנזייא ,
םהרבא בהז , ישמ  "מ - םילשורישת

םולש11838. קחצירבוד  ןב  המלש  רכששי  "טלאטכייט , םילשוריסשת

םיכרכ11839.  3 םולש -  םולשרבוד  ןב  המלש  "גםיבוט , קרבלשת ינב 

םיכרכ11840.  2 םולש -  ןברבוד  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "עיבצ  הלשימרפ Przemyslרת

ךעלטלעלב11841. רוכזי  לאומשןיזרבוד -  קסור , הליהק -  "ברפס  לשת

הרות11842. לש  "הץבוקהנשבוד  קרבסשת ינב 

יאורלא11843. םוחנדוד  ןב  םהרבא נ  "ח,קאלופ , לארשיישת

הדוצמב11844. "חדוד  "חקת.יקינולש יקינולש Salonikaקת

ךלמה11845. ןועמשדוד  "זגבס , םילשורינשת

וכלומ11846. המלש  ןוא  ינבוארה  לדוידוד  "אקראמ , שת

םייקו11847. יח  לארשי  ךלמ  ןרהאדוד  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

ידבע11848. םחנמדוד  "דםיובלגיז , דבחסשת רפכ 

םיכרכ11849.  2 והילא -  ףסוייאדוד  ןב  דוד  והילא  "בהנחוא , רפססשת תירק 

םיכרכ11850.  6 רשא -  רשאיאדוד  "עיבגלא , םיאנומשחשת

האנוא11851. תעד -  דודיאדוד  "באריפש , םילשוריעשת

הדשה11852. ןועמשיאדוד  ןב  דוד  "זרשקה , נשת

הדשה11853. םהרבאיאדוד  ןב  םייח  רזעילא  "טשטייד , יניאס Seiniפרת

בקעי11854. בקעייאדוד  ןב  םדא  "עטאיביר , ןגישימשת קראפ  קוא 



לארשי11855. דודיאדוד  לארשי  "גסנפרה , סשת

"י11856. ארהמ ףסוייאדוד  קחצי  "זרגניטא , ןישוטורק Krotoszynרת

םישדחה11857. "ט  נרגה ירועש  השמ -  דודיאדוד  השמ  ןעיירד , ילתפנ -  "הפורט , קרבמשת ינב 

ןבואר11858. לאומשיאדוד  ןב  ןבואר  "טןקלנ , השרו Warsawמרת

א11859. ןבואר -  ןבואריאדוד  "פתשבוו , תוביתנשת

םיכרכ11860.  3 ןבואר -  ןהכהיאדוד  ןועמש  ןב  ןבואר  "חכ"ץ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ11861.  2 ןבואר -  הדוהייאדוד  ןב  ןבואר  "חףאדנ , ןולוחכשת

םיכרכ11862.  2 ןבואר -  והילאיאדוד  ןב  ןבואר  "בןודעס , קרבפשת ינב 

םיכרכ11863.  4 לאומש -  יכדרמיאדוד  ךורב  ןב  דוד  לאומש  אפלוו ,
"חיולה קרבסשת ינב 

לאינדםיאדוד11864. ןב  םהרבא  דוד  "דשדרק , םילשורישח

הדשב11865. יולהםיאדוד  םייח  בקעי  ןב  ןבואר  "זץיוורוה , בוקרק Cracowנרת

הדשב11866. םהרבאםיאדוד  השמ  ןב  לאומש  ץיבודיוד ,
"וףסוי םילשוריסשת

ונגל11867. דרי  "דןורכזידוד  "דשח מח

אמק11868. אבב  ונגל -  דרי  ברהידוד  זכרמ  תבישי  םירמאמ -  "חתפוסא  םילשוריסשת

יבצל11869. והילאידוד  ןב  היבוט  יבצ  ךיירטשנטור ,
ןהכה "טסומינולק  םילשוריפרת

יבצל11870. םהרבאידוד  ןב  הדוהי  יבצ  קוק  דוד -  ןהכ ,
ןהכה "הקחצי  םילשוריסשת

םיכרכ11871.  2 ןתנ -  היראידוד  ריאמ  ןב  דוד  ןתנ  "בלגס , םילשוריעשת

הליהקטראווד11872. "דרפס  לשת

ץקה11873. היראיקחוד  "הןרטשנגרומ , םילשוריעשת

םיכרכ11874.  14 תיתדןכוד -  תידוהי  הקיסומל  - ףסאמ  "ך שת
"ב םילשורילשת

הקשמו11875. המלשהלוד  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבסשת ינב 

הקשמו11876. קחציהלוד  "חשטיוואבעל , שזדירדואווסשת

הקשמו11877. דודהלוד  ןרהא  "דיקסנשיצ , םילשורישח

הקשמו11878. םחנמהלוד  לאירבג  "ויליוושירבגזדומ , םילשוריעשת

הקשמו11879. םייחהלוד  םהרבא  לגי , ' "זצש תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ11880.  5 הקשמו -  ךלמילאהלוד  לאנתנ  ןב  רזעילא  ןמרוק ,
"דםחנמ קרבעשת ינב 

םיכרכ11881.  12 הקשמו -  בקעיהלוד  "טץיבורוה , םיקפואסשת

הליהקןאבורבמוד11882. "דרפס  םילשורילשת

הצינרוג11883. הבורבמוד  ידוהי  תליהק  'ה -  צינרוג הבורבמוד 
הליהקהנברוחו "ארפס  ביבאלשת לת 

אישנה11884. ףסוי  ףסויןוד  "דרנזולק , ופיערת

לאנברבא11885. קחצי  רכששיןוד  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "טאדנאל , קרוי New Yorkערת וינ 

הליהקילהאדרסאנוד11886. "הרפס  לשת

הכוסה11887. לאיחיינפוד  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"גיולה קרבסשת ינב 

םיכרכ11888.  2 הבושת -  ףלוויקפוד  באז  ןב  םהרבא  "חלקנרפ , םילשוריסשת



ץראב11889. דחא  םיסנרוד  קחצי  ןב  ריאמ  "חוהינב , םילשורימשת

רוד11890. יבצרוד  השמ  "הלגס , םילשורימשת

וילודגו11891. רוד  השמרוד  ןב  רזעילא  םייח  "גץפח , יקוולימפרת  Milwaukee

םיכרכ11892.  2 וישרודו -  רוד  הנקלארוד  "חיסאילא , ביבאסשת לת 

וימכחו11893. רוד  ןורודרוד  "פרלדא , קרבשת ינב 

ויגהנמו11894. רוד  המלשרוד  "דיזנכשא , ביבאשח לת 

וילועו11895. רוד  דודרוד  בקעי  "וםלהליוו , םילשורישת

םיכרכ11896.  2 םירוד -  לאומשרוד  השמ  ןב  אביקע  "חרנזאלג , םילשורימשת

העד11897. ןועמשרוד  "דימלשורי , םילשוריעשת

םיכרכ11898.  3 העד -  ןושרגרוד  ןב  הירא  לאיתוקי  - ראהלמאק , "ג צרת
"ה ירוגליב Bilgorajצרת

לובמה11899. הירמשרוד  םוחנ  "דןיקנושש , "דשח מח

םיכרכ11900.  13 םיטקלמה -  םוחנרוד  ןב  ףסוי  "דןמרליטש , םילשורישח

חישמ11901. לש  ורודו  הגלפה  הירמשרוד  םוחנ  "דןיקנושש , "דשח מח

רודו11902. רוד  תונש  וניב  וישרודו -  רודו  ףסוירוד  ןייטשנוול , הדוהי -  ןייטשניבור ,
שובא םהרבא  "טןב  ביבא Tel Avivשת לת 

וישרודו11903. ןויצרוד  - ןב ןב  רזעילא  "טיתרפא , הנליו Vilnaמרת

וישרודו11904. הדוהירוד  ןב  דוד  בקעי  "וןודרוג , קרוי New Yorkשת וינ 

א11905. וישרודו -  קשמדרוד  ינפ  הפוצ  "טןוכמ  "דעשת מח

וימכחו11906. בקעירוד  קחצי  ןב  השמ  "נסנייר , בלסורי Jaroslawרת

םירשי11907. עשוהירוד  םהרבא  ןב  החמש  םייח  רנייל ,
"הלשה ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ11908.  2 םירשי -  ןאמפילרוד  רזעילא  ןב  הדוהי  ץישפיל ,
יולה

 - "ח סרת
"ע בוקרטויפ Piotrkowרת

רודל11909. לבוירוד  "נרפס  לאומששת תירק 

.11910< השדח הרודהמ   > יעיבר םהרבארוד  ןב  לאומש  השמ  "דרנזלג , םילשוריסשת

ןילוח11911. יעיבר -  םהרבארוד  ןב  לאומש  השמ  "ארנזלג , גרובנזיולקפרת

לעזאב11912. תונברל  יעיבר  ריאמרוד  לארשי  "גרגניול , לזאבסשת

םיכרכ11913.  6 וירפוסו -  וינבר  השמרוד  ןב  ןויצ  - ןב "הטאטשנזייא , השרונרת

אב11914. דוד  ןבש  םירפארוד  "גטפול , קרבסשת ינב 

םיכומס11915. "ש  דודרוד ןב  ןועמש  "גןינקעאו , םילשוריצרת

הליהקיוהרוד11916. "ברפס  קילאיבנשת תירק 

השרד11917. בדןורוד  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "גםלהליו , םילשורינשת

השרד11918. םחנמןורוד  לאפר  'ק , "דצולפ "דשח מח

הוצמ11919. רבל -  הילדגןורוד  ןב  קחצי  םייח  "וץיבומרבא , ביבא Tel Avivטשת לת 

יכדרמתורוד11920. "דיעלא , ביבאכשת לת 

םיכרכ11921.  239 הדעהתורוד -  ןואטב  לש  יעובשה  "עןוילגה  םילשורישת

לארשיב11922. המלשתורוד  "היזנכשא , ביבאלשת לת 

ןלייצרעד11923. יתורוד  "דץישפיל , ישת

םיכרכ11924.  5 םינורחאה -  השמתורוד  ןב  ןויצ  - ןב - טאטשנזייא , "ז צרת
"א קרוי New Yorkשת וינ 



םיכרכ11925.  7 םינושארה -  והילאתורוד  ןב  קיזיא  קחצי  - יולה , "פ רת
"ב ןילרב Berlinפרת

םיכרכ11926.  2 םירשי -  לארשיתורוד  ןב  םולש  בקעי  "בדניירפ , קרבעשת ינב 

םידיסח11927. לש  לאומשתורוד  ןב  ןמלז  רואינש  ץיבוניבר ,
ןויצ - "בןב "דעשת מח

חצנה11928. תולאש  לומ  בקעיונרוד  ןב  ןרהא  "דטראב , םילשוריישת

ידעב11929. השמשרוד  איחי  "גידובע , םילשוריערת

ןויצב11930. )שרוד  ךרוע הדוהי ( "סביבש , םילשורישת

םידעומ11931. בוט -  בוקטרושטמשרוד  יכדרמ  םוחנ  "דןמדירפ , םילשוריכשת

םידעומו11932. הרות  שדחה - >  > בוט בוקטרושטמשרוד  יכדרמ  םוחנ  "גןמדירפ , םילשורינשת

בוט11933. השמשרוד  ןב  ןויצ  - ןב "אטאטשנזייא , סיאולפרת .טס   St. Louis

בוט11934. ריאמשרוד  והיעשי  ןב  והילדג  "גןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

בוט11935. ףסוישרוד  ןב  בקעי  "זןופלאכ , םילשורישת

.11936< ראובמה  > בוט דועסמשרוד  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

הלימ11937. תירב  בוט -  םייחשרוד  ןב  והילא  "וןופלח , ןוליאסשת ףונ 

בוט11938. הנוישרוד  "טרודופ , םילשוריעשת

םיכרכ11939.  2 בוט -  באזשרוד  ןב  יכדרמ  "אאדנאל , השרו Warsawסרת

םיכרכ11940.  2 בוט -  ןרהאשרוד  ןב  באז  לאכימ  יקסדאוואז ,
"עלאיחי בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ11941.  4 בוט -  דועסמשרוד  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , םילשורימרת

םיכרכ11942.  2 בוט -  םירפאשרוד  "דןולחכ , הינתנעשת

םיכרכ11943.  4 בוט -  ןנחלאשרוד  קחצי  "הראלק , עשת

םיכרכ11944.  2 ומע -  לכל  בוט  והילאשרוד  "סרגת , דבחשת רפכ 

.11945( תישארב  ) א ומעל -  בוט  לאומששרוד  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  ןיווועל ,
"הףסוי ערת

ומעל11946. בוט  בקעישרוד  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

ןהכה11947. ךרעו  ומעל -  בוט  סיימאשרוד  יכדרמ  "טןהכה , תוביתנמשת

ומעל11948. בוט  לאומששרוד  "זינרפעז , םילשוריסשת

רקסל11949. יכדרמ  יבר  ומעל -  בוט  םייחשרוד  ךונח  "דקוטשניו , "דשח מח

ומעל11950. בוט  ןימינבשרוד  ןב  רייגצ  "ושושע , עבשלשת ראב 

םיכרכ11951.  2 ומעל -  בוט  לאפרשרוד  ןב  יבצ  יכדרמ  - ץראווש , "ז ערת
"ט ןודנול Londonערת

ןויצל11952. לכימשרוד  ןב  בקעי  "דלירב , כרת

ןויצל11953. ןימינבשרוד  ילאב  ןב  ןויצ  ןב  ףסוי  "גטנאמד , םילשוריערת

המלש11954. ןורכז  ןויצל -  המלששרוד  ןב  םחנמ  ןרהא  ןאמרטוג ,
המלש ןמדירפ , דוד -  "העשוהי  םילשורימשת

ןויצל11955. יבצשרוד  ןב  בקעי  םייח  "ארמרק , השרו Warsawנרת

ןויצל11956. םינברשרוד  םילשורי1987רבח 

ןויצל11957. "קשרוד  הראב בושיה  ידסיימ  "סתושרד  םילשורישת

ןויצל11958. גילזשרוד  רשא  ןב  באז  דוד  - לאטנזור , "ח כרת
"ט ,כרת םלשורי

םיכרכ11959.  3 ןויצל -  יולהשרוד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "דאדנאל , ,צקת באקלידס



ותעב11960. ןויצל  קיזייאשרוד  הדוהי  קחצי  ןב  ןויצ  - ןב רלור ,
,ביל טסרקוב

חבשל11961. השמשרוד  ןב  ןויצ  - ןב "עטאטשנזייא , קרוי New Yorkרת וינ 

ןויצמ11962. הרותשרוד  ישודיח  "גץבוק  םילשורינשת

טפשמ11963. לאומששרוד  ןב  המלש  "וןיטנרולפ , יקינולש Salonikaטת

םיכרכ11964.  2 טפשמ -  קחצישרוד  םהרבא  ןב  ףסוי  ריאמ  "זןמציו , קרבנשת ינב 

ןויצ11965. עשוהישרוד  ןב  החמש  "דסאה , ,כקת םלשורי

םיכרכ11966.  2 הדגאה -  תומושר  קחצישרוד  ןב  לאומש  הימחנ  "גץיבוביל , קרוינרת וינ   New York

יולהישרוד ה'11967. היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "גלגס , ביבאסשת לת 

"טץינזיוישרוד ה'11968. קרבעשת ינב 

ךדוחי11969. םהרבאישרוד  שמש ,

גנוע11970. ןתנישרוד  ישיבא  "אסילטיימ , הירהנפשת

לעופב11971. ןויצ  קחציישרוד  "ויספלא , םילשוריסשת

תומושר11972. םהרבאישרוד  "הסלעזיימ , לואירטנומסשת

םיכרכ11973.  3 הרות -  הידבועישרוד  "זףסוי , םילשוריסשת

הביבסהו11974. הליהקץישולאיזד  ביבא 1973Tel Avivרפס  לת 

ןדיי11975. רעשזדאל  ןופ  גנוטארסיוא  ףלוויד  .א  "יינסאי , ביבאשת לת 

םיכרכ11976.  7 םייה -  עשידיא  "דיד  בח תונבו  ישנל  - ןוחרי  "ט ישת
"ב כשת

.119771 יורפ -  עשידיא  "דיד  בח תונב  "זןוגרא  וטנורוטטשת

יורפ11978. עשידיא  לישנאיד  רשא  "זזיורק , ןילקורבישת

יורפ11979. עשידיא  םשיד  "אםוליעב  ןילקורבישת

םיכרכ11980.  8 ראב -  ביליד  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "נןמ , םידיסחשת רפכ 

יבצ11981. ןוסלכימ ,  ] בר רעוועשראוו  ןופ א  עיפארגאיב  יד 
[ .נלאקזחי "טןמש , הדנקשת

םיכרכ11982.  16 המיב -  לאומשיד  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "דקחצי  פרת

םיכרכ11983.  278 בוטש -  ןיא  הכרב  תונבליד  ךוניח  ילעפמ  זכרמ  הכרב  תיב 
ןילרק "טןילוטס  םילשורילשת

גארפמ11984. "ל  רהמ ןופ  ןואעזומ  ןעשיטירב  ןיא  הבנג  ןרהאיד  ןועמש  "ץיבוקשרה , קרבישת ינב 

ןעדייל11985. עניימ  ןופ  עטכישעג  לדנמיד  1925סילייב ,

"ל11986. רהמ תואלפנ  ןופ  עטכישעג  "ליד  רהמ תואלפנ  ןופ  עטכישעג  יד 

שודקה11987. "י  רא רעטכיילעב -  עסיורג  לדנמיד  "וםחנמ  םילשורימשת

.11988( םיחא גמ ' האילפ  השעמ   ) רעדירב יירד  בקעייד  "טןרטשנגרומ , משת

האווצ11989. עגילייה  שריהיד  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "ואריפש , סשת

עיראגעלא11990. עשיראטסיה  קחצייד  "טדניקביר , אנליופרת

בשה11991. קחצייד  ןב  דוד  "זןאנוב , ונרוויל Livornoירת

תרוסמל11992. םאו  בשה  לאינדיד  ןב  המלש  "יוגודריב , הכנלבזכ Casablancaשת

רואמ11993. םושרג  וניבר  ןופ  עטכישעג  עכילרעדנואוו  יד 
ןרהאהלוגה למל  רשא  ןב  ריאמ  "אןמהל , השרוערת

םיכרכ11994.  2 טלייצרעד -  טלעוו  .מיד  "חןאספיל , פרת



געוו11995. ערעכיז  יולהיד  םחנמ  לאומש  "חןייפ , צרת

טלעוו11996. עשידיסח  השנמיד  1955רגנוא ,

םוטנעדוי11997. ןעשיכיירטסע  ןופ  עידעגארט  אבאיד  1941ןאמכייר ,

הנטק11998. הבישי  יד  ןוא  לושגאט  עשידיי  יכדרמיד  השמ  וקיסקמןייטשאלב ,

עניארקוא11999. ןיא  ןדיי  .שיד  .י  "טץרעה , שת

ןילבול12000. טאטש  ןדיי  היראיד  םיהסוש , לאומש -  ריאמ  ןבלב ,
"זביל סרייאשת סונאוב 

ןיבר12001. ןשטיוואביל  ןופ  םירוסי  "מיד  "צשח הגיררת

האווצ12002. סיאמאמ  לאלצביד  תב  הרש  "וררינש , זדולצרת

ןופ12003. גנוטיידאב  עשירעיצרעד  ןוא  עשילאראמ  יד 
"ד בח תודיסח 

בוד םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב צרת

םיאיבנ12004. יד  ןוא  הדוהי  ןופ  םיכלמ  ןשיהיד  בקעי  תיב  "דזכרמ  םילשורישח

עטיל12005. ןילופ , דנאלשטייד , הרות -  רעד  ןופ  םישרפמ  דודיד  "אקורד , שת

הרות12006. תעד  ןופ  םישרפמ  דודיד  "אקורד , קרוי New Yorkשת וינ 

דיגמ12007. רענבוד  ןופ  םילשמ  דיגמהיד   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "באנבודמ כשת

תוכלמ12008. יגורה  עשיטעוואס  רדנסכלאיד  "בץנרמופ , סרייאכשת סונאוב 

םיכרכ12009.  5 הרטפה -  ןוא  הרדס  ליד  ה , "זגילז , שת

םיכרכ12010.  2 ךאוו -  רעד  ןופ  הרדס  ללהיד  "הןמדייז , קרויכשת ינ ו 

ןעדוי12011. ייב  םיכלמ  עטשרע  םלושמיד  "זרנימק , םילשורישת

םש12012. לעב  ןופ  האווצ  יבציד  לאומש  "דרעצעז , צרת

ןעגעוו12013. יווצ  ןמלזיד  יכדרמ  אריפש ,

איפסוליפ12014. ינואיסאלוסנוק  יד 
יראמ אבא  ןבא  ןבא  ףסוי  ןב  הירזע 

קורתשא ליפנוב  שופנוב  הנוכמה 
( םגרתמ )

"ח םילשוריכשת

םילשורי12015. ןייק  עזייר  לדנמיד  םחנמ  בהז , "דישמ  םילשורימשת

דיסח12016. אדוי  יבר  ןוא  לאומש  יבר  ןופ  םיחבש  בקעייד  "אסילטיימ , ןודנולכשת

גצרת12017. בצרת -  רמושה - >  > עמיטש םיטחוש  .גיד  " צרת .ב  " צרת - .ןוילג  בצרת
גצרת

לאט12018. ןופ  עמיטש  םייחיד  ת"שןמרביל ,

טכיל12019. יד  ןופ  ןייש  םיבוטיד  תוישעמ  "ותאצוה  כשת

שאראמראמ12020. ןופ  טייהנעגנאגראפ  ענייש  סחנפיד  רזעילא  "טרפוס , ןילקורבנשת

טלעוו12021. הרות  לישנאיד  רשא  "מזיורק , גרובסמליוושת

.120225 טכיל -  הרות  טכיליד  הרות  "היד  םילשורילשת

עללא12023. ריפ  ענעיגיה )  ) ערהעל "ס  טייהדנוזעג ךילמייהאיד  יולה  המלש  "ל : "חומה יולמאשפרת

ןח12024. והימרייבוביד  ןב  בוד  "גשטיוולבל , שולקימטנסנוקצרת
Kunszen

תחנב12025. םהרבארוביד  ןב  המלש  "הןמ , םילשורינשת

ותכלהכ12026. ןמליהרוביד  לאומש  "טץיבודיוד , שמשעשת תיב 

םירפסה12027. טפשמב  ןידה  קספ  חצנ -  םירפסהןדיד  "זתשרפ  "דמשת מח

הנש12028. םישלש  חצנ -  םיכרבאהןדיד  "זדוגיא  - עשת New York קרוי וינ 



םיכרכ12029.  4 חצנ -  לאומשןדיד  "דיקצבול , "דשח מח

ב12030. דומלתל -  והילאהקיטקדיד  בקעי  "ויתרפא , םילשורילשת

ריאמןאויד12031. ןב  םהרבא  ארזע , - "וןבא ןילרב Berlinמרת

םלושמןאויד12032. ןב  המלש  "גהרייפאד , קרוי New Yorkשת וינ 

ארזעןאויד12033. ןב  יח  לאקזחי  גיב , - "גלא משת

םיכרכ12034.  2 ילבבהןאויד -  בקעי  ןב  "הרזעלא  םילשוריצרת

םיכרכ12035.  3 יולה  - הדוהי  יבר   > יולהןאויד לאומש  ןב  "עהדוהי  ןילרב Berlinרת

םיכרכ12036.  2 דודןאויד -  ןב  לאונמע  "בסיסנארפ , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ12037.  2 "ל  - היר  > יולהןאויד לאומש  ןב  "טהדוהי  ןילרב Berlinנרת

םיכרכ12038.  4 יולה  - הדוהי  יבר   > יולהןאויד לאומש  ןב  "אהדוהי  הילגנאלשת

ריש12039. החתפא  ןועמשןאויד  ןב  ףסוי  יקארע , "טןהכה  קרבנשת ינב 

יערד12040. השמ  םהרבאןאויד  ןב  השמ  "זיערד , ,צרת םלשורי

םגרותמו12041. שרופמ  ריש  תומיענ  קחציןאויד  ןב  השמ  "חיבאצר , קרבנשת ינב 

יולה12042. הדוהי  יולהןאויד ר ' לאומש  ןב  "דהדוהי  קילכרת  Lyck

יח12043. לא  חבש  ןמיתןאויד  יריש  "גרחבמ  ונואנשת תירק 

םיכרכ12044.  2 דיגנה -  לאומש  )ןאויד  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "דלאומש  ןודנול Londonצרת

םיכרכ12045.  3 ןדרי - > תרודהמ   > דיגנה לאומש  )ןאויד  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "חלאומש  םילשורימשת

תוכז12046. ףכל  םשןויד  "דםוליעב  םילשוריעשת

חוליג12047. תונוכמ  ןידב  ןסינםינויד  השמ  "ארעניוו , פשת

"ק12048. בב םירוריבו  םהרבאםינויד  "זסייו , םילשוריכשת

עמש12049. תאירקב  "קויד  םימכח תנשמ   " "דןוכמ "דשח מח

"י12050. שר ןימינביקויד  החמש  ןב  הירא  דוד  ןיילק ,
"סןהכה תובוחרשת

תישארב12051. הרותב -  בקעיםיקויד  ןב  לאפר  "אןירפלה , קרבעשת ינב 

הרותב12052. םיקודקדו  הידעסםיקויד  ןב  םייח  "היבערש , בקעיסשת ןורכז 

תומש ב12053. תינמרג - >  > הרותה לע  סחנפםיקויד  , "אףלוו ןלקצרת

םיכרכ12054.  5 הרותה -  לע  סחנפםיקויד  , "זףלוו םילשוריישת

ילשמ12055. רפס  לע  סחנפםיקויד  , "זףלוו דולמשת

םיכרכ12056.  2 הרדתקו -  םהרבאןקויד  "אטאלב , םילשורינשת

לגי12057. תינברה  לש  התומדל  )ןקויד  הילע הליט ( "דלגי , "דשח מח

אשידק12058. םולשאנקויד  "טןייד , םילשורימשת

דודתואנקויד12059. ןב  והיעשי  "בדעיבא , םילשוריכשת

ןמיתב12060. תידוהיה  הגהנהב  לאיחיתואנקויד  "דןושחנ , הינתנרנשת

םינשרד12061. לש  ןבוארתואנקויד  םייח  "זץיבוניבר , םילשוריכשת

םיכרכ12062.  2 הלעמ -  לש  ךלמילאתואנקויד  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"וןהכה םילשורישת

ןמית12063. תב  לש  לאיחיהנקויד  "חןושחנ , ןגסשת תמר 

דיסח12064. לש  שריהונקויד  יבצ  "חגרובזנאג , סשת

בקעי12065. לש  יולהונקויד  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  "חןיוול , ןודנול Londonפרת



ןשיה12066. בושיב  הטילקו  בקעירויד  "דרזעלא , םילשורישח

תמאה12067. הנקלאןייד  איג  "דרגניטול , םיעשת תב 

לאומש12068. ונברמ  "ם)תוקייד  בשר  ) ריאמ ןב  "סלאומש  םילשורישת

וניזאה12069. תשרפב  םילאוטקא  והיתתמםיגוליד  "וןוסרזלג , םילשוריסשת

יתכלהה12070. ןנורתפו  תויאופר  ידעתומליד  "דןהכ , םילשוריסשת

תמא12071. הדוהיןיד  ןב  קחצי  "גןובנ , יקינולש Salonikaסקת

בשומ12072. תיב  תמא , םירפאןיד  ןובנ , הדוהי -  ןב  קחצי  ןובנ ,
הדוהי "זןב  דווקילסשת

תוינגפוסה12073. תכרב  השמןיד  ןועמש  המלש , "זןב  קרבסשת ינב 

הכרבה12074. םייחןיד  ןב  לארשי  בקעי  טיהלדא ,
"איכדרמ קרבפשת ינב 

עבש12075. ראבב  םירופה  יולהןיד  באז  בוד  "בגרבניטש , עבשעשת ראב 

רישה12076. ןרהאןיד  "דיקסרימ , םילשורינשת

ןובשחו12077. לעופהןיד  לש  ןושארה  יצראה  סונכה 
"חיחרזמה ביבא Tel Avivצרת לת 

ןובשחו12078. ימלועהןיד  זכרמה  - .יחרזמה  "ו פרת
"ו ,טשת םלשורי

ןובשחו12079. לאיחיןיד  ןב  ןועמש  "זןהכ , דודשאעשת

.12080
תדעל יללכה  דעווה  לש  ישעמו  יפסכ  ןובשחו  ןיד 

םיכרכ  2 ןהכהםילבבה -  ןבואר  םימחר  ןב  בקעי  "דדמלמ , םילשורישת

תימלועה12081. הלודגה  היסנכה  יריצל  שגומ  ןובשחו  ןיד 
תישימחה

תורדתסה לש  הרבסהה  תקלחמ 
תימלועה לארשי  "דתדוגא  םילשוריכשת

רמושה12082. תסנכל  תישארה  הגהנהה  תולועפמ  ןובשחו  ןיד 
ןילופב יתדהיתדה  רמושה  "זתסנכ  צרת

הצעומה12083. תולועפמ  ןובשחו  "יןיד  אב יחרזמה  "טלעופה  ביבאצרת לת 

"ח12084. וגאצ לש  "ט  ישת יתנשה  סוניכה  לע  ןובשחו  יתנשןיד  "ח  "טוד "דישת מח

ףסוי12085. תרופ  תבישי  תולועפ  לע  ןובשחו  ףסויןיד  תרופ  "התבישי  םילשוריצרת

הרותה12086. ןרק  תולועפ  לע  ןובשחו  הרותהןיד  "אןרק  םילשוריישת

תסנכל12087. תישילשה  תיצראה  היסנכה  לש  ןובשחו  ןיד 
ןילופב יתדה  יתדהרמושה  רמושה  "זתסנכ  צרת

יתנש12088. ןובשחו  תיתדןיד  תימואל  הדוגא  דוחא " "ו" ביבא Tel Avivצרת לת 

הזה12089. ןמזב  םובי  תוצמ  ץרפןיד  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , קרוישת - וינ

הטנאלאגד12090. הרות  ןושמשןיד  ןב  יבצ  אגרש  ןמטלא ,

רובד12091. הידבועאניד  "פיאכז , םילשורישת

ןלזגד12092. הידבועאניד  "חיאכז , םילשוריעשת

.12093< ימרגד ילימ   > ימרגד ,אניד  רבגניא "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
"אףסוי דווקילעשת

םיכרכ12094.  3 ימרגד -  ךורבאניד  הפמק , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
דוד ירוא  ןב  "ויכדרמ  קרבעשת ינב 

יכדרמ12095. ירמא  םע  ימרגד  ,אניד  ץיבלאומש "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
ריאמ ןב  לאומש  "דיכדרמ  םילשורינשת

טפשמה12096. רואיב  שוריפ  םע  ימרגד  ,אניד  לזרב "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
והיעשי "וםהרבא  קרבנשת ינב 



םיכרכ12097.  4 בתכה - > ןוכמ   > ייחד א לארשיאניד  ןב  םייח  "זתשינבנב , םילשורינשת

םיכרכ12098.  2 ייחד -  לארשיאניד  ןב  םייח  "בתשינבנב , אטשוק Istanbulקת

אתוכלמד12099. המלשאניד  דוד  "זרוש , םילשוריעשת

אניד12100. אתוכלמד  קחציאניד  רתלא  ןב  ןויצ  ןב  "טץיבוביל  לשת

אניד12101. אתוכלמד  לאומשאניד  "ההליש , םילשורילשת

.12102( תינמרג  ) אניד אתוכלמד  םייחאניד  ןב  סחנפ  ןילרבדלפרביב ,

אקיפסד12103. בקעיאניד  ןב  קחצי  םולש  "חיחרזמ , םילשוריעשת

איפר12104. םייחאניד  ןב  לאפר  "וןהכ , קרבסשת ינב 

תולבא12105. השמיניד  רטלא  ןב  הדוהי  ןתנ  רנטרוא ,
"זלאומש דולסשת

רטיא12106. םשיניד  "טםוליעב  םילשורימשת

רטיא12107. .ריאייניד  לאויו  ביל  הדוהי  "חןוסנמחנ , תובוחרעשת

די12108. רטיא  הנוייניד  קחצי  ןב  םהרבא  דוד  "בןמרהא , םילשוריעשת

"ע12109. וש רדסו  םיאשונ  יפ  לע  רתיהו  רוסיא  סחנפיניד  ןב  םיסינ  לאומש  "בןלוג , "דפשת מח

םיכרכ12110.  2 תושיא -  ףסוייניד  ןב  ארזע  "גירצב , םילשוריעשת

םיעובקה12111. רוביצ  תוינעת  עברא  בקעייניד  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבעשת ינב 

השעמל12112. הכלה  םינימה  תעברא  יכדרמיניד  "טןיבור , תיליעעשת תיב 

תוררוב12113. רזעוייניד  "בלאירא , םילשוריסשת

רשעמ12114. יודיו  תוצמו  תורשעמ  רועיב  ןרהאיניד  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורימשת

םירכנ12115. ילושיב  ףסוייניד  ןב  לאכימ  "נץרפ , שת

תפה12116. תעיצב  םייחיניד  ןב  ףסוי  "טהררפ , דעלאעשת

תוכרב12117. ףסוייניד  ןב  לאכימ  "וץרפ , "דנשת מח

רחשה12118. תכרב  לאומשיניד  ןב  בקעי  לארשי  הנורו Veronaת"חזיגאח ,

לארשיל12119. םיעגונה  םינהכ  תכרב  "מיניד  "ושח "דסשת מח

בלחב12120. רשב  והילדגיניד  "טטדימשדלוג , קרבעשת ינב 

םיפסכ12121. "ח  מג ףסוייניד  דרמייהטרו , "" "דשח מח

לאינד12122. יבציניד  םהרבא  לאינד  "טןמרש , םילשוריסשת

.12123( ינועבצ  ) תבשב ןנברד  לאינדיניד  ןב  םייח  םהרבא  "טסדע , םילשוריסשת

תינימשבו12124. תיעיבשב  רועיבה  דודיניד  "זףוטשדלוג , ןימינבמשת די 

ףתושמה12125. תיבה  לאקזחייניד  ןב  השמ  םירפא  טוגנרוק ,
"סאגרש םילשורישת

רגהו12126. רויגה  רזעילאיניד  ןב  ילתפנ  "סרנפוה , ביבאשת לת 

תורנה12127. תקלדה  היראיניד  דוד  ןב  רזעלא  "חלזירב , םילשוריישת

הכונח12128. תורנ  תקלדה  היראיניד  הדוהי  "ורניד , קרבסשת ינב 

"כ12129. הויבו "ט  ויב תבשב , הלוחה  םהרבאיניד  רפוס , "הםהרבא  םילשורינשת

תבשב12130. לכוא  תנכה  לאומשיניד  "אדוד , הלופעסשת

חירה12131. שוח  רסוחמה  םשיניד  "אםוליעב  "דפשת מח

ידוהיה12132. חבטמה  לאוייניד  בקעי  "דףלוו , דודשאשח

לארשי12133. ידוהיל  םטופישו  החפשמה  ןיוראיניד  ןנחלא  "הץיבולטפש , כשת

הלילה12134. לכ  רועינה  ביליניד  םייח  טנ , ' "טצרמ םילשורינשת



הלפתב12135. קספה  קחצייניד  ףסוי  "טןמלדייא , "דמשת בח רפכ 

שידקה12136. םהרבאיניד  "חןובטיס , םילשוריעשת

תומוקמ12137. יארמ  החנמה -  תברקה  תונברקהיניד  תרות  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

בוט12138. םויבו  תבשב  אפורה  םהרבאיניד  רפוס , "הםהרבא  םילשורינשת

תוקחרה12139. םייחיניד  רואיל  םילשורישמש ,

םירצמה12140. ןיב  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

םיארונה12141. םימיה  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

הכונחה12142. גח  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

דעומה12143. לוחו  תוכוסה  גח  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

םירופה12144. גח  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

חספה12145. גח  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

תועובשה12146. גחו  רמועה  תריפס  יגהנמו  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

תבשב12147. לחש  חספ  ברעו  שלושמ  םירופ  יגהנמו  רשאיניד  ןב  השמ  "אךובנרטש , םילשוריסשת

"ל12148. יגרא יגהנמו ק"ק  קחצייניד  ןב  הדוהי  "השאייע  םילשורימשת

חספ12149. ליל  רדסו  ןהכהיניד  קיזייא  קחצי  "אןירפלה , קרבנשת ינב 

תוכוסה12150. גח  ןרהאיניד  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םויב א'12151. לחש  תועובשה  גח  ןועמשיניד  לארשי  "בןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

ירבעה12152. טפשמב  םיזוח  םלישיניד  "דגיטפהרו , םילשורילשת

לארשי12153. ץרא  תלח  ריאמיניד  לארשי  ןב  םייח  "גןמיירפ , קרבסשת ינב 

הכונח12154. םשיניד  "וםוליעב  תילענשת ןיעידומ 

הכונח12155. הכלההיניד  לגד  "ותאצוה  םילשורינשת

והילא12156. יכדרמ  יבר  יקספ  ע"פ  הכונח -  םינברליניד  הארוה  יכרד  שרדמ  "זתיב  םילשורינשת

שדקמב12157. םירופו  רתסא , תינעת  הכונח , םשיניד  "דםוליעב  "דשח מח

תבשב12158. לחש  םירופיכה  םוי  ןועמשיניד  לארשי  "חןמרכיז , תיליעעשת ןיעידומ 

םיארונ12159. םימי  םילשורייניד  לגד  תוברתה  "חןרק  םילשורינשת

ז12160. לארשי -  םירמאמיניד  "וץבוק  ביבאלשת לת 

ויגהנמו12161. לארשי  רביניד  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"דיולה קרוי New Yorkפרת וינ 

חבטמה12162. תורשכ  ףסוייניד  דוד  "דבקעי , "דמח שח

רדסה12163. ליל  לאומשיניד  ןב  ריאמ  "סןמיניירג , םילשורישת

ירבעה12164. טפשמב  עבטמ  םלישיניד  "מגיטפהרו , םילשורישת

תונוממ12165. ןמלזיניד  יכדרמ  ןב  לאקזחי  "טיקסמרבא , ,צרת ןודנול

םיכרכ12166.  4 תונוממ -  ףסוייניד  ןב  ארזע  "נירצב , םילשורישת

ראובמ12167. ןירדהנס  תכסמ  לש  ןושאר  קרפ  תונוממ , יניד 
יולהשרופמו יבצ  םהרבא  "חץיבוניבר , ביבאכשת לת 

רמועה12168. תחנמ  םהרבאיניד  "בהנוי , "דפשת מח

ירבעה12169. טפשמב  רחסמ  םלישיניד  "ןגיטפהרו , םילשורישת

תבשב12170. םיקחשמ  לאינדיניד  ןב  םייח  םהרבא  "הסדע , םילשוריעשת

ירבעה12171. טפשמב  ךוותמ  םלישיניד  "וגיטפהרו , םילשורימשת

םינימה12172. תעבראו  הכוס  םילשורייניד  לגד  תוברתה  "סןרק  םילשורישת



יתפש12173. רואיב  םע  "ר > ופד  > "ך של אקיפס  קפס  יניד 
קפס

, שמש ןהכה -  ריאמ  ןב  יתבש  כ"ץ ,
בקעי ןב  "דלאומש  "דשח מח

תועט12174. וב  האצמנש  הרות  רפס  קחצייניד  רנייטש , קחצי -  םילשוריןייטשדלוג ,

הדובע12175. באזיניד  ןב  ןימינב  לאומש  ןודא , רב 
"בהדוהי ,שת הפיח )

םיכרכ12176.  2 ירבעה -  טפשמב  הדובע  םלישיניד  "בגיטפהרו , םילשורימשת

לארשי12177. יבושיבו  ירעב  תבש  בוריע  םייחיניד  "גץיבונמלק , דודשאעשת

תבש12178. ברעב  לחש  חספ  ברע  ןועמשיניד  לארשי  "בןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ12179.  2 תבשב -  לחש  חספ  ברע  באזיניד  השמ  "ארעגראז , םילשוריסשת

םיכרכ12180.  2 תבשב -  לחש  חספ  ברע  ןועמשיניד  לארשי  "אןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

תבשב12181. תויהל  לחש  חספ  ברע  ןאמלסיניד  ןב  יכדרמ  "דוהילא , םילשורינשת

.12182( שידיאב  ) תבשב תויהל  לחש  חספ  ברע  יבציניד  ןב  לארשי  "יץלוו , םילשורישת

תבשב12183. תוחמש  תכירע  "מיניד  "ושח םילשוריסשת

תוישרפ12184. עבראו  םירופ  םילשורייניד  לגד  תוברתה  "וןרק  םילשוריעשת

תועובשו12185. חספ  הכלההיניד  לגד  "התאצוה  םילשורינשת

ומוי12186. ןב  ףקומו  זורפ  השמיניד  ןב  קחצי  םחנמ  "ולפרג , רפססשת תירק 

ומוי12187. ןב  ףקומו  זורפ  םשיניד  דםוליעב  "" דשח '' מח

.12188< השדח הרודהמ   > לובזורפ קחצייניד  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  גרבנזור ,
עשוהי ריאמ  ריאמ , ןב  "ח - םילשוריסשת

המחלמו12189. אבצ  הדוהייניד  םייח  ןב  ןמלז  המלש  רהה , "גןמ  םילשורילשת

תיציצ12190. לאינדיניד  ןב  םייח  םהרבא  "טסדע , םילשוריעשת

תיבב12191. םייוצמה  תופועב  תורירצ  יבציניד  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "גליוו , קרבעשת ינב 

חספב12192. תוינטק  םלושמיניד  ןמוש  הדוהי -  "דרפיופפ , םילשורישח

ךצפח12193. אצממ  שודיק , םייחיניד  ןב  ףסוי  "זהררפ , דעלאעשת

תאטח12194. ימ  תאזהו  חספ  ןברק  םהרבאיניד  לרפ , ריאמ -  קחצי  לרפ ,
"ביכדרמ "דעשת שח

תבשב12195. לחש  הנשה  שאר  ןועמשיניד  לארשי  "אןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

תיבר12196. ףסוייניד  ןב  לאכימ  "וץרפ , םילשורינשת

ונינמזב12197. םיברה  תושר  אגרשיניד  ןב  קחצי  "דץיבונייטש , םילשורישח

תיעיבש12198. ןביניד  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"גןימינב םילשוריסרת

תיעיבש12199. "ייניד  וגא "ץ  דב לש  םינברה  "דדעו  םילשורישח

תיעיבש12200. םילשורייניד  לגד  תוברתה  "גןרק  םילשורינשת

.12201< שידיא  > תיעיבש םילשורייניד  לגד  תוברתה  "דןרק  םילשורינשת

דמלמ12202. תוריכש  ריאמיניד  ןב  והילא  "אקנומ , קרבעשת ינב 

גלש12203. לאינדיניד  ןב  םייח  םהרבא  "הסדע , םילשוריעשת

הטימשה12204. רבד  לובזורפו -  םיפסכ  תטימש  דודיניד  ןב  םוחנ  השמ  "אאריפש , םילשוריסשת

.12205( ינועבצ  ) זנטעש לאינדיניד  ןב  םייח  םהרבא  "טסדע , םילשוריסשת

טפשמה12206. רואיב  שוריפ  םע  "ן ז"ל  במרהל הסיפת  ,יניד  לזרב "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
והיעשי "דםהרבא  קרבנשת ינב 

הלפת12207. ןיטאיסמיניד  השמ  - "יולה , יניאס Seiniפרת



"י12208. ראה וניברל  תורשעמו  תומורת  הכלהביניד  תובשייתהל  שרדמה  "בתיב  םילשוריפשת

ונמזב12209. ריכש  רכש  םולשת  ךורביניד  ןב  ריאמ  "דוללפא , תיליעשח ןיעידומ 

ןושאר12210. םויב  לחש  באב  העשת  ןועמשיניד  לארשי  "אןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

תבשב12211. לחש  באב  העשת  ןועמשיניד  לארשי  "בןמרכיז , תיליעפשת ןיעידומ 

הכוס12212. תוכלה  םירואיבו -  "מםיניד  "דשח שח

שיא12213. ןוזחה  ןרממ  תוגהנהו  לאומשםיניד  ןב  ריאמ  "אןמיניירג , קרבעשת ינב 

.12214 - ץראב םידסח  תולימגל  תופוקה  לש  תונובשחו  םיניד 
םיכרכ לארשי2  - ץראב םידסח  תולימגל  "יזכרמ  ביבאשת לת 

הלכו12215. ןתח  ינינעב  םיגהנמו  הדוהיםיניד  "זרנזשט , קרבנשת ינב 

תוכרב12216. עבש  ינינעב  םיגהנמו  הדוהיםיניד  "ורנזשט , םילשורינשת

לבאה12217. תיבל  םיגהנמו  ירואםיניד  "עינברהש , םילשורישת

לבאה12218. תיבל  םיגהנמו  לאומשםיניד  ןב  ריאמ  "טיסחנפ , םילשוריסשת

םעלו12219. רעונל  ריאמםיניד  יקסנר , ' "זצש ביבאישת לת 

הרורב12220. הנשממ  םישדוחמ  םשםיניד  "דםוליעב  תיליעשח ןיעידומ 

ב12221. הרורב -  הנשממ  םישדוחמ  "דפעטםיניד  תיליעשח ןיעידומ 

תיביר12222. תוכלהב  םייוצמ  סחנפםיניד  "דןמפנורב , שח

ירטנאק12223. ןופ  יבצםיניד  יכדרמ  - הנסוס , "ד כשת

היסור12224. תודהיו  שטיוואבוילמ  יברה  אשוזאקשודעיד -  "וףלוו , "דסשת בח רפכ 

ימנ12225. רואינשאקיד  םהרבא  ןב  קחצי  "דקנרפ , םילשורינשת

םיכרכ12226.  2 לארשי -  םחנמתריד  םהרבא  ןב  לארשי  "וןמצנט , רפססשת תירק 

יארע12227. םחנמתריד  ןב  יבצ  "אץנלג , תיליעעשת ןיעידומ 

"י12228. פלאב קחצילד  "זןינקעאו , גרובסיהנויסשת

עדי12229. דסחאלד  תבהאו  דומילל ח"ח  ברע  ללוכ 
"עןויעב תיליעשת ןיעידומ 

.12230< םיכובנ הרומ   > ןיריאחלא "ם)הלאלד  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  ,צרת םילשורי

הריפכה12231. ןימינבתולד  "אןייפ , םילשוריעשת

עישוהי12232. ילו  םהרבאיתולד  "הקינזר , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ12233.  4 דוד -  םחנמתוילד  עשוהי  ןב  דוד  "ורגצמ , םילשוריעשת

ךלמה12234. תוילד  דוד , םחנמתוילד  עשוהי  ןב  דוד  "דרגצמ , םילשוריעשת

םיכרכ12235.  6 לאקזחי -  םייחתוילד  בקעי  ןב  לאקזחי  "האנרס , םילשורילשת

םיכרכ12236.  3 ןבואר -  םהרבאתוילד  "דהבודרוק , םילשורישח

הרות12237. תחמש  החמש -  לש  דודםיילד  תיב  ילייח  "טדעו  עשת

םיכרכ12238.  3 םרכה -  ןועמשתיילד  םהרבא  ןב  והילא  קחצי  "זןפג , קרבסשת ינב 

תומא12239. םחנמתילד  ןב  ןמלז  רואינש  "חרגיצנד , ןפרווטנאנשת

.12240< השדח הרודהמ   > ריעה רעש  בקעיתותלד  ןב  ךונח  ןושרג  "דרנייל , םילשוריעשת

םיכרכ12241.  2 ריעה -  רעש  בקעיתותלד  ןב  ךונח  ןושרג  "ברנייל , השרו Warsawנרת

םיכרכ12242.  2 הבושת -  דודיתלד  ןב  בקעי  - קיצנליוו , "נ רת
"ה הנליו Vilnaנרת

ונקפד12243. יולהךיתלד  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ערגניזלוש , קרבשת ינב 

חירבו12244. לאירבגםיתלד  ןב  בילטוג  "ורשיפ , הניוטרת  Vienna



תוחותפ12245. השמםיתלד  לאיחי  ןב  יכדרמ  "אץילרג , קרבסשת ינב 

תירב12246. בודםד  ןימינב  ןב  רדנסכלא  "אסיטרט , ןודנול Londonסרת

.12247' זדול וטיגב  עמדו  אשוזםד  "דקראטשצראה , םילשורינשת

שפנו12248. ןושרגםד  "בןוסניבור , קרבפשת ינב 

םיחבז12249. קחציםד  ןב  היבוט  ןמלז  המלש  סוטאב ,
"צהשמ בוקרטויפ Piotrkowרת

וידבע12250. ימלושמםד  תחפשמ  "דינב  קרבסשת ינב 

םיכרכ12251.  3 םיבנע -  ריאמםד  םייח  ןב  השמ  בוד  "בגרבניו , םילשוריפשת

ץיבמד12252. רפס  הליהקץיבמד -  "ךרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

בולוקוסתויומד12253. "ארב  םילשוריכשת

ארזעתויומד12254. ןב  אביקע  ארזע , "חןב  ביבאלשת לת 

א12255. "ך -  נתב יבצתויומד  ןב  םחנמ  והילא  "סןייטיוג , םילשורישת

םיניבה12256. ימיב  לארשי  תוברתב  םהרבאתויומד  "דלאטש , לשת

תודיסחה12257. ילודג  ןימינבתויומד  ןב  ריאמ  יקסנארא , ' ,צש ביבא לת 

תורוסאה12258. באזתויומד  םהרבא  "טרנזור , קרבעשת ינב 

םיכרכ12259.  3 דוה -  ןרהאתויומד  "דיקסרוס , קרבשח ינב 

תאזאזראו12260. רוזיאמ  דוה  םייחתויומד  ףסוי  "באדבאד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םירוטסיה12261. םיעוריאו  ןרהאתויומד  ןב  קחצי  "חןיול , םילשורימשת

תובשומה12262. םא  לש  התישאר  תפוקתמ  ךורבתויומד  ןרוא ,

םיכרכ12263.  2 תויכ -  " נת מ"םתויומד  "הץיבוקשרה , "דעשת בח רפכ 

ףוגה12264. םייחתומד  ןב  ףסוי  "ההררפ , דעלאעשת

םיכרכ12265.  2 זוזאמ > - חילצמ  ר '  > אסכה ןורכזתומד  "ורפס  קרבנשת ינב 

המוקו12266. םירפאתומד  "טריעי , יבצנשת תריט 

תידיסח12267. עשוהיתומד  "חןיקפיל , םילשורימשת

תורוצ12268. ןימינבתומד  "הסיוו , דעלאעשת

ףסוי12269. המלשימד  םהרבא  ןב  ףסוי  "גןייטשטוג , םילשוריעשת

הירא12270. דודןוימד  ןב  ביל  הדוהי  "וקסיפ , גרפ Pragueעש

.12271< השדח הרודהמ   > הירא דודןוימד  ןב  ביל  הדוהי  "וקסיפ , סשת

יניע12272. ןישנרטמעמד  המלש  ןב  ןפואת"רםוחנ   Ofen

הלואגה12273. רדסו  םחנמ  תומחנו  לאונמעתועמד  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "טןב  םילשוריצרת

לארשי12274. לשיפתועמד  םירפא  ןב  לארשי  "דקינרוה , הרמ Satu Mareסרת וטס 

םירפא12275. םחנמתעמד  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"טשונאמ בובל Lvovנרת

הכיא12276. ךלמה -  אבאתעמד  ןב  םייח  השמ  "גרעטייל , רפססשת תירק 

םיקושעה12277. באזתעמד  דוד  ןב  והילא  "זןודרוג , הנליו Vilnaסרת

םיקושעה12278. ןרהאתעמד  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשוריעשת

לארשי12279. "חתוליפתתעמד  משת

םיקושע12280. םינברתעמד  "ט.ןורבח  ,לרת םלשורי

"ת)12281. וש  ) א רזעילא -  בודקשמד  םולש  ןב  רזעילא  "ברקוצ , ססגרב Beregovoצרת



א-ב12282. טפשמ -  ןשוח  ש"ע  רזעילא -  הדוהיקשמד  דוד  ןב  רזעילא  - גרבצינ , "נ רת
"ז הנליו Vilnaנרת

רזעילא12283. רזעילאקשמד  ןב  יבצ  םהרבא  "הרטומלרפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ג12284. רזעילא -  ינרותקשמד  "אץבוק  םילשורינשת

רזעילא12285. ןמלזקשמד  המלש  ןב  רזעילא  "טץישפיל , דיביונ Neuwiedקת

א12286. רזעילא -  ינרותקשמד  "חףסאמ  סשת

רזעילא12287. באזקשמד  ןב  "נרזעילא  קצירופ Poryckקת

רזעילא12288. בילקשמד  הירא  ןב  ןד  רזעילא  "ג , "עבלר דווקילשת

רזעילא12289. יבצקשמד  ילתפנ  ןב  רזעילא  "בץיוורוה , סשת

רזעילא12290. ןהכהקשמד  רזעילא  ןב  דוד  "זןאלפאק , הנליו Vilnaסרת

.12291< קשמד תורהנ   > רזעילא בוטקשמד  םש  ןב  רזעילא  "זופאפ , םילשוריעשת

םיכרכ12292.  3 רזעילא -  עשוהיקשמד  ןב  רזעילא  "חןישרבש , ףרודסמרהליועת
Wilherms

םיכרכ12293.  4 רזעילא -  קשמד 
( יבצ שיא   ) לאומש ןב  רזעילא 

הטפאמ
ןילבול Lublinת"ו

םיכרכ12294.  7 רזעילא -  קיזייאקשמד  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי הדוהי 

 - "ב סרת
"ט הלשימרפ Przemyslפרת

םיכרכ12295.  6 רזעילא -  לאיחיקשמד  רזעילא  "זטטשנוק , םילשוריסשת

םיכרכ12296.  3 רזעילא -  יולהקשמד  םחנמ  ילתפנ  "טשדח , םילשורינשת

םיכרכ12297.  3 רזעילא -  הדוהיקשמד  ןב  "גרזעילא  ץינסי Jessnitzפת

םיכרכ12298.  2 רזעילא -  בוטקשמד  םש  ןב  רזעילא  "בופאפ , םילשורינרת

םיכרכ12299.  5 רזעילא -  יכדרמקשמד  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ םירפא 

 - "מ רת
"ו הבלסיטרב Bratislavaמרת

םיכרכ12300.  2 רזעילא -  ץינקשמד  ' זיומ לארשי  ןב  רזעילא  "טרגאה , םילשוריצרת

םיכרכ12301.  2 השדח > - הרודהמ   > רזעילא יכדרמקשמד  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "דםירפא  שח

םיכרכ12302.  2 רזעילא -  לאומשקשמד  ןב  רזעילא  "חאדנאל , הנליו Vilnaכרת

.12303( הדשה חישו  בישה ר"א  לש  ח"ב   ) רזעילא ןמלזקשמד  המלש  ןב  רזעילא  "מץישפיל , דיביונ Neuwiedקת

םיכרכ12304.  14 רמתל -  "דץבוקהתמד  סשת

חספ12305. לש  הדגה  יכנא -  המלשןד  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבנשת ינב 

תבשב12306. להא  תיישע  יניד  להאב -  ןדןד  "חןדיבא , םילשוריעשת

תבשב12307. תוזירא  תחיתפ  חתפב -  ןדןד  "חןדיבא , םילשוריעשת

ןידי12308. קחציןד  ןב  רזעילא  "הופאפ , םילשוריעשת

םיכרכ12309.  7 ןידי -  המלשןד  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבמשת ינב 

םיכרכ12310.  2 ומע -  ןידי  ןדןד  "גןאידוד , ןיעהעשת שאר 

הכוס12311. רמא -  ןדלו  ןידי , המלשןד  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

לאינדמ12312. לארשיןד  ןב  לאינד  רדיינשנייטש ,
לרסיא

 - "א מרת
"ה הבלסיטרב Bratislavaמרת

םיכרכ12313.  2 לאינדמ -  ןהכהןד  קחצי  ןב  לאינד  "עהפילכ , קרבשת ינב 

ארשפ12314. ןהכהאנד  המלש  םהרבא  ןב  "ווהילא  יקינולש Salonikaנקת

הרות12315. דומלת  תוכלה  תודומח -  שיא  בייללאינד  הירא  "אףוטשדלוג , תיליעפשת ןיעידומ 



תויראה12316. בוגב  "ילאינד  "עאלפ השרו Warsawרת

הימחנו12317. ארזע  הוקתלאינד  חתפ  .ה  " שת .ך  " "הנת הוקת Petahשת חתפ 
Tikva

רואבו12318. יזנכשא  םוגרת  םע  הימחנו  ארזע  "זלאינד  יקת .ך  " "זנת ןאיוו WIENישת

ימויפ12319. ףסוי  ןב  הידעס  וניבר  שוריפו  םוגרת  םע  ןואגלאינד  ףסוי  ןב  "אהידעס  םילשורימשת

ךיבא12320. יקלא  תא  ןהכהעד  דג  קחצי  לאומש  "הןיקיידוי , קרבנשת ינב 

ךתודהי12321. תא  לאומשעד  הדיסח , השמ -  "דקלירג , םילשורינשת

ךשפנ12322. תא  הנבאעד  ןכשמ  יבבלב  - רבחמ  "ד שח

ינב12323. ךל  יטומעד  "טגרבלוז , "דעשת שח

ואב12324. ןיאמ  רודגיבאעד  "ויתימא , "דעשת מח

בישתש12325. המ  לאומשעד  ןב  דוד  השמ  "חסורג , ץו Vacסרת

בישתש12326. המ  רשאעד  ןב  השמ  "זךובנרטש , םילשורינשת

.12327( ןצמקל רישעל  ריבגל   ) בישתש המ  ןתנוהיעד  "דןייטשרייט , "דשח מח

תא ה'12328. והיעשיהעד  םהרבא  "אפורט , םילשוריעשת

םיכרכ12329.  5 הרורב -  חרזהעד  ןב  ןרהא  "טשטיוד , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ12330.  2 לכשהו -  םולשהעד  ןב  הידבוע  "טהיאדה , םילשורילשת

המכח12331. זעובהעד  םייח  "פירודכ , םילשורישת

םיכרכ12332.  16 ךשפנל -  המכח  בקעיהעד  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"עםחנמ םילשורישת

םיכרכ12333.  5 "ו -  סשת  > תישארב א ךשפנל  המכח  בקעיהעד  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"זםחנמ םילשוריעשת

םיכרכ12334.  2 הכורע -  רודגיבאהעד  "חןמטלא , קרבעשת ינב 

תולגה12335. תועובש  לע  םיקסופה  ילודג  ןתנוהיתועד  "זזפ , םילשוריעשת

תולגה12336. תועובש  לע  םיקסופה  ןתנוהיתועד  "זזפ , םילשוריעשת

רבליהומ12337. לאומש  לש ר ' ויתופקשהו  ףסויויתועד  "גרבליהומ , םילשוריפרת

גאט12338. סנ  ' יבר דודםעד  תיב  ילייח  "דדעו  עשת

ךאק12339. 'ס  ניבר דודםעד  תיב  ילייח  "דדעו  עשת

רעדניק12340. 'ס  ניבר דודםעד  תיב  ילייח  "אדעו  סשת

לוז12341. ןטלה  שנעמ  ןייא  ךיז  יוו  הגהנה : נוא  רסומ  "מןעד  "השח אקארקצר

אטעג12342. רעוועשראוו  ןיא  דנאטשפיוא  םירמאמרעד  1978ץבוק 

םיכרכ12343.  4 םישרדמ -  עלא  ןופ  רצוא  ףסוירעד  לארשי  1926ןיווז ,

ךארפש12344. רעשידיי  רעד  ןופ  רצוא  םוחנרעד  "יוואקשטוטס , שת

תונכדש12345. ןוא  םיכודיש  ןופ  רצוא  םהרבארעד  "חסלעזיימ , לואירטנומסשת

תיבה12346. תגהנה  ןוא  ןיאושינ  תחמש  ןופ  רצוא  םהרבארעד  "חסלעזיימ , לואירטנומסשת

םיכרכ12347.  2 רענדער -  רענאקירעמא  שידיא  גרעד  "טץיוואקילעז , סרת

עניירקוא12348. ןיא  ןברוח  רעשידיא  .לרעד  "פשטיוואנאזאח , ןילרברת

רענדער12349. רעשידיא  לאומשרעד  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "זקחצי  פרת

םיכרכ12350.  474 לארטש -  רעשידיא  לארטשרעד  רעשידיא  "גרעד  םילשורילשת

.123512 תמא -  לארשירעד  "ארלימ , וגקיששת

דלעפ12352. תונבר  רענקירמא  ןופ  תמא  לארשירעד  1940רלימ ,



םיכרכ12353.  3 קידצ -  רעצידיירג  קחצירעד  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "דגרבנזור , םילשורישח

םיכרכ12354.  5 לאווק -  רעגלייה  "זץבוקרעד  קרבישת ינב 

סיוו12355. ליטפעש  יבש  יבר  בר -  רעינאמיש  רעגלייה  המלשרעד  לאומש  "דרלט , עשת

תבש12356. רעגילייה  ןרהארעד  לאומש  "דץיבוקשרה , קרבשח ינב 

םיכרכ12357.  2 הרות -  ןיא  טנייה  רמתיארעד  ןב  ריאמ  "טםיובנזור , וקיסקמכשת

בר12358. רעזדאל  רעד  ךאנ  דפסה  בדרעד  והילא  "בןירפלה , 'ערת זדול

קאטשניוו12359. בקעירעד  ןב  עטנ  סחנפ  "ץגרובצניג , השרורת

געוו12360. "דןוילגרעד  סריא Buenosכשת סונאוב 

םשה12361. שודק  וצ  געוו  הדוהירעד  יבצ  ןב  םייח  השמ  "טואל , יקצילבדפרת

תורוד12362. עטעצעל  יד  ןיא  טלעוו  עשידיא  יד  ןופ  לייז  לדנמרעד  םחנמ  "דץילרג , םילשורישח

ג12363. א -  םייח -  ץפח  לאומשרעד  "וןיקסילפ , השרוצרת

םייח12364. ץפח  חרעד  ת"שףלאוו ,

םיכרכ12365.  12 ןועובש - )  ) דוי ינומארעד  ימולש  תדוגא  ןופ  ןאגרא 
"טלארשי ערת

םיכרכ12366.  2 רצוא -  רעשידוי  םהרבארעד  "דרשלגנא , "דשח מח

ןעטראג12367. רעשידוי  ךינהרעד  ךונח  "היקפשטנרשט , השרו Warsawצרת

רעהיצרע12368. רעשידוי  ךינהרעד  ךונח  "ויקפשטנרשט , בוקרטייפצרת

ןצעזעג12369. לאינאמערעצ  עשדיי  יד  טייצ  ןייז  ןוא  דיי  לאפררעד  ןב  ןושמש  "זשריה , סריא Buenosטשת סונאוב 

רעקעוו12370. רעשידיי  רעקעוורעד  רעשידיי  "הרעד  "דעשת מח

םאלפ12371. רעשידיי  השמרעד  לארשי  ןב  ריאמ  "חןאמצראווש , הדנקישת

תבש12372. רעשידיי  השמרעד  ןב  ןמלז  המלש  "ויאגרש , זירפכשת

תבש12373. רעביל  דודרעד  לארשי  ןב  בוד  והילא  "וןירפלייה , פרת

םיכרכ12374.  2 יבר -  רעשטיוואבויל  "גהיפרגויברעד  סשת

םיכרכ12375.  3 ןייש -  רעגיטכיל  לשרעהרעד  בהז , "הישמ  םילשוריסשת

ףוס12376. םי  תעירק  ןופ  סנ  לאיחירעד  ןב  עשוהי  השמ  ןאמדנאל ,
לכימ

יבר12377. רעראמטאס  ןרהארעד  "זןירמזור , כשת

קידצ12378. רעזנאס  עשוהירעד  "זרקאר , פרת

לכה12379. ךס  הילדגרעד  "זקילבוב , פרת

בובאב12380. ןופ  בר  רעטשרע  )רעד  בובאב  ) םיקידצ תיב  "התכרעמ  ןילקורבעשת

ןעווייא12381. רענרעטטופ  ?רעד  רודגיבא יכדרמ  "דיקסניווירק , בוקרטעיפ Podgorzeסרת

לייז12382. רעגידרעייפ  דודרעד  ןב  ףסוי  "זרגרבנייש , םילשורילשת

ףערטעמאזוצ12383. גנילטפניפ  .חרעד  "טסקופ , סשת

םיכרכ12384.  3 רעקאלפ -  טאלברעד  "ושדוח  השרו Warsawסרת

רצוא12385. רעניגראברעפ  רצוארעד  רעניגראברעפ  רעד 

לטיווק12386. רעקצאק  בקעירעד  וראק , הירא -  לאכימ  דנאר ,
"חקחצי Tunisסשת דודשא

יבר12387. רעקצאק  גילזרעד  סחנפ  "חןמסקילג , בוקרטויפצרת

בובאב12388. ןופ  ןויצ  תשודק  )רעד  בובאב  ) םיקידצ תיב  "גתכרעמ  ןילקורבעשת

בר12389. אנרעצרעד  לטע  "ובוקדח , משת



םיכרכ12390.  3 רעדניק -  וצ  טדער  יבר  קחצירעד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , נשת

תבש12391. תבשרעד  "מרעד  שת

בר12392. רעוואניש  דודרעד  םייח  "זןאקאב , משת

ךורע12393. ןחלש  ץריהרעד  ילתפנ  "זןאמרהע , פרת

קדצ12394. חמצה  "ג  הבכשר "ר  ומדא סאוו  לארשי  עמש  םולשרעד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"טאנכש צרת

םיכרכ12395.  5 לאווק -  הרות  ןרהארעד  ןב  אשוז  רדנסכלא  ןאמדירפ ,
"אעשוהי ישת

םיכרכ12396.  2 ןטייקכעלנעזרעפ -  ענייז  ןוא  דומלת  דודרעד  "דיכלמ , זירפכשת

םיכרכ12397.  2 השעמ -  רימ א  ןסינלייצרעד  "דלדנימ , נשת

דיל12398. ןייז  אנעה  ןופ  שודק  דילשעד  ןייז  אנעה  ןופ  שודק  הינמרגת"סשעד 

ירזעיבא12399. יבצתעד  ןב  גילז  ירזעיבא  ךברעיוא ,
"וןימינב םילשוריעשת

םיכרכ12400.  2 םהרבא -  "גץבוקתעד  םילשורינשת

תורוא12401. ריאמתעד  השמ  "דלגופבר , ןגשח תמר 

םיכרכ12402.  2 חרוא -  בישילאתעד  יגח  "ההאנ , קרבעשת ינב 

והילא12403. והילאתעד  "דםירש , ביבאסשת לת 

םיבז12404. והילא -  םינורחאותעד  םינושאר  "עתוינשמ ע"פ  םילשורישת

ןיצקוע12405. םידי , םוי , לובט  םיבז , ןירישכמ , רזעילא -  םהרבאתעד  ןב  םירפא  רזעילא  רטניברש ,
"ביבצ עשת

רזעילא12406. לארשיתעד  ןב  איסוז  רזעילא  לוגיטרופ ,
םהרבא

םיקלא12407. )תעד  ךרוע  ) םולש "גןמלוא , קרבלשת ינב 

םיקלא12408. םולשתעד  "הןמלוא , םילשוריעשת

א12409. םיקלא -  קחציתעד  םהרבא  קוק , דוד -  רנרוט ,
ןמלז המלש  ןב  "אןהכה  פשת

הנומא12410. יבצתעד  ףסוי  "גרניו , םילשוריסשת

םיכרכ12411.  3 הנומא -  והילאתעד  ןב  דוהא  "ויקסבוקר , םילשוריסשת

רשא12412. רשאתעד  "אהילא , קרבעשת ינב 

המכחב12413. ןרהאתעד  ןב  אוהיבא  םהרבא  ילאקס , "וןהכ  קרב Bene Berakעשת ינב 

אעיצמ12414. אבב  ןימינב -  יבצתעד  הירא  ןב  באז  ןימינב  "פןמלוו , קרבשת ינב 

םיכרכ12415.  2 הכרב -  דודתעד  ץלוהנרב , המלש -  "וץישפיל , קרבעשת ינב 

םיכרכ12416.  2 םילודג -  םשתעד  "פםוליעב  "דשת מח

םימכח12417. ירבד  ךלמילאתעד  יבצ  ןב  ףלוו  באז  "טלשימ , םילשוריפרת

"י12418. ראה תרותל  אובמ  ויכרד -  ןוריתעד  בל , "חרב  "דסשת מח

קחציתעד ה'12419. ןב  םהרבא  "דהנחוא , םילשוריסשת

רוסיאה12420. לאפרתעד  "אהדנמ , ילשוריפשת

שיא12421. ןוזחה  היראתעד  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "היאני , קרבסשת ינב 

םייחה12422. םשתעד  "גםוליעב  "דסשת מח

הרש12423. להא  םייחה -  שוניבתעד  ןימינב  ןב  הירא  באז  "ארניבר , ביבא Tel Avivכשת לת 



םיכרכ12424.  2 ילארשיה -  היעשיתעד  ךונח  ןב  והילא  לארשי  - סקופ , "ה צרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ12425.  3 הכלה -  לואשתעד  ףסוי  "טןייטשנזייא , םילשוריסשת

םידעומה12426. קחציתעד  םהרבא  ןב  ןבואר  "פגרבסולש , םילשורישת

הצקומה12427. לאומשתעד  תעד  קרבללוכ  ינב 

ןיאושינה12428. קחציתעד  םהרבא  ןב  ןבואר  "אגרבסולש , םילשוריפשת

ב ד12429. רפוסה -  סורקתעד  - ןהכ , "ט ביבאנשת לת 

תלטוטמה12430. תלאש  ןינעב  תיתימאה  םיקסופה  ןנחלאתעד  "דןירג , "דשח מח

השודקה12431. ,תעד  תוילגרמ "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
גילז רשא  "טהיעשי  םילשוריכשת

םינברה12432. ךורבתעד  םהרבא  "בגרבנייטש , השרו Warsawסרת

םינברה12433. ץרפתעד  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "פרשכ , השרו Warsawרת

"ד12434. ירה "דןיידתעד  דעלאשח

תבשה12435. קחציתעד  םהרבא  ןב  ןבואר  "טגרבסולש , םילשוריעשת

םיכרכ12436.  2 םשה -  םשתעד  "זםוליעב  םילשוריעשת

הליפתה12437. קחציתעד  םהרבא  ןב  ןבואר  "פגרבסולש , םילשורישת

המיזמו12438. יכדרמתעד  ןב  ןמלז  םלושמ  םיוברברול ,
"בהדוהי בובל Lvovסרת

ע"ז12439. להו ' תועד  לה ' "ם  במר הבשחמו -  רשאתעד  ןב  השמ  "מךובנרטש , קרבשת ינב 

תותסו12440. דודתעד  השמ  ןב  עשוהי  "הרגרבניו , םילשוריעשת

הנובתו12441. והילאתעד  ןב  םייח  "אףסוי  ערת

ןירישכמ12442. הנובתו -  והילאתעד  "ביקסרימודנס , םילשוריעשת

הרותו12443. ןויצתעד  ןב  םיסנ  "עןהכ , הוקתשת חתפ 

הרותו12444. והירמשתעד  ןב  והילא  "דרנטוה , לואירטנומשח

םימכח12445. ידימלת  לש  ןילוח  תחיש  םינקז -  יולהתעד  הנוי  ןב  םהרבא  "אאגניטיא , קונס Sanokערת

םינקז12446. לארשיתעד  בקעי  ןב  בד  המלש  "זלגס , קרבעשת ינב 

םיכרכ12447.  2 םינקז -  בישילאתעד  יגח  "אהאנ , קרבעשת ינב 

םיכרכ12448.  2 םינקז -  תופסותהתעד  - ילעב  "ד צקת
"י ןפוא Ofenרת

םיכרכ12449.  2 םירדח -  תעדהתעד  ביתנ  "חתבישי  םילשוריעשת

םייח12450. סחנפתעד  ןב  לארשי  םייח  ןאמרמיצ ,
"טבקעי ביבא Tel Avivישת לת 

ב12451. םייח -  לארשיתעד  םייח  "גרלפש , הפיחסשת

םייח12452. דודתעד  ןב  ןבואר  "חץרפ , הירבטנשת

םיכרכ12453.  2 םייח -  דודתעד  לאומש  ןב  םייח  "זןיקלאוו , םילשורינשת

םיכרכ12454.  3 המכח -  חרפתותעד  םחורי  "בתבישי  םחוריסשת

םיכרכ12455.  4 המכח -  והימריתעד  ןב  םייח  ףסוי  "גםיובלא , "דעשת מח

םיכרכ12456.  3 רסומו -  המכח  יולהתעד  םחורי  "זץיבוביל , כשת

םיכרכ12457.  7 םימכח -  קחציתעד  םהרבא  ןב  ךורב  ףסוי  "חןיטשניו , ביבאלשת לת 

ןח12458. םייחתעד  השמ  ןב  הימחנ  "חדלפניש , ןודנולסשת

הדנ12459. תוכלה  הרהט -  ךורבתעד  תלחנ  "וללוכ  םילשוריעשת



הרהט12460. ןהכהתעד  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "וטרופפר , קרבעשת ינב 

א12461. תורהט -  יולהתעד  םירפא  ןב  קחצי  "הרגרבניו , "דעשת מח

הדוהי12462. הדוהיתעד  "באריפש , קרבעשת ינב 

ןתנוהי12463. עטנתעד  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "בץישבייא , השרו Warsawסרת

םיכרכ12464.  2 לאוי -  לאויתעד  "אטפולק , הפיחנשת

ףסוי12465. יכדרמתעד  ןב  השמ  ףסוי  "חןאמרל , קרוי New Yorkצרת וינ 

אעיצמ12466. אבב  ףסוי -  ינרותתעד  "גץבוק  דודשאנשת

םיכרכ12467.  14 ףסוי -  יולהתעד  ןויצנב  ןב  ףסוי  םייח  "גסלקניד , קרבלשת ינב 

םימתכו12468. תותסו  רשוי -  לאומשתעד  ןב  המלש  ףסוי  ץיבוקנימ ,
"ורזעילא קרבעשת ינב 

םיכרכ12469.  3 לאקזחי -  לאקזחיתעד  "בןהכ , םילשוריפשת

םיכרכ12470.  2 לארשי -  ףסויתעד  ןב  לארשי  "גןמהל , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ12471.  8 לארשי -  לארשיתעד  "בץרווש , םילשוריפשת

רכששי12472. יכדרמתעד  ןב  בוד  רכששי  "זראוטיל , ןפוא Ofenפקת

א12473. ןהכ -  רזעילאתעד  ןב  לבייפ  אגרש  "זןהכ , כשת

חספ12474. ןהכ -  ןהכהתעד  לארשי  לאומש  ןב  םירפא  "חסיוו , םילשוריסשת

םיכרכ12475.  2 ןהכ -  ןמלזתעד  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשורינשת

םיכרכ12476.  2 ןהכ -  שריהתעד  יבצ  ןב  ןמחנ  "האנהכ , קרבנשת ינב 

םיכרכ12477.  19 תורשכ -  דודתעד  ןב  הידידי  בקעי  ינדע , "אןהכה  קרבסשת ינב 

םינובנל12478. לבטתעד  דוד  ןב  בקעי  השמ  "טףראשדרווש , נרת

ריאמ12479. ריאמתעד  "דיקסבורוב , "דסשת בח רפכ 

תוכמ12480. תומזמ -  סחנפתעד  ןב  ףסוי  והיקזח  "דרביירש , םילשורינשת

םיכרכ12481.  2 ארקמ -  יולהתעד  לאומש  "טרטכש , םילשורימשת

םיכרכ12482.  2 יכדרמ -  ןבתעד  קיזייא  קחצי  יכדרמ  ץיבוניבר ,
רב בוד 

 - "ט צרת
"ט ןדיק Kedainiaiישת

א12483. ןרמ -  םייחתעד  יעור  "פיואחימ , קרבשת ינב 

השמ12484. ןבתעד  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"טלארשי בובללרת  Lvov

םידעומ12485. השמ -  םיסינתעד  ןב  השמ  "זלטיבא , םילשוריעשת

םיכרכ12486.  2 השמ -  ףסויתעד  םולש  ןב  השמ  "דןאמדירפ , םילשורימשת

םיכרכ12487.  6 השמ -  הרוגידסתעד  ינרות  "הץבוק  םילשורילשת

םימש12488. ידיב  תובוחו  ןוממ  תווצמ  ב >  > טפשמ םהרבאתעד  ןב  בקעי  "ערנסיר , קרבשת ינב 

םישרוי12489. תובוח  ג >  > טפשמ םהרבאתעד  ןב  בקעי  "ערנסיר , קרבשת ינב 

תווצמב12490. היפכו  המידק  ד >  > טפשמ םהרבאתעד  ןב  בקעי  "ערנסיר , קרבשת ינב 

הישפנל12491. הניד  שניא  דיבע  א >  > טפשמ םהרבאתעד  ןב  בקעי  "ערנסיר , קרבשת ינב 

לובזורפו12492. םיפסכ  תטימש  ה >  > טפשמ םהרבאתעד  ןב  בקעי  "ערנסיר , קרבשת ינב 

םינובנ12493. השמתעד  ןב  לכימ  לאיחי  אריפש , - "חאנהכ בלסורי Jaroslawסרת

םיכרכ12494.  6 הטונ -  ןבתעד  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "טבקעי  קרבסשת ינב 

םיכרכ12495.  2 "ת - > וש  > "מ וח "ע , הא רפוס  םנובתעד  החמש  ןב  אביקע  "הרפוס , םילשוריכשת



םיכרכ12496.  2 רפוס -  םנובתעד  החמש  ןב  אביקע  "גרפוס , םילשוריכשת

םיכרכ12497.  3 רפוס -  החמשתעד  ןב  ןרהא  "חגרבנירג , ץיבולהימ Michalovceפרת

תורטפה ב12498. םירפוס -  לטייפתעד  אגרש  ןב  בד  םייח  "הץיבוניבר , םילשורימשת

םיכרכ12499.  6 "ע > - באר שוריפ  לע   > ארזע םייחתעד  השמ  ןב  הימחנ  "אדלפניש , םילשוריעשת

םיכרכ12500.  4 םיתע -  םהרבאתעד  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"דקחצי םילשוריסשת

סחנפ12501. יבצתעד  ןב  סחנפ  "אןמניש , ביבאסשת לת 

םישודק12502. דניקסיזתעד  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"טןהכה הנליו Vilnaלרת

םישודק12503. הדוהיתעד  ןב  היבוט  לארשי  טאטשנזייא ,
יבצ

 - "ז נרת
"ח גרוברטפנרת  Peterburg

םישודק12504. ןהכהתעד  ןרהא  ןב  דוד  "טטרופאפר , ונרוויל Livornoסקת

םישודק12505. והילאתעד  "ביבוט , קרבעשת ינב 

.12506< תעדה יחבש   > םישודק ןבתעד  שריה  יבצ  הדוהי  ןייטשנכייא ,
םילשוריהשמ

.12507< השדח הרודהמ   > םישודק דניקסיזתעד  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"נןהכה קרבשת ינב 

םיכרכ12508.  4 םישודק -  רשאתעד  ןב  דוד  םהרבא  "מןאמראוו , בובל Lvovרת

םיכרכ12509.  2 םישודק -  ןבתעד  שריה  יבצ  הדוהי  ןייטשנכייא ,
"טהשמ בובלרת  Lvov

םיכרכ12510.  3 טעמ  - שדקמ   > םישודק רשאתעד  ןב  דוד  םהרבא  "וןאמראוו , בובל Lvovנרת

.12511< םדא תראפת   > חוליג תונוכמ  ןינעב  וניתובר  חוליגתעד  תונוכמ  ןינעב  וניתובר  "חתעד  םילשוריסשת

ב12512. תיבר -  בקעיתעד  "זדלוונירג , קרבסשת ינב 

תיביר12513. לארשיתעד  ןב  ןועמש  בקעי  "בסושנרטש , דודשאסשת

לאפר12514. והילאתעד  ןב  ריבד  "דםירש , קרבנשת ינב 

"י12515. שר בילתעד  הירא  ןב  היחתפ  "בןיקנמ , ביבא Tel Avivשת לת 

תיעיבש12516. הילדגתעד  והילא  ןב  ןושמש  "ורטכש , "דעשת מח

תבש12517. והילאתעד  ןב  דוהא  "חיקסבוקר , םילשורינשת

תבש12518. הרשתעד  להא  םיכרבא  תובוחרללוכ 

םולש12519. ףסויתעד  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"ההשמ נשת

םיכרכ12520.  5 םולש -  השמתעד  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"טףסוי משת

המלש12521. בקעיתעד  ןב  ןמלז  המלש  "דםוטייב , ץלוקשימ Miskolcשת

םיבז12522. המלש -  ןרהאתעד  ןב  המלש  "חןמדלפ , םילשורינשת

ןיטיג12523. המלש -  המלשתעד  תעד  ללוכ  "וץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ12524.  2 המלש -  המלשתעד  "פיאבג , הידוהשת בשומ 

םיכרכ12525.  3 המלש -  המלשתעד  "עהבלוו , םילשורישת

תובורעת12526. לאומש -  השמתעד  ןב  לאומש  "חןטיבא , םילשוריעשת

תיעיבש12527. רועיב  לאומש -  םשתעד  - םוליעב  "ד שח

החמש12528. "חץבוקתעד  "דעשת מח

ירמא12529. בל  יתפש -  יבצתעד  ףסוי  "ערניו , םילשורישת



יתפש12530. דודתעד  "חיפח , "דעשת מח

םיכרכ12531.  5 אגרש -  באזתעד  ןרהא  ןב  אגרש  יבצ  "דדרבסורג , קרבסשת ינב 

הדנ12532. הנובת -  ןהכהתעד  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "עןב  קרבשת ינב 

.12533< תיתפרצ םוגרת  םע   > תונובת יחתעד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב( םילשוריסשת

.12534< שוריפ םע   > תונובת יחתעד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריסשת

.12535< דימלתל בר   > תונובת יחתעד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( קרבעשת ינב 

םיכרכ12536.  4 תונובת -  יחתעד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( םילשוריסשת

אשישק12537. רמו  אקוני  רמ  רפסו  תונובת  יחתעד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
השמ ףסוי  רניפס , "ל - ) חמר "ט( םילשוריעשת

רשא12538. ןב  די  בתכ  ןינעב  הרות -  הרותתעד  "התעד  םילשורינשת

.12539< תעד יוליג   > "ד ב וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"גןהכה 'ןערת זרב  Berezhany

הרות12540. קחציתעד  םייח  "זןמדירפ , נשת

הרות12541. יבצתעד  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"דשריה "בשח הרא

הרות12542. רשאתעד  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשורישח

.12543( חכ א-  ) א השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12544( חל - טכ  ) ב השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

-ס)12545. טל  ) ג השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12546( טצ - אס  ) ד השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12547( איק ק-  ) ה השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12548( חנק - ביק  ) ו השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12549( בפק - טנק  ) ז השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12550( בר - גפק  ) ח השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12551( טלר - גר  ) ט השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12552( וסר - מר  ) י השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12553( אצר - זסר  ) אי השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12554( אכש - בצר  ) בי השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

.12555( גת - בכש  ) גי השדח > הרודהמ   > "ד וי הרות  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת



הרות12556. יולהתעד  היבוט  והיעשי  "ברוטקריד , משת

םיכרכ12557.  9 הרות -  השמתעד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"בןהכה משת

םיכרכ12558.  2 הרות -  באזתעד  לאלצב  ןב  עשוהי  - ןייטשפיג , "ב צרת
"ד בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ12559.  8 הרות -  יולהתעד  םחורי  "אץיבוביל , םילשוריסשת

שדקה12560. ץראב  בצמה  ינינעב  הרות  בדתעד  םולש  "באפלוו , תגמשת תירק 

הפקשהו12561. הרות  ךלתעד  ורמאיו  ךינקז  "טתכרעמ  קרבעשת ינב 

ימואל12562. תורשל  תונב  סויג  לע  ןיד  יקספ  טקל  הרות  הרותתעד  "דתעד  םילשורישח

"ק ת"ו12563. האב בצמה  הרות ע"ד  קחציתעד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , "דמשת מח

םיכרכ12564.  2 "ת -  הע הישות  יבצתעד  ףסוי  "הרניו , םילשוריסשת

הלפת12565. והילאתעד  ןב  דוהא  "גיקסבוקר , םילשורינשת

תיברת12566. ןהכהתעד  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "וןב  קרבסשת ינב 

םיכרכ12567.  2 ךלע -  ריאמןתעד  והילא  "ובוטילא , תיליעסשת רתיב 

עובשה12568. תשרפל  לאיזועףד  רפסה  "התיב  םילשוריכשת

םיכרכ12569.  16 תידוהי -  תוברתל  תידוהיףד  תוברתל  "בףד  םילשורינשת

םיכרכ12570.  26 ףדה -  לע  ,ףד  ןיילק םהרבא -  דוד  םיובלדנמ ,
עשוהי ץיבוקפל , חנ -  "הםהרבא  םילשוריסשת

הניפס12571. לש  יולהףד  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ12572.  5 הניפס -  לש  םייחףד  "הץיבולבונק , "דנשת מח

םימודק12573. ףסויםיסופד  םייח  ןב  םהרבא  "וירעי  םילשורישת

םיכרכ12574.  2 תיאלקחה -  תובשיתהל  הכלה  "גץבוקיפד  םיבלעשלשת

הליפת12575. ירואיבל  רזע  יכדרמיפד  ףסוי , רב  םואברבלפ ) )

םיכרכ12576.  14 ןויע -  השמיפד  ןב  חנ  לארשי  "גןונרא , קרבעשת ינב 

תודבועו12577. לארשיםיפד  "ךתדוגא  ,שת םילשורי

תוכוסה12578. גחל  םייחםיפד  ךונח  ןב  יכדרמ  "וןהכה , םילשוריטשת

תועובשה12579. גחל  םייחםיפד  ךונח  ןב  יכדרמ  "גןהכה , םילשוריישת

ארקמה12580. ימעט  דומילל  תיתדםיפד  הקיסומל  ילארשיה  "טןוכמה  םילשוריישת

םיכרכ12581.  7 ארקמה -  ימעט  דומילל  בקעיםיפד  ןימינב  ןב  לאכימ  "דןמלרפ , םילשורישח

םיכרכ12582.  2 ךירדמל -  לארשיםיפד  תדוגא  יריעצ  "זתורדתסה  טשת

םירופל12583. םייחםיפד  ךונח  ןב  יכדרמ  "גןהכה , ,ישת םילשורי

ןיליפת12584. תוכלה  "ף  ירל שוריפמ  הדוהיםיפד  "ויראדמלא , םילשוריעשת

.12585< השדח הרודהמ   > והילא "א)קודקד  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריעשת

והילא12586. יזנכשאקודקד  יולה  רשא  ןב  ,ש"בוהילא  אנזיא

םיכרכ12587.  2 והילא -  "א)קודקד  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ג,והילא  ,צקת אנדארוהו אנליוו 

ימלשוריה12588. דומלתה  תפשל  תילילגה  תימראה  קודקד 
רפסקםישרדמהו "וסאיול , משת

תיארקמה12589. תימראה  עשילאקודקד  "ןןורמיק , עבששת ראב 

םיכרכ12590.  2 הכלהה -  םייחקודקד  ןב  השמ  "זףירכ , םילשורינשת

השומשו12591. ןושלה  ןרהאקודקד  םייח  "וןאלפאק , ,פרת קראי וינ 



שדוקה12592. ןושל  לחרקודקד  "זרנלוו , ביבאמשת לת 

םירוקב12593. שפנ -  לש  םיתמוהקודקד  םילוח  "ה.תוליפת  הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ12594.  6 "א -  רגה -יקודקד  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
יכדרמ םהרבא  "אןייטשניבור , קרבנשת ינב 

םימעטה12595. השמיקודקד  ןב  ןרהא  רשא , - "טןב גיצפיל Leipzigלרת

םירבח12596. לאומשיקודקד  ןב  םהרבא  םייח  "גהדנארימ , יקינולש Salonikaסקת

תינעת12597. השדח - > הרודהמ   > םירבח לאומשיקודקד  ןב  םהרבא  םייח  "זהדנארימ , םילשוריסשת

ןיטיג12598. םירפוס -  ןהכהיקודקד  החמש  ריאמ  "וםולבדלפ , כשת

םיכרכ12599.  13 םירפוס -  המלשיקודקד  ןב  עטנ  ןתנ  לאפר  ץיבוניבר ,
דניקלאז

 - "ח כרת
"ז ןכנימ Munichנרת

םיכרכ12600.  19 םלשה -  םירפוס  םלשהיקודקד  ילארשיה  דומלתה  ןוכמ  "גירבח  םילשורימשת

תבש12601. "י -  שריפל םירפוס  "ייקודקד  שריפל םירפוס  "זיקודקד  משת

תוכרב12602. ימלשורי -  דומלתל  םירפוס  רואינשיקודקד  ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  "ש , קז
באז "גןמלז  םילשורישת

םירפס12603. הירשיקודקד  ןב  דוד  "חיקצילבד , קרבמשת ינב 

"י12604. שר "ייקודקד  שר וטנרטד Rivaש"כיקודקד  הויר 

םיכרכ12605.  2 "י -  שר היעשייקודקד  ןב  קיזייא  קחצי  "סךאברעיוא , קרבשת ינב 

הרות12606. םהרבאיקודקד  ןב  השנמ  ןמלז  ןייטשניבור ,
"גאבא בוקרטויפ Piotrkowפרת

הרות12607. לפאקיקודקד  בקעי  "מץינייר , קרב Bene Berakשת ינב 

הרות12608. ריאמיקודקד  ןב  המלש  "זןילוסא , קרבעשת ינב 

היצנו Veniceש"וםיקודקדםיקודקד12609.

ותנומא12610. רדו  לארשירד  יבצ  "זואט , הנומצענשת

תרחסו12611. המלשרד  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

הליהקןישטיהארד12612. "חרפס  וגקישישת

בהז12613. סייפינוברד  ןב  השמ  "הכ"ץ , טריפ Fuerthמקת

םיכרכ12614.  2 ךורבהגרד -  עבראבכוכ , תירק 

הביבסהו12615. בלסירוב  הליהקץיבוהורד  "טרפס  ביבאישת לת 

רוכזי12616. רפס  ןישטיהורד  רפס  הליהקןישטיהורד -  "טרפס  ביבאכשת לת 

לופנואיל12617. קסיורד , רוימ , הליהקהיורד , "גרפס  לשת

א ב ג12618. אתיירואד -  םולשיקתפורד  קחצי  ןב  םייח  בקעי  - רפוס , "ז משת
"ה םילשורינשת

ארקי12619. ןורכזרורד  "זרפס  קרבסשת ינב 

םיכרכ12620.  2 ארקי -  רורדרורד  "ובוינוי , םיעשת תב 

היעשישורד א"י12621. ןב  השמ  םייח  לאפר  םיאנ , "אןב  םילשוריכשת

"ח12622. מגו "ק  חה דובכל  םיברב  שרד  רשא  רזעילאשורד  לאקזחי  "טגרבסדנל , אנפמעקצקת

חספ12623. תוכלהב  ףסוישורד  ןב  הדוהי  טאלוב , - "דןבא אטשוק Istanbulפר

שרד12624. "ל)שורד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "גהדוהי  גרפ Pragueנש

ב12625. שרד -  בקעישורד  לאלצב  ןב  הירש  "ויקצילבד , קרבמשת ינב 

הנומאה12626. ןרהאשורד  דהטאר , '' מח

םוצמצהו12627. שובלמה  לארשישורד  "אגורס , םילשוריסשת



םדא12628. ינימ  ארקנה ג ' םולששורד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"דאנכש שח

ינשה12629. דלאפאעל  רסיקה  תריטפ  לע  דפסה -  יולהשורד  לאקזחי  ןב  לאומש  "באדנאל , גרפ Pragueנקת

םהרבאד12630. אתוכז  רפסה  ךותמ  הקדצה  בונכשורד  ' צמ לאפר  ןב  םהרבא  "אאדנאל , קרבסשת ינב 

ראובמ12631. "ל -  חמרה דימלתל  יוויקה  בקעישורד  ןב  יכדרמ  "פזבלא , תילעשת ןיעדומ 

שודחו12632. ןבשורד  יכדרמ  םחנמ  םימואת , - לקנרפ
רכששי "טרטלא  םילשוריפרת

שודחו12633. המלששורד  ןב  והילא  "טרנסלפ , ןילרב Berlinלרת

.12634< הנושאר הרודהמ   > שודחו השמשורד  ןב  אביקע  "טרגיא , ,צקת אשראוו

.12635< די בתכמ   > רגיא אביקע  יבר  שודחו  השמשורד  ןב  אביקע  "ארגיא , םילשורינשת

םיכרכ12636.  2 רגיא -  אביקע  יבר  שודחו  השמשורד  ןב  אביקע  "גרגיא , קרוי New Yorkשת וינ 

אנינת12637. שודחו  השמשורד  ןב  אביקע  "זרגיא , קרויטשת וינ   New York

.12638< םייחה רוא  ירפס  תרודהמ   > שודיחו השמשורד  ןב  אביקע  "ארגיא , םילשוריעשת

בוט12639. םשו  די  דודשורד  "דןאמפיש , םילשוריסרת

ןהכ12640. יתפשה  לעבמ  רקי  ןהכהשורד  ריאמ  ןב  יתבש  "אכ"ץ , אימאלאקמרת

ןהכ12641. יתפש  לעבמ  רקי  ןהכהשורד  ריאמ  ןב  יתבש  "חכ"ץ , סשת

הרותה12642. דובכ  דודשורד  ןב  ןימינב  לארשי  "וטרפמל , םילשורינרת

ןסינ12643. שדוחל  לדנמשורד  םחנמ  עשוהי  "דגרבנרהא , קרבסשת ינב 

שטיראפמ12644. ללה  ירואיב ר ' םע  הנותחל  ידאלמשורד  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  "דסשת בח רפכ 

הנשה12645. שארל  סייושורד 

לודגה12646. תבשל  יולהשורד  םהרבא  "זינושמש , נשת

השדח12647. הרודהמ  הבושתל -  ןהכהשורד  המלש  םהרבא  ןב  קרבעשתוהילא  ינב 

השמ12648. ןהכהשורד  היעשי  ןב  השמ  "אכ"ץ , הוקלוז Zholkvaקת

האנ12649. אהרטסואמשורד  בקעי  ןב  "דיבצ  ףרודסמרהליומת
Wilherms

תישארב12650. תבש  הרות  ירבד  האנ -  לפאקשורד  בקעי  םילשוריךייר ,

.126512 האנ -  לאונמעשורד  "ברשיפ , םילשורילשת

םיכרכ12652.  3 האנ -  "ל)שורד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  ןילופ Russia-ת"רהדוהי  - היסור

םתפוחל12653. םירענו  םינקזל  הפיו  האנ  אנניששורד  המלש  םהרבא  ןב  "גבקעי  גרפסש

דמחנ12654. השמשורד  ןב  םהרבא  "אןירפלייה , גרפ Pragueנש

תוצמהו12655. הרותה  לע  "לשורד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ םילשורישח

תוצמה12656. לעו  הרותה  לע  "לשורד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "וגארפמ בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ12657.  2 לודג -  חספ  יבצשורד  ןב  לארשי  בקעי  "הןידמע  הנוטלאלקת

הרזע12658. ירעש  יבצשורד  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  הנוטלא Altonaלקת

רמת12659. היראשורד  ףסוי  ןב  לאומש  םייח  םאק ,
"גןהכה םילשוריערת

םיכרכ12660.  2 םירשי -  תלפת  יבצשורד  ןב  לארשי  בקעי  "הןידמע  הנוטלאלקת

םיכרכ12661.  4 בקעי -  ריבא  בקעיישורד  "טאריצחיבא , עשת



םעט12662. ךורב  עשוהיישורד  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "גלאקזחי  "דכשת בח רפכ 

םיכרכ12663.  9 םידעומה -  בקעיישורד  ןב  יכדרמ  "בזבלא , תילעפשת ןיעידומ 

.12664< השדח הרודהמ   > "ח לצה יולהישורד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "באדנאל , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ12665.  2 "ח -  לצה יולהישורד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "דאדנאל , השרו Warsawמרת

"ד12666. אבמרה ישודיחו  דודישורד  ןרהא  ןב  השמ  "גשטייד , יניאס Seiniשת

הרותה12667. לע  רגיא  אביקע  יבר  ישודיחו  השמישורד  ןב  אביקע  "טרגיא , םילשוריסשת

"ח12668. מרה "ת  ושו באזישורד  ףסוי  ןב  םייח  השמ  "השיוורימ , םילשוריצרת

תעדו12669. המכח  לאפרישורד  ןב  יבצ  יכדרמ  סיאולת"שץראווש , St. Louis ס"ט 

הנותח12670. בודישורד  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"טרב פרת

םיכרכ12671.  2 הנותח -  לאומשישורד  ןב  רב  בוד  םולש  "גןוסרואינש , עשת

םוי12672. םוי  שריהישורד  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןאמדנאל , הלשימרפ Przemyslסרת

לאקזחי12673. השמישורד  ןב  לאקזחי  "ג,רגניז , ,סרת אנליוו

קסירב12674. "י  רהמ יבצישורד  ןרהא  ןב  עשוהי  "אקסירב , עשת

הרות12675. קסירב -  "ם  רהמ עשוהיישורד  ןב  יכדרמ  "עקסירב , שת

םיכרכ12676.  2 קסירב -  "ץ  ארהמ יכדרמישורד  ןב  יבצ  ןרהא  "חקסירב , סשת

םיכרכ12677.  2 וריריס -  "ש  שרהמ לואשישורד  לאומש  "טוריריס , םילשורימשת

"ם12678. ישרהמ חנישורד  ןב  ףסוי  והיעשי  "אןילוגראמ , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ12679.  2 ןארמיאמ -  השמ  וניבר  םהרבאישורד  ןב  השמ  "אןארמיאמ , םילשוריעשת

"ץ12680. מר לאירבגישורד  ןב  יבצ  ריאמ  "זריאמטיוו , הלשימרפ Przemyslמרת

החמש12681. יבצישורד  ןרהא  ןב  והיקזח  בקעי  שיפ ,
"זרודגיבא םילשוריעשת

השמםישורד12682. ןב  החמש  בקעי  "טשיפר , ןישאטארקצקת

םילולה12683. "לםישורד  גס םחנמ  ןב  לליה  "אךרוטש , בובל Lvovנרת

הוצמ12684. רב  יניינעב  םישודיחו  ויזםישורד  הלק , ' "טצש תילעעשת ןיעידומ 

שרדל12685. רמחו  ןאמפילםישורד  םהרבא  ןב  קחצי  "עםיובנסינ , הנליו Vilnaרת

םישוריפו12686. לאדיוםישורד  ןב  ןמחנ  לי , ' "זגנא םילשורילשת

םירקי12687. ןהכהםישורד  ריאמ  ןב  יתבש  "ד,כ"ץ , ,נרת אשראוו

הוצמ12688. רבל  םייחםישורד  ןב  ףסוי  "אשאשמ , סנכמ Meknesכשת

דיגהל12689. ריאמםישורד  והיעשי  ןב  והילדג  "אןוטסרבליס , תירבה Unitedצרת תוצרא 

םיכרכ12690.  3 םהיצפחל -  הדוהיםישורד  יבצ  ןב  בוד  השמ  "זרנלוו , "דלשת מח

םהיצפח12691. לכל  לאומשםישורד  ןב  והילא  קחצי  - אדנאל , "א לרת
"ו הנליו Vilnaלרת

םהיצפח12692. לכל  לאומשםישורד  ןב  לטייפ  ןתנ  םימואת ,
"טשובייפ בוקרק Cracowסש

םהיצפח12693. לכל  יבצםישורד  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"דרודגיבא םילשוריעשת

םהיצפח12694. לכל  בילםישורד  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
הירא

םיכרכ12695.  2 םהיצפח -  לכל  קחציםישורד  ןב  ישיבא  "גינרהט , םילשוריעשת

הבושתל12696. ןהכהםישורד  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  דודשאשח



םיאנ12697. "ל)םישורד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "גהדוהי  ישת

םיכרכ12698.  2 "ף -  יש "ם  רהממ םידמחנ  ןהכהםישורד  בקוי  בקעי  ןב  ריאמ  "טףיש , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ12699.  5 טשפה -  לארשיםישורד ע"ד  ןב  ריאמ  בקעי  "דרטכש , םילשורישח

הליהקץיבוקשורד12700. "גרפס  ביבאישת לת 

ןעליופ12701. ןיא  ןעדיא  תורוד  םשרגגיסיירד  "זרעדאב , פרת

הריקחו12702. לאויהשירד  םוחנ  ןב  ףסוי  יכדרמ  "טןאמדירפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

א12703. הריקחו -  ןהכההשירד  לאומש  ןב  עשוהי  "פפוטניל , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ12704.  3 הריקחו -  )השירד  ךרוע  ) עשוהי "פפוטניל , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ12705.  3 השירפו -  בדהשירד  ןב  עשוהי  "דכ"ץ , "דשח מח

םייחמ12706. םהרבאהשירד  ןב  השמ  םייח  םיסינ  "חיעדומ , רימזיא Izmirמרת

תבש12707. ןבתושירד  לישה  עשוהי  םהרבא  ןייטשנרוב ,
יפ "הםירפא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

יראה12708. ףלוותשירד  באז  ןב  רסיא  "חלארשי  סי Jassyסרת

באזה12709. ןילרבמתשירד  ןרהא  ןב  ףסוי  ןב  ףלוו  ןילרב Berlinת"קבאז 

באזה12710. רדנסכלאתשירד  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"הדניקסיז בובל Lvovנרת

באזה12711. בוליהוממתשירד  ףלוו  "ובאז  בוליהאמעקת

שדקמה12712. קחציתשירד  "ורלסט , "דעשת מח

םימחרה12713. אנינחתשירד  דיגוב  "הןודעס , קרבמשת ינב 

הרותה12714. ימכח  דובכ  ימכחתשירד  דובכ  תשירד   " תרבח .םילשורי 
" "חהרותה ,נרת םלשורי

דעומ12715. קחציתשירד  דןמדור , '' מח

יכדרמ12716. אפזויתשירד  ףסוי  ןב  יכדרמ  "ואנעה , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ12717.  2 ךידוקפ -  ןהכהתשירד  לאפר  "דרלטסנוק , םילשורינשת

יבצ12718. רבתשירד  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "אגרבסורג , םילשורישת

ןויצ12719. לאקזחיתשירד  ןב  השמ  "ולאירוצ , קרבסשת ינב 

אמק12720. אבב  ןויצ -  ריאמתשירד  "זאירול , םינשת תב 

ןויצ12721. קחציתשירד  ןב  לאקזחי  "וםימואת , ,סקת רדאד טרופקנארפ 

םיכרכ12722.  3 ןויצ -  המלשתשירד  ןב  שריה  יבצ  "ורשילאק , ,כרת ןראהט

םיכרכ12723.  4 תובא -  ןימינבךרד  ןב  והילא  "בקיש , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ12724.  2 תובא -  המלשךרד  "אםהרדובא , עשת

םיכרכ12725.  2 יבא -  דודךרד  ןב  קחצי  םהרבא  "גןומולס , הוקתסשת חתפ 

םהרבא12726. יולהךרד  ןב ש י ל  םהרבא  ירחאןכוס , "ב  קרוי New Yorkשת וינ 

םדא12727. לכימךרד  לאיחי  ןב  םהרבא  "אגיצנד , השרוכרת

שיא12728. ירואךרד  "דרגיט , םילשוריעשת

םיכרכ12729.  2 ןתיא -  יבצךרד  רשא  ןב  םהרבא  "חןהפי , קרוי New Yorkישת וינ 

הליכא12730. ךורבךרד  "הןמפוה , הוקתעשת חתפ 

רזעילא12731. דודךרד  בקעי  ןב  יבצ  רזעילא  "ברבליס , םילשוריסשת

הנומא12732. יבצךרד  םייח  "זןוסרה , ישת



הנומא12733. םולשךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"ואנכש טשת

א12734. הנומא -  ןהכהךרד  לואש  ןב  בקעי  "דךיווד , הבוצ Aleppoערת םרא 

הנומא12735. רדנסכלאךרד  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"זדניקסיז בובל Lvovמרת

הנומא12736. דודךרד  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"גןהכה םילשורינשת

הנומא12737. ןאמפילךרד  רזעילא  ןב  הדוהי  ץישפיל ,
"היולה השרו Warsawנרת

הנומא12738. לאומשךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  - ןרטש , "ז טרת
"כ ץיבונר Chernovtsyרת צ'

הנומא12739. ןבךרד  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ירדנסכלא  בובל Lvovרת

הנומא12740. עטנךרד  ןתנ  ןב  "פלאפר  ןילופ Russia-קת - היסור

.12741< בתכה ןוכמ   > הנומא א ןהכהךרד  לואש  ןב  בקעי  "חךיווד , םילשורימשת

הנומא12742. לארשיךרד  "חסה , םילשורימשת

.12743< השדח הרודהמ   > הנומא ןבךרד  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ורדנסכלא  םילשוריעשת

הנומא12744. םהרבאךרד  ןב  והילא  גזומא , "זןב  כשת

.12745< םירעש חתופ   > הנומא לאקזחיךרד  ןב  ריאמ  יאבג , "פןבא  םילשורישת

לבויו12746. הטימש  הנומא - > חיש   > הנומא ןבךרד  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "בבקעי  קרבפשת ינב 

םיכרכ12747.  2 הנומא -  בוטךרד  םש  ןב  םהרבא  "ביגאביב , אטשוק Istanbulפר

םיכרכ12748.  6 הנומא -  לאקזחיךרד  ןב  ריאמ  יאבג , "גןבא  הבודפ Paduaכש

םיכרכ12749.  10 הנומא -  םהרבאךרד  ןב  לאומש  "חסאביב , םילשורימשת

םיכרכ12750.  6 הנומא -  ןבךרד  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "דבקעי  קרבמשת ינב 

םיכרכ12751.  2 הנומא -  יבצךרד  דוד  "טךאילא , םילשורילשת

יתרחב12752. הנומא  עשוהיךרד  סנגמ ,

יתרחב12753. הנומא  באזךרד  יכדרמ  "בסה , הוונפשת

םיכרכ12754.  2 ןוחטבו -  הנומא  קחציךרד  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "דגרבנייש , "דכשת מח

תמא12755. יכדרמךרד  ןב  רודגיבא  "הבוקלאמ , השרו Warsawנרת

תמא12756. הדוהיךרד  ןב  ףסוי  "חץימח , היצנוית

םיכרכ12757.  6 תמא -  השמךרד  ןרהא  ןב  שובייפ  םלושמ  רלה ,
"דיולה Varshavaערת

הינא12758. ריאמךרד  בקעי  "טרדיו , םילשוריסשת

הינא12759. ןהכהךרד  ןמלז  ןב  ריאמ  "חףיש , טריפ Fuerthנקת

"ח12760. וא "ץ -  רא ארזעךרד  ןב  םהרבא  "נסדע , קרבשת ינב 

הרצקו12761. הכורא  הירנךרד  עשוהי  תב  ןייעמ  "ורלדנה , םילשוריעשת

ץרא12762. לאשימךרד  "גןומדא , ןולוחעשת

תואווצה12763. רפס  םיסומינו -  ץרא  דודךרד  ןב  ךורב  "ארשי , םילשורילשת

אטוז12764. ץרא  לאומשךרד  ןב  והילא  קחצי  "לאדנאל , הנליו Vilnaרת

הרותל12765. המדק  ץרא  ריאמךרד  ףסוי  יונ , "זרה  הרומסשת ןולא 



םיכדושמ12766. תושיגפ  הרותל -  המדק  ץרא  םשךרד  "סםוליעב  םילשורישת

םיטפוש12767. רפס  הניב -  ןולובזךרד  ןב  םהרבא  "גהנשוש  םילשוריסשת

שיא12768. בלב  הדוהיךרד  "זןמחנ , "דסשת מח

םיכרכ12769.  8 ליח -  ינב  ףסויךרד  םייח  "דאיבל , םילשורישח

ררוב12770. הרורב -  הדוהיךרד  יבצ  ןב  והילא  "זיקצמנ , םילשוריעשת

םיכרכ12771.  2 הרורב -  לאלצבךרד  םהרבא  ןב  רשא  "זןמרסו , קרבנשת ינב 

םיכרכ12772.  2 ימע -  תב  השמךרד  ןאמילס  ןב  יאחוי  "זרמע , יכאלמסשת תירק 

הלואג12773. לארשיךרד  בקעי  ןב  ןועמש  "דןירפלייה , םילשורישת

דוד12774. יכדרמךרד  דוד  "עתוילגרמ , רפסשת תירק 

.12775[ רשקה  ] דוד ןורכזךרד  "חרפס  םילשורינשת

םיכרכ12776.  5 העד -  קחציךרד  ןב  יכדרמ  "הטנוד , םילשוריעשת

.12777< ךרד הארמ  םייחל  ךרד  ' > יחךרד ה בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( םילשוריסשת

.12778< תיתפרצ םוגרת  םע  ' > יחךרד ה בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריסשת

.12779< דוחיה ךרד  ' > יחךרד ה בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ע( םילשורישת

םיכרכ12780.  4 יחךרד ה - ' בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( םילשורישת

.12781( הרצק ןושלב  ' ) יחךרד ה בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
והיעשי רגלוג , "ל - ) חמר "ח( שמשעשת תיב 

א12782. המלש -  ךרד  רואיב  םע  "ל  חמרל המלשךרד ה ' ןומדא , "בןב  ןולוחעשת

םלוע12783. תוביתנ  רואיב  םע  ךרד ה '
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

ןב דוד  ןרהא  גרבדלוג , "ל - ) חמר )
יולה קחצי 

"ז ףילקיועשת

םירואיבו12784. תורעה  םע  יחךרד ה ' בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ףסוי רניפס , "ל - ) חמר "ט( םילשוריסשת

םדאה12785. רזעילאךרד  ןב  לאיחי  קחצי  ןוזננוס ,
"בילתפנ הנליוערת  Vilna

בר12786. השעמו  הנומאה  ןהכהךרד  עטנ  ןתנ  ןב  םולש  בקעי  "חרנוד , השרו Warsawנרת

םיכרכ12787.  2 םירתאה -  יולהךרד  ןתנ  ןב  םהרבא  "חןומיימ , םילשוריעשת

הלואגה12788. לארשיךרד  בקעי  ןב  ןועמש  "זןירפלייה , םילשורישת

הלואגה12789. יבצךרד  והילא  "זקינטוק , ביבא Tel Avivפרת לת 

א12790. םורדה -  ןבוארךרד  "אלימכ , "דפשת מח

םייחה12791. "לךרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "מגארפמ שת

םייחה12792. ןימינבךרד  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  "זרלקמ , סיאול St. Louisפרת .טס 

םייחה12793. הדוהיךרד  יבצ  ןב  דוד  "וטימס , ןודנולמשת

םייחה12794. ןושרגךרד  קחצי  ןב  "טםייח  הינמורצרת

םייחה12795. והילאךרד  "ההוקנלא , דודשאסשת

םייחה12796. והילאךרד  ןב  לאפר  "חןיצק , הנידנאטשוקרת

םיכרכ12797.  4 םייחה -  השמךרד  בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , קרבמשת ינב 

םיכרכ12798.  2 םייחה -  ץינךרד  ' זיו תבישי  "חידימלת  קרבנשת ינב 



םיכרכ12799.  2 רדהו > - זוע   > םייחה ךרד 
"ל רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 

( "הגארפמ םילשוריעשת

המכחה12800. יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "י( םילשורישת

ךונחה12801. אנכשךרד  ןב מ  והילא  "עץיבולסוי , קוטסילאיב Bialystokרת

תודיסחה12802. לדנמךרד  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "גרשכ , םילשורימשת

םיכרכ12803.  2 תודיסחה -  קחציךרד  רזעילא  "טרגיצנד , קרבעשת ינב 

הרהטה12804. ףסויךרד  לאומש  "עגרבנירג , םילשורישת

בוטה12805. דודךרד  לארשי  ןב  הירא  הדוהי  ,]רקוצ , "א סרת ], שטאקנומ

םיכרכ12806.  2 הרשיהו -  הבוטה  החמשךרד  םהרבא  ןב  ףסוי  םולש  "אןיילק , םילשוריסשת

רשיה12807. בילךרד  הדוהי  ןב  ילתפנ  בוקרק Cracowת"ובקעי 

םידליהל12808. רשיה  ןנחלאךרד  ןב  הימחנ  "ב]יחרזמ , כרת םילשורי[

ןורכזה12809. רפס  םירשיה -  ןימינבךרד  ןב  יבצ  יכדרמ  "חיבנאמ , םילשורינשת

ריאמ12810. ירעש  הכלה -  לאירואךרד  "עםיסינ , םילשורישת

רבדמה12811. המלשךרד  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

ךלמה12812. םהרבאךרד  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "דיקיר , טרופנרידיקת
Dyhernfurth

ךלמה12813. "דדועיתךרד  "דשח מח

ךלמה12814. ףסויךרד  ןב  לידנעמ  "דםחנמ  הוקלוזירת  Zholkva

רצקהו12815. ךוראה  שוריפ  ךלמה -  ןהכהךרד  לאומש  ןב  שירבוד  - טרופפר , "ב נרת
"ד בובל Lvovנרת

ךלמה12816. הדוהיךרד  ןב  ףסוי  לאפר  יבר , "וןב  ונרוויל Livornoמקת

ךלמה12817. בילךרד  הדוהי  ןב  לכימ  לאיחי 
"חהיראוולאקמ בולקש Shklovנקת

ךלמה12818. יתבשךרד  ןב  בקעי  םייח  יקסנאדייווח ,
"טלטפש ןדיק Kedainiaiפרת

ךלמה12819. ריאמךרד  "דשיק , גרפפקת  Prague

ךלמה12820. לאיראךרד  "אןייטשלקניפ , תוביתנעשת

ךלמה12821. המלשךרד  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

ךלמה12822. םהרבאךרד  ןב  םייח  ףסוי  "דלמיש , םילשוריעשת

ךוראה12823. שוריפ  השדח - > הרודהמ   > ךלמה ןהכהךרד  לאומש  ןב  שירבוד  "הטרופפר , םילשוריעשת

.12824< השדח הרודהמ   > ךלמה ןבךרד  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"אךלמילא םילשוריעשת

ךלמה12825. בקעיךרד  ןב  הידבוע  חףסוי , '' םילשוריעשת

םיכרכ12826.  5 ךלמה -  הדוהיךרד  ןב  יכדרמ  "גהכלמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ12827.  2 ךלמה -  ןבךרד  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"הךלמילא םילשורינשת

םיכרכ12828.  3 ךלמה -  "דרמורבסקופךרד  "דשח מח

תוארקמה12829. יבצךרד  םייח  "ודלפרל , םילשוריעשת

בגנה12830. םיסינךרד  "זיאבג , יקינולש Salonikaנקת

רשנה12831. קחציךרד  ןב  ןויצ  ןב  "גרשנ , םילשורילשת

רשנה12832. םייחךרד  ןב  שירעב  בד  "נרטכיר , םילשורישת



םיכרכ12833.  2 תמא -  תרותו  רשנה  ילתפנךרד  ןב  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"חןהכה הרמ Satu Mareפרת וטס 

הדובעה12834. לארשיךרד  "טסה , םילשורימשת

הלצה12835. המלשךרד  "בץנארבלעה , "בסשת הרא

שדוקה12836. קחציךרד  ןב  ינשה )  ) םייח יראדנפלא ,
אטידנטשוקת"עלאפר

שדוקה12837. לידנעמךרד  םחנמ  "טבאלקשמ , םילשורינשת

שדוקה12838. הירכזךרד  "חימענת , תובוחרנשת

ןורכז12839. תרודהמ   > םוחנ ןוזח  רואיב  םע  שדוקה  ךרד 
< ןרהא

קחצי ןב  ינשה )  ) םייח יראדנפלא ,
"זלאפר סשת

םיכרכ12840.  7 םירצוקה -  יבצךרד  בקעי  "טרדלו , קרבעשת ינב 

"ם12841. במרה אגרשךרד  ירוא  "דדרלגנא , קרבעשת ינב 

ןחלשה12842. ךונחךרד  רשא  "אץיבלקני , הפיחעשת

הרותה12843. הרותהךרד  ךרד  םיריעצל  הבישי  "סץבוק -  תיליעשת ןיעידומ 

ג12844. ןימוחתה -  היראךרד  ןב  השמ  "דדרלגנא , קרבשח ינב 

דומלתה12845. יכדרמךרד  ןב  בקעי  "הראמע , םילשוריעשת

הלפתה12846. לאומשךרד  ןב  בוד  ךינה  ךונח  "גריאמ , םילשורינשת

ךלא12847. וז  הדידיךרד  ריאי  םילשוריועשתהחפ ,

םיכרכ12848.  2 השדח -  רואמךרד  םילשוריזעשתןהכ ,

ךיקוח12849. ןבךרד  ןימינב  לאומש  םהרבא  ןמדלוו ,
יכדרמ "טףסוי  סשת

תובא12850. ךיקוח -  ןחךרד  "דןולדפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ12851.  5 ךיקוח -  קחציךרד  בקעי  ןב  ךורב  "סיקחצי , קרבשת ינב 

םייח12852. "דךרד  סרת .םייח  "דךרד  בוידרב Bardejovסרת

.12853< םינויער יעושעש   > םייח םייחךרד  ןב  ךורב  "ביקסבונזאל , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םייח12854. ןמלזךרד  רואינש  ןב  רב  בוד  "וירואינש , לשת

םייח12855. ןסינךרד  לאומש  ןב  השמ  בקעי  ןיסל ,
"זןהכה קרוי New Yorkשת וינ 

םייח12856. ריאמךרד  םהרבא  ןב  לכימ  לאיחי  "זרפיצ , הבלסיטרב Bratislavaצקת

םייח12857. השרוךרד  .ז  " לרת "ז.תובא  השרו Warsawלרת

.12858< סדרפ תרודהמ   > םייח "לךרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ ביבאסשת לת 

םייח12859. "גךרד  סקת .םייח  "גךרד  הנוטלא Altonaסקת

םייח12860. בילךרד  הירא  ןב  םייח  "בםאטשנוול , ואסדעקת  Dessau

.12861< םולש תבהא  תרודהמ   > םייח הדוהיךרד  ןב  םחנמ  ונאזנול , "ביד  םילשוריעשת

םייח12862. יבצךרד  דוד  ןב  לאומש  "דדלפנרא , שח

.12863< םולש תבהא  תרודהמ   > םייח ףסויךרד  ןב  םייח  "הלאטיוו , תיליעעשת ןיעידומ 

.12864< אובמ ללוכ   > םייח "גךרד  סקת .םייח  - ךרד  "ג סקת
"ג תירקכשת  - Altona הנוטלא

רסומ12865. תוחכות  הדוהי , תיראש  םייח -  םייחךרד  ליוונז  לאומש  רנרוט ,

םייח12866. שירעבךרד  בוד  "דרנטרוא , קרבשח ינב 



םייח12867. יבצךרד  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"זשריה נשת

םייח12868. ןהכךרד  ןועמש  "גואנולג , תגכשת תירק  הנוטלא - 

א12869. הניב - > ףלא   > םייח "לךרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "חגארפמ סלגנאעשת סול 

םיכרכ12870.  2 םייח -  ףסויךרד  ןב  םייח  "ח,לאטיוו , צרת ], םילשורי

םיכרכ12871.  2 םייח -  הדוהיךרד  ןב  םחנמ  ונאזנול , "גיד  אטשוק Istanbulלש

םיכרכ12872.  2 םייח -  השמךרד  ןב  םייח  "גץישפיל , סת הינמרג Germanyרחא 

םיכרכ12873.  7 םילשורי > - ןוכמ   > םייח "לךרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ םילשוריסשת

םיכרכ12874.  2 םייח -  "לךרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "גגארפמ צקת

םיכרכ12875.  12 םייח -  קיזייאךרד  ןב  יכדרמ  םייח  "גדנבזא , קרבעשת ינב 

םיכרכ12876.  2 םייח -  קחציךרד  םייח  "זןולהצ , ןולוחעשת

םיכרכ12877.  2 לכשה -  רסומ  תחכותו  םייח  ןמלזךרד  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

תמאהו12878. החמשהל  םייח  ןבךרד  קיזייא  קחצי  םוחנ  םחנמ  ןונח ,
לכימ והיעשי 

 - "ג ישת
"ח םילשוריישת

המכח12879. םהרבאךרד  קחצי  ןב  שירב  בוד  כ"ץ ,
"דילבא השרו Warsawנרת

המכח12880. ןבךרד  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבסשת ינב 

םיכרכ12881.  4 המכח -  יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט,( Warszawaירת

"ל12882. חמרל תמאה  תמכח  יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ט( םילשורינשת

םיכרכ12883.  2 םידיסח -  היראךרד  יבצ  ןב  ןמחנ  "וןייטשדלוג , בובל Lvovלרת

ךיקח12884. לאויךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןאמטראה , Drogobychמרת ץיבוהורד '

ךיקח12885. סחנפךרד  ןב  לאננח  "טחרוק , םילשוריסשת

םיעגנ12886. הרהט -  םשךרד  "דםוליעב  "דשח מח

בוט12887. ךריבךרד  ןב  המלש  "זדוד  ץיבונר Chernovtsyטרת צ'

םיבוט12888. לדנוזךרד  ךונח  השמ  ןב  שריה  "דיבצ  השרולרת

םיבוט12889. יכדרמךרד  ןב  שריה  יבצ  "בןאמלדא , ןודנול Londonירת

םיכרכ12890.  2 םיבוט -  ןויעבךרד  דומילל ח"ח  ברע  "חללוכ  תילעעשת ןיעידומ 

רחבי12891. לאקזחיךרד  ןב  לאלצב  םייח  "גטנפ , נרת

עשוהי12892. יולהךרד  יכדרמ  ןב  הדוהי  עשוהי  "דרגניוול , ,צרת טסעפאדוב

םי12893. םולשךרד  ןב  לכימ  לאיחי  "זשטיוואקסאמ , ןפרווטנאנשת

םי12894. קחציךרד  ןב  ןמחנ  יכדרמ  ץילגיטש ,
"סהירכז רת

םיכרכ12895.  22 םי -  אשוזךרד  םלושמ  ןב  יבצ  יכדרמ  "טןהאצ , םילשוריסשת

םיכרכ12896.  2 השדח - > הרודהמ   > המי בודךרד  ןב  יבצ  ריאמ  בקעי  "דרדנלדירפ , סשת

םימת12897. הבה  המי , בודךרד  ןב  יבצ  ריאמ  בקעי  "ורדנלדירפ , ולפוט Vranצרת דנ  בונרו 

"ע12898. שת בקעי -  בקעיךרד  םיאנ , "עןב  םילשורישת

רשי12899. םייחךרד  רזעילא  ןב  היעשי  "גהצינ , היצנו Veniceצש



רשי12900. המלשךרד  ןב  בקעי  "דחקר , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ12901.  16 לארשי -  השמךרד  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"ביולה קרבעשת ינב 

האופרב12902. לארשי  דודךרד  "לתילגרמ , םילשורישת

הרשי12903. םהרבאךרד  ןב  דוד  "דםהרבא , םילשורימשת

הרשי12904. לאימחריךרד  ןב  שריה  יבצ  "זשטוח , טריפ Fuerthנת

הרשי12905. ףסויךרד  "גינועמש , סינותכשת

הרשי12906. והילאךרד  "וןיקצלק , םילשוריעשת

הרשי12907. בקעיךרד  ןב  ךורב  "טקיש , לקת ], גאה

תבשו12908. לוח  הרשי -  לייאךרד  ןב  ךורב  רשא  "פתרופ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ12909.  3 הרשי -  ןימינבךרד  יכדרמ  ןב  ףסוי  דוד  "וסיפפ , םילשוריסשת

םיכרכ12910.  2 הרשי -  םילשורימךרד  םהרבא  ןב  "חןבואר  ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ12911.  2 הרשי -  הידידיךרד  קחצי  "אלקנרפ , ביבאמשת לת 

םיכרכ12912.  28 הרשי -  לארשיךרד  "טדלוגנייו , קרבסשת ינב 

םיכרכ12913.  2 הרשי -  יבצךרד  ןב  לארשי  "דןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ12914.  2 הרשי -  רזעילאךרד  ןושמש  ןב  הדוהי  השמ  "ורנרל , השרו Warsawנרת

בכוכ12915. )ךרד  וילע  ) בקעי ןב  ןרהא  "הרפיופפ , קרבנשת ינב 

בקעי12916. ערז  םולשה -  ערז  בכוכ -  ,ךרד  ןהכה ותאג - )  ) םולש ןב  בקעי  , ןהכה
ןהכה בקעי  ןב  רידכ 

 - "ס שת
"ד הברשח ג' םילשורי  -

בקעימ12917. בכוכ  )ךרד  ךרוע  ) בקעי "ויבכוכ , םילשוריסשת

םיכרכ12918.  7 בקעימ -  בכוכ  "חץבוקךרד  םילשורימשת

יח12919. לכ  םייחךרד  ןב  והילא  "פןופלח , ןולייאשת ףונ 

הלכ12920. הנחךרד  "דןטק , "דשח מח

ררובה12921. תכאלמל  בקעיךרד  ןב  הירא  "אןמיירפ , קרבעשת ינב 

שלה12922. תכאלמל  בקעיךרד  ןב  הירא  "טןמיירפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ12923.  2 דומלתל -  ןהכהךרד  ףסוי  ןב  לאקזחי  "גטנאהרעפיל , קרוי New Yorkשת וינ 

שדחה12924. שמשה  אובמ  יכדרמךרד  יקסבונורא , קחצי -  רגנלרא ,
"אןמחנ םילשוריפשת

ע"ז12925. בקעימ -  עשוהיךרד  ןב  םחורי  בקעי  רנשרו ,
"גלאקזחי םילשוריסשת

ךיתוצמ12926. לאומשךרד  ןב  הדוהי  "לסינאזור , השרו Warsawרת

.12927< טסקט  > ךיתוצמ םולשךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"זאנכש סשת

ךיתוצמ12928. רזעילאךרד  "ארכבסונ , םילשוריעשת

ךיתוצמ12929. ינולךרד  ' גרבלא ןבואר  ןב  "ףקחצי  ,רת הסוס

תווצמב12930. המידקו  רידת  ךיתוצמ -  דודךרד  "חינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ךיתוצמ12931. קחציךרד  ןב  השמ  "חבוידוגי , עשת

םיכרכ12932.  3 ךיתוצמ -  םולשךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"באנכש סשת

םיכרכ12933.  5 ראובמה -  ךיתוצמ  םולשךרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"טאנכש עשת

םיכרכ12934.  4 טפשמ -  קחציךרד  ןב  יכדרמ  "דטנוד , קרבשח ינב 



קודרהבונ12935. רסומךרד  תוחיש  "הטקל  רייסובסשת

רשנ12936. לארשיךרד  ןב  לאומש  "טרלה , יניאס Seiniפרת

רשנ12937. דודךרד  ןב  המלש  עטנ  ןתנ  "דלסילש , ןידרונילק Kleinwardeצרת

םיכרכ12938.  2 רשנ -  ביילךרד  הירא  השמ  "הסקאל , םילשוריעשת

א12939. הביתנ -  הדובעבךרד  תויגוס  ןובילל  ןואטב 
תידוהיה הפקשהה  רואל  "אתילאיצוס  משת

הלולס12940. םייחךרד  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "בןוסלריצ , סרת

םיכרכ12941.  2 ךיתודע -  "רךרד  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "דותמ םילשורישח

רסומו12942. הדגא  הילע -  לאיחיךרד  ריאמ  ןב  לאומש  גרבסגינוה ,
"ויולה קרבעשת ינב 

.12943< םב תרבדו   > םייחה ץע  ךרד 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

ןב דוד  ןרהא  גרבדלוג , "ל - ) חמר )
יולה קחצי 

"א ףילקיוסשת

םייחה12944. ץע  הדוהיךרד  ןב  קחצי  םייח  "דיזאגלא , יקינולש Salonikaסקת

םייחה12945. ץע  ףסויךרד  "זרקשאלא , דולנשת

םיכרכ12946.  2 םייחה -  ץע  יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( ,פרת השרו

םיכרכ12947.  14 םייחה -  ץע  קחציךרד  ןב  סחנפ  "גרגנלרא , םילשוריעשת

"ו12948. חרהממ המכחה  דומילל  תמדקהו  םייחה  ץע  יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( םילשוריעשת

םיכרכ12949.  4 ךידוקפ -  בונידמךרד  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ד,- ערת ], גרעבמעל

.12950< קדצהו יבצה  תוהגה   > ךידוקפ בונידמךרד  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"פ- קרבשת ינב 

םיקידצ12951. באזךרד  הירא  ןב  םהרבא  "בןילי , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיקידצ12952. המלשךרד  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

םיקידצ12953. השמךרד  ןב  םייח  חנ  .]ןיוול , "ג סרת ], אשראוו

ןויצ12954. ןויצךרד  ןב  "זיעיד , "דסשת מח

םישודק12955. ןמלסךרד  ןב  ןויצ  ןב  "גיפצומ , םילשוריעשת

חיש12956. לאומשךרד  ןב  אוויל  הדוהי  םייהנפוא ,
"גליוונז ןימד Frankנת טרופקנרפ 

םיכרכ12957.  2 החיש -  ןרהאךרד  קחצי  השמ  ןב  יבצ  בורבי ,
( ךרוע "ד( קרבסשת ינב 

םולש12958. רשאךרד  ןב  םולש  "וןוסלארזיא , סיאולפרת .טס   St. Louis

םיכרכ12959.  3 ןוילעה -  רעש  "םךרד  אר "דןהכה , לאינתעעשת

הנובת12960. ךרד 
םהרבא קחצי  ןב  שירב  בוד  כ"ץ ,

"עילבא השרו Warsawרת

.12961< השדח הרודהמ   > תונובת יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ןנחוי ןמרדל , "ל - ) חמר "ז( םילשוריעשת

.12962< ראובמ  > תונובת יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
לאפר ןב  םולש  קורטיס , "ל - ) חמר "פ( םילשורישת

םיכרכ12963.  4 תונובת -  יחךרד  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב,( קת ], םדרטשמא



הרות12964. יבצךרד  םייח  "גדלפרל , םילשוריעשת

ןימוחת12965. החמשךרד  ןמדלפ ,  - יכדרמ "זטנוד , םילשוריעשת

םימת12966. "הךרד  בושטידרב Berdichevנרת

םיכרכ12967.  3 םימת -  םימתךרד  "וךרד  עשת

הבושת12968. עשוהיךרד  ןימינב  "טרבליז , םילשוריסשת

תורענו12969. םישנל  הבושת -  םשךרד  "חםוליעב  "דעשת מח

א12970. תירוה -  הבושת  לאינדךרד  "דרזייר , םילשוריעשת

שא12971. לש  לואשהכרד  "הקרחא , הוקתסשת חתפ 

הרות12972. לש  "ףהכרד  רת .הרות  לש  "פהכרד  םילשורירת

הרות12973. לש  "זהכרד  פרת .הרות  לש  "זהכרד  םילשוריפרת

הרות12974. לש  בקעיהכרד  ןב  ןרהא  המלש  "ארמייהטרוו , םילשורינרת

הרות12975. לש  ןרהאהכרד  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורימשת

הרות12976. לש  "בהכרד  סרת .הרות  לש  "בהכרד  הנליווסרת

הרות12977. לש  רמתיאהכרד  ןב  רזעילא  םוחנ  "טץיבוניבר , םימודאנשת הלעמ 

הרות12978. לש  באזהכרד  םחנמ  "הרואמ , םילשוריסשת

הרות12979. לש  ירואהכרד  "גרגיט , םילשוריעשת

הרות12980. לש  ינרותהכרד  "דץבוק  קרבשח ינב 

םיכרכ12981.  3 הרות -  לש  םשהכרד  "חםוליעב  "דסשת מח

ןמלזיכרד12982. המלש  ןב  קחצי  "חראיורב , םילשורימשת

תובא12983. םוחניכרד  "הםאהארבא , עשת

תובא12984. ךונחיכרד  םייח  "אגרבנזור , קרבעשת ינב 

תובא12985. לאכימיכרד  "חןהכה , "דסשת מח

תובא12986. ךורביכרד  והילא  "בשטעפעק , םילשוריפשת

םיכרכ12987.  7 תובא -  בקעייכרד  השמ  "עןטרגניו , םילשורישת

םיכרכ12988.  2 תובא -  בדיכרד  עשוהי  "פסקובלג , דווקילשת

םיכרכ12989.  2 תובא -  השמיכרד  ןב  בד  עשוהי  סקאוובלעג ,
יכדרמ "פלאומש  דווקילשת

םיכרכ12990.  6 ןרהא -  לידנמיכרד  םחנמ  ןב  ןרהא  "זןייטשניוו , םילשורישת

םיכרכ12991.  2 רוא -  לבייפיכרד  אגרש  ןב  לאירוא  םילשוריןייטשנירג ,

הרוא12992. ףסוייכרד  ןב  אגרש  יכדרמ  "טרלזייה , םילשורינשת

שיא12993. הדוהייכרד  לאומש  םיסינ  "הץאוורא , םילשורילרת

שיא12994. קחצייכרד  ןב  לאפר  "גןהכ , קרבעשת ינב 

שיא12995. םיסניכרד  "פןייד , קרבשת ינב 

םיכרכ12996.  2 שיא -  לאינדיכרד  דועסמ  ןב  הדוהי  הירא  "טהכלמ , םילשוריסשת

והילא12997. השמיכרד  קחצי  ןב  הדוהי  והילא  "זןהכה , קרבנשת ינב 

.12998< השדח הרודהמ   > הנומא המלשיכרד  ןב  שריה  יבצ  "האריפש , םילשוריעשת

הנומא12999. המלשיכרד  ןב  שריה  יבצ  "דאריפש , ערת

החגשהו13000. הנומא  החגשהויכרד  הנומא  "ביכרד  קרבנשת ינב 

תמא13001. םהרבאיכרד  ןב  והילא  "טןעשמ , םילשורימשת

םיכרכ13002.  2 תמא -  ןויצנביכרד  ןב  רטלא  "גזוזאמ , םילשורינשת



יבצה13003. ץרא  ןהכהיכרד  לשרה  יבצ  "וןהאק , עשת

שדקב13004. ריאמיכרד  והיעשי  ןב  והילדג  "בןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

םיכרכ13005.  24 ךורב -  דודיכרד  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "גהפמק , קרבסשת ינב 

תוכרב13006. םוחניכרד  "הםאהארבא , עשת

תוכרב13007. יכדרמיכרד  קחצי  "אןמסורג , םילשוריפשת

דוד13008. יכדרמיכרד  דוד  "ואירול , "דסשת מח

דוד13009. ףולכמיכרד  ןב  דוד  "והפילכ , םילשורינשת

"ז13010. הבא דוד -  דודיכרד  יכרד  "בללוכ  םילשוריעשת

ןיול13011. דוד  יכדרמ  יבר  לש  ורכזל  דוד -  ןיוליכרד  תחפשמ  "זינב  םילשוריעשת

תבש13012. דוד -  )יכרד  יסחנפ  ) דוד יכרד  "טללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ13013.  5 דוד -  לאפריכרד  ןב  דוד  - הלודלימ , "ג נקת
"ה נקת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ13014.  4 דוד -  ךורביכרד  ןב  דוד  יכדרמ  "אןיול , םילשוריישת

םיכרכ13015.  3 דוד -  לאכימיכרד  ןב  דוד  "ןלסק , םילשורישת

םיכרכ13016.  2 השדח > - הרודהמ   > דוד ךורביכרד  ןב  דוד  יכדרמ  "חןיול , םילשוריעשת

םיכרכ13017.  2 העד -  יבציכרד  יכדרמ  "אדלפנירג , קרבעשת ינב 

םיכרכ13018.  2 תעד -  םולשיכרד  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "הרפוס , םילשוריעשת

םשיכרד ה'13019. "דםוליעב  "דעשת מח

הנומאה13020. ןהכהיכרד  םירפא  ןב  דוד  "זףסוי  סי Jassyירת

היראה13021. רזעילאיכרד  ןב  הירא  יכדרמ  "דןייטשניבור , קרבמשת ינב 

םיכרכ13022.  4 ארמגה -  בקעייכרד  ןב  קחצי  "בןוטנאפנאק , הנליו Vilnaסרת

הארוהה13023. לואשיכרד  השמ  "אןיילק , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

העומשה13024. יקיתעמ  וניתוברמ  ונלבקש  יפכ  הארוהה  השמיכרד  תיליעןייד , ןיעידומ 

הארוה13025. ריאמיכרד  ןב  שריה  יבצ  "גתויח , הוקלוז Zholkvaרת

הארוה13026. יכדרמיכרד  ןב  ןתנוהי  "דגרבשאילא , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ13027.  15 הארוה -  "הץבוקיכרד  םילשוריסשת

םייחה13028. יולהיכרד  באז  ןב  ףסוי  "דיקסבוקטוק , בוקרטויפ Piotrkowמרת

םייחה13029. ןתניכרד  השמ  ןב  םירפא  ןושרג  "זרבראמ , ירוגליב Bilgorajצרת

םייחה13030. קחצייכרד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , עשת

םיכרכ13031.  2 םייחה -  דודיכרד  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "וץיבוקפיל  קרבסשת ינב 

ךוניחה13032. יכדרמיכרד  "הרנרל , עשת

הרותה13033. תוישרפ  רדס  לע  תודיסחה -  "ריכרד  ומדא יבתכמ כ"ק  טקולמ 
"ץ "גיירהומ "דעשת בח רפכ 

םיכרכ13034.  2 תודיסחה -  תודיסחהיכרד  רוא  "וןוכמ  "דסשת בח רפכ 

דוחיה13035. לאנתניכרד  "דןהכ , "דשח מח

םיה13036. ,יכרד  סינונ - ןרהא ןב  קחצי  לאפר  וייאמ ,
"גקחצי יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ13037.  2 םיה -  םוחנתיכרד  ןב  יכדרמ  "זףוהשיפ , קרבסשת ינב 

בוטהו13038. רשיה  ףסוייכרד  ןב  ףלוו  באז  "ערגרבדלוג , 'רת ץקנומ  Mukachevo



הרשע13039. עשתה  האמב  אטיל  תובישיב  דומילה  המלשיכרד  "דיקסניצוקיט , םילשוריסשת

םיכרכ13040.  12 הכלה -  לאומשיכרד  והילא  ןב  םייח  "ברלרמש , םילשורינשת

םיכרכ13041.  2 הכלה -  ימעיכרד  םחנמ  "דגרבנטור , םילשורישח

הליגמה13042. םוחניכרד  "הםאהארבא , עשת

הכולמה13043. ןבואריכרד  לארשי  "היקסוטלא , תיליעעשת ןיעידומ 

םילהת13044. רפסב  הצילמה  םהרבאיכרד  ןב  ףלוו  באז  "דןאמסורג , קרוי New Yorkישת וינ 

טפשמה13045. ןרהאיכרד  "דםייהנמ , קרבסשת ינב 

השעמל13046. המחנה  הדוהייכרד  "בםוראצ , קרבפשת ינב 

הגיסנה13047. ןויציכרד  - ןב ףסוי  קחצי  "בפוקנייוו , םדרטשמאמרת
Amsterdam

םיכרכ13048.  2 תוניגנהו -  דוקנה  ןודנולמיכרד  בוט  - םוי ןב  "זהשמ  רבונה Hanoverרת

םיכרכ13049.  3 הדובעה -  לאקזחייכרד  רודגיבא  ןב  לאימחרי  "אףיש , קרבסשת ינב 

ןויעה13050. םייחיכרד  "וםלסמא  קרבמשת ינב 

ןויעה13051. חילצמיכרד  ןב  ריאמ  "בזוזאמ , םילשוריעשת

קספה13052. םהרבאיכרד  ןב  הימחנ  ןמלז  "חגרבדלוג , לאומשסשת תעבג 

"ה13053. בקה בקעייכרד  ןב  לאפר  "אןירפלה , קרבעשת ינב 

םינינקה13054. קחצייכרד  יול  ןב  יכדרמ  "הרלדניש , םילשוריסשת

ץמח13055. תריכמב  םינינקה  לארשייכרד  יעור  "דינרפעז , ןולקשאשח

תיבירה13056. רזעילאיכרד  "גןהכ , קרבעשת ינב 

תיעיבשה13057. קחצייכרד  יול  ןב  יכדרמ  "ארלדניש , םילשוריפשת

תוריכשה13058. קחצייכרד  יול  ןב  יכדרמ  "דרלדניש , םילשוריעשת

םיכרכ13059.  2 ןחלשה -  דודיכרד  לארשי  טרופפאר )  ) ץיבוניבר
אביקע בקעי  וב  םילשוריןהכה 

תומילשה13060. יולהיכרד  יכדרמ  "השיפ , םילשוריעשת

דומלתה13061. בקעייכרד  ןב  קחצי  "אןוטנאפנאק , םילשורימשת

ךתרותב13062. ונליגרת  דומלתה , קחצייכרד  ןוטנאפנאק , לארשי -  לאירא ,
בקעי "טןב  םילשוריעשת

םידומלתה13063. םקיחאיכרד  "אתשק , "דפשת מח

הבושתה13064. ןמחניכרד  רזעילא  "דהאופ , םילשוריעשת

ארמגה13065. יללכו  ארמגהיכרד  יללכו  "דיכרד  םילשורישח

םינקז13066. אנהכיכרד  בד  ףסוי  "הןמרביל , סשת

םיכרכ13067.  6 ןשוח -  היבוטיכרד  ןב  השמ  הדוהי  "בןמליס , קרבסשת ינב 

םייח13068. ןהכהיכרד  היעשי  םייח  "וגרבסרבלאה , ןילבול Lublinמרת

םייח13069. עשוהייכרד  םהרבא  ןב  החמש  םייח  רנייל ,
"חלשה השרו Warsawסרת

םייח13070. לוגזיכרד  רתבא  םייח  "ביולה , םילשוריפרת

םייח13071. םוחנתיכרד  ןב  יכדרמ  "זףוהשיפ , קרבסשת ינב 

םייח13072. ןבואריכרד  השמ  םייח  "חירזעלא , םילשוריכשת

םייח13073. ןביכרד  ילתפנ  בקעי  םייח  גרברבליז ,
ןימינב "אםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowצרת

םייח13074. לאדיויכרד  "אהקניאוק , םילשוריעשת



םייח13075. יכדרמיכרד  ןב  לשיפ  םירפא  "חןאמיינ , קרוי New Yorkשת וינ 

םייח13076. םייחיכרד  רשא  "פןגרפיא , םילשורישת

םיכרכ13077.  6 םייח -  הילדגיכרד  ןב  יכדרמ  םייח  "לרלדא , ןויצלשת ןושאר 

םיכרכ13078.  2 םייח -  יולהיכרד  לאפר  ,ת"שםיובטמיצ , עראמ וטאס - 

םיכרכ13079.  2 םולשו -  םייח  םייחיכרד  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  דלוג ,
"זיולה קרוי New Yorkמשת וינ 

םיכנחמו13080. םירוהל  ךוניח  םירפאיכרד  "גימילשרוא , דעלאעשת

ןיבוריע13081. המכח -  יולהיכרד  המלש  לאלצב  "ויקסרצנג , חרפתעשת

"י13082. ראה תמכח  םשיכרד  "טםוליעב  םילשוריעשת

ןח13083. דודיכרד  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

הכונח13084. םוחניכרד  "הםאהארבא , עשת

דסח13085. רעבודיכרד  קחצי  "הלאפשוא , לשת

דסח13086. יכדרמיכרד  ןב  השמ  םהרבא  למז ,)  ) ןדיבא
"זהירא םילשורינשת

םיכרכ13087.  2 היארה -  ןובשח  המלשיכרד  רודגיבא  ןב  השמ  יבצ  "הפראק , םילשוריעשת

הרהט13088. ןאמלסיכרד  ןב  יכדרמ  "ווהילא , םילשורימשת

םלשה13089. הרהט  ןאמלסיכרד  ןב  יכדרמ  "אוהילא , םילשוריעשת

רהוט13090. ךונחיכרד  רשא  "אץיבלקני , הפיחעשת

הדנ13091. רהוט -  דודיכרד  יכדרמ  "אןמרבלא , פשת

בוט13092. םוי  םוחניכרד  "דםאהארבא , עשת

םיכרכ13093.  2 ףסוי -  הדוהייכרד  ןב  רביל  רזעילא  ףסוי  לדא ,
יולה "טביל  היסורפירת גרובסינהוי ,

םיכרכ13094.  2 ףסוי -  םייחיכרד  ףסוי  "חהנחוא , שמשסשת תיב 

םיכרכ13095.  5 ףסוי -  יבציכרד  קחצי  ןב  ףסוי  "אןמרביל , קרבסשת ינב 

יבצ13096. ףסוי  יולהיכרד  יבצ  ףסוי  "ערניד , קרבשת ינב 

יבצ13097. ףסוי  היראיכרד  הדוהי  "ערניד , קרבשת ינב 

ב13098. השדח - > הרודהמ   > רשוי םירפאיכרד  ןב  בקעי  השמ  ףראש ,

חספ13099. רשוי -  המלשיכרד  הדוהי  "טסוארטש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ13100.  2 רשוי -  םירפאיכרד  ןב  בקעי  השמ  "בףראש , ,סרת אקארק

ףוס13101. םי  קיזייאיכרד  קחצי  ןב  יכדרמ  ףסוי  "ורלצניג , קרבמשת ינב 

ןישודיק13102. בקעי -  ףסוייכרד  הנוי  ןב  יכדרמ  בקעי  יורטנרא ,
"גןהכה םילשוריעשת

בקעי13103. תוליהקה  ןרמ  תוגהנה  בקעי -  .י.איכרד  "חןמנייטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ13104.  2 בקעי -  לארשייכרד  ןב  הירא  בקעי  ןאמסורג ,
יולה "והילדג  קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ13105.  15 בקעי -  ףסוייכרד  לאומש  ןב  בקעי  "טטלבלגופ , קרבעשת ינב 

תיביר13106. קחצי -  םולשיכרד  ןב  קחצי  "טיערד , קרבעשת ינב 

םיכרכ13107.  3 קחצי -  יכדרמיכרד  קחצי  דןמסורג , "" "דשח מח

םחורי13108. המלשיכרד  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"זבקעי םילשוריטשת

לארשי13109. יולהיכרד  הירא  בקעי  "גןמסורג , םילשורינשת



ךשנ13110. והזיא  קרפ  םירשי -  ךילהואביכרד  רכששי  "הללוכ  קרבעשת ינב 

.13111< השדח הרודהמ   > םירשי ןאלשימרפמיכרד  רזעילא  ןב  לדנמ  "וםחנמ  םילשוריעשת

םיכרכ13112.  7 םירשי -  ןאלשימרפמיכרד  רזעילא  ןב  לדנמ  "טםחנמ  בובל Lvovצקת

םיכרכ13113.  2 םירשי -  יכדרמיכרד  "דרדיינש , קרבעשת ינב 

ןישודיק13114. דומיל -  יולהיכרד  בקעי  רתלא  ןב  לארשי  "דלזיו , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןויעה13115. דומיל  ףסוייכרד  "טינבלפ , םילשוריסשת

שדוקה13116. ןושל  ףסוייכרד  ןב  השמ  סירפר"פיחמק ,  Paris

רשבמ13117. ןורכזיכרד  "אץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ13118.  2 רסומ -  היראיכרד  בקעי  "אןמיינ , הוקתישת חתפ 

םחנמ13119. ןורכזיכרד  "ארפס  םילשורימשת

יכדרמ13120. חספיכרד  הידידי  ןב  יכדרמ  "ף , "זירהב הנליו Vilnaמרת

יכדרמ13121. יכדרמיכרד  "דןהכ , "דעשת מח

יכדרמ13122. ריאמיכרד  רואמ  ןמ , ' "חגרות "דעשת מח

"ח13123. וא השמ -  "א)יכרד  מר  ) לארשי ןב  השמ  "כשלרסיא , טריפ Fuerthקת

השמ13124. לאינדיכרד  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"ההדוהי הברצרת Djerba ג'

"ד13125. וי רושימ - > חרוא   > השמ "א)יכרד  מר  ) לארשי ןב  השמ  "בשלרסיא , ךבצלוז Sulzbachנת

השמ13126. יולהיכרד  השמ  "זטנרב , "דצרת מח

םיכרכ13127.  4 השמ -  רודגיבאיכרד  השמ  "טלאימע , םילשורינשת

םיכרכ13128.  2 השמ -  ,יכרד  רנייש דוד -  ןב  השמ  ןייטשנייפ ,
לדנמ "פאנכש  קרוי New Yorkשת וינ 

שדחה13129. השמ  ןביכרד  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "בלארשי  הטיגרמ Marghitaשת

.13130< השדח הרודהמ   > שדחה השמ  ןביכרד  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "בלארשי  םילשוריעשת

םיכרכ13131.  2 ךוראה - ]  ] םלשה השמ  "א)יכרד  מר  ) לארשי ןב  השמ  "טשלרסיא , םילשורילשת

קחצי13132. תובקע  השמ  בולעליכרד  ןילרק  "נתודסומ  םילשורישת

םיכרכ13133.  2 טפשמ -  הדוהייכרד  ןב  ךונח  "זןהכ , םילשורינשת

םיכרכ13134.  3 טפשמ -  ףולכמיכרד  ןב  רזעלא  "טםאדינ , קרבסשת ינב 

םחונ13135. לאומשיכרד  ןב  יבצ  םוחנ  "גךרוטש , קרבעשת ינב 

םעונ13136. רזעילאיכרד  ןב  "דלאומש  גרבסגינקכקת
Koenigsberg

םעונ13137. ןועמשיכרד  ןב  רב  בוד  םולש  "וןוזנירה , השרו Warsawלרת

םעונ13138. ןדיכרד  "ערתס , "דשת מח

םעונ13139. אפיליכרד  רזעילא  ןב  ךלמילא  דוד  "דסלוי , ערת

םעונ13140. רזעילאיכרד  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"חןאמפיל נשת

םעונ13141. ןרהאיכרד  עשוהי  ןב  לואש  "בלשגו , םילשורינשת

"ס13142. שה תויגוסב  םעונ -  ןהכהיכרד  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "גקוק , הירבטעשת

הלימ13143. תוצמ  םעונ -  םשיכרד  "דםוליעב  "דשח מח

םעונ13144. רזעילאיכרד  ןב  םחנמ  "ובילטוג , רעפאננאהנרת



םיכרכ13145.  2 םעונ -  דודיכרד  ןב  המלש  הריוילוא , "חיד  םדרטשמאמת
Amsterdam

םיכרכ13146.  2 םעונ -  רטלאיכרד  ןב  המלש  םייח  ץיוורוה ,
"ורזעילא קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ13147.  2 םעונ -  יחיכרד  המלש  ןב  הדוהי  "טיעלקלא , ,צקת ודארגולב

םיכרכ13148.  8 םעונ -  בלסרביכרד  םיניע  תריאמ  "ד  "דמהיב םילשורישח

םיכרכ13149.  2 םייחה -  םעונ  היעשייכרד  ןב  םייח  "וסיורק , קרבנשת ינב 

םיכרכ13150.  2 הרותה -  לע  םעונ  לייאיכרד  והילא  ןב  ןנחלא  "בךילרא , "דעשת מח

םענ13151. םירצממיכרד  יולה  הדוהי  ןב  "זיכדרמ  היצנו Veniceנת

םענ13152. בוטיכרד  - םש ןב  השמ  ביבח , - "וןבא םיהלדר Roedelheimסקת

.13153< ןרהא ןורכז   > םענ םירצממיכרד  יולה  הדוהי  ןב  "גיכדרמ  עשת

םענ13154. ןהכהיכרד  והילא  ןב  ריאמ  "וקנומ , קרבמשת ינב 

בורה13155. סרטנוק  םענ -  חניכרד  םולש  ןב  לאומש  "איקסבוזרב , פשת

ב13156. םענ -  בקעייכרד  "הרטומלרפ , קרוי New Yorkכשת וינ 

ןטק ח"ב)13157. ךורע  ןחלש   ) םענ רזעילאיכרד  ןב  םחנמ  - בילטוג , "ו נרת
"ח רבונה Hanoverנרת

םענ א13158. בקעייכרד  רטומלרפ ,
 - "ך שת
"ה קרוי New Yorkכשת וינ 

ורואבו13159. עשוה  רפס  םחנמיכרד  ןועמש  "גרזאל , Przemyslנרת

םיכרכ13160.  2 תדובע ה - ' לארשייכרד  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

םלוע13161. םייחיכרד  ןב  השמ  "זןאמטרוו , אנליוכרת

םיכרכ13162.  2 גנוע -  ךונחיכרד  רשא  "דץיבלקני , הפיחעשת

םיכרכ13163.  4 ירזע -  ןביכרד  רזעילא  יכדרמ  שטיוואבעל ,
דוד "אםירפא  דווקילעשת

ןיבוריע13164. קחצייכרד  יול  ןב  יכדרמ  "ארלדניש , םילשוריעשת

םילעופ13165. עטניכרד  ןתנ  ןב  יבצ  "סןמדנל , םילשורישת

ןופאלפו13166. ןופלט  אלפ -  קחצייכרד  ןב  והילא  "בןוטיב  היריבסשת

םיכרכ13167.  14 יבצ -  ףסוייכרד  יבצ  "דרנרל , "דשח מח

קדצ13168. הירכזיכרד  םחנמ  "חרבליז , סשת

קדצ13169. יולהיכרד  המלש  לאלצב  "ביקסרצנג , חרפתסשת

םיכרכ13170.  3 קדצ -  עשוהייכרד  השמ  ןב  לדנמ  הירכז 
"ז,באלסוראימ לרת

םלשה13171. קדצ  לדנמיכרד  םחנמ  "חהירכז  קרבנשת ינב 

ןויצ13172. ףסוייכרד  ןב  לאיחי  "בםייח  הבלסיטרבפרת  Bratislava

ןויצ13173. שריהיכרד  ילתפנ  לארשי  ןב  השמ  ןיימדת"יסגרופ , טרופקנרפ 

םירמא13174. יטוקיל  ןויצ -  ןירפלייהיכרד  לארשי -  ןב  דוד  ןירפלייה ,
דוד ןב  שירעב  "גרכשי  סשת

ןויצ13175. יבציכרד  ןרהא  ןב  והילא  "זרגניזלש , םילשוריעשת

ןויצ13176. באזיכרד  רזעילא  ןב  ןויצ  ןב  "וןיילק , עשת

םיכרכ13177.  3 ןויצ -  הרונטרבמיכרד  םהרבא  ןב  הידבוע  "אארי , םילשוריצרת

הרות13178. ןינק  יולהיכרד  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "אץיוורוה , םילשורינשת



םולש13179. רסיאיכרד  המלש  ןב  םולש  השמ  "צלוטס , הגיר Rigaרת

םולש13180. בקעייכרד  ןב  םולש  "אןהכ , םילשורילשת

קנומ13181. ןהכה  לואש  םולש  לאפר  "ג  הרה םולש -  יכרד 
"ל ןורכזצז "טרפס  "דנשת מח

םולש13182. השמיכרד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"טןהכה ירוגליב Bilgorajפרת

םולש13183. בקעייכרד  םולש  םייח  םיסינ  "אוטאנוגראמ , יקינולש Salonikaעקת

.13184< השדח הרודהמ   > םולש השמיכרד  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"זןהכה םילשוריעשת

םולש13185. םשיכרד  "פםוליעב  םילשורישת

םולש13186. םולשיכרד  "דןמדירפ , קרבכשת ינב 

םיכרכ13187.  2 םולש -  יכדרמיכרד  "דשאטופ , םילשורישח

םיכרכ13188.  2 םולש -  םולשיכרד  ןב  לכימ  לאיחי  - רטייל , "ב צרת
"ג צרת

םיכרכ13189.  2 םולש -  לאירבגיכרד  ןב  םולש  לאירא  "סאראיימ , םילשורישת

אמק13190. אבב  המלש -  ןרהאיכרד  ןב  המלש  "דיאכז , תיליעסשת ןיעידומ 

המלש13191. ןורכזיכרד  "גרפס  םילשוריעשת

לאומש13192. לאומשיכרד  השמ  "זאריפש , לשת

םיכרכ13193.  5 לאומש -  ןמלזיכרד  המלש  ןב  לאומש  "אךאברעיוא , םילשורינשת

החמש13194. ןמחניכרד  ןב  החמש  "וגרבנזור , קרוילשת ינ ו 

םיכרכ13195.  5 הרות -  יולהיכרד  המלש  ןב  ןנחלא  דרלימ , "" "דשח מח

ןמית13196. דעלגיכרד  דקודצ , '' מח

"ד)13197. וי  ) ו הבושת -  - יכרד  "ג נרת
"ד הנליו Vilnaצרת

הבושת13198. ןביכרד  ביל  הדוהי  קחצי  ץיבוניבר ,
"טוהירמש קרוי New Yorkסרת וינ 

םיכרכ13199.  6 הבושת -  - יכרד  שריה יבצ  ןב  רזעלא  םייח  אריפש ,
המלש ןב  שריה  יבצ  אריפש ,

 - "ג נרת
"ד הנליו Vilnaצרת

םיכרכ13200.  2 השדח > - הרודהמ   > הבושת - יכרד  שריה יבצ  ןב  רזעלא  םייח  אריפש ,
המלש ןב  שריה  יבצ  "באריפש , דווקילעשת

םיכרכ13201.  2 הבושת -  הדוהייכרד  "טיאלוזא , וכעעשת

םיכרכ13202.  2 ראובמה -  הבושת  - יכרד  המלש ןב  שריה  יבצ  אריפש ,
אנח ןב  והילא  "חקילרוה , םיקפואעשת

םיכרכ13203.  2 םעונ -  יכרד  ןהכההיכרד  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "טקוק , הירבטסשת

יתיאר13204. )ויכרד  ויתוגהנה  ) השמ ןב  ןנחוי  "ורפוס , תיליעעשת רתיב 

דומילה13205. תריכזל  תוטישו  ןהכהםיכרד  דוד  ןב  לארשי  ישי , "טןב  תיליעעשת ןיעידומ 

השמל13206. ןהכהםיכרד  חנ  ןב  יכדרמ  השמ  "ךימרמע , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ13207.  4 שא -  לש  והילאםיכרד  ןב  קחצי  "זיקסבוקר , םילשוריסשת

ךונחב13208. ילתפנונכרד  ןב  לאומש  "זךבלרק , קרבסשת ינב 

תידוהיה13209. הליהקה  תודלות  ןנחויןעדזערד -  והילא  "ההירארוג , ןולוחעשת

היתולילגו13210. הק  ' צרד ידוהיל  ןורכיז  רפס  הליהקהקצרד -  "דרפס  ביבאמשת לת 

םיכרכ13211.  2 תותופליה > - יניינעב  "מ  ומ  > םהרבאשרד ןב  לאכימ  "זךילרא , םילשורינשת



םיכרכ13212.  5 בא -  ןימינבשרד  ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
םנוב

 - "א פרת
"ה קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ13213.  2 םהרבא -  לאפרשרד  ןב  םהרבא  םיסינ  - יזנכשא , "א רת
"ב יקינולש Salonikaירת

המכחב13214. םולששרד  ןבואר  "פינבארש , םילשורישת

ףסוי13215. שרד  יולהשרד  בוד  ףסוי  קי , ' "פצייבולוס םילשורישת

השמ13216. שרד  לכימשרד  לאיחי  ןב  השמ  "ארטייל , קרוי New Yorkישת וינ 

השמ13217. שרד  יבצשרד  ףסוי  ןב  השמ  לארשי  "טיקסנישוד , םילשורילשת

םיכרכ13218.  2 רקחו -  והיתתמשרד  ןב  דוד  לאומש  "גרנסייר , קרבעשת ינב 

היח13219. םייחשרד  "דשטיוד , קרבעשת ינב 

בוט13220. לאירזעשרד  דוד  ןב  באז  ןועמש  הלנמ ,
"חגילז ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ13221.  7 הדוהי -  קחצישרד  ןב  הדוהי  "דםלעומ , םילשוריעשת

ףסוי13222. ףסוישרד  "טיול , דעלאעשת

בקעי13223. יבצשרד  ןרהא  ןב  והיקזח  בקעי  שיפ ,
"ערודגיבא םילשורישת

השמ13224. לטפששרד  יתבש  ןב  השמ  "גןאמלטיא , הנליו Vilnaסרת

השמ13225. ץנזיפמשרד  קחצי  ןב  "טהשמ  בוקרק Cracowמש

השמ13226. יכדרמשרד  ןב  ןתנ  השמ  ןייטשניבור ,
יולה לדנמ  "גםחנמ  בושטידרב Berdichevסרת

השמ13227. אקארקמשרד  שילחמ  לאומש  ןב  "בהשמ  בובל Lvovלרת

השמ13228. בקעישרד  ןב  השמ  "גהדליבלא , היצנו Veniceסש

השמ13229. הדוהישרד  םהרבא  ןב  השמ  גרבנלאק ,
"השביל ירוגליב Bilgorajצרת

השמ13230. לאיחישרד  ןב  השמ  "דהכלמ , דולנשת

השמ13231. השמשרד  ןהכ ,

.13232< השדח הרודהמ   > השמ אקארקמשרד  שילחמ  לאומש  ןב  "והשמ  הינתנמשת

השמ13233. יולהשרד  ףסוי  ןב  השמ  בקעי  "ה,םיובניילק , ,ערת אשראוו

םיכרכ13234.  2 השמ -  דודשרד  ןב  השמ  "גןייטשנייפ , קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ13235.  2 השמ -  םהירדשרד  ןועמש  ןב  השמ  "דןהכה , הירבטלשת

םיכרכ13236.  2 השמ -  רשאשרד  דועסמ  ןב  השמ  "טוטניפ , הוקתסשת חתפ 

הבר13237. אלוע  יבצשרד  ןועמש  ןב  רסיא  "רגילק , ביבאנשת לת 

בילהשרד13238. הדוהי  ןב  לבאז  ץרפ  "טרגיא , רבונהפקת  Hanover

אבאהשרד13239. ןב  ןרהא  ןועמש  "ביסגא , םילשוריכשת

ןבהשרד13240. שימלק  סומינולק  אריפש ,
"וךלמילא השרוצרת

םיכרכ13241.  2 יולההשרד -  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "בצייבולוס םילשוריכשת

הוצמ13242. רבל  סומינולקהשרד  רזעילא  ןב  עשוהי  - "ןיקנה , הגירצרת  Riga

םיארי13243. תדעל  תסנכה  תיב  ךוניחל  יבצהשרד  ןב  ןתנוי  "דףייטש , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ13244.  3 לארשיל -  םהרבאהשרד  "גלארשי , "דעשת מח

םיכרכ13245.  3 שרוד -  לכל  יולההשרד  .א  םייח  "ורבה , עבשעשת ראב 

חספל13246. אזימרגמהשרד  הדוהי  ןב  "ורזעלא  םילשוריסשת



רבדמב13247. תשרפל  רפוסהשרד  ריאמ  ןב  "ז]היעשי  נש ]? אקארק

הנשה13248. שארל  )השרד  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "וםהרבא  ןודנול Londonטשת

.13249< סדרפ תרודהמ  ( > "ט מש  ) לודגה תבשל  השרד 
"ל רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 

( "נגארפמ ביבאשת לת 

הבושתל13250. םולשהשרד  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "גלואש  הפיחלשת

"ל13251. צז השמ  תועושי  לעב  "ר  ומדאמ ריאמהשרד  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "דרגה , קרב Bene Berakשח ינב 

םיתשפו13252. רמצ  קחציהשרד  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "בגרבנזור , בוקרטויפ Piotrkowערת

ואצמהב13253. המלשושרד ה ' ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

ואצמהב13254. "עץבוקושרד ה ' םילשורישת

טפשמ13255. ךורבושרד  ןב  רדנס  רדנסכלא  "אגרבנדירפ , השרו Warsawנרת

ןויצ13256. הדוהיבושרד  עדונה  ןרמל  ןורכז  "ארפס  דעלאעשת

םיכרכ13257.  9 בקעיתושרד -  ןב  בוט  םוי  "ברגנז , קרבנשת ינב 

םיכרכ13258.  4 ריאמתושרד -  םייח  ןב  יכדרמ  "ערגה , יסנומשת

םיכרכ13259.  2 ןרהא > - ןורכז   > "ה זרה יולהתושרד  לאומש  ןב  ףלוו  "אבאז  פשת

לארשי13260. ןבא  ןרהאתושרד  ןב  בקעי  לארשי  "ארשיפ , םילשוריעשת

םימשב13261. ירה  "ת  וש לעב  תודלותו  תורגא  יולהתושרד  קחצי  ןב  שביל  הירא  "אץיוורוה , םילשוריעשת

תומש13262. שידיא -  ןיא  השמתושרד  יקאוולימ1939דלפנרוק ,

םיכרכ13263.  3 ימע -  לא  ףסויתושרד  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  - לאימע , "ג פרת
"ט השרו Warsawפרת

רזעילא13264. בקעיתושרד  ןב  גילז  עשוהי  רזעילא  "טאריפש , ןדיק Kedainiaiפרת

םיכרכ13265.  2 רפוס -  ירמא  השמתושרד  ןב  ןנחוי  "חרפוס , עשת

םיכרכ13266.  2 ןהכ -  ידגב  בודתושרד  רכששי  יבצ  "דכ"ץ , שח

דוד13267. תיב  השמתושרד  ןב  לבט  דוד  "הןיבור , םילשוריעשת

רצויה13268. תיב  ןועמשתושרד  ןב  יבצ  לאוי  ד'טור , "ח -  צרת
"א ץלוקשימ Miskolcשת

םיכרכ13269.  2 "י -  רבג בקעיתושרד  ןב  לאירבג  "וןהכ , רדואדפקת טרופקנרפ 
Frank

אבר13270. אנעשוה  לאויתושרד  "וםיובלטייט , סשת

באזה13271. אמילתושרד  הדוהי  ןב  ףלוו  ןימינב  "דדלפצרב , טריפ Fuerthנקת

"ב13272. יצנה בקעיתושרד  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "גןילרב , םילשורינשת

םידפסה13273. הבוש , תבש  "ח -  לצה - תושרד  יולה הדוהי  ןב  לאקזחי  אדנאל ,
יולה ריאמ  ןב  לאקזחי  "בואדנל , דעלאסשת

םלשה13274. "ח  לצה יולהתושרד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "גאדנאל , םילשוריסשת

םיכרכ13275.  5 "ן -  רה ר"ן)תושרד   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "גםיסנ  אטשוק Istanbulצר

דקונמ13276. םלשה  "ן  רה - )תושרד  ר"ן  ) ידנוריג ןבואר  ןב  םיסנ 
ביל יכדרמ  "וןגובנלנצק , םילשוריעשת

השמ13277. תוראב  שוריפ  םע  םלשה  "ן  רה - )תושרד  ר"ן  ) ידנוריג ןבואר  ןב  םיסנ 
ביל יכדרמ  "טןגובנלנצק , םילשוריסשת

"ש13278. ארה גאשתושרד  ביל  הדוהי  ןב  םהרבא  "דרנבווצ , םילשוריסרת

םיכרכ13279.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > "ש ארה גאשתושרד  ביל  הדוהי  ןב  םהרבא  "ורנבווצ , סשת

"ל13280. יברה בקעיתושרד  ןב  ןימינב  "גןיוול , הנליו Vilnaערת



םיכרכ13281.  2 "ה -  מרה הדוהיתושרד  ןרהא  ןב  השמ  "אץיוורוה , הנליו Vilnaערת

"ם13282. פרה קחציתושרד  ןב  לאכימ  סחניפ  טיילסיורג ,
"טקיזייא קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ13283.  2 הרותה -  ףסויתושרד  ןב  בוט  םש  בוט , םש  - "ה,ןבא פר ]( קינולאש )

םיכרכ13284.  2 הרותה -  םירפאתושרד  "פדבוע , קרבשת ינב 

"ה13285. הלז ןיזאלאוומ  םייח  וניברל  םירואיבו  ןיתושרד  ' זולוומ קחצי  ןב  "בםייח  םילשורינשת

ודע13286. לאדיו  ןימינב  יבר  ישודיחו  רינתושרד  סידיס , ודע -  לאדיו  ןימינב 
"בלארשי םילשוריפשת

"ג13287. מר ישודיחו  השנמתושרד  ןב  לאכימ  "ברגרבדלוג , ץוצרת  Vac

םירמאמו13288. ריאמתושרד  ןב  לארשי  לאירוק , "ביד  םילשורינשת

יזנכשא13289. לאלצב  וניברל  םירמאמו  םהרבאתושרד  ןב  לאלצב  "ויזנכשא , םילשורינשת

םיכרכ13290.  2 םימואנו -  שריהתושרד  יבצ  ןב  יכדרמ  "ברוטקוד , קרוי New Yorkפרת וינ 

ידנוריג13291. הנוי  ונבר  ישוריפו  םהרבאתושרד  ןב  הנוי  "מידנוריג , םילשורישת

םיכרכ13292.  3 יולה -  טבש  תוחישו  יולהתושרד  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "דרנזאו , קרבשח ינב 

םיכרכ13293.  2 יול -  קלח  יולהתושרד  םהרבא  ןב  םחנמ  "זקאלופ , דווקילעשת

רפוס13294. טוקלי  רזעילאתושרד  ןאמסוז  ןב  ביל  ףסוי  "דרפוס , עשת

ןידאס13295. קחצי  ןמלקתושרד  ןב  קחצי  "טןידאס , ערת

הוצמ13296. רבל  םולשתושרד  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "ולואש  םילשורילשת

הוצמ13297. רבל  םהרבאתושרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיבונמלז ,
"חילבא קרוי New Yorkפרת וינ 

הוצמ13298. רבל  םשתושרד  "דםוליעב  "דשח מח

הוצמ13299. רבל  יולהתושרד  םהרבא  ןב  יבצ  יכדרמ  "ב,ןיקליב , ,ערת אשראוו

םיכרכ13300.  2 הוצמ -  רבל  םהרבאתושרד  דוד  "גםיובלדנמ , םילשוריעשת

המלש13301. םחל  בקעיתושרד  ןב  ןמלז  המלש  "וךיירנרא , לשת

חספה13302. ימיל  טילעארזיאתושרד  ןימינב  ןב  לואש  "זילארשי , םילשורינשת

םיארונה13303. םימיל  טילעארזיאתושרד  ןימינב  ןב  לואש  "וילארשי , םילשורינשת

םידעומלו13304. םיארונ  םימיל  לפוקתושרד  בקעי  ןב  לארשי  "פךייר , יונריט Trnavaרת

םידעומהו13305. הנשה  תותבש  לכל  ןאמפילתושרד  םהרבא  ןב  קחצי  "גםיובנסינ , השרו Warsawפרת

ונתדלו13306. ונמעל  אשוזתושרד  רדנסכלא  "דץיבשילא , הגיר Rigaצרת

עובש13307. תשרפל  ןרהאתושרד  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשוריעשת

עבטהו13308. םייחהמ  ןבוארתושרד  ןרהא  "גינראשט , צרת

םיכרכ13309.  2 ץנימ -  "י  רהמ ריאמתושרד  ןב  הדוהי  לאומש  "זןגובנלנצאק , קרבנשת ינב 

.13310< סדרפ תרודהמ   > גארפמ "ל  רהמ "לתושרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "וגארפמ ביבאנשת לת 

םיכרכ13311.  2 גארפמ -  "ל  רהמ "לתושרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "טגארפמ םילשוריישת

"ם13312. רהמ קיזייאתושרד  עשוהי  ןב  השמ  "סאריפש , בוקרטויפ Piotrkowרת

טענב13313. "ם  רהמ אהיבתושרד  םהרבא  ןב  יכדרמ  "הטנב , םילשוריסשת

םיכרכ13314.  2 קסירב -  "ם  רהמ עשוהיתושרד  ןב  יכדרמ  "גקסירב , עשת

ביבח13315. "ם  רהמ המלשתושרד  ןב  השמ  ביבח , "טןבא  םילשורינשת



דנאהראפ13316. "ם  רהמ יבצתושרד  ףסוי  ןב  השמ  "חדנאהראפ , םילשוריכשת

םיכרכ13317.  3 קיש -  "ם  רהמ ףסויתושרד  ןב  השמ  "זקיש , Clujצרת זולק '

"ש13318. רהמ יולהתושרד  ןסינ  ןב  והירמש  "אץיוורוה , סיאולפרת .טס   St. Louis

םיכרכ13319.  4 "ל -  ארהמ השמתושרד  ןב  ביל  הירא  "זץניצ , ישת

"ח13320. ירהמ ןבתושרד  םייח  לארשי  יקסנאטשקירק ,
"דהדוהי הנליו Vilnaפרת

"ח13321. ירהמ בילתושרד  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "פיבצ  Lodzרת זדול '

םיכרכ13322.  4 "ץ -  ירהמ לארשיתושרד  ןב  יבצ  ףסוי  "סיקסנישוד , םילשורישת

םיכרכ13323.  2 "א -  הצרהמ קחציתושרד  ןב  שריה  יבצ  "ביקסנאילרוא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ13324.  3 "ש -  ארהומ המלשתושרד  רזעילא  "בקיש , םילשורינשת

קבי13325. רבעמ  השמתושרד  ןב  היכרב  ןרהא  "אהנידומ , םילשוריסשת

יכדרמ13326. השמתושרד  ןב  יכדרמ  "אשטיוואראנאל , עשטעמעקצרת

םיכרכ13327.  2 יולה -  רמשמ  יולהתושרד  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ13328.  2 םלשה -  הדוהיב  עדונ  יולהתושרד  הדוהי  ןב  לאקזחי  "אאדנאל , םילשוריפשת

דוד13329. תלחנ  השמתושרד  ןב  לבט  דוד  "הןיבור , םילשוריעשת

תובא13330. תכסמ  לאיזע -  ףסויתושרד  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"אלאפר םילשורינשת

םינהכ13331. תרזע  בדתושרד  םוחנ  ןב  ףסוי  עשוהי  ןפרוווטנאגרבניפ ,

הרותה13332. לע  עשוהיתושרד  ביעוש , - - ןבא "ג לש
"ה בוקרק Cracowלש

תוישרפה13333. תומש  לע  רזעילאתושרד  סחנפ  "דןרטש , םילשוריעשת

עלא13334. ראפ  םהרבאתושרד  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיבונמלז ,
"חילבא קרוי New Yorkפרת וינ 

הכונח13335. דובכל  קינטולז  ביל  הדוהי  ברה  ןופ  בילתושרד  הדוהי  "פקינטולז , רת

ןידלס13336. יולה  היחרז  יראתושרד ר ' ןמרקא , יולה -  היחרז  "בןידלס , עבשעשת ראב 

רטנלס13337. לארשי  ףלוותושרד ר ' באז  ןב  לארשי  "בןיקפיל , הנליו Vilnaערת

ביעוש13338. ןבא  עשוהי  יבר  עשוהיתושרד  ביעוש , - - ןבא "ג לש
"ה םילשורילש בוקרק - 

אדיזוא13339. יד  לאומש  יבר  קחציתושרד  ןב  לאומש  אדיזוא , "איד  םילשורינשת

ףירח13340. םהרבא  וניבר  םהרבאתושרד  "דףירח , "דשח מח

םימי13341. דיהלקעסמ -  הדוהי  ירמאה  לעב  וניבר  תושרד 
תוכוסה גחו  םיארונ 

רכששי ריאמ  ןב  "ל  גס הדוהי  רנזור ,
יולה "דרב  "דשח מח

קצולסמ13342. ףסוי  וניבר  ריאמתושרד  ןב  ףסוי  "הרמייפ , םילשורינשת

הימחנ13343. ףסוי  ונבר  הימחנתושרד  ףסוי  "זרצינרוק , קרבמשת ינב 

םיכרכ13344.  2 יולה -  טבש  יולהתושרד  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "גרנזאו , קרבסשת ינב 

רסומ13345. טבש  ןהכהתושרד  המלש  םהרבא  ןב  "בוהילא  אטשוק Istanbulעת

םיכרכ13346.  2 תומלש -  יולהתושרד  םולש  ןב  לדנוז  ךונח  "חןיוול , קרוי New Yorkצרת וינ 

לאומש13347. רדנסתושרד  רדנסכלא  ןב  לאומש  "דתוילגרמ , םילשורינשת

דסח13348. תרות  לשיפתושרד  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "הרפוס , םילשורימשת

דיגמ13349. לש  והילאויתושרד  השמ  "גלבא , קרוי New Yorkישת וינ 

הוצמ13350. רב  םהרבאתשרד  ןב  ףסוי  "דקילג , קרבעשת ינב 



הוצמ13351. רבה  הדוהיתשרד  דוד  "הןירפלייה , "דסשת מח

החמש13352. ריאמ  בקעי  רוחבה  לש  הוצמ  רבה  תשרד 
החמשןירפלייה נ"י ריאמ  בקעי  "אןירפלייה , הוקתמשת חתפ 

ןירפלייה נ"י13353. יבצ  ילתפנ  רוחבה  לש  הוצמ  רבה  יבצתשרד  ילתפנ  "בןירפלייה , הוקתמשת חתפ 

"ץ13354. בשרה ישודיח  "ן -  במרה תשרד  "ד -  בארה )תשרד  ךרוע  ) יולה באז  ןימינב  "זגארפ , םילשורימשת

לאוי13355. ןוזח  שוריפ  םע  תלהק  "ן -  במרה ,תשרד  הקרפס "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בקעי "אלאוי  םילשוריעשת

הכלהכ13356. תועיקתה  הנשה -  שארל  "ן  במרה תשרד 
רודיהבו

, ךובנרטש "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
"מהשמ קרבשת ינב 

.13357< םייח תארי  - םייחל ונבתכ   > "ח רהמ ,תשרד  ןייטשנבול ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
"זקחצי תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ13358.  3 "ח -  רהמ ןיתשרד  ' זולוומ קחצי  ןב  "הםייח  םילשוריעשת

אקארקמ13359. רפוס  "ש  יר רפוסתשרד  ריאמ  ןב  "זהיעשי  בוקרק Cracowנש

לודגה13360. תבש  "לתשרד  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "בגארפמ םילשוריפשת

םיכרכ13361.  2 לודגה -  תבש  הדוהיתשרד  "דסדע , תיליעעשת רתיב 

.13362< המימת תרות ה '  > "ן במרה שרדש  "ן)תשרד  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  ,לרת אשראוו

םיחבז13363. ךתיב -  םהרבאןשד  "ורגי , דודשאעשת

םוחנינשד13364. ןב  ןועמש  "טןמגרב , םילשוריכשת

ןמשב13365. לאומשתנשד  ןב  קחצי  ןאנד , - "חןבא םילשורינשת

שא13366. רזעילאתד  ןב  שבייפ  אגרש  ירוא  "גןפלח , ןילרב Berlinקת

.13367< השדח הרודהמ   > שא רזעילאתד  ןב  שבייפ  אגרש  ירוא  "בןפלח , םילשורינשת

םישנה13368. השמתד  "הןירגינ , םילשורינשת

ןידו13369. םיסינתד  ןב  רזעילא  'י , גנאש - "וןבא אטשוק Istanbulפת

תעדו13370. המלשתד  ןב  באז  השמ  "גהלוס , םילשוריכשת

םיכרכ13371.  6 תעדו -  יבצתד  "דרעב , פרת

הכלהו13372. רשאתד  ןב  השמ  "לךובנרטש , םילשורישת

הנידמו13373. השמתד  ןב  דוד  םייח  "טיולה , ביבאכשת לת 

הנידמו13374. םייחתד  "גינבמר , םילשורישת

הנידמו13375. יבצתד  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "איקסרימ , ,ישת קרוי - וינ

הקיקחב13376. הנידמו  ,תד  סלג םייח -  ץפח , חרז -  גיטפהרו ,
"דדוד םילשורילשת

היגולוכיספו13377. ןרהאתד  "חץיבוניבר , םילשורינשת

הלח13378. תידוהי -  בקעיתד  לאפר  ןב  ןבואר  "טץיבולדנמ , דווקילעשת

יברעלב13379. תידוהי  םהרבאתד  "וודיראל , ,טרת ליגרא

התכלהכ13380. תידוהי  תועינצהתד  תרמשמ  "גדעו  םילשורילשת

םימוי13381. ןימינבתד  ןב  הדוהי  רזעילא  "עךבילרק , םילשורישת

לאיתוקי13382. ןמלזתד  המלש  ןב  דניקסיז  לאיתוקי 
"ויולה הוקלוז Zholkvaנת

םיכרכ13383.  2 לארשי -  םחנמתד  םהרבא  ןב  רב  בוד  - ץיבומרבא , "ז נרת
"ב סרת

New York קרוי וינ 



לארשי13384. תנידמו  לארשי  ךוניחלתד  הקלחמה  .תינויצ  תורדתסה 
הלוגב "אתוברתו  קרוי New Yorkישת וינ 

.13385( תילגנא םוגרת  םע   ) ויגהנמו לארשי  ריאמתד  ןב  לאוי  "ברדנלדירפ , ,ישת קרוי - וינ

תבש13386. ילתפנתד  השמ  "דןמלוא , שח

אנלאט13387. הימע -  לע  יבצירשתד  לארשי  ןב  יכדרמ  "דגרבניו , םילשוריסשת

.13388" וו דמל -  ןבוארה" יקצינדור ,)  ) "זבוטרב םילשוריכשת

היתודלות13389. היפוא  םירופיכה  םויל  הדובע " ה"
םיכרכ  2 תירבעה -  הרישב  יבצהתוחתפתהו  יכאלמ ,

"א13390. בבות אירבט  "ק  היעב רדא  אנלאטה ' ידיסחד  דוד  חצנ  "דןוכמ  הירבטסשת

דימת13391. יתוא  בהוא  הרשה ' "בדירפ , קרבפשת ינב 

יל13392. רוא  המלשה ' ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

יעשיו13393. ירוא  המלשה ' ןב  םיסנ  "טןייד , קרבנשת ינב 

רפוש13394. לוקב  םשה ' דםוליעב  '' מח

יסנ13395. המלשה ' ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

יסנ13396. חילצמה ' ןב  ריאמ  "וזוזאמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ13397.  24 ירזע -  היראה ' "וןוסרבילג , רפססשת תירק 

א13398. יעור -  םייחה ' יעור  "חיואחימ , קרבעשת ינב 

םיכרכ13399.  4 ךעמש -  יתעמש  בילה ' הדוהי  ןב  םולש  ךורב  גלשא ,
"זיולה םילשוריסשת

םירעש13400. לצעגה ' םיקילא  םהרבא  "אףיש , קרבעשת ינב 

םעל13401. םוי ' םוי  ןהכהה' בישילא  "אןולפק , תגפשת תירק 

אינע13402. אמחל  ארזעאה  "וםילקש , עשת

לקניפ13403. באז  םייח  יבר  "צ  הגה הקדובלסמ -  המראבאה  "דלקניפ , םילשורישח

םיטבשהו13404. םהרבאתובאה  "אןמרוק , ביבאמשת לת 

הדגאבו13405. הכלהב  םולשתולבאה  דוד  "זיקנ , םילשוריעשת

םימוחנהו13406. דודתולבאה  ןב  ךורב  "זרשי , ביבא Tel Avivישת לת 

א13407. השארה -  יבצןבאה  השמ  ןב  רשא  םייח  "חרנייל , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ13408.  3 רזעהו -  לאגיןבאה  "גהדעס , םילשוריעשת

הכלהבש13409. ריאמהדגאה  "דיול , דודשאסשת

"ר>13410. ופד  > הדוהירוגאה ןב  ךורב  בקעי  ילופנ Naplesר"נאדנאל ,

םיכרכ13411.  2 הדוהירוגאה -  ןב  ךורב  בקעי  "דאדנאל , בוקלידס Sudilkovצקת

םלשה13412. הדוהירוגאה  ןב  ךורב  בקעי  "כאדנאל , םילשורישת

תאזה13413. בקעיתרגאה  לאלצב  ןב  הירש  "זיקצילבד , קרבנשת ינב 

הזה13414. םודאה  ןרהאםודאה  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

רקיב13415. המלשםדאה  "טהבלוו , םילשורינשת

ומלועב13416. בקעיםדאה  ןב  המלש  "דיקסנילרק , םילשוריסשת

ויתומלועב13417. בקעיםדאה  ןב  הירא  םחנמ  רפהסגינק ,
"אהדוהי קרבנשת ינב 

הלעמה13418. ןרהאםדאה  ןב  קחצי  המלש  "אדלפנייש , יקוולימ Milwaukeeצרת

האירבהו13419. ריאמםדאה  "איקסניזילב , לשת

ועבטו13420. םהרבאםדאה  "וןמרוק , ביבאמשת לת 



"ל13421. רהמה תנשמב  ויתודימו  ןבוארםדאה  "טזר , םילשוריעשת

הלבקהו13422. תודהיה  יארב  ומלועו  םייחםדאה  ףסוי  ןב  ירוא  "ביולב , ןולקשאפשת

ודבל13423. ןתנםדאה  ןב  הירא  קחצי  "לרוגירא , םילשורישת

םירחאל13424. חמשלו  רוזעל  ארבנ  באזםדאה  םחנמ  "ברואמ , םילשוריסשת

חריה13425. לע  ץרפםדאה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , שח

םיכרכ13426.  3 הדשה -  ץע  בקעיםדאה  דחטיא , '' מח

ירואינש13427. רעבוד  יבר  יעצמאה  "ר  קחציומדאה ןב  ןועמש  "יןייטשנצילג , ביבא Tel Avivשת לת 

אפורה13428. "ר  רזעיבאומדאה "לןיטשרוב , ביבאשת לת 

םיעבשה13429. ולבויל  שטיוואבוילמ -  "ר  ולבוילומדאה שטיוואבוילמ -  "ר  ומדאה
"בםיעבשה "דלשת מח

רמטאסמ13430. "ר  םהרבאומדאה "מסקופ , שת

ןהכה13431. ךינעה  ךונח  יבר  "ר  ביילומדאה אדוהי  "טןיול , םילשוריכשת

"א13432. רגה ירואיב  טקל  םע  "א)תורדאה  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  םילשוריסשת

הנומאהו13433. רזעילאתרדאה  ןב  השמ  "ברמש , השרוסרת  Warsaw

הנומאהו13434. בוסירופמתרדאה  "ר  "חומדא םילשוריעשת

םיכרכ13435.  3 הנומאהו -  סחניפתרדאה  םוחנ  ןב  ביל  הדוהי  "פןיוול , סיאול St. Louisרת .טס 

םיכרכ13436.  23 "וץבוקלהאה -  םילשוריטשת

םיכרכ13437.  13 םתבתכולהאה -  הרותה  "התכלממ  םילשוריעשת

םלוע13438. ביללהאה  הדוהי  ןב  אביקע  "דןרל , ןימד Frankfעת טרופקנרפ 

םיכרכ13439.  8 הנביהלהאה -  רפסה  תיב  "וידימלת  השרוצרת

רושא13440. ץראב  יכדרמםידבואה  םילשוריהנוי ,

ורחב13441. הלודג  הירבד  באזםיבהואה  ןב  ןרהא  יכדרמ  "ורגירק , סשת

םייח13442. ילולסמ  ונרוויל -  לש  תידוהיה  הליהקהמואה  ונרוויל1991.ונרוויל 

תודהיה13443. לש  לאירזעתוילסרבינואה  ןב  יכדרמ  "ג,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

תועובשל13444. תירילקה  רצויה  תכרעממ  דובאה  ןפואה 
( סיפדת תימלוש( "חרוצילא , םילשורינשת

םיכרכ13445.  4 קיזיארצואה -  קחצי  ןב  ףסוי  לאומש  "אןיפ , השרו Warsawפרת

יתימאה13446. לאכימרצואה  ןטלה , סחנפ -  םייח  גרבנייש ,
"עהמלש םילשורישת

םיקידצ13447. ירופסמ  םיקידצרצואה  ירופיסמ  "זרצואה  השרו Warsawצרת

אתבסה13448. לש  םירמרצואה  "הרבונילוא , םילשורילשת

קחצירואה13449. םייח  ןב  המלש  "גהירא , םילשורינשת

םימכח13450. ימגתפבו  םירמאמב  בקעירואה  "ויריבד , ןולוחלשת

ןילבולמ13451. אריפש  לש ר"מ  וייח  תכסמ  ריאמה -  ריאמרואה  השמ  ןב  םהרבא  דוד  "זםיובלדנמ , קרבסשת ינב 

הנויברואה13452. ןב  ךורב  "השלטיי , יקינולש Salonikaנקת

- הרואההרואה13453. "ט פרת
"צ שד Dejרת

הנומאבש13454. ילתפנרשואה  "נםיובנירג , םילשורישת

ןוחטבבש13455. ילתפנרשואה  "נםיובנירג , םילשורישת

תיבבש13456. םירפארשואה  "גדבוע , קרבסשת ינב 

ןיאושינ13457. ייחבש  רואמרשואה  "בןהכ , דודשאנשת



הרהטבש13458. שיעירשואה  ןב  ןועמש  "דונונאו , םילשורישח

םידעומבש13459. ילתפנרשואה  "דםיובנירג , םילשורישח

ןיאושינבש13460. ףסוירשואה  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

םיכרכ13461.  2 ןיאושינבש -  םירפארשואה  "בדבוע , קרבסשת ינב 

הליפתבש13462. ילתפנרשואה  "זםיובנירג , םילשורימשת

תושודקה13463. ןבתויתואה  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"דהשמ הלופעעשת

תודוקנהו13464. ןיגתה  ןילימתויתואה  שיר  רפס  "דע"פ  "דשח מח

ןהיתודוסו13465. דודתויתואה  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "האנהכ , םילשורימשת

םיכרכ13466.  2 שרג -  יבצאלזאה  השמ  ןב  והילא  - קסופ , "ו סרת
"ו בוקרטויפ Piotrkowפרת

תונוילגה13467. לכ  ןושארהחאה -  םידליה  - ןותיע  "א ערת
"ד שטיוואבוילערת

ונשפנ13468. לאפרחאה  ןב  יח  םולש  םהרבא  "ליוומח , רימזיא Izmirרת

ילש13469. לדנמחאה  םחנמ  "דץיבוקשרה , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ13470.  8 "דץבוקדוחאה -  םילשוריישת

םישודקה13471. רםיחאה  "חןטרגניו , םילשורימשת

האצוההו13472. סופדה  רגניזלוש -  לכימםיחאה  לאיחי  ןב  לצג  "ולסרק , םילשורימשת

רנה13473. "ר  השמיאה םירפא  ןב  הירא  "אלהאוו , "דפשת מח

םיכרכ13474.  6 "טדוגיאהדוגיאה -  םימשת תב 

א13475. ינרותארדיאה -  "חץבוק  םילשורינשת

םיכרכ13476.  4 תובישיהדוחיאה -  ינב  תודחאתה  ןואטב 
"זהפוריאד "דמשת מח

םיכרכ13477.  6 ידיסחדדוחיאה -  םירוחבה  דוחיא  ןואטב 
"הבוקירטס םילשוריסשת

םיכרכ13478.  8 דודיחב -  "עץבוקדוחיאה  "דשת מח

הכלהב13479. הדוהיןופייאה  דוד , "חןב  םילשוריעשת

ינרותןליאה13480. "בףסאמ  קרבעשת ינב 

לודגה13481. ריאמ כ"ץןליאה  "דשרפאפ , עודישח אל 

רואיב13482. םע  שודקה  יחןליאה  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
לאפר ןב  הירא  אריפש , "ל - ) חמר "ד( םילשוריעשת

הכלהב13483. יבצטנרטניאה  לאומש  ןב  דוד  ןייטשנטכיל ,

היחקלו13484. ןרהאהדאפיתניאה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

רומחה13485. םשרוסיאה  "עםוליעב  םילשורישת

בוט13486. םויבו  תבשב  ןופורקימב  תושמתשה  לש  המלשרוסיאה  ןב  בוד  רכששי  "בןמגרב , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ13487.  2 הרות -  לש  הירלקפסאב  ןהכהתונינגטציאה  םייח  ןבואר  ןב  רזעילא  "ורשיפ , םילשוריעשת

חרזמה13488. ריאמריאה  ןועדג  "זבורקליג , םילשוריסשת

םיכרכ13489.  19 חרזממ -  םהרבאריאה  ןב  דוד  "הםהרבא , םילשוריעשת

יניע13490. המלשהריאה  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ13491.  2 םלשה -  ןיאושינהו  בקעיןיסוריאה  םייח  ןב  ןרהא  לאקזחי  ץרווש ,
"גםחנמ קרבעשת ינב 



ךאלמל ה'13492. המודה  )שיאה  וילע  ) יבצ לאיחי  "בץיבוביל , קרבסשת ינב 

לארשי13493. ינידב  השאהו  השמשיאה  "דרגיח , םילשורימשת

ונוזחו13494. באזשיאה  ןימינב  ןב  ןמלק  "דאנהכ , ביבאכשת לת 

ולעפו13495. )שיאה  וילע  ) ןהכה ריאמ  קחצי  "בןיול , םילשורילשת

שדקמ13496. םולששיאה  דוד  "חלטסירק , קרבעשת ינב 

יכדרמ13497. )שיאה  וילע  ) םחנמ יכדרמ  "דשיפסיו , קרבשח ינב 

םרזה13498. דגנ  יכדרמשיאה  ןב  רודיבא  לאומש  "בןהכה , םילשוריכשת

םיכרכ13499.  3 המוחה -  לע  ןמלזשיאה  המלש  "ודלפננוז , םילשוריסשת

ןהכ13500. בושי  ראש  ברה  תודלות  הדעה -  לע  הידידישיאה  ןהכה , לאיחי -  "גשירפ , הפיחעשת

"ל13501. צז היטע  ארזע  יבר  הדעה -  לע  הדוהישיאה  "אהיטע , םילשוריעשת

םיכרכ13502.  3 הדעה -  לע  יבצשיאה  לדנמ -  םחנמ  בהז , "טישמ  םילשוריסשת

רולדגמל13503. היהש  ןרהאשיאה  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

דרעב13504. יברה  לש  םחנמשיאה  "אםיובלגיז , דרעעשת

עתרנ13505. אלש  םהרבאשיאה  "בםיובננט , קרבמשת ינב 

.13506' הל שדוק  םוחנתםילולאה  לארשי  "דקדרד , תיליעעשת ןיעידומ 

"ט13507. יה האמה  ףוסב  ןוכיתה  םיה  ןגא  תוליהקב  סנאילאה 
יתוברתהו יתרבחה  בצמה  לע  )ותעפשהו  ךרוע  ) ןועמש "זסקופצרווש , םילשורימשת

ץרוט13508. הליהקןימלאה  "חרפס  הגלואכשת תעבג 

המלש13509. ךל  השמףלאה  ףסוי  ןב  קחצי  "עףירח , בלסורי Jaroslawרת

א13510. תרעומ - > הרודהמ   > המלש ךל  ןרהאףלאה  הדוהי  ןב  המלש  "ורגולק , קרבעשת ינב 

םיכרכ13511.  4 המלש -  ךל  ןרהאףלאה  הדוהי  ןב  המלש  "ירגולק , קרוי New Yorkשת וינ 

םירישה13512. רישל  "י  שר שוריפ  לע  המלשל -  היראףלאה  "ארמיהנדוב , עבשסשת ראב 

.13513? םייוגה לככ  ףסויםאה  ןב  ריקי  "ירכב , ביבא Tel Avivשת לת 

"ף?13514. ירה לע  תופסות  ןודנולמ  השמ  יבר  בתכ  בקעיםאה  "דסקופ , שח

סיפדת13515. שדוקה - ? תרגאמ  שדח  עטק  ונינפל  הדוהיםאה  ןב  לאומש  בקעי  "ולגיפש , םילשורילשת

תלכתה13516. האצמנ  םשםאה  "דםוליעב  "דשח מח

ג13517. תובישיההנומאה -  ינב  - גוח  "ז לשת
"ח םילשורילשת

הנמאנה13518. השמהנומאה  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , ןילקורבעשת

המרה13519. "דהנומאה  בארה  ) יולה דוד  ןב  םהרבא 
( "גןושארה Frankfort on theירת

Mai

.13520< תראובמה הנומאה   > המרה "דהנומאה  בארה  ) יולה דוד  ןב  םהרבא 
( "טןושארה עשת

ןוחטבהו13521. ןרהאהנומאה  ןב  לשה  עשוהי  "גרנטוק , ואלסרב Breslauירת

םיכרכ13522.  4 ןוחטבהו -  תששהנומאה  ןב  "ובקעי  ,טשת םילשורי

העדהו13523. דודהנומאה  "הדיבר , ביבאכשת לת 

החגשההו13524. םהרבאהנומאה  ןב  לאומש  "אןאצלאמ , םילשוריסרת

הריקחהו13525. ןרהאהנומאה  ןב  לשה  עשוהי  "זרנטוק , ואלסרב Breslauרת

התצפהו13526. םירמאמהנומאה  ץבוק 

הירקיע13527. "ג  יו הדוהיהנומאה  םולש  ןב  םחנמ  םהרבא  "הןמכוה , םילשוריסשת

השעמל13528. המ  יולההנומאה  םרמע  םהרבא  "דךוק , "דשח מח



.13529< חפאק ברה  תרודהמ   > תועדהו ןואגתונומאה  ףסוי  ןב  "להידעס  שת

םיכרכ13530.  4 תועדהו -  ןואגתונומאה  ףסוי  ןב  "דהידעס  גיצפיל Leipzigכרת

םיכרכ13531.  4 הנומא > - ךרד  םע   > תועדהו ןואגתונומאה  ףסוי  ןב  הידעס  דוד -  "בןהכ , םילשוריעשת

וחילצהו13532. ונימאה  ונמאתו  םשונימאה  "פםוליעב  "דשת מח

רחבנ13533. םע  השמםנמאה  באז  "חטואלפ , כשת

תידוהיה13534. ריאמהיצפיסנמאה  םייח  ןב  באז  ןרהא  "בילוכשא , ,ישת םילשורי

ןילופ13535. יחטשב  םידוהיה  לש  רותראהיצפיצנמאה  "חךאבנזייא , ביבאסשת לת 

חנ13536. ינב  ןרהאתנמאה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריסשת

הכרבאו13537. ףסוייתנמאה  ןב  השמ  "אונאדילוט , םיסכרפשת

םיכרכ13538.  2 הרבדאו -  ףסוייתנמאה  ןב  השמ  "דונאדילוט , םיסכרעשת

הרמזאו13539. ףסוייתנמאה  ןב  השמ  "חונאדילוט , םיסכרעשת

הרפסאו13540. ףסוייתנמאה  ןב  השמ  "וונאדילוט , םיסכרעשת

םיכרכ13541.  2 רבדא -  יכ  ףסוייתנמאה  ןב  השמ  "דונאדילוט , םיסכרשח

רדנסכלאמ13542. םחנמ  רדנסכלאמירמאה  םחנמ  "דירמאה  "דשח מח

םיכרכ13543.  2 הדיחיה -  םייחתמאה  ןב  םולש  ףסוי  "זעושעש , ןולוחנשת

תבקונה13544. םשתמאה  "טםוליעב  "דעשת מח

םולשהו13545. "תתמאה  ודיח "גץבוק  סשת

ובהא13546. םולשהו  ובהאתמאה  םולשהו  "גתמאה  קרבסשת ינב 

ובהא13547. םולשהו  באזתמאה  המלש  ןיילק ,

ובהא13548. םולשהו  השמתמאה  "הןדיבא , םילשוריעשת

דניקסח13549. םולש  ברה  ובהא -  םולשהו  ןורכזתמאה  ץבוק 

ובהא13550. םולשהו  איגשתמאה  "דיקסידורוג , "דשח מח

רקשהו13551. םהרבאתמאה  "טטרבצרווש , קרבלשת ינב 

ותימאל13552. תידרחהתמאה  "והדעה  םילשורינשת

תוריחבה13553. רוסיא  ןינעב  ותימאל  תודהיהתמאה  "י  עש הרבסהה  תקלחמ 
"ותידרחה םילשורינשת

ךסמה13554. ירוחאמ  ןועמשתמאה  "דןהכ , םילשורישח

הכרד13555. הרות  םשתמאה  "דםוליעב  "דשח מח

תרבוח א>13556.  > תופוסאהתופוסאה - רפס  "א שת
"ב ןודנול Londonשת

תרבוח ב>13557.  > תופוסאהתופוסאה רפס 
 - "א שת
"ב ןודנול Londonשת

ןקזהו13558. שארה  תרופסתב  רתומהו  לאינדרוסאה  ןב  םייח  םהרבא  "טסדע , םילשוריעשת

ןואג13559. הידעס  בר  לש  תינטייפה  ןואגהלוכסאה  ףסוי  ןב  "דהידעס  םילשוריכשת

תפיםסאה13560. ןב  םולש  "חףוטעמ , סשת

הדיגאו13561. הדוהיופסאה  ןב  והילא  "פטובחב , םילשורישת

ךדללאטיפסאה13562. בגשמ  - תרבח  םילשורית"ט

הריאמה13563. יכדרמהירלקפסאה  "זיקירש , םילשורינשת

.13564( םיסיפדמה ךוסכס   ) יתספד רבכש  םנמא  ןרהאףאה  ןב  ןמלז  םלושמ  "דלקנרפ , ךבצלוז Sulzbachכקת



גרובנייורטמ13565. המלשליצאה  דוד , "אןב  םילשורימשת

קיתעה13566. םלועב  תישונאה  דודהיגולקאה  רלטוק ,

םיכרכ13567.  2 יניע -  רואילאראה  "בדאדח , "דעשת מח

םיכרכ13568.  5 וניניע -  והילאראה  "עטור , קרבשת ינב 

א13569. ךתרותב -  וניניע  יבצראה  קוק , ןהכה -  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןהכה "חהדוהי  םילשוריעשת

.13570< למולש תורגא ר"ש   > וירוגו "י  לרטשניימראה םייח  ןב  לימולש  "חהמלש  םילשורינשת

הרובחבש13571. "י  רשאראה אביקע  "עאוודפ , ןודנולשת

הרובחבש13572. "י  ארזעראה "היולה , םילשוריעשת

אירופד13573. קחציהראה  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "בץרווש , פשת

םיכרכ13574.  4 "ך -  שמ ןהכהךוראה  ריאמ  ןב  יתבש  "טכ"ץ , קרבמשת ינב 

ןהכהתוראה13575. םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

םיכרכ13576.  3 "ש -  בדב ןבתוראה  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"הלואש קרבעשת ינב 

םיכרכ13577.  2 תדובעב ה - ' עשוהיתוראה  לארשי  "סלגופ , םילשורישת

שמשה13578. ףסויתוראה  ןב  לאומש  לשימ  השמ  "טאריפש , הסדואמרת

םיכרכ13579.  7 םייח -  יבצתוראה  םייח  "פןרוהנייא , קרבשת ינב 

אנליומ13580. יכדרמזראה  ןב  לבייפ  ריאמ  ןסינ  "ש , קז
ביל "זהדוהי  םילשוריישת

עדגנש13581. רעפייפזראה  לדנמ  םחנמ  רוחבה  "ערכזל  שת

יחרזמ13582. ןושש  יבר  תודלות  םירתסמב -  רנבאיראה  ןב  לאקזחי  ןוני  "בןהכ , םילשוריסשת

שודקה13583. היראיראה  "דיקסבוקירטס , "דשח מח

גארפמ13584. "ל  רהמה תודלות  גארפ -  ימכחבש  )יראה  רנידסטוג  ) ןהכה םהרבא  "בהידבוע , םילשוריסשת

םיכרכ13585.  4 ןאמסוזץראה -  ןב  באז  "אץבעי , ,נרת םלשורי

םלועה13586. זכרמ  שמשה  וא  ץרפץראה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ורשכ , שת

הבוטה13587. םייחץראה  ךונח  ןב  יכדרמ  "דןהכה , םילשורימשת

היתווצמו13588. דודץראה  - חרפי , "ד שח

םלשה13589. היתווצמו  קחציץראה  ןב  ללה  םהרבא  "בגרבדלוג , םילשורינשת

היתולובגל13590. לאיחיץראה  ןב  ןרהא  ןסינ  יקסנ , ' צקוט
"ללכימ םילשורישת

םיכרכ13591.  2 סענורטס -  אכענץראה  "נץיבוקרמ , םילשורישת

ב13592. םיחבז -  ףסויתראה  ןב  המלש  דוד  "ולמיש , קרבעשת ינב 

םיכרכ13593.  3 םחורי -  ןורהאתראה  השמ  ןב  לשיפ  םחורי  "בטדרה , "דעשת שח

םיכרכ13594.  6 תויגוס -  .אתראה  רלגיפש , .ע -  "דןילי , םילשורישח

םינפ13595. בקעיתראה  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

תבש13596. ןרהאתראה  ןב  המלש  "ביאכז , תיליעפשת ןיעידומ 

ארקיו13597. הרות -  ןהכהתראה  לואש  ןב  ןרהא  - יקסבטסופ , "ב פשת

.13598< תשדוחמ הרודהמ   > תחקלתמה רשאשאה  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

םיכרכ13599.  3 תודהיה -  תירלקפסאב  המלשהשאה  "מיזנכשא , ביבאשת לת 

רתוי13600. הווש  תודהיב  הליאהשאה  "חגרבסקילג , ביבאמשת לת 

םיכרכ13601.  5 האושב -  עשוהיהשאה  "זץישבייא , םילשורימשת



תידוהיה13602. לאפרהשאה  ןב  ןושמש  קרבשריה , ינב 

הכוניחו13603. ןויצהשאה  ןב  "מדלפנזור , הילצרהשת

לארשי13604. תרות  יפ  לע  ןרהאהשאה  ןב  לכימ  לאיחי  "חיקסניצאקוט , םילשורימשת

הליהקשטשאה13605. "חרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

עשוהילוכשאה13606. ןב  ביל  ףסוי  "בץיבושריה , השרו Warsawערת

ב13607. "חלוכשאהלוכשאה -  השרומרת  Warsaw

םיכרכ13608.  13 ינרותלוכשאה -  "וץבוק  םילשוריסשת

"ז13609. אמ גילזלוכשאה  רשא  "בץיניח , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיסנתולוכשאה13610. ןב  המלש  "טבוש , קרבעשת ינב 

קחצילשאה13611. בקעי  ןב  יתבש  "חץישפיל , ןצרבד Debrecenשת

היראלשאה13612. ןב  םהרבא  בקעי  רשא  סקנמלק ,
"גביל נשת

םיכרכ13613.  74 והילאלשאה -  "לכ"ץ , עבששת ראב 

םיכרכ13614.  2 המרב -  םהרבאלשאה  "ערעפיול , שת

םיכרכ13615.  5 םיטח -  תריצק  המרב  םהרבאלשאה  "ורעפיול , סשת

םיכרכ13616.  2 ילתפנבנשאה -  ןב  והילא  "דןרטש , םילשורישח

ידוהיה13617. םויקה  לש  ןימינבםירגתאה  "גסורג , םילשוריעשת

ינמיתה13618. םיסינגורתאה  ןב  קחצי  "סיבאצר , קרבשת ינב 

הרותה13619. הרבד  וילעש  יולהגורתאה  קחצי  ףסוי  ןב  קחצי  "החמצ  קרבסשת ינב 

תלהק13620. ירבדד  םהרבאםירואבה  ןב  השמ  "טלקנרפ , ואסדסקת  Dessau

םיכרכ13621.  7 ץבוקראבה -  ךרוע - )  ) שריה יבצ  גנילדירפ ,
ינרות

 - "ג פרת
"ג ץטשומאזצרת

םיכרכ13622.  17 בקעי > - ראב   > בקעיראבה ראב  "יתבישי  בקעישת ראב 

םימ13623. קחציראבה  ריאמ  "פשטיוואלימש , ןילקורבשת

"ש13624. ארמ והילאתלדבה  ןב  המלש  םהרבא  "זכ"ץ , קרבעשת ינב 

ונתבצחמ13625. רוקמל  רוזחנ  ןהכההבה  ריאמ  קחצי  "חןיול , םילשוריכשת

"ת13626. ישה די  תא  הארנ  השמהבה  ןב  םייח  "הרדנלדירפ , משת

לדוג13627. ןועמשובה  השמ  "ההטעניב , - סשת New York קרוי וינ 

דגוב13628. המלשדגובה  ןב  דוד  - קרמינ , 1902

תיעיבש13629. הטימשב -  ריאירחובה  ןב  םהרבא  "חאטופח , הווקתסשת חתפ 

הדוהיחטובה13630. בקעי  ןב  דוד  "עקלפ , םילשורישת

"דהנובההנובה13631. "דשח מח

םינושארה13632. ךלמילאםינובה  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"דןהכה םילשוריפרת

רוא13633. הקבררקובה  הרוא  "הטרוגניו , םילשוריעשת

- רוחבהרוחבה13634. "ח פרת
"ט הודפרת  Deva

תירבל13635. באזטבה  ןב  קחצי  "זגנאל , םילשורינשת

קוחרמ13636. ךינב  בדיאיבה  רכשי  "דןמרדל , םילשורישח

וירדח13637. ךלמה  היעשיינאיבה  ןרהא  ןב  םייח  "פרטור , דעלאשת



םיכרכ13638.  2 העומש -  םהרבאןיבה  ןב  היעמש  לאילמג ,

הכרבהו13639. עשוהיהניבה  ןב  השמ  םהרבא  םימת , - ןח
"סרזעילא הירגנוה Hungaryרת

הכרבהו13640. ריאמהניבה  םייח  ןב  ןימינב  ףסוי  רנזאו ,
"עיולה דעלאשת

םיכרכ13641.  3 הכרבהו -  ןמלזהניבה  ןב  ךורב  לאפר  "חןיקצורוס , ףילקיוסשת

רהזיונניבה13642. "היתג , הירבטעשת

םיכרכ13643.  4 ךתרות -  בדונניבה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "טםלהליו , קרבסשת ינב 

ןוחטבה ח"א13644. רעש  ןועמשינניבה -  , "פרציפש "דשת מח

םיכרכ13645.  2 היחאו -  יבצינניבה  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

החישאו13646. והיתתמינניבה  "דירגרז , םילשורישח

החישאו13647. ןהכהינניבה  בקעי  "ברדנלגנא , םילשוריפשת

םיכרכ13648.  2 החישאו -  ןהכהינניבה  המלש  ןב  בקעי  "טרדנלגנא , עשת

לודגה13649. םירגובהתיבה  דוגיא  םירפא  תכרב  "ותבישי  קרבעשת ינב 

יד13650. " בחה .גתיבה  "וןמרפ , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ13651.  3 יברה -  לש  ותנשמב  ידיסחה  קחציתיבה  "דןהכ , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ13652.  10 ידוהיה -  ןרהאתיבה  "ויאכז , םילשורימשת

םיכרכ13653.  2 "י -  בשר תרותב  ידוהיה  הדוהיתיבה  "דבואט , "דשח מח

דומיל13654. תרבוח  ינשה -  עבשתיבה  ראב  "ד  בח "חתיב  עבשעשת ראב 

ותראפתב13655. ינשה  ןנחלאתיבה  "וץישבייא , םילשורינשת

הילעהו13656. יכדרמתיבה  "חןהכה , םילשורילשת

ןויארהו13657. הירבטמםירוכבה  דוד  "טןאמפיש , םילשורילרת

הירבטב13658. תירבעה  הימחנתונשלבה  "הינולא , םילשורישת

םיכרכ13659.  3 המכחב -  השמןבה  ןב  בקעי  "וללה , םילשוריעשת

דבואה13660. בילןבה  םהרבא  ןב  המלש  "ו,ןאמרב , טשת ביבא[ - לת

יל13661. ריקי  והילאןבה  ןב  ןנח  םהרבא  תשש , "דרב  םילשוריסשת

יל13662. ריקי  ןהכהןבה  לאירוא  םהרבא  "ארגיבליז , לזאבפשת

םירפא13663. יל  ריקי  לאקזחיןבה  ןמלז  המלש  "חןמבלג , םילשוריסשת

םיכרכ13664.  2 םירפא -  יל  ריקי  יולהןבה  םייח  םירפא  "גןיילק , םילשוריסשת

לאוש13665. דודןבה  םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  "הןוזבוקעי , םילשוריכשת

תינכתהו13666. ץעהינבה  תבישיו  הרות  דומלת  .םילשורי 
"טםייח םילשוריסרת

ךל13667. חקת  ןועמשםינבה  "התוילגרמ , םילשוריסשת

ךל13668. חקת  המלשםינבה  ןב  דוד  רזעלא  רגרבנייו ,
"גםהרבא דווקילעשת

יעיבשה13669. רעברילטעבה  לארשי  "דרסדוא , "דשח מח

תונויצבש13670. תוינחורה  ףסויתויעבה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "זלאימע , ביבא Tel Avivצרת לת 

ותדלוהל13671. הנש   300 בוט -  םש  הכורעתהלעבה  "חגולטק  נשת

בוט13672. םש  ןמלזלעבה  "דןמרדור , "דשח בח רפכ 

בוט13673. םש  יכדרמלעבה  קחצי  ןב  םירפא  "ךףרוצ , ביבא Tel Avivשת לת 

ותרותו13674. שיאה  בוט  םש  ריאמלעבה  "וםיובלדיא , ביבא Tel Avivמשת לת 



ולכיה13675. ינבו  "ט  קחצישעבה יול  ןב  לאלצב  "איודנל , קרבכשת ינב 

רוא13676. םיסנרקבה  "פןייד , קרבשת ינב 

הוצמ13677. םהרבארבה  ןב  המלש  "חןמ , םילשורינשת

דלישטור13678. המלשןורבה  דוד , "הןב  םילשורינשת

םיכרכ13679.  4 אמשהו -  באזירבה  לאיתוקי  "זסוארג , לשת

לובמהו13680. םהרבאהאירבה  "מןמרוק , ביבאשת לת 

"ס13681. דרפ יפ  לע  ןונמאהאירבה  "חילאירא , םילשורינשת

םיכרכ13682.  2 בקעיתירבה -  "לידשירוצ , םילשורישת

.13683" בושיה ידסימ  תדוגא   " תרבחל ןורכזהו  בושיהתירבה  ידסימ  "אתדוגא  םילשורימרת

םיכרכ13684.  8 ינרותהכרבה -  "טץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ13685.  2 תשלושמה -  ןהכההכרבה  דוד  ןב  לדנמ  םחנמ  "גרשקפ , םילשורינשת

הוצמהו13686. יולההכרבה  יכדרמ  "אדניורפרטפ , םילשוריעשת

הוצמהו13687. םהרבאהכרבה  ןב  םייח  ףסוי  - רלסרטש , "ח הוקתעשת חתפ 

חבשהו13688. ןולובזהכרבה  ןב  ףסוי  "אהנשוש , דודשאסשת

םיכרכ13689.  2 המוקמו -  ןבהכרבה  לישעה  עשוהי  םהרבא  יקסרעווט ,
םוחנ "עםחנמ  שת

ןתכלהכ13690. ריאיתוכרבה  "איאני , קרבפשת ינב 

םרודיסכ13691. בקעיתוכרבה  לארשי  "עןמדלוג , ךיריצשת

עשוהי13692. לאיחייכרבה  ןב  ליטיירט  עשוהי  יולה ,
"בלשיפ השרו Warsawנרת

םנוקיתכ13693. תויתואה  םייחתרבה  ןב  לאימחרי  "וגרובצניג , םילשוריטשת

תעדו13694. הנומא  הבושת , ינינעב  "ת  וש ריאמםשבה -  השמ  "עלגופבר , ןגשת תמר 

ןמשהו13695. םרמעםשבה  ןב  השמ  "עדלאוונירג , שת

םהרבאהלואגה13696. "איקצנמאק , בוקרק Cracowנרת

הנשה13697. ישדוח  דוסב  דודהלואגה  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "דאנהכ , ביבאנשת לת 

םיכרכ13698.  3 יבצןואגה -  דוד  ןב  בד  "וךאילא , םילשוריסשת

םיכרכ13699.  2 דסחב -  םחנמןואגה  "הוטלפ , דווקילעשת

דיסחה13700. )ןואגה  וילע  ) יאמש "אגרובזניג , םילשוריעשת

םיכרכ13701.  2 אנליומ -  דיסחה  קחציןואגה  יול  ןב  לאלצב  "חיודנל , םילשורילשת

אטוגמ13702. שודקה  לאיחיןואגה  "הםיוב , הינתנעשת

םיכרכ13703.  2 אוושיומ -  שודקה  והילאןואגה  ןתנ  "טטור  קרבסשת ינב 

ודומלתו13704. יבו  ' צאגורה לדנמןואגה  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "חרשכ , םילשוריישת

ןיבעשטמ13705. קחציןואגה  יול  ןב  לאלצב  "זיודנל , םילשוריכשת

םיכרכ13706.  2 םיבלמ -  ריאמןואגה  השמ  "מרשי , םילשורישת

ןילבולמ13707. .יןואגה  .א  "זלאננח , םילשורילשת

אנ13708. ' זובורפמ יולהןואגה  סחנפ  ןב  בקעי  םהרבא  "דץיבורוה , קרבשח ינב 

"ל13709. צז ןודרוג  רזעילא  יבר  היראןואגה  באז  "חרניבר , ביבאכשת לת 

רזוע13710. רזעילא  יבר  ילתפנןואגה  "אןוסניבל , "דפשת מח

ןוסלריצ13711. ביל  הדוהי  יבר  יכדרמןואגה  "חיופילס , ביבא Tel Avivשת לת 

שא13712. ידירשה  לעב  "ל  צז גרבניו  בקעי  לאיחי  יבר  ןרהאןואגה  ןייטשלסקו ,



םיכרכ13713.  3 ןיטשפא -  יכדרמ  השמ  יבר  לאלצבןואגה  ןב  בלכ  לסיז  לארשי  "דץרובד , םילשורישח

חכשנש13714. יבצןואגה  דוד  "בןאמיינ , םילשורימשת

הברעהו13715. ימורדה  באזלובגה  ןימינב  "הץראווש , םילשוריעשת

הברעה13716. חטשו  ימורדה  יכדרמלובגה  השמ  "דפראק , םילשורינשת

תרחאה13717. לאיחיהרובגה  "טןיטשטנרג , םילשורימשת

תידוהיה13718. םהרבאהרובגה  דוד  "פםיובלדנמ , קרבשת ינב 

האובנהו13719. לאירזעהרובגה  ןב  יכדרמ  "ז,דירפטוג , ,טשת ביבא לת 

אהדגה13720. "דקראמיונ , ,פרת םלשורי

הרורב13721. ןנחהדגה  "גץיבוקנימ , ןילקורבנשת

הביבח13722. דודהדגה  ןב  המלש  "הירוד , קרבעשת ינב 

םירשי13723. רוא  שוריפ  םע  םירומש  לילל  ןרהאהדגה  ןב  לאיחי  "זרלה , גרבסגינקירת
Koenigsberg

ןימינב13724. תופסות  שוריפ  םע  םירומש  לילל  באזהדגה  בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "טרוטנאק , ןילבולנרת  Lublin

חספ13725. ילילל  חספהדגה  לש  "ץהדגה  םדרטסמארת

"ד13726. בח יגהנמ  םע  הדגה ש"פ  השעמל -  "דהדגה  בח יגהנמ  םע  חספ  לש  "טהדגה  "דסשת בח רפכ 

םעל13727. לארשיהדגה  "האדנל , וטנורוטסשת

"ם13728. במרה חסונ  חספל  והילאהדגה  "זאדנל , ביבאצרת לת 

תוחרפל13729. ץרפהדגה  היבוט  .]גרבנייווש , "א ערת ]Lemberg

לאנברבא13730. שוריפ  םע  חספ -  לש  רדס  ךבצלוזהדגה  .ו  " טקת .חספ  לש  "והדגה  ךבצלוז Sulzbachטקת

לאנברבא13731. שוריפ  םע  חספ -  לש  רדס  הדרויפהדגה  .ה  " כקת .חספ  לש  "ההדגה  טריפ Fuerthכקת

.13732< אדרויפ  > חספ לש  רדס  הדרויפהדגה  .א  " קת .חספ  לש  "אהדגה  טריפ Fuerthקת

לאנברבא13733. שוריפ  םע  ךאבצלוז >  > חספ לש  רדס  ךבצלוזהדגה  .ו  " טקת .חספ  לש  "והדגה  ךבצלוז Sulzbachטקת

לאנברבא13734. שוריפ  םע  חספ -  לש  רדס  הדרויפהדגה  .א  " צת .חספ  לש  "אהדגה  טריפ Fuerthצת

תוכוס13735. בוט -  םוי  לש  יבצהדגה  םהרבא  "בםיובנשריק , קרבפשת ינב 

חספ13736. לש  הנויהדגה  חאנ , -ג' "זןבא ןימד Frankfטרת טרופקנרפ 

.13737< םירמא ףוצ   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"דףסוי השרו Warsawפרת

.13738< םירקי םישוריפ  רשע  השמח   > חספ לש  םילשוריהדגה  .ד  " ישת .חספ  לש  "דהדגה  םילשוריישת

.13739< םישוריפ הנומשו  םישלש  םיתאמ   > חספ לש  לארשיהדגה  .ז  " ישת .חספ  לש  "זהדגה  לארשי Israelישת

.13740< ינע תחנמ   > חספ לש  ןרהאהדגה  ןב  בקוי  בקעי  "גרגנילטא , םילשורילשת

.13741< םילבוקמהו םינואגהמ  "ק  מטיש םע   > חספ לש  דודהדגה  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "דקוטשנייוו , םילשורילשת

תחנמ13742. םולשל , תירחא  םדא , תודלות   > חספ לש  הדגה 
< םינהכ

םהרבא גיצנד , והילא -  קחצי  אדנל ,
לאלצב ןהכה , לכימ -  לאיחי  "זןב  הנליו Vilnaלרת

רצוי13743. ידי  השעמ  חספ -  לש  ןרהאהדגה  הדוהי  ןב  המלש  "ורגולק , בובל Lvovמרת

.13744< ארמד יחבש  תועובק , תוכלה   > חספ לש  םלושמהדגה  ץיוורוה , םלושמ -  ארגיא ,
יולה "גרכששי  השרו Warsawערת

.13745< קחצי חיש   > חספ לש  לאומשהדגה  ןב  קחצי  "טןצלמ , םילשוריסרת

.13746< הלואגה תריש   > חספ לש  םילשוריהדגה  .ז  " טשת .חספ  לש  "זהדגה  םילשוריטשת

.13747< המרב לשא   > חספ לש  םהרבאהדגה  "הןייטשטכיל , ירוגליב Bilgorajצרת

.13748< ץינזיו יגהנמ  יפל   > חספ לש  הינתנהדגה  .ח  " כשת .חספ  לש  "חהדגה  הינתנכשת



.13749< םחנמ חמצ   > חספ לש  המלשהדגה  ןב  לדנמ  םחנמ  ןורהא  ןמרטוג ,
דוד "צעשוהי  השרו Warsawרת

.13750< םיסנ השעמ  רישה , תכרב   > חספ לש  ,הדגה  ץנרק השמ -  ןב  ביל  הירא  ץניצ ,
השמ ריכמ , השמ -  בקעי  ןב  "עבקעי  םילשורירת

.13751< םייח ירבד   > חספ לש  ,הדגה  םאטשרבלאה םייח -  םאטשרבלאה ,
אגרש לאקזחי 

"ג ירוגליב Bilgorajצרת

.13752< טקלה ילבש  ירטיו , רוזחמ   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  הקדצ   - ירטיומ "זהחמש  הנליו Vilnaמרת

.13753< שודיחב שרדמ   > חספ לש  ןמחנהדגה  רזעילא  "ההאופ , םילשורילשת

.13754< הדוהי לוק   > חספ לש  יולההדגה  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  "חשטייד , הרמ Satu Mareצרת וטס 

.13755< המר די  םהרבא , לשא   > חספ לש  ןאמרהאווהדגה  דוד  "לםהרבא  םילשורישת

.13756< אחספד אתדגא  רמאמ   > חספ לש  רזעלאהדגה  םייח  "חאריפש , צרת

.13757< הדוהי יטוקיל   > חספ לש  בילהדגה  הירא  הדוהי  "זהנייה , םילשורילשת

.13758< דוד ידסח   > חספ לש  םרמעהדגה  ןב  דוד  רזעילא  "אדלאוונירג , הרמ Satu Mareצרת וטס 

אלילהו13759. אינע  אמחל  יריאמה , שוריפ   > חספ לש  הדגה 
< המלשאחספד ןב  םחנמ  "ויריאמ , םילשוריכשת

.13760< יאליע יבד  הירא   > חספ לש  םייחהדגה  ןב  שוביל  הירא  "זץישפיל , םילשוריטשת

"ן>13761. באר  > חספ לש  "ן)הדגה  באר  ) ןתנ ןב  "הרזעילא  קרבמשת ינב 

.13762< שיא תראפת   > חספ לש  השרוהדגה  .ג  " צרת .חספ  לש  "גהדגה  השרו Warsawצרת

.13763< ונאילטיא םוגרת  םע   > חספ לש  לארשיהדגה  "טינורפזה , היצנו Veniceסש

.13764< ינועמש טוקלי   > חספ לש  יבצהדגה  ריאמ  ןב  לאלצב  ןועמש  "זןאמיינ , בוקרק Cracowפרת

.13765< תמא תפש  ירעש   > חספ לש  בדהדגה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , םילשורינשת

ךלמה13766. תאשמ  חספ -  לש  גילזהדגה  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "סןיקסיד , םילשורישת

.13767< הנמא שאר   > חספ לש  הדוהיהדגה  ןב  םהרבא  "גןוזנבל , אנליורת

.13768< תוכלה הנשמ  הנשמ  דיגמ   > חספ לש  באזהדגה  רזעילא  ןב  השנמ  "טןיילק , נשת

.13769( יברע םוגרת  < ) םירשי תלהת   > חספ לש  םילשוריהדגה  .ז  " שת .חספ  לש  "זהדגה  םילשורישת

"ל>13770. רהמ  > חספ לש  "להדגה  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "מגארפמ שת

.13771< גח שדקתה  ליל   > חספ לש  ןימינבהדגה  לאומש  םהרבא  "ורפוס , סרת

.13772< םייח ירמא  רפש , ירמא   > חספ לש  -הדגה  בקעי ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  ןילרב ,
הדוהי יבצ  ילתפנ  ןב  םייח  "כןילרב , ביבא Tel Avivשת לת 

.13773< םירואב הרשע   > חספ לש  הנליוהדגה  .ם  " רת .חספ  לש  "מהדגה  הנליו Vilnaרת

"א,13774. רג טקלה , ילבש  לאנברבא ,  > חספ לש  הדגה 
"ץ> חספבעי לש  "בהדגה  קרבכשת ינב 

חספ13775. לש  םירפאהדגה  "דדבוע , קרבסשת ינב 

.13776< ךנבל תדגהו  המר , דיב   > חספ לש  ריאמהדגה  ןב  ףסוי  "בןהכ , דודשאסשת

תראפת13777. השמ , הטמ  לארשי , תורובג   > חספ לש  הדגה 
< המלש

 - יתבש ןב  לארשי  ןייטשפוה ,
ןב העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,

לארשי
"ד ביבאשח לת 

ילגנא13778. םוגרת  םע  חספ -  לש  חספהדגה  לש  "דהדגה  סשת

.13779< ךנבל תרמאו   > חספ לש  דועסמהדגה  ןב  השמ  ובע , "נןב  םילשורישת

.13780< ןבואר יאדוד  ףסוי , טקל   > חספ לש  דודהדגה  ןב  ןבואר  המלש  "בץיבוניבר , הנליו Vilnaלרת

.13781< קדצ דיגמ   > חספ לש  רזעלאהדגה  ןב  והילא  "גאדנאל , םילשוריסרת



.13782< רורד רמ   > חספ לש  הימחנהדגה  ןב  יכדרמ  "כדניקלביב , השרורת  Warsaw

.13783< יבא םשל  עטמ   > חספ לש  השרוהדגה  .ג  " פרת .חספ  לש  "גהדגה  השרו Warsawפרת

.13784< רכששי הטמ   > חספ לש  ןב יהדגה  םהרבא  רכששי  "גרנפג , בוקרטויפ Piotrkowערת

.13785< םירידא םימ   > חספ לש  באזהדגה  ןב  יכדרמ  לארשי  גנאלקנוט ,
"זףסוי השרו Warsawלרת

.13786< קיפנו דיגנ   > חספ לש  ןימינבהדגה  "דןוסלטיג , םילשוריסרת

.13787< הלהת הואנ   > חספ לש  השרוהדגה  .ט  " לרת .חספ  לש  "טהדגה  השרו Warsawלרת

.13788< השמ ינפ   > חספ לש  השרוהדגה  .ה  " נרת .חספ  לש  "ההדגה  השרו Warsawנרת

םירשי13789. הפ  חספ -  לש  "חםינומדקהדגה  ונרוויל Livornoצקת

.13790< בקעי יחבש   > חספ לש  בקעיהדגה  "זץיבוניבר , ןודנול Londonסרת

.13791< רשבמ יבשת   > חספ לש  קינשאהדגה  ' צמ עשוהי  ןרהא  ןב  "טיתבש  בולקש Shklovעקת

.13792< דודל הלהת   > חספ לש  הנליוהדגה  .ל  " רת .חספ  לש  "להדגה  הנליו Vilnaרת

.13793< לארשי תוקת   > חספ לש  הנויהדגה  ןב  ךורב  "חןהאזליטע , השרו Warsawכרת

.13794< עשוהי תדות   > חספ לש  לאויהדגה  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  "הץיבוניבר , קרוי New Yorkצרת וינ 

.13795< הקזחה די   > חספ לש  םחנמהדגה  ןב  דוד  בקעי  "הןיקסיפ , הנליו Vilnaצקת

.13796< בבלל הארי  םיניעל -  הארי   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  "בלאירזע  השרו Warsawצקת

.13797< הדוהי ערז   > חספ לש  ןועמשהדגה  ןב  ביל  "אהדוהי  ךבנפוא Offenbachפת

.13798< םהרבא ןורכז   > חספ לש  שריההדגה  יבצ  ןב  ילבא  םהרבא  "טסונאזור , הנליו Vilnaירת

.13799< ןויצ ריש   > חספ לש  קחציהדגה  ןב  ןויצ  ןב  "גרשנ , םילשוריסשת

.13800< םיגהנמו םימעט  יטוקיל  םע   > חספ לש  קחציהדגה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

הדעה13801. לש  חספה  תקוח  חסונ   > חספ לש  הדגה 
< .זתירכובה " סשת .חספ  לש  "זהדגה  ןגסשת תמר 

שידיאב13802. תוכלהה  םע  חספ -  לש  םדרטשמאהדגה  .ה  " כקת .חספ  לש  "ההדגה  םדרטשמאכקת
Amsterdam

הילגנא13803. ןושלל  תמגרותמ  חספ -  לש  ןודנולהדגה  .ג  " צקת .חספ  לש  "גהדגה  ןודנול Londonצקת

ונידאלל13804. תמגרותמ  חספ -  לש  ונרווילהדגה  .ט  " צקת .חספ  לש  "טהדגה  ונרוויל Livornoצקת

ונידאלל13805. תמגרותמ  חספ -  לש  ונרווילהדגה  .ג  " רת .חספ  לש  "גהדגה  ונרוויל Livornoרת

חספ13806. לש  ץמהדגה  .ה  " כקת .חספ  לש  "ההדגה  ץמ Metzכקת

'ן>13807. יצוק ןושלב  שוריפ  םע   > חספ לש  יבמובהדגה  .ו  " רת .חספ  לש  "והדגה  יבמוב Bombayרת

חספ13808. לש  יבמובהדגה  .ה  " צרת .חספ  לש  "ההדגה  יבמובצרת  Bombay

חספ13809. לש  ריהקהדגה  .ב  " פרת .חספ  לש  "בהדגה  ריהק Cairoפרת

.13810< חספה ךסמ   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "ארפוס , קרויישת וינ   New York

.13811< השמ תנשמ   > חספ לש  םולשהדגה  ןב  השמ  "טיולב , קרבכשת ינב 

.13812< ףייטש "י  רהמ  > חספ לש  יבצהדגה  ןב  ןתנוי  "זףייטש , סשת

.13813< םדא תודלות  הניב , ירבד   > חספ לש  הדגה 
 - דוד ןתנ  ןב  בקעי  קחצי  ץיבוניבר ,

ביל הדוהי  המלש  ןב  עשוהי 
הבורטסואמ

"ג םילשורימשת

.13814< םייח תוכילה   > חספ לש  המלשהדגה  םייח  "ברנרוו , םילשוריסשת

.13815< םינבו תובאל   > חספ לש  ריאיהדגה  ןב  םהרבא  "אאטופח , הווקתסשת חתפ 

.13816< רורד רמ   > חספ לש  יבצהדגה  דוד  ןב  יכדרמ  "אןייטשניבור , בוקרק Cracowמרת



.13817< םירומש ליל   > חספ לש  לאומשהדגה  ןב  הנוי  ריאמ  יקצאנראב ,
"גןמלז מרת

.13818< םדרטשמא  > חספ לש  םדרטשמאהדגה  .ב  " כת .חספ  לש  "בהדגה  םדרטשמאכת
Amsterdam

ירמא13819. אחספ , ירישכמ  ןיבועמ , חספ   > חספ לש  הדגה 
< רפש

ןב יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
ןב םייח  יתשינבנב , רכששי , לאפר 

ילתפנ ןילרב , לארשי ,
"ט השרומרת

.13820< לארשי ישא   > חספ לש  רימזוקוהדגה  ץי  ' זדומ תיבל  "הוניתובר  משת

.13821< בקעי תודפ   > חספ לש  באלסיטסמאמהדגה  השמ  ןב  "הבקעי  טסופאקצקת

.13822< חנעפ תנפצ   > חספ לש  לשיפהדגה  םירפא  ןב  ףסוי  "חןיזור , קרבסשת ינב 

.13823< השמ תועושי   > חספ לש  ריאמהדגה  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "זרגה , קרבסשת ינב 

רפסת13824. ןעמל  חספ -  לש  לארשיהדגה  בקעי  "טיסאגול , םילשורינשת

.13825< םייח יחופת   > חספ לש  רתלאהדגה  םייח  "מטנפ , ביבאשת לת 

.13826< םידמחנ םירבד   > חספ לש  היראהדגה  דוד  ןב  רזעלא  "זלזירב , םילשורימשת

.13827< ןשיה סנות  חסונ   > חספ לש  חספהדגה  לש  "אהדגה  ונרווילנרת

.13828< הדוהי ירמא   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  הדוהי  "ביערד , עבשעשת ראב 

.13829< חמש בל   > חספ לש  "דהדגה  בלסינטס Stanislavסרת

.13830< םירצמ תאיצי   > חספ לש  שריההדגה  יבצ  "דרשילק , השרו Warsawכרת

.13831< רפוס ןתח  רפוס , "ם  תח  > חספ לש  ,הדגה  רפוס יבצ -  דוד  ןב  לאומש  דלפנרא ,
"דהשמ הניומרת  Vienna

.13832< ןימינב תקלח   > חספ לש  ץיזולזמהדגה  ןורהא , ןב  "צןימינב  רת

.13833< םינקז תרטע  םהרבאל , דסח   > חספ לש  לדנמהדגה  םחנמ  אדנל ,  םהרבא -  "טאדנל , Lodzצרת זדול '

.13834< םירומש ליל   > חספ לש  יולההדגה  לכימ  לאיחי  "חןייטשפא , הנליו Vilnaפרת

.13835< םירואב רשע  השמח   > חספ לש  הדגה 
קחצי לאנברבא , ריאמ -  ןב  לאומש 

, בקעי ןי -  ' זולוומ המלש , הדוהי , ןב 
אנבודמ

"ג הנליו Vilnaנרת

.13836< גרא השעמ  יול , הטמ   > חספ לש  יולההדגה  לכימ  לאיחי  ןב  "וןרהא  הנליו Vilnaצקת

.13837< קחצי ראב   > חספ לש  "להדגה  השרו Warsawרת

.13838< בקעי תדגה  קחצי , ימעטמ   > חספ לש  בקעיהדגה  אגרש , קיזיא -  קחצי  "טץיוורוה , ירוגליב Bilgorajפרת

.13839< המלש הצמ  ןמוקיפא ,  > חספ לש  בקעיהדגה  ןב  ןמלז  המלש  "טךיירנרא , םילשוריכשת

"א>13840. שרהמ  > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  רודגיבא  לאומש  "אהאפסות , השרונרת

חספ13841. לש  ןילרבהדגה  .ד  " פרת .חספ  לש  "דהדגה  ןילרב Berlinפרת

.13842< רפסל הברמה   > חספ לש  הורסלרקהדגה  .א  " נקת .חספ  לש  "אהדגה  הורסלרק Karlsruheנקת

.13843< הצרנ ללה   > חספ לש  םרמעהדגה  ןב  השמ  "בדלאוונירג , ססגרב Beregovoפרת

.13844< אגרש לאקזחי  ירבד   > חספ לש  לאקזחיהדגה  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "גאגרש  כשת

.13845< םתאלמב בהז  הרות , לש  הדובכ   > חספ לש  יולההדגה  לארשי  "חיראב , םילשוריכשת

.13846< בוזא תדגא   > חספ לש  לאיחיהדגה  ןב  באז  לאירבג  תוילגרמ ,
"גקחצי הנליו Vilnaסרת

.13847< השמ תלהק   > חספ לש  םיקילאהדגה  השמ  "דהעירב , ןילבול Lublinערת

"א>13848. דיח  > חספ לש  לאפרהדגה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  השרו Warsawמרת

תנשמ ר"ל>13849. די  בתכ  םוליצ   > חספ לש  חספהדגה  לש  "ההדגה  כשת



.13850< ידרפס ןושלב  ןורתפ  םע   > חספ לש  "דהדגה  כרת ונרוויל .  .חספ  לש  "דהדגה  ונרוויל Livornoכרת

.13851< םינב תראפת   > חספ לש  שריההדגה  יבצ  "דאריפש , ערת

.13852< םחנמ טוקלי  יבצ , תלחנ   > חספ לש  היראהדגה  ןב  יבצ  םחנמ  "טןיסקאט , בוקרטויפ Piotrkowסרת

.13853< םיפוצ תפונ   > חספ לש  שוביפהדגה  םלושמ  ןב  םחנמ  השמ  "כבונהכ , השרו Warsawרת

.13854< לאקזחי הארמ   > חספ לש  ףסויהדגה  ןב  לאקזחי  "דטנאפ , הלשימרפ Przemyslנרת

.13855< ךלמל ישעמ   > חספ לש  ןתנהדגה  ןב  השמ  "אןהכה , קרוי New Yorkישת וינ 

.13856< לאומשמ םש   > חספ לש  בוקרטיפהדגה  .ח  " פרת .חספ  לש  "חהדגה  בוקרטויפ Piotrkowפרת

.13857< שדחה רדע  לדגמ   > חספ לש  ןב י מהדגה  דוד  לארשי  "זרלימ , קרוי New Yorkשת וינ 

.13858< רדע לדגמ   > חספ לש  ןב י מהדגה  דוד  לארשי  "גרלימ , הנליו Vilnaנרת

.13859< לארשי תסנכ  יזנג   > חספ לש  עטנהדגה  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "זץישבייא , ןודנוללרת  London

.13860< ףסוי ראב  גרוא , השעמ  יול , הטמ   > חספ לש  ,הדגה  טנלס יולה -  לכימ  לאיחי  ןב  ןרהא 
יבצ "דףסוי  עודישח אל 

.13861< תינמרג םוגרת   > חספ לש  ןתנהדגה  "חרמסיג , ןילרב Berlinפרת

.13862< םהרבא תכרב   > חספ לש  םהרבאהדגה  "זשובא , ץנימ Mainzמרת

.13863< האלפה לעבמ  שוריפ  םע   > חספ לש  יולההדגה  סחנפ  "אץיוורוה , בובל Lvovכרת

.13864< ביתנ ריאמ   > חספ לש  ןרהאהדגה  למל  רשא  ןב  ריאמ  "מןמהל , קרבשת ינב 

ידימלתמ13865. םידמחנ  םיטוקיל  םע   > חספ לש  הדגה 
"ט> םילשורישעבה .ט  " ישת .חספ  לש  "טהדגה  םילשוריישת

.13866< הלהת הואנ   > חספ לש  דודהדגה  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , סשת

.13867< והילא תדגא   > חספ לש  והילאהדגה  "גןוזהרש , קרוי New Yorkסרת וינ 

.13868< רבדמב םיבנע   > חספ לש  ךונההדגה  ךונח  ןב  "חםהרבא  הנוטלא Altonaלקת

.13869< הנאת יפנע   > חספ לש  השרוהדגה  .ד  " כרת .חספ  לש  "דהדגה  השרו Warsawכרת

.13870< לאנברבא שוריפ  םע   > חספ לש  םדרטשמאהדגה  .ה  " נת .חספ  לש  "ההדגה  םדרטשמאנת
Amsterdam

.13871< םימשה רעש   > חספ לש  השרוהדגה  .ד  " מרת .חספ  לש  "דהדגה  השרו Warsawמרת

הדגהה13872. יליבשב  חספ -  לש  היכרבהדגה  ןב  םנוב  החמש  "וןמרביל , תפצסשת

.13873< לארשי תיב   > חספ לש  לארשיהדגה  "לגיסיוט , םילשורישת

.13874< היאר תלוע   > חספ לש  ןמלזהדגה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריישת

.13875< תישארמ דיגמ   > חספ לש  בקעיהדגה  ןב  ףסוי  "היריבוצ , ביבאמשת לת 

יבא13876. ידעומ  אקניפס >  > חספ לש  ריאמהדגה  ףסוי  ןב  דוד  יכדרמ  "חאנהכ , םילשוריסשת

.13877< לארשי לאג   > חספ לש  יולההדגה  לאומש  ןב  באז  לארשי  "דץיוורוה , םילשוריסשת

"ז>13878. פר גארפ   > חספ לש  חספהדגה  לש  "זהדגה  גרפפר

.13879
ישודיח הדגא , שרדמ  הדגא , ירבד   > חספ לש  הדגה 

< הדגא
ןב ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,

יולה דוד  "ווהילא  אנליולרת

.13880< תעד ורמשי   > חספ לש  הידבועהדגה  ןב  המלש  "אןהכ , ןגסשת תמר 

.13881< תצבוקמ הדגא   > חספ לש  ןמלסהדגה  ןב  השנמ  "הינברהש , ןגמשת תמר 

.13882< והילא סוכ   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  והילא  שורה , "חןב  הבר Djerbaצרת ג'

.13883< החנמ יריש  ןרהא , תחנמ   > חספ לש  הדוהיהדגה  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"דביל הנליו Vilnaלרת



הכלהכ13884. דיגמ  חספ -  לש  םוחנהדגה  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  "חרדנז , םילשורינשת

.13885< רוהטה ןחלש   > חספ לש  גרבמלהדגה  .ח  " סרת .חספ  לש  "חהדגה  בובל Lvovסרת

.13886< םימ יפטנ   > חספ לש  םייחהדגה  ןב  ריאמ  בקעי  "האוודאפ , השרומרת

תובא13887. תלחנ  חספ -  לש  עשוהיהדגה  ןב  יבצ  ןתנ  "טקסירב , ןידרונילק Kleinwardeערת

"ה>13888. לשה תדגה   > חספ לש  יולההדגה  םהרבא  ןב  היעשי  "אץיוורוה , םילשוריסשת

"ץ>13889. רא גהנמ  ץראה -  תרמז   > חספ לש  "חהדגה  משת .םילשורי  "ח.הדגה  םילשורימשת

.13890< המלשל דגיו  ןויצו , דוד  תדוצמ   > חספ לש  דבאעהדגה  ןב  המלש  "חהניוות , םילשוריסשת

"ה>13891. יארה ישוריפ   > חספ לש  ןמלזהדגה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשורינשת

ןורבח13892. הקדובלס , לארשי  תסנכ  חספ -  לש  ןורבחהדגה  לארשי  תסנכ  תבישי  "טינבר  םילשוריסשת

"ץ>13893. ירהמ תדגה   > חספ לש  לארשיהדגה  ןב  יבצ  ףסוי  "ויקסנישוד , םילשורינשת

גאש13894. הירא  חספ -  לש  יניסהדגה  ןב  שביל  הירא  "גםאטשרבלה , קרבסשת ינב 

.13895< תילארשיצרא חספ  תדגה   > חספ לש  ץרפהדגה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ירשכ , שת

.13896< שא יביבש  םינושארה -  תורואמ   > חספ לש  רזעילאהדגה  לאומש  "עןרטש , קרבשת ינב 

.13897< המלש רזע  "ה -  זרה יקומנ   > חספ לש  םלענהדגה  םכח  אפורה -  "והירכז  סשת

.13898< הדגה ירעש   > חספ לש  ריאיהדגה  ןב  םייח  "טאטופח , קרבסשת ינב 

.13899< םירקי םישורדו  ןוצר  עבש  ילתפנ   > חספ לש  - הדגה  ןועמש ןב  ץריה  ילתפנ  גרובצניג ,
לארשי "סימכח  םילשורישת

.13900< ריאמ חיש   > חספ לש  יבצהדגה  ריאמ  "עןמזורג , הוקתשת חתפ 

.13901< ןינעכ לאוש   > חספ לש  רזעילאהדגה  ךרד  "וןוכמ  הוקתסשת חתפ 

.13902< םיריסא איצומ   > חספ לש  רזעיבאהדגה  ןב  הדידי  "הןוספלוו , קרבסשת ינב 

.13903< השדח הרודהמ   > םירשי הפ  חספ  לש  - הדגה  רזעילא ןב  ביבח  ונאדילוט ,
"וםינומדק ןויצלנשת ןושאר 

.13904< האריל דמלת  ןעמל   > חספ לש  הנויהדגה  ןב  הירא  "טץיבוקשומ , קרבסשת ינב 

.13905< ינושרגה תדגה   > חספ לש  לדנעמהדגה  םחנמ  ןב  ןושרג  םהרבא  "חסקאז , סשת

.13906< ןועמש ינינפ   > חספ לש  ןועמשהדגה  "דןהכה , דודשאעשת

.13907< רפוס בתכמ   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ןועמש  "הרפוס , קרבנשת ינב 

.13908< קידצ ירפ   > חספ לש  ןהכההדגה  בקעי  ןב  קודצ  "זץיבוניבר , םילשורימשת

.13909< תועושי סוכ  "ץ , בעי "ץ , בשר  > חספ לש  םייחהדגה  לארשי  "בליסעטש , נשת

.13910< שדוק ירמא  שודיחב , שרדמ   > חספ לש  ןמחנהדגה  רזעילא  "זהאופ , קרבכשת ינב 

.13911< םהרבא שעיו  םהרבא -  תכרב   > חספ לש  לדנמהדגה  םחנמ  אדנל ,  םהרבא -  "טאדנל , 'צרת זדול

.13912< הרישו חבש  תדגה   > חספ לש  הירכזהדגה  ןב  םייח  "איאנב , קרבסשת ינב 

.13913< הצרנ ללה   > חספ לש  ללההדגה  "ורמייהטרו , םילשוריסשת

.13914< ןח תחנמ   > חספ לש  קיזייאהדגה  חנ  "אםיובלהא , סשת

.13915< ןחה ירמא   > חספ לש  ןנחלאהדגה  "גןירפלייה , םילשוריסשת

.13916< ןהכ די   > חספ לש  ןהכההדגה  והילא  ןב  הדוהי  דוד  "אשטיוד , םילשוריעשת

.13917< ןמית ימכח  תורצואמ  םינקז -  םעט   > חספ לש  ףסויהדגה  "אירבצ , דעלאעשת

.13918< םייח תוכילה   > חספ לש  יבצהדגה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
עשוהי ןרהא  רגולק , "עשריה -  הינתנשת

.13919< דודל ןרק  דוד -  ידסח   > חספ לש  םרמעהדגה  ןב  דוד  רזעילא  "הדלאוונירג , קרבסשת ינב 

חספ13920. לש  הכנלבזכהדגה  .ש  .חספ ת" לש  הכנלבזכת"שהדגה   Casablanca



.13921< רפוס םתח   > חספ לש  לאומשהדגה  ןב  השמ  "דרפוס , םילשוריסשת

.13922< קחצי רואב   > חספ לש  לקזהדגה  קחצי  ןב  לכימ  לאיחי  "טץיפש , אנורבמקת

.13923< לארשי תלואג   > חספ לש  ןישלאזמהדגה  ןושמש  ןב  באז  "טלארשי  רימוטיזרת

.13924< הטושפכ הדגה   > חספ לש  ןרהאהדגה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשוריסשת

.13925< בהזה תלשלש   > חספ לש  ארוגידאסהדגה  ןי  ' "זזור תפצסשת

.13926< תמא תפש   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
השמ ןרע  תילגרמ , "טיכדרמ -  אריפשסשת זכרמ 

.13927< המלחאו ובש  םשל  תולגנ  יטוקיל   > חספ לש  לקייחהדגה  םייח  ןב  המלש  "דבושילא , "דשח מח

.13928< ךנבל תדגהו   > חספ לש  )הדגה  טקלמ  ) ןועמש "סלובטובא , דודשאשת

.13929< ארקמה ישרפמ  תדגה   > חספ לש  יבצהדגה  ריאמ  ןב  רשא  "אןמזורג , קרבעשת ינב 

ןרהא13930. יבקע  ךנב -  ךלאשי  יכ  תדגה   > חספ לש  הדגה 
< רבד ןרהארשפו  ןב  בקעי  "גלהעוו , דווקילנשת

.13931< דודל הלהת   > חספ לש  סומינולקהדגה  ךורב  ןב  דוד  "ערברפש , שת

.13932< םיקידצ לש  םהיתורצוא   > חספ לש  ןרהאהדגה  "אבולרפ , םילשוריעשת

"ם13933. יבלמ הדגה -  שרדמ  חספ -  לש  םהרבאהדגה  ןב  ילתפנ  ןתיאל , ליכשמ 

.13934< םייח םימ  ראב   > חספ לש  ץיבונרהדגה  ' צמ המלש  ןב  "נםייח  יסנומשת

.13935< השמ ךרב  ילפורטסואמ -  ר"ש   > חספ לש  יבצהדגה  םייח  ןב  השמ  "וםיובלטייט , סשת

חספ13936. לש  הנויהדגה  השמ  ןב  הלעבעט  דוד  "חידנוב , ןימד Frankנרת טרופקנרפ 

הרוקממ13937. הדגה  םירמ - > תריש   > חספ לש  יבצהדגה  ףסוי  "אןומיר , םילשוריעשת

.13938< רשא ןב   > חספ לש  ןרהאהדגה  רשא  ןב  בייל  גילעז  "אןיילק , תיליעעשת רתיב 

ןסינ13939. עשוהי -  תורוא  השמ - > הטמ   > חספ לש  השמהדגה  ןייטשפוה , קחצי -  םולבסיוו ,
העירב "בםיקילא  סשת

.13940< לאומש תראפת  לארשי -  חמשי   > חספ לש  )הדגה  ךרוע  ) םייח השמ  לאימחרי  "הרגניז , סשת

.13941< םישרפמה ירבד  רצוא   > חספ לש  לאקזחיהדגה  לואש  "עסייוו , ןודנולשת

.13942< רצוא ןעטלא  רעזנוא  ןופ   > חספ לש  )הדגה  טקלמ  ) ב "זןוזשואי , שת

.13943< קחצי ערז   > חספ לש  בונישמאהדגה  אקראוו  "זיקידצ  קרבסשת ינב 

.13944< םינושארה רצוא   > חספ לש  םינושארההדגה  לע  "בןוכמ  עשת

.13945< קסירב "ם  רהמ  > חספ לש  עשוהיהדגה  ןב  יכדרמ  "טקסירב , סשת

.13946< ןויצו דוד  תדוצמ   > חספ לש  דבאעהדגה  ןב  המלש  "ההניוות , התכלכ Calcuttaמרת

.13947< חספה תקח   > חספ לש  ,הדגה  ךורב םייח -  ןב  השמ  יטנאזיפ ,
"חהמלש דולנשת

.13948< דחא חספ   > חספ לש  - הדגה  םהרבא הדידח , לארשי -  ןב  קחצי 
ןומרלקמ ףסוי  ןב  "בןתנ  דולסשת

.13949< עדוי ימ  םיינש   > חספ לש  םינושארההדגה  וניתוברל  םישוריפ  "דינש  דולשח

.13950< בוטה רוא   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  ךורב  "חונאדילוט , םילשוריסשת

.13951< המלש ינב   > חספ לש  המלשהדגה  "בםלסמא , עבשסשת ראב 

.13952< םורמ ימ   > חספ לש  ןולובזהדגה  ןב  השמ  בקעי  "פ , "גלרח םילשוריעשת

.13953< רפוס ןתח   > חספ לש  יבצהדגה  דוד  ןב  לאומש  "הדלפנרא , םילשורינשת

.13954< ודיגמ ימ   > חספ לש  יולההדגה  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "זלדע , םילשורינשת

.13955'< תמחלמ ה  > חספ לש  והשמהדגה  והילא  "טץנול , םילשוריפרת

טקלה13956. ילבש  חספ -  לש  אפורההדגה  םהרבא  ןב  "חהיקדצ  דולנשת



םיה13957. תפש  חספ -  לש  לאירבגהדגה  קחצי  "חןארמיאמ , דולנשת

םדאל13958. דיגמ  חספ -  לש  קחציהדגה  ןב  ףסוי  םייאנ , "וןב  דולנשת

ללש ר"ב>13959.  > חספ לש  לאפרהדגה  "בוגודריב , דולנשת

.13960< םיה ייא   > חספ לש  רשאהדגה  בקעי  "דשיפסייו , םילשורימשת

.13961< ךזוע הרישא   > חספ לש  ףסויהדגה  בקעי  ןורכז  "גללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

.13962< ןרהא ירפ   > חספ לש  ןרהאהדגה  "גןייטשנרב , םילשוריעשת

.13963< המימי םימימ   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  השמ  המלש  "אראמע , לאיזועעשת תיב 

.13964< ןגנ ביטמ   > חספ לש  יבצהדגה  ןב  לארשי  בקעי  "דןידמע  תיליעעשת ןיעידומ 

.13965< חנעפ תנפצ  ןגנ -  ביטמ   > חספ לש  בקעיהדגה  ןידמע  ףסוי -  יבהז , םובנדלוג 
יבצ ןב  "טלארשי  םילשוריכשת

.13966< אנושבאד אחמק   > חספ לש  ףסויהדגה  ןב  ןנחוי  "חשיוירט , רומיטלובמשת

.13967< תדגהו  > חספ לש  תראובמהדגה  חספ  לש  "דהדגה  תיליעעשת ןיעידומ 

.13968< אשד תואנ   > חספ לש  השמהדגה  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  ראגנוא ,
"ייולה שת

.13969< םידגמ ילחנ   > חספ לש  הדגה 
 - השמ ןב  לארשי  ןמחנ  ןייטשרוב ,

ןמחנ ןב  ןועמש  םהרבא  ןיטשרוב 
לארשי

"ח םילשורינשת

.13970< בלסרבמ לש ר"נ  ותרותמ  ע"פ   > חספ לש  בלסרבמהדגה  החמש , ןב  "טןמחנ  םילשורינשת

.13971< ןהכ הארמ   > חספ לש  ןהכההדגה  בקעי  םהרבא  "עםאפ , "דשת שח

"א>13972. ימשד ילימ   > חספ לש  קחציהדגה  ריאמ  "דשטיוואלימש , עשת

.13973< שמש תואובת   > חספ לש  היראהדגה  ןב  לאומש  השמ  "דאריפש , בקעיעשת ראב 

.13974< בקעי ראב   > חספ לש  היראהדגה  ןב  לאומש  השמ  "חאריפש , בקעיסשת ראב 

.13975< דוד תחמש   > חספ לש  היננחהדגה  דוד  "דוטניפ , םילשוריעשת

.13976< חס הפ   > חספ לש  אביקעהדגה  ןב  םהרבא  "ארגנלרא , םילשוריעשת

.13977< אלפ תורוא   > חספ לש  קחציהדגה  ןב  רזעילא  "דופאפ , םילשוריעשת

.13978< הנובתו תעד   > חספ לש  ןשושהדגה  ןב  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"בקחצי תיליעעשת ןיעידומ 

.13979< ןרהא תודלות   > חספ לש  םרמעהדגה  "זתיטסמט , םילשורינשת

.13980< קחצי ראב  שדח , רואב  ש"ך ,  > חספ לש  קחציהדגה  גיצנד , יתבש -  "לץכ , השרורת

.13981< בוט םוי  תחמש   > חספ לש  .עשוהיהדגה  ןב  ארזע  לאקזחי  "דיולה , םילשוריצרת

.13982< םעונב תוזחל   > חספ לש  בדהדגה  קחצי  "בןאמלפוק , תיליעעשת ןיעידומ 

.13983< םהרבא דגיו   > חספ לש  עשוהיהדגה  ןב  אבא  םהרבא  "מלצרה , קרבדשת ינב 

.13984< ףסוי יחיו   > חספ לש  והיקזחיהדגה  בקעי  ןב  ףסוי  "הדלאוונירג , עשת

"ד>13985. ירגה חיש   > חספ לש  יולההדגה  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "הצייבולוס םילשורינשת

.13986< םולש דיגמ   > חספ לש  לאנתנהדגה  ןב  םולש  "הוהירכז , קרבעשת ינב 

ףסוי13987. רוכזיו  חספ -  לש  םייחהדגה  ןב  ףסוי  דישאשמ , דיבתכ  בתכ 

לאפר13988. רמאמ  חספ -  לש  לאומשהדגה  ןב  לאפר  "הסולאוזא , קרבעשת ינב 

תדגהו13989. חספ -  לש  גילעזהדגה  רשא  "דיקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

ינא13990. בא  חספ -  לש  המלשהדגה  ןב  לואש  "עןינקאו , "דשת מח

.13991< ןח תיול   > חספ לש  יולההדגה  חנ  םהרבא  "הןיילק , עשת



.13992< םירפוס טבש   > חספ לש  רפוסהדגה  תחפשמ  "טינבר  קרבסשת ינב 

.13993< דעומ יקרפ   > חספ לש  יכדרמהדגה  "דרטפיג , "בעשת הרא

.13994< םימכח ץובק   > חספ לש  םהרבאהדגה  ןב  הללאדבע  "אךמוס , קרב Bene Berakלשת ינב 

.13995< רימ  > חספ לש  חספהדגה  לש  "והדגה  םילשוריעשת

ןימינב13996. רעש  חספ -  לש  ןימינבהדגה  רעש  "גןוכמ  קרבעשת ינב 

.13997< םהרבא בל   > חספ לש  אגרשהדגה  לאקזחי  ןב  םהרבא  "הדלפנייוו , עשת

.13998< םייח תפש   > חספ לש  ךלמילאהדגה  םייח  םהרבא  "דסורג , םילשוריעשת

רזעלא13999. יברב  השעמ  חספ -  לש  דודהדגה  ןב  רזעלא  "וסלקלפ , קרויעשת ויינ 

.14000< חספה םעט   > חספ לש  ןבוארהדגה  "דרטכיול , םילשורישח

.14001'< הל חספ  השעו   > חספ לש  ךינעההדגה  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "וןמפוא , שמשעשת תיב 

.14002< אנרמאק  > חספ לש  )הדגה  ךרוע  ) קחצי לארשי  "וןירפס , םילשוריעשת

םיקידצ14003. תיב  חספ -  לש  )הדגה  בובאב  ) םיקידצ תיב  "גתכרעמ  ןילקורבסשת

.14004< זלעט ילודג   > חספ לש  ןימינבהדגה  ןב  רעב  םולש  ןיקצורוס ,
( ךרוע "ה( םילשורינשת

.14005< הפי הדגה   > חספ לש  הפיהדגה  תחפשמ  "טימכח  קרבנשת ינב 

.14006< הקזחה דיה   > חספ לש  בקעיהדגה  ןב  המלש  "וילאירא , םילשוריעשת

.14007< הירא לוק   > חספ לש  ןבהדגה  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"זסחניפ ז משת

.14008< הנח תנומא   > חספ לש  םירפאהדגה  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"איכדרמ דווקילעשת

.14009< רזעילא ירמא   > חספ לש  קחציהדגה  ןב  רזעילא  "טןאמפיל , סרת

.14010< דרפס ימכח   > חספ לש  )הדגה  ךרוע  ) השמ "גןזור , קרבסשת ינב 

.14011< תובא חיש   > חספ לש  ץיבוכלהדגה  בונידיוק  "ויקידצ  נשת

.14012< רפוס בתכ   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "ארפוס , םילשורינשת

.14013< לאומש תראפת   > חספ לש  לאיחיהדגה  ןב  יבצ  לאומש  "זרגיצנאד , בוקרטויפצרת

.14014< םירצמ תאיצי  רופיס   > חספ לש  הדוהיהדגה  ןב  קחצי  "דלאנברבא , "דשח מח

.14015< שא ידירש   > חספ לש  השמהדגה  ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , םילשוריעשת

.14016< םותח ןיעמ   > חספ לש  דודהדגה  ןב  קיזייא  קחצי  "ורטומלרפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

.14017< רשה תלחנ   > חספ לש  לאפרהדגה  ןב  ןושמש  "אשריה , םילשוריכשת

.14018< הלואגב יכרדמ ה '  > חספ לש  יכדרמהדגה  "עיבתנע , םילשורישת

.14019< אתביתמ  > חספ לש  רדהוהדגה  זוע  "דתכרעמ  םילשוריעשת

.14020< רזנ ינבא   > חספ לש  רימזהדגה  "וןהכ , םילשוריעשת

"מ>14021. ירה תדגה   > חספ לש  לארשיהדגה  ןב  ריאמ  קחצי  רטלא ,

.14022< תוננר יתפש   > חספ לש  םישרפמהדגה  "בטקל  השרו Warsawכרת

.14023< שטאקנומ  > חספ לש  שריההדגה  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "האריפש , םילשורילשת

.14024< והילא תוילע  ןוכמ  ' > תורובג ה חספ  לש  "להדגה  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ םילשוריעשת

.14025< ףסכה תדגה   > חספ לש  קחציהדגה  עד  "חרב  ןג Ramat Ganמשת תמר 

"ט>14026. שעבה ידימלתמ  םידמחנ  םיטוקל   > חספ לש  .תודיסחהדגה  "ט.הדגה  םילשוריישת

.14027< השמ דגיו  וטניפ - םינברה  תחפשמ   > חספ לש  רשאהדגה  דועסמ  ןב  השמ  "דוטניפ , הוקתעשת חתפ 

.14028< בקעי ילהא   > חספ לש  והילאהדגה  בקעי  "ארפרודסנוא , לואירטנומעשת



ךנבל14029. תדגהו  חספ -  לש  ילאהדגה  "דרלדא , עבראשח תירק 

.14030< ךנב ינזאב   > חספ לש  קיזייאהדגה  קחצי  "זרטומלרפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

.14031< ידוד לוק   > חספ לש  לאינדהדגה  דוד  "גןהכה , םילשוריסשת

.14032< לארשי ישא   > חספ לש  החמשהדגה  םהרבא  ןב  רכששי  "הרנק , קרבמשת ינב 

תילגנאב14033. רפסל - > הברמ   > חספ לש  דודהדגה  בקעי  "דקינמה , ימאימעשת

.14034< םינגב תבשויה   > חספ לש  הנקלאהדגה  םהרבא  אריפש , - "האנהכ םילשוריעשת

.14035< הדגהה יביתנ   > חספ לש  רזעלאהדגה  "זשירכז , קרבעשת ינב 

.14036< הדגהל םינפ  םיעבש   > חספ לש  לאויהדגה  "דטורניו , "דשח מח

.14037< בוזאלב תיב  תדגה   > חספ לש  באנידהדגה  בוזאלב  תיב  "דיקידצ  םילשורישח

.14038< שוריפ םע   > חספ לש  ןהכההדגה  םייח  המלש  "דרניבא , םילשוריעשת

.14039< הדוהי ירמא   > חספ לש  ביילהדגה  הדוהי  ץיבוניבר ,  - "הרלדי םילשוריעשת

.14040 - ףינשטרק הנומאו -  םייח  ירמא   > חספ לש  הדגה 
< ףונישטערקטעגיס "ויקידצ  םילשוריעשת

.14041< ךדגיו ךיבא  לאש   > חספ לש  לכימהדגה  לאיחי  "טרגניזלש , םילשורינשת

.14042< םילשוריב תאזה  הנשל   > חספ לש  יולההדגה  יבצ  יכדרמ  "זןויצ , "דעשת מח

.14043< השדח הרודהמ   > רצוי ידי  השעמ  חספ  לש  ןרהאהדגה  הדוהי  ןב  המלש  "הרגולק , םילשוריעשת

.14044< םב אבא   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  הנקלא  "ולארשי , קמעהעשת לדגמ 

.14045< םירש ראב  תובאד -  ילימ   > חספ לש  יכדרמהדגה  ןב  םהרבא  רגניזלש , "אהפי  םילשוריעשת

.14046< האובת ירפ  ךא   > חספ לש  - הדגה  ןרהא ןב  שריה  יבצ  ןאמדירפ ,
ףסוי םייח  ןב  הירא  הדוהי  "אגרבנייטש , םילשורינשת

.14047< לארשי תחנמ   > חספ לש  ןמלזהדגה  ןב  םייח  לארשי  "הקורד , קרבעשת ינב 

.14048< אקניפס  > חספ לש  )הדגה  ךרוע  ) רזעילא בקעי  "דסייוו , םילשוריכשת

.14049< ריהבה רדסה   > חספ לש  םהרבאהדגה  "ארזייק , תיליעעשת רתיב 

.14050< ןושמש ערז   > חספ לש  לאכימהדגה  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "וינמחנ , דרעעשת

השמ14051. תכרב  חספ -  לש  הדגה 
ןתנ ןועמש  ןב  יכדרמ  השמ  ןמרדיב ,

החמש יקסבוקרק , בולעלמ - )  ) עטנ
םחנמ

"ו קרבנשת ינב 

.14052< םישוריפ "ח  לר  > חספ לש  חספהדגה  לש  הדגה 

טוקליו14053. ןרהא  תכרב  ראובמה   > חספ לש  הדגה 
< ףסויםישרדמה ןימינב  ןב  ןרהא  "היול , םילשוריעשת

שודקה14054. ךישלאה  ע"פ  חספ -  לש  ,הדגה  ןויחוא םייח -  ןב  השמ  ךישלא ,
דוד ןב  ןועמש  "גיכדרמ  קרבעשת ינב 

.14055< הרונמה ינפ   > חספ לש  ןתנויהדגה  לואש  "חטרוגניו , םילשוריעשת

םירפוס14056. תדגה  חספ -  לש  ויאצאצוהדגה  רפוס  "ם  "בתחה ביבאכשת לת 

.14057< םייח יקח   > חספ לש  והיעשיהדגה  םייח  "זגינק , עשת

.14058< שדחה ישעמ ה '  > חספ לש  אפורההדגה  הילא  ןב  רזעילא  "ויזנכשא , םילשוריעשת

.14059< השדח הרודהמ   > תובא תלחנ  חספ  לש  עשוהיהדגה  ןב  יבצ  ןתנ  "הקסירב , יסנומסשת

.14060< םיללוכה תדגה   > חספ לש  םיללוכההדגה  "חתדגה  "דעשת מח

.14061< םלוע תוריח   > חספ לש  המלשהדגה  "דןיישדנומ , םילשורישח

רדסה14062. ךרועל  הדגהה  חספ -  לש  הסדואהדגה  "ד  "חבח הסדואעשת

.14063< לארשי תאצב   > חספ לש  יולההדגה  לארשי  םייח  "גיקסלעב , עשת



.14064< אזלעב  > חספ לש  יתביתנלהדגה  רוא  "עןוכמ  קרבשת ינב 

"א>14065. רגה הילטאקי -  ר"י ג'  > חספ לש  והילאהדגה  םהרבא -  ןב  ףסוי  היליטאקי , ג'
"א) רגה  ) ןמלז המלש  "טןב  אנדורוהנקת

.14066< דג ערז   > חספ לש  םוחנתהדגה  ןב  יבצ  "כשריה , הנליו Vilnaרת

.14067< בר ןג   > חספ לש  ילאהדגה  לארשי  "זןהכ , ןודנוללשת

ידיסחו14068. ינואגמ  םיאלפנ  םישוריפ  םע   > חספ לש  הדגה 
< חספםלוע לש  "דהדגה  בושטידרבנרת

.14069< לאנברבא שוריפ  םע   > חספ לש  םדרטשמאהדגה  .ב  " עת .חספ  לש  "בהדגה  םדרטשמאעת
Amsterdam

.14070< יברעמ רדס  בהז -  ירות   > חספ לש  חספהדגה  לש  "חהדגה  דעלאעשת

.14071'< ידעומ ה  > חספ לש  והילאהדגה  "זזרא , םילשוריעשת

.14072< םיאדוד יטוקיל  "א -  רגה שוריפ   > חספ לש  "א]הדגה  רגה  ] ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  דנלווילקנשת

.14073< קיש "ם  רהמ  > חספ לש  ףסויהדגה  ןב  השמ  "סקיש , בובלרת

ונבל14074. רהטו  חספ -  לש  ןנחויהדגה  דודשארנייר ,

.14075< ךלאשי יכ   > חספ לש  ןתנוהיהדגה  לאנתנ  "טוהיקזח , תפצעשת

.14076< והילא חתפ   > חספ לש  והילאהדגה  "חןהכה , קרבעשת ינב 

.14077< השמ דגיו  - אבא תיב   > חספ לש  םייחהדגה  ןב  ריאמ  השמ  "דסלפ , קרבעשת ינב 

הדגהה14078. יליבש  חספ -  לש  "הדגה  םיליבש  " "טןוגרא "דעשת מח

.14079< אלפנ דיגמ   > חספ לש  אביקעהדגה  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"ביולה םילשוריסשת

.14080< השמ דגיו   > חספ לש  השמהדגה  ןופלכ  "דןהכה , תוביתנשח

.14081< האלפה לעבמ  ע"פ   > חספ לש  יולההדגה  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "אץיוורוה , בובלכרת

.14082< םיולה ירבד   > חספ לש  הדגה 
 - יולה שריה  יבצ  ןב  סחניפ  ץיוורוה ,

יבצ ןב  אקלעמש  לאומש  ץיוורוה ,
שריה

"ט םילשורימשת

.14083< השמ רבדיו   > חספ לש  קחציהדגה  ןב  השמ  "הןייד , ןולוחעשת

.14084< גורעת ליא   > חספ לש  ףסויהדגה  "טטסברה , קרבעשת ינב 

.14085< שא יפשר   > חספ לש  ןמלזהדגה  המלש  ןב  לאומש  "זךאברעיוא , םילשוריעשת

.14086< השדח הרודהמ   - םירומש ליל   > חספ לש  קחציהדגה  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"ויולה םילשורינשת

.14087< רשבמ ילגר   > חספ לש  אריעזהדגה  רזעילא  "טקיטשרה , "דעשת מח

.14088< יבצל ידוד  המוד   > חספ לש  ןועמשהדגה  ןב  יבצ  "וירוח , תורדשעשת

רשבמ14089. ילגר  חספ -  לש  םחנמהדגה  ןב  אריעז  רזעילא  קיטשרה ,
"טלאומש "דעשת מח

םינגב14090. תבשויה  חספ -  לש  הנקלאהדגה  םהרבא  אריפש , - "טאנהכ םילשוריעשת

.14091< םייולה תריש   > חספ לש  יולההדגה  ביל  הירא  "חיקסנאיפול , םילשוריעשת

.14092< דעומה אשמ   > חספ לש  באזהדגה  ןימינב  ןב  השמ  ןדיבא  "טרינפש , "דעשת מח

.14093< השדח הרודהמ  םיה -  תפש   > חספ לש  רבהדגה  בוד  ןב  ףלאוו  באז  "טרלושטלא , תיליעעשת ןיעידומ 

.14094< אוהה םויב  ךנבל  תדגהו   > חספ לש  ןתנהדגה  "דתילגרמ , םילשורינשת

.14095< יש וליבוי   > חספ לש  ישהדגה  "חחבס , קרבסשת ינב  הירבט - 

םחנמ14096. לוק  חספ -  לש  קיזיאהדגה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  בואט ,
"דבילאקמ םילשוריעשת



הרודהמ14097.  > "ם יבלמ הדגה -  שרדמ  חספ  לש  הדגה 
< םהרבאהשדח ןב  ילתפנ  ןתיאל , "פליכשמ  םילשורישת

.14098< םידעומה בל   > חספ לש  היראהדגה  ריאמ  ןב  הדוהי  "דבל , דעלאעשת

.14099< חספיו יתיי   > חספ לש  ןהכההדגה  בוד  קניפ , השמ -  "הןוספלוו , "דעשת מח

.14100< ףסוי די   > חספ לש  ןימינבהדגה  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

.14101< הב ךופה   > חספ לש  לאיראהדגה  ארזע  "פהשטק , "דשת מח

.14102< ךנב ךלאשי  יכ   > חספ לש  ןרובלמהדגה  הלודג  "דהבישי  ןרובלמעשת

.14103< השדח הרודהמ  רורד -  רמ   > חספ לש  הימחנהדגה  ןב  יכדרמ  "חדניקלביב , עשת

"א>14104. דיחה ןרמ  תדגה   > חספ לש  קחציהדגה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
"א) דיח  ) "אהיחרז ןולוחעשת

.14105< לארשי תניר   > חספ לש  המלשהדגה  "מלט , םילשורידשת

.14106< הנובתו תעד  לאומש -  דגיו   > חספ לש  יולההדגה  ריאמ  ןנחלא  "טןמשיפ , םילשוריעשת

.14107< םימ ראב   > חספ לש  הנקלאהדגה  ןב  השמ  ףסוי  "חאריפש , םילשוריצרת

.14108< םהרדובא דוד  וניברל   > חספ לש  רשאהדגה  ןועמש  "זןהכ , םילשוריעשת

.14109< תיז הלע   > חספ לש  תיזהדגה  הלע  "הןוכמ  דווקילעשת

.14110< ונצרא הלענ  ביבאה -  שדוח   > חספ לש  םהרבאהדגה  "דןהכ , עבששח ראב 

חספ14111. לש  לאינדהדגה  "נינבלפ , םילשורישת

.14112< םירפוסה תוניעממ   > חספ לש  םירפוסההדגה  "גתחפשמ  םילשוריסשת

םהרבא14113. הזחמ  חספ -  לש  טרופקנרפהדגה  "ד  בא שיבא  "אםהרבא  ןודנולפשת

.14114< רזעילא תיב   > חספ לש  רזעילאהדגה  ןב  והילא  "חהסיוס , "דעשת שח

והילא14115. תדגה  חספ -  לש  ןהכההדגה  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  דודשאעשת

.14116< םירצמ תאיצי   > חספ לש  והילאהדגה  "טקיפוט , םילשוריעשת

-ל>14117. אה יחבש  ירמאמ  שוריפ   > חספ לש  ףסויהדגה  השמ  "גרדנלדירפ , םילשורילשת

.14118< ןויצב רפסל   > חספ לש  ןמלסהדגה  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

.14119< העושי עימשמ   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  העושי  "דדדח , "דשח מח

ב14120. ודיב > חילצמ   > חספ לש  השמהדגה  ןב  חילצמ  "דןומימ , עבששח ראב 

.14121< הדגהב ןיבהל   > חספ לש  םחנמהדגה  ירוא  ןב  ףסוי  "פןמוא , "דשת מח

.14122< שיא תרות   > חספ לש  המלשהדגה  קחצי  "ארגנוא , קרבפשת ינב 

.14123< לארשי ןבא   > חספ לש  ןרהאהדגה  ןב  בקעי  לארשי  "ברשיפ , םילשוריעשת

.14124< הדגהה סדרפ   > חספ לש  ,הדגה  ןישח ךלמילא - ןישח  הילדג -  לגס ,
"פןימינב םילשורישת

.14125< קחצי תנר   > חספ לש  ךורבהדגה  ןב  קחצי  םהרבא  "חןיקצורוס , םילשוריעשת

.14126< לארשי ירוכב  ינב   > חספ לש  יבצהדגה  םהרבא  שמשרגולק , תיב 

.14127< בקעיל דיגת   > חספ לש  בקעיהדגה  "אסייוו  יסנומפשת

.14128< ינא הדומ   > חספ לש  היעשיהדגה  רשא  ילתפנ  "דשטיוואקסאמ , "דשח מח

.14129< ינב עמש   > חספ לש  רנידהדגה  "פתחפשמ  קרבשת ינב 

.14130< םלשה המלש  תראפת   > חספ לש  ןהכהדגה  תיראש  "עןוכמ  שת

.14131< לאינד תעושי   > חספ לש  םשהדגה  "דםוליעב  "דשח מח

.14132< ןיזדאר אציבזיא   > חספ לש  ןיזדארוהדגה  אציבזיאמ  "עוניתובר  קרבשת ינב 

.14133< שפנ דידי   > חספ לש  יולההדגה  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "טבלרב , הוקתסשת חתפ 



.14134< רכששי רעש   > חספ לש  רזעלאהדגה  םייח  "חאריפש , םילשוריסשת

.14135< השדח הרודהמ   > םינב תראפת  חספ  לש  שריההדגה  יבצ  "חאריפש , םילשוריסשת

.14136< הנשה תפוקת   > חספ לש  השמהדגה  "חיול , םילשוריעשת

.14137< ףסוי ירעש   > חספ לש  ןימינבהדגה  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

.14138< יולה טבש   > חספ לש  יולההדגה  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "ורנזאו , קרבעשת ינב 

.14139< םימש דגמ   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ףסוי  "אןאילאומש , קרבפשת ינב 

.14140< ןויזח איג  אשמ   > חספ לש  לאומשהדגה  ןב  ביל  הירא  "דןיקמורפ , םילשורימשת

.14141< הדוהי תריש   > חספ לש  יכדרמהדגה  םירפא  ןב  רזעילא  "בגרובזניג , ןילקורבנשת

.14142< לאנתנ תכרב   > חספ לש  יבצהדגה  יעור  "חרימת , םילשוריעשת

הב14143. ךופה  חספ -  לש  יולההדגה  המלש  ןב  לאירא  ארזע  "אהשטק , "דפשת מח

אתדגהד14144. ארוהנ  חספ -  לש  דדלאהדגה  ןב  יארוהנ  "בגאבס , הפיחפשת

םהרבא14145. תורצוא  חספ -  לש  םהרבאהדגה  "בהייטע , םילשוריפשת

.14146< הדגהה ינויע   > חספ לש  סחנפהדגה  םייח  "בשינב , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

.14147'< תומחלמ ה  > חספ לש  בקעיהדגה  םייח  ןב  המלש  "בילאירא , פשת

.14148< שודקה םייחה  רוא   > חספ לש  "ןהדגה  קרבשת ינב 

.14149< הדוהי תורצוא   > חספ לש  הדוהיהדגה  יקירט , המלש -  ףסוי  יקירט ,
"בריאמ ןולוחפשת

דוד14150. תריש  חספ -  לש  יולההדגה  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "בגרבדלוג , ויהואפשת

ריש14151. ירבד  וירבד , דיגמ  חספ -  לש  דודהדגה  ןב  ריאמ  בקעי  "פרטכש , םילשורישת

םיכרכ14152.  2 רישה - > תכרב   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ביל  הירא  "וץניצ , השרו Warsawצרת

םיכרכ14153.  2 שא - > ירמא   > חספ לש  הדוהיהדגה  ןב  ריאמ  א"ש ,)  ) רטטשנזייא
"וביל הזרוגדופ Podgorzeסרת

םיכרכ14154.  2 םילשורי - > רבד   > חספ לש  ןרהאהדגה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

םיכרכ14155.  2 בוזא - > תדוגא   > חספ לש  השמהדגה  ןב  והיקזחי  בקעי  "חדלאוונירג , עשת

םיכרכ14156.  2 חרוז - > רוא   > חספ לש  רשאהדגה  ןב  עשוהי  השמ  יקסנאילישזב ,
"זגילז םילשורילשת

םיכרכ14157.  2 לארשי - > חמשי   > חספ לש  ןבהדגה  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
"ולאיחי קרבנשת ינב 

.14158< יכדרמ םייח  ראב   > חספ לש  הדוהיהדגה  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל "טקיזייא  םילשוריכשת

םיכרכ14159.  2 םינמזה - > רפס   > חספ לש  ףסויהדגה  יכדרמ  ןב  בקעי  "זרנייל , טשת

םיכרכ14160.  3 המחה - > רוא   > חספ לש  לדנוזהדגה  "ורזיורק , םילשורילשת

םיכרכ14161.  2 םירצמ - > די   > חספ לש  בקעיהדגה  ןב  קיזיא  קחצי  "ברבח , םילשוריעשת

םיכרכ14162.  2 חספ - > ןברק   > חספ לש  ריאמהדגה  והיעשי  ןב  והילדג  "עןוטסרבליס , ןוטגנישו Washingtonרת

םיכרכ14163.  2 ריפסה - > תנבל   > חספ לש  ךורבהדגה  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ קרוישת וינ   New York

םיכרכ14164.  3 םהרבא - > הזחמ   > חספ לש  שריההדגה  יבצ  ןב  שובא  םהרבא  "אדליפ , ןודנולפשת

.14165< לאומש דגיו  והילא -  סוכ   > חספ לש  לאומשהדגה  ןשוש , ןב  והילא -  שורה , "עןב  םילשורישת

םיכרכ14166.  2 תואלפנ - > ןורכז   > חספ לש  ףלאווהדגה  באז  ןב  רזעלא  "מןהכה , השרו Warsawרת

םיכרכ14167.  2 היוטנ - > עורז   > חספ לש  קיזיאהדגה  קחצי  ןב  ףסוי  "גרבח  םילשוריסשת

םיכרכ14168.  3 השמ - > תלהק  םירמ , ראב   > חספ לש  השמהדגה  ןב  ןבואר  "דתוילגרמ , םילשוריסשת



םיכרכ14169.  2 חספ -  לש  בדהדגה  דוד  "בשלזיימ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ14170.  2 םיחספ - > יברע   > חספ לש  בקעיהדגה  קחצי  ןב  םרמע  "זםולב , טספדוב Budapestפרת

.14171< המלש הדגה   > חספ לש  ץרפהדגה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ארשכ , םילשוריכשת

םיכרכ14172.  2 םיסנ - > השעמ   > חספ לש  השמהדגה  בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ14173.  2 הוצמל - > ןילבת   > חספ לש  יולההדגה  ןרהא  םהרבא  "זגרפ , םילשוריסשת

.141742 השמ - > הטמ  לארשי , תורובג   > חספ לש  הדגה 
םיכרכ

 - יתבש ןב  לארשי  ןייטשפוה ,
ןב העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,

לארשי
"ו לשת

םיכרכ14175.  2 בקעיל - > וירבד  דיגמ   > חספ לש  בוטהדגה  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "עיזאגלא , הפיחשת

םיכרכ14176.  2 םייח - > ץע  ירפ   > חספ לש  קחציהדגה  יבאצר , ףסוי -  ןב  איחי  "זחלאצ , קרבלשת ינב 

םיכרכ14177.  2 זבינופ >' -  > חספ לש  'הדגה  זבינופ תבישי  "וישאר  םילשורינשת

םיכרכ14178.  2 םייח - > תורצוא   > חספ לש  והילאהדגה  ןב  םייח  ףסוי 

.14179< האובת ירפ   > חספ לש  םייחהדגה  ןב  ףסוי  והישאי  "גוטניפ , דודשאסשת

.14180< הנומא ךרד   > חספ לש  ןבהדגה  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
בקעי יקספולח , לארשי -  "חבקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ14181.  2 הדותל > - רומזמ   > חספ לש  ריאמהדגה  לארשי  "ורגניול , םילשוריסשת

.14182< השדח הרודהמ   > שודיחב שרדמ  חספ  לש  ןמחנהדגה  רזעילא  "טהאופ , םילשוריעשת

םיכרכ14183.  2 הדמ - > דגנכ  הדמ   > חספ לש  עשוהיהדגה  ןרהא  "זןיספ , םילשוריעשת

םיכרכ14184.  2 רכששי - > ינב   > חספ לש  בונידמהדגה  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ב- קרבסשת ינב 

םיכרכ14185.  3 םינבלו - > תובאל   > חספ לש  לדנמהדגה  םחנמ  "גץילרג , םילשורילשת

.1418611 תונשי > - תודגה  לש  תוילימסקפ   > חספ לש  הדגה 
חספםיכרכ לש  אינלובשהדגה 

.14187< םשה ידבע   > חספ לש  ,הדגה  "דטכה םילשורישח

םיכרכ14188.  2 תדובע ה >' -  > חספ לש  יכדרמהדגה  ןב  יולה  הידבוע  "עישאוט , קרבשת ינב 

.14189< ימו ימ   > חספ לש  ריאמהדגה  "ההנוי , םילשורימשת

.14190< ןהכ השעמ   > חספ לש  לאירתכהדגה  ןב  אביקע  ןועמש  השמ  ןהכ ,
"בהדוהי קרבפשת ינב 

תייוכאז14191. תידרוכ  הפשב  חספ  לש  ריאמהדגה  ןב  יתבש  "והייפלא , םילשורימשת

תראובמה14192. חספ  לש  )הדגה  ךרוע  ) םהרבא "זלזנג , םילשוריסשת

.14193( אריווקס  ) חספ לש  חספהדגה  לש  "גהדגה  םילשורינשת

.14194( ןמש תחשמ   } חספ לש  לואשהדגה  םייח  "פןאמפיוק , םילשורישת

"א14195. ביר תודגא  חספ  לש  ןרהאהדגה  ןב  ףסוי  "זגניסמ , ואלסרב Breslauכרת

לארשי14196. בהוא  חספ  לש  לאומשהדגה  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
( םישרפמ  ) ויאצאצו "והטפאמ  םילשוריסשת

זונג14197. רוא  חספ  לש  השמהדגה  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"נףסוי םילשורישת

ןויצל14198. רוא  חספ  לש  ןויצהדגה  ןב  לואש , "האבא  םילשוריעשת

חמש14199. רוא  חספ  לש  ןושמשהדגה  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"אסומינולק םילשורינשת

הלילה14200. ותוא  חספ  לש  יכדרמהדגה  דוד  "חרבליז , םילשוריסשת

לאפר14201. ירמא  חספ  לש  לאומשהדגה  ןב  לאפר  "הסולאוזא , קרבנשת ינב 



תדשא14202. חספ  לש  םהרבאהדגה  ןב  לאיחי  השמ  ןייטשפא ,
יולה "והמלש  ביבאלשת לת 

תודיסחה14203. ראב  חספ  לש  וידימלתוהדגה  "ט  "אשעב םילשוריסשת

ךלמה14204. ראב  חספ  לש  המלשהדגה  םייח  ןב  דוד  םהרבא  "חלאטנזור , םילשורימשת

.14205< השדח הרודהמ   > לארשי תיב  חספ  לש  לארשיהדגה  "אגיסיוט , פשת

םחנמ14206. תראפת  בונומיר -  תיב  חספ  לש  בונאמירמהדגה  ףסוי  ןב  לדנמ  "חםחנמ  םילשוריעשת

םייח14207. ץפחה  תציחמב  חספ  לש  יבצהדגה  ןתנ  "גםורי , תיליעעשת ןיעידומ 

רלסד14208. ברה  לש  ותנשמב  חספ  לש  רזעילאהדגה  והילא  "טרלסד , קרבסשת ינב 

תילגנא14209. הקתעה  םע  יברעו  ירבעב  חספ  לש  םילשוריהדגה  .ה  " סרת .חספ  לש  "ההדגה  םילשוריסרת

ןיע14210. תב  חספ  לש  שטירבאמהדגה  דוד  ןב  בוד  "גםהרבא  עשת

תילגנא14211. םוגרתב  חספ  לש  תילגנאהדגה  םוגרתב  חספ  לש  "דהדגה  - שח New York קרוי וינ 

םיכרכ14212.  2 תיתפרצ -  םוגרתב  חספ  לש  תיתפרצהדגה  םוגרתב  חספ  לש  "דהדגה  סירפ Parisעשת

םיכרכ14213.  2 תיסור -  םוגרתב  חספ  לש  תיסורהדגה  םוגרתב  חספ  לש  "גהדגה  "דעשת בח רפכ 

קחצי14214. תרובג  חספ  לש  ריאמהדגה  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "וסאבוזד , בוקרטויפפרת

םיכרכ14215.  2 לארשי -  ילודג  חספ  לש  המלשהדגה  ןב  םהרבא  לארשי  ןייטש ,
ןהכה "בןרהא  ביבאסשת לת 

םיגהנמו14216. תוכלה  חספ  לש  לאומשהדגה  והילא  "הדניו , םילשורינשת

לודגה14217. רואמה  חספ  לש  .חהדגה  ףסוי  ןב  ריאי  "וחרפי , קרבסשת ינב 

א14218. תראובמה -  חספ  לש  םייחהדגה  רתכ  "הןוכמ  קרבעשת ינב 

ץמח14219. רועיבו  הקידבו  חספ  לש  היצנוהדגה  .ט  " נש .חספ  לש  "טהדגה  היצנו Veniceנש

ןי14220. ' זאלאוו חספ  לש  ןיהדגה  ' זאלאוו תבישי  "סישאר  םילשורישת

.14221< חקורה שוריפ  םע   > םירישה רישו  חספ  לש  אזימרגמהדגה  הדוהי  ןב  "דרזעלא  םילשורימשת

הדוהי14222. ןורכז  חספ  לש  הנויהדגה  "אהלנמ , קרבעשת ינב 

לארשי14223. תסנכ  ןורבח  חספ  לש  ןורבחהדגה  תבישי  "חישאר  םילשורינשת

תעדו14224. םעט  חספ  לש  רשאהדגה  ןב  השמ  "אךובנרטש , םילשוריסשת

לארשי14225. לחי  חספ  לש  םייחהדגה  השמ  ןב  ריאמ  לארשי  "בואל , םילשוריסשת

םידעומל14226. טוקלי  חספ  לש  המלשהדגה  םייח  "חרקב , םילשוריכשת

הכלהכ14227. חספ  לש  קחציהדגה  ןב  ישיבא  םהרבא  "איול , דעלאעשת

ינאילאטיא14228. גהנמכ ק"ק  חספ  לש  .בהדגה  " נקת .היצנו  .חספ  לש  "בהדגה  האיציניונקת

םיארקה14229. םידוהיה  גהנמ  יפכ  חספ  לש  תיארקהדגה  הדגה 

ןיטאיסוה14230. תיב  "י  רומדאל חספ  לש  יבצהדגה  ריאמ  "חןמזורג , ביבאסשת לת 

הכלהה14231. רואל  חספ  לש  קחציהדגה  ןב  ףסוי  ןמלז  "ווואבוד , ןילבודלשת

שדקמה14232. תיב  ןמזל  חספ  לש  ןכשמהוהדגה  "ק  מהיבל "עזכרמה  שמששת תיב 

לארשיל14233. הנגה  אבצ  ילייחל  חספ  לש  חספהדגה  לש  "בהדגה  כשת

בא14234. תיבמ  חספ  לש  דודהדגה  ןב  םיקילא  "ארגניזלש , םילשוריפשת

יול14235. תיבמ  חספ  לש  לדנמהדגה  םחנמ  "גץילרג , םילשורימשת

תופסוה14236. ץבוק  קסירב - >  > יול תיבמ  חספ  לש  - הדגה  לדנמ םחנמ  ןב  ןועמש  השמ  ץילרג ,
( ךרוע "ג( םילשורימשת

"י ט"ב14237. רהמ חספ  לש  בוטהדגה  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"טאפיל כשת



לאלצב14238. תבשחמ  חספ  לש  בקעיהדגה  לאלצב  ןב  הירש  "פיקצילבד , קרבשת ינב 

שטייט14239. ירבע  ןיא  םישוריפ  גיצכעז  טימ  חספ  לש  םישוריפהדגה  גיצכעז  טימ  חספ  לש  הדגה 
שטייט ירבע  "ןיא  צרח

רימ14240. חספ  לש  רימהדגה  תבישי  "טישאר  םילשורינשת

.14241< םיבוהא וחבש   > תראובמו תשרופמ  חספ  לש  ףסויהדגה  ןימינב  ןב  ןרהא  "דיול , םילשורישח

המכח14242. ךשמ  חספ  לש  ןושמשהדגה  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"גסומינולק םילשורימשת

םיכרכ14243.  2 םילשורי -  ילודג  לש  םנחלשמ  חספ  לש  ךונחהדגה  המלש  "זרנרו , םילשוריסשת

"ם14244. במרה חסונ  חספ  לש  "םהדגה  במרה חסונ  חספ  לש  "ההדגה  ביבאשת לת 

ןמית14245. ידוהי  חסונ  חספ  לש  הירכזהדגה  תחפשמ  די  בתכ  "דע"פ  ןורשהסשת תמר 

תוליהת14246. ארונ  חספ  לש  ריאמהדגה  ןב  הדוהי  "וונאדילוט , םילשוריעשת

ידוהי14247. שפנ  חספ  לש  ףסויהדגה  "פרנטרג , םילשורישת

יח14248. לכ  תמשנ  חספ  לש  יבצהדגה  ריאמ  ןב  םייח  "דןמזורג , םילשוריסשת

דווקייל14249. קצלק  קצולס  חספ  לש  םייחהדגה  ץע  תבישי  "בישאר  םילשוריסשת

ילג14250. שירב  חספ ע"פ  לש  ןהכההדגה  יתבש  ןב  "אםחורי  הסדוא Odessaערת

השמ14251. ךרב  חספ ע"פ  לש  יבצהדגה  םייח  ןב  השמ  "זםיובלטייט , עשת

רישה14252. תכרב  חספ ע"פ  לש  השמהדגה  ןב  ביל  הירא  "עץניצ , םילשורישת

"ה14253. יצרה חספ ע"פ  לש  יבצהדגה  קוק  ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
ןהכה קחצי  םהרבא  ןב  "והדוהי  לאסשת תיב 

"א14254. בשרה חספ ע"פ  לש  םהרבאהדגה  ןב  המלש  תרדא , ןב 
ול סחוימ  "א - ) בשר "ך( קרבשת ינב 

םירואיבו14255. חספ ע"פ  לש  דלפנרעהדגה  תחפשמ  "בינבר  םילשורינשת

הדוהי14256. ויז  חספ ע"פ  לש  באזהדגה  הדוהי  "חץיבוביל , קרבעשת ינב 

םישדח14257. םידגמ  חספ ע"פ  לש  רכששיהדגה  לואש  ןב  םחנמ  ריאמ  "יקיב , םילשורישת

.14258< השדח הרודהמ   > םישדח םידגמ  חספ ע"פ  לש  רכששיהדגה  לואש  ןב  םחנמ  ריאמ  "וקיב , עשת

.14259< השדח הרודהמ   > קיפנו דיגנ  חספ ע"פ  לש  ןימינבהדגה  "דןוסלטיג , עשת

הדוהי14260. תוללוע  חספ ע"פ  לש  הדוהיהדגה  "הדלאוונירג , קרבנשת ינב 

.14261< השדח הרודהמ   > רבדמה יפ  חספ ע"פ  לש  דודהדגה  ןב  ףסוי  "טגיג ,' סשת

םירצמ14262. חיש  חספ ע"פ  לש  לארשיהדגה  לאנתנ  "אהנחוא , םילשוריעשת

וניתובא14263. תרזע  חספ  לש  ןוטסובהדגה  תיב  יגהנמו  "זחסונ  םילשורינשת

םיה14264. ייא  םע  חספ  לש  ןהכההדגה  ןנחוי  ןב  והימרי  םהרבא  "אדוד , דוואקיילפשת

םולש14265. רבוד  רואב  םע  חספ  לש  והילאהדגה  קחצי  "באדנל , "דכרת מח

םירשי14266. רוא  רואיב  םע  חספ  לש  ןרהאהדגה  ןב  לאיחי  "טרלה , םילשוריעשת

םולש14267. ירבד  רואיב  םע  חספ  לש  ,הדגה  ןוסרואינש רעבוד -  םולש  ןיול ,
קחצי יול  ןב  לדנמ  "חםחנמ  ןילקורבעשת

תוחבשתב14268. ללוהמ  רואיב  םע  חספ  לש  ןהכההדגה  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "דץיבוקשומ , משת

םינמזו14269. םידעומ  רואיב  םע  חספ  לש  רשאהדגה  ןב  השמ  "זךובנרטש , םילשוריסשת

הרודהמ14270.  > םדא תודלות  רואיב  םע  חספ  לש  הדגה 
< לכימהשדח לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , םילשוריעשת

הידפולקיצנאה14271. ךותמ  םירואיב  םע  חספ  לש  הדגה 
תידומלתתידומלת "ההידפולקיצנא  םילשוריסשת



ןרהא14272. תיב  םע  חספ  לש  ןילראקמהדגה  רשא  ןב  ןרהא  "דבולרפ , םילשוריסשת

.14273< השדח הרודהמ   > רישה תכרב  םע  חספ  לש  השמהדגה  ןב  ביל  הירא  "גץניצ , דודשאסשת

תירגנוה14274. ןושלב  םישוריפו  תוקתעה  םע  חספ  לש  לארשיהדגה  ןב  יכדרמ  "זםאהארבא , טעמעקשטעקצרת

םיכרכ14275.  6 םיגהנמו -  םימעט  יטוקיל  םע  חספ  לש  קחציהדגה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , עשת

םינשוש14276. יטוקיל  םע  חספ  לש  חספהדגה  לש  "דהדגה  רימוטיזכרת

תונוש14277. תורעהו  לודג  אובמ  םע  חספ  לש  חבשהדגה  "חליבענק , קרוי New Yorkשת וינ 

םייח14278. טוקליו  ןחלש  תכירע  םע  חספ  לש  איחיהדגה  ןב  המלש  "גחרוק , קרבסשת ינב 

עורז14279. רוא  שוריפ  םע  חספ  לש  המלשהדגה  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

רפש14280. ירמא  שוריפ  םע  חספ  לש  בקעיהדגה  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "אןילרב , םילשוריעשת

שדוקה14281. ינפוא  העברא  שוריפ  םע  חספ  לש  יבצהדגה  ןב  םוחנ  םחנמ  "חיקסרבט , ונ Jaworznoצרת ' זרובי

הרודהמ14282.  > קחצי רואב  שוריפ  םע  חספ  לש  הדגה 
< לקזהשדח קחצי  ןב  לכימ  לאיחי  "אץיפש , דווקילפשת

תילגנאב14283. שוריפ  םע  חספ  לש  תילגנאהדגה  שוריפ  םע  חספ  לש  "דהדגה  שח

לאומש14284. ראב  שוריפ  םע  חספ  לש  יבצהדגה  הנוי  לארשי  ןב  לאומש  "אגרבנזור , צרת

םילשורי14285. ןינב  שוריפ  םע  חספ  לש  הנויהדגה  םהרבא  ןב  עטנ  ןתנ  "דןינווי , השרו Warsawערת

ןימינב14286. תולובג  שוריפ  םע  חספ  לש  ןהכההדגה  החמש  ןב  ןימינב  "דטרופאפר , סשת

רזעילא14287. קשמד  שוריפ  םע  חספ  לש  רזעילאהדגה  "גףראשדרעווש , הימולוק Kolomyyaמרת

םלשה14288. "א  רגה שוריפ  םע  חספ  לש  "א)הדגה  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  םילשורינשת

"א14289. שרהמה שוריפ  םע  חספ  לש  ןבוארהדגה  ןב  לאנתנ  "טיקסבשירק , םילשורילשת

חבשהו14290. רישה  שוריפ  םע  חספ  לש  ןויצהדגה  ןב  ןב  ןמלז  "חןיקצורוס , םילשוריסשת

גח14291. שדקתה  שוריפ  םע  חספ  לש  לאיחיהדגה  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"טלכימ נשת

ךנבל14292. תדגהו  שוריפ  םע  חספ  לש  םהרבאהדגה  ןב  והילא  "טלאיומ , קרבסשת ינב 

רמא14293. יוללו  שוריפ  םע  חספ  לש  יולהדגה  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"טןהכה םילשורינשת

חספ14294. חבז  שוריפ  םע  חספ  לש  הדוהיהדגה  ןב  קחצי  "זלאנברבא , םילשוריסשת

חספה14295. גח  שוריפ  םע  חספ  לש  השמהדגה  "טןאדיע , קרבסשת ינב 

הלחנ14296. םע  המכח  שוריפ  םע  חספ  לש  ןהכההדגה  הירכז  ןב  יבצ  באז  "חןיילק , סריא Buenosשת סונאוב 

םירומיש14297. ליל  שוריפ  םע  חספ  לש  ךרובמהדגה  "וץנהרב , Alexandriנרת הירדנסכלא

םיקומע14298. םימ  שוריפ  םע  חספ  לש  רסיאהדגה  לארשי  ןב  לאפר  "באריפש , םילשוריעשת

בקעי14299. ילשמ  שוריפ  םע  חספ  לש  דיגמההדגה   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "זאנבודמ ןודנולפרת

ןתנוהי14300. שפנ  שוריפ  םע  חספ  לש  ןהכההדגה  הירא  השמ  ןב  ןימינב  "הןתנוהי  טגיס Sighetפרת

ןפגה14301. תדובע  שוריפ  םע  חספ  לש  והילאהדגה  ןב  ביל  "בהדוהי  ךבנפוא Offenbachפת

ןפגה14302. תוללוע  שוריפ  םע  חספ  לש  העושיהדגה  ןב  ןועדג  "חהייטע , םילשוריסשת

היאר14303. תלוע  שוריפ  םע  חספ  לש  ןמלזהדגה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריסשת

קחצי14304. תדיקע  שוריפ  םע  חספ  לש  רדנסכלאמהדגה  םחנמ  קחצי  "חרגיצנד , קרבלשת ינב 

םיובש14305. ןוידפ  שוריפ  םע  חספ  לש  המלשהדגה  "מםיובשריק , השרו Warsawרת

ייחב ז"ל14306. וניבר  שוריפ  םע  חספ  לש  ןבהדגה  ייחב  ףסוי -  ןב  קחצי  ןשוש , ןב 
הואלח ןבא  "הרשא  רפססשת תירק 



לארשי14307. םש  שוריפ  םע  חספ  לש  לשיפהדגה  םירפא  ןב  לארשי  השמ  "חןמדלפ , הרמ Satu Mareצרת וטס 

בוט14308. םוי  תחמש  שוריפ  םע  חספ  לש  םוחנהדגה  לואש  "גןהכ , םילשוריסשת

רזנ14309. ינבא  ישוריפ  םע  חספ  לש  השמהדגה  ןב  לאפר  "גןייטשניבור , הנליו Vilnaכרת

םינושארה14310. ישוריפ  םע  חספ  לש  ןרהאהדגה  "וןייטשלסקו , םילשוריעשת

"א14311. רגהו "ץ  בעיה אילטקג  ישוריפ ר"י  םע  חספ  לש  "אהדגה  רגהו אילטקג  ףסוי  "זר ' סקת
ךרעל "ץ  בוקילדסקת

"א14312. רגהו אילטקג  ישוריפ ר"י  םע  חספ  לש  "אהדגה  רגהו אילטקג  ףסוי  "הר ' ונדורג Grodnoסקת

אנליו14313. ינואגמ  םישוריפ  םע  חספ  לש  אנליווהדגה  ינואג ק"ק  ינברמ  "זםישוריפ  הנליו Vilnaלרת

םירואבו14314. "ב  נשמ יקספ  םע  חספ  לש  םייחהדגה  ןב  והילא  "דןייטשקילק , קרבשח ינב 

חספ14315. יניד  רוציק  םע  חספ  לש  ןתנהדגה  קחצי  ןב  בקעי  "ביקספולח , קרבסשת ינב 

"ם14316. יבלמה שוריפ  רוציק  םע  חספ  לש  ירואהדגה  ןמקיד ,

תצבוקמ14317. הטיש  םע  חספ  לש  תצבוקמהדגה  "אהטיש  קרבסשת ינב 

דודל14318. הלהת  םע  חספ  לש  סומינולקהדגה  ךורב  ןב  דוד  "דרברפש , םילשוריכשת

םינושארה14319. תרות  םע  חספ  לש  רודגיבאהדגה  "הילאירא , םילשוריעשת

םיידיסח14320. םירופיסו  תונומת  םע  חספ  לש  הדגה 
"ע יז וידימלתו  "ט  לאקזחישעבהמ ןב  םייח  בקעי  "דרטור , םילשוריכשת

"ל14321. זח ישרדמ  טקלו  שידיא  םוגרת  םע  חספ  לש  למעלהדגה  רשא  "דץרווש , לשת

ילגנא14322. םוגרת  םע  חספ  לש  רשאהדגה  "וטסראפ , טשת

תילגנא14323. םוגרת  םע  חספ  לש  ףסויהדגה  "אסוכרמ , עשת

תורוד14324. חספ  חספ  לש  המלשהדגה  ןב  קחצי  "סבדחאלא , םילשורישת

גרובשערפ14325. חספ  לש  גרובשערפהדגה  תבישי  "דישאר  םילשוריסשת

תוארפרפ14326. חספ  לש  יבצהדגה  ןתנ  "טןמדירפ , קרבמשת ינב 

םלעק14327. חספ  לש  םלעקבשהדגה  "זוניתובר  םילשוריסשת

םינינפ14328. תבר  חספ  לש  הדגהההדגה  לע  םישרפמ  "דרצוא  קרבלשת ינב 

קסירב14329. הרותל -  יש  חספ  לש  ךלמילאהדגה  ןב  ףסוי  ןועמש  "סרלמ , םילשורישת

הדותל14330. רומזמ  ריש  חספ  לש  ריאמהדגה  לארשי  "חרגניול , םילשוריסשת

המלש14331. תראפתו  תמא  תפש  חספ  לש  םהרבאהדגה  ןב  ביל  הדוהי  םהרבא  רטלא ,
קסמודארמ ןהכה  המלש  "דיכדרמ -  םילשורישח

תועירי14332. םלשה  ארוהנ   > בקעי תראפת  חספ  לש  הדגה 
< ןרהאהמלש הדוהי  ןב  המלש  "ארגולק , םילשורילשת

ןושמש14333. תראפת  חספ  לש  דודהדגה  ןושמש  "דסוקניפ , םילשוריסשת

השרפ14334. לש  יבצהדגה  םהרבא  "בםיובנשריק , קרבפשת ינב 

ורודב14335. םעוניבאלודגה  "חןהאק , םילשורינשת

קסניממ14336. ריאמלודגה  "דןירפלייה , םילשורינשת

הלואגהו14337. קחציהלודגה  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "דץרווש , שח

הונעהו14338. םירפאהלודגה  ןב  יבצ  םחנמ  "דםואבדלוג , םילשורישח

םירועיש14339. עשילא -  השע  רשא  ןועמשתולודגה  "טןהכ , עבשעשת ראב 

דומלתה14340. דומלתהתודגה  "אתודגה  אטשוק Istanbulער

םיכרכ14341.  3 ימלשורי - > תרודהמ   > דומלתה דומלתהתודגה  "מתודגה  םילשורישת

.14342< הספדנש הנושארה  הדגהה   > חספ לש  הראגחלאתודגה  ידאו  .ם  .חספ ר" לש  הראגחלא Guadalר"מהדגה  ידאו 

.14343< הראגחלא ידאו   > חספ לש  הראגחלאתודגה  ידאו  .ם  .חספ ר" לש  הראגחלא Guadalר"מהדגה  ידאו 



והילא14344. והילאתדגה  "דירבוצ , "דשח מח

םינבה14345. תעברא  לדנמתדגה  םחנמ  "דןמפנורב , "דעשת בח רפכ 

היפויתא14346. ןהכהתדגה  באז  ןב  םחנמ  םילשורי2010ןמדלו ,

ךחספמ14347. ונליכאה  קחציתדגה  ףסוי  "פכ"ץ , תובוחרשת

"ם14348. במרהו םינואגה  בדתדגה  ןב  לאיתוקי  "זןהכ , םילשורינשת

הבישיה14349. והילאתדגה  "דםירש , ביבאנשת לת 

ראבמה14350. בוקרטיפתדגה  .ד  " ערת .חספ  לש  "דהדגה  בוקרטויפ Piotrkowערת

דיתעה14351. לאקזחיתדגה  לואש  "בסייוו , ןודנולפשת

םילשורי14352. ימכח  )תדגה  ךרוע  ) בוד יתבש  "ולטנזור , םילשורינשת

"ש14353. רהמ םירישה ע"פ  ריש  םינומדקה -  תפצ  ימכח  תדגה 
לאומשאדיזוא אדיזוא  תפצ -  "אימכח  עשת

חספ14354. לילל  ינע  םחל  ילתפנתדגה  ןב  קחצי  "בםובנירג , ןודנולמשת

"ז14355. רהמ )תדגה  שרפמ  ) ןמלז "ורעראב , םילשורימשת

"ם14356. שרהמ השמתדגה  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"דןהכה םילשוריסשת

ךלמ14357. הינתנתדגה  "ד  בח "ל  תות הנטק  "והבישי  הינתנעשת

לארשי14358. תיב  יכדרמ -  יכדרמתדגה  הפי , - "בלפמיג םילשורישת

"א14359. דיחה ןרמ  לאפרתדגה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשורינשת

גארפ14360. םייחתדגה  ןב  ףסוי  עשוהי  גרבדלוג ,
"זלארשי םילשוריעשת

.14361< סדרפ תרודהמ  ( > "ז פר  ) גארפ "לתדגה  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "טגארפמ ביבאמשת לת 

אבס14362. בר  בדתדגה  ןב  ריאמ  בקעי  רטלא  ןמזירב ,
"חןרהא ביבא Tel Avivשת לת 

יזנכשא14363. רזעילא  יבר  אפורהתדגה  הילא  ןב  רזעילא  "ביזנכשא , קרבנשת ינב 

םיכרכ14364.  2 "י -  שר דודתדגה  ריאמ  םש , "טןב  םילשוריסשת

טקלה14365. ילבש  אפורהתדגה  םהרבא  ןב  "ההיקדצ  נשת

לאומש14366. שריהתדגה  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "טקינלור , םילשוריעשת

םויה14367. ןהכהיתדגה  השמ  "דרשיפ , םילשוריעשת

םיארונ14368. םימי  לולא , םויה -  אביקעיתדגה  ןב  םהרבא  "ארגנלרא , קרבפשת ינב 

הירא14369. יולההגה  קחצי  ןב  שביל  הירא  "דץיוורוה , Drogobychסרת ץיבוהורד '

"ם14370. אר ןהכההגה  יכדרמ  והילא  ,ת"שהאזמ , קראיונ

םיכרכ14371.  6 יולהתוהגה -  רזעילא  ןב  יבצ  ףסוי  - רניד , "ו נרת
"ב ןיימדפרת טרופקנרפ 

רזעילא14372. לואשתוהגה  ןב  רזעילא  "בבורוזולרא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ח14373. בה לאומשתוהגה  ןב  לאוי  "דשיקריס , השרו Warsawפקת

םיכרכ14374.  3 והילא > - רוא   > "א רגה -תוהגה  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
לאירוא "וינומלש , הכרבעשת רה 

ימלשוריה14375. שריהתוהגה  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "אאריפש , משת

"ך14376. מרה לינולמתוהגה  ןהכה  "להשמ  םילשורישת

"ש14377. שרה רודיסל  םירואיבו  בילתוהגה  ריאמ  ןב  יבצ  ןועמש  "הץיוורוה , קרבעשת ינב 



"ו14378. זרהמל רזעילא  יברד  יקרפ  לע  םירואיבו  רסיאתוהגה  לארשי  ןב  ףלאוו  באז  "גןרוהנייא , םילשוריסשת

תורעהו14379. םוחנתוהגה  ןב  ןמלז  רואינש  ןוסרואינש ,
"הףסוי םילשוריכרת

הליפתה14380. רדסב  תורעהו  חילצמתוהגה  ןב  ריאמ  "הזוזאמ , קרבמשת ינב 

"ע14381. וש הירא -  ןב  םישודיחו  היראתוהגה  ןב  באז  "וףלאוו , םילשוריטשת

בהז14382. ירוט  רבחמה  לעבמ  םישודיחו  יולהתוהגה  לאומש  ןב  הלה Halleת"עדוד 

תונוגע14383. סרטנוקל  םינוקיתו  השמתוהגה  "דאטילש , םילשורישח

רפוס14384. םתח  לאומשתוהגה  ןב  השמ  "טרפוס , קרוי New Yorkישת וינ 

ימלשורי14385. "א)תוהגה  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  גרבסגינקירת
Koenigsberg

.14386< םיכלמ לה ' "ם  במרל  > םיכלמ דובכ  ךותמתוהגה   > עטנ ןתנ  ןב  ףלוו  באז  רטייל ,
< רגניזלש המ ' "ם  "דבמר "דשח מח

םיכרכ14387.  2 והילא -  חתפ  "ה  דל לאומשתוהגה  ןב  רב  בוד  םולש  "חןוסרואינש , סשת

ןקזה14388. ונבר  רודיסל  קחציתוהגה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , סשת

לוכשא14389. לחנ  רפסל  ,תוהגה  ךברעיוא ןימינב -  יבצ  ךברעיוא ,
ןימינב יבצ  ןב  ירזעיבא 

רזנאצ14390. םייח  ןואגהמ ר ' זנאצמתוהגה  םחנמ  ןב  "זםייח  םילשוריטשת

"א14391. צרהמ בונידמתוהגה  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ט- הלשימרפ Przemyslנרת

קדצהו14392. יבצה  םלשה -  "א  צרהמ בונידמתוהגה  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ד- הלשימרפ Przemyslשח

"ם14393. שרהמ השמתוהגה  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"בןהכה הרמ Satu Mareצרת וטס 

טרק14394. "י  רהומ לארשיתוהגה  "אטרק , קרבכשת ינב 

תוינומיימ14395. הדוהיתוהגה  "חשלוו , בושטידרב Berdichevסרת

ינומימ14396. םחנמתוהגה  ןב  יזוע  "זןומימ , קרבסשת ינב 

"ז14397. לשת ינגל  יתאב  רמאמ  לע  הרותתוהגה  ילהא  "ד  מהיב "זידימלת  - עשת New York קרוי וינ 

הרות14398. הנשמ  לע  יולהתוהגה  רזעילא  ןב  יבצ  ףסוי  "טרניד , םדרטשמאפרת
Amsterdam

תוינשמ14399. לע  יולהתוהגה  החמש  ןב  בד  קחצי  "גרגרבמב , םילשורימשת

"ש14400. נרהמו "ז  מרהמ "ש -  מו םייח  ץע  לע  "שתוהגה  נרהו "ז  "דמרה שח

חספ14401. תוכלה  ברה  לע ש"ע  בויקמתוהגה  ילתפנ  ןב  ילבא  "צםהרבא  בוקלידס Sudilkovקת

םייח14402. חרוא  "ע  וש לע  ןמלזתוהגה  רואינש  "זץיבושריה , םילשוריטשת

ךלמה14403. רעש  רפסל  רגיא  אביקע  יבר  השמתוהגה  ןב  אביקע  "טרגיא , קרבכשת ינב 

םיכרכ14404.  2 יזנכשא -  לאלצב  וניבר  םהרבאתוהגה  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , לשת

"מ14405. וח רגיא -  אביקע  וניבר  השמתוהגה  ןב  אביקע  "זרגיא , םילשוריישת

םייח14406. חרוא  ךורע  ןחלש  לע  רגיא  אביקע  וניבר  השמתוהגה  ןב  אביקע  "ברגיא , ןילרב Berlinכרת

"ז14407. עהאו "מ  וח ךורע  ןחלש  לע  רגיא  אביקע  וניבר  השמתוהגה  ןב  אביקע  "טרגיא , ןורוט Torunכרת

םינושארה14408. גארפ  ירודיסבש  אביקעתוהגה  קחצי  "וץס , םילשוריעשת

םישרדמ14409. רצוא  רפס  לע  הדשה  "ח  יש ןבתוהגה  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "גבקעי  קרבנשת ינב 

לפותיחאל14410. "ותולרוגה  כרת .לפותיחא  "ותולרוג  ,כרת םלשורי



םיכרכ14411.  4 תידוהיתוגה -  הבשחמל  "חףסאמ  םילשורילשת

תודיסחב14412. טפשוהיתוגה  "גובנ , םילשוריעשת

תירוקמה14413. לארשי  תבשחמב  םהרבאתוגה  "גקיב , םילשורימשת

ארקמב14414. ,תוגה  ןאמרונש לאיכלמ -  הירא  רלטוק ,
לאירבג ןב  "ארשא  דוואקיילפשת

םיכרכ14415.  2 הרותה -  תוישרפב  עשוהיתוגה  םייח  ןב  הדוהי  "אינושחנ , קרבמשת ינב 

"ה14416. יארב םהרבאתוגה  ילואש , - "לקיב םילשורישת

הכלהו14417. יבצתוגה  הימחנ  "ללבונ , םילשורישת

תודהיב14418. הפקשהו  ןתנתוגה  "חןמלוצ , הוקתמשת חתפ 

בל14419. ןאמפילתוגה  םהרבא  ןב  קחצי  "הםיובנסינ , השרו Warsawפרת

יבל14420. קחציתוגה  "עיקסבוקרוואי , קוטסילאיב Bialystokרת

הבושת14421. לאיכלמתוגה  הירא  "ארלטוק , דוואקיילסשת

הושה14422. םייחהרזגה  בקעי  ןב  הירא  "חץראווש , ,נרת אקארק

ביבא14423. לתמ  הדוהיטגה  ןב  יכדרמ  םהרבא  ץיוורוה ,
לגנא יולה  "גםוחנ  םילשוריכשת

הנוי14424. הנוייגה  "וקנומ , םילשורינשת

הנשמב14425. ןויצהיפרגואיגה  ןב  "טלגס , םילשורילשת

ינבא ר"מ14426. השמיגיגה  ןב  קחצי  םהרבא  "ביקציצנל , םילשורינשת

רשא14427. םהרבאיגיגה  ןב  רשא  "בםיובנזור , ביבאכשת לת 

םינויעו14428. קחציםיגיגה  ןב  יול  ףסוי  "מזיגח , םילשורידשת

הנידמהו14429. הרותה  םעה  לע  יבצםיגיגה  "זןורי , ביבאלתמשת - םילשורי

םיכרכ14430.  2 ומעל -  אנינחדיגה  דיגוב  "וןודעס , קרבנשת ינב 

יכדרמ14431. אנינחדיגה  דיגוב  "נןודעס , קרבשת ינב 

יכדרמ14432. יכדרמדיגה  "הואיסא , יקינולש Salonikaרת

יכדרמ14433. יכדרמדיגה  "טןהכה , םילשורילשת

םיכרכ14434.  4 השמןויגה -  לפוק , ילע -  "טךבצרמ , םילשורימשת

קחצי14435. ברה  לש  ותנשמו  וייח  םימיה -  תרעסב  ןויגה 
גוצרה יולה  לואשקיזייא  שילזיימ ,

לרוגה14436. ילעןויגה  "טךבצרמ , םילשוריסשת

שפנה14437. אישנהןויגה  אייח  ןב  "כםהרבא  גיצפיל Leipzigרת

דומלתה14438. עשוהיןויגה  השמ  ןב  לאכימ  םירפא  "ורברג , םילשוריצרת

דומלתה14439. רכששיןויגה  והילא  ןב  ןמלז  םלושמ  הפי ,
"ב,רב ,צרת ןאדייק

תוחצו14440. ףסויןויגה  יכדרמ  ןב  יבצ  לאפר  ןייטשפא ,
"ג]יולה שת ], אוואטא

בקעי14441. רכששיןויגה  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"בבוד וקיסקמכשת

קחצי14442. ףסויןויגה  ןב  קיזייא  קחצי  "זןאמדירפ , ןדיק Kedainiaiפרת

היעשי14443. בודןויגה  םהרבא  ןב  והיעשי  "טיקסנילרק , םילשורינשת

בל14444. םייחןויגה  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "טןוסלריצ , פרת

בל14445. יולהןויגה  השמ  ןב  הירא  יכדרמ  "הםיובנסינ , פרת



ריאמה14446. רוא  בל -  ריאמןויגה  ץרהפרש , קחצי -  "גץרהפרש , קרבסשת ינב 

םיכרכ14447.  2 בל -  יולהןויגה  הדוהי  ןב  לארשי  "גרלט , םילשוריסרת

בבל14448. םייחןויגה  ןב  ןועמש  ןתנ  םייח , "הרב  םילשוריעשת

יבבל14449. בוסאקמןויגה  ןושמש  בקעי  ןב  השמ  "לרגאה , םילשורישת

יבל14450. באזןויגה  ןימינב  ןב  ךורב  עשוהי  "זאדנאל , קראוינ Newarkטשת

יבל14451. המלשןויגה  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

יבל14452. ןאמפילןויגה  רזעילא  ןב  יבצ  "אןייטשנטכיל , הגיר Rigaערת

הצקומ14453. יבל -  הנויןויגה  ןב  יול  "דשאב , תיליעעשת ןיעידומ 

יבל14454. עשוהיןויגה  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "דדלוג , קרבעשת ינב 

.14455< םינימה תעברא  ייחב  וניבר  שרדמ   > תוכוס יבל  יבצןויגה  ףסוי  "חלזרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

יבל14456. בקעיןויגה  ןב  ביל  הדוהי  "טץגוב ,' םילשוריעשת

םיכרכ14457.  4 יבל -  בקעיןויגה  "ארפרודסדנרב , םילשוריעשת

םיכרכ14458.  7 יבל -  םהרבאןויגה  "גרמע , םילשוריעשת

םיכרכ14459.  9 יבל -  יבצןויגה  ףסוי  "זלזרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

הוצמ14460. רבל -  היראןויגה  ןב  יבצ  םחנמ  "חןיסקאט , הנליו Vilnaסרת

ב14461. דודל -  רלימןויגה  דוד  ברה  - ןוכמ  "ח צרת
"ט םילשוריצרת

ריאמ14462. ריאמןויגה  "נץיבוקנימ , שת

השמ14463. בקעיןויגה  השמ  "הץיבוניבר , הנליו Vilnaערת

המלש14464. יולהןויגה  בוד  קחצי  ןב  המלש  "חרגרבמאב , ץנימ Mainzלרת

תועושעש14465. יבצןויגה  ןב  השמ  "אןמדנל , םילשוריפשת

א ב14466. והילאתונויגה -  םהרבא  ןב  השמ  - ןייטשנרב , "ג ישת
"ד םילשוריישת

לדנמתונויגה14467. םחנמ  ןב  המלש  השמ  "ורשכ , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ14468.  4 ימע -  לא  ףסויתונויגה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  - לאימע , "ג צרת
"ו ןפרוטנא Antwerpצרת

ךוניחבו14469. ארקמב  הדוהיתונויגה  "חליק , םילשורינשת

םימכח14470. ירבד  עטנתונויגה  "איקסבשרש , ביבאנשת לת 

"י14471. רגה בקעיתונויגה  "טץיווארטנאק , םילשורילשת

ינושרגה14472. ןהכהתונויגה  ףסוי  בקעי  ןב  ןושרג  "וןאמצכ , םילשוריכשת

"ה14473. מרה הדוהיתונויגה  ןרהא  ןב  השמ  "צץיוורוה , השרו Warsawרת

שפנה14474. תוכפתשהו  לואשתונויגה  ריאמ  ןב  םהרבא  "דקינזר , קרוי New Yorkפרת וינ 

קחצי14475. שריהתונויגה  יבצ  ןב  קחצי  "גןינוב , קרוי New Yorkישת וינ 

הרות14476. ןהכהתונויגה  ןועמש  ריאמ  "וךיירניו , עשת

א14477. םחנמינויגה א"ב -  ןב  רב  בוד  םהרבא  ןוסנדלוג ,
"טלדנמ השרו Warsawנרת

םיכרכ14478.  2 תובא -  הדוהיינויגה  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"דביל ןודנולישת

ןרהא14479. לאנתנינויגה  ןב  ןרהא  "ארניו , םילשורימשת

היגה14480. לאיתלאשינויגה  "ביאני , שמשעשת תיב 

הכלה14481. קחציינויגה  "טיקסרימ , םילשורימשת



םיכרכ14482.  5 השרפה -  דודינויגה  הירא  "הןמרסו , םילשוריעשת

א14483. יפערשו -  ןמלזינויגה  המלש  ןב  שריה  יבצ  "צץיבוכאד , קרוי New Yorkרת וינ 

א14484. םייח -  קחציינויגה  ןב  רתלא  םייח  "דםולבייט , קרוישת וינ   New York

םיכרכ14485.  5 ידוהי -  בודינויגה  םייח  ןב  הדוהי  - יקסוטלא , "ה צרת
"ט קרויישת וינ   New York

קחצי14486. קחציינויגה  "בטאלבנירג , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םחורי14487. אגרשינויגה  בקעי  ןב  באז  םחורי  "זץיבונאכצ , הזמול Lomzaצרת

בל14488. יבצינויגה  םהרבא  ןב  בוד  ןמלז  "זןילוגשאר , םילשוריפרת

"ה14489. שרהומ ןועמשינויגה  "מרלשריה , ןודנולדשת

םיכרכ14490.  3 רסומ -  ןבינויגה  ןויצ  - ןב רזעילא  םייח  קורב ,
ןימינב

 - "ז שת
"י קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ14491.  3 השמ -  והילאינויגה  לאימחרי  ןב  השמ  וק , ' "וצוב םילשוריסשת

םיכרכ14492.  4 לאיזע -  ףסויינויגה  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
לאפר

 - "ג ישת
"ד םילשוריישת

יבצ14493. הדוהיינויגה  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"בביל ןודנול Londonישת

םדק14494. יולהינויגה  באז  לאומש  ןב  לארשי  "ויראב , םילשוריטשת

לאומש14495. ןועמשינויגה  ןב  בוד  לאומש  "ק , שרהמ
"דקחצי סיאולצרת .טס   St. Louis

םיכרכ14496.  5 לאומש -  לאומשינויגה  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ14497.  2 הרות -  השמינויגה  "עשקנ , םיבלעששת

"י14498. להצהו יחרזאה  תמארויגה  "בירויג  "דעשת מח

שפנהו14499. ףוגה  בקעיתנייגה  "אןיילק , םילשורינשת

ררועתהל14500. ןמזה  ףסויעיגה  רוצ , "דםולש  "דשח מח

ןמז14501. ריאמעיגה  ןב  והילא  לארשי  "דדובע , םילשוריעשת

םכתלואג14502. ןמז  "אםיטוקילעיגה  "דנשת בח רפכ 

םכתלואג14503. ןמז  רואמעיגה  "גןהכ , תולעמעשת

םכתלואג14504. ןמז  םהרבאעיגה  ןב  השמ  לארשי  ןיקצורוס ,
"פקחצי שת

םכיתומצע14505. לאפרושיגה  "אןרטש , לאומשעשת תעבג 

הלואגה14506. ךותב  ןימינבתולגה  ןב  בוד  "ףןאמכארד , ,רת םלשורי

הלואגהו14507. הדוהיתולגה  ןב  הידעס  "והרוצנאמ , ביבא Tel Avivטשת לת 

תודפהו14508. קחציתולגה  ןב  םהרבא  "דןאראסאמ , היצנו Veniceצש

םיכרכ14509.  2 לואש -  המלשםגה  ןב  לואש  ןאנאד , - "טןבא ספ Fezישת

ב14510. לואש א -  המלשםגה  ןב  לואש  ןאנאד , - "דןבא םילשוריסשת

םלענה14511. הירכזןגה  "וימענת , תובוחרעשת

תיקלטיאה14512. םירקחמהזינגה  "חץבוק  םילשורינשת

תוזינגהו14513. ירואהזינגה  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
םילשורי1971לבייפ

תיזכ14514. רועיש  חספל -  חבטמה  תרשכהו  םילכ  תלעגה 
עשוהיהצמ ריאמ , "דןב  תרפאעשת

אנליוומ14515. "א  םהרבארגה ןב  לפמיג  יכדרמ  "חגראב , ,שת םילשורי



.14516< תד שא   > ירדנפילא "ח  לאפררגה קחצי  ןב  םייח  "חירדנפילא , םילשורימשת

םיכרכ14517.  2 יבצםירגה -  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

"טרשגהרשגה14518. ,)צרת וגאקיש )

החנמה14519. לבייפתשגה  אגרש  ןב  לאירוא  "גןייטשנירג , םילשוריעשת

םיכרכ14520.  13 והילא -  "בץבוקדה  ןודנולכשת

א14521. תובשומה -  םא  הוקתדה  חתפ  תיתדה  הצעומה  "חןואטב  הוקתלשת חתפ 

ןמזה14522. והילאדה  ןב  בוד  בקעי  "בןודרוג , קרוי New Yorkשת וינ 

םיילארשיה14523. םייחה  ןולובזדה  ןב  השמ  בקעי  "פ , "בלרח ,ערת םלשורי

תובישיה14524. תובישיהדה  "כדה  ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ14525.  72 חרזמה -  דועודה  םהרבא  "בחילמלא , םילשורישת

םירה14526. ןולובזדה  ןב  השמ  בקעי  "פ , "גלרח םילשוריישת

.14527< השדח הרודהמ   > םירה ןולובזדה  ןב  השמ  בקעי  "פ , "זלרח םילשורינשת

ןוילג א14528. הנש ב  יתדה -  רמושה  יתדהדה  רמושה  "גתסנכ  בוקרקצרת

השמ14529. ןתנדה  םייח  ןב  השמ  - טחוש , "ג פרת
"ד קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ14530.  4 יבצ -  יכדרמדה  םייח  ןב  יבצ  "הרטכש , ביבאלשת לת 

ירבעה14531. הדוהירובדה  ןב  בוד  הנוי  יררה , - "דגרבמולב ופי Jaffaערת

ןורכזריבדה14532. "אץבוק  םילשוריישת

ו>14533.  - ד  > הנש ג לארשיריבדה  תמכחו  הרותל  "אץבוק  םילשוריפרת

ץבוק א>14534.  > הנש ב לארשיריבדה  תמכחו  הרותל  "פץבוק  םילשורירת

םיכרכ14535.  3 א  -  > הנש א לארשיריבדה  תמכחו  הרותל  "טץבוק  םילשוריערת

תישימחה14536. קחציהרבדה  םייח  "אץיבומרבא , םילשורילשת

הוואתת14537. אל  דומחת , אל  תירישעה -  םולשהרבדה  ןב  דוד  ללה  "הקאווטיל , נשת

ןימינב14538. והילאדודה  דמחדשחףלוו ,

ךלמילאםיטנמוקודה14539. ןב  היבוט  "גןאמטוג , םילשורישת

המוקתו14540. םירבשמ  השמרודה -  "ורכיילב , ןורבחנשת

ןורחאה14541. םחנמרודה  השמ  רטלא  "סרגרבדלוג , שת

גרבצנימ14542. יעיבשה -  ללהרודה  "הגרבנטור , םילשוריעשת

הפוקתהו14543. דודרודה  ןב  םיקילא  "ברגניזלש , ןודנולסשת

הולבק14544. הכימרודה  "דיולה , הוקתשח חתפ 

הבהאמ14545. הולבק  םשרודה  "חםוליעב  "דעשת מח

שארמ14546. םהרבאתורודה  "טרבליז , קרוי New Yorkישת וינ 

היה14547. אל  וא  היה  רימאקובידה  עלס , - רב לאירא -  "סקרמ , שת

הנומידמ14548. לארשיקובידה  "ארשיפ , םילשוריסשת

שרופמה14549. קודצןאוידה  ןב  יכדרמ  "בירהצי , םילשורינשת

זונגה14550. רואהו  והיתתמםיגולידה  "וןוסרזלג , םילשוריסשת

ז14551. םיליעפהםידה -  רבח  לש  תועידי  "חטוקלי  "דישת מח

ןהכהםידה14552. באז  ןושרג  ןב  המלש  "חקשמד , ,שת קרוי - וינ

וקומינו14553. ןהכהןידה  בוד  רכששי  "באנהכ , דווקילעשת



הכונח14554. רנ  הדוהיתקלדה  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "דסייוו , ןודנול Londonסשת

תובישי14555. ירוחבל  הכונח  רנ  םשתקלדה  "טםוליעב  דעלאעשת

תובישי14556. ירוחבל  הכונח  תורנ  לאכימתקלדה  "הינוליש , םילשוריעשת

תבש14557. תורנ  לאומשתקלדה  "זסוארטש , משת

שודקה14558. דודםדה  ןב  יכדרמ  בוד  "זרצאלג , םילשוריישת

םיכרכ14559.  2 ןועבר > -  > ןנחלאונדה קחצי  תבישי ר ' .קרוי  "הוינ  קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ14560.  18 ןנחלאונדה -  קחצי  תבישי ר ' .קרוי  "ווינ  ,פרת קרוי - וינ

לבויה14561. רפס  ןנחלאונדה  קחצי  תבישי ר ' .קרוי  "ווינ  קרוי New Yorkצרת וינ 

רתסא14562. איה  והילאהסדה  ןב  עשוהי  לואש , "באבא  קרבעשת ינב 

רוריבהו14563. םולשהעדה  ןב  ןרהא  "דלגופ , םילשורישח

רובדהו14564. קחציהעדה  ןושרג  ןב  באז  םהרבא  "איולה , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ14565.  3 רובדהו -  ןויצהעדה  ןב  ןב  ןמלז  - ןיקצורוס , "ז שת
"ב ןודנול Londonכשת

םיכרכ14566.  3 רובדהו -  לאיחיהעדה  לאירזע  ןב  לאומש  "זןיבור , פרת

םיכרכ14567.  3 השדח > - הרודהמ   > רובדהו ןויצהעדה  ןב  ןב  ןמלז  "חןיקצורוס , םילשוריעשת

רובידהו14568. בוסירופמהעדה  "ר  "הומדא םילשוריעשת

םיכרכ14569.  431 רובידהו -  "רהעדה  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "וותמ םילשוריעשת

תודמהו14570. "ג)תועדה  בלר  ) ןושרג ןב  "היול  השרו Warsawכרת

ימויה14571. לאפרףדה  ןב  סחנפ  "סיחיבז , םילשורישת

םיכרכ14572.  2 ימויה -  םהרבאףדה  דוד  קרבבעשתםיובלדנמ , ינב 

םיקרפ א-ב14573. םירדנ  אנקסמל -  ימויה  םשףדה  "דםוליעב  "דשח מח

חרזמה14574. תוצראב  ירבעה  ףסויסופדה  םייח  ןב  םהרבא  "זירעי  םילשוריצרת

רטסיינד14575. בולהאמב ע"נ  ירבעה  ףסויסופדה  םייח  ןב  םהרבא  "זירעי  םילשורישת

אטשוקב14576. ירבעה  ףסויסופדה  םייח  ןב  םהרבא  "זירעי  םילשוריכשת

הנומירקב14577. ירבעה  ריאמסופדה  "אוהינב , םילשורילשת

וואלקשב14578. ירבעה  ףסויסופדה  םייח  ןב  םהרבא  "וירעי  םילשורישת

רימאטיזב14579. ןושארה  ירבעה  ףסויסופדה  םייח  ןב  םהרבא  "זירעי  םילשורישת

םילשוריב14580. ןושארה  עשוהיסופדה  בקעי  תב  הנשוש  "איולה , םילשורישת

אינתה14581. רפס  ןהכהתספדה  הימחנ  "דןולפק , "דשח מח

בטיה14582. ףסאקדה  "טלאפר , םילשוריעשת

ירוקמה14583. לארשיקודקדה  ןב  ריאמ  בקעי  "חרטכש , םילשוריפרת

הכלהב14584. דוסיכ  בקעיקודקדה  קחצי  "גןילי , םילשורילשת

ןטק14585. באזקודקדה  ןב  הירא  "גהשמ  הנליו Vilnaצקת

רמתיא14586. רמתיארדה  ןב  רזעילא  םוחנ  "בץיבוניבר , םילשורילשת

בלולב14587. לואשרדה  ןב  לארשי  "פקראטשדולב , תיליעשת ןיעידומ 

דוד14588. )רדה  ריזנה  ) דוד "בןהכ , םילשורימשת

אניד14589. אנידרדה  "דרדה  םירעיסשת תירק 

תוליבא14590. תוכלה  ודוה -  ןימינברדה  ןב  סחניפ  "פטעמאס , שמששת תיב 



למרכה14591. "גץבוקרדה  הפיחמשת

םיכרכ14592.  2 למרכה -  ןמחנרדה  םייח  ןב  אמיל  המלש  ןיוול ,
הדוהי

 - "ט סרת
"ב הנליו Vilnaצרת

םיכרכ14593.  5 למרכה -  יכדרמרדה  ןב  ריאמ  "ארנרל , ןודנוללשת

םינתיאה14594. חרי  םידעומה -  ןתיארדה  "ויפרודנש , םילשוריעשת

םינימה14595. השמרדה  "וינדרי , קרבעשת ינב 

םיאיבנה14596. ןתיארדה  "דיפרודנש , םילשוריעשת

םלועה14597. ןתיארדה  "חיפרודנש , םילשורינשת

םיכרכ14598.  2 ןחלשה -  ןימינברדה  ןב  סחניפ  "דטעמאס , שמשסשת תיב 

םיכרכ14599.  4 הרותה -  ןתיארדה  "זיפרודנש , םילשוריעשת

םינקז14600. ןרהארדה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

םינקז14601. קחצירדה  ןב  השמ  איחי  "ןידובע , "דשת מח

.14602< דבלב תישארב  "ש  ארה תופסות   > םינקז תופסותהרדה  "בילעב  ,צרת בוקרטעיפ

םיכרכ14603.  3 םינקז -  תופסותהרדה  "דילעב  םילשורישח

ףסוי14604. םחנמרדה  ןב  ףסוי  "חןינייש , דודשאנשת

םיכרכ14605.  6 בקעי -  םולשרדה  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשוריסשת

קחצי14606. עטנרדה  ןתנ  ןב  קחצי  םילשורית"שרלדיוו ,

דובכ14607. רזעילארדה  םהרבא  "הרפוס , םילשוריסשת

ודובכ14608. ןימינברדה  ןב  סחניפ  "וטעמאס , שמשעשת תיב 

הזוזמ14609. לאפררדה  ןב  סחנפ  "אונאדילוט , קרבנשת ינב 

הוצמ14610. הירארדה  ןב  רינ  םילשוריועשתיכרצ ,

רזע14611. ףסוירדה  ןב  קחצי  "הםירש , רימזיא Izmirכרת

.14612< השדח הרודהמ   > רזע ףסוירדה  ןב  קחצי  "גםירש , ביבאסשת לת 

הולבק14613. םהרבארדה  ןב  אגרש  לאקזחי  "דדלפנייוו , םילשורינשת

ןיליפת14614. לאפררדה  ןב  סחנפ  "חונאדילוט , קרבמשת ינב 

םיכרכ14615.  2 הרות -  לש  ןליאהרדה  "טשודק , דודשאנשת

.14616< דחוימ ץבוק   > זמ אקירמאדםורדה  םינברה  "טתורדתסה  לשת

םיכרכ14617.  68 אקירמאדםורדה -  םינברה  "זתורדתסה  ישת

םיכרכ14618.  5 םואנהו -  םהרבאשורדה  "וןייטשנרוא , ביבאכשת לת 

ךתמאב14619. םשינכירדה  "גםוליעב  םילשוריעשת

ךיתווצמ14620. ביתנב  םשינכירדה  "דםוליעב  "דשח מח

בודךרדה14621. רכששי  ןב  יכדרמ  "דחקור , טספדוב Budapestשת

םיכרכ14622.  4 לארשיךרדה -  תדוגא  לש  זכרמה  "גתכשל  הניופרת

םיכרכ14623.  2 לא ד - ' םייחךרדה  םהרבא  "בסוילמס , םילשוריפשת

רשואה14624. לא  יכדרמךרדה  ןועמש  "גץיבוצרפ , םילשוריסשת

החמשה14625. לא  םשךרדה  "בםוליעב  פשת

תילכתה14626. לא  המלשךרדה  "וןוצב , םילשוריעשת

א14627. הרשיה -  "גץבוקךרדה  סשת

"ך14628. נתה תארוהב  הנוכנה  ןרהאךרדה  "דרלטוק , לשת



םיכרכ14629.  2 הב -  וכלי  יבצךרדה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"דשריה הינתנשח

תמאהו14630. החמשהל  לכימךרדה  "חוהיעשי  םילשוריישת

תועמשמ14631. לש  םייחל  )ךרדה  דביעו ךרע   ) ןומיס "וןוסבקעי , ביבאנשת לת 

םשה14632. שודיקל  הדוהיךרדה  יבצ  ןב  םייח  השמ  "גואל , ביבאכשת לת 

.14633< הינש הרודהמ   > םשה שודיקל  הדוהיךרדה  יבצ  ןב  םייח  השמ  "גואל , דודשאעשת

.14634< הבושת תוכלה  "ם- במר  > הבושתל רשאךרדה  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשורישח

הב14635. ךלנ  יבצךרדה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"ושריה הינתנמשת

םיכרכ14636.  2 המינפ -  והילאךרדה  "דהידבוע , "דשח מח

תישארב14637. השרפב -  המינפ  והילאךרדה  "והידבוע , "דעשת מח

התע א14638. דעו  הימחנמ  לארשי -  תודלות  דומילב  לטייפהכרדה  אגרש  ןב  בד  םייח  "דץיבוניבר , "דשח מח

ידוהי14639. םייח  חרואל  תובאהכרדה  תשרומ 

הרות14640. ינבל  ףסויהכרדה  תרופ , "הןב  בקעיעשת ראב 

תורשעמו14641. תומורת  תשרפהל  סחנפהכרדה  , "חףלוו הוקתישת חתפ 

רסומ14642. דומלל  המלשהכרדה  זרא  "ערזייק , םילשורישת

םינבה14643. ךוניחו  םידמלמל  ןהכההכרדה  יכדרמ  "טםולב , שמשנשת תיב 

רפוש14644. תעיקתל  תישעמ  םשהכרדה  "דםוליעב  "דשח מח

םירוחבל14645. הרצרצק  םהרבאהכרדה  "הןמרפוק , םילשוריסשת

קידצ14646. יתפש  תואווצו  ןבתוכרדה  רזעלא  םחנמ  סחניפ  ןאמטסוי ,
רזעילא "חןימינב  םילשוריעשת

םינינע14647. תורשי -  ףסויתוכרדה  בקעי  ןב  דוד  "זיקסרבט , סשת

םיכרכ14648.  2 השרפה -  םהרבאתכרדה  םולש  "אןמטרב , םילשוריפשת

םיכרכ14649.  2 קחציןרדה -  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , עשת

ומצע14650. לטבה ע"י  רבד  ןינעב  "מןרדה  "דשח "דמח שח

"ס14651. שה לע  קחציןרדה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

הנשמ14652. ירדס  השש  לע  קחציןרדה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

ךלע14653. הדוהיןרדה  רדה  "חןילוגרמ , םילשורינשת

ךלע14654. בילןרדה  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
"והירא בונרו Vranov Nadצרת

Top

ךלע14655. לאינדןרדה  חמצ  ןב  םחנמ  "זןדיע , קרבעשת ינב 

ךלע14656. לאכימןרדה  "פיתמד , אביקעשת רוא 

הדגאבו14657. הכלהב  ךלע  הידבועןרדה  "בףסוי , םילשוריעשת

רשא14658. םהרבאינרדה  ןב  רשא  "דםיובנזור , ביבא Tel Avivכשת לת 

"ס14659. של בקעיםינרדה  הדוהי  "דיאקרב , םילשורישח

"ם14660. במרה לע  קחציםינרדה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , "דמשת מח

הנשמ14661. ירדס  השש  לע  קחציםינרדה  ףסוי  "הרלק , "דסשת מח

הכלההו14662. הדוהישרדה  ןב  בקעי  "יןוזניוול , ,שת קרוי - וינ

שרדמהו14663. לאלצבשרדה  "גסנרפ , קרבסשת ינב 



םיכרכ14664.  6 ןויעהו -  ןתנשרדה  ןב  ןרהא  - ןיוול , "ח פרת
"ט ירוגליב Bilgorajצרת

ןויערהו14665. המלששרדה  ןב  בוד  רכששי  "בןמגרב , קרוי New Yorkישת וינ 

לארשיב14666. בודהשרדה  ריאמ  ןב  בקעי  ןועמש  גרבסקילג ,
ביבא Tel Avivת"שיולה לת 

הבותכהו14667. הרוסמה  לואשהשרדה  "עבגר , םילשורישת

ןרהא14668. ףסויתרדה  ןב  ןרהא  "האנטוק , םילשוריסשת

םיכרכ14669.  2 והילא -  םהרבאתרדה  ןב  והילא  םייח  "גגרבנרטש , הפיחכשת

םיכרכ14670.  2 םירפא -  לשיפתרדה  לאירתכ  "לשרוכט , ביבאשת לת 

ןימינב14671. והילאתרדה  ןימינב  "ציקסלוגימור , השרו Warsawרת

ץראה14672. חספתרדה  יבצ  "זקנרפ , םילשוריסשת

םיכרכ14673.  2 ךלמה -  ןבוארתרדה  ןב  והילא  "בןהכ , ןילשוריעשת

םינקז14674. ונרווילתרדה  .ט  " צרת "ו.םינוקית  ונרוויל Livornoצרת

םינקז14675. ןועמשתרדה  ןב  שריה  "ביבצ  הנבורבוד Dubrovnoסקת

םינקז14676. "םתרדה  רת .םיינוציח  "מםירפס  השרו Warsawרת

םינקז14677. המלשתרדה  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

םינקז14678. "גתרדה  ערת .ארדיא  "ג.רהוז  ,ערת םלשורי

םינקז14679. "זתרדה  כרת .ארדיא  "ז,.רהוז  כרת ], ונרוויל

םיכרכ14680.  3 םינקז -  יולהתרדה  קחצי  ןב  לישנא  רשא  "סזיירגנוי , םיסכרשת

ןילוח14681. םירבחתרדה  לופלפ  "דתרובח  רתיבעשת

.14682< םייחה רורצ   > םייח ןמלזתרדה  ןב  םייח  "טןייטשליוו , םילשוריצרת

ןח14683. דודתרדה  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

ףסוי14684. ףסויתרדה  ןב  היבוט  "בןפג , קרוי New Yorkשת וינ 

ריזנ14685. ףסוי -  םהרבאתרדה  ןב  ףסוי  "חלאירומ , קרבסשת ינב 

ףסוי14686. ביילתרדה  ףסוי  "חןלפק , כשת

יבצ14687. ףסוי  םהרבאתרדה  ןב  יבצ  ףסוי  "דיולה , "דשח מח

לארשי14688. והילאתרדה  ןב  קחצי  לארשי  "זיקסבונאי , השרו Warsawערת

לארשי14689. יולהתרדה  ריאמ  ןב  לאיעגפ  לארשי  אדנל ,
( לגס "ז( קרבלשת ינב 

םיכרכ14690.  3 לארשי -  ףסויתרדה  אדיז  ןב  הירא  לארשי  "חןמסייו , םילשוריעשת

א14691. ךלמ -  יולהתרדה  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "ברלימ , םילשורימשת

א14692. ךלמ -  לאכימתרדה  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "ההשמ  קרוישת וינ   New York

הנשה14693. שאר  ךלמ -  ךורבתרדה  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "הסחניפ  ןילקורבסשת

ךלמ14694. )תרדה  לאונמע  ) "וץבוק לאונמעמשת

ןיטיג14695. ךלמ -  )תרדה  ןודנול  ) "אץבוק ןודנולנשת

ךלמ14696. המלשתרדה  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבנשת ינב 

םיכרכ14697.  5 ךלמ -  )תרדה  קרוי וינ   ) "דץבוק משת

םיכרכ14698.  2 ךלמ -  השמתרדה  ןב  םולש  - ולגאזוב , "ו כקת
"ג לקת

םדרטשמא
Amsterdam



יכדרמ14699. ןהכהתרדה  יכדרמ  ןב  בקעי  קרוי New Yorkת"שןיקסמ , וינ 

א14700. יכדרמ -  לאויתרדה  ןב  יכדרמ  "טץיבולפוק , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ14701.  2 יכדרמ -  םחנמתרדה  םהרבא  ןב  יכדרמ  "טלצייוו , הנליו Vilnaנרת

סחנפ14702. ריאמתרדה  םייח  ןב  השמ  בוד  "וגרבניו , םילשורינשת

ךלמ14703. ינפ  השמתרדה  ןב  םולש  "גולגאזוב , שירדנוללקת

םיכרכ14704.  5 ןקז -  םינפ  השמתרדה  "ארעניוו , פשת

יבצ14705. לבטתרדה  דוד  ןב  בקעי  השמ  "טףראשדרווש , טגיס Sighetסרת

יבצ14706. הנויתרדה  רבוד  ןב  יול  "דיקסניצבוא , בוקרטויפ Piotrkowערת

יבצ14707. יולהתרדה  יבצ  "דקרוט , "דעשת מח

.14708< ילכש םדא   > שדק לאומשתרדה  ןב  "חןועמש  ץיבונר Chernovtsyירת צ'

שדק14709. לאומשתרדה  ןב  "הןועמש  הוקלוז Zholkvaסקת

שדק14710. םהרבאתרדה  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"הףסוי בוקרטויפפרת

םיכרכ14711.  7 שדק -  יולהתרדה  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "חרלימ , םילשורימשת

שדוק14712. ןהכהתרדה  ילתפנ  ןב  ףסוי  ' ץראווש , "א הרמ Oradeaצרת האידרוא 
M

שדוק14713. השמתרדה  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "סרנביה , רת

שדוק14714. לאומשתרדה  ןב  "עןועמש  השרו Warsawרת

שדוק14715. ןבתרדה  עשוהי  שדק  םיק  קי , ' צנדורג
ףסוי "דלאיחי  בוקרטויפסרת  Piotrkow

שדוק14716. )תרדה  ךרוע  ) םוחנ "טןמליס , תובוחרסשת

שדוק14717. היראתרדה  השמ  ןב  עשוהי  םהרבא  "ךדניירפ , םילשורישת

שדוק14718. -תרדה  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
דוד "דיקצנימק , םילשוריעשת

.14719< דניירפ "א  מרגה תורעה  םע   > שדוק היראתרדה  השמ  ןב  עשוהי  םהרבא  "דדניירפ , םילשורישח

ה14720. שדוק -  שדוקתרדה  תרדה  "בללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ14721.  3 שדוק -  ךלמילאתרדה  יבצ  ןב  םייח  והילא  רנרל ,
"היולה קרבסשת ינב 

םיכרכ14722.  2 שדוק -  םהרבאתרדה  ןב  םירפא  "ךןאמדירפ , םילשורישת

םיכרכ14723.  2 שדוק -  חספתרדה  יבצ  "בקנרפ , םילשוריסשת

םייחהו14724. היבוטתדה  ןב  ןבואר  רזעלא  "זןיקשומ , קרוי New Yorkטשת וינ 

ךונחהו14725. רבתדה  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"זיולה קרוי New Yorkפרת וינ 

תוימואלהו14726. ןועמשתדה  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"ס,ריאמ ,רת אשראוו

הנידמהו14727. )תדה  ךרוע  ) והיתתמ "דגרבנטור , ביבאכשת לת 

תימואלה14728. היחתהו  ןאמפילתדה  םהרבא  ןב  קחצי  "פםיובנסינ , השרו Warsawרת

חילצמ14729. שיא  תקייודמה  .גהדגהה  " סשת .קרב  ינב  .חספ  לש  "גהדגה  קרבסשת ינב 

סופד14730. ירפסו  די  יבתכ  תריוצמה -  לבייפהדגהה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "גןמרבה , תפצכשת

םירומש14731. לילל  שריההדגהה  יבצ  "הןמלדא , גיצנד Danzigרת

םירומש14732. לילל  חמצהדגהה  ןב  ןועמש  "בןארוד , םיהלדר Roedelheimפקת

רדסה14733. ךרועל  םהרבאהדגהה  "טףלוו , הסדואעשת



דומלתבש14734. לאיחיןויגהה  בל , "ארב  פשת

הירבעה14735. השאה  לש  תואירבהו  בקעיהנייגהה  לאלצב  ןב  השמ  "בןייטשפא , םילשוריצרת

טרפה14736. תענצ  לע  םייחהנגהה  ןב  םוחנ  "ורבוקר , םילשוריסשת

םיכרכ14737.  81 .םילשורידהה -  "ו.דהה  םילשוריפרת

"ס14738. שה לע  יולהםינרדהה  הדוהי  םחנמ  "היאזיפשוא , םילשורינשת

רדההו14739. בוסירופמדוהה  "ר  "הומדא םילשוריעשת

רבעה14740. לצב  ףסויהווהה  "בהקרוג , םילשורימשת

תונקסמ14741. יפ  לע  הירבעה  השאה  לש  תואירבהו  הנאיגיהה 
תונורחאה בקעיעדמה  לאלצב  ןב  השמ  "הןייטשפא , ,צרת ביבא לת 

המודקה14742. תירבעה  לאומשהשבלהה  םהרבא  "אגרבשרה , השרוערת

החפשמב14743. רשאהכלהה  ןב  השמ  "אךובנרטש , קרבמשת ינב 

הדיקפתו14744. החוכ  רזעילאהכלהה  "זץיבוקרב , םילשוריסשת

השרפבש14745. ףסויהכלהה  םהרבא  "טץרווש , קרבנשת ינב 

השרפבש14746. םהרבאהכלהה  בקעי  "השאר , קרבעשת ינב 

חספ14747. ןברק  תברקהב  ללהללהה  "סקסירב , םילשורישת

הרותה14748. תפקשה  תאזה ע"פ  תעב  יולההגהנהה  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבעשת ינב 

תיעיבש14749. תוריפב  דודהגהנהה  ןב  לאירבג  "חחוור , קרבסשת ינב 

ןמיתב14750. תידוהיה  לאיחיהגהנהה  "חןושחנ , ןגנשת תמר 

"צ14751. שה תרזחב  היוארה  םרמעהגהנהה  "זןהכ , םיסכרעשת

יהלשמ14752. בורקה  חרזמב  תידוהיה  הליהקה  לש  הגהנהה 
םיכרכ  2 "ח -  יה האמה  ףוס  דעו  "ו  טה האלהאמה  יקצבוקמ , "חןייטשנרוב -  ןגלשת תמר 

לארשי14753. יגהנמבו  הכלהב  הקינמהו  רזעילאהקנהה  "דןשב , דולעשת

תראובמה14754. םוחנהרטפהה  ןב  דוד  "איקסלודופ , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ14755.  2 םישודק -  תשרפו  ירחא  תשרפ  לש  ןהכהתורטפהה  לאומש  "לןטרגניו , םילשורישת

תומורת14756. תכסמב  םירועיש  השמהשרפהה -  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"אןרהא קרבפשת ינב 

החיתפהו14757. בקעיהמדקהה  ןב  ךונח  ןושרג  "ירנייל , קרוי New Yorkשת וינ 

יולהתומדקהה14758. החמש  ןב  ביל  הדוהי  "חגלשא , םילשורילשת

בוטה14759. בודרהה  "היניעמ , םילשוריעשת

רהה14760. ןמ  המלש  יבר  תודלות  הזה -  בוטה  המלשרהה  תב  העופ  "חרנייטש , םילשוריסשת

ןונבלהו14761. הזה  בוטה  לארשירהה  "בלאירא , "דמשת מח

שודקה14762. לואשרהה  "א,זר , ,ישת ביבא לת 

קוחרמ14763. דודהשגרהה  רזעלא  "הלקניפ , השרוסרת

באזהחגשהה14764. םחנמ  "ורואמ , םילשורינשת

םיכרכ14765.  8 תורשכוהחגשהה -  החגשה  יניינעב  "אןוילג  םילשוריעשת

ארקמב14766. בקעיהחגשהה  ןב  ןרהא  "זטראב , ,)טשת ביבא - לת )

קודה14767. רשק  קודקדהו  םשהלכשהה  "טםוליעב  םילשוריעשת

הנוכנה14768. השמהפקשהה  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , ןילקורבעשת

היראתוחטתשהה14769. יבצ  ןב  ןמחנ  ןייטשדלוג ,

רמתיאתובייחתהה14770. "אגיטפהרו , םילשוריסשת



ןא14771. ' גיבוריבב תידוהיה  בקעיתובשייתהה  "היבבל , םילשוריכשת

םירק14772. יאה  יצחב  תידוהיה  תיאלקחה  לאקזחיתובשיתהה  "גןרק , ביבאלשת לת 

היסורב14773. םידוהיה  לש  תיאלקחה  קחציתובשיתהה  ןב  ןועמש  "חןיפור , ,פרת ביבא לת 

הרות14774. ירמוש  םניאש  ימ  םע  ןרהאתוגהנתהה  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

הכלהב14775. השמםינקתהה  ןב  ביני  "פריסנ , םילשורישת

המלשהפקתהה14776. םייח  ןב  לארשי  "ץםקימע , הפיח Haifaרת

תיתימאה14777. קחציתורשקתהה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , עשת

הנורחאה14778. קיזייאהארתהה  הדוהי  קחצי  ןב  ןויצ  - ןב רלור ,
"וביל ,צרת טסרקוב

רמוא14779. היה  ןרטשאוה  ללה  םולש  יבר  רכזל 

רמוא14780. היה  קחציאוה  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"בןהכה םילשוריעשת

ונתוא14781. לאגי  לאגיאוה  "חינמנ , שמשסשת תיב 

ללהה14782. תורצוא  ךתלהת -  קחציאוה  סומינולק  ןב  ןמחנ  "זואדנל , קרבסשת ינב 

השמ14783. שירעבליאוה  רכשי  ןב  השמ  "הרגרבנייו , נרת

השמ14784. םהרבאליאוה  ןב  השמ  "בתמ , גרפ Pragueעש

א14785. השמ -  יולהליאוה  השמ  והילא  "דלפוק , קרבסשת ינב 

.14786( רבדמב  ) ד השמ -  קחציליאוה  "חןעצטאמ , סשת

םיכרכ14787.  3 השמ -  לאומשליאוה  ןב  קחצי  השמ  "ביזנכשא , אקארקנרת

םיכרכ14788.  6 ארזע > - ןבא  לע  שוריפ   > ראב השמ  םייחליאוה  המלש  ןב  השמ  "גימרכ , ,צקת שיע

םיכרכ14789.  2 הליפתה > - רדס  לע   > ראב השמ  םייחליאוה  המלש  ןב  השמ  "גימרכ , ,צקת שיע

ימענ14790. שיא  שדחה -  השמ  ,ליאוה  יזנכשא םירפא -  ןב  השמ  םימואת ,
"וךלמילא סשת

דג14791. אב  השמ , השמליאוה  "זסלפלא , היצנו Veniceנש

הרותב14792. והילאהגוה  "ההזבוקוב , תפרצנשת

םיכרכ14793.  3 תועושעש -  םהרבאיגוה  הירא  ןב  השמ  ףסוי  "ורעלדא , דווקילעשת

םיזוחו14794. םייחםיגוה  "דץישפיל , םילשורישח

ארונה14795. חרקה  ףסוידוה  "הרנלק , םילשוריסשת

ץישודארמ14796. רלקניפ  לאומש  קחצי  יבר  הרובגו -  לאיחידוה  "זןיטשטנרג , םילשורימשת

תיחרזמה14797. היצילג  רדהו -  - דוה  ןימינב ןיקול , ריאמ -  רדנוו ,
ךורב "הץיבומייח , םילשוריסשת

תוכוס14798. ינינעב  םירועיש  רדהו -  םשדוה  "טםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ14799.  5 רדהו -  ןימינבדוה  ןב  סחניפ  "חטעמאס , שמשסשת תיב 

םיכרכ14800.  2 רדהו -  והירמשדוה  ןב  םייח  "דןאמלוש , םילשוריסשת

תשבל14801. רדהו  רדנסדוה  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"וקחצי קרבנשת ינב 

ףסוי14802. השמדוה  ןב  ףסוי  "הץאוורא , םילשוריסרת

ףסוי14803. והילאדוה  ןב  םייח  "גףסוי  משת

.14804[ שולש  ] ףסוי ןורכזדוה  "ורפס  םילשוריכשת

תוכלמ14805. אשוזדוה  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  ,שרוט , אשראוו

םיכרכ14806.  2 תוכלמ -  םולשדוה  לאפר  ןב  םייח  "וסייו , םילשוריעשת



םיכרכ14807.  3 יבצ -  לאימחרידוה  ןב  הדוהי  יבצ  ןייטשלדא ,
"חןושרג קרבעשת ינב 

"ל>14808. קוצז לאראנמ  "ק  הגה  > םימודק "קדוה  הראב לאראנ  "חתודסומ  קרבסשת ינב 

לאפר14809. )דוה  ויתודוא  ) לאפר "בןוטיב  "דעשת מח

השודקבש14810. ץרפדוה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "הרשכ , ביבא Tel Avivצרת לת 

לאומש14811. באזדוה  לאומש  "גןמניילק , אתאמשת תירק 

א14812. לאומש -  לאומשדוה  "ורפוהסגינק , עשת

הלהת14813. ןבדוה  שריה  יבצ  רזעילא  םירפא  "פ , לרח
"טבאז השרו Warsawנרת

םלוע14814. ארובל  בקעיהאדוה  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשורימשת

.14815' הל ןרהאהאדוה  "גיאכז , םילשוריעשת

ןיד14816. לעב  אישנתאדוה  "ודוד  Frankfort on theכרת
Mai

ץראה14817. ץראהותאדוה  הרותה  "הןוכמ  םורדסשת רפכ 

הכונח14818. יטויפו  םיסנה  לע  תאדוה 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןתנ ןב  םלושמ  טרה , לארשי -  בקעי 
עטנ

"ג קרבעשת ינב 

םיכרכ14819.  2 יבצ -  בקעיתאדוה  ןב  הדוהי  יבצ  "פןייטשלדא , "דשת מח

בוט14820. יכ  הל ' ישודוה  עשוהי  "פןבואר , "דשת מח

ול14821. םולשודוה  םייח  לקש ,

ריבג14822. קחציהוה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , םילשורישת

קסנימב14823. בודחוכיווה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ערב שת

.14824( תילגנא םוגרתב   ) קסנימב בודחוכיווה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב עשת

השרפבש14825. רנבאטרווה  ןב  לאקזחי  ןוני  "וןהכ , םילשוריעשת

לאירא14826. ףסוייוה  ןב  לדנוז  "חךונח  הנליו Vilnaצרת

לאירא14827. ביליוה  הדוהי  ןב  ריאמ  םהרבא  "מלארזיא , שת

לאירא14828. לאירא  הדגאיוה  ישרדמ  "דץבוק  "דשח מח

דיסח14829. דודיוה  םהרבא  ןב  השמ  והילא  "טךולב , םילשורימשת

דדוש14830. ביליוה  הדוהי  ןב  לכימ  לאיחי 
"ההיראוולאקמ ,סקת רהאווד יוואנ 

הרות14831. דומלל  דוקש  יולהיוה  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "הרגניזלוש , קרבסשת ינב 

ייבאד14832. רזעלאתויוה  קחצי  ןב  ףסוי  "גאריפש , םילשוריעשת

דגחוכיוה14833. "טרגנלרא , םילשורינשת

חיכות14834. ןרהאחכוה  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורינשת

חבזה14835. קחצירשכוה  בקעי  ןב  יבצ  "בריאמ  השרו Warsawמרת

םימת14836. ךרדב  םימתךלוה  ךרדב  "סךלוה  שת

םימת14837. ךרדב  רכששיךלוה  ןב  השמ  רדואדת"םהפי , טרופקנרפ 
Frank

רואו14838. ריאיךלוה  "דרבזג , םילשורישח

םימת14839. קחציךלוה  ןב  םהרבא  "דתויח , בוקרק Cracowצש



חפאק14840. תודלות ר"י  םימת -  תיביבאךלוה  "גיול , סשת

יאבג14841. תודלות ר"ש  םימת -  ףסויךלוה  "דיבר , "דעשת מח

ארתב14842. אבב  םימת -  םהרבאךלוה  "בדנרב , "דפשת מח

קדצ14843. לעופו  םימת  קחציךלוה  ןב  רזעילא  - רטסיק , "ט עשת

םיכרכ14844.  2 קדצ -  לעופו  םימת  היעשיךלוה  ןב  םהרבא  "טןייד , םילשורילשת

םיכרכ14845.  2 תוביתנ -  קחצייכלוה  "עהידבוע , שת

רקי14846. לפאקןוה  בקעי  "עץינייר , םילשורישת

םיכרכ14847.  2 רישע -  םהרבאןוה  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "איקיר , השרו Warsawמרת

םיכרכ14848.  2 השדח > - הרודהמ   > רישע םהרבאןוה  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "טיקיר , םילשוריסשת

תיביר14849. בר -  םייחןוה  ףסוי  ןב  קחצי  "פרנייל , םילשורישת

םיכרכ14850.  2 בר -  רזעלאןוה  לאפר  - שאימחנ , "ז לקת
"ד יקינולש Salonikaמקת

םייח14851. ץפח  ןופ  םילשמ  ןוא  תוישעמ  לאומשטרעדנוה  "בןמיניירג , םילשוריישת

"ה14852. יבאר רפסל  םינוקתו  "ה)תופסוה  יבאר  ) יולה לאוי  ןב  "ורזעילא  ןילרב Berlinצרת

םיכרכ14853.  2 "ם -  במרהל הרות  הנשמל  הקזחהתופסוה  דיל  "דתופסוה  םילשורישח

ירפסל14854. ריאמתופסוה  ןב  שריה  יבצ  "ותויח , הוקלוז Zholkvaצקת

תובושתה14855. סרטנוקל  ןמלזתופסוה  "אףאהירפ , גרובסטיפכשת

א14856. "תדעוה -  וש "דףסאמ  בוקרטויפ Piotrkowערת

לארשי14857. ץראב  יחרזמה  תורדתסה  לש  תישילשה  לארשיהדיעוה  ץרא  "ח.יחרזמה  םילשוריפרת

אטוז14858. השמהאצוה  ןב  רזעילא  תרופ , "זןב  דווקיללשת

טפשמ14859. דודתואצוה  ןנחוי  ןב  ישי  "דןומולס , הווקתשח חתפ 

תבש14860. ךורבתואצוה  ןב  ריאמ  "טוללפא , תיליעעשת ןיעידומ 

כ14861. הנידמהו -  ןודנול  קדצ  ןיד  ןיב  בילתאצוה  הירא  "אסנסורג , ןודנוללשת

ה14862. הנידמהו -  ןודנול  קדצ  ןיד  תיב  ריאמתאצוה  "זגרבניטש , ןודנולטשת

םיכרכ14863.  10 הנידמהו -  ןודנול  קדצ  ןיד  תיב  םהרבאתאצוה  "וטרופפר , ןודנולטשת

םיכרכ14864.  7 הנידמהו -  ןודנול  קדצ  ןיד  תיב  בילתאצוה  הירא  "לסנסורג , ןודנולשת

הרותה14865. ידוסי  הרותהתאצוה  ידוסי  "זתאצוה  השרוערת

תודהיה14866. יעדמב  םירפס  תמישר  ןויצ -  םירפס  ןויצתאצוה  םירפס  "אתאצוה  םילשורילשת

היתודלות14867. "ת -  הק םירפס  "תתאצוה  הק םירפס  "גתאצוה  "דעשת בח רפכ 

תבש14868. ףסויתאצוה  ןב  דוד  "חןהכ , םילשוריעשת

ןח14869. דודקצוה  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת

ןח14870. םהרבאקצוה  ןב  ןח  "פןאינחיר , םיקפואשת

ןח14871. ןולאקצוה  ימע , דןב  '' מח

םדובכ14872. חנשקוה  םהרבא  ןב  באז  קחצי  "אשידלוג , םילשוריפשת

םיכרכ14873.  2 העד > - הרוי   > הרורב חילצמהארוה  ברה  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

ןיד14874. תיבד  לאפרהארוה  ןב  השמ  "בודראפ , רימזיא Izmirלרת

.14875< השדח הרודהמ   > ןיד תיבד  לאפרהארוה  ןב  השמ  "דודראפ , םילשוריסשת

םיכרכ14876.  16 שטיוואבויל > -  > טפשמו שרדמההארוה  תיב  "טןוילג  תובוחרעשת

התכלהכ14877. ינרותהארוה  "עץבוק  שת



.14878
תרגא ןי -  ' זולאוומ םייח  וניברמ  תוגהנהו  תוארוה 

"א רגה
ןב והילא  ןיזולאוומ -  קחצי  ןב  םייח 

"א) רגה  ) ןמלז "זהמלש  קרבמשת ינב 

חספ14879. םיגהנמו -  םרמעתוארוה  המלש  "החרוק , קרבכשת ינב 

העש14880. םהרבאתוארוה  ןב  יבצ  ףסוי  "טיולה , םילשוריסרת

לאירוא14881. לאירואתארוה  "בןאימהרבא , םילשוריעשת

םייתדה14882. - םייתכלממה רפסה  יתבב -  םינידה  )תארוה  םלזנא  ) רשא השמ  ןב  דוד  "זסקוא , ,ישת ביבא לת 

םירפסמה14883. ןושמשתארוה  ןב  קחצי  "דגרובזניג , םילשורימשת

הרותה14884. לבייפתארוה  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"דיולה ,ישת ביבא לת 

קידצ14885. יפ  קידצ -  יתפש   - קידצ יניע  ןקז -  קותעמתארוה  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "וזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

הרודהמ14886.  > קידצ יפ  קידצ , יתפש  קידצ , יניע  ןקז  תארוה 
< קותעמהשדח סומכ  ןב  השמ  ןקז  "דזוזאמ , "דשח מח

העש14887. השמתארוה  ןב  לאומש  "וץריווג , יניאס Seiniסרת

העש14888. הדוהיתארוה  ןב  המלש  "חןהכ , יקינולש Salonikaעקת

.14889< ןיע ילע  תרודהמ   > העש הדוהיתארוה  ןב  המלש  "דןהכ , תפצשח

העש14890. ארזעתארוה  םולש , "דרב  םילשוריעשת

העש14891. העשתארוה  "ב]תארוה  ערת ], אעמאלאק

םיכרכ14892.  3 העש -  ץדירגמתארוה  לאומש  ןב  "ףהמלש  ,קת בלסהאב

ותיבו14893. ןהכהסודרוה  והיתתמ  ןב  "וףסוי  ביבא Tel Avivשת לת 

רבג14894. לאויהרוה  ןב  לאלצב  "דגרובשנר , גרפ Pragueשח

.14895< השדח הרודהמ   > רבג לאויהרוה  ןב  לאלצב  "גגרובשנר , תיליעסשת ןיעידומ 

הליהקקודורוה14896. "דרפס  כשת

הליהקהלדורוה14897. "ךרפס  ,שת ביבא לת 

הליהקהקנדורוה14898. "גרפס  ביבאכשת לת 

הליהקבוכורוה14899. "ורפס  ביבאכשת לת 

םירומו14900. הנקלאםירוה  איג  "ורגניטול , םיעשת תב 

הכלהכ14901. םירמםירוה  "ביול , םילשורינשת

תרחא14902. רשפא  ילוא  םיכנחמכ -  ימענםירוה  "א.ףפוקטירב  םילשורינשת

םיכרכ14903.  3 ויכרדמ -  ימלועהונרוה  םימימתה  ידימלת  "הדעו  עשת

םיכרכ14904.  2 ויכרדמ -  "דונרוה  בח רפכ  תואבצ ה ' "גןוגרא  "דסשת בח רפכ 

רבג14905. והילדגתרוה  "זןיילק , םילשוריעשת

ןויצ14906. לאדיועישוה  לאומש  ןויצ  - ןב הקניאוק ,
םהרבא ןב  "זלאפר  םילשורישת

.14907< ןדע חסונ   > ראובמה ןדעתונעשוה  תשרומ  "דןוכמ  קרבעשת ינב 

שוריפ14908. םע  תוכסל  "גתונעשוה  הררפ Ferraraיש

לארשי14909. ילודג  םינבו  תבשה  תכרבל  םשתונמדזה  "דםוליעב  "דשח מח

רנב14910. לדנמריהזה  םחנמ  "חןיבול , קרבעשת ינב 

הלגנב14911. םייחרהזה  השמ  "טגרביט , ביבאמשת לת 

םיכרכ14912.  14 "ק -  הל םוגרת  םע  שודקה  "ד.רהזרהזה  "דשח מח

םעה14913. יפב  יכדרמרהוזה  ןויצ , "חןח  תובוחרעשת



קידצה14914. לש  )רהוזה  ויתודוא  ) המלש ףסוי  "עץיברוה , קרב Bene Berakשת ינב 

יארה14915. אוה  לאומשתלוזה  םהרבא  "דטעיקוב , "דשח מח

העמדב14916. ןורכזםיערוזה  ץבוק 

העמדב14917. יכדרמםיערוזה  בקעי  ןב  לאומש  "בבורבי , םילשוריפשת

ךל14918. לכימויזה  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

הפי14919. הלעי  בקעיגוויזה  "אסייוו  יסנומפשת

לודגה14920. רושףויזה  "ס.ז כ"ץ- שת

ןמרפפ14921. לאומש  םירפא  יבר  הרפשעדייזה -  "חרנרל , הננערסשת

תודלותהו14922. לאדיותונורכזה  לאומש  ןויצ  - ןב הקניאוק ,
םהרבא ןב  "חלאפר  םילשוריצרת

תעהו14923. ןרהאןמזה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

לאפרםינמזה14924. ןב  ןושמש  "טשריה , קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ14925.  2 הכלהב -  סחנפםינמזה  םייח  "ושינב , קרבנשת ינב 

םישדוקמה14926. והילאםינמזה  "בליחיבא , םילשורילשת

השעמלו14927. הכלהל  םייחםינמזה  ןב  היעשי  םהרבא  אריפש ,
"חלארשי קרבעשת ינב 

א14928. תודהיב -  "דץבוקהנקזה  םילשורימשת

םידקמ14929. םהרבאזירזה  ןב  הדוהי  לאינד  "חךולב , רפסעשת תירק 

םיכרכ14930.  3 םדק -  יתאפב  רגארפהחירזה  "טזכרמ  קרבנשת ינב 

.14931- ספלא > בר  תוכלה   > תוגוהנה תוכלההמ  לודגה  רובחה 
םיכרכ "ף)6  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "טיסאפלא , אטשוק Istanbulסר

.149324 אטשוק > - "ף  יר  > תוגוהנה תוכלההמ  לודגה  רובחה 
"ף)םיכרכ יר  ) בקעי ןב  קחצי  "טיסאפלא , אטשוק Istanbulסר

ח י14933. תויתדהרבחה -  תוצעומה  רבח  "דןואטב  שח

א14934. יתרותה -  "גןואטברבחה  "דישת מח

ב14935. הבשחמבו -  הכלהב  המלשהרבחה  תמר  יתליהק  "הלהנמ  םילשוריסשת

התעפשהו14936. םוחנהרבחה  ןב  םהרבא  "ן , "נרהב םילשורישת

השמאתורבחה14937. "דימזיל , םילשוריעשת

םיכרכ14938.  5 הרות -  הנשמ  רפס  םויסל  תימלועה  "דהגיגחה  "הבח "דמשת מח

ונמע14939. ייחב  בודרדחה  ןב  יבצ  "ג,ןייטשפראש , ,)שת ןילקורב )

ךפהנ14940. רשא  םהרבאשדחה  ןב  אגרש  לאקזחי  "דדלפנייוו , םילשוריסשת

ץיבורטנק14941. השמ  רמ  הנובה  יבצבבוחה  ןב  יכדרמ  סחניפ  "היקסבייארג , םילשוריצרת

יקסביינק14942. "ח  רגה וניבר  לש  לאיחיתובוחה  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"ויולה קרבעשת ינב 

תופיקמ14943. תועושי  וב  רשא  יכדרמשדוחה  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "דבהוא  םילשוריעשת

הזה14944. בדשדוחה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "אםלהליו , קרבפשת ינב 

יעיבשה14945. ריאמשדוחה  קחצי  "טהירארוג , לואירטנומסשת

ןילבולמ14946. בקעיהזוחה  לארשי  "הץלוהפלק , קרבמשת ינב 

ןילבולמ14947. קחציהזוחה  "ויספלא , םילשוריסשת

הבושתב14948. בקעיםירזוחה  לארשי  "בץלוהפלק , קרבמשת ינב 

שלושמה14949. המלשטוחה  ןב  באז  ןימינב  "טןוזבוקעי , םילשוריכשת



שלושמה14950. ריאמטוחה  השמ  "דלגופבר , ןגשח תמר 

שלושמה14951. ןרהאטוחה  ןב  לאירזע  "זרבואט , םילשוריסשת

שלושמה14952. ךלמילאטוחה  "זטור , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ14953.  12 שלושמה -  "אץבוקטוחה  קרבעשת ינב 

ינפוסה14954. םהרבאהלוחה  "דגרבנייטש , םילשורישח

ריאמץלוחה14955. ןב  ביל  הירא  השמ  "בןילמראה , בובל Lvovירת

םיכרכ14956.  17 אתרקהמוחה -  ירוטנ  ישנאמ  םירמאמ  - טוקלי  "ד שת
"ט םילשורישת

הירעשו14957. יבצהמוחה  ןב  יכדרמ  סחניפ  "זיקסבייארג , םילשוריצרת

אנורב14958. לארשי  תובושתו ר ' תולאשב  ירוטסיהה  םהרבארמוחה  "גסקופ , םילשורילשת

םיכרכ14959.  5 קייודמה -  םימחרשמוחה  אסכ  "בתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ14960.  5 חילצמ > - שיא  רואיב   > קייודמה םימחרשמוחה  אסכ  "חתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ14961.  2 ןיאושינהו -  ןרהאהפוחה  "חיאכז , םילשורינשת

ידגנהו14962. לופכה  ןימינבקוחה  "דןוגרפ , "דשח מח

םיכרכ14963.  5 טפשמהו -  לאגיןשוחה  "ההדעס , םילשוריעשת

והילא14964. תכרב  םיליתפהו -  )תמתוחה  ול סחוימ   ) הדוהי "דןורקוש , "דשח מח

ויתורודב14965. שיא  ןרהאןוזחה  "דיקסרוס , קרבמשת ינב 

ןוקיתהו14966. םייחןויזחה  ןב  בקעי  יכדרמ  "גשיירב , ירוגליב Bilgorajצרת

רסומב14967. ןרהאקזחה  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

רסומב14968. ןורודקזחה  "אדלוג , קרבעשת ינב 

רסומב14969. השמקזחה  "ורעיאמ , סשת

ףרת14970. לא  רסומב  השמקזחה  "הןדיבא , םילשוריעשת

ןגמ14971. לאומשקזחה  ןב  הירא  ןסינ  "אןאמרביל , דווקילפשת

ירבעה14972. טפשמב  חרזהקזחה  "דגיטפהרו , םילשוריכשת

הרותה14973. אביקעתקזחה  ןב  בקעי  לאפר  "ויקסבודיד , םילשוריצרת

דרפסמ14974. החכות  יטויפב  םינויע  רצוב -  תומהו  ןפג  השאמיחה  "זיקחצי , דולמשת

"א14975. םיסנדיחה קחצי  ןב  ריאמ  "זוהינב , םילשוריישת

ינרותםייחה14976. "גףסאמ  פרת

הכלהב14977. ןרהאםייחה  השמ  ןב  םהרבא  "עטורניו , םילשורישת

"י14978. שר ימיב  השמםייחה  "זןטק , םילשורינשת

םיחמשה14979. "דםייחה  בח תדוגא  "דיריעצ  "דשח בח רפכ 

תומהו14980. ןרהאםייחה  םהרבא  ןב  ףסוי  קרוי New Yorkת"שיקסבונאד , וינ 

םולשהו14981. לאומשםייחה  ןב  םייח  "דראסכ , םילשורימשת

םולשהו14982. יכדרמםייחה  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "גירשא , פרת

םולשהו14983. םייחםייחה  ןב  יכדרמ  "בשורפ , קרבפשת ינב 

םיכרכ14984.  2 םולשהו -  םייחםייחה  השמ  ןב  םולש  - היאדה , "ו פרת
"ז םילשוריצרת

רשגכ14985. והילאםייחה  ןב  קיזייא  םייח  "טיקצוקיט , םילשורינשת

ךינפל14986. לאירזעםייחה  1991רבואט ,

דיקפת14987. ירואםייחה  "סרהוז , םילשורישת



ןסוחהו14988. ןנחלאליחה  - סייו , "א פשת

ןסחהו14989. עשוהיליחה  ואל , "טרגה  ןויצעמשת רוא 

ןסחהו14990. בוסירופמליחה  "ר  "הומדא םילשוריעשת

לארשי14991. ץרא  ינבו  חרזמ  ישנא  ןיבש  יכדרמםיקוליחה  "חתוילגרמ  םילשוריצרת

םיכרכ14992.  2 ויתויתואב -  םיסנךוניחה  ןב  םהרבא  "טיולה , "דסשת מח

ונרודב14993. המלשךוניחה  "טיילאפ , םילשוריעשת

תורוקמה14994. יפל  לארשיב  ריאמךוניחה  יקסנר , ' "חצש ביבאכשת לת 

יברה14995. לש  ותנשמב  )ךוניחה  ךרוע  ) קחצי "גןהכ , "דעשת בח רפכ 

חרזמה14996. תוליהקב  יבצךוניחה  ינליא , ריאמ -  "אלכיז , םילשורימשת

"ה14997. יארב קחציךוניחה  םהרבא  קוק , ןבואר -  ומאמ ,
ןמלז המלש  ןב  "הןהכה  םילשורינשת

יתדה14998. םירמאמךוניחה  "חץבוק  ,שת םילשורי

םירומהו14999. םירוהה  תבוחכ  יתדה  לבייפךוניחה  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"חיולה םילשורישת

תבה15000. לש  יתדה  יתדהךוניחה  ךוניחל  זכרמה  סוניכ  ינויד 
"דלארשיב ביבאכשת לת 

ונרודב15001. יניס  תשרומ  ידרחה -  ןימינבךוניחה  יקסנר , ' "טצש םילשורינשת

יעבטה15002. המלשךוניחה  "ברניבא  לאנשת תיב 

היצפיצנמאהו15003. הלכשהה  ימיב  הינמרגב  ידוהיה  יכדרמךוניחה  "אבאילא , םילשוריכשת

ונמויק15004. דוסיו  דוס  ידוהיה  "דךוניחה  בח תונבו  ישנ  סנכמ  תואצרה  "ברחבמ  "דמשת בח רפכ 

תודהיה15005. יארב  דחוימה  ןרהאךוניחה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

הארוההו15006. השמךוניחה  םחורי  ןב  קחצי  "דיקצייפש  םילשורישח

ךנחמהו15007. קיזייאךוניחה  יכדרמ  םייח  "חבוקדח , עשת

תורודמ15008. לאומשךוניחה  תבש , "גןב  םילשוריכשת

שדוקה15009. תרהט  לע  "דםיטוקילךוניחה  "דשח מח

ונישפנ15010. רופיצ  בדךוניחה  "טרגניטא , םילשורינשת

הפיח15011. ינבר  תלשלש  ילילגהו -  קחציינפיחה  "בהדבד , הפיחפשת

ותמכחב15012. לארשיםכחה  ןב  קחצי  לארשי , - "זןב ,צרת םלשורי

ןוסנרהא15013. ןהכה  המלש  ברה  אלפומה -  קחציםכחה  "היספלא , ביבאמשת לת 

ץיברוה15014. יולה  ר"ש  גיצפיילמ -  ארזעםכחה  "גיקסבשרש , םילשורינשת

תדהו15015. הנובתה  ילתפנהמכחה  ןב  בוד  יכדרמ  לאטנדירפ ,
לארשי

 - "ג רת
"ו ואלסרב Breslauרת

"ן15016. יאמ לפמיגהמכחה  יכדרמ  ןב  ףסוי  "וץישפיל , קרבנשת ינב 

לאגיהקאלחה15017. "וארזע , םילשוריסשת

םשףולחה15018. "אםוליעב  אנליומרת

ןמיתמ15019. הידעסץולחה  ןב  רזעילא  "טירוסמ , "דמשת מח

םחנמהקולחה15020. ריאמ  "טדלישטור , םילשוריכשת

יבצהקולחה15021. ןב  השמ  םהרבא  "ב,ץנול , ערת ], םלשורי

ידיסחה15022. "דןחה  בח רפכ  הקבר  תיב  ידוסיה  "ס  "אהיב "דסשת בח רפכ 

ילארשיה15023. דודךונחה  ןב  םייח  המלש  יקסניצוקיט ,
"טןהכה םילשוריערת



הפוריאב15024. תירבעה  תוברתהו  בודךונחה  ןב  יבצ  "ז,ןייטשפראש , ,ישת קרוי - וינ

הפוקתה15025. רואל  םהרבאךונחה  ףסוי  "דףלוו , ביבא Tel Avivישת לת 

ךלמה15026. יזנגב  םימחרהו  סחנפדסחה  ןב  ךורב  "דםוחר , דעלאשח

ליכשמהו15027. יכדרמדיסחה  ןב  לארשי  "וטראבלג , בוקרק Cracowנרת

גרובמהמ15028. דבכוידיסחה  "חלגס , םילשורילשת

ותחפשמו15029. גרובמהמ  קילשטעגדיסחה  םיקילא  "חרעגניזעלש , םילשורינשת

ריאמתודיסחה15030. ןב  ןרהא  "דסוכראמ , ביבא Tel Avivישת לת 

קחציתודיסחה15031. "טיספלא , ביבאכשת לת 

םינושאר15032. תנשמב  דודתודיסחה  "טןייטשנזייא , םילשורימשת

הינמורב15033. קחציתודיסחה  "גיספלא , ביבאלשת לת 

לארשי15034. ץראו -  יבצתודיסחה  לאומש  ןב  קחצי  ,ת"שלאפר , םילשורי

לארשי15035. ץראו  קחציתודיסחה  "עיספלא , םילשורישת

םיכרכ15036.  2 רודל -  רודמ  קחציתודיסחה  "היספלא , םילשורינשת

לארשי15037. ץרא  בושיב  םינושארה  ריאמםידיסחה  "הילאערזי , םילשורינשת

םייחב15038. לדנמץפחה  םחנמ  "חהטרוא , דעלאעשת

םייח15039. בקעיץפחה  ןב  םייח  'י , "מגאלאפ רימזיא Izmirרת

הליפתה15040. תוביתנב  םייח  באזץפחה  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "גןהכ , םילשורילשת

םיכרכ15041.  3 ולעפו -  וייח  םייח  דודץפחה  ןב  ריאמ  השמ  - רשי , "ח ישת
"א ביבא Tel Avivכשת לת 

.15042( תילגנאב  ) "ס שה תודגא  לע  םייח  באזץפחה  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "אןהכ , םילשוריסשת

רודיסה15043. לע  םייח  - ץפחה  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
דוד "ויקצירז , םילשורילשת

םידעומו15044. תבש  לע  םייח  - ץפחה  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
דוד "ויקצירז , םילשורילשת

השעמל15045. הכלה  ףסויהציצחה  דוד  "דבקעי , "דמח שח

הרותה15046. טפשמ  יפ  לע  הרותההקיקחה  טפשמל  שרדמה  "יתיב  םילשורישת

םילשוריב15047. רגסמהו  יבצשרחה  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ץיקסבייארג , םילשורירת

םיכרכ15048.  2 הכלהב -  הכלהללמשחה  יגולונכט  יעדמ  "חןוכמ  םילשורילשת

תבשב15049. קחצילמשחה  יול  "גןירפלה , םילשוריעשת

תבשב15050. דודלמשחה  ןב  ריאמ  לארשי  ןרטשנגרומ ,
"בהירא םילשוריפשת

תבשב15051. םימהו  דודלמשחה  ןב  ריאמ  לארשי  ןרטשנגרומ ,
"חהירא םילשוריעשת

הכלהה15052. רואל  יתבשלמשחה  ןב  ןרהא  לאומש  "דץיבלדוי , םילשוריישת

טלש15053. אלש -  טפשמ  ןשוח  ריהבה -  ןשחה 
יבצ ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,

"הךלמילא קרויעשת וינ  םילשורי - 

ותריציו15054. וייח  רפוס -  רזעילאםתחה  "כץכ , םילשורישת

ורוד15055. ינבו  רפוס  אשוזםתחה  רדנסכלא  השמ  "גרעכילטסניק , קרבנשת ינב 

וידימלתו15056. רפוס  יכדרמםתחה  ןרהא  ןב  לאומש  ןטרגניו ,
"הןהכה םילשורישת

עודיה15057. "ז  השמטה יבצ  ןב  דוד  "פןהאק , שת

לאירזעעבטה15058. ןב  יכדרמ  "ז,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 



ארקמב15059. לארשיעבטה  "זינרבוע , קרבעשת ינב 

ידוהיה15060. ןושמשעבטה  ןב  קחצי  "הגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

.15061( רצוקמ  ) הדגאבו הכלהב  םולשהרהטה  דוד  "טיקנ , םילשוריעשת

לארשיב15062. לשיפהרהטה  עשוהי  "טסקאז , םילשורישת

רשיהו15063. המלשבוטה  םייח  ןב  שריה  יבצ  "אץיברוה , ןילקורבעשת

תילכתהו15064. ףסויבוטה  יכדרמ  ןב  הירא  יבצ  "גיקסרבט , צרת

םיכרכ15065.  2 ראובמה -  ראובמהרוטה  ףסוי  תיבו  רוט  "חןוכמ  םילשוריעשת

ןגנ15066. ףולכמוביטה  ןב  לאפר  "ץיערדא , ספ Fezרת

בוט15067. םויו  תבשב  קוניתב  ריאמלופיטה  לארשי  ןב  םייח  "הןמיירפ , קרבסשת ינב 

תוקוניתב15068. בקעילופיטה  ןב  לאינד  סחנפ  "הןמטיו , קרבעשת ינב 

םשלוטלטה15069. "דםוליעב  "דשח מח

ארקמבש15070. רנבאםימעטה  ןב  לאקזחי  ןוני  "וןהכ , םילשוריעשת

ןטפשמכו15071. ןתכלהכ  תושודקה  םילימה  קחציתמעטה  םהרבא  "וןמפוה , םילשורימשת

םימעטב15072. הפ  לעבש  הרות  לארשיתמעטה  "כןיביי , םילשורישת

תפטטל15073. םולשתופטה  ןב  ןושרג  "עןוטסאייפ , הנליו Vilnaרת

א15074. תירב -  םד  והיעשיתפטה  "דרגלוג , "דשח מח

לארשיב15075. ריאמתופירטה  לארשי  "גרגניול , םילשורילשת

םיכרכ15076.  2 יברה -  לש  ןבוארטסירוטקרטה  "דןינוד , "דעשת בח רפכ 

יתחיש15077. "א  ריאמיה לאפר  ןב  קחצי  "בךלמילא , אטשוק Istanbulצקת

לודגה15078. "ם  ףסוייה ןב  בקעי  "טהסנומ , םילשוריעשת

יתחיש15079. םילשוריאיה  הנרובדנ  "זתובישי  םילשוריעשת

יתחיש15080. ףסויאיה  ןב  החמש  - רלסק , "ח קרבעשת ינב 

םיכרכ15081.  2 יתחיש -  יתחישאיה  "אאיה  עודיסשת אל 

םיכרכ15082.  2 יתחיש -  הירנאיה  עשוהי  תב  ןייעמ  "זרלדנה , םילשוריעשת

ללהתת15083. םהרבאאיה  "התאיז , םילשוריעשת

ללהתת15084. ונשפנאיה  "דןוגרא  םילשוריעשת

םיכרכ15085.  2 ללהתת -  םהרבאאיה  "ה.א  קרבנשת ינב 

טייצראיהטייצראיה15086. םויל  וב  לכ  "הרצוא  םילשורילשת

תבשה15087. בקעיןויגיה  "עילסו , םילשורישת

הקזחה15088. השמדיה  ןב  ביל  הדוהי  "פרשילאק , ואלסרב Breslauקת

הוצמ15089. ףסוירודיה  ןב  ריאמ  "זןאמ , הנליו Vilnaלרת

הוצמ15090. קחצירודיה  ןב  והילא  "עןהכ , םילשורישת

תיציצה15091. תפיטע  והיעשירודיה  ןב  לאירוא  "זהרבוח , לאילחנסשת

א15092. םינפ -  יולהרודיה  יכדרמ  ןב  לאפר  "סרניד , קרבשת ינב 

הכוס15093. תוכלה  הכלה -  הדוהיירודיה  רדה  "הןילוגרמ , םילשוריסשת

תודימה15094. הדוהיירודיה  רדה  "וןילוגרמ , םילשוריעשת

בלול15095. הנויירודיה  קחצי  ןב  םהרבא  דוד  "דןמרהא , םילשוריעשת

םיכרכ15096.  2 הרות -  הדוהיירודיה  רדה  םילשוריןילוגרמ ,

ןיליפת15097. בקעיירודיה  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבעשת ינב 



ןרהא15098. ןורהאתודיה  ןב  םירפא  "אםיובנשריק , םילשוריסשת

.15099( ץצח ילודג   ) ריאמסקינופורדיה "ךץראווש , ביבא Tel Avivשת לת 

םינמיס15100. םהב  ןתונ  בקעיהיה  "וןהכ , Tunisעשת דודשא

תויפיפ15101. םע  בוטהיה  תוארל  "חןוגרא  "דעשת מח

הקבאמב15102. ףסויתודהיה  ןב  ביל  הירא  "זןמלג , םילשוריטשת

תירוטסיהה15103. ןמלזתודהיה  המלש  "איאגרש , םילשורינשת

תימואלה15104. ןאמפילתודהיה  םהרבא  ןב  קחצי  "הםיובנסינ , השרו Warsawפרת

לארשי15105. ץראו  בקעיתודהיה  קחצי  "זיזנכשא , קצולפפרת

תורחהו15106. בקעיתודהיה  השמ  ןב  לאומש  ןרהא  "התרמת , סרת ' , הסידוא

ינרדומה15107. םלועהו  םייחתודהיה  לארשי  "טלטניול , םילשוריכשת

הימכחו15108. יבצתודהיה  ןועמש  ןב  רסיא  "םרגילק , ביבאשת לת 

חירבו15109. גרוסל  דעבמ  לארשיתודהיה  ןב  והילא  ןרהא  ינושרג ,
"חןושרג םילשורילשת

תוררוסה15110. היתונב  לומ  ןרהאתודהיה  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ15111.  3 - ידוהיהידוהיה -  "ו צרת
"ח קרוי New Yorkצרת וינ 

יחצנה15112. יחצנהידוהיה  "וידוהיה  ,כרת גרעבמעל

םידעומו15113. הרותה  לע  שודקה  החסישפמידוהיה  רשא  ןב  קחצי  "עבקעי  םילשורישת

איראגנואב15114. בקעיםידוהיה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "גדלאוונירג , ץו Vacערת

הנוכיתה15115. היסאב  ןבוארםידוהיה  םילשוריינאשק ,

רטרבלי15116. ' גב ןבוארםידוהיה  "דינאשק , םילשורישח

קשמדב15117. ןבםידוהיה  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
"בףסוי ופי Jaffaערת

ודוהב15118. ףסויםידוהיה  רטלאוו  "כלשיפ , םילשורישת

אניכב15119. ןהכהםידוהיה  ןתנ  ןב  יכדרמ  "ארלדא , הנליו Vilnaסרת

הירוסב15120. קחציםידוהיה  ןב  ןויצ  - ןב "זאירול , םילשוריישת

שוריגה15121. דע  "א  נק תנשמ  דרפסב  ריאמםידוהיה  ןב  רודגיבא  השמ  "חסאוולוש , םילשורישת

ברעב15122. םחנמםידוהיה  ןב  לארשי  באז , - .]ןב "ז ישת ], םלשורי

דנלניפב15123. ןבוארםידוהיה  "וינאשק , םילשוריסשת

סנאסינרה15124. תפוקתב  יצניריפב  דודםידוהיה  השמ  "זוטוסאק , םילשוריכשת

םהימי15125. ירבדו  תפרצב  דודםידוהיה  "ז,אריפש , ,נרת אקארק

קראיונב15126. תודהיהו  בודםידוהיה  רכששי  ןב  השמ  "זרגרבנייוו , ,מקת קראיונ

םיכרכ15127.  2 ןמיתב -  ךלמהו  הידעסםידוהיה  ןב  םולש  "ולאילמג , םילשורימשת

םיוואלסה15128. תפשו  בקעיםידוהיה  ןב  והילא  םהרבא  "ז,יבכרה , ,כרת אנליוו

םהידיב15129. קשנ  םע  השמםידוהיה  "סןיברו , דולשת

רתסבש15130. ונשפנםולהיה  "דןוגרא  "דשח מח

םיכרכ15131.  2 םירפסמ -  םשויה  "הםוליעב  םילשוריסשת

הנשה ג15132. שאר  םלוע -  תרה  דודםויה  תיב  ילייח  "דדעו  שח

.15133< טסקט  > םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב סשת



םיכרכ15134.  4 םוי -  בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"נרב שת

.15135( תילגנאב  ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"פרב שת

.15136( תירבעב  ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב תגעשת תירק 

"ק)15137. השלל םגרותמו  דקונמ   ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב סשת

.15138( דקונמ  ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"סרב שת

.15139( םוגרתו רוקמ  בלושמ   ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"גרב עשת

.15140( ילגנא םוגרת  םע   ) םוי בודםויה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"הרב סשת

ראובמה15141. םוי  קחציםויה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , - עשת New York קרוי וינ 

םתושעל15142. "עםיטוקילםויה  "משת שח

הנפ15143. ןורכזםויה  "הרפס  םידיסחעשת רפכ 

ץראה15144. רודכב  ןרהאםמויה  ןב  לכימ  לאיחי  "גיקסניצאקוט , םילשורישת

םיפשחנ15145. )םינמויה  וילע  ) ךורב "פרצלו , קרבשת ינב 

היראהו15146. "מהנויה  "גשח "דעשת מח

זונגה15147. זונגהיפויה  "איפויה  שמשעשת תיב 

רעצבש15148. לאירזעיפויה  ןב  יכדרמ  "ז,דירפטוג , ,טשת ביבא לת 

ותריציו15149. באזרצויה  ריאמ  "זרבופמטסינ , הלשימרפ Przemyslצרת

םיכרכ15150.  2 העדהו -  לאגיהרויה  "דהדעס , םילשוריעשת

םיכרכ15151.  2 םינגב -  הובגתבשויה  שרדמ  תיב 

תועינצהו15152. ןהכהדוחיה  קחצי  טיס , ןהכה -  ףסוי  "זליווט , "דסשת מח

ןורכזדיחיה15153. "דתרבוח  "דמשת מח

תורודב15154. קחצידיחיה  "זיספלא , ביבאנשת לת 

הרבחהו15155. ןרהאדיחיה  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

ויתוכלהו15156. יולהדיחיה  לאומש  אגרש  "הץיוורוה , םילשוריעשת

ינוליח15157. ףוריצ  תווצמ -  רמוש  וניאש  ידוהיל  יוארה  סחיה 
השמןיינמל ןב  דוד  לואש  וק , ' חצוב '' בקעיעשת בכוכ 

ןיזורו15158. ליבונרשטמ  יכדרמסחיה  השמ  ןב  דוד  ןרהא  "ביקסרבט , ןילבול Lublinצרת

ובחורל15159. לגעמה  ףקיה  ןיבש  רודגיבאסחיה  "ויתימא , "דעשת מח

הילטיא15160. ידוהיל  ןווי  ידוהי  ןיבש  םיסנםיסחיה  קחצי  ןב  ריאמ  "מוהינב , ביבאשת לת 

ןגנ15161. והילאוביטיה  םולש , "דרב  םיעשת תב 

ןגנ15162. החמשוביטיה  ןב  לאלצב  "ורלסק , הרדחעשת

לארשי15163. חמשי  םיחמש , םהרבאונייה  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

ןדיי15164. ייב  גנוטייצ  א  םייחטנייה -  "חןייטשלקניפ , ביבאלשת לת 

םש15165. םהרבאיתייה  "הפנש , הפיחסשת

בקעי15166. ךיקולא  תארקל  בקעיןוכיה  "פןזח , "דשת מח

ךלמילא15167. םוחנלכיה  דוד  "טאריפש , משת



לאירא15168. דודלכיה  "בןאישפק , דעלאסשת

בובאב15169. ןרהאלכיה  "ויקסרוס , םימשת תב 

םיכרכ15170.  2 לארשילכיה ה - ' ןב  לאיחי  "אאירול , היצנו Veniceסש

םיכרכ15171.  36 "ט -  שעבה תודיסחהלכיה  תנשמל  "גףסאמ  סשת

םיכרכ15172.  5 הארוה -  ריאמלכיה  ןב  השמ  "טרעפראדסדנארב , םילשוריעשת

תוכזה15173. סחנפלכיה  באז  ןב  בקעי  "זגייווצנסונ , עשת

ךלמה15174. "וץבוקלכיה  משת

הניגנה15175. ןהכהלכיה  ןנחלא  ןב  לאילמג  "וץיבוניבר , קרבסשת ינב 

הניגנה15176. קחצילכיה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

רנה15177. הוצמלכיה  רנ  "דינינעב  "דשח מח

קידצה15178. קחצילכיה  ןב  ןתנוהי  דוד  "דןאישפק , דעלאסשת

.15179< היצנדרוקנוק  > שדקה בודלכיה  החמש  ןב  המלש  "וןרקלדנאמ , גיצפילנרת  Leipzig

שדוקה15180. םשלכיה  "עםוליעב  "דשת מח

םיכרכ15181.  2 שדוקה -  ןומימלכיה  ןב  השמ  "הזאבלא , םילשוריסשת

.15182< המכחה םי   > "ש בירה לכיה 
( - "ט שעב  ) רזעילא ןב  לארשי 
בקעי ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,

םחנמ
"ח םילשוריסשת

תיעיבשה15183. ןבלכיה  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "זרדנסכלא  םילשוריסשת

םידעומהו15184. תבשה  יולהלכיה  קודצ  ןב  לאפר  "טץיבופלוו , םילשוריישת

החמשה15185. לכימלכיה  לאיחי  "ברנטטשג , פשת

הרותה15186. עלכיה  "גלדנק , םחוריסשת

הרותה15187. דעהסטייגלכיה  םינברה  "חללוכ  דהסטייגלשת

םיכרכ15188.  2 הרותה -  הרותהלכיה  "גלכיה  קרוי New Yorkצרת וינ 

א15189. דומלתה -  דומלתללכיה  הובג  שרדמ  "אתיב  םילשורישת

םיכרכ15190.  3 דומלתה -  הרותלכיה  ישודיח  "חץבוק  ביבאלשת לת 

הליפתה15191. בדלכיה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "אםלהליו , קרבעשת ינב 

הבושתה15192. קחצילכיה  םייח  "אץיבומרבא , קרבכשת ינב 

םירעשו15193. הדוהילכיה  םהרבא  ןב  ללה  "טרמייהטרו , םילשוריעשת

דידי15194. ךינעהלכיה  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "וןמפוא , שמשעשת תיב 

םיכרכ15195.  3 קחצי -  ביללכיה  לאוי  ןב  קיזייא  קחצי  גוצרה ,
"כיולה םילשורישת

לארשי15196. לארשילכיה  "חרטרופקנארפ , םילשוריכשת

הרואכ15197. ןתנלכיה  ןב  רשא  "צםאד , בובל Lvovרת

םהימגתפו15198. "ל  זח ירבדל  םהרבאלכיה  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"חאבא שת

ךלמ15199. דודלכיה  ןב  םהרבא  לאפר  "דהירא , יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ15200.  3 םחנמ -  קחצילכיה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , םילשורינשת

םיכרכ15201.  4 םשה -  תדובע  םולשלכיה  םהרבא  "דיקאש , שח

גנוע15202. יולהלכיה  יכדרמ  ןב  הדוהי  "חץיוורוה , ונדורג Grodnoנקת

םיכרכ15203.  2 יבצ -  בקעילכיה  ןב  יבצ  "הסייוו , הינתנעשת



חמצ15204. חמצלכיה  "דגרבנעפאה , םילשורילשת

לחר15205. הונ  לחר -  יולהלכיה  קודצ  ןב  לאפר  "וץיבופלוו , םילשורילשת

םיכרכ15206.  4 "י -  שר השמלכיה  ןב  קחצי  "מירניבא , םילשורישת

לאומש15207. "חץבוקלכיה  קרבסשת ינב 

החמש15208. ןמחנלכיה  ןב  החמש  "טגרבנזור , לשת

םיכרכ15209.  10 ףונאלכיה -  רה  הרות  ינב  "אתליהק  םילשוריעשת

אתיירואד15210. ידיסחדאלכיה  םיללוכה  תשר  הרותה -  זכרמ 
אזלעב "טאקבונכמ  קרבעשת ינב 

יולה15211. ריאמ  יברד  יולהתולכיה  ריאמ  ןב  םירפא  "חגרבסנגר , ביבא Tel Avivשת לת 

"א15212. רגה רואיב  םע  רהוזה  "א)תולכיה  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  גרבסגינקירת

ג15213. ב -  א -  דוד -  קחציילכיה  ןב  דוד  "גןהכ , םילשורינשת

םיכרכ15214.  2 העד -  דודילכיה  "גהגגד , םילשוריעשת

םורמ15215. בקעיילכיה  ןב  ןתנוהי  "דבל , םילשוריעשת

הרות15216. ןש -  תהקילכיה  ןב  םוחנ  לאומש  ראיובנסאג ,
יולה

 - "ט מרת
"נ בובל Lvovרת

א15217. ןש -  ןועמשילכיה  ןב  רב  בוד  םולש  "טןוזנירה , השרו Warsawכרת

יאתילת15218. ןש  ןועמשילכיה  ןב  רב  בוד  םולש  "הןוזנירה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

אניינת15219. ןש  ןועמשילכיה  ןב  רב  בוד  םולש  "הןוזנירה , השרו Warsawמרת

ןמית15220. ידלי  תשרפ  ונניא -  הנשושדליה  "בדייז , םילשוריסשת

תודהיב15221. תורוקמ  דחוימה ע"פ  ךוניחהו  גירחה  םימחרדליה  ןהכ , "זדמלמ  םילשורינשת

בר15222. יבד  םיריעצלאלוליה  בקעי  לוק  תבישי  "זץבוק  תיליעעשת רתיב 

איקידצד15223. ןרהאאלוליה  "חבולרפ , םילשורינשת

םיכרכ15224.  2 איקידצד -  קחציאלוליה  "דןייטשדלוג , "דשח מח

םיכרכ15225.  3 איקידצד -  הרורבאלוליה  הפקשה  "פתכרעמ  "דשת מח

יברד15226. "וץבוקאלוליה  סשת

ארמז15227. ןב  יסוי  יברד  המלשאלוליה  ןב  השמ  "דראמע , דולסשת

םיכרכ15228.  4 אשידק -  ריאמאלוליה  קחצי  השנמ  "בףיש , "דעשת מח

.15229' הל םהרבאםילוליה  ןב  אגרש  לאקזחי  "עדלפנייוו , םילשורישת

.15230' הל ןרהאםילוליה  ןב  דוד  קחצי  "חיאכז , םילשוריעשת

ודחי15231. םהינש  ריאמוכליה  השמ  "הלגופבר , ןגעשת תמר 

רחש15232. ןב  ףלוולליה  באז  ןב  "דלליה  השרו Warsawסקת

םירכזנ15233. הלאה  עשוהיםימיה  ןב  לאירא  םירפא  "דדלווקוב , קרבעשת ינב 

"ד15234. בח תשיג  םיימואלה -  "דםימיה  בח ךוניח  "פתשר  "דשת מח

הדגאבו15235. הכלהב  םיארונה  "גץבוקםימיה  םילשוריעשת

םייח15236. ץפחה  תציחמב  םיארונה  יבצםימיה  ןתנ  "גםורי , תילעעשת ןיעידומ 

המלשד15237. המלשאתונמיה  "זלדנאמ , עשת

קדצ15238. והיעשיןיה  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "גאריפש , ערת

.15239< השדח הרודהמ   > קדצ והיעשיןיה  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אאריפש , סשת



תודמה15240. ןוקיתו  קדצ  רזעילאןיה  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"טןאמפיל הנליו Vilnaנקת

םיכרכ15241.  2 םעוניבאדוסיה -  "בןהאק , םילשוריעשת

םיכרכ15242.  17 ידרחדוסיה -  "הןועובש  ביבאצרת לת 

ךונחב15243. יתדה  ןנחלאדוסיה  ןב  סחניפ  אשראווןאמפיש ,

יחרזמה15244. לש  םייגולאידיאה  ףסויתודוסיה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "דלאימע , השרו Warsawצרת

"ד15245. בח רה  תלחנו  "ד  בח רפכ  לש  םיינחורה  קחציתודוסיה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

.15246[ רמאמ  ] הובג ךרוצ  היראהירוטסיה  ןב  ףסוי  "י , "בביבא םילשורינשת

תויתוא15247. דודךופיה  םהרבא  "דקינרבוק , קרבשח ינב 

תיעובשה15248. עמשילאהאיציה  לאקזחי  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

היסורמ15249. והילאהאיציה  בוסוטמ ,

םיארובסה15250. לש  רבהריציה  בוד  ןב  םהרבא  "גסייוו , םילשוריישת

דיעמ15251. רודגיבאםוקיה  "גרלימ , םילשורינשת

תבשה15252. לאויףקיה  "גהליש , םיסכרעשת

א15253. - ןדריהןדריה -  "ט ערת
"ו ךיריצ Zurichפרת

א-א15254. ינרותןדריה -  ינבר  ץבוקו  "צףסאמ  אשייררת

ירבעה15255. טפשמב  האווצהו  לאומשהשוריה  ןב  עשוהי  ףסוי  "טןילביר , ןג Ramat Ganנשת תמר 

םעה15256. יפב  יכדרמימלשוריה  ןויצ , "גןח  תובוחרעשת

הליגמ15257. ראובמה -  יולהימלשוריה  קחצי  ןב  השמ  "אגרבניטש , םילשורינשת

תוכרב15258. שרופמה -  םהרבאימלשוריה  ןב  המלש  "אןרוג , םילשוריכשת

.15259< תנקותמ הרודהמ   > וטושפכ השמימלשוריה  ןב  לואש  "חןמרביל , םילשוריסשת

םיכרכ15260.  2 ישדחחריה -  "אץבוק  הברלרת ג'

םיכרכ15261.  2 בקעיחריה -  ןב  החמש  ןרהא  "ולטנמולב , םילשורינרת

םיכרכ15262.  4 בקעיחריה -  ןב  רידכ  לאפר  - ןאבצ , "ח שת
"י הברשת ג'

תוננגו15263. תורומל  רנימסב  ךונחהו  דומלה  - יגשיה  ולואפ ןס  ידרחה  ךונחה  זכרמ 
"בליזארב ליזרבכשת

םיכרכ15264.  2 תוגשהו -  היחתפםיגשיה  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , םילשוריישת

לארשי15265. ץראב  ידוהיה  ןויצבושיה  ןב  "גתג , םילשוריכשת

"טהבישיההבישיה15266. הרמ Satu Mareפרת וטס 

רצויה15267. תיב  ץבוקהבישיה 

.15268" הרותה רואמ   " הלודגה םירגובההבישיה  סנכב  ןנברו  ןנברמ  רבד 
"דןושארה םילשוריסשת

ףסוי15269. תרופ  שרדמ  הלודגה  ףסויהבישיה  תרופ  "דתבישי  םילשוריישת

םיכרכ15270.  3 אדרויפב -  המרה  המלשהבישיה  ןימינב  "ערגרובמה , קרבשת ינב 

ןהיתויעבו15271. ןהימי  ירבד  הירגנוהב  ןהכהתובישיה  לאומש  "זןטרגניו , םילשורילשת

רדנסכלאמ15272. לארשי  קחציחמשיה  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "נקיזייא  קרבשת ינב 

בוטהו15273. והילארשיה  ןב  היבוט  יבצ  ךיירטשנטור ,
ןהכה "אסומינולק  םילשורישת



םיכרכ15274.  2 בוטהו -  ןרהארשיה  ןב  שריה  יבצ  - ןאמדירפ , "מ רת
"ט מרת

םיכרכ15275.  25 בוטהו -  בוטהורשיה  רשיה  הארוה  תיב  "וץבוק  םילשוריסשת

"ה15276. רוא השמהתיה  םירפא  ןב  הירא  "אלהאוו , שמשפשת תיב 

הנידמה15277. םוק  רחאל  תיעיבשב  הריכמה  םחנמרתיה  ןמלז  "גןרוק , םילחנלשת

תיטתשנ15278. השאב  "ג  רדח בקעירתיה  השמ  ןב  לאומש  ןרהא  "עתרמת , בוקרטויפ Piotrkowרת

הנוגע15279. יבצרתיה  השמ  ןב  באז  לארשי  "דגרבצנימ , םילשורישת

אקסיע15280. הכלההרתיה  הלכלכ ע"פ  "גןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ15281.  2 שדחה -  אקסיע  יכדרמרתיה  םהרבא  "טלמרכ , שמשעשת תיב 

"ט15282. מרת המלשרתיה  "וגרבנרטש , ביבא Tel Avivמשת לת 

יתימאה15283. ילתפנבאכה  "פןמדירפ , תיליעשת ןיעידומ 

ןגסהו15284. לודג ] ןהכה   ] "ג לדנמהכה ןושרג  ןב  םירפא  "צבונומאס , הגיר Rigaרת

ויחאמ15285. לודגה  ךלמילאןהכה  ןב  ףסוי  ןועמש  "סרלמ , םילשורישת

הבר15286. ' גב רשא  המלשםינהכה  דוד  ןב  םוחנ  "דץשולס , םילשוריפרת

םתדובעו15287. םהרבאםינהכה  "ורלכיב , םילשוריכשת

.15288< םיקרפ רחבמ   > יולהירזוכה "טהדוהי  םילשורינשת

שדחה15289. ןמלזירזוכה  המלש  ןב  קחצי  "אראיורב , ביבא Tel Avivישת לת 

ןד15290. הטמ  ינשה  סחניפירזוכה  ןב  דוד  "חוטינ , םילשוריישת

םיכרכ15291.  2 וננמז -  לש  בקעיירזוכה  השמ  "טןיילק , קרבעשת ינב 

םיכרכ15292.  2 ישנה -  ידרפחוכה  "בדורב , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ15293.  2 "ב - ) הרא  ) )בכוכה ךרוע  ) דוד ןב  קחצי  "בלהנרטש , ישת

הנש א-ג15294. שטאקנומ - )  ) )בכוכה ךרוע  ) דוד ןב  קחצי  - להנרטש , "ה צרת
"ז צרת

א15295. יתכלהללוכה -  תע  "חבתכ  גרובסנהויכשת

לארשי15296. ךיקלא  תארקל  יכדרמןוכה  "זשאטופ , םילשוריסשת

קחומהו15297. ןהכהבתוכה  והילא  קחצי  "זרלדא , םיקפואנשת

יברעמה15298. יכדרמלתוכה  "זןהכה , םילשוריכשת

יברעמה15299. םייחלתוכה  ןב  ןויצ  ןב  לאומש  ץיבוניבר ,
ףסוי לארשי  ןייטשנורב , "אהדוהי -  םילשוריעשת

התאו15300. תובאלתוכה  "זתשרומ  קרבכשת ינב 

םיכרכ15301.  9 רמתיא -  רמתיאיכה  תיליעפעט , ןיעידומ 

םיכרכ15302.  6 רמתא -  רמתיאיכה  "זתבישי  רמתיאסשת

א15303. ןניסרג -  היראיכה  "זרבליז , סשת

םיכרכ15304.  2 ןניסרג -  השמיכה  ןב  הירא  "ורבליז  סשת

רמאק15305. השמיכה  ןב  הירא  "ברבליז  עשת

ארזע15306. ארזעןיכה  לופר , - "טיררה תיליעעשת רתיב 

שדקמהו15307. שדוקה  תוכלהב  ןויעל  םירמאמסוניכה  "בטקל  םילשורימשת

לאויןיפוסיכה15308. "וםיובלטייט , םילשוריעשת

ןוילע15309. תריזגב  םשלכה  "טםוליעב  "דעשת מח

תיטרפ15310. החגשהב  ןמלזלכה  "דןמרדור , "דשח מח



ליכשה15311. ילע  בתכב  קחצילכה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , הבקסומשח

רדסב15312. יולהלכה  יבצ  יכדרמ  "דןויצ , "דשח מח

ךודוי15313. קודצלכה  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבסשת ינב 

ךוממורי15314. קודצלכה  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבסשת ינב 

םיכרכ15315.  2 ךוחבשי -  קודצלכה  ןב  יכדרמ  "אסורג , קרבסשת ינב 

לכה15316. ןודאל  המחורלכה  "גןייש , םילשוריסשת

לארשי15317. ץראל  ןילעמ  הדוהילכה  בקעי  "טןונבל , םילשוריעשת

עמשנ15318. ריפואלכה  "עיביטח , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ15319.  2 הברד -  םרמעהנכה  ןב  השמ  "דלאוונירג , פרת

םיכרכ15320.  2 השדח - > הרודהמ   > הברד םרמעהנכה  ןב  השמ  "ודלאוונירג , כשת

תוצמה15321. גחל  לסיזהנכה  החמש  ןב  רזעילא  והילא  "ורלסד , קרבסשת ינב 

בוט15322. םויל  קיזיאהנכה  קחצי  ןב  יבצ  השמ  "הןאמדירפ , פרת

הדועסל15323. יולההנכה  השמ  דוד  "טןיול , שמשסשת תיב 

הבר15324. "בםיטוקילהנכה  סשת

שדקמהו15325. שדוקה  תוכלהב  ןויעל  םירמאמסונכה  "גטקל  םילשורימשת

ףסוי15326. ןנחלא  יבר  לש  )רונכה  ויתודוא  ) ףסוי ןנחלא  "בןמצרה , קרבעשת ינב 

הנותחל15327. דודתונכה  "זץרק , הלופעעשת

הקירמאבהיסנכה15328. לארשי  תדוגא  יריעצ  "אזכרמ  לשת

הלודגה15329. )היסנכה  ךרוע  ) אביקע השמ  "מקורד , םילשורישת

הינשה15330. הלודגה  לארשיהיסנכה  "טתדוגא  פרת

השעמו15331. הכלה  הרות -  רפס  רשויתסנכה  ירעש  "התבישי  םילשוריעשת

הלפתל15332. בל  ןבתנכה  ביל  הירא  המלש  םיובלשנייוו ,
ףלוו באז 

 - "ז פרת
"ב ירוגליב Bilgorajצרת

קירה15333. השמאסכה  "סףוקיימ , םילשורישת

תונלבסו15334. "מסעכה  "דשח "דשח שח

ויתואצותו15335. באזסעכה  םחנמ  "ורואמ , םילשורינשת

בקעי15336. הונ  ירבעה  ירבעהרפכה  "ט,רפכה  צרת ], םילשורי )

יברה15337. לש  "דרפכה  בח רפכ  "זדעו  "דעשת בח רפכ 

לאויהתקעצכה15338. "פהליש , םיסכרשת

רזעילאםרכה15339. "ח,סלטא , ,מרת אשראוו

םיכרכ15340.  4 "זםרכהםרכה -  השרו Warsawפרת

םיכרכ15341.  5 הבישימםרכה -  הארוהל  םיכמסומה  ץובק 
השמ תעד  "אהלודגה  השרוצרת

םיכרכ15342.  2 היעמשםרכה -  תיב  "עתליהק  קרבשת ינב 

םיכרכ15343.  2 יכדרמלמרכה -  ןב  ףסוי  "סםיובנירג , טגיס Sighetרת

בוטה15344. ןרהאתרכה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

בוטה15345. שיעיתרכה  ןב  ןועמש  "פונונאו , םילשורישת

הכלהכ15346. בוטה  לאינדתרכה  "פןמייה , ןויצשת לת 

םיכרכ15347.  2 םילכ -  והילארשכה  ןב  םרמע  "ביערדא , םילשוריסשת



בקעיתורשכה15348. קחצי  "בסקופ , "דסשת מח

םיכרכ15349.  2 הכלהכ -  והילאתורשכה  ןב  םרמע  "איערדא , םילשוריסשת

השעמל15350. לאומשתורשכה  ןב  םייח  והילא  "דיסחנפ , םילשורישח

םיכרכ15351.  2 םיכרבאה -  ןבתרשכה  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"בךלמילא ;כשת ביבא לת 

זורזו15352. וצ  םירעשה , אובמ  םיכרבאה , ןבתרשכה  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"חךלמילא םילשוריסשת

וילכו15353. חבטמה  םחנמתרשכה  "זלמיש , םילשוריעשת

חספל15354. חבטמה  לאינדתרשכה  ןב  םייח  םהרבא  "גסדע , םילשוריעשת

הרותה15355. לארשיתרשכה  בקעי  ןב  ןועמש  "הןירפלייה , םילשוריצרת

חספל15356. םילכ  לאומשתרשכה  "דדוד , הלופעשח

דובאה15357. באזבתכה  "מרקספיל , םילשורידשת

ג15358. ןושלהו -  ןמלזבתכה  המלש  "הןילביר , םילשוריערת

בתכמהו15359. ןרהאבתכה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

בתכמהו15360. םולשבתכה  אבא  ןב  בוד  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשורינשת

ב15361. הלבקהו -  לאילמגבתכה  ןב  יבצ  בקעי  "ם]גרובנלקמ , רת ], ןיימ םא  טרופקנארפ 

םיכרכ15362.  2 "ק > - הומ  > הלבקהו לאילמגבתכה  ןב  יבצ  בקעי  "הגרובנלקמ , םילשוריעשת

.15363( םירבד תישארב -   ) הלבקהו לאילמגבתכה  ןב  יבצ  בקעי  "דגרובנלקמ , גרבנרינ Nuernbergפרת

םינויצה15364. המלשםיבתכה  ןב  שריה  יבצ  "זרשילאק , םילשורישת

הנוכהו15365. הדוהיבותכה  לאינד  "בךולב , ךיריצעשת

םייחל15366. בקעיבותכה  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ םילשורישח

א15367. םייחל -  לאומשבותכה  ףסוי  ןב  םייח  "ארטנרלג , פרת

תובותכ15368. םייחל -  ףסויבותכה  םייח  "בסיוו , שמשפשת תיב 

םירוטיעב15369. דודהבותכה  "דץיבודיוד , "דשח מח

הל15370. תוכומסה  תוצראבו  "י  אב לאומשתובותכה  ץיבולאפר ,)  ) "גילאפר םילשוריערת

יברעמה15371. לאקזחילתכה  קחצי  "חהדוהי , םילשוריכשת

םימלוע א15372. יחל  דובכהו -  רזעילארתכה  םולש  ןב  םייח  "זטסברה , םילשוריסשת

דובכהו15373. בודרתכה  םייח  "פקראטש , םילשורישת

םיכרכ15374.  2 תולודג -  תוארקמ  תולודגרתכה  "אתוארקמ  םילשורינשת

תפצ15375. לש  יסויבלה  ןירפלה , השמ -  "היקסבונירמ , "דסשת בח רפכ 

תורודה15376. ךלהמב  הפוריאב  ידוהיה  םעוניבאשובלה  םחנמ  "ברבוקמ , קרבעשת ינב 

ותכלהכ15377. םששובלה  "דםוליעב  םילשורישח

א-א15378. "חןונבלהןונבלה -  השרופרת

םיכרכ15379.  2 לארשיןונבלה -  ןב  אפיל  רזעילא  םולבסייוו ,
םייח

 - "ו פרת
"ח טגיס Sighetפרת

םיכרכ15380.  2 יכדרמןונבלה -  הדוהי  "ברגניבלא , השרו Warsawערת

הליגמב15381. ללההמיגלה  "חיאקרב , םילשורינשת

תנזואמ15382. השמהאולה  "עתילגרמ , םילשורישת

ירבעה15383. דודחולה  "טרציפש , םילשורינשת

ירבעה15384. השמחולה  ןב  רזעילא  "דרגידאל , ,שת קרוי - וינ



לארשי15385. ועיגרהל  רזעילאךולה  דרבלג ,

אחספד15386. ןימאקדופמאלולה  הדוהי  עשוהי  ןב  "דרכששי  בובל Lvovסקת

.15387< השדח הרודהמ   > אחספד ןימאקדופמאלולה  הדוהי  עשוהי  ןב  "ארכששי  קרבסשת ינב 

איקדצד15388. השמאלולה  ןב  ןבואר  "טתוילגרמ , בובלפרת  Lvov

יברד15389. השמאלולה  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "נרנביה , הימולוק Kolomyyaרת

ריאמ15390. יברד  ןיעאלולה  תב  "הריאמ  הבר Djerbaפרת ג'

אבר15391. .ואלולה  " טשת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"וםילשורי םילשוריטשת

אבר15392. ונרווילאלולה  .ז  " רת .רמועב  "ז.םינוקית ל"ג  ונרוויל Livornoרת

אבר15393. .טאלולה  " עקת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"טונרוויל ונרוויל Livornoעקת

אבר15394. הבראלולה  .ט ג' " פרת .רמועב  "ט.םינוקית ל"ג  הברפרת ג'

אבר15395. .אאלולה  " מרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"אונרוויל ונרוויל Livornoמרת

אבר15396. ונרווילאלולה  .ג  " לרת .רמועב  "ג.םינוקית ל"ג  ונרוויל Livornoלרת

.15397< השדח הרודהמ   > אבר .זאלולה  " עשת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"זםילשורי םילשוריעשת

רמועב15398. ל"ג  אבר -  והילאאלולה  ןב  םייח  "זףסוי  ,לרת ונרוויל

אבר15399. ונרווילאלולה  .ך  " רת .רמועב  "ה.םינוקית ל"ג  ,כרת ונרוויל

םיכרכ15400.  2 אבר -  ירבקואלולה  םישודק  תומוקמ  .תוליפת 
"אםיקידצ םילשורינרת

שדחה15401. אבר  .טאלולה  " סרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"טםילשורי םילשוריערת

ירנקה15402. ןמלזבלולה  המלש  ןב  והילא  "חשיפסייו , םילשורילשת

דוד15403. ללהילולה  דוד  "בןמרש , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ15404.  3 יבצ -  ףסויילולה  םייח  ןב  יבצ  "הץיבובקעי , םילשוריעשת

תובא15405. יכרדב  םיכזמההכילה  "אתרבח  "דסשת מח

הדובעותוכילה15406. הרות  תנשמב  םירמאמ  "חטקל  ביבא Tel Avivצרת לת 

.154073 השדח - > הרדס   > ופיתוכילה ביבא  לת  תיתדה  הצעומה  "וןואטב  ביבאנשת לת 

םיכרכ15408.  67 "טתוכילהתוכילה -  ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ15409.  4 לארשי -  ןבא  ןרהאתוכילה  ןב  בקעי  לארשי  "גרשיפ , םילשוריעשת

.15410< םולש תבהא   > ילא םהרבאתוכילה  ןב  המלש  "חיזאגלא , םילשורינשת

ילא15411. םהרבאתוכילה  ןב  המלש  "חיזאגלא , רימזיא Izmirית

והילא15412. םייחתוכילה  בקעי  ןב  והילא  "גרקינסלוק , השרו Warsawסרת

והילא15413. יולהתוכילה  ןרהא  ןב  והילא  "בןייטשנייפ , הנליו Vilnaצרת

תמא15414. רנבאתוכילה  ןב  יתימא  "טיסדג , תובוחרסשת

ורבחל15415. םדא  ןיב  בקעיתוכילה  קחצי  "חסקופ , "דסשת מח

םירצמה15416. ןיב  יבצתוכילה  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"זהירא תיליעעשת ןיעידומ 

התיב15417. בדתוכילה  םהרבא  ןב  דוד  "גךאברעיוא , םילשורימשת

םיכרכ15418.  2 תורוכב -  ףסויתוכילה  "אבוקר , קרבפשת ינב 

שדוקב15419. דודתוכילה  "גךבילרק , םילשוריכשת



לארשי15420. תב  בקעיתוכילה  קחצי  "מסקופ , "דדשת מח

העד15421. םהרבאתוכילה  השמ  ןב  לאומש  ץיבודיוד ,
"אףסוי ןודנולפשת

םיכרכ15422.  2 םדאה -  ףסאתוכילה  "טםלוש , םילשוריסשת

תוירוה15423. ףסויתוכילה  "דבוקר , םילשורישח

םייחה15424. לאקזחיתוכילה  "ברגייג , דודשאעשת

םיכרכ15425.  3 השמ -  תועושיה  לאקזחיתוכילה  "גרגייג , דודשאעשת

הנשה15426. שאר  הנשמה -  באזתוכילה  "וןמדירפ , םילשורימשת

רפוסה15427. לאומשתוכילה  ןב  השמ  ןודנולאעשתרפוס ,

רזעה15428. םהרבאתוכילה  השמ  ןב  לאומש  ץיבודיוד ,
"פףסוי ןודנולשת

שדוק ג15429. תבש  אזלעב -  םיקידצה  בקעיתוכילה  המלש  "זלגניר , םילשוריעשת

םיכרכ15430.  4 "ה -  יארה ןמלזתוכילה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשוריסשת

תיעיבשה15431. לדנמתוכילה  םחנמ  "הץנרמופ , םילשוריעשת

תבשה15432. ףסויתוכילה  םהרבא  "אןודרוג , עשת

םיכרכ15433.  2 ישימחה -  ךורע  ןחלושה  םהרבאתוכילה  ירא  'ה , "וגמס םילשוריעשת

םינתיאה15434. חרי  תוכלהו -  דודתוכילה  ןב  ביל  השמ  "ביול , שמשעשת תיב 

םיכרכ15435.  7 תוכלהו -  בישילאתוכילה  יגח  "דהאנ , קרבעשת ינב 

םילוחה15436. תיבל  תוכלהו  בקעיתוכילה  םייח  "דץרווש , הינתנשח

.15437< בוט םויו  תבש   > רפוס א ירמא  תוגהנהו  םהרבאתוכילה  קלופ , השמ -  ןב  ןנחוי  רפוס ,
"זןועמש םילשוריעשת

.15438< םינמזו םידעומ   > רפוס ב ירמא  תוגהנהו  םהרבאתוכילה  קלופ , השמ -  ןב  ןנחוי  רפוס ,
"זןועמש םילשוריעשת

"א15439. עיז בקעי  תוליהק  לעב  ןרממ  תוגהנהו  ץרפתוכילה  ןב  השמ  קרבלאירא , ינב 

םירופ15440. בישילא -  "ש  ירגה ןרמ  תוגהנהו  םהרבאתוכילה  ןב  םולש  ףסוי  - בישילא , "ה סשת

םיכרכ15441.  5 םיחבז -  ףסויתוכילה  "אבוקר , קרבפשת ינב 

םיכרכ15442.  2 ןילוח -  ףסויתוכילה  םילשוריבוקר ,

ןייטשנלרק15443. ןבואר  לש ר ' ויתוגהנהו  וייח  םשתוכילה  "דםוליעב  "דעשת מח

הכוסב15444. הבישי  תוצמ  םייח -  םייחתוכילה  "אלאדיו , םילשוריעשת

םייח15445. הדוהיתוכילה  אגרש  "חןמטיו , קרבעשת ינב 

ץינבירמ15446. שודקה  וניבר  םייח -  דודתוכילה  רלצדלג , הדוהי -  דוד  "ורנורג , עשת

םיכרכ15447.  2 םייח -  םייחתוכילה  םהרבא  ןב  ןמלז  לאומש  "טרעייפ , דווקילסשת

םיכרכ15448.  2 םייח -  ןבוארתוכילה  ןב  הירא  םייח  "בןייטשנרב , ביבאלשת לת 

םיכרכ15449.  2 םייח -  באזתוכילה  רשא  ןב  המלש  םייח  "טרנרו , םילשורינשת

םיכרכ15450.  2 םייח -  בודתוכילה  םייח  ןב  רזעילא  "אטור , קרבעשת ינב 

םיכרכ15451.  3 םייח -  תוכילה 
יבצ ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,

עשוהי ןרהא  רגולק , גשריה -  '' הינתנסשת

ךונח15452. ךונחתוכילה  אוודפ , הנוי -  םהרבא  ץרווש ,
"בבוד עשת

הרהט15453. יבצתוכילה  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"פהירא םילשורישת



רהוט15454. ןרהאתוכילה  "חןמזייר , םילשוריסשת

םיכרכ15455.  4 הדוהי -  ןהכהתוכילה  ביל  הדוהי  "הןגק , כשת

"ל15456. צז לגי  עשוהי  ברה  לע  עשוהי -  ריאמתוכילה  ןמרביל , עשוהי -  "דשילזיימ , "דשח מח

ףסוי15457. רודגיבאתוכילה  ןב  ףסוי  "חבוינוי , "דעשת מח

ףסוי15458. ריאמתוכילה  המלש  ןקז , דןב  '' מח

בקעי15459. היבוטתוכילה  ןב  בקעי  יבצ  "הןיציסיל , קרבעשת ינב 

קחצי15460. םייחתוכילה  "טיקסנילרק , לשת

םיכרכ15461.  6 קחצי -  םירפאתוכילה  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"פםוחנ םילשורישת

םינימה15462. תעברא  ונתועיקת  רדס  םינתיאה -  חרי  יבצתוכילה  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"אהירא םילשוריפשת

לארשי15463. ןמלזתוכילה  רואינש  ןב  לארשי  "זןמסורג , םילשורילשת

םיכרכ15464.  2 לארשי -  יבצתוכילה  םהרבא  ןב  באז  לארשי  "דןאמטסוג , דווקילסשת

םיכרכ15465.  2 תותירכ -  ףסויתוכילה  "בבוקר , קרבפשת ינב 

הוצמ15466. תבל  .ש.מתוכילה  "היאכז , םילשוריסשת

הנשה15467. ידעומ  לאקזחיתוכילה  "דרפרש , ןויצעשת לת 

שדוקב15468. יכלמ  בקעיתוכילה  יאטוקי , "סצ' תוערשת םיבכמ - 

.15469( ןיליפתו הזוזמ   ) תוחנמ ףסויתוכילה  "דבוקר , םילשורישח

.15470( תיציצ  ) תוחנמ ףסויתוכילה  "דבוקר , םילשורישח

הליעמ15471. ףסויתוכילה  "דבוקר , קרבשח ינב 

םיכרכ15472.  4 יכדרמ -  יכדרמתוכילה  ןב  םייח  לאומש  "אינורבח , קרבעשת ינב 

םיכרכ15473.  2 השמ -  השמתוכילה  "אםאטשרבלה , "דפשת מח

םלוע15474. יולהתוכילה  בקעי  ןב  קיזייא  "חקחצי  בובל Lvovסרת

.15475< השדח הרודהמ   > םלוע יולהתוכילה  ףסוי  ןב  "חהעושי  םילשורינשת

םלוע15476. םייחתוכילה  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "וןמרהא , קרבנשת ינב 

םלוע15477. ןויצתוכילה  ןב  לואש , "זאבא  םילשורינשת

םלוע15478. הרפשתוכילה  תלחנ  "טללוכ  סשת

םלוע15479. ןמלזתוכילה  המלש  ןב  םהרבא  "אאדורב , טספדובמרת

א15480. םלוע -  "דץבוקתוכילה  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ15481.  6 םלוע -  יולהתוכילה  ףסוי  ןב  "זהעושי  הטנויבס Sabbionetaכש

םיכרכ15482.  3 םלוע -  בדתוכילה  באז  "טםינולס , םילשורינשת

םיכרכ15483.  4 םיניד > - יקרפ   > םלוע קחציתוכילה  "חרוגירא , ביבאישת לת 

םיכרכ15484.  8 םלוע -  בקעיתוכילה  ןב  הידבוע  בסףסוי , " םילשורישת

ארמגה15485. אבמו  םלוע  יולהתוכילה  ףסוי  ןב  "דהעושי  םדרטשמאיקת
Amsterdam

ול15486. םלוע  הדוהיתוכילה  ןב  דוד  "ביול , פשת

ןטק15487. םלוע  קיזייאתוכילה  קחצי  ןב  רב  בוד  "טקיסאראק , ןודנול Londonישת

םלוע15488. םע  רזעילאתוכילה  קיזייא  קחצי  "הץיבושריה , לשת

חספ15489. יבצתוכילה  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"אהירא תיליעפשת ןיעידומ 



םיכרכ15490.  4 םינומא > - ירמוש   > שודק עשוהיתוכילה  לאיחי  ןרהא  "הרלצדלג , םילשוריעשת

םדק15491. קזיאתוכילה  קחצי  ןב  לאירבג  "זקאלופ , םדרטשמארת
Amsterdam

שדוק15492. םיניעתוכילה  תריאמ  "דןוכמ  "דשח מח

אבש15493. םהרבאתוכילה  ןב  ךורב  ןועמש  "בןויחוא , ביבאלשת לת 

םיכרכ15494.  2 אבש -  בקעיתוכילה  ןב  המלש  "הילומלא , םילשורישת

תועובש15495. ףסויתוכילה  "זבוקר , "דעשת מח

תבש15496. תכסמ  תבש -  חרפתתוכילה  הישות  תבישי  תורובח  "וץבוק  חרפתעשת

םיכרכ15497.  2 תבש -  ירואתוכילה  השמ  ןב  לאקזחי  "ארדניל , םילשוריעשת

םיכרכ15498.  190 הדש -  הרותהתוכילה  תואלקחה ע"פ  רקחל  "מןוכמה  םילשורישת

הליפת15499. תוכלה  המלש -  הדוהיתוכילה  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"זביל םילשוריסשת

םיכרכ15500.  2 ןסינ -  הנשה > ידעומ   > המלש הדוהיתוכילה  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"זביל םילשוריסשת

םיכרכ15501.  2 לאומש -  לאומשתוכילה  "הילאפר , םילשוריסשת

ינש15502. והירמשתוכילה  ץילרק , םהרבא -  ןייטשנרב ,
ריאמ םוחנ  ןב  םיסינ  "הףסוי  קרבעשת ינב 

ףכ15503. ןיש  ות  )תוכילה  ךרוע  ) ריאמ "כבבוח , םילשורישת

םיכרכ15504.  2 דומלת -  השמתוכילה  ןב  אדוי  לאומש  "זןיילק , קרב Bene Berakנשת ינב 

םיכרכ15505.  2 הרומת -  ףסויתוכילה  "אבוקר , "דפשת מח

יכדרמד15506. ירואאלילה  יכדרמ  "פבולוג , דווקילשת

הזה15507. החמשהלילה  ןב  הירא  רדנסכלא  "דםיובלדנמ , םילשוריסשת

"ם15508. במרהו םינואגה  ירבדב  הדגהה  יניינע  הזה -  בדהלילה  ןב  לאיתוקי  "זןהכ , םילשורינשת

בקעידומילה15509. רבליפ ,

הרותה15510. ןתונ  םע  ןהכהדומילה  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "אג' םילשוריפשת

לארשימ15511. םדא  שטאקולמהכלה  בקעי  ןב  "טלארשי  הוקלוז Zholkvaצת

הנורחא15512. םולשהכלה  ןב  יכדרמ  םהרבא  "מןירפס , םילשורישת

תויארה15513. סרטנוקו  הנורחא  יולההכלה  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "טןייטשפא , גרבסגינקיקת
Koenigsberg

הזוזמ15514. תוכלה  הריהב -  ףסויהכלה  ןב  קחצי  דןח , '' מח

םידימלתל15515. הריהב  םהרבאהכלה  "ערזייק , תילעשת רתיב 

ונימיב15516. בקעיהכלה  "לאירא , ןולקשאעשת

םיכרכ15517.  6 השרפב -  ןרהכלה  "דילארשי , "דשח מח

הרורב15518. רזעלאהכלה  ןב  שובייפ  ירוא  רגניזלש ,
ןהכה "גןאמרביל  ץמ Metzנקת

הרורב15519. ףלווהכלה  ןועמש  ןב  סחניפ  "זךאבריוא , ףרודסמרהליועת
Wilherms

הרורב15520. בודהכלה  רכשי  "הרעלפמור , םילשוריסשת

הרורב15521. ןתנהכלה  ןב  לכימ  לאיחי  "אדנאלדירפ , םדרטשמאמרת
Amsterdam

.15522< חיש יס '  > לושיבו היפא  הרורב  הידבועהכלה  ןב  דוד  "הףסוי , םילשוריעשת

םיכרכ15523.  3 הרורב -  ףסויהכלה  ןמחנ  ןב  םהרבא  "דםלהליו , םילשורישח



םיכרכ15524.  4 הרורב -  טפשמהכלה  ןשוח  הכלה -  ןויע  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םיכרכ15525.  22 הרורב -  הידבועהכלה  ןב  דוד  "טףסוי , םילשורינשת

םיכרכ15526.  2 הרורב -  ןשוחההכלה  רואמ  "טןוכמ  דודשאסשת

םיכרכ15527.  2 הרורב -  יכדרמהכלה  הירא  "זץיבוניבר , תיליעעשת רתיב 

הנירב15528. םהרבאהכלה  ןב  ךורב  "טונאדילוט , םילשוריסשת

הנירב15529. םהרבאהכלה  ךורב  "טונאדילוט , םילשוריסשת

וננמז15530. תב  לאינדהכלה  "ודניק , םילשוריעשת

הדגאו15531. הדוהיהכלה  ןב  ביל  הירא  םייח  "ושקז , ביבאכשת לת 

ייני15532. יטויפב  הדגאו  יכדרמהכלה  קחצי  ןב  ריאמ  יבצ  ץיבוניבר ,
"הןהכה ביבאכשת לת 

םיפסכו15533. "וץבוקהכלה  םילשורימשת

םיכרכ15534.  4 השעמלו -  השעמלהכלה  הכלה  "דלעפמ  םילשוריסשת

.15535( בא  - ) גהנמו בדהכלה  השנמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "אץרווש , קרבסשת ינב 

השעמו15536. ןמלזהכלה  ןב  םייח  לארשי  "דקורד , קרבנשת ינב 

םיכרכ15537.  2 השעמו -  הכלההכלה  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "דןוכמ  םילשורילשת

הזה15538. ןמזב  תואיצמו  רואילהכלה  ריאי  "דהידבוע , ןולוחשח

םיכרכ15539.  7 טפשמו -  טפשמוהכלה  הכלה  ןוכמ  םילשוריועשתץבוק 

םיכרכ15540.  5 האופרו -  השמהכלה  - רלשרה , "מ שת
"ה םילשורימשת

תוירופב15541. האופרו  קיזייאהכלה  חנ  "וםיובלהא , סשת

תימוי15542. חספהכלה  םולש  "הגרבנירג , סשת

תימוי15543. ןועמשהכלה  "דיסדג , "דעשת בח רפכ 

ב15544. תימוי -  רואילהכלה  עד , "דרב  "דשח מח

הטושפכ15545. םהרבאהכלה  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "טרכששי  ביבאלשת לת 

א15546. השעמל -  השעמלהכלה  "גהכלה  שדצרת  Dej

השעמל15547. ןועמשהכלה  ןב  השמ  "אתילגרמ , ונרוויל Livornoלקת

א15548. השעמל -  השמהכלה  "חקניל , "דעשת בח רפכ 

תולבא15549. ינידב  תובושתו  תולאש  השעמל -  קחציהכלה  רגיי , רזעלא -  "דילקרב , "דשח מח

תיעיבש15550. השעמל -  דודהכלה  רזעילא  "באריפש , קרבפשת ינב 

םיכרכ15551.  6 השעמל -  "דהכלה  בח הכלה  "דןוכמ  "דשח מח

בר15552. השעמל  בילהכלה  הירא  ןב  לואש  "חםאטשנוול , םדרטשמאפקת
Amsterdam

השמל15553. לאומשהכלה  ןב  השמ  לאפר  "אזאבלא , םילשוריסרת

השמל15554. בודהכלה  רכששי  ןב  השמ  "ברגרבנייוו , סרת

השמל15555. לאומשהכלה  השמ  "ברנזלג , גרובנזיולקערת

השמל15556. לאומשהכלה  ןב  והיעשי  השמ  "חץראווש , קרבנשת ינב 

.15557< םייהדלפ תרודהמ   > השמל א המלשהכלה  ןב  השמ  םייח  "חוייליראמא , יקינולש Salonikaסשת

השמל15558. ףסויהכלה  ןב  והילא  השמ  "דץנימיינ , הלשימרפ Przemyslלרת

השמל15559. יולההכלה  םנוב  החמש  ןב  השמ  "טגילק , השרו Warsawנרת

השמל15560. ףסויהכלה  הירא  ןב  םהרבא  "טגרבנטור , םילשוריסשת



השמל15561. והילאהכלה  ןב  השמ  "חןומימ , םילשוריישת

.15562< השדח הרודהמ   > השמל לאומשהכלה  ןב  השמ  לאפר  "טזאבלא , םילשוריסשת

הרז15563. הדובע  השמל -  ףסויהכלה  ןרהא  "הםור , םילשוריסשת

םיכרכ15564.  3 השמל -  המלשהכלה  ןב  השמ  םייח  - וייליראמא , "ב יקת
"ז יקינולש Salonikaטקת

םיכרכ15565.  2 "ת > - וש  > השמל דודהכלה  ןב  השמ  - ןאמיינ , "ג פרת
"ה צרת

םיכרכ15566.  2 השמל -  דודהכלה  ןב  השמ  - ןאמיינ , "ג פרת
"ה צרת

םיכרכ15567.  4 השמל -  לארשיהכלה  ללוכ  ידמולו  ףסוי  ןרהא  םור ,
"הדוד םילשוריעשת

םיכרכ15568.  2 השמל -  לאינדהכלה  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"אהדוהי הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ15569.  3 השמל -  םייחהכלה  השמ  ןב  ביני  "גריסנ , דעלאעשת

השדח15570. הרישו  השמל  שריההכלה  יבצ  ןב  השמ  "דןרהא  הוקלוז Zholkvaכקת

םיכרכ15571.  2 םעל -  ריאמהכלה  לאקזחי  ןב  בקעי  "טןמרב , ביבא Tel Avivכשת לת 

תוכרב15572. אתדגאמ -  יכדרמהכלה  לארשי  ןב  םחנמ  רפוס ,
"טםירפא םילשורינשת

תררובמ15573. םהרבאהכלה  יכדרמ  ןב  היבוט  "הלאטנזור , השרו Warsawנרת

םיכרכ15574.  2 הרוקממ -  יבצהכלה  ףסוי  "אןומיר , םילשוריעשת

תרוסמו15575. גהנמ  יבצהכלה  ןב  קחצי  "טיכאלמ , דולעשת

תשרופמ15576. ןהכההכלה  קחצי  "אליווט , םילשוריסשת

תולבא15577. תוכלה  הרודס -  דעלגהכלה  "טסורג , םילשורינשת

בוט15578. םוי  תוכלה  הרודס -  ןויצהכלה  ןב  ןרהא  "בןוראוב , םילשוריעשת

תוריגו15579. הלימ  הרודס -  דודהכלה  ןב  ףסוי  "וירבצ , דעלאעשת

הרודס15580. המלשהכלה  תראפת  - ללוכ  "ב פשת

םיכרכ15581.  4 הרודס -  ןימינבהכלה  ןויצ -  ןב  "נץיבוניבר , םילשורישת

םיכרכ15582.  2 הרודס -  השמהכלה  ןב  והיעשי  םהרבא  ומח , "גןב  קרבעשת ינב 

.15583< םירופ  > הכורע ןועדגהכלה  "דהקד , "דשח מח

תולבא15584. הכורע -  םשהכלה  "הםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ15585.  10 הכורע -  יבצהכלה  םהרבא  "בןהכה , קרבעשת ינב 

םיכרכ15586.  2 הכורע -  םהרבאהכלה  הינתנןרהא ,

הקוספ15587. הנבורמהכלה  שריה  יבצ  ןב  "הסורדוט  הקרוט Turkaכקת

הקוספ15588. ביניהכלה  "הריסנ , םילשוריעשת

םיכרכ15589.  9 הקוספ -  לשיפהכלה  ירה  "בןוכמ  םילשוריכשת

םיכרכ15590.  2 הקוספ -  רכששיהכלה  ןב  סחניפ  שריה  יבצ  ץישפיל ,
רב

 - "ט לרת
"ט הנליו Vilnaסרת

םיכרכ15591.  3 הבר -  והיעמשהכלה  ןב  ביל  הדוהי  בקעי  "הךורק , םילשוריכשת

םיכרכ15592.  5 המילש -  המלשהכלה  "חירדוס , דווקילעשת

המימת15593. השמהכלה  ןב  דוד  "טרכב , דעלאעשת

דוחי15594. תוכלהו  הבריק ,"  " קחציתוכלה "דימרכ , קרבשח ינב 



תולבא15595. יבצתוכלה  קחצי  "טיקסנישוא , םילשוריסשת

תולבא15596. קחציתוכלה  עד  "דרב  "דשח מח

םיכרכ15597.  2 רתיהו -  רוסיא  םייחתוכלה  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"אסורדוט םילשוריעשת

םלשה15598. ןיאושנו  ןיסוריא  רזעילאתוכלה  לאומש  "טןרטש , קרבנשת ינב 

תושיא15599. םהרבאתוכלה  ןב  והילא  "דזולי , םילשוריצרת

אטוז15600. יספלא  היכרבתוכלה  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "חונאפ , טגיס Sighetנרת

ירכנל15601. הרימא  רעבודתוכלה  םולש  "זןיול , סשת

םיכרכ15602.  2 לארשי -  ץרא  סחוימתוכלה  םירוטה .) לעב   ) רשא ןב  בקעי 
"סול ןודנול Londonרת

הזינגה15603. ןמ  לארשי  ץרא  יכדרמתוכלה  "דתוילגרמ  םילשורילשת

הנוי15604. ונברל  האירה  תקידבו  ןיכסה  תקידב  םהרבאתוכלה  ןב  הנוי  "אידנוריג , ןעיוולרת

ץמח15605. תקידב  השמתוכלה  ןרטש , ןמלז -  המלש  ןאמדירפ ,
םהרבא "אןב  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םינמזה15606. ןיב  סחנפתוכלה  ןב  דוד  "ארביירש , קרבפשת ינב 

םירצמה15607. ןיב  ןרהאתוכלה  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

םילוח15608. רוקיב  באזתוכלה  םהרבא  "זרנזור , םילשוריעשת

םירואיבו15609. םישודיח  םע  "ם  במרהל הריחבה  תיב  קחציתוכלה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , סשת

ףסוי15610. ץע  שוריפ  םע  "ם  במרהל הריחבה  תיב  קחציתוכלה  ףסוי  "ארעלעק , נשת

תסנכה15611. תיב  םייחתוכלה  ןב  ףסוי  "חהררפ , דעלאעשת

שרדמה15612. תיבו  תסנכ  תיב  הדוהיתוכלה  השמ  ןב  לדיא  לארשי  "דאריפש , אנליוערת

ןמאנ15613. תיב  והילאתוכלה  דוד  ןוסנעדייא ,

בוט15614. םוי  תוכלה  םע  "ן  במרהל הלחו  תורוכב  תוכלה 
םיכרכ  4 יזאגלא -  "ט  ירהמל

םוי יזאגלא , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בקעי לארשי  ןב  "טבוט  םילשוריעשת

תוכרב15615. יליבשאתוכלה  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ד( ,ערת םלשורי

.15616( שידיא  ) תוכרב למעלתוכלה  רשא  "טץרווש , לשת

רשעמה15617. ןובשחב , תוכרב  חספ , תוכלה  תוכרב , תוכלה 
.ןאמילסרשועהו ןב  והילא  "טינמ , םילשוריעשת

תונליאה15618. תכרב  דודתוכלה  ןב  םהרבא  םייח  "בןב  םילשוריעשת

םינהכל15619. הרהטו  האמוט  ינידו  םינהכ  תכרב  ןאמלסתוכלה  ןב  יכדרמ  "דוהילא , םילשורישח

בלחב15620. רשב  ןועמשתוכלה  עשוהי  ןב  דוד  ףסוי  "בןטרגניו , תיליעסשת ןיעידומ 

בלחב15621. רשב  דודתוכלה  דרדנלדירפ , '' מח

תולודג15622. ןועמשתוכלה  "הארייק , השרו Warsawלרת

.15623< תמא תפש  שוריפ  םע   > תולודג ןועמשתוכלה  "דארייק , הנליו Vilnaנרת

"י>15624. כב ביורט  "ש  אר תוהגה  םע   > תולודג ןועמשתוכלה  היצנו Veniceש"חארייק ,

.15625< זירפ "י  תכ  > תולודג ןועמשתוכלה  "יארייק , "יתכ תכ

םיכרכ15626.  5 תוכלה > - הנשמ   > תולודג ןבתוכלה  השנמ  ןיילק , ןועמש -  ארייק ,
באז "גרזעילא  נשת

ןמז15627. לזג  יבצתוכלה  רוכב  "וףונימא , "דעשת מח

ןאצ15628. לודיג  דודתוכלה  "ברנגייא , ןולקשאעשת



תבורעת15629. יאושינב  םירג  ףסויתוכלה  ןויצערואיבא , רוא 

הדנד15630. ןומימתוכלה  ןב  םהרבא  "דשודב , "דשח מח

.15631< תועדו תודמ  רואיב  םע   > תועד ,תוכלה  ץיברוה "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ביל "בוהירמש  ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ15632.  3 תועד -  "ם)תוכלה  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  בוקרק Cracowנש

.15633< הפורתל םילע   > "ם במרהל תועד  "ם)תוכלה  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  םילשוריכשת

.15634< הרשי שפנ   > "ם במרל תועד  והילאתוכלה  "גרגבט , הבקסומעשת

בקעי15635. תעד  "ם ע"פ  במרל תועד  באזתוכלה  בקעי  "דףורטפ , םילשורישח

העד15636. ירעש  רפס  םע  תועד  םייחתוכלה  בקעי  ןב  יתבש  "טרפוס , קרוי New Yorkנרת וינ 

םיכרכ15637.  2 לארשי -  תעד  שוריפ  םע  תועד  דודתוכלה  ןב  לארשי  "הרטרופקנארפ , סירפ Parisצרת

אבא15638. ברד  יולהתוכלה  םייח  ןב  םוחנ  בקעי  "זןייטשפא , םילשוריפרת

ץראה15639. הרותהתוכלה  ןוכמ  ינבר  רבחו  לאוי  ןמדירפ ,
"זץראהו םורדעשת יבש 

ףתושמה15640. תיבה  לאקזחיתוכלה  ןב  השמ  םירפא  טוגנרוק ,
יולה "סאגרש  םילשורישת

הניגה15641. קחציתוכלה  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "בץרווש , פשת

ויגהנמו15642. "א  רגה רשאתוכלה  ןב  השמ  "חךובנרטש , םילשורינשת

.15643< תוכלה ירה   > האנוה באזתוכלה  םהרבא  ןב  קחצי  ךינעה  "בטלבנזור , םילשוריעשת

גחה15644. ךונחתוכלה  ןושרג  "דןמשיפ , עודישח אל 

שדחה15645. שדוחהתוכלה  - תוכלה  "א צרת
"ב יונריט Trnavaצרת

א15646. "א -  דיחה לאפרתוכלה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
ףסוי ינש ,)  ) יאתבש היחרז -  "פקחצי  םילשורישת

היאר15647. קזיה  היראתוכלה  בקעי  ןב  השמ  םהרבא  ןמסורג ,
"ויולה םילשוריסשת

"ם15648. במרל ימלשוריה  ,תוכלה  ןמרביל "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
השמ ןב  "חלואש  שת

בוט15649. םוי  יניד  םידעומה -  ןמלזתוכלה  המלש  , "טןמסורג דעלאנשת

םידעומה15650. יולהתוכלה  השמ  ןב  לאננח  "וירס , הינתנעשת

שפונ15651. תומוקמב  תויוצמה  השמתוכלה  "פגרובמואנ , "דשת מח

דיגנה15652. )תוכלה  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "בלאומש  םילשוריכשת

בוריעה15653. ןהכהתוכלה  לאיחי  םהרבא  "דרלה , םיקפואשח

ב15654. הלצה -  אדויתוכלה  םייח  "גןהכ , םילשוריסשת

םלשה15655. הלצה  ידעתוכלה  "הןהכ , םילשוריסשת

"ס>15656. וניש םע  תרעומ  הרודהמ   > םיחספ א "ף  ירה "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "ניסאפלא , םילשורישת

תבש15657. ןטושפכ -  "ף  ירה "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "ביסאפלא , "דפשת מח

.15658< תוכלה ירה   > הדבא תבשה  באזתוכלה  םהרבא  ןב  קחצי  ךינעה  "דטלבנזור , םילשורישח

תודגאו15659. דודתוכלה  ןב  לאכימ  "גרגיה , קרוי New Yorkצרת וינ 

חספל15660. הדגהו  ןאמלסתוכלה  ןב  יכדרמ  "סוהילא , םילשורישת

תוכילהו15661. והימריתוכלה  "ג , "ובלר םילשורילשת

תוכילהו15662. םוחנתוכלה  "נםאל , םילשורישת



תוכילהו15663. םייחתוכלה  ךונח  ןב  יכדרמ  "הןהכה , םילשורילשת

ב15664. תוכילהו -  "דתוכלה  בח ףסוי  ילהא  "ותשר  "דעשת בח רפכ 

תודיסחב15665. תוכילהו  ןרהאתוכלה  "גםייהטרו , םילשוריסשת

הוצמ15666. רב  תודהיב -  תוכילהו  השמתוכלה  ןב  ןימינב  "דרלדא , םילשורילשת

םוי15667. םויה  ייחב  הגהנהה  תוכילהו  תוכילהותוכלה  "בתוכלה  "דסשת בח רפכ 

םיארונה15668. םימיה  תוכילהו  לאירואתוכלה  קודצ , המלש -  "חחרוק , םילשוריעשת

םידעומה15669. תוכילהו  איחיתוכלה  ןב  המלש  "אחרוק , קרבפשת ינב 

לארשי15670. ץרא  יגהנמו  תוכילהו  םייחתוכלה  "ולטנוול  תובוחרנשת

תוכוסה15671. גח  תוכילהו  לאירואתוכלה  קודצ , המלש -  "טחרוק , םילשוריעשת

תועובשה15672. גח  תוכילהו  לאירואתוכלה  קודצ , המלש -  "טחרוק , "דעשת מח

עבשה15673. תנשל  תוגהנהו  והילאתוכלה  .מ  םילשורילגנא ,

תסנכ15674. תיב  יגהנמו  ןועמשתוכלה  ןב  ןימינב  "ברלדא , דעלאפשת

המחה15675. תכרב  יגהנמו  יכדרמתוכלה  השמ  "טפראק , םילשוריסשת

"ד15676. בח יגהנמו  החמשתוכלה  ףסוי  "הגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

תבשב15677. תויהל  לחש  חספ  ברע  יגהנמו  לאירזעתוכלה  ןב  רזעילא  םייח  ףרודזיוה ,
"גגילז םילשורימרת

טטשיונמ15678. םולש  וניבר  יגהנמו  טטשיונמתוכלה  קחצי  ןב  "זםולש  םילשורינשת

םויב א15679. תויהל  לחש  תועובשה  גחל  םיגהנמו  ןועמשתוכלה  לארשי  "טןמרכיז , תיליעעשת ןיעידומ 

ידיחי15680. ללפתמל  םיגהנמו  בקעיתוכלה  דוד  "אסאיטמ , םיסכרפשת

תבשב15681. תויהל  לחש  חספ  ברעל  םיגהנמו  ריאמתוכלה  ןורכז  הארוה  תיבו  קדצ  ןיד  "דתיב  קרבלשת ינב 

תבשב15682. תויהל  לחש  חספ  ברעל  םיגהנמו  םרמעתוכלה  ןב  ןתנ  "זרנטעטשעג , םילשורילשת

םיכרכ15683.  15 גחב -  גח  יכדרמתוכלה  השמ  "ופראק , םילשוריעשת

תבשב15684. לחש  חספה  גח  ילתפנתוכלה  "בםיובסונ , םילשוריפשת

"ז15685. הומדא "ע  ושמ תועובשה  גח  רעבודתוכלה  םולש  "הןיול , עשת

"א15686. פשת תועובשה  גח  "דתוכלה  בח רפכ  תונברה  "אתכשל  "דפשת בח רפכ 

םיגח15687. ןאמלסתוכלה  ןב  יכדרמ  "גוהילא , םילשוריסשת

דעומה15688. רצח  רואיב  םע  "ן  במרל דעומה  לוח  ירוצתוכלה  ןויח , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
הדוהי "וןב  קרבעשת ינב 

יחה15689. ןמ  רבא  תוכלהו  הלח  בקעיתוכלה  ןב  לארשי  "טיקסבודומ , םילשוריפרת

הכונח15690. דודתוכלה  ןועמש  "ארדייא , דווקילמשת

הכונח15691. ןהכהתוכלה  יכדרמ  ןרהא  "חןטראגנייוו , ,שת םילשורי

הכונח15692. בדתוכלה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "בםלהליו , קרבפשת ינב 

םינויעו15693. םימעט  םע  הכונח  לאומשתוכלה  יכדרמ  ןב  ריאמ  "חיזנכשא , "דעשת בח רפכ 

םילכ15694. תליבט  םשתוכלה  םוליעב 

תורהט15695. הירזעתוכלה  "אילאומש , םילשורינשת

ןירישכמ15696. ןילכוא -  תאמוט  והיעשיתוכלה  ןב  ףסוי  השמ  יקסבוק , ' צוב
"טדוד קרבלשת ינב 

שיט15697. יולהתוכלה  יבצ  יכדרמ  "פןויצ , הירנשת

תופרט15698. המלשתוכלה  ןב  דוד  איחי , - - ןבא "ה ער
"ח אטשוק Istanbulער



לבוי15699. ןרהאתוכלה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ15700.  7 םויב -  םוי  יכדרמתוכלה  השמ  "הפראק , תילעעשת ןיעדומ 

םילשורי15701. םויו  תואמצעה  םוי  )תוכלה  ךרוע  ) םוחנ "גרבוקר , םילשורילשת

בוט15702. םוי  ,תוכלה  לאוואראס םירפא -  ןב  ףסוי  וראק ,
הימחנ ןב  יח  היצנות"להמלש 

.15703( שידיא  ) בוט םוי  למעלתוכלה  רשא  "אץרווש , לשת

דוחי15704. רזעילאתוכלה  ןב  באז  "ודרגוב , קרבמשת ינב 

דוחי15705. ןהכהתוכלה  דוד  ןב  לארשי  ישי , "בןב  תיליעעשת ןיעידומ 

דוחי15706. הדוהיתוכלה  "זקילרוג , םילשוריעשת

רפסה15707. לע  םירועיש  "ם -  במרל הרותה  ידוסי  ,תוכלה  רניבא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה םייח  "ההמלש  םילשוריעשת

םירוה15708. דוביכ  קחציתוכלה  "דימרכ , קרבשח ינב 

הלרעו15709. םיאלכ  ןהכהתוכלה  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  םילשורית"שאנהכ ,

ינשו15710. ןושאר  ילכ  רכשיתוכלה  ןב  לאפר  "ורטרהנייטש , קרבעשת ינב 

.15711< השמ תעד   > "ם במרל םילכ  ,תוכלה  ןהכ "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
השמ ןב  "דרזעילא  לשת

.15712< םייחה ראב   > "ם במרל םילכ  ,תוכלה  ודנל "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
םייח זאר , "דבקעי -  םילשורישח

ןוזמה15713. תורשכ  םייחתוכלה  "דלטנוול  תובוחרשח

טבשב15714. "ו  טל ןאמלסתוכלה  ןב  יכדרמ  "דוהילא , םילשורישח

א15715. רדסה -  ליל  רזעילאתוכלה  םייח  "היזנכשא , סשת

תוליכרו15716. ערה  ןושל  םילשוריתוכלה  לגד  תוברתה  "אןרק  םילשוריעשת

ברה15717. ךורע  ןחלש  ךותמ  ערה  ןושל  הדוהיתוכלה  לאיחי  "גטדאטשיינ , קרבסשת ינב 

םידימלתל15718. תוראובמ  םייחתוכלה  ןב  םולש  ףסוי  "געושעש , ןולוחסשת

"ל15719. הצ ידמ  ,תוכלה  ןויצ ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
( ךרוע  ) יולה יבצ  "זיכדרמ  "דעשת מח

םיכרכ15720.  3 הנידמ -  בקעיתוכלה  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנידלאוו ,
והילדג

 - "ב ישת
"ו םילשוריטשת

םיירבעה15721. תורוקמב  םיסימ  בקעיתוכלה  "דקזב , םילשוריכשת

החילמ15722. בקעיתוכלה  ןב  םוחנ  םחנמ  "אטאלבסייוו , בושטידרב Berdichevנרת

םידמלמ15723. רזעילאתוכלה  ןב  באז  םהרבא  "זרנזור , םילשוריעשת

תונברקה15724. תווצמ  םישדקתוכלה  דומילל  םינהכה  "גתבישי  םילשוריעשת

"ה>15725. זרה ישודיח   > תואוקמ יולהתוכלה  לאוי  ןב  ףלוו  באז  "חהילבנזור , ראוגנוא Uzhgorodכרת

המוחב15726. ולעי  אלש  "ם , במרל חישמ  ,תוכלה  רניבא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה םייח  "גהמלש  םילשוריסשת

א15727. טפשמ -  לכימתוכלה  לאיחי  ןב  םייח  "טןהאק , סשת

םיכוותמ15728. ללהתוכלה  םהרבא  ןב  ףסוי  "זגרבדלוג , םילשוריסשת

םיכרכ15729.  11 "ם -  במרל הרות  הנשמ  ךותמ  רדנסכלאתוכלה  ןיילק , קחצי -  "זקזיא , םילשורינשת

הביקו15730. םייחל  עורז  הנוהכ  תונתמ  השמתוכלה  "חינבלפ , תיליעעשת רתיב 

הדנ15731. ידאלמתוכלה  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  טסיפוק Kopysעקת

םיכרכ15732.  2 הדנ -  דודתוכלה  ןועמש  "ברדייא , דווקילמשת



"ן>15733. במרה תרטע   > "ן במרהל הדנ  "ן)תוכלה  במר  ) ןמחנ ןב  "והשמ  םילשורימשת

םיכרכ15734.  2 "ן -  במרהל הדנ  ,תוכלה  הילבנזור "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
יולה לאוי  ןב  ףלוו  "זבאז  קרבמשת ינב 

"ה15735. ארל הדנ  הנולצראבמתוכלה  יולה  ףסוי  ןב  "זןרהא  םילשוריכשת

דוד15736. רז  רואיב  םע  "ש  ארל הדנ  ,תוכלה  קילג "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
לארשי ןב  דוד  "הרזעלא  םילשוריסשת

ןיקיזנ15737. םייחתוכלה  ןרהא  "בגרבסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

הטוס15738. תוכלה  ריזנ , ילבבתוכלה  דומלת 

ןינהנה15739. תוכרב  תוכלהו  הדועסל  םידי  תליטנ  ידאלמתוכלה  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  בוקרטויפ Piotrkowערת

טכאנ15740. לטינ  יולהתוכלה  יבצ  יכדרמ  "פןויצ , "דשת מח

םיתמו15741. םילוח  יחותינ  הנקלאתוכלה  "טריפכ , םילשוריכשת

םישנ15742. יולהתוכלה  השמ  "גגרבניטש , םילשורימשת

הדועס15743. "טץבוקתוכלה  םילשוריסשת

"ז15744. הומדא "ע  שמ רמועה  תריפס  רעבודתוכלה  םולש  "וןיול , - עשת New York קרוי וינ 

םלוע15745. השמתוכלה  ןב  ריאמ  "זשלזיימ , ךבצלוז Sulzbachטקת

םלוע15746. קיזייאתוכלה  קחצי  ןב  רב  בוד  "חקיסאראק , רימוטיז Zhitomirכרת

תילטב15747. ףוטיע  הידבועתוכלה  המלש  "דרבוסוק , קרבשח ינב 

ןילישבת15748. יבוריע  רינתוכלה  "דלאירא , קרבסשת ינב 

ןיבוריע15749. ךלמילאתוכלה  "גהגנל , םילשורילשת

חספ15750. ברע  ןבתוכלה  לאיחי  םהרבא  בקעי  יקסלכימ ,
- לואש "ד ביבאשח לת 

.15751( שידיא  ) תבשב לחש  חספ  ברע  עשוהיתוכלה  החמש  "דןאמסייו , לשת

םיכרכ15752.  2 תירבע - )  ) תבשב לחש  חספ  ברע  עשוהיתוכלה  החמש  "זןאמסייו , לשת

.157532 תוציחמה -  תקידבו  תורצח  בוריע  תיישע  תוכלה 
ןהכהםיכרכ לאיחי  םהרבא  "דרלה , םיקפואשח

ידוהי15754. גהנמו  "ם  במרה יקספ  לע  דסוימ  םירופ  תוכלה 
ןרהאןמית "זיחידב , םילשורימשת

תוקוספ15755. סחניפתוכלה  ןב  לאלצב  "חבקעי  םילשוריסרת

.15756< תוקוספ תוכלה  םולשת   > תוקוספ ןואגתוכלה  ןמחנ  ןב  "טיאדוהי  םילשורינשת

םיכרכ15757.  3 תוקוספ -  ןואגתוכלה  ןמחנ  ןב  "איאדוהי  םילשוריישת

םיכרכ15758.  4 םלשה -  תוקוספ  ןואגתוכלה  ןמחנ  ןב  "ויאדוהי  םילשוריעשת

םינואגה15759. ןמ  תוקוספ  "ו)תוכלה  ער  ) םינואגה "גתובושת  בוקרק Cracowנרת

הזינגה15760. ןמ  תוקוספ  הזינגהתוכלה  ןמ  תוקוספ  "דתוכלה  םילשוריעשת

חספ15761. "דתוכלה  בח רפכ  תונברה  "אתכשל  "דפשת מח

חספ15762. םהרבאתוכלה  "איתשינבנב , הירבטפשת

םיכרכ15763.  2 חספ -  דודתוכלה  ןועמש  "הרדייא , דווקילמשת

.15764( שידיא  ) חספ למעלתוכלה  רשא  "אץרווש , לשת

הלוחל15765. חספ  בקעיתוכלה  "וםיובננט , םילשורינשת

"ז15766. הומדא "ע  שמ חספ  רעבודתוכלה  םולש  "חןיול , - עשת New York קרוי וינ 

.15767< שיא ינב  טקל   > ךורע ןחלש  רוציק  חספ  קחציתוכלה  םהרבא  ןב  םיקילא  "דרגנלש , שח

םיחספ15768. הדוהיתוכלה  ןב  קחצי  תאיג , - "דןבא ןילרב Berlinכרת



אבצ15769. הירכזתוכלה  המלש , "חןב  םיבלעשמשת

הקדצ15770. םשתוכלה  "טםוליעב  םילשוריסשת

טויפב15771. ןיליפתו  תיציצ  ריאמתוכלה  - הראימ , "ד שח

שוריפ15772. םע  שדחה -  שודק  ,תוכלה  איבקע "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
הירא "זםהרבא  ביבא Tel Avivטשת לת 

םישוריפ15773. םע ד ' "ם -  במרל שדוחה  שודק  "ם)תוכלה  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  םילשוריעשת

לטיווק15774. יולהתוכלה  יבצ  יכדרמ  "אןויצ , הירנפשת

.15775< תחוור הכלה   > תונטק לאומשתוכלה  ןב  בקעי  לארשי  "הזיגאח , םילשורינרת

.15776< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > תחוור הכלה  תונטק  לאומשתוכלה  ןב  בקעי  לארשי  "טזיגאח , סשת

םיכרכ15777.  2 תונטק -  לאומשתוכלה  ןב  בקעי  לארשי  "זזיגאח , בוקרק Cracowנרת

"מ15778. דפפ "ס  שמ "ש -  ארהל תונטק  לאיחיתוכלה  ןב  ןימד Frankfת"פרשא  טרופקנרפ 

תובוצק15779. ולתוכלה  סחוימ  .ןואג  ןמחנ  ןב  "ביאדוהי  םילשורישת

הרותה15780. תאירק  םהרבאתוכלה  "חבונימא , יכאלמסשת תירק 

הרות15781. רפס  תאירק  םייחתוכלה  ןב  םולש  ףסוי  "העושעש , ןולוחעשת

העירק15782. דודתוכלה  ןב  םהרבא  םייח  "וןב  םילשוריעשת

שדקמה15783. לע  העירק  םשתוכלה  "דםוליעב  "דשח מח

תוקוספ15784. תוכלה  ואר -  )תוכלה  ךרוע  ) יכדרמ ןב  ןנחוי  "אראיורב , םילשוריפשת

תוינעתו15785. שדוח  שאר  ןועמשתוכלה  ןב  ןויצנב  "גןהכ , תוביתנעשת

םיכרכ15786.  2 רשיה > - ליבש   > ספלא בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "טיסאפלא , הנליו Vilnaצקת

םיכרכ15787.  20 ספלא -  בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  םדרטשמאת"גיסאפלא ,
Amsterdam

םיכרכ15788.  3 "ק > - הומ  > ספלא בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "טיסאפלא , םילשוריכשת

םיכרכ15789.  2 "ד > - מא  > ספלא בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  םדרטשמאת"גיסאפלא ,
Amsterdam

םיכרכ15790.  3 "ף > - יר  > ספלא בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  יסאפלא ,

םיכרכ15791.  16 רשיה -  ליבש  רואיב  םע  ספלא  בר  - )תוכלה  "ף יר  ) בקעי ןב  קחצי  יסאפלא ,
לואש "עסקשיש , םילשורישת

םיכרכ15792.  2 יקלח - )  ) ספלא בר  "ף)תוכלה  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "דיסאפלא , "דשח מח

רואיבה15793. ירוקמ  םע  "א  רגה רואיב  תיבר -  עשוהיתוכלה  ןב  הדוהי  "טבאקאי , קרבלשת ינב 

תיבר15794. םייחתוכלה  ןב  ףסוי  "טהררפ , דעלאעשת

הכלה15795. טקל  םע  תיבר  עשוהיתוכלה  ןב  הדוהי  "זבאקאי , קרבלשת ינב 

האופרו15796. םיאפור  םהרבאתוכלה  "חגרבנייטש , םילשורילשת

תיעיבש15797. קחציתוכלה  "מלטנזור , םילשורישת

תיעיבש15798. ךורבתוכלה  ןב  עשוהי  ןימינב  "חרבליז , םילשוריכשת

תיעיבש15799. ןרהאתוכלה  ןב  לכימ  לאיחי  "עיקסניצאקוט , םילשורירת

תיעיבש15800. תוריפב  הגהנה  תיעיבש -  יבצתוכלה  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
םילשוריועשתהירא

תוכרב15801. עבש  ףסויתוכלה  ןב  לואש  "והליקסוב , תיליעעשת ןיעידומ 

תוכרב15802. עבש  םייחתוכלה  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"זסורדוט םילשוריעשת

תבש15803. בקעיתוכלה  "לשמש , םילשורישת



תבש15804. םחנמתוכלה  "גןיקברד , "דעשת מח

תואיקבה15805. ינמיס  םוכיס  תבש -  ףסאתוכלה  "חןהד , הכרבעשת רה 

םיכרכ15806.  2 תבש -  דודתוכלה  ןועמש  "גרדייא , דווקיללשת

.15807( שידיא  ) תבש למעלתוכלה  רשא  "גץרווש , לשת

םיכרכ15808.  5 תבשב -  תבש  יכדרמתוכלה  השמ  "אפראק , םילשוריפשת

םיכרכ15809.  2 תבשב -  תבש  ריאמתוכלה  ןב  המלש  "גןויחוא , רפסעשת תירק 

ותבשב15810. תבש  המלשתוכלה  םהרבא  "פןמקיד , Lakewooשת .נ ג ' דווקיל 

השעמל15811. תבש  חספתוכלה  קלפ , ףסוי -  םהרבא  ןודרוג ,
יבצ םהרבא  ןב  "הוהילא  םילשוריעשת

דקונמ15812. תבש  םירפאתוכלה  "חדבוע , קרבנשת ינב 

הקידבו15813. הטיחש  ללהתוכלה  ןב  היצנו Veniceש"ייכדרמ 

הקידבו15814. הטיחש  ריאיתוכלה  ןבא  בקעי  ןב  ריאמ  "דיריאמ , הטנויבס Sabbionetaיש

תוכלה15815. ירואיב  םע  ןקזה  "ר  ומדא "ע  ושמ הטיחש  אשוזתוכלה  רדנסכלא  ךורב  "נרעניוו , שת

למיירטש15816. יולהתוכלה  יבצ  יכדרמ  "טןויצ , הירנעשת

םישפונל15817. תוחיכש  סחניפתוכלה  ןב  בייל  הירא  דוד  "טרביירש , קרבעשת ינב 

רובצ15818. חילש  לואשתוכלה  "הלאפר , םילשורינשת

.15819< היול הנחמ   > תוחמש ,תוכלה  יולה גרובנטורמ -  ךורב  ןב  ריאמ 
ןתנ ןב  הדוהי 

 - "ט עקת
"ח ונרוויל Livornoפקת

.15820< םלשה  > תוחמש גרובנטורמתוכלה  ךורב  ןב  "וריאמ  םילשורילשת

תורשעמו15821. תומורת  תוכלהו  הטימש  ןהכהתוכלה  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "חאנהכ , םילשוריישת

לבויו15822. הטימש  "ם)תוכלה  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  ביבאישת לת 

םיפסכ15823. תטימש  ןרהאתוכלה  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורימשת

תועקרק15824. תטימש  ןהכהתוכלה  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "דאנהכ , םילשורישת

רובידה15825. תרימש  םשתוכלה  "הםוליעב  םילשוריסשת

םיעלות15826. ןרהאתוכלה  ןב  לאוי  "גץרווש , םורדנשת רפכ 

םיעלות15827. םשתוכלה  "דםוליעב  קרב Bene Berakסשת ינב 

"ל15828. זח ןמזמ  לארשי  ץרא  ימוחת  ץראתוכלה  ינומטמ  "התדוגא  םילשוריעשת

הרות15829. דומלת  הידבועתוכלה  "וףסוי , םילשוריסשת

.15830< הרותה ירואמ   > "ם במרהל הרות  דומלת  םהרבאתוכלה  ןב  לאפר  יכדרמ  "הןאטאנ , םילשוריעשת

.15831< ןימינב תרות   > "ם במרל הרות  דומלת  ןימינבתוכלה  דוד , "עןב  קרבשת ינב 

םיכרכ15832.  6 ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושמ הרות  דומלת  השמתוכלה  ןב  לאומש  יכדרמ  "דיזנכשא , סשת

הליפת15833. דודתוכלה  "דיקספורב , םילשוריעשת

ןיליפת15834. דודתוכלה  ןועמש  "מרדייא , דווקילדשת

ךרדה15835. תליפת  ןהכהתוכלה  לאונמע  לאימחרי  "ובוקסומ , רפסעשת תירק 

ןילפת15836. רזעילאתוכלה  ןב  לאכימ  םייח  - ןגאהנפוק , "ב צקת
"ג ואלסרב Breslauצקת

תורשעמו15837. תומורת  באזתוכלה  ןימינב  ןב  ןמלק  םילשורית"שאנהכ ,

"ם ז"ל15838. במרהל םיקרפ  הנומשו  הבושת  ,תוכלה  ןשוש ןב  "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ףסוי ןב  "גקחצי  רפססשת תירק 

.15839< הבושתה ירואמ   > "ם במרהל הבושת  םהרבאתוכלה  ןב  לאפר  יכדרמ  "חןאטאנ , םילשוריסשת

םירואיבו15840. םישודיח  םע  "ם  במרהל הבושת  קחציתוכלה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , עשת



.15841< ישפנ יבוש   > "ם במרל הבושת  הדוהיתוכלה  ןב  ללה  "אןמרפוק , םילשוריעשת

"ק>15842. הומ  > "ם במרל הבושת  "ם)תוכלה  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריעשת

אמעטב15843. השמאתכלה  ןב  ףלוו  באז  ביל  הירא  ץפח ,
"אבקעי השרו Warsawנרת

אתכרבד15844. םשאתכלה  "דםוליעב  "דשח מח

חתפה15845. קמע  אתכלמד -  קחציאתכלה  ןימינב  ןב  ןרהא  "דץרווש , שח

הכוסד15846. המוקעאתכלה  ןפוד  ןינעב  "פטוקיל  םילשורישת

ברכ15847. בדאתכלה  "וץיבודרבט , "דסשת בח רפכ 

ברכ15848. לארשיאתכלה  ילודגמ  "דטקל  שח

א15849. לאומשכ -  יולהאתכלה  טבש  לעב  ןרמ  לש  ורכזל  "וללוכ  קרבעשת ינב 

אחישמל15850. לאיתוקיאתכלה  ןב  בקעי  "דוגודריב , םדרטשמארת
Amsterdam

אחישמל15851. השמאתכלה  ףסוי  ןב  קחצי  "חגרבלזייה , בלסורי Jaroslawסרת

אחישמל15852. יולהאתכלה  םהרבא  ףסוי  "ברלה , נשת

אחישמל15853. יולהאתכלה  דוד  ןב  ןימינב  "עקאזלאב , השרו Warsawרת

םיכרכ15854.  2 אחישמל -  תונברקהאתכלה  תרות  "גןוכמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ15855.  3 אתיירואמ -  לארשיאתכלה  ןימינב  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ15856.  4 אניד -  יבמ  קרבאתכלה  ינב  הארוה -  תיבו  "צ  דב
ץילרק "נ  רגה "ותושארב  קרבסשת ינב 

תבש15857. ברע  יניד  אתבר -  ריאיאתכלה  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

ןומיז15858. אתבר -  ינאמישאתכלה  הארוהל  "בללוכ  "דפשת מח

אתבשל15859. אתבר  לטפעשאתכלה  יתבש  "בסייוו , קרבלשת ינב 

אתבשל15860. אתבר  ןתנאתכלה  ןב  דוד  הדוהי  "עןייטשנרב , קרוי New Yorkרת וינ 

הטיחשל15861. יתבר  םייחאתכלה  בקעי  ןב  והילא  "ארקינסלוק , השרו Warsawערת

רמוא15862. והילאללה  ןב  לליה  "זקסופ , ביבא Tel Avivטשת לת 

רמוא15863. רוחשללה  יכדרמ  ללה  ברל  ןורכז  "ברפס  םילשורינשת

אינתל15864. םירואיב  ז -  רמוא -  ללהללה  "בץיבוניבר , פשת

ןקזה15865. ןרהאללה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

תואווקמ15866. "א  רגה רואיב  ןהכה -  ןהכהללה  היתתמ  ןב  ללה  "חגרבדלוג , "בסשת הרא

ראובמ15867. םלשה  םויבללה  תוכלה  יתש  "וןוכמ  םילשוריעשת

הרמזו15868. והילאללה  "וקיפוט , םילשוריסשת

חספ15869. תדגה  לע  הרמזו -  םייחללה  השמ  םולש  סחנפ  "הקלופ , כשת

םירופו15870. הכונח  החמשו -  עשוהיללה  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "זדלוג , קרבעשת ינב 

ןילטייצ15871. ךורבללה  םייח  ןב  םנוב  החמש  ךאברוא ,
"טןהכה ביבאכשת לת 

ידבע ה'15872. בילוללה  המלש  - הדוערב , "ד קרבעשת ינב 

ישפנ15873. לאינדיללה  דוד  "זןהכה , םילשוריעשת

רכש15874. רזעילאתנלה  ןב  באז  םהרבא  "ברנזור , קרבעשת ינב 

םיכרכ15875.  2 "טץבוקדיפלה -  קרבלשת ינב 

בובלהו15876. לאיחיחקלה  לארשי  ןב  םהרבא  טרופאפר ,
"וןהכה תילעעשת רתיב 



םיכרכ15877.  2 בובלהו -  רדנעסחקלה  רדנסכלא  "חןיסאדוי , "דכשת בח רפכ 

םיכרכ15878.  2 השדח > - הרודהמ   > בובלהו רדנעסחקלה  רדנסכלא  "וןיסאדוי , "דעשת בח רפכ 

בובילהו15879. בוסירופמחקלה  "ר  "וומדא םילשוריעשת

םימעבו15880. לארשיב  תירבעה  שרהןושלה  יבצ  ןב  ןועמש  "חשוברדפ , םילשוריכשת

ןוחצנהו15881. ןרהאקבאמה  "חןזח , קרבסשת ינב 

.15882< זק  > תרבוח א בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.15883< זפ  > תרבוח א הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15884< זצ  > תרבוח א אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.15885< זיק  > תרבוח א גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.15886< זכק  > תרבוח א די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.15887< זע  > תרבוח א הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.15888< הכת  > תרבוח א בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.15889< וכת  > תרבוח ב בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.15890< חכת  > תרבוח ד בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.15891< זכת  > תרבוח ג בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.15892< דכת  > תרבוח ו אס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

א>15893.  > תרבוח א הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ב>15894.  > תרבוח ב הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ג>15895.  > תרבוח ג הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ד>15896.  > תרבוח ד הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ה>15897.  > תרבוח ה הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ו>15898.  > תרבוח ו הנש א  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "יןוחרי  שת

ז>15899.  > תרבוח א הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

ח>15900.  > תרבוח ב הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

ט>15901.  > תרבוח ג הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

י>15902.  > תרבוח ד הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15903< אי  > תרבוח ה הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15904< בי  > תרבוח ו הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15905< גי  > תרבוח ז הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15906< די  > תרבוח ח הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15907< וט  > תרבוח ט הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15908< זט  > תרבוח י הנש ב  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  ישת

.15909< זי  > תרבוח א הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15910< חי  > תרבוח ב הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15911< טי תרבוח ג< הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

תרבוח ד<כ>15912. הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15913< אכ  > תרבוח ה הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15914< בכ  > תרבוח ו הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת



.15915< גכ  > תרבוח ז הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15916< דכ  > תרבוח ח הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15917< הכ  > תרבוח ט הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15918< וכ  > תרבוח י הנש ג  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  ישת

.15919< זכ  > תרבוח א הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15920< חכ  > תרבוח ב הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15921< טכ  > תרבוח ג הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

ל>15922.  > תרבוח ד הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15923< אל  > תרבוח ה הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15924< בל  > תרבוח ו הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15925< גל  > תרבוח ז הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15926< דל  > תרבוח ח הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15927< הל  > תרבוח ט הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15928< ול  > תרבוח י הנש ד  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  ישת

.15929< זל  > תרבוח א הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15930< חל  > תרבוח ב הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15931< טל  > תרבוח ג הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

מ>15932.  > תרבוח ד הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15933< אמ  > תרבוח ה הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15934< במ  > תרבוח ו הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15935< גמ  > תרבוח ז הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15936< דמ  > תרבוח ח הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15937< המ  > תרבוח ט הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15938< ומ  > תרבוח י הנש ה  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  ישת

.15939< זמ  > תרבוח א הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15940< חמ  > תרבוח ב הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15941< טמ  > תרבוח ג הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

נ>15942.  > תרבוח ד הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15943< אנ  > תרבוח ה הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15944< בנ  > תרבוח ו הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15945< גנ  > תרבוח ז הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15946< דנ  > תרבוח ח הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15947< הנ  > תרבוח ט הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15948< ונ תרבוח י< הנש ו  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  טשת

.15949< זנ  > תרבוח א הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15950< חנ  > תרבוח ב הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15951< טנ  > תרבוח ג הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

ס>15952.  > תרבוח ד הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15953< אס  > תרבוח ה הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת



.15954< בס  > תרבוח ו הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15955< גס  > תרבוח ז הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15956< דס  > תרבוח ח הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15957< הס  > תרבוח ט הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.15958< ופ  > תרבוח י הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.15959< זס  > תרבוח א הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15960< חס  > תרבוח ב הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15961< טס  > תרבוח ג הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

ע>15962.  > תרבוח ד הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15963< אע  > תרבוח ה הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15964< בע תרבוח ו< הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15965< גע תרבוח ז< הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15966< דע  > תרבוח ח הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15967< הע  > תרבוח ט הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15968< וע  > תרבוח י הנש ח  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  ישת

.15969< חלק  > תרבוח ב וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15970< טלק  > תרבוח ג וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15971< מק  > תרבוח ד וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15972< אמק  > תרבוח ה וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15973< במק  > תרבוח ו וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15974< גמק  > תרבוח ז וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15975< דמק  > תרבוח ח וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15976< המק  > תרבוח ט וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15977< ומק  > תרבוח י וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.15978< בעק  > תרבוח א הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15979< געק  > תרבוח ב הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15980< דעק  > תרבוח ג הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15981< העק  > תרבוח ד הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15982< ועק  > תרבוח ה הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15983< זעק  > תרבוח ו הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15984< חעק  > תרבוח ז הנש כ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  כשת

.15985< טעק  > תרבוח א אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15986< פק  > תרבוח ב אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15987< אפק  > תרבוח ג אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15988< בפק  > תרבוח ד אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15989< גפק  > תרבוח ה אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15990< דפק  > תרבוח ו אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15991< הפק  > תרבוח ז אכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  כשת

.15992< ופק  > תרבוח א בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת



.15993< זפק  > תרבוח ב בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15994< חפק  > תרבוח ג בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15995< טפק  > תרבוח ד בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15996< צק  > תרבוח ה בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15997< אצק  > תרבוח ו בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15998< בצק  > תרבוח ז בכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "לןוחרי  שת

.15999< דיר  > תרבוח א וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16000< וטר  > תרבוח ב וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16001< זטר  > תרבוח ג וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16002< זיר  > תרבוח ד וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16003< חיר  > תרבוח ה וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16004< טיר  > תרבוח ו וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16005< כר  > תרבוח ז וכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  לשת

.16006< אכר  > תרבוח א זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16007< בכר  > תרבוח ב זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16008< גכר  > תרבוח ג זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16009< דכר  > תרבוח ד זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16010< הכר  > תרבוח ה זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16011< וכר  > תרבוח ו זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16012< זכר  > תרבוח ז זכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  לשת

.16013< חכר  > תרבוח א חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16014< טכר  > תרבוח ב חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16015< לר  > תרבוח ג חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16016< בלר  > תרבוח ה חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16017< גלר  > תרבוח ו חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16018< דלר  > תרבוח א טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16019< הלר  > תרבוח ב טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16020< ולר  > תרבוח ג טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16021< זלר  > תרבוח ד טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16022< חלר  > תרבוח ה טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16023< טלר  > תרבוח ו טכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  לשת

.16024< גצק  > תרבוח א גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16025< דצק  > תרבוח ב גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16026< הצק  > תרבוח ג גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16027< וצק  > תרבוח ד גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16028< זצק  > תרבוח ה גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16029< חצק  > תרבוח ו גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

.16030< טצק  > תרבוח ז גכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  לשת

ר>16031.  > תרבוח א דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת



.16032< אר  > תרבוח ב דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16033< בר  > תרבוח ג דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16034< גר  > תרבוח ד דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16035< דר  > תרבוח ה דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16036< הר  > תרבוח ו דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16037< ור  > תרבוח ז דכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  לשת

.16038< זר  > תרבוח א הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16039< חר  > תרבוח ב הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16040< טר  > תרבוח ג הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16041< יר  > תרבוח ד הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16042< איר  > תרבוח ה הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16043< ביר  > תרבוח ו הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16044< גיר  > תרבוח ז הכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  לשת

.16045< דסר  > תרבוח א דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16046< הסר  > תרבוח ב דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16047< וסר  > תרבוח ג דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16048< זסר  > תרבוח ד דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16049< חסר  > תרבוח ה דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16050< טסר  > תרבוח ו דל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  משת

.16051< ער  > תרבוח א הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16052< אער  > תרבוח ב הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16053< בער  > תרבוח ג הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16054< גער  > תרבוח ד הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16055< דער  > תרבוח ה הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16056< הער  > תרבוח ו הל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  משת

.16057< מר  > תרבוח א הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16058< אמר  > תרבוח ב הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16059< במר  > תרבוח ג הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16060< גמר  > תרבוח ד הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16061< דמר  > תרבוח ה הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16062< המר  > תרבוח ו הנש ל  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  לשת

.16063< ומר  > תרבוח א אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16064< זמר  > תרבוח ב אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16065< חמר  > תרבוח ג אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16066< טמר  > תרבוח ד אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16067< ןר  > תרבוח ה אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16068< אנר  > תרבוח ו אל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  לשת

.16069< בנר  > תרבוח א בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת

.16070< גנר  > תרבוח ב בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת



.16071< דנר  > תרבוח ג בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת

.16072< הנר  > תרבוח ד בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת

.16073< ונר  > תרבוח ה בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת

.16074< זנר  > תרבוח ו בל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "מןוחרי  שת

.16075< חנר  > תרבוח א גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16076< טנר  > תרבוח ב גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16077< סר  > תרבוח ג גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16078< אסר  > תרבוח ד גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16079< בסר  > תרבוח ה גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16080< ביש  > תרבוח א גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16081< גיש  > תרבוח ב גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16082< דיש  > תרבוח ג גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16083< וטש  > תרבוח ד גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16084< זטש  > תרבוח ה גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16085< זיש  > תרבוח ו גמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "ןןוחרי  שת

.16086< חיש  > תרבוח א דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16087< טיש  > תרבוח ב דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16088< כש  > תרבוח ג דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16089< אכש  > תרבוח ד דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16090< בכש  > תרבוח ה דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16091< גכש  > תרבוח ו דמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  נשת

.16092< חפר  > תרבוח א טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16093< טפר  > תרבוח ב טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16094< צר  > תרבוח ג טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16095< אצר  > תרבוח ד טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16096< בצר  > תרבוח ה טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16097< גצר  > תרבוח ו טל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  משת

.16098< דצר  > תרבוח א הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16099< הצר  > תרבוח ב הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16100< וצר  > תרבוח ג הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16101< זצר  > תרבוח ד הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16102< חצר  > תרבוח ה הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16103< טצר  > תרבוח ו הנש מ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  משת

.16104< וער  > תרבוח א ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16105< זער  > תרבוח ב ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16106< חער  > תרבוח ג ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16107< טער  > תרבוח ד ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16108< פר  > תרבוח ה ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16109< אפר  > תרבוח ו ול  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת



.16110< בפר  > תרבוח א זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16111< גפר  > תרבוח ב זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16112< דפר  > תרבוח ג זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16113< הפר  > תרבוח ד זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16114< ופר  > תרבוח ה זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

.16115< זפר  > תרבוח ו זל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  משת

ש>16116.  > תרבוח א אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16117< אש  > תרבוח ב אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16118< בש  > תרבוח ג אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16119< גש  > תרבוח ד אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16120< דש  > תרבוח ה אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16121< הש  > תרבוח ו אמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  משת

.16122< וש  > תרבוח א במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16123< זש  > תרבוח ב במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16124< חש  > תרבוח ג במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16125< טש  > תרבוח ד במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16126< יש  > תרבוח ה במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16127< איש  > תרבוח ו במ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  משת

.16128< חק  > תרבוח ב בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16129< טק  > תרבוח ג בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16130< יק  > תרבוח ד בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16131< איק  > תרבוח ה בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16132< ביק  > תרבוח ו בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16133< גיק  > תרבוח ז בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16134< דיק  > תרבוח ח בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  כשת

.16135< חיק  > תרבוח ב גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16136< טיק  > תרבוח ג גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16137< כק  > תרבוח ד גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16138< אכק  > תרבוח ה גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16139< בכק  > תרבוח ו גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16140< גכק  > תרבוח ז גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16141< דכק  > תרבוח ח גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16142< הכק  > תרבוח ט גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16143< וכק  > תרבוח י גי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  כשת

.16144< חכק  > תרבוח ב די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16145< טכק  > תרבוח ג די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16146< לק  > תרבוח ד די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16147< אלק  > תרבוח ה די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16148< בלק  > תרבוח ו די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת



.16149< גלק  > תרבוח ז די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16150< דלק  > תרבוח ח די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16151< הלק  > תרבוח ט די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16152< ולק  > תרבוח י די  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  כשת

.16153< חע  > תרבוח ב הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16154< טע  > תרבוח ג הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

פ>16155.  > תרבוח ד הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16156< אפ  > תרבוח ה הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16157< בפ  > תרבוח ו הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16158< גפ  > תרבוח ז הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16159< דפ  > תרבוח ח הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16160< הפ  > תרבוח ט הנש ט  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16161< חפ  > תרבוח ב הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16162< טפ  > תרבוח ג הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

צ>16163.  > תרבוח ד הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16164< בצ  > תרבוח ו הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16165< הצ  > תרבוח ט הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16166< וצ  > תרבוח י הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16167< חצ  > תרבוח ב אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16168< טצ  > תרבוח ג אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16169< אק  > תרבוח ה אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16170< בק  > תרבוח ו אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16171< גק  > תרבוח ז אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16172< דק  > תרבוח ח אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16173< הק  > תרבוח ט אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16174< וק  > תרבוח י אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "כןוחרי  שת

.16175< אנש  > תרבוח ד טמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  נשת

.16176< אכת  > תרבוח ג אס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  סשת

.16177< בכת  > תרבוח ד אס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  סשת

.16178< דסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16179< הסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16180< וסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16181< זסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16182< חסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16183< טסק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16184< עק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16185< אעק  > טי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  כשת

.16186< זנק  > זי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16187< חנק  > זי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת



.16188< טנק  > זי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16189< סק  > זי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16190< אסק  > זי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16191< בסק  > חי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16192< גסק  > חי הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  כשת

.16193< זמק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16194< חמק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16195< טמק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16196< נק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16197< אנק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16198< גנק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16199< דנק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16200< הנק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16201< ונק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

.16202< חכש  > תרבוח ה המ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  נשת

.16203< בנק  > זט הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  כשת

ק>16204.  > תרבוח ד אי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16205< וס  > תרבוח י הנש ז  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  טשת

.16206< גסר  > תרבוח ו גל  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  משת

.16207< אלר  > תרבוח ד חכ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  לשת

.16208< זלק  > תרבוח א וט  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  כשת

.16209< בנש  > תרבוח ה טמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  נשת

.16210< בסש  > תרבוח ג אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16211< חלש  > תרבוח ג זמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  נשת

.16212< הנש  > תרבוח ב הנש נ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  נשת

.16213< חמש  > תרבוח א טמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  נשת

.16214< גפש  > תרבוח ו דנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  סשת

.16215< אסש  > תרבוח ב אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16216< חעש  > תרבוח א דנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  סשת

.16217< אצש  > תרבוח ב ונ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  סשת

.16218< טסש  > תרבוח ד בנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  נשת

.16219< מדש  > תרבוח ג חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16220< חנש  > תרבוח ה הנש נ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  נשת

.16221< גסש  > תרבוח ד אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16222< דצש  > תרבוח ד ונ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  סשת

.16223< דפש  > תרבוח א הנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  סשת

.16224< ועש  > תרבוח ה גנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "סןוחרי  שת

.16225< בעש  > תרבוח א גנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "סןוחרי  שת

.16226< חסש  > תרבוח ג בנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  נשת



.16227< דסש  > תרבוח ה אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16228< סש  > תרבוח א אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16229< זנש  > תרבוח ד הנש נ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  נשת

.16230< טמש  > תרבוח ב טמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  נשת

.16231< ומש  > תרבוח ה חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16232< המש  > תרבוח ד חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16233< במש  > תרבוח א חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16234< מש תרבוח ה <  זמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  נשת

.16235< אלש  > תרבוח ב ומ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  נשת

.16236< זכש  > תרבוח ד המ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  נשת

.16237< גמש  > תרבוח ב חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16238< הסש  > תרבוח ו אנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  נשת

.16239< צש  > תרבוח א ונ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  סשת

.16240< וסת  > תרבוח ו חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  ישת

.16241< חסת  > תרבוח ב טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16242< געת  > תרבוח א הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16243< בעת  > תרבוח ו טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16244< הסת  > תרבוח ה חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  עשת

.16245< עת  > תרבוח ד טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16246< אעת  > תרבוח ה טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16247< דעת  > תרבוח ב הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16248< טסת  > תרבוח ג טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16249< לת  > תרבוח ו בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.16250< חמת  > תרבוח ו הס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  עשת

.16251< סת  > תרבוח ו זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16252< נת  > תרבוח ב וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16253< העת  > תרבוח ג הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16254< ולת  > תרבוח ו גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16255< במת  > תרבוח ו דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16256< דנת  > תרבוח ו וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16257< בלת  > תרבוח ב גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16258< ועת  > תרבוח ד הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16259< זעת  > תרבוח ה הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16260< ונת  > תרבוח ב זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16261< חנת  > תרבוח ד זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16262< טנת  > תרבוח ה זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16263< זנת  > תרבוח ג זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16264< הנת  > תרבוח א זס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  עשת

.16265< חית  > תרבוח ו הנש ס  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  סשת



.16266< זמת  > תרבוח ה הס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  עשת

.16267< בנת  > תרבוח ד וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16268< בסת  > תרבוח ב חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  עשת

.16269< דסת  > תרבוח ד חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  עשת

.16270< גסת  > תרבוח ג חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  עשת

.16271< אסת  > תרבוח א חס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  עשת

.16272< זסת  > תרבוח א טס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  עשת

.16273< טמת  > תרבוח א וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16274< אנת  > תרבוח ג וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16275< אלת  > תרבוח א גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16276< גלת  > תרבוח ג גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16277< דלת  > תרבוח ד גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16278< הלת  > תרבוח ה גס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "עןוחרי  שת

.16279< גנת  > תרבוח ה וס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  עשת

.16280< גמת  > תרבוח א הס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  עשת

.16281< המת  > תרבוח ג הס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  עשת

.16282< ומת  > תרבוח ד הס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  עשת

.16283< זלת  > תרבוח א דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16284< חלת  > תרבוח ב דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16285< טלת  > תרבוח ג דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16286< מת  > תרבוח ד דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16287< אמת  > תרבוח ה דס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  עשת

.16288< חעת  > תרבוח ו הנש ע  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  עשת

.16289< טעת  > תרבוח א אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16290< פת  > תרבוח ב אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16291< אפת  > תרבוח ג אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16292< טכת  > תרבוח ה בס  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  סשת

.16293< בפת  > תרבוח ד אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16294< גפת  > תרבוח ה אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16295< דפת  > תרבוח ו אע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "חןוחרי  עשת

.16296< הפת  > תרבוח א בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת

.16297< ופת  > תרבוח ב בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת

.16298< זפת  > תרבוח ג בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת

.16299< דעש  > תרבוח ב גנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "סןוחרי  שת

.16300< אעש  > תרבוח ו בנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  בסןוחרי  " שת

.16301< טפש  > תרבוח ו הנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  סשת

.16302< גצש  > תרבוח ד ונ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  סשת

.16303< חפת  > תרבוח ד בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת

.16304< טפת  > תרבוח ה בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת



.16305< צת  > תרבוח ו בע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  עשת

.16306< אמש תרבוח ו <  זמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  נשת

.16307< דלש  > תרבוח ה ומ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  נשת

.16308< הלש  > תרבוח ו ומ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  נשת

.16309< טלש  > תרבוח ד זמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  נשת

.16310< זמש  > תרבוח ו חמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  נשת

.16311< זלש  > תרבוח ב זמ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  נשת

.16312< הת  > תרבוח ד חנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  סשת

.16313< טעש  > תרבוח ב דנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  סשת

.16314< חצש  > תרבוח ג זנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "דןוחרי  סשת

.16315< זפש  > תרבוח ד הנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  סשת

.16316< דנש  > תרבוח א הנש נ  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "זןוחרי  נשת

.16317< אפש  > תרבוח ג דנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  סשת

.16318< ופש  > תרבוח ג הנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  סשת

.16319< דת  > תרבוח ג חנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "הןוחרי  סשת

.16320< בצת  > תרבוח ב גע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "פןוחרי  שת

.16321< דצת  > תרבוח ד גע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "פןוחרי  שת

.16322< וצת  > תרבוח ו גע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "פןוחרי  שת

.16323< זצת  > תרבוח א דע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

.16324< הצת  > תרבוח ה גע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "פןוחרי  שת

םיניערואמה16325. רואמ  םילשוריתבישי 

הרותהרואמה16326. רואמ  "חתבישי  םילשורימשת

.16327< חצת  > תרבוח ב דע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

.16328< טצת  > תרבוח ג דע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

.16329< קת  > תרבוח ד דע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

.16330< אקת  > תרבוח ה דע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

.16331< גקת  > תרבוח א הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  ןוחרי 

.16332< דקת  > תרבוח ב הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  פשת

.16333< הקת  > תרבוח ג הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  פשת

.16334< וקת  > תרבוח ד הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  פשת

.16335< זקת  > תרבוח ה הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  פשת

.16336< חקת  > תרבוח ה הע  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "בןוחרי  פשת

םיכרכ16337.  3 ןנחלארואמה -  ןב  ריאמ  רזעלא  "טליירפ , םילשוריפרת

םיכרכ16338.  5 ביבא > - לת   > "הרואמהרואמה ביבאצרת לת 

םיכרכ16339.  2 זטק - >  > תרבוח ה בי  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  ישת

םיכרכ16340.  2 אצ - >  > תרבוח ה הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  ישת

םיכרכ16341.  2 גצ - >  > תרבוח ז הנש י  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "טןוחרי  ישת

םיכרכ16342.  2 "ררואמה -  ומדא ידימלת  תודחאתה  ןוחרי 
יקסנישוד "צ  "גירגה םילשוריישת

םיכרכ16343.  2 ית - >  > תרבוח ג טנ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "וןוחרי  סשת



םיכרכ16344.  2 בלש - >  > תרבוח ג ומ  הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "גןוחרי  נשת

םיכרכ16345.  2 בקת - >  > דע הנש  )רואמה  ךרוע  ) ריאמ לעסמא , ינרות ,  "אןוחרי  פשת

םיכרכ16346.  3 ןילרב -  - רואמהרואמה [ "ג צרת
"ו ביבאצרת לת  - ןילרב

לודגה16347. ריאמרואמה  "אןמצרווש , קרבנשת ינב 

ךברעיוא16348. "ז  שר תודלות  לודגה -  ןרהארואמה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשורינשת

חרוק16349. םרמע  יבר  ןרמל  ןורכזה  רפס  לודגה -  תורואמהרואמה  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םיכרכ16350.  2 לודגה -  ןדמערואמה  לארשי  בקעי  ןב  "זריאמ  סשת

הדגאבש16351. ןמלזרואמה  המלש  ןב  בקעי  "זץיוורוה , קרוי New Yorkערת וינ 

הכוסבש16352. הרותהרואמה  רואמ  "זתבישי  םילשוריעשת

הרותבש16353. ןמלזרואמה  המלש  ןב  בקעי  "זץיוורוה , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ16354.  5 הרותבש -  ןסינרואמה  לאומש  ןב  השמ  בקעי  ןיסל ,
ןהכה

 - "ז טשת
"כ קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ16355.  5 הרותבש -  ןהכהרואמה  ןויצנב  ןב  יבצ  םולש  "ואריפש , קרבנשת ינב 

םיכרכ16356.  5 הרותבש -  קחצירואמה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , םילשוריעשת

םיכרכ16357.  9 הרותבש -  םייחהרואמה  רוא  "דתודסומ  םילשורישח

םילודגה16358. רשאתורואמה  ןב  םירפא  םייח  "טקישטייז , םילשוריכשת

אלאיב16359. תיבל  םילודגה  ןרהאתורואמה  ןב  םהרבא  "וגרבנטור , קרב Bene Berakעשת ינב 

וט16360. יכדרמםינזאמה -  ליוונז  לאומש  "זץראווש , ורנומסשת לאוי  תירק 

א16361. "הץבוקריאמה -  נשת

.16362( ןישודיק  ) א קרויריאמה -  וינ  ריאמ  תיב  תבישי  "דץבוק  סשת

חספ16363. הוחאוריאמה -  הבהא  "מתדוגא  דודשאשת

םיכרכ16364.  2 "ל > - צז שדח  "מ  רגה ןורכז  רפס   > ןורכזריאמה "ארפס  םילשורינשת

םיכרכ16365.  9 ריאמריאמה -  תיב  תבישי  "בץבוק  קרבכשת ינב 

ץראל16366. ריאמריאמה  ןב  ףסוי  "גןהכ , דודשאסשת

ץראל16367. לאלצבריאמה  ןב  ריאמ  קי , ' "אצייבולוס קצולס SlutsKערת

ץראל16368. ריאמריאמה  ןב  םימחר  "בגיווט , דעלאעשת

ץראל16369. )ריאמה  ךרוע  ) ףסוי םולש  "דךארב , שח

המחה16370. ץנ  ץראל -  לאפרריאמה  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריעשת

ץראל16371. םשריאמה  "בםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ16372.  8 ץראל -  לאומשריאמה  ןב  יבצ  לארשי  "דןפג , םילשוריסשת

םיכרכ16373.  2 ץראל -  ןתיאהריאמה  ריאמ  קחצי  ברה  "הרכזל  םילשורינשת

םיכרכ16374.  2 ץראל -  יולהריאמה  ףסוי  ןב  יארוהנ  "אבונועמש , ביבאעשת לת 

םיכרכ16375.  2 ץראל -  ריאמריאמה  'י , "אצורק עבשעשת ראב 

םיכרכ16376.  8 םייחל -  םייחריאמה  "הןאתיב , סינותסשת

לארשיל16377. השמריאמה  םחנמ  "בןעפא , קרבנשת ינב 

טפשמל16378. ףסויריאמה  ןב  ריאמ  םייח  "עסיוו , קרבשת ינב 

םלועל16379. )ריאמה  ךרוע  ) המלש "בןאמסעטאג , עשת

םיכרכ16380.  3 םלועל -  םולשריאמה  ןב  לכימ  ריאמ  "גץיבוניבר , הנליו Vilnaסרת



השרפל16381. יכדרמריאמה  ןב  לאכימ  ןאי , ' "טגאח "דעשת מח

ץראל16382. קחציםיריאמה  "טיספלא , "דסשת בח רפכ 

לדתשמהו16383. באזןימאמה  םחנמ  "דרואמ , םילשורינשת

ףוסליפהו16384. דודןימאמה  ןב  ןואיל  הדוהי  "גיזנכשא , םילשוריעשת

תוילילה16385. םישנב  ךמתרמאמה  יולה  קחצי  ןב  ר"פםהרבא  "ה -  אטשוק Istanbulער

ינרותףסאמה16386. "טץבוק  םילשוריסשת

.16387< הדש תועוקפ   > )ףסאמה כ ךרוע  ) םהרבא ןויצ  ןב  "דהקניאוק , םילשוריערת

היראףסאמה16388. ףסוי  "מקצרט , השרו Warsawרת

םיכרכ16389.  19 )ףסאמה -  ךרוע  ) םהרבא ןויצ  ןב  "והקניאוק , םילשורינרת

םיכרכ16390.  8 בתכה > - ןוכמ   > בתכהףסאמה "טןוכמ  םילשורילשת

םיכרכ16391.  3 והירמשףסאמה -  ןב  באז  "טילאירא , םילשוריעשת

ריכזמהו16392. םחנמףסאמה  ןב  באז  לאומש  - ןוסדיוד , "ב נרת
"ד Odessaנרת בושטידרב - 

הלואגהו16393. "מרסאמה  "דשח "דשח מח

תורודל16394. )יראמה  ךרוע  ) הירכז ןב  םהרבא  השמ , דןב  '' מח

יולהראבמה16395. םולש  ןב  םייח  "גןאמצרה , קוטסילאיב Bialystokערת

אגרשראבמה16396. ןב  השמ  הדוהי  ןוילענוצרכ ,
"א,שובייפ ,לרת אשראוו

"ם16397. במרה ירפסל  השמאובמה  דוד  "דץיבוקסומ , הלמרעשת

ארמגב16398. יצראה  לארשיבןחבמה  יאמצעה  ךוניחה  "טזכרמ  ,ישת םילשורי )

הכרב16399. קחציאיבמה  םהרבא  "אץבקלא , םילשורימשת

ידוהיה16400. ונמע  לש  ינחורה  ךלמילאהנבמה  ןב  היבוט  "חןאמטוג , םילשורישת

א16401. םתכלהכ -  לאומשםיעצבמה  "טיקצרטסיב , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ16402.  2 - רצבמהרצבמה -  "ח ישת
"ט םילשוריישת

א16403. ינרותרשבמה -  "אץבוק  תפצלשת

םיכרכ16404.  2 לאגירשבמה -  "ולאירא , ןיפסיחעשת

םיכרכ16405.  690 ינרות -  רשבמהרשבמה  ןותע  לש  ינרותה  "אףסומה  םילשוריפשת

ןבלה16406. סחניפלדגמה  ןב  ףסוי  "טלאיזוע , ,פרת ביבא לת 

םיכרכ16407.  2 קחצידיגמה -  םולש  ןטיול , קחצי -  "חןיילק , רמטאספרת

םיכרכ16408.  7 םיחרי - ) דגמ   ) קחצידיגמה םולש  ןטיול , קחצי -  "חןיילק , רמטאספרת

ןויצ16409. שרוד  ןמלזדיגמה  המלש  "כןילביר , םילשורישת

בושטאלזמ16410. לכימ  לאיחי  יבר  שודקה  םירההדיגמה  לא  "גןוכמ  םילשורינשת

שטירזממ16411. לארשידיגמה  בקעי  "בץלוהפלק , קרבלשת ינב 

ץינזוקמ16412. יכדרמדיגמה  קחצי  ןב  ריאמ  יבצ  ץיבוניבר ,
"זןהכה ביבא Tel Avivשת לת 

רתסא16413. המיכחמה -  הלישהליגמה  דוד , "הןב  םילשוריעשת

הקדצב16414. תומוחהרבדמה  ירמוש  (Budapest)1896ללוכ 

הרות16415. לש  תועבטמהו  הדואיתודמה  יסאגול ,

םיכרכ16416.  3 הכלהה -  רקחל  ףסויתודמה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "בלאימע , םילשורילשת

ןהב16417. תשרדנ  הרותהש  ןמחנתודמה  ריאמ  ןב  השמ  "דיריאמה , םילשוריפרת



הכלהב16418. היחתפהנידמה  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , ביבא Tel Avivישת לת 

תידוהיה16419. השמהנידמה  בקעי  "גןמגרב , םילשוריסשת

תיתדה16420. תודהיהו  ףסויהנידמה  ןב  ביל  הירא  "טןמלג , םילשוריישת

ויכרצו16421. ידומלתה  יולהעדמה  םייח  ןב  םוחנ  בקעי  "הןייטשפא , םילשוריפרת

תדהו16422. לבייפעדמה  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"זיולה "דשת מח

םייחהו16423. רשאעדמה  ןב  םירפא  םייח  "בקישטייז , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ16424.  2 הרותבש -  הדוהיעדמה  "חיול , דומילהכשת ךרדב  תויעב 

ןמית16425. ידוהי  ברקב  םיקיודמה  יבצםיעדמה  קחצי  "זןמרגנל , םילשורימשת

לאינד16426. ונבו  דניק  לידא  ויילינרוק  לבייפסיפדמה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  ןמרבה ,
קחצי בולדוי , "מ - םילשורישת

הראג16427. יד  ןאוז  לבייפסיפדמה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  ןמרבה ,
קחצי בולדוי , "ב - דולמשת

ץילעה16428. םייח  ינב  לבייפםיסיפדמה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "חןמרבה , םילשוריישת

וניצנוש16429. ינב  לבייפםיסיפדמה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "גןמרבה , צרת

והילאךירדמה16430. םייח  "טןידלוג , קרויצרת וינ   New York

גרובסרפךירדמה16431. .ב  " סרת .ילבב  "בדומלת  הבלסיטרב Bratislavaסרת

םיכנחמו16432. םירוה  ךלש -  ישיאה  ןויעךירדמה  "דימי  םילשורישח

םיכרכ16433.  2 םירשואמ -  ןיאושינל  אלמה  רימזךירדמה  "זןהכ , םילשוריעשת

לארשי16434. ץראל  ינרותה  םייחךירדמה  לטנוול  השמ -  "טאיו , םילשורינשת

םינימה16435. תעבראל  קחציךירדמה  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"דבאז שמששח תיב 

םיכרכ16436.  5 הארוהל -  הארוהלךירדמה  ךירדמה  "וןוכמ  עשת

םיבלשב16437. האירקה  תיינקהל  םעוניבאךירדמה  "בןהאק , םילשוריעשת

להומה16438. ןבה  יבאל  תדלויל  רשאךירדמה  "הסירכוב , םיסכרעשת

םירופיכה16439. םויל  ינניבהךירדמה  "בןוכמ  "דפשת בח רפכ 

תיתדה16440. לארשיל  המלשךירדמה  לאיחי  ןב  ביל  לארשי  יבצ , - "ח,ןג ,ישת ביבא לת 

רצקה16441. אינת  תדובעל ה - ' ידאלמךירדמה  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  קרבסשת ינב 

םעה16442. יפב  יכדרמשרדמה  ןויצ , "אןח  תובוחרעשת

ןויגההו16443. דודשרדמה  םהרבא  ןב  םירפא  "בןאמרב , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ16444.  5 הכלה > - קמע   > השעמהו בילשרדמה  הירא  לליה  ןב  לאקזחי  "וץישביל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ16445.  5 השעמהו -  בילשרדמה  הירא  לליה  ןב  לאקזחי  "גץישביל , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ16446.  3 השעמהו -  קרבשרדמה  ינב  זנאצ  "בתודסומ  קרבלשת ינב 

הנשמהו16447. לארשישרדמה  ןב  ילתפנ  םהרבא  טנאלאג ,
"בקחצי קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ16448.  2 הכלהכ -  יולהשרדמה  באז  לאומש  ןב  לארשי  "ךיראב , ,)שת הנויצ - סנ )

לאומשמ16449. םשהו  קידצ  ירפה  תמא  תפשה  רואל  ןבוארשרדמה  "חזר , םילשוריעשת

םיכרכ16450.  4 רימזךפהמה -  "וןהכ , םילשוריסשת

הנשויל16451. "ם  תס תרטע  תרזחהל  ימלועה -  בילךפהמה  דוד  "חדלפנירג , ןילקורבעשת

"וםובלאהכפהמה16452. עשת



יברה16453. לצא  ירשתב  תיתפרצה  תודיסחהכפהמה  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "חבח סירפ Parisעשת

.164542 יח - > לוק  רואיב   > לארשי חצנ  ראובמה  "ל  רהמה
םיכרכ

ןב אוויל  הדוהי  רודגיבא -  הליש ,
( גארפמ "ל  רהמ  ) "בלאלצב אריפשעשת זכרמ 

ונמזו16455. קיש  "ם  הדוהירהמה לאיתוקי  "בדלוונירג , םילשורילשת

היבוטדדומה16456. המלש  ןב  חספ  קחצי  "בןאמיינ , םילשוריסרת

יברה16457. לש  ינא  םשהדומה  "חםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ16458.  12 יסכודותרואעידומה -  "עןותע  הבוטלופרת

גגוח16459. המלשןומה  ןב  ודאקרימ  עשילא  "דוייליבאח , ונרוויל Livornoנקת

הנידוממרסומה16460. םירפא  "אןבא  קיללרת  Lyck

בקעירסומה16461. רבליפ ,

םיכרכ16462.  5 תעדהו -  יבצרסומה  רשא  ןב  םהרבא  - ןהפי , "ז ישת
"ג קרוי New Yorkלשת וינ 

אבט16463. אתינגרמ  האריהו -  יולהרסומה  םירפא  ןב  בוד  השמ  "חןתנוהי  םילשורינשת

לארשיב16464. טפשמהו  שרהרסומה  יבצ  ןב  ןועמש  "דשוברדפ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ16465.  4 םעונהו -  דודרסומה  לארשי  "חרנוויינ , "דעשת מח

הכלהב16466. יכדרמםידעומה  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "זןיווז , ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ16467.  2 השדח > - הרודהמ   > הכלהב יכדרמםידעומה  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "עןיווז , םילשורישת

תודיסחב16468. לאויםידעומה  "גןהכ , םילשוריעשת

םתכלהכ16469. יבצםידעומה  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "חליוו , קרבעשת ינב 

א16470. דחוימהו -  ןהכהאלפומה  דג  קחצי  לאומש  "הןיקיידוי , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןיי16471. היצמאאיצומה  "דםידיסח , דעלאשח

ןומימ16472. ןב  השמ  וניבר  בבוחהרומה -  ריאמו  ןלפק  יבצ  "זתכירעב  םילשוריטשת

תורודל16473. המלשהרומה  ןב  ריאמ  "זןיירוא , םילשוריטשת

ןומימ16474. ןב  השמ  וניבר  תורודל -  ריאמהרומה  "הןיירוא , םילשוריסשת

הקדצל16475. ףסויהרומה  יבצ  ןב  הדוהי  "וןמפוה , םילשוריעשת

םיכרכ16476.  6 הקדצל -  םידרפסההרומה  תדע  "ב.םילשורי  ,סרת םלשורי

שדקמ16477. ףסויחבזמה  ןב  בקעי  "הבל , הוקתמשת חתפ 

תוצמה16478. רוא  םע  רבהזוזמה  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"היולה קרוי New Yorkפרת וינ 

רכששיריכזמה16479. ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"סרעב הנליו Vilnaרת

דגתולזמה16480. "הרגנלרא , םילשורינשת

דודל16481. הלהת  ירשא  אגרשרומזמה  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

ויתופוקתו16482. לאינדיחרזמה  ךורב  ןב  קחצי  ,דניקביר , זדול

לאיחידדחמה16483. השמ  ןב  םהרבא  "טובלכ , ירוגליב Bilgorajסרת

ובוטב16484. ןרהאשדחמה  "טןבואר , "דעשת מח

ןורהארוזחמה16485. ןב  "ולקעז  ךבצלוז Sulzbachסקת

םיכרכ16486.  2 דרפס > -  > םלשה ראובמה  הילדגרוזחמה  "זלגס , םילשורימשת

םיכרכ16487.  5 חילצמ -  שיא  קייודמה  קרברוזחמה  ינב  .רוזחמ  "ס.תוליפת  קרבשת ינב 

םיזנכשאה16488. רדסכ  גרובסגוארוזחמה  .ו  " צר .רוזחמ  "ו.תוליפת  גרובסגוא Augsburgצר



ןויצל16489. ותניכש  םירמאמריזחמה  "גטקל  םילשוריעשת

ןויצל16490. ותניכש  ןועמשריזחמה  ןויצ  "טםינגוב , קרבסשת ינב 

םיכרכ16491.  3 ןויצל -  ותניכש  )ריזחמה  טקלמ  ) יש "זשריה , םילשוריעשת

לבב16492. תובישיו  ריאמ  ןב  ןיב  לארשיתקולחמה  ןב  םהרבא  "וןייטשפא , בושטידרב Berdichevסרת

םיכרכ16493.  289 ידרחה -  תדההנחמה  יקיזחמ  "הלהק  םילשורימשת

ךוניחהו16494. ךוניחהוךנחמה  "דךנחמה  "דסשת בח רפכ 

םידוהיה16495. לצא  ימונורטסאהו  יטמיתמה  יולהרקחמה  ירזעיבא  ןב  םהרבא  ,1947לקנרפ , ביבא לת 

הכלהב16496. קחציהבשחמה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "דעשת מח

תיאובנה16497. המלשהבשחמה  ןב  ןסינ  "אןאלפאק , םילשוריישת

ןיבוריע16498. יניינעב  בקעיתושחמה  םהרבא  "אץנימדלוג , םילשוריפשת

ללהאטאטמה16499. ריאמ  יאמש , "ז,ןב  צרת ], םילשורי

הטימשב16500. השמחבטמה  "גןמייה , קרבנשת ינב 

רשכה16501. והילאחבטמה  ןב  םרמע  "היערדא , םילשוריסשת

א16502. ויתוכלהו -  הדוהיחבטמה  "חירדא , לשת

םולשףיטמה16503. ןב  ןושרג  "דןוטסאייפ , הנליו Vilnaסרת

.16504( שידייב  ) םולשףיטמה ןב  ןושרג  "עןוטסאייפ , ,רת אנליוו

הקברןומטמה16505. "טראמע , דודשאסשת

םיכרכ16506.  2 השרפבש -  יולהןומטמה  ןתנ  ןב  םהרבא  "אןומיימ , םילשוריפשת

םיכרכ16507.  11 ןומטקבש -  יולהןומטמה  ןתנ  ןב  םהרבא  "פןומיימ , םילשורישת

םיכרכ16508.  2 הכלהה -  רקחל  ףסויתודימה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "חלאימע , םילשוריעשת

ןהב16509. תשרדנ  הרותהש  ןמחנתודימה  ריאמ  ןב  השמ  "דיריאמה , םילשוריעשת

ףסונה16510. היראדמימה  לאחי  ןב  והיתתמ  "גקנומ , םילשוריכשת

ףסונה16511. ןורודדמימה  "טםוטציו , משת

םירדוהמה16512. ןרהאםינימה  ןב  והילא  רטלא  ןייטשרומרמ ,
"דיבצ תיליעעשת ןיעידומ 

לארשיב16513. לארשיןויסימה  באז , "דןב  םילשוריכשת

בלה16514. לאינדתימה  "איקסרימ , םילשוריעשת

םיכרכ16515.  3 הכלהןוכמה -  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "טןוכמ  םילשורילשת

םיכרכ16516.  2 היתוכלהו -  קחציתינוכמה  "בינאשק , םילשוריסשת

"ג16517. בקרהל לאירבגםילולכמה  ןב  יבצ  לפוק  בקעי  "הןאמקיד , בובל Lvovלרת

ורבח16518. תא  בקעילישכמה  השמ  "פןיילק , קרבשת ינב 

.16519< רפוס דהמ '  > םיחספ "ק  ומ הציב  הכוס  הנובראנמםתכמה  יול  ןב  "טדוד  קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ16520.  6 הנובראנמםתכמה -  יול  ןב  "זדוד  נשת

םיכרכ16521.  7 םולש > - תבהא  תרודהמ   > הנובראנמםתכמה יול  ןב  "זדוד  םילשוריעשת

לאפר16522. ןוניךאלמה  ןב  ןשוש  "זירוח , קרב Bene Berakנשת ינב 

לאפר16523. ,ךאלמה  אוואקנא םייח -  ןב  ףסוי  הווקנלא ,
( ויתודוא  ) יכדרמ ןב  "דלאפר  "דשח מח

האלוגילאק16524. סויאק  לא  ינורדנסכלאהתוכאלמה  "דןוליפ  השרו Warsawנרת

"ם16525. .חיבלמה חנ  "חםולבנזור , םילשורימשת



"ם16526. בקעייבלמה "סרלג , דולשת

שדחה16527. ריבשמ  וא  בודםיאולמה  ןימינב  ןב  ףסוי  "טקאהנייש , השרו Warsawכרת

השמל16528. קחציםיאולמה  ןב  השמ  "בןומימ , הבר Djerbaצרת ג'

הלשממהו16529. בוסירופמהכולמה  "ר  "דומדא םילשוריעשת

הכלהב16530. ןועמשןולמה  ןב  השמ  "הןאזלק , םילשוריסשת

םירהב16531. בקעיהמחלמה  ןח , "טןבא  םילשוריכשת

הנורחאה16532. ילאיבצהמחלמה  רוצ , "גןב  קרבעשת ינב 

רוצמהו16533. םלושמהמחלמה  ןב  קיזייא  קחצי  רלור ,
"חרזעילא ,לרת םדרטסמא

ינממ16534. אלו  ףסויוכילמה  ןבואר  "הסאה , לאסשת תיב 

והילדגםילמה16535. ןב  רב  בוד  קחצי  "הסנוח , וגקיש Chicagoערת

םיכרכ16536.  2 וביסמב -  קחציךלמה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , דבחנשת רפכ 

המרב16537. "וץבוקךלמה  םילשורימשת

שודקה16538. ןהכהךלמה  דג  קחצי  לאומש  "בןיקיידוי , קרבסשת ינב 

ךלמה16539. אגרשתכלמה  ןב  המלש  "פרלימ , "דשת מח

ןהכהדמלמה16540. באז  ןב  סחניפ  והילא  "אאניירמ , םילשוריפרת

ידי16541. סומכדמלמה  "בדאדח , תפצעשת

תונתמדאה16542. .האובנה  בוט.םידממה  םש  "הןפג , םילשורילשת

אובל16543. ףסויםירהממה  םהרבא  "גןודרוג , עשת

ןויצל16544. ןהכהםיניתממה  באז  ןב  םחנמ  2016ןמדלו ,

הזה16545. עלסה  הנידןמה  "דץיברוה , עבראשח תירק 

אלפומה16546. ןהכהןגנמה  יבצ  םייח  ןב  בוד  "זןדס , ,שת ביבא לת 

םיכרכ16547.  2 "ק -  היע םילשוריב  יקלטיאה  םחנמגהנמה  "אםוטרה , םילשורינשת

דסחב16548. ומלוע  דסחגהנמה  תרות  "אןוכמ  םילשוריסשת

הלולס16549. ךרדב  רזעילאלהנמה  ןב  רזוע  "טןייטשולב , ,נרת אנליוו

םיכרכ16550.  3 הרוהטה -  קחציהרונמה  "דרדמ , "דשח מח

הינש16551. הנש  יכדרמהנורדסמה -  בקעי  ןב  םייח  "הןוסנשריה , ןיימדמרת טרופקנרפ 

םיכרכ16552.  2 זפב -  םהרבאםיאלוסמה  ןב  והילא  "גיקסלובוט , שמשעשת תיב 

א-י>16553.  > - הרוסמהרוסמה א "מ רת
"ה ןודנול Londonסרת

כ-ת>16554.  > - הרוסמהרוסמה ב "מ רת
"ה ןודנול Londonסרת

.16555< תופסונ  > - הרוסמהרוסמה ג "מ רת
"ה ןודנול Londonסרת

היראהרוסמה16556. "פןוסרבילג , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ16557.  3 - הרוסמהרוסמה -  "מ רת
"ה ןודנול Londonסרת

םיכרכ16558.  2 די ל > - בתכ   > הרותל הלודגה  יכדרמהרוסמה  ראיורב , בקעי -  ןב  לאומש 
( רידהמ "ב( םילשורינשת

סולקנואל16559. .סהרוסמה  "וראיודנל , גרובסארטשנרת

םיכרכ16560.  3 תולודג -  תוארקמ  שמוחל  בקעיהרוסמה  ןימינב  ןב  לאכימ  "טןמלרפ , ביבאלשת לת 



"ם16561. במרה ירפסב  בודתרוסמה  ןב  יבצ  רזעילא  "בלבר , ,שת קראי - וינ

סיפדת16562. שדקמה -  םוקמ  לע  ףסויתרוסמה  יאלפ , םענ -  "גאריפש , רהציסשת

םילשוריהליסמה16563. ימכח  "וללוכ  םילשורימשת

םיכרכ16564.  12 יתברהליסמה -  קראי  וינד  םינברה  "ודעו  צרת

םיכרכ16565.  7 ןמיתהליסמה -  יאצוי  תובישיה  ינב  "זןואטב  םילשוריישת

םיכרכ16566.  2 ןודנול > -  > ןודנולהליסמה ןשיירדפד  םינברה  "זדעו  ןודנולשת

לארשי16567. ללכ  לש  שפנ  "רתוריסמה  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "הותמ םילשוריעשת

תולסמה16568.
םייח ןב  ןבואר  החמש  ןאמלדא ,

ביל "ההדוהי  הנליו Vilnaלרת

רשואה16569. לא  םייחעסמה  ןב  ףסוי  והישאי  דודשאוטניפ ,

"ץ16570. יירה יברה  םע  יונישה  לא  יולהעסמה  ביגש  דעלאתימע ,

ןורחאה16571. לאומשעסמה  יכדרמ  ןב  עשוהי  "אןיישדנומ , "דעשת בח רפכ 

ןילופ16572. "י  רומדאל םחנמעסמה  "דןתיא , "דשח מח

שטידאהל16573. ןמלזעסמה  "זןמרדור , "דעשת בח רפכ 

תידוהיה16574. תוברתה  ירתא  לא  הרותה  ןרק  לש  עסמה 
ףסויחרזמב "הךבילרק , ןגעשת תמר 

.16575? חישמל דודדפסמה  ןב  ןואיל  הדוהי  "דיזנכשא , םילשורישח

.16576< שדח םוגרת  ' > ידבועל ה ןומימקיפסמה  ןב  השמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריסשת

ב16577. ילגנא - > םוגרתו  יברע  רוקמ  ' > ידבועל ה ןומימקיפסמה  ןב  השמ  ןב  "לםהרבא  קרוישת וינ  םילשורי - 

םיכרכ16578.  2 ידבועל ה - ' ןומימקיפסמה  ןב  השמ  ןב  "גםהרבא  םילשורילשת

"ו16579. עשת תוערואמב  ןרהארסמה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

תיבה16580. רה  תומוהממ  דומלל  שיש  ןרהארסמה  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

ארקמהו16581. ןהכהתרסמה  לבייפ  אגרש  ןב  באז  "חןאלפאק , ,פרת ןיסור )

םיכרכ16582.  2 לארשיב -  השמןירותסמה  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "איקצדורוה , ,כשת ביבא לת 

םידעומב16583. והיתתמןירותסמה  "הןוסרזלג , םילשוריסשת

החמשה16584. דוסו  הירטמיגבש  והיתתמןירותסמה  "חןוסרזלג , םילשורימשת

שדוקה16585. ןושלבש  והיתתמןירותסמה  "דןוסרזלג , םילשורישח

ללההפטעמה16586. "הםהוש , םילשורינשת

יחצנה16587. השמןייעמה  ןב  יבצ  "ברכיירטסא , םילשורינשת

יעצמאה16588. "ר  ומדא ןמלזתונייעמה -  רואינש  ןב  רב  בוד  "דירואינש , םילשוריעשת

"ב16589. שרה "ר  ומדא לאומשתונייעמה -  ןב  רב  בוד  םולש  "דןוסרואינש , םילשוריעשת

ןקזה16590. "ר  ומדא ידאלמתונייעמה -  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  םילשוריעשת

רשאהליעמה16591. "זרקצירפ , ביבאישת לת 

ג16592. רפוס - > טבש   > "הץבוקןיעמה םילשורישת

.16593< גרובשרפ  > ךרועןיעמה ףסוי  "דרגרבנייש , םילשורישת

םיכרכ16594.  20 גרובשרפ > -  > גרובשרפןיעמה תבישי  ינרות -  "דןוחרי  םילשוריישת

םיכרכ16595.  2 שדח > - גרובשרפ   > גרובשרפןיעמה "התבישי  םילשוריסשת

םיכרכ16596.  168 "גןיעמהןיעמה -  םילשוריישת

םיכרכ16597.  5 הנשי > - הרדס   > "זןיעמהןיעמה טסעפשת



םיכרכ16598.  5 וטנורוטדןיעמה -  םיכרבא  ללוכ  "בץבוק -  ןילקורבלשת

םיכרכ16599.  3 שרדמןיעמה -  תיב  לש  םידימלתה  תורדתסה 
"צהרותל וגקישרת

םיכרכ16600.  2 רבגתמה -  יכדרמןיעמה  ןב  הנוי  "גלאונמע , םילשוריסשת

ןייטשדלוג16601. "ד  ירגה תודלות  עבונה -  )ןיעמה  וילע  ) בד רכשי  "חןייטשדלוג , םילשורינשת

םיכרכ16602.  5 עבונה -  )ןיעמה  טקלמ  ) ףסוי "וץרה , םילשורינשת

םיכרכ16603.  2 שודקה -  "טץבוקןיעמה  קרבישת ינב 

םיכרכ16604.  2 רקובב -  ןתנריעמה  השמ  ןב  בקעי  "ביקסנילרק , םילשורינשת

תועובשה16605. גח  דודל -  "רתולעמה  "חאבה קרבעשת ינב 

חישמה16606. תומי  תוגרדל  ורבחמתולעמה  םש  עדונ  "אאל  ונואסשת תירק 

המלשל16607. לאומשתולעמה  ןב  המלש  לאפר  "זודאינאל , םילשורימשת

המלשל16608. בקעיתולעמה  ןב  ןרהא  המלש  "ורמייהטרוו , םילשוריצרת

המלשל16609. ןורכזתולעמה  "דרפס  ביבאשח לת 

םיכרכ16610.  2 המלשל -  ףסויתולעמה  ןב  המלש  "זןזח , םילשורינשת

םיקמעממ16611. הדוהיתולעמה  "דלטימע , םילשורילשת

םיארקה16612. לש  ישיאה  לאכימדמעמה  "דידלאנירוק , םילשורימשת

םיכרכ16613.  3 יבצרמעמה -  ןב  השמ  םהרבא  - ץנול , "ה סרת
"פ םילשורירת

הדוהיךירעמה16614. ןב  םחנמ  ונאזנול , "דיד  ביבאשח לת 

לארשיב16615. תונברה  תלצה  לע  תונברההכרעמה  תלצהל  "גדעוה  םילשורילשת

שרדמהו16616. חנהשעמה  ןב  ףסוי  והיעשי  "זןילוגראמ , םילשוריצרת

המורתהו16617. רברשעמה  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "חגרבסורג , ישת

.16618< הנשי הרודהמ   > המורתהו רברשעמה  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  - גרבסורג , "ט צרת
.ב " שת

)לפלפמה16619. ךרוע  ) ריאמ "דקאר , אקארקשח

םייחחתפמה16620. ןב  ןתנ  - קגר , "ו טשת
"ז םילשוריישת

רמועחתפמה16621. "גיולה , "דעשת בח רפכ 

.166225 ןילבולמ -  ןהכה  קודצ  יבר  ירפסל  םלשה  חתפמה 
םייחםיכרכ "סשריה , םילשורישת

םיכרכ16623.  3 ךוניחה -  םלועל  יכדרמחתפמה  םייח  "הרטכוו , נשת

דומלתה16624. ילוענמ  לש  ןאוריקמחתפמה  בקעי  ןב  "זםיסנ  הניורת  Vienna

השדח16625. הדוהיהאצמה  ןב  השמ  "גאזיפ , םדרטסמאנקת

תונויצבו16626. בושיב  יתדה  הדוהיבצמה  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "הרב םילשוריצרת

םיכרכ16627.  17 תראובמה -  )הוצמה  ךרוע  ) םהרבא "דסלטא , םילשורישח

ארקמהו16628. יולההוצמה  ןבואר  ןב  יבצ  םהרבא  "חץיבוניבר , םילשורימשת

םיכרכ16629.  3 תוראובמה -  רמותתווצמה  דלאטא , '' מח

תולוקשה16630. המלשתווצמה  "גהבלוו , םילשוריעשת

םילמסכ16631. לאפרתווצמה  ןב  ןושמש  "דשריה , םילשורימשת

םיכרכ16632.  6 - הפצמההפצמה -  "ע רת
"א קרוי New Yorkערת וינ 



םיכרכ16633.  3 "ם -  במרה לע  חנהפצמה  םהרבא  ןב  יבצ  השמ  "הןילופ , םילשוריסשת

םיכרכ16634.  3 הרותהץבקמה -  ראב  "הןוכמ  נשת

םלענה16635. המאשדקמה  "ורילאפ , ,שת םילשורי

ישילשה16636. לואששדקמה  "דרפש , םילשוריכשת

םיכרכ16637.  2 וישדקו -  ןרהאשדקמה  ןב  םייח  "דזאר , רפססשת תירק 

ןישודיקו16638. הפוח  לארשי ע"י  ומע  משדקמה  זרילא ,

םיברב16639. ומש  םירפאשדקמה  "גדבוע , קרבסשת ינב 

םיכרכ16640.  2 היפעלובא -  םהרבא  יבר  דודלבוקמה  ףסוי , "דרב  בקעיעשת ןורכז 

ןבוארםילבוקמה16641. "דינאשק , םילשורישח

תומבי16642. קחרמ -  םייחםוקמה  ןבואר  "הןיילק , תיליעעשת רתיב 

םישודקה16643. ןרהאתומוקמה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשוריסשת

לארשי16644. ץראב  םישודקה  םייחתומוקמה  ךונח  ןב  יכדרמ  "אןהכה , םילשורילשת

םהיתוכלהו16645. םתוהמ  םישודקה  השמתומוקמה  ןב  דוד  םייח  "זיולה , ביבאכשת לת 

"ט16646. עשת "טתונוילגםיברוקמה -  "דעשת מח

רושימהו16647. םלושמחקמה  םייח  "ורדיו , "דעשת מח

.16648< רעשה קמע  בהז -  רז   > רכממהו ץיבוקפילחקמה  ןואג -  ארירש  ןב  ייאה 
דוד השמ  ןב  הדוהי  "דלכימ  קרבנשת ינב 

םיכרכ16649.  2 רכממהו -  ןואגחקמה  ארירש  ןב  "בייאה  היצנו Veniceסש

םיכרכ16650.  2 בהז > - רז   > רכממהו ןואגחקמה  ארירש  ןב  "טייאה  םילשורישת

.16651< השדח הרודהמ   > יולההנקמה שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "בץיוורוה , םילשורינשת

םיכרכ16652.  3 לאומשעוצקמה -  ןב  ריאמ  קחצי  שטיוואקמיס ,
"טםהרבא עשת

"ם16653. במרב דודארקמה  ןב  ףסוי  "בחפאק  םילשורילשת

םיכרכ16654.  2 ץראהו -  םחנמארקמה  - רואנ , "ב ישת
"ד ביבא Tel Avivישת לת 

הרוסמהו16655. השמארקמה  ןב  ןבואר  "טתוילגרמ , םילשורימשת

"ת>16656. מא ירפסל  ימראה  םוגרתה   > וימוגרתו ה א םייחארקמה  "זלאימח , םילשוריסשת

םילארשי16657. ץראה  םימוגרתה   > וימוגרתו ב א ארקמה 
< םייחהרותל "זלאימח , םילשוריסשת

.16658< השעמו תוגה   > וימוגרתו ג א םייחארקמה  "זלאימח , םילשוריסשת

.16659< םיבותכל ימראה  םוגרתה   > וימוגרתו ה ב םייחארקמה  "זלאימח , םילשוריסשת

.16660< ןושל יניינע   > וימוגרתו ג ב םייחארקמה  "זלאימח , םילשוריסשת

םיאיבנל16661. "ע  בוי םוגרת   > וימוגרתו ד ב ארקמה 
< םייחםינורחא "זלאימח , םילשוריסשת

םיאיבנל16662. "ע  בוי םוגרת   > וימוגרתו ד א ארקמה 
< םייחםינושאר "זלאימח , םילשוריסשת

.16663< תולבקהה ןולימ   > וימוגרתו ג ג םייחארקמה  "זלאימח , םילשוריסשת

ישרדמ16664. הרותל  "י  ראה םימוגרתה   > וימוגרתו ג ג ארקמה 
םייחהדגא א> "זלאימח , םילשוריסשת

ישרדמ16665. הרותל  "י  ראה םימוגרתה   > וימוגרתו ג ג ארקמה 
םייחהדגא ב> "זלאימח , םילשוריסשת

.16666< הרותל סלקנוא  םוגרת   > וימוגרתו א םייחארקמה  "אלאימח , םילשוריסשת



רפסל16667. ךלמילאהברמה  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

ןרהאתוילגרמה16668. ןועמש  "אץיבוקשרה , קרבכשת ינב 

שודקה16669. ןויצדרמה  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "ךןוד ביבא Tel Avivשת לת 

ידראמ16670. לש  לטייפדרמה  אגרש  ןב  בד  םייח  "מץיבוניבר , םילשורישת

םיכרכ16671.  2 ןויצ -  תביש  דוחיא  יתליהקה  ןויצזכרמה  תביש  "גדוחיא  ביבא Tel Avivעשת לת 

בלכאשמה16672. ןב  בקעי  "וריאמ , םילשוריסרת

בודריבשמה16673. ןימינב  ןב  ףסוי  - קאהנייש , "ז ירת
"ח השרו Warsawירת

םיכרכ16674.  7 ינרותריבשמה -  "הץבוק  עשת

ץינמקד16675. לכימחיגשמה  לאיחי  "חןרטש , םילשורינשת

ריאמ16676. תימלושחיגשמה ר ' "גיחרזא , םילשוריסשת

םחורי16677. וניבר  לדנמחיגשמה  םחנמ  דוטאלפ , "" "דשח מח

.16678< תשדוחמ הרודהמ   > ןוגינה ישרש  םירהה , ןיב  רשאררושמה  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

לאונמעחישמה16679. בקעי  "גטחש , נשת

יבצ16680. יתבש  רימזיאמ  קחציחישמה  "זקביפס , םילשוריכשת

וריהזי16681. יכדרמםיליכשמה  ןב  השמ  "בןאמאמ , םילשורינשת

שודקה16682. ףסויןכשמה  הדוהי  שמשיסאגול , תיב 

וילכו16683. םייחןכשמה  לארשי  "הלטנמולב , םילשורילשת

הנוהכ16684. ידגבו  וילכו  ףסויןכשמה  הדוהי  שמשיסאגול , תיב 

םיאנתה16685. תפוקתב  ךלמילאלשמה  ןב  היבוט  "טןאמטוג , םילשורישת

ימלשוריה16686. דומלתה  דסונ  הילע  רשא  ולהנשמה  ירנה , "גםילו  'מרת גירבמיק  Cambridge

ימלשוריבו16687. ילבבב  ךלמילאהנשמה  "טרטכש , םילשוריישת

יאנתד16688. אתגולפו  הנושארה  השמהנשמה  ןב  יבצ  דוד  "דןאמפוה , ןילרב Berlinערת

אתפסותהו16689. הנשמה 
יכדרמ ןב  ריאמ  בקעי  דניקלאז ,

יולה "טהדוהי  הפיח Haifaצרת

םיכרכ16690.  13 ראב -  ימ  תוראובמה  עשוהיתוינשמה  יכדרמ  "חלבונק , קרבעשת ינב 

לארשיב16691. החפשמההחפשמה  תרהטל  "דזכרמה  םילשורישח

לארשיב16692. םירמאמהחפשמה  "דץבוק  קרבשח ינב 

הדועיו16693. לארשיב  ןרהאהחפשמה  "זטריביונ , ביבאטשת לת 

םיכרכ16694.  2 תידוהיה -  )החפשמה  ךרוע  ) לאקזחי "אגרבנטור , קרבמשת ינב 

ב16695. לודגה -  הרשטפשמה  "דןמכייט , "דשח בח רפכ 

לארשיב16696. טפשמה  יתב  תקיספב  ירבעה  םייחטפשמה  ןב  םוחנ  "טרבוקר , םילשורימשת

תונקתה16697. וקורמ -  תוליהקב  ירבעה  תודלותטפשמה  "דןוכמ  םילשורישח

לארשי16698. תנידמו  ירבעה  בקעיטפשמה  "טקזב , םילשוריכשת

לארשיו16699. לאגיטפשמה  "חרסינומ , הוקתסשת חתפ 

הלאה16700. "מםיטפשמה  "ושח קרבמשת ינב 

קחציעיפשמה16701. יול  "אגרובנזיג , "דסשת בח רפכ 

םולשעיפשמה16702. ןב  ןמלז  המלש  "בןילבה , םילשורימשת

םיכרכ16703.  2 ןמלסק -  םייח  המלש  לארשיעיפשמה ר ' "גןייבנפלא , "דעשת בח רפכ 



רזח16704. אלש  ןמלזעיפשמה  רואינש  "ארגרב , עשת

םיכרכ16705.  42 תעדואתביתמה -  הרות  "גאתביתמ  שת

םייחםידהיתמה16706. דוד  ןב  יבצ  "ציאדשכ , הפיח Haifaרת

השרפבש16707. קחציתוקיתמה  ןב  הידבוע  ןוני  "בהכרב , ןולוחפשת

ףסוי16708. הידבוע  יבר  לע  רנבאדימתמה -  ןב  לאקזחי  ןוני  "וןהכ , םילשוריעשת

םשםידימתמה16709. "וםוליעב  "דעשת מח

יתלאג16710. םייחןה  לאומש  "גשטייד , לשת

ויתוארונ16711. ןה  ףסויןה  "מטדימשדלוג , םילשורישת

ןוכשי16712. דדבל  םע  יולהןה  קיזייא  קחצי  ןב  בקעי  "דגוצרה , םילשורילשת

שדח16713. לוק  יכדרמןה  ןב  השמ  "בתוכז , םדרטשמאעת
Amsterdam

םישודקב16714. הירארדאנה  "חטורנקב , תילעסשת רתיב 

םיכרכ16715.  3 שורדהו -  םהרבאםואנה  "לןייטשנרוא , ביבאשת לת 

רמאמהו16716. רודגיבאםואנה  ןב  יבצ  דוד  "כןייטשרבליז , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ16717.  81 "הץבוקןמאנה -  ביבאשת לת 

םיכרכ16718.  29 אטיל > - זלט   > ידרחןמאנה "הןוחרי  זלטפרת

םיכרכ16719.  3 תמאב -  קחציםירמאנה  לאוי  "בןמדוג , םילשוריסשת

לאקזחי16720. לארשיאיבנה  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

לאומש א-ב16721. םינושאר -  "דםיאיבנה  היריל Liriaנר

םיכלמ א-ב16722. םינושאר -  "דםיאיבנה  היריל Liriaנר

שידקבגנה16723. םיק  ןב  באז  םייח  אמורד , - "הרב םילשוריצרת

לארשיב16724. ךלמילאתודיגנה  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"גןהכה םילשוריפרת

ןורימל16725. ריביסמ  באוירדנה  "הילארשי , "דנשת בח רפכ 

ינא16726. ביילהנה  קחצי  "דןייוודנרב , דודשאעשת

הכוס16727. להואב -  ןהכההנה  לאננח  "השמש , םילשוריסשת

םיאב16728. םימי  ןרהאהנה  ןב  לאירזע  םילשורי1992רבואט ,

םיכרכ16729.  2 םיאב -  םימי  .מ.מהנה  "טסצייר , "דנשת בח רפכ 

םיענ16730. המו  בוט  המ  רמרקהנה  תחפשמ  לש  םירישה  "זתרבוח  שת

אב16731. ךכלמ  זנאצהנה  תיב  "טתכרעמ  "דעשת מח

ךל16732. אובי  ךכלמ  המלשהנה  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ16733.  3 שרדנ -  ןהכההנה  החמש  לאפר  תיליעןמרקוצ , ןיעידומ 

הרורב16734. והילאהגהנה  "עףלוו , שת

תידיסח16735. תורמאהגהנה  "סטקל  יכאלמשת תירק 

הכלהכ16736. סחנפהגהנה  םחנמ  "בלביטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ16737.  6 םייחתוגהנה -  "חיבר , ןולוחעשת

םיכרכ16738.  2 םדא -  קחציתוגהנה  ןב  ביל  הדוהי  "הץישפיל , נרת

ךוניחה16739. דודתוגהנה  יכדרמ  ןב  ךלמילא  יבצ  "אםולב , םילשורימשת

םייח16740. תוחרואו  המלשתוגהנה  ןב  לאומש  "דגרבנירג , םילשוריסשת

ןילרק16741. יקידצמ  םויה  רדסו  בקעיתוגהנה  ןב  ןרהא  "ובולרפ , םילשוריטשת



תוידיסח16742. "גטוקילתוגהנה  דבחסשת רפכ 

תובוט16743. בקעיתוגהנה  ןב  הירכז  "ברנמיס , ,נרת אשראוו

א16744. םוי -  םוי  םייחתוגהנה  "היבר , ןולוחסשת

לארשי16745. לריתוגהנה  ריאמ  ןב  "בלארשי  ןימד Frankעת טרופקנרפ 

ודוהו16746. ףוע  תטיחש  ירדסו  תורשכ  ןימינבתוגהנה  ךורב  "בדלוגשור , םילשוריעשת

א16747. שדק -  תבשל  םייחתוגהנה  "גיבר , ןולוחסשת

הנשה16748. לכמ  יתבשתוגהנה  ןב  "חיכדרמ  בוקרקעש

םידימלתה16749. םע  םידמלמ  םידימלתהתוגהנה  םע  םידמלמ  "התוגהנה  בוקלידס Sudilkovצקת

םיקידצ16750. ריאמתוגהנה  באז  ןב  יבצ  "גץיבוקשומ , םילשוריישת

םיקידצ16751. בקעיתוגהנה  השמ  ןב  קחצי  םייח  "זקילאמ , ,צרת עראמ - וטאס

םיכרכ16752.  8 םיקידצ -  )תוגהנה  ךרוע  ) יולה המלש  םייח  "חגרבנטור , םילשורימשת

תבשב16753. תוילבק  השמתוגהנה  "דשימלח , םילשורישח

הנשה16754. שאר  המלשתוגהנה  רזעילא  "דקיש , םילשורינשת

הנותח16755. אשונב  יבר -  קחציתוגהנה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , םילשורישת

הליפת16756. םייחתוגהנה  ןולוחיבר ,

םדא16757. אהרטסואמתגהנה  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "ג,בקעי  ,סרת בוקרטעיפ

תסנכה16758. תיב  םיזנכשאהתגהנה  תליהק  "ה.םאדרטשמא  םדרטשמאעקת
Amsterdam

.16759< םייאופר םיבתכ   > תואירבה "ם)תגהנה  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ז ישת
"ט םילשוריכשת

וינוליפל16760. רבדה  סוקסלאוותגהנה  אטנאראט , אטשוק Istanbulר"עיד 

ןמיתב16761. תידוהיה  הליהקה  לאיחיתגהנה  "בןושחנ , ןגסשת תמר 

רדסה16762. ליל  ןדתגהנה  "ורטכש , "דסשת מח

"ל16763. שרהמ הלשימרפמתגהנה  םהרבא  ןב  השמ  "אתמ , םילשוריכשת

רהטמה16764. בלסרבמרהנה  "ן  רהומ ירפסמ  "אטקולמ  םילשוריעשת

ותנשמו16765. הדוהיב  ףסויעדונה  ןב  ביל  הירא  "לןמלג , םילשורישת

םייונכהו16766. םינמיסה  לארשיןוקירטונה  ןב  ריאמ  "ץןירפלייה , םילשורירת

תומדקא16767. לע  שוריפ  לארשי - > תעושת   > החלצה קיזייאיונה  הנוי  "בןמיינ , בוקרטויפערת

חצנהו16768. בוסירופמיונה  "ר  "דומדא םילשוריעשת

הרותה16769. לש  ינורמשה  לארשיחסונה  ןב  םייח  "דרלה , ןילרב Berlinפרת

יש16770. תחנמל  ןבתופסונה  לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,
יבצ רצב , "זםהרבא -  םילשורינשת

ךונחהו16771. ריאמרעונה  קחצי  "וןיול , םילשוריכשת

רפש16772. ירמא  "ח)ןתונה  נאר  ) ךורב ןב  והילא  םייח , - "גןבא ןימד Frankfעת טרופקנרפ 

תוכוס16773. םיארונ , םימי  רפש -  ירמא  יכדרמןתונה  "בןייטשלגס , םילשוריפשת

ךרד16774. םיב  ךלמילאןתונה  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"גןהכה בושטידרב Berdichevסרת

.16775< השדח הרודהמ   > ךרד םיב  ךלמילאןתונה  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"גןהכה םילשוריעשת

ךרד16776. םיב  םייחןתונה  ןרהא  "דגרבסורג , תילעשח ןיעידומ 



םיכרכ16777.  2 ךרד -  םיב  סחניפןתונה  ןב  םהרבא  - ןאמסכאוו , "ז צרת
"ט טספדוב Budapestצרת

חכ16778. ףעיל  תובישיהןתונה  "דינב  "דשח מח

גלש16779. ישיןתונה  "אןאימולזמ , ןולוחסשת

םיכרכ16780.  2 ידועיסה -  תווצל  תויתכלה  קדצתויחנה  ירעש  םילוחה  "התיב  םילשורילשת

לארשי16781. ץראב  יבצתולחנה  קחצי  "עןילטייצ , קרבשת ינב 

בהזמ16782. רתלאםידמחנה  םייח  ןב  ןמלז  המלש  "טךילבונק , םילשוריעשת

םיכרכ16783.  5 בהזמ -  קודצםידמחנה  המלש  ןב  ףסוי  "זןמפוה , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ16784.  2 בהזמ -  לאפרםידמחנה  ןב  סחנפ  "גיחיבז , םילשוריעשת

זפמ16785. לאפרםידמחנה  ןב  סחנפ  "ויחיבז , םילשוריסשת

ןמיתמ16786. םירשנ  יפנכ  לע  הידעסםינושחנה  ןב  םולש  "ולאילמג , םילשורינשת

א16787. תודיסחב -  דוקירהו  רזעילאןוגינה  ןב  ןועמש  ריאמ  - ירושג , "ו ,טשת ביבא לת 

קידצה16788. לש  יבצןוגינה  איג  "דץנימ , "דשח מח

םייחל16789. יבצןודינה  ףסוי  "עץיבוג , םילשורישת

הלילה16790. לכ  בילרועינה  םייח  טנ , ' "וצרמ תיליעסשת ןיעידומ 

"טרינהרינה16791. םילשוריסרת

.חןיאושינה16792. "בןייטשנצילג , םירפאסשת הלעמ 

םיכרכ16793.  2 הדגאבו -  הכלהב  םולשןיאושינה  דוד  חיקנ , '' םילשוריעשת

מתונויסנה16794. "עץרווש , קרבשת ינב 

לדנעמ16795. םחנמ  תודלות ר ' ןנחויךיסנה -  והילא  "והירארוג , "דעשת בח רפכ 

שטיוואבויל16796. תכלממב  ישישה  םחנמךיסנה  "טםיובלגיז , "דסשת בח רפכ 

ץראב16797. ויה  ללהםיליפנה  ןב  לאומש  "דגרבנטור , "דשח מח

החמשב16798. רשא  דודלשפנה  רשא  ןב  קחצי  "אןורקוש , םילשוריעשת

םילהתב16799. רשא  דודלשפנה  רשא  ןב  קחצי  "זןורקוש , םילשורינשת

שדוקה16800. תמכח  היחה -  םולששפנה  ןב  בקעי   > ללהמ ינדעה ,
< "אהלהמ ביבאסשת לת 

םיכרכ16801.  2 המכחה -  ןואילשפנה  - יד בוט  םש  ןב  "חהשמ  לזב Baselסש

לשמכ16802. "חתעדשפנה  תובוחרעשת

םינומירה16803. רנבאוצנה  "זןוסילא , םילשוריסשת

םינומרה16804. המלשוצנה  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

םיכרכ16805.  2 "זחצנהחצנה -  בובלפרת

שדחהםינצנה16806. בושיה  תבישי  .ביבא  "אלת  ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ16807.  2 תיד -  " בחה "דץבוקהדוקנה  "דסשת מח

תבש16808. תימינפה  בדהדוקנה  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבשח ינב 

המחנהו16809. ךורבהמקנה  ץפח , יבצ -  "הרגרבניו , תפצסשת

ןויצב16810. רכששיראשנה  ןב  יבצ  לאומש  םיובלטייט ,
"גרב םילשורישת

המישמ16811. המיסןיאושנה -  "דירצב , םילשורינשת

הלודגה16812. ןירדהנסב  הירכזאישנה  ןב  יבצ  םייח  "השביוט , הניופרת

לארשיב16813. דודתואישנה  ןרהא  ןב  ןסינ  םהרבא  "זןייטשנרוא , ביבא Tel Avivטשת לת 



םיכרכ16814.  2 תיקולאה -  .צהמשנה  "אינונבל , "דעשת בח רפכ 

שידקהו16815. ןתנהמשנה  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "זןהכ , םילשורינשת

.16816< תורפסמ תוחור   > תורפסמ העושיתומשנה  השמ  ןב  הדוהי  "חהייתפ , םילשוריכשת

ןידעה16817. בלסרבמקשנה  ןמחנ  יבר  "אתרותמ  םילשוריסשת

םיכרכ16818.  13 )רשנה -  ךרוע  ) הדוהי םהרבא  - ץרוש , "ג צרת
"ד יונריטשת

םיכרכ16819.  138 קדצרשנה -  ןהכ  "גףסוי  בובל Lvovכרת

לודגה16820. .ירשנה  "דבולמ , "דשח מח

םירפסה16821. תיבב  לודגה  )רשנה  ךרוע  ) םהרבא "הדוד , םילשוריסשת

רפש16822. ירמא  דודןתנה  ןב  ץריה  ילתפנ  והיעשי  - אריפש , "ח מרת
"נ הלשימרפ Przemyslרת

םיכרכ16823.  9 רפש -  ירמא  יכדרמןתנה  "חןייטשלגס , םילשוריעשת

ינפמ ה'16824. רשב  לכ  ןויצסה  ןב  "ד.ק  קרבשח ינב 

ינפמ ה'16825. המלשסה  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

רוגטק16826. אשוזסה  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "דשרוט , השרו Warsawפרת

א-ב16827. רוגטק -  יולהסה  בקעי  ןב  םהרבא  "זרדוהמ , ופי Jaffaישת

ררל ע"ה16828. ןהכה  יבצ  םירפא  ברה  םירפאאבסה -  "זררל , "דעשת בח רפכ 

ץישודארמ16829. שודקה  לארשיאבסה  ןב  קחצי  "זיספלא , ביבא Tel Avivישת לת 

הקדובלסמ16830. לאנתנאבסה  דוד  "ורגרבנייו , ןילקורבמשת

םיכרכ16831.  2 ילאס -  אבב  אנדיס  רומדא  אשידק  לארשיאבסה  ןב  ךורב  "האריצחיבא , תוביתנמשת

אקראוומ16832. אשידק  רדנסכאאבסה  ונמרכ  ןוכמ 

םיכרכ16833.  2 ןימיזדארמ -  אשידק  ןויצאבסה  ןב  "בןמגולק , "דעשת מח

יליושקלצ16834. דוד ע"ה  יבר  ףסויאבסה  "דןמטרה , "דשח מח

םיכרכ16835.  4 הבשחמבו -  הכלהב  לארשיהביבסה  "דהביבס , םילשוריסשת

יולהינלבסה16836. ץרה  ילתפנ  ןב  ביל  לאוי  "נגוצרה , השרו Warsawרת

םיכרכ16837.  2 הרשי -  אבאהרבסה  רזעילא  ןב  הדוהי  "ויקסנילוו , םילשוריכשת

תבש16838. תפסות  תלעמב  םשהלוגסה -  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ16839.  70 באזהלוגסה -  םחנמ  - הדיסח , "ה צרת
"ז םילשורישת

םיכרכ16840.  3 ךורעה -  לשיפרדסה  לאיחי  ןב  בקעי  השמ  "אןטרגניו , םילשורינשת

"י16841. שרל "י)םירדסה  שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  קרוי New Yorkישת וינ 

בלול16842. תוכלה  הכלהל -  לארשיאיגוסה  "טקארטשדולב , "דעשת מח

דוסיהו16843. לארשידוסה  "וןיול , דולמשת

התכלהכ16844. ןועמשהכוסה  ןב  םהרבא  יכדרמ  "חךורב , "דעשת מח

יכדרמםלוסה16845. םהרבא  "זבילטוג , םילשורינשת

םיכרכ16846.  6 דעומל -  ,םלוסה  גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
יולה ביל  הדוהי  ןב  םולש  ךורב 

םיכרכ16847.  9 רפוסרפוסה -  ןתח  תבישי  ינרות  "גץבוק  משת

לארשיב16848. רזעילאהיגולויצוסה  ןב  ןועמש  ריאמ  "זירושג , ,צרת םילשורי

םיכרכ16849.  2 "גרקוסהרקוסה -  טספדובצרת

)רודיסה16850. ךרוע  ) הילדג "גרדנלרבוא , סשת



ותולשלתשהב16851. םייחרודיסה  ןב  המלש  "הלט , םילשורימשת

חילצמ16852. שיא  קייודמה  קרברודיסה  ינב  .ו  " סשת .רודיס  "ו.תוליפת  קרבסשת ינב 

םלשה16853. ןבוארםינמיסה  ןב  בקעי  סחניפ  "גןהכה , ןודנול Londonישת

תאטח16854. תרותמ  "א)םינמיסה  מר  ) לארשי ןב  השמ  "נשלרסיא , השרו Warsawרת

יפוסה16855. יבוקןוניסה  "דיול , "דשח מח

ידיסחה16856. השעמהו  קחצירופיסה  "טיספלא , ביבאנשת לת 

תידיסחה16857. הילדגתרופיסה  "בלאגנ , םילשוריסשת

ימע16858. ךרדמ  לושכמ  בקעיוריסה  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנידלאוו ,
"זוהילדג םילשוריטשת

הכלהה16859. ןוממ ע"פ  ימכסה  חוסינ  ןוממ -  ללהםכסה  םהרבא  ןב  ףסוי  "וגרבדלוג , םילשורינשת

האיציניו16860. יסופדב  תושרו  ריאמהמכסה  "אוהינב , םילשורילשת

"ה16861. יארה ןמלזתומכסה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשוריעשת

ץראה16862. בושי  ןינעב  דעוה  ילעב  .גתמכסה  " מרת .םילשורי  "ג.המכסה  םילשורימקת

תובותכ16863. תיליעתכסה -  ןיעידומ  רימ  "טתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ16864.  2 עמשו -  לאומשתכסה  ןב  בקעי  "ויסחנפ , םילשוריסשת

תידוהי16865. תיוזמ  והילאירלולסה  "אריאמ , םילשוריעשת

ךירטסיוא16866. ןרהרעמ  ןלופ , םהיפ  גהנמכו  רדסכ  תוחילסה 
גרפאיזעלשו .ט  " לש .תוחילס  "ט.תוליפת  גרפ Pragueלש

םיזנכשאה16867. גהנמ  יפל  הנשה  לכל  םיהלדרתוחילסה  .ה  " נרת .תוחילס  "ה.תוליפת  םיהלדר Roedelheimנרת

םיכרכ16868.  3 ךירוצמ -  "ק  ליברוקממסה ףסוי  ןב  "חקחצי  םילשוריסשת

םיכרכ16869.  2 לכא -  ונניא  באזהנסה  "דלביק , קרבשח ינב 

םהרבאןירדהנסה16870. "הרלכיב , םילשורילשת

קוק16871. ברה  תנשמב  ןימינבהירוגינסה  "טיתרפא , םילשוריישת

היתוכרבו16872. ןרהאהדועסה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשורינשת

בקעי16873. תולהקה  לעב  וניבר  לע  "ל  צז ךש  "מ  ארגה דפסה 
"ל "לצז צז ךש  "מ  ארגה "הדפסה  קרבמשת ינב 

רמ16874. ףלוודפסה  באז  "זרדלפגנאל , גרפירת  Prague

ןמלוש16875. יבצ  ןתנ  יבר  ןואגה  לע  םוחנדפסה  "חגטנטוג , קרבעשת ינב 

םכח16876. תריטפ  לע  "ל)דפסה  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "חהדוהי  גרפ Pragueנש

השמאדפסה16877. ןב  ביל  הירא  "בץניצ , משת

םכח16878. לש  לאקזחיודפסה  יבר  לש  ורכזל  םידפסה  ץבוק 
רלטרב

לאפרהריפסה16879. ןב  ןושמש  "בשריה , ,פרת זדול

תירבעה16880. ףסויתונפסה  ןב  לאפר  .]יאטאפ , "ח צרת ], םילשורי

א16881. רפסמ -  לדנמלספסה  םחנמ  "גץיבוקשרה , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ16882.  5 היפרגוילביבלרפסה -  תע  - בתכ  "ד ישת
"א םילשוריכשת

םיכרכ16883.  2 )רפסה -  ךרוע  ) והילא ףסוי  "חץיבושבומ , םילשוריסשת

הכלהב16884. ןתנרפסה  ןב  ןנחוי  והילא  "גהירארוג , ןולוחסשת

רסומ16885. םשה , תומחלמ  םשה , תרות   > ןורכזה רפסה 
< יולהםשה קחצי  ןב  השמ  "יאריפש , בובלרת  Lvov



ןבלה16886. םשרפסה  "טםוליעב  קרבכשת ינב 

ותוחתפתהב16887. ירבעה  לבייפרפסה  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "וןמרבה , ביבא Tel Avivשת לת 

הוצמה16888. תבל  .ירפסה  "דהכלמ , "דשח מח

תידוהי16889. תיווזמ  תרושקתהו  והילאתורפסה  "דריאמ , םילשוריעשת

םיכרכ16890.  2 םינוציחה -  םהרבאםירפסה  "לאנהכ , םילשורישת

םילשוריב16891. וספדנש  םיירבעה  עשוהיםירפסה  בקעי  תב  הנשוש  "גיולה , םילשוריכשת

יקסביינק16892. "ח  רגה וניבר  לש  לאיחיםירפסה  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"חיולה קרבעשת ינב 

הפונח16893. רוסיאו  ךבלמ  סעכ  השמרסה  "אןדיבא , םילשוריעשת

ךבילמ16894. סעכ  םהרבארסה  "חיקסלובוט , קרבלשת ינב 

הכלהב16895. יכדרמתולכתסה  "ושאטופ , םילשוריסשת

הקירמאב16896. "ה  מרה הדוהיתולכתסה  ןרהא  ןב  השמ  "טץיוורוה , קרוי New Yorkצרת וינ 

רתסאב16897. ללהםירתסה  ןב  םהרבא  "וןילביר , םילשוריסשת

תורוקמב16898. םחנמהדובעה  "הףסא , םילשורימשת

לארשי16899. ישאו  ןושרגהדובעה  ןב  הירא  לאיתוקי  - ראהלמאק , "ה צרת
"ו םילשוריצרת

בלבש16900. "חםיטוקילהדובעה  םילשורימשת

םיכרכ16901.  22 תודהיהורבעה -  םידוהיה  ימי  ירבדל  ןועבר 
"גהיסורב ביבאישת לת 

םיכרכ16902.  8 ילארשיה -  ריאמרבעה  יקסנר , ' "אצש ביבאלשת לת 

הפורעה16903. חנהלגעה  "וטימס , ,צרת םלשורי

תישילשה16904. יבצהלגעה  "טרבוניש  םילחנסשת

םיכרכ16905.  574 תידרחההדעה -  הדעה  "זןואטב  םילשורילשת

בושיה16906. תפוקתב  תידרפסה  הנינפהדעה  ןומלט , - "בגרומ םילשורינשת

םיכרכ16907.  80 ךילרעדניק -  הדעההדעה  "אתכרעמ  םילשוריפשת

לארשיב16908. ןהכתודעה  םהרבא  תב  הנח  "זןוהט , ,ישת םילשורי

ןמאנה16909. השמדבועה  בקעי  "אללה , םילשוריפשת

.16910' טיילעטאס ירוחאמש ה' 'תודבועה  טיילעטאס ירוחאמש ה' תודבועה 

הונעהו16911. עשוהיזועה  ואל , "גרגה  םילשורינשת

לדנמןיועה16912. םחנמ  ןב  השמ  "וץינוק , נקת

םיובנריב16913. ןתנ  ד"ר  לודגה -  יכדרמהלועה  "דיופילס , םילשוריכשת

ןטקה16914. בקעיםלועה  ןב  ףסוי  קידצ , - "גןבא ואלסרבסרת

דומלתה16915. תמיתח  ירחא  באזןישנועה  הדוהי  ןב  החמש  "בףסא , םילשוריפרת

דיב16916. גילזזעה  לאירזע  ןב  עשוהי  "גןייטשנילרק , ירוגליב Bilgorajערת

הנשויל16917. השמהרטעה  ןב  בקעי  "סללה , םילשורישת

ידרפסה16918. לאינדןויעה  "טןיראיוב , םילשורימשת

תרעוב16919. םייחהרייעה  םהרבא  "בסוילמס , םילשוריפשת

םויד ז"ך16920. םויד ז"ךיוליעה  "דיוליעה  עשת

רסח16921. יבצרקיעה  "זןור , םילשוריעשת

םיכרכ16922.  3 חרזממ -  דודריעה  "טםהרבא , םילשוריעשת



לידב16923. םיקספובוריעה  "טתובושת  יזרנשת וינ ג'

ןודנולב16924. רדוהמה  ןודנולבבוריעה  רדוהמה  בוריעה 

ונלש16925. תומרבוריעה  רדוהמה  "ובוריעה  םילשוריעשת

ןילופב16926. םידוהיהו  ןתנםינוריעה  לאירזע  "אקנרפ , השרו Warsawפרת

םיכרכ16927.  2 יבוקיאנותיעה -  "ביול , "דעשת מח

םיכרכ16928.  6 "הץבוקהילעה -  םילשוריסשת

םיכרכ16929.  2 ןמיתמ -  הלודגה  השמהילעה  "הארבג , קרבעשת ינב 

תינרות16930. הירלקפסאב  לארשי  ץראל  ןרהאהילעה  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

.16931< רבד רוקח   > רבד לאפרםלעה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
והילא הדאעס , היחרז -  "וקחצי  קרבסשת ינב 

ראב16932.  > ןואג ארירש  בר  תרגא  רבד - > רשפ   > רבד םלעה 
< םהרבאםהרבא הטופח ,

יוליגו16933. "םםלעה  אר "דןהכה , םילשורישח

רחבנה16934. ןנחלאםעה  םהרבא  "פיול , רתיבשת

םיכרכ16935.  2 זע -  יררהל  ןורודתדמעה  "טיררה , "דעשת מח

האושה16936. תפוקתב  הינמור  ידוהי  לש  תינחורה  בקעיהדימעה  "גרלג , דולסשת

םיכרכ16937.  2 ינרותקמעה -  "חףסאמ  רפסנשת תירק 

םיכרכ16938.  2 הכלהקמעה -  קמע  תבישי  "מץבוק , שת

םיכרכ16939.  77 ינרותקמעה -  "אץבוק  םילשורילשת

"גץעהץעה16940. ןילבול Lublinצרת

םיכרכ16941.  3 ליכשהל -  ףסויץעה  ןב  לאיחי  "וירזוע , דעלאסשת

היתואצותו16942. באזתולצעה  םחנמ  "זרואמ , םילשורינשת

םהרבאהדקעה16943. ףסכ , "דרה  לאימרכשח

רושימל16944. החמשבוקעה  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"גןבואר קוטסילאיב Bialystokערת

רושימל16945. ןועמשבוקעה  "חןמ , םילשוריסשת

רושימל16946. השמבוקעה  יבצ  ןב  דוד  "גןהאק , םילשורינשת

אנ16947. רזעילאברעה  ןב  והיעשי  "דדניו , "דשח מח

הכלהב16948. בודתוברעה  הדוהי  "פרנטור , קרבשת ינב 

"ת16949. ישעב שבד  לוכאל  גהנמה  תודוא  יכדרמהרעה  המלש  "דרגרבניטש , ןודנול Londonכשת

הבסהה16950. תוצמ  תרוצ  ןינעב  םשהרעה  "אםוליעב  "דפשת מח

"ר>16951. ופד  > אמורמךורעה לאיחי  ןב  המור Romeר"לןתנ 

.16952< רגניזלש תרודהמ   > אמורמךורעה לאיחי  ןב  "דןתנ  ביבא Tel Avivשח לת 

קלח א16953. ךורעה > ןחלש  םע   > אמורמךורעה לאיחי  ןב  "הןתנ  השרו Warsawערת

םיכרכ16954.  3 ךרעה > - רקי   > ןבךורעה ףסוי  יולה , אמורמ -  לאיחי  ןב  ןתנ 
ץריה ילתפנ 

 - "א שת
"ט ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ16955.  9 אמורמךורעה -  לאיחי  ןב  זפרתןתנ  ןילרבזער -  - ורזיפ

םיכרכ16956.  2 רצקה -  אמורמךורעה  לאיחי  ןב  "אןתנ  בובללרת  Lvov

םיכרכ16957.  9 םלשה -  אמורמךורעה  לאיחי  ןב  - ןתנ  "ח לרת
"ב נרת



םיכרכ16958.  2 שילזיימ > - תרודהמ   > ימלשוריה לע  ,ךורעה  שילזיימ אמורמ -  לאיחי  ןב  ןתנ 
"דריאמ קרבנשת ינב 

.16959< רדהו זוע  תרודהמ   > "ס שה לע  אמורמךורעה  לאיחי  ןב  "חןתנ  םילשוריסשת

םיכרכ16960.  3 שילזיימ > - תרודהמ   > "ס שה לע  ,ךורעה  שילזיימ אמורמ -  לאיחי  ןב  ןתנ 
"בריאמ קרבנשת ינב 

םהרבאתורעה16961. "מרנסיר , קרבשת ינב 

םיכרכ16962.  5 והילאתורעה -  קחצי  "אןייטשנרב , םילשוריכשת

א16963. יקחצי -  בקעי  םהרבא  לדייזתורעה  "וןייטשפא , םילשורינשת

ליא16964. יקיפא  לדייזתורעה  "הןייטשפא , םילשוריסשת

רדסה16965. ליל  ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "אלייוו , "דפשת מח

תבשב16966. לחש  םירופ  ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "אלייוו , םילשוריפשת

םילעופ16967. תוריכשו  תונכדש  ךוות  ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "טלייוו , םילשוריעשת

הליפת16968. ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "עלייוו , םילשורישת

תוכוסו16969. "כ  הוי ר"ה , תוכרבו -  הליפת  ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "אלייוו , םילשוריפשת

שידקו16970. "ץ  שה תרזח  הליפת , ינידב  יבצתורעה  םהרבא  "טלייוו , םילשוריעשת

םינוש16971. םינינעבו  ץראב  תויולתה  תוכלהב  בדתורעה  עשוהי  "דיקציזדורג , "דשח מח

דוחי16972. תוכלהב  םייחתורעה  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"אסורדוט "דפשת מח

םיכרכ16973.  3 םירואיבו -  םירוריב  לארשיתורעה  "בןמרב , קרבסשת ינב 

אמק16974. אבב  תכסמב  לארשיתורעה  ןב  הינתמ  "גןידנה , קרבסשת ינב 

הכוסו16975. תוכמ  תכסמב  לארשיתורעה  ןב  הינתמ  "גןידנה , קרבסשת ינב 

"ס16976. שה תויגוסב  ןהכהתורעה  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת

ןיליפתו16977. הוצמ  רב  יניינעב  הדוהיתורעה  "סרנזשט , םיקפואשת

חספה16978. ינינעב  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "ולאצנבנ , קרבסשת ינב 

תוכוסה16979. גח  ינינעב  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "גלאצנבנ , קרבסשת ינב 

םיניינע16980. דועו  הכונח  ינינעב  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "זלאצנבנ , קרבסשת ינב 

םינינע16981. ראשו  הלימ  ינינעב  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "טלאצנבנ , קרבסשת ינב 

ןימוחת16982. ינינעב  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "גלאצנבנ , קרבסשת ינב 

תועינצב16983. רמתיאתורעה  ןב  קיזייא  קחצי  "אםיובנזור , קרבמשת ינב 

"ב16984. נשמו "ע  ושב רמתיאתורעה  "דפעט , תיליעשח ןיעידומ 

ןקזה16985. "ר  ומדא ךורע  ןחלשב  עשוהיתורעה  סורג , קחצי -  ףסוי  ןילבה ,
"זןהכה םילשורילשת

ו16986. דעלא - )  ) םימימתה "דץבוקתורעה  דעלאעשת

םיכרכ16987.  3 וטנורוט - )  ) םימימתה "חץבוקתורעה  וטנורוטעשת

.16988( דנלייא ןטעטס   ) םימימתה "עץבוקתורעה  שת

םיכרכ16989.  557 "ש -  נאו םימימתה  "בץבוקתורעה  לשת

לבויה16990. רפס  םירואיבו -  הרותתורעה  ילהא  ידימלתד  "עץבוק  שת

ןיזחוא16991. םינש  םירואיבו -  לואשתורעה  "דהניוט , תילעשח ןיעידומ 

הטוס16992. םירואיבו -  השמתורעה  והילא  ןורכז  "גתורובח  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיקרפ ה-ו16993. תועובש  םירואיבו -  הירנתורעה  םהרבא  רואמ , ךורב -  "פםידיסח , תיליעשת ןיעידומ 

םירואיבו16994. םשתורעה  "דםוליעב  "דשח מח



לבויה16995. רפס  םירואיבו -  םירואיבותורעה  תורעה  "עתכרעמ  קרוישת וינ  ןילקורב 

םיכרכ16996.  9 םירואיבו -  קדצתורעה  חמצ  "גללוכ  םילשורינשת

םיכרכ16997.  9 םירואיבו -  יבצתורעה  ןב  ןושרג  לאימחרי  ןיטשלדא ,
"אהדוהי קרבפשת ינב 

םיכרכ16998.  5 םירואיבו -  דעהסטייגדתורעה  דומלתה  תיב  "נללוכ  דעהסטייגשת

םיכרכ16999.  4 םירואיבו -  לארשיתורעה  "חץיבולדנמ , םילשוריעשת

"ם17000. במרל הבושת  להב ' םירואיבו  םשתורעה  "חםוליעב  "דעשת מח

תוכלהבו17001. רקובה  תמכשה  תוכלהב  םירואיבו  תורעה 
סחנפתיציצ "טןהכ , דעשת '' מח

דעומה17002. לוחו  בוט  םוי  תוכלהב  םירואיבו  סחנפתורעה  "טןהכ , דעשת '' מח

ץיק17003. תודיסחבו -  הלגנב  "ש  וקלב םירואיבו  תורעה 
"ד "דץבוקמשת משת

הציב17004. תכסמב  םירואיבו  לארשיתורעה  "חץיבולדנמ , םילשוריעשת

שאמ17005. לצומ  רפסב  םירואיבו  סחנפתורעה  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

ןיבוריע17006. ינינעב  םירואיבו  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "דלאצנבנ , קרבסשת ינב 

תיביר17007. ינינעב  םירואיבו  ילתפנתורעה  ןב  םוחנ  "גלאצנבנ , קרבסשת ינב 

ךשנ17008. והזיא  קרפב  םירואיבו  לארשיתורעה  "דץיבולדנמ , םילשוריעשת

ןקזה17009. וניבר  "ע  ושל ןורחא  סרטנוקב  םירואיבו  ןרובלמתורעה  םיכרבא  ללוכ  ירבח 
"מהילרטסוא ןרובלמשת

ג-ה17010. תומישרב -  םירואיבו  "חץבוקתורעה  טיורטדנשת

הנמטה17011. תוכלה  ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושב םירואיבו  קדצתורעה  חמצ  םיכרבא  "חללוכ  םילשוריסשת

הדנ17012. תכסמ  לע  םירואיבו  םירואיבותורעה  "התורעה  קרבסשת ינב 

הרורב17013. הנשמה  רדס  לע  םירואיבו  לדנמתורעה  םחנמ  "דןירפלה , "דשח מח

"ש17014. נאו םימימת  םירואיבו  "חץבוקתורעה  ימאימסשת

תוחנמ17015. תוראהו -  יבצתורעה  ןב  עשוהי  "חטור , קרבסשת ינב 

תוראהו17016. לארשיתורעה  ןב  בקעי  לאומש  "הרשקה , קרב Bene Berakעשת ינב 

תוראהו17017. דודתורעה  "דגנילרטש , קרבשת ינב 

דעומה17018. לוח  תוכלהב  תוראהו  לאפרתורעה  ןויצ  ןב  "דזיוהנירג , "דשח מח

םירופיכה17019. םוי  תדובע  רדסב  תוראהו  יכדרמתורעה  ןב  םירפא  "עסוארטש , קרבשת ינב 

תוצמ17020. תיפא  ינינעב  תוראהו  לאפרתורעה  ןויצ  ןב  "טזיוהנירג , שמשעשת תיב 

הרותה17021. לע  "ן  במרה שוריפב  תוראהו  קחציתורעה  "גןעשרהאמ , טסעפאדובפרת

םירדנ פ"ק17022. םישודיחו -  ביילתורעה  עשוהי  ןב  םייח  ףסוי  "בןמרבה , םיקפואנשת

תוכרב17023. םישודיחו -  ןויצתורעה  ןב  "פרברול , "דשת מח

םיכרכ17024.  9 םישודיחו -  יבצתורעה  לאקזחי  ןב  לארשי  "טביוט , קרבנשת ינב 

תכסמב ב"ק17025. םישודיחו  סחנפתורעה  םחנמ  "בלביטש , קרבסשת ינב 

ןיטיג17026. תכסמב  םישודיחו  סחנפתורעה  םחנמ  "בלביטש , קרבסשת ינב 

םישדק17027. ינינעב  םישודיחו  םחנמתורעה  רזעלא  "זטרפלה , םילשוריעשת

ימ17028. תולפת  לע  ירעי  לש א ' ורקחמל  םיאולמו  תורעה 
לאינד יךרבש "הןהכ , םילשוריכשת

םינויעו17029. "וץבוקתורעה  משת

םיכרכ17030.  2 תג > - תירק  "ל  תות  > םינויעו "עץבוקתורעה  תגשת תירק 



םיכרכ17031.  25 םינויצו -  .אתורעה  "חןרטסוא , קרבעשת ינב 

םיכרכ17032.  5 םינויצו -  יבצתורעה  ףסוי  "דןייטשפא , םילשורישח

אשידק17033. אינת  רפסל  םינויצו  ףסויתורעה  היננח  "טךבנזייא , םילשוריסשת

ןטק17034. דעומו  הציב  תכסמב  "ת  ושו ריאמתורעה  "פלדנמ , דצימשת

תוירוהו17035. תוכמ  תכסמב  "ת  ושו ריאמתורעה  "פלדנמ , דצימשת

ןיכרע17036. תכסמב  "ת  ושו ריאמתורעה  "טלדנמ , דצימעשת

.17037< ןאוידהו םינואגה  תובושת   > םינוקתו םינוקיתותורעה  "ותורעה  קילכרת  Lyck

אתועינצד17038. ארפס  לע  "א  רגה רואבל  - תורעה  לקייח םייח  ןב  המלש  בושילא ,
רלוגור בקעי  ןב  "דוהילא  שח

.17039, והילא די  אתועינצד -  ארפס  לע  "א  רגה רואיבל  תורעה 
המלחאו ובש  םשל 

 - לקייח םייח  ןב  המלש  בושילא ,
רלוגור בקעי  ןב  - והילא  "ד שח

הכונחל17040. םהרבאתורעה  "הןמשירפ , םילשוריעשת

.17041( תיעיבש ינינעב   ) השעמל לדנמתורעה  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  - האנ , "ב ישת
"ג םילשוריישת

ימלשוריו17042. ילבב  "ס  שה תויגוסל  רבתורעה  בוד  ןב  םהרבא  סייוו ,

ימלשוריהו17043. ילבבה  "ס  שה תויגוסל  םהרבאתורעה  "דסייו , ןגשח תמר 

חספ17044. תוכלה  ןקזה  "ר  ומדא "ע  ושל בילתורעה  הירא  ןב  ףסוי  והילא  "וןילביר , לשת

"א17045. דיחה ןרמ  תאמ  "מ  וח "ע  ושל לאפרתורעה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  םילשוריעשת

אעיצמ17046. אבב  הרובחה -  ינבמ  השמתורעה  תלחנ  "אללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ17047.  2 הרובחה -  ינבמ  השמתורעה  תלחנ  ללוכ  ןויע  "גתרובח  קרבעשת ינב 

ןישודיק17048. תכסמ  החמשתורעה  ירעש  תבישי 

םייח17049. תוחרוא  לע  לאומשתורעה  ןב  המלש  לאירתכ  ךברוא ,
ןהכה "דךורב  עודישח אל 

רהזה17050. לע  םחוריתורעה  "גרנייל , ישת

תוכרב17051. בקעי -  תוליהקה  לע  ןועמשתורעה  ןב  םולש  םהרבא  ןמטרב ,
לדנמ "טםחנמ  םילשוריעשת

יריאמהל17052. הריחבה  תיב  רפס  לע  םחנמ מתורעה  "טרשכ , שת

הרותל17053. "י  שר שוריפ  לע  רשאתורעה  "מרזייו , ביבאשת לת 

תוכלה17054. ברה -  "ע  וש לש  ןורחא  סרטנוק  לע  תורעה 
הרות ןבוארדומלת  ןב  ןד  "דבוסנח , קרבשח ינב 

ןוזלחד17055. אלכת  סרטנוק  לע  "שתורעה  יא "דןמפר , קרבשח ינב 

אמק17056. אבב  תורצק -  בדתורעה  יבצ  ןב  הירא  "בץרהפרש , "דפשת מח

םיכרכ17057.  11 תורצק -  םוחנתורעה  סחנפ  ןב  השמ  "ארגרובמה , שמשפשת תיב 

תבש17058. תוכלהב  תורצק  סחנפתורעה  "טןהכ , דעשת '' מח

םיכרכ17059.  24 בישילא -  "ש  ירגה וניבר  םהרבאתורעה  ןב  םולש  ףסוי  "דבישילא , םילשוריעשת

לוח17060. םידעומה -  רעש  רפס  לע  םירוריבו  תוראה  תורעה ,
םשדעומה "דםוליעב  "דשח מח

תימצע17061. המשגהו  ןרהאהכרעה  ןב  לאירזע  "גרבואט , "דעשת מח

.17062" ףמעלק עקמאג   " השדחה הנוכמה  לש  תרוקב  םהרבאתכרעה  ןב  בוד  קחצי  "גץיבוקפל ,' קרוי New Yorkישת וינ 

ינעהו17063. החמשרשעה  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
ןבואר



"ודיתעהדיתעה17064. ביבא Tel Avivשת לת 

ןאכ17065. םוחנדיתעה  "הץיבוניבר , "דעשת בח רפכ 

םוקמ17066. הארמו  רציקו  יולהקתעה  ףסוי  ןב  לאומש  "אףרוצ , רדואדמת טרופקנרפ 
Frank

תרחא ע"פ17067. הטש  הרותה -  לע  "ע  בארה שוריפ  קתעה 
ריאמכ"י ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא םילשוריכשת

םירוכיבהו17068. ןתנהאפה  קחצי  ןב  יבצ  םייח  "גןרוהנייא , קרבעשת ינב 

העושיהו17069. הדוהיתודפה  ןב  םולש  "אהרוצנמ , רפסעשת תירק 

םייובש17070. ןוידפ  ראפהו -  עשוהיתודפה  ואל , "טרגה  אריפשסשת זכרמ 

ראפהו17071. בוסירופמתודפה  "ר  "וומדא םילשוריעשת

ןקרופהו17072. בקעיתודפה  ןידמע  ןואג -  ףסוי  ןב  הידעס 
יבצ ןב  "טלארשי  הנוטלא Altonaכקת

תודוהל17073. ארבנ  דסחהפה  תבהאו  דומילל ח"ח  ברע  ללוכ 
"אןויעב תיליעעשת ןיעידומ 

הב17074. םהרבאךופה  ןב  הדוהי  לאינד  "בךולב , רפספשת תירק 

הב17075. ךופהו  הב  לאיחיךופה  ןב  ביל  הדוהי  דוד  "חםיוב , תיליעעשת רתיב 

ןהכהקסופה17076. ןנחלא  ןב  לאילמג  "דץיבוניבר , קרבשח ינב 

םיכרכ17077.  14 והילאקסופה -  ןב  לליה  - קסופ , ת"ש
"א ביבאשת לת 

דומלתו17078. ארקמב  בודלעופה  םהרבא  ןב  באז  םייח  "הסנייר , קרוי New Yorkצרת וינ 

םתוחהו17079. בילחתופה  הדוהי  ןב  ןימינב  "חןוסלטיג , קרוי New Yorkנרת וינ 

רעש17080. לאכימחתופה  ןב  והילא  םהרבא  בוט , "ז]יכ  טשת ](, םילשורי )

תשרופמ17081. רזעילאהרטפה  "דיול , ביבאשח לת 

תשרופמ17082. םיקילאהרטפה  ןב  רזעילא  "דיול , ביבא Tel Avivמח לת 

הכורע17083. )הרטפה  ךרוע  ) הירכז "בליחלא , עשת

יניי17084. יטויפב  תויביטנרטלא  ןתנתורטפה  "חדירפ , םילשוריכשת

םלשה17085. דועסמתורטפה  ןב  השמ  ובע , "וןב  םילשורינשת

הנשה17086. לכמ  םדרטשמאתורטפה  .ב  " מת .ך  " "בנת םדרטסמאמת

הנשה17087. לכמ  טרופנרידתורטפה  .ח  " לקת .ך  " "חנת טרופנרידלקת
Dyhernfurth

תינמרגב17088. םוגרת  םע  תינמרגבתורטפה  םוגרת  םע  הינמרגתורטפה 

םייכוניח17089. תונויער  עובשה -  םימחרתרטפה  ןהכ , "זדמלמ  םילשוריסשת

הנשה17090. לכמ  רדואדתרטפה  טרופקנרפ  .ו  " ערת .ך  " "חנת רדואדפת טרופקנרפ 

ירואטויפה17091. ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"ולבייפ ביבא Tel Avivשת לת 

יאחוי17092. רב  דודטויפה  השמ  ןב  םירפא  לט  "טץיבומייח , לאעשת תיב 

הנשה17093. שארל  ףסויםיטויפה  "טראיורב , "מערת דפפ

שקשרק17094. יאדסח  לש ר ' תיתדה  רזעילאהיפוסוליפה  "אדייבש , םילשורילשת

.17095" תודיסח לש ה" לאירזעהיפוסוליפה  ןב  יכדרמ  "א,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

ירבעה17096. ןונגסה  לש  ןרהאקוסיפה  "חיקסרימ , םילשורילשת

םיכרכ17097.  2 םיתוכלמה -  יבצםינאמריפה  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ז צרת
"ח םילשוריצרת



םיכרכ17098.  2 הב -  הלוכד  הב  ןודנולךפה  רזוע  םייח  יבר  "נתבישי  ,שת ןודנול

םימכח17099. ןושלבו  ארקמב  ןליאםיכפה  םייח , "דרופ  בגשמעשת

יל17100. לוחמל  ידפסמ  יולהתכפה  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ17101.  6 יולההאלפה -  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "סץיוורוה , הנליו Vilnaרת

.17102< השדח הרודהמ   > תובותכ "ס  מע יולההאלפה  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "בץיוורוה , םילשורינשת

ןיכרעבש17103. קיזייאהאלפה  קחצי  ןב  םייח  "הץיבוניבר , הנליו Vilnaסרת

ןיכרעבש17104. בילהאלפה  הדוהי  ןב  והיעשי  "טקיפ , גיצפיל Leipzigירת

םלשה17105. ןיכרעבש  בילהאלפה  הדוהי  ןב  והיעשי  "דקיפ , ביבא Tel Avivשח לת 

םירואה17106. םייחתואלפה  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"וןהכה םילשורינשת

םירדנ17107. יולהתואלפה  בקעי  ןב  "הףסוי  השרו Warsawכרת

.17108< השדח הרודהמ   > םירדנ יולהתואלפה  בקעי  ןב  "גףסוי  םילשוריעשת

א17109. םירדנ -  עשוהיתאלפה  ןב  ךלמילא  םימואת , - לקנרפ
"ולשה ירוגליב Bilgorajצרת

םירדנ17110. תגתאלפה  תירק  הרותה  תצפהל  שרדמ  "גתיב  תגמשת תירק 

תוריזנ17111. תגתאלפה  תירק  הרותה  תצפהל  שרדמ  "זתיב  תגלשת תירק 

ןיכרע17112. ןהכהתאלפה  דוד  והילא  "גןמכייר , תגנשת תירק 

םיכרכ17113.  2 תועובש -  ןהכהתאלפה  דוד  והילא  "אןמכייר , תגמשת תירק 

ןתנםיחלפה17114. םימחר  ןב  ףסוי  "זסחוימ , ,צרת ביבא לת 

.1711501 תויעבוסלפה -  תורפס  הבשחמ  ינינעל  ןואטב 
"דןמזה "דנשת מח

םיכרכ17116.  5 ינרותסלפה -  "אץבוק  ןילרבסרת

םיכרכ17117.  10 הרותהסלפה -  תודהי  "אןועובש  ביבא Tel Avivלשת לת 

ןבוארםישלפה17118. "וינאשק , םילשורילשת

םיכרכ17119.  3 םחנמ -  םחנמינפה  ינפ  "הןוכמ  םילשוריעשת

א17120. קחצייאסנפה -  יול  "דןוכמ  "דלשת בח רפכ 

םיכרכ17121.  10 - ץבוקהגספה -  "ה נרת
"ד הנליו Vilnaסרת

ודעומב17122. השמחספה  ןב  לארשי  "זוהילא , ןויצעשת לת 

רזעילאקספה17123. ןב  ןואיל  קחצי  רוצ , - המור Romeש"זןבא

הליפתב17124. ןימינבקספה  ןב  בקעי  "זיחרזמ , םילשוריעשת

ףסויםיקספה17125. ןב  לאכימ  ץרפ ,

שדחמ17126. ןימינבהלעפה  "דלקניפ , תיליעשח רתיב 

םילופכה17127. דודםילעפה  ןב  הדוהי  גויח ,' - - ןבא "ז ישת
"ח ביבא Tel Avivישת לת 

קחציןומעפה17128. ןב  ריאמ  "גןוחא , אנליוערת

םיכרכ17129.  2 םיקוזיחו -  םשתוצפה  "טםוליעב  "דעשת מח

תימוטאה17130. ץרפהצצפה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ורשכ , שת

תודהיה17131. קחציתצפה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

יכדרמןודקפה17132. הבוצ , "זםרא  םילשוריסשת



.17133< זנאצ  > ינברסדרפה - ףסאמ  "א צרת
"ט ירוגליב Bilgorajצרת

רשאסדרפה17134. ןב  ןמלז  "אונקוא , השרו Warsawצרת

.17135< יריכמה טוקלי   > לאכימסדרפה ןב  קחצי  "זבהדאב , םילשוריפרת

םיכרכ17136.  107 - סדרפהסדרפה -  "ז פרת
"ד נשת

םיכרכ17137.  28 ןילופ > -  > "טסדרפהסדרפה ןידנב Bedzinערת

םיכרכ17138.  3 לאכימסדרפה -  ןב  קחצי  "חבהדאב , םילשוריפרת

ןמלזןזיטרפה17139. רואינש  "הרגרב , "דסשת בח רפכ 

םירחא17140. םייח  ול  וכיחש  באזןזיטרפה  דוד  "דגרבנטור , "דשח מח

םיניעה17141. הבוגב  )השרפה  ךרוע  ) םייח "גאירול , "דעשת בח רפכ 

תידומלת17142. הידפולקיצנא  ךותמ  הכלהב -  תידומלתהשרפה  "דהידפולקיצנא  םילשורישח

םיכרכ17143.  4 המיכחמה -  רורדהשרפה  ןב  הליש  דוד , "חןב  םילשוריעשת

םייחהו17144. ףסויהשרפה  "איקצירטסיב , "דעשת בח רפכ 

החקלו17145. ןוניהשרפה  "חןהכ , םילשוריעשת

א17146. ילש -  מ"םהשרפה  "הץיבוקשרה , "דעשת בח רפכ 

םינידה17147. ירקיע  הלח -  םהרבאתשרפה  "עהזבוקוב , תיליעשת ןיעידומ 

התכלהכ17148. הלח  םהרבאתשרפה  "זראיורב , רתיבסשת

השעמל17149. הלח  לאומשתשרפה  ןב  לארשי  בקעי  "פיקנ , "דשת מח

הנוכנ17150. ךרדב  תורשעמו  תומורת  לואשתשרפה  "חגרבנכייר , םילשוריסשת

תירוביצה17151. תכרעמב  תורשעמו  תמורת  לאירזעתשרפה  "בלאירא , םורדנשת רפכ 

םירדנ17152. דודתרפה  "פינירזפ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ17153.  3 איגוסב -  לאיחיטשפה  ןב  ףסוי  "בירטע , קרבסשת ינב 

רמצהו17154. יבצםיתשפה  לארשי  ןב  השמ  "סןוזרזל , קרבשת ינב 

ןונשה17155. קחציםגתפה  ןב  ןרהא  רזעלא  "טבהובא , קרבסשת ינב 

בקעיהעתפה17156. "דיחמק , "דשח מח

םיכרכ17157.  2 הכלהב -  קי  ' םהרבאצה ןב  םחנמ  סחנפ  ץישפיל ,
"גריאמ םילשוריעשת

הכלהכ17158. ףסויאבצה  ןב  קחצי  "בןמפוק , םילשורינשת

קדצהו17159. שריהיבצה  יבצ  "חץטיוואכאד , םייתעבגעשת

םיכרכ17160.  3 קדצהו -  רתלאיבצה  םייח  ןב  ךלמילא  יבצ  "הטענאפ , קרבעשת ינב 

לארשי17161. יבציבצה  "חתילגרמ , םילשוריסשת

לארשי17162. ץיברוהיבצה  הירא  יבצ  "ח  הבה לש  "גותומדל  קרבעשת ינב 

לארשי17163. יירפשיבצה  יבצ  ילתפנ  יבר  לש  "דורכזל  קרבסשת ינב 

לארשי17164. רזעילאיבצה  לאומש  "הןייטשנרוא , םילשוריעשת

לארשי17165. קנארפיבצה  "פ  צרגה לש  ורכזל  ןורכז  "ארפס  םילשורילשת

ללח17166. ךיתומב  לע  לארשי  )יבצה  ורכזל  ) םחנמ יבצ  "גטאלג , םילשורימשת

בלסרבמ17167. ןמחנ  יבר  לש  ותנשמב  ןוניקידצה  ןב  ןשוש  "דירוח , עבשנשת ראב 

זונגה17168. הירכזקידצה  ןב  ןימינב  ףסוי  םהרבא  "דתוכרב , "דשח מח

םילשורימ17169. דימתמה  ךבנזייאקידצה  באז  םולש  יבר  "בתודלות  םילשוריעשת



קתושה17170. עטנקידצה  "היראנב , קרבכשת ינב 

ןתיוולהו17171. החמשקידצה  ןתנוהי  "וסלב , ףוצעשת הונ 

ןאש17172. תיבמ  )קידצה  וילע  ) םייח ןב  ףולכמ  "דירסעלא , "דשח מח

ותליהקו17173. בולאקמ  היבוטקידצה  טדניוו , "הגאליס ' ביבאלשת לת 

ןידרווניילקמ17174. הרופיצקידצה  ןמטוג ,

הניפ17175. שארמ  )קידצה  ויתודוא  ) ריאמ ןב  דועסמ  "דיערדא , םילשורישח

ויתוברו17176. טנאלסמ  לדנוז  ףסוי  ןימינבקידצה ר ' ןב  רזעילא  "זןילביר , םילשוריפרת

'ה17177. זמולמ ןמטור  דוד  קחצי  יבר  בדקידצה  םייח  ןב  והיעשי  לאומש  רלק ,
"עיולה Lakewooשת .נ ג ' דווקיל 

'ל17178. ריאמ יבר  אנימלזקידצה  המלש  "אגרבניו , "דפשת מח

הרות17179. רוא  המלש -  יבר  )קידצה  וילע  ) ןמלז המלש  "גךולב , םילשורינשת

אינתה17180. רפסו  תינשםיקידצה  "דםוליעב  "דשח מח

םייח17181. ןועמשםיקידצה  ןב  יבצ  "דירוח , תורדששח

ונלש17182. ירסומהו  יטפשמה  קדצהו  ילאיצוסה  ףסויקדצה  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "ולאימע , ביבא Tel Avivצרת לת 

לארשיב17183. שרההקדצה  ילתפנ  דוד  ןב  הדוהי  "דןאמגרב , םילשורישת

םייוגו17184. לארשי  לש  היחתפהקדצה  ןב  יבצ  השמ  "חהירנ , ביבאישת לת 

"ם17185. במרה תנשמב  יחהו  רהזחמוצה  "הרמע , םורדעשת רפכ 

םיגולידב17186. והיתתמימנוצה  "הןוסרזלג , םילשוריסשת

םיכרכ17187.  2 לארשי -  תיבל  יכדרמהפוצה  ךורב  ןב  השמ  ףסוי  "דרמורק , םילשוריצרת

ורודל17188. לאומשהפוצה  יכדרמ  ןב  עשוהי  "זןיישדנומ , םילשורימשת

םיכרכ17189.  16 לארשי -  תמכחל  - ץבוקהפוצה  "א ערת
"א טספדובצרת

הנשמה17190. יכרד  לע  םהרבאהפוצה  ןב  ןימינב  יבצ  "אךאבריוא , ,כרת ןיימד טרופקנארפ 

ידוסה17191. .גןפוצה  "דרלצנרק , "דשח בח רפכ 

םינויצ17192. ךל  יולהיביצה  קחצי  ןב  "דהשמ  דרגלב Belgradeלרת

.17193< םירופה תרגא   > הליגמ םינויצ  ריאמיביצה  תיב  "התבישי  קרבסשת ינב 

.17194< ןיפקומה ןיכרכ   > ןיכרע םינויצ  ריאמיביצה  תיב  "התבישי  קרבסשת ינב 

ב17195. םינויצ -  המלשיביצה  ןב  ןויצ  - ןב - זלש , "א לרת
"ב ,לרת םלשורי

םיכרכ17196.  22 םינויצ -  ריאמיביצה  תיב  "גתבישי  קרבסשת ינב 

םחנמדיצה17197. ןב  ןויצ  - ןב בקעי  ןוסלדנמ ,
"דןהכה Lodzסרת זדול '

תבשב17198. ןהכההדיצה  עשוהי  ןב  והילא  קחצי  "ורלדא , םיקפואסשת

בלסרב17199. תנשמב  שודקה  השעמלוןויצה  אדבועל  "הןוכמ  "דעשת מח

הנידמלו17200. הרותל  תונמאנה  תכובמב  תיתדה  היחתפתונויצה  ןב  יבצ  השמ  "והירנ , תוגספסשת

הנידמהו17201. תיתדה  םירמאמתונויצה  "חץבוק  םילשורילשת

התוחתפתהו17202. תיתדה  ךלמילאתונויצה  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"זןהכה םילשוריצרת

םירמאמ17203. ץבוק  תיתדה  םירמאמתונויצה  "דץבוק  םילשורילשת

םייחתוינויצה17204. ןב  ביל  הדוהי  איחי , "גןוד  הנליו Vilnaסרת

ויתואצותו17205. באזרועיצה  םחנמ  "הרואמ , םילשורינשת



לאומשתיציצה17206. ןב  ריאמ  קחצי  שטיוואקמיס ,
"פםהרבא שת

וננמזב17207. םשתיציצה  "גםוליעב  םילשורינשת

הכלהב17208. ףסויהלצה  םהרבא  "פןודרוג , שת

הכלהכ17209. ידעהלצה  "טןהכ , םילשורינשת

הרותה17210. תעידיב  םשהחלצה  "דםוליעב  קרבסשת ינב 

שפנה17211. םייחתחלצה  חנ  ןב  בקעי  "הןיוול , ןילבול Lublinנרת

"ל17212. זיבר לש  םייחה  תיב  "לתלצה  זיבר לש  םייחה  תיב  תלצהל  "פדעוה  "דשת מח

ןילופב17213. הגירהה  איגמ  זלבמ  יברה  השמתלצה  רגארפ ,)  ) "ךילאקזחי םילשורישת

תושפנ17214. רזעילאתלצה  לאומש  "וןרטש , קרבנשת ינב 

תואיצמהו17215. לארשיםוצמצה  חקליו , '' שמשעשת תיב 

ןושמשתועינצה17216. "טרנרל , קרבמשת ינב 

םיכרכ17217.  2 העושיהו -  רמתיאתועינצה  ןב  קיזייא  קחצי  "חםיובנזור , תיליעעשת ןיעידומ 

תכל17218. םשענצה  "דםוליעב  "דשח מח

תכל17219. דודענצה  םהרבא  ןב  השמ  והילא  "דךולב , כשת

תכל17220. דודענצה  "הבכוכ , םילשוריסשת

תונוגעה17221. לארשי  תונב  תבוטל  השמהעצה  "וןאמדלפ , ,ערת ןעצטיאוו

תונוגע17222. תנקת  ןעמל  לאירזעהעצה  ןב  ביל  הדוהי  "צןייטשפא , קרוי New Yorkרת וינ 

טגה17223. תודוא  לע  טגההעצה  תודוא  לע  "והעצה  היצנו Veniceכש

ןדריה17224. רבעב  ידוהי  בושי  לע  היראהעצה  "חיקסנילאג , ,צרת ביבא - לת

תבשב17225. יאופר  עדימ  תלבקל  הכלהתועצה  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "בןוכמ  םילשורילשת

ןחלשה17226. עטנתעצה  ןתנ  "בןיבוד , פשת

םיכרכ17227.  3 תנוכשןופצה -  ביבא  לת  ןופצ  ינרות -  ןואטב 
"כלמוס ביבאשת לת 

יברה17228. תנשמב  חנעפ  קחציתנפצה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , םילשוריסשת

.17229< האופר רפס   > לודגה -ןונאקה  ןבא ןיסח  - לא ילע  ובא  אניס , - ןבא
הללא "בדבע  ילופנ Naplesנר

תיתדה17230. יתדההצובקה  ץוביקה  "בתאצוה  "דכשת מח

ריאמהלבקה17231. ןב  ןרהא  "דסוכראמ , ביבא Tel Avivשת לת 

תופשבש17232. והיתתמהלבקה  "אןוסרזלג , םילשוריסשת

םיכרכ17233.  5 תונוילגוצבקה -  "הץבוק  םילשוריעשת

ןמאנה17234. םהרבאטינרבקה  "וםיובננט , קרבמשת ינב 

אנריטמ17235. לאומששודקה  "טןייטשטור , ביבאכשת לת 

ןאה17236. הד  לארשי  בקעי  יבר  הדוהישודקה  בהז  ישמ  יבצ -  בהז , "וישמ  םילשורימשת

הבושתהו17237. םייחהשודקה  דוד  ןב  ףסוי  ריאמ  "דןרטש , קרבשח ינב 

רבשידקה17238. בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"ויולה קרוי New Yorkפרת וינ 

רזעילאשידקה17239. םירפא  ןב  דוד  "חףסא , הפיח Haifaסשת

רמ17240. םע  אקוני  רמ  חוכיו  המכחה -  דומיל  ןיינעב  המדקה 
)אשישק רידהמ  ) השמ ףסוי  "פרניפס , םילשורישת

רפוסה17241. קחצי ) ןב   ) יתבש רודיסל ר ' תיללכה  הלשימרפמהמדקה  רפוס  קחצי  ןב  "טיתבש  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 



תמאה17242. תמכחל  םייחהמדקה  ןב  בקעי  םהרבא  "דיקצירפ , םילשורישח

םינב17243. לע  תובא  רפסל  רזעלאהמדקה  ןב  לואש  "וךארב , יניאס Seiniפרת

רהזה17244. רפסל  ףסויהמדקה  לאקזחי  ןב  ביל  הדוהי  גלשא ,

שדחה17245. השמ  לאויו  רפסל  ןרהאהמדקה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

יש17246. תחנמ  רפסל  ןבהמדקה  לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,
"וםהרבא הניולרת  Vienna

ץראה17247. תבשל  ןמלזהמדקה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה לאנשת תיב 

אמור ר"ל17248. "א  בשרה "ת  ושל ןמלזהמדקה  המלש  "זןילבה , םילשורילשת

םירודיסל17249. ןיקמורפ  ביל  הירא  ברה  ןואגה  היראתומדקה  ןיקמורפ , אביקע -  קחצי  ץס ,
"עביל וטנורוטשת

"ם17250. במרה ,תומדקה  טרבלא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
( ךרוע  ) "והירא קרבכשת ינב 

םיכרכ17251.  2 תליש - > תרודהמ   > הנשמל "ם  במרה "ם)תומדקה  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשורינשת

הלבקה17252. תמכחל  םירעשו  לאומשתומדקה  "נונדילוט , םילשורישת

.17253< םולש רוא  ךורב -  רוא   > תמאה תמכחל  ,תומדקה  גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
יולה םולש  "חךורב  םירעיסשת תירק 

תורעה17254. םולש , רוא  ךורב , רוא   > תמאה תמכחל  תומדקה 
< המכח תישאר  םירואיבו ,

, גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
יולה םולש  "פךורב  םירעישת תירק 

םיכרכ17255.  2 הנוכתה -  תמכחל  אתומדקה  "בטוגניטכרט , "דפשת מח

שאר17256. תכסמל  תויגוסה  רואיבו  הנוכתה  תמכחל  תומדקה 
אהנשה "בטוגניטכרט , "דפשת מח

תויגוסל17257. היראתומדקה  "אןמרדפ , םילשוריפשת

רודיסל17258. ןיקמורפ  ביל  הירא  יבר  לאומשתומדקה  ןב  ביל  הירא  "עןיקמורפ , וטנורוטשת

םייח17259. ךרד  יולהתמדקה  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"משטיראפמ םילשורישת

תואחסונ17260. יוניש  םע  רהזה  הגנתמדקה  םיקיפמ  קרבןוכמ  ינב 

םייח17261. ץפח  רפסה  לאקזחיתמדקה  "דקייחסא , קרבשח ינב 

חקורה17262. אזימרגמתמדקה  הדוהי  ןב  "טרזעלא  םילשוריסשת

.17263 - ןואג ארירש  יבר  תרגא  הקזחה -  דיל  "ם  במרה תמדקה 
םינושארל םלושמןורכז  םירפא  ןב  ףסוי  ןרהא  "בררטוג , םילשוריפשת

םיקרפ17264. הנומש  תובא  תכסמל  "ם  במרה תמדקה 
< השדח הרודהמ  "ם)< במר  ) ןומימ ןב  םילשוריהשמ 

הנשמל17265. "ם  במרה ןהכהתמדקה  םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

שוריפ17266. םע  הנשמל  "ם  במרה ,תמדקה  רניבא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה םייח  "גהמלש  םילשוריעשת

.17267< המלש תעד   > תורהט רדסל  "ם  במרה ,תמדקה  ןמדלפ "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןרהא ןב  "בהמלש  םילשוריסשת

א17268. תעד - > יביתנ   > תורהט רדסל  "ם  במרה ,תמדקה  שירכז "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
"דרזעלא קרבעשת ינב 

רשנה17269. ךרד  םע  הנשמה  שוריפל  "ם  במרה ,תמדקה  טור "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
והילא ןב  לאומש  "ההימחנ  םילשוריסשת

.17270 - םיתמה תיחת  תרגא  קלח -  קרפל  "ם  במרה תמדקה 
שוריפ םע 

, רניבא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה םייח  "גהמלש  לאעשת תיב 



םידומעה17271. יוו  יולהתמדקה  היעשי  ןב  יתבש  "חץיוורוה , םדרטשמאנת
Amsterdam

קחצי17272. לקח  ריאמתמדקה  ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "אסייוו , סשת

תומדקהה17273. רעשל  "ו  חרהמ עשוהיתמדקה  "דטומסיב , "דשח מח

םהרבא17274. לשא  רפס  בילתמדקה  הדוהי  ןב  יכדרמ  "איזנכשא , טריפ Fuerthסת

םידומעה17275. יוו  רפס  יולהתמדקה  היעשי  ןב  יתבש  גרבנרינת"קץיוורוה ,

הליסמה17276. ולס  םירשי ע"פ  תליסמ  רפס  דודתמדקה  ןב  ףסוי  "דירבצ , דעלאשח

"ז17277. יה האמב  םילשוריב  תידוהיה  הנימהליהקה  "הןזור , ביבא Tel Avivמשת לת 

יבצלהקה17278. השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "גיקסרימ , קרוי New Yorkישת וינ 

והיעשילהקה17279. םייח  "בירדה , םילשוריסשת

- להקה17280. הנקלא םהרבא  אריפש , - אנהכ
דוד המלש  "דאנהכ , םילשורישח

םחנמלהקה17281. םייח  "אלטכייט , "דמשת בח רפכ 

םיכרכ17282.  2 "גץבוקלהקה -  םילשורילשת

םיכרכ17283.  3 דומיללהקה -  "דתרבוח  "דמשת בח רפכ 

השמץבוקה ב17284. ןורכז  הנטק  הבישיל  "טהניכמ  ןודנולמשת

לכהו17285. העושיושדוקה  רוא  "אתבישי  הפיחסשת

םיכרכ17286.  2 הירא -  ,לוקה  ךיירנרא ןאמסיז -  לאוי  ךיירנרא ,
"זילתפנ סשת

ישימחה17287. הדוהילוקה  "חבואט , םילשוריעשת

ןגה17288. תא  הקשמה  לאומשלוקה  "דןרטש , םילשורישח

בקעי17289. לוק  בקעילוקה  לוק  "מלוקה  םילשורישת

בקעי17290. לוק  בקעילוקה  "טץישפיל , "דעשת מח

בקעי17291. לוק  לאוילוקה  דוד  ןב  בקעי  "פסיוו , יסנומשת

ילאיחיה17292. לארשיסירטנוקה  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
"חלאפר םילשוריפרת

תבשה17293. םעונ  םירוסיאב -  םולשןטקה  ןב  ןתנוהי  רוצ , "וןב  םילשוריסשת

םיכרכ17294.  2 ויתוכלהו -  דודןטקה  הנוי  ןב  ךורב  "דיקסבוקר , םילשוריסשת

םיכרכ17295.  2 הכלהב -  םירמאמץוביקה  "חרחבמ  םיבלעשמשת

לארשיב17296. ףסויןישודיקה  ןמלז  וואבוד ,)  ) "כינולא ןילבודשת

ב17297. ראבהו -  ןרהאןישודיקה  בוט , "בןמיס  "דסשת מח

ףסויתוניקה17298. ןב  "הרשא  בוקרק Cracowמש

שרדמה17299. רואל  טפשוהיתוניקה  "פובנ , םילשורישת

וננרו17300. ןדעמוציקה  בקעי  "לילזנמ , םילשורישת

םילהתב17301. ירפסמה  בקעיטושיקה  "טקזב , םילשורינשת

ןמית17302. ןופצ  ידוהי  תשרומב  דודרושיקה  ןב  ןרהא  דוד , "זןב  תובוחרנשת

יאמדבש17303. םייחןילקה  ןב  ךלמילא  םעונ  "דןרא , קרבסשת ינב 

הכרבל17304. קודצהללקה  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבעשת ינב 

ןימינבעימקה17305. םיסנ  "מילאילמג , הלמרשת

ונימיב17306. רבעו  םש  לש  שרדמ  יתב  ןרהאתמקה  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

ףסויםיטסינוטנקה17307. "דץיבלדנמ , םילשורישח



הרות17308. תחמשל  ונרווילתופקה  .ד  " כרת .תופקה  "ד.תוליפת  ונרוויל Livornoכרת

והיעשיץקה17309. ןב  ןמלז  רואינש  "סלצרה , שת

םיכרכ17310.  4 םחנמםירצקה -  "דןמרה , "דשח בח רפכ 

םיכרכ17311.  2 קחציםירצקה -  "זןהכ , ;עשת

ןבוארםיארקה17312. םילשוריינאשק ,

היתוכלהו17313. הרותב  אביקעהאירקה  "טרלמ , םילשוריסשת

השודקהו17314. םשהאירקה  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ17315.  5 השודקהו -  "דהאירקה  בח ידיסח  "התדוגא  ןילקורבשת

רסומל17316. ןוירטירקה  תמאל  ףסויןוירטירקה  "זרנלק , םילשוריסשת

בקעיל17317. יבצםירושקה  ןב  לארשי  בקעי  "אןידמע  םילשוריסשת

.17318< ןרהא ןורכז   > בקעיל יבצםירושקה  ןב  לארשי  בקעי  "חןידמע  עשת

םירצמל17319. לארשי  םע  ןיבש  ןרהארשקה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

לבא17320. ןועמשרה  ןב  םייח  םהרבא  "הםייהנפוא , בובל Lvovפקת

ינדא17321. "ארה  נקת .שדח  רהוז  "א.רהוז  האנלופ Polonnoyeנקת

.17322< הארי רה  ע"פ   > ינדא "חרה  סשת .תורל  שדח  רהוז  "ח.רהוז  קרבסשת ינב 

תוירוה17323. םירפא -  הירארה  יבצ  ןב  באז  םירפא  םילשורית"שזוברג ,

ןשב17324. עטנרה  ןתנ  ןועמש  "גןמרדיב , םילשורילשת

םיכרכ17325.  3 בישא - > ןשבמ   > ןשב עטנרה  ןתנ  ןועמש  "פןמרדיב , םילשורישת

המלשרה ה'17326. ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

תיבה17327. בקעירה  "הסילג , םילשורילשת

הכלהכ17328. תיבה  עשילארה  "דןוספלוו , "דעשת מח

ונתראפת17329. רזנ  תיבה  לואשרה  "טרפש , םילשוריכשת

ותרהטו17330. ותשודק  םיתיזה -  דודרה  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "טןהכ , םילשוריכשת

לארשי17331. תרוסמבו  תורוקמב  םיתיזה  תותדהרה  "בדרשמ  םילשוריכשת

למרכה17332. דודרה  ןב  ןועמש  "בםייהנפוא , גרפ Pragueעקת

למרכה17333. יירוגליבמרה  לאקזחי  ןב  "בוהילא  רדואדמקת טרופקנרפ 
Frank

רומה17334. אהיברה  םהרבא  ןב  יכדרמ  "בטנב , כרת

רומה17335. השמרה  "גרבוקשאר , בובל Lvovלרת

םיכרכ17336.  11 רומה -  הדוהירה  קנארפ , בוד -  יתבש  לטנזור ,
"בביל םילשורימשת

הירומה17337. דודרה  ןב  ןועמש  "גםייהנפוא , ןפוא Ofenפקת

דוד17338. טוקלי  םילשורי , ינזא  הירומה , ןברה  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "וןימינב םילשוריסשת

םיכרכ17339.  8 ךלמה -  ינרותרה  "וףסאמ  "דמשת בח רפכ 

רמה17340. קחצירה  ןב  השמ  םיסנ  םימחר  "היבר , יקינולש Salonikaצקת

םיכרכ17341.  2 הירמה -  הנוירה  ריאמ  - יקצאנראב , "ט מרת
"נ השרו Warsawרת

םדקה17342. דודרה  ןב  ןועמש  "גםייהנפוא , ןפוא Ofenפקת

שדוקה17343. דודרה  ןב  םוחנ  השמ  "באריפש , םילשורינשת

לאקזחי17344. תראפת  הארי -  יבצרה  דוד  ןב  ןמסיז  לאוי  "חץרעמ , נשת



םיכרכ17345.  4 הארי -  באזרה  םייח  ןב  ביל  הירא  "זלקניפ , תיליעעשת ןיעידומ 

יניס17346. יניסרה  "גרנייטש , הלשימרפ Przemyslמרת

החמשה17347. רה  לביע  הימחנרה  ןמלרפ ,

םיכרכ17348.  5 יבצ -  חספרה  יבצ  "בקנרפ , םילשורימשת

םיכרכ17349.  5 "ס > - שה לע   > יבצ חספרה  יבצ  "גקנרפ , םילשוריסשת

םיכרכ17350.  8 "ת > - וש  > יבצ חספרה  יבצ  "טקנרפ , םילשורינשת

םיכרכ17351.  2 יבצ -  והילארה  ןב  יבצ  "פןאמכייר , שת

.17352< השמ לבא   > ןויצ יבצרה  םייח  ןב  ץריה  ילתפנ  "וןייטשנרב , Warsawמרת השרו

םיכרכ17353.  4 ןויצ -  םשרה  "טםוליעב  םילשוריעשת

ישדק17354. המלשרה  "הירזינב , םילשוריעשת

םיכרכ17355.  3 רפש -  גילזרה  רשא  ןב  לאומש  ' רריפ , "ג בוידרב Bardejovפרת

רובת17356. יכדרמרה  ןב  דוד  לארשי  הפי , "אתוילגרמ  הבלסיטרבכרת  Bratislava

"ל17357. זמב "מ  )רה ךרוע  ) ןהכה ביל  הדוהי  "וןומימ , םילשוריטשת

"ל17358. צז קוק  ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  תודלות  "ה -  הדיסחארה ןהכ , באוי -  "אןייטשלא , ביבאכשת לת 

ויאצאצו17359. לאיחי  רשא ב"ר  ונבר  "ש -  םייחארה םהרבא  "וןמיירפ , םילשורימשת

"ל17360. קוצז לדנמ  ברה  וינעל -  םחנמהארה  המלש  ןב  ריאי  "אקוטשניו , קרבעשת ינב 

.17361? ימלשוריה תא  ילבבה  ירדסמ  בקעיוארה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , םילשוריישת

"ה17362. ךלמילאיארה םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"זןהכה םילשוריכשת

"ה17363. םירמאמיארה "וץבוק  םילשוריכשת

רזעיחאהו17364. "ה  יחימעיארה "ויתרנכ , רמתיאסשת

םהרבא17365. רבדהו  "ה  יחימעיארה "ביתרנכ , רמתיאעשת

יקסבוקשימ17366. ףסוי  והיקזח  ברהו  קוק  "ה  יחימעיארה "זיתרנכ , רמתיאעשת

"ל17367. קוצז קוק  "ה  םחנמיארה ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"חלארשי םילשורימשת

םחנמןיארה17368. ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"הלארשי םילשוריצרת

"בלארהלארה17369. ביבאכשת לת 

ונינבב17370. דודונארה  ןב  םהרבא  "הונונח , דוואקיילעשת

המלששארה17371. "עיקסעיאמ , שת

הלשממהו17372. תודיסחשארה  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "גבח "דעשת בח רפכ 

ןקזה17373. "ר  ומדא "דןושארהןושארה -  םילשוריעשת

ובוק17374. קחצי  יבר  ןויצל  תורואמהןושארה  .םינקז  רדה  .יניע  רוא 
ץראה ילודיג  "ד.םילודגה  "דשח מח

קסירב17375. תלשושל  םייחןושארה  "דיקסנילרק , םילשוריסשת

םורמ17376. ינבכ  ךורבםינושארה  "הןושש , םילשורינשת

ןויצל17377. םהרבאםינושארה  "לחילמלא , םילשורישת

רשילא17378. תחפשמל  ןויצל  םהרבאםינושארה  "לחילמלא , םילשורישת

םיכרכ17379.  2 ריאמברה -  "חבבוח  םילשוריכשת



טרבליס17380. םהרבא  עבשברה  ראב  אביקע  ינב  "בתבישי  "דמשת מח

הרבחב17381. םינברברה  "זסנכ  כשת

לאיזוע17382. יח  ריאמ  ןויצ  ןב -  ןויצברה  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "וןוד םילשוריטשת

לבונ17383. יבצ  הימחנ  דודברה ד"ר  ןב  והיעשי  "דדעיבא , ,שת םילשורי

הידבוע17384. ףסוי  םיסנ  השמברה ד"ר  קחצי  "אלאונמע , ןולוחלשת

םייח17385. יקרפ  זוהנייטש -  באז  בוד  זוהנייטשברה  "התחפשמ  םילשורינשת

וטארפ17386. דוד  ןתנוהיברה  ןרהא  ןב  דוד  ד'וטארפ , ביבא Tel Avivת"ש -  לת 

ןילבולמ17387. אריפש  ריאמ  יבר  לודגה -  עשוהיברה  "אלמיוב , םילשורינשת

.17388< תמא תפשה  לע   > ךאלמל המודה  םהרבאברה  ןב  החמש  ךונח  "הרלסרב , םילשורינשת

הליגמ17389. "ס  מע יריאמה -  המלשברה  ןב  םחנמ  "ט,יריאמ , כקת ], םדרטשמא

אפורהו17390. גיהנמה  אדייזברה  םהרבא  "טרלה , םילשורימשת

אילפי17391. יכ  שיא  ריזנה -  ,ברה  ןהכ  - הליה ןייטשרבלוו , החמש -  זר ,
"זלארה עשת

אזלעבמ17392. שודקה  - ברה  קחצי יול  ןב  לאלצב  יודנל ,
לאומש השמ  ןב  הדוהי  ןתנ  "זרנטרוא , םילשוריכשת

ליהעווזמ17393. המלש  יבר  שודקה  םירההברה  לא  "הןוכמ  םילשורינשת

ונבו17394. ףסויברה  םילשורידעשתרנלק ,

ותריצימ17395. םיעטק  ןרפש -  ךונח  באזברה  לאלצב  ןב  ךונח  "ךןרפש , םילשורישת

יעלקלא ז"ל17396. .ח  .י  ןתנברה  ןב  הירא  קחצי  "טרוגירא , ביבא Tel Avivפרת לת 

גרעבנעוועל17397. .ה.י  יבצברה  קחצי  דנלווילקת"שרעווע ,

עדיבא ז"ל17398. הדוהי  יכדרמברה  "גרבוסוק , כשת

סאביב17399. לאומש  ןב  הדוהי  לאפרברה  ןב  קחצי  "זוכלומ , םילשוריישת

יקסלבוק ז"ל17400. ביל  הדוהי  ןתנברה  ןב  הירא  קחצי  "ורוגירא , ,פרת םלשורי

םיכמסמ17401. ןהכ -  לאוי  ןמלזברה  רואינש  "ארגרב , "דפשת מח

וילעפו17402. וכרד  םייח , יקרפ  ךבצרמ  הנוי  המלשברה  ןימינב  "דרגרובמה , קרבסשת ינב 

"ד17403. יה בדנלא  ףסוי  ריאמברה  ןב  ףסוי  "טבדנלא , םילשורישת

ןרטש17404. הירכז  ףסוי  שוניבברה  ןימינב  ןב  הירא  באז  "גרניבר , םילשורישת

םייח17405. ףסוי  לבבברה  תודהי  תשרומ  "אזכרמ  הדוהיסשת רוא 

םיכרכ17406.  2 דדגבמ -  םייח  ףסוי  םהרבאברה  בקעי , "זןב  םילשורילשת

קנוטנ17407. ףסוי  יכדרמברה  ןרהא  ןב  לאומש  ןטראגנייוו ,
"גןהכה םילשורישת

ןילבר ז"ל17408. ףסוי  יבצברה  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ו פרת
"ץ םילשורירת

ןויצל17409. ןושארה  ריאמ  בקעי  בקעיברה  "זרזעלא , םילשורינשת

"ה17410. אזמ בקעי  היראברה  באז  "חרניבר , ביבאישת לת 

רגנילטע ז"ל17411. בקעי  ןרהאברה  ןב  בקוי  בקעי  "ברגנילטא , םילשורילשת

רגרבמב ז"ל17412. יולה  בד  קחצי  םירמאמברה  "טץבוק  םילשורילשת

"ל17413. צז ןילביר  יבצ  קחצי  ןימינבברה  "אןילביר , םילשוריכשת

סקילא17414. רסיא  היעשי  רסיאברה  היעשי  "הסיקלא , ןועבטנשת תירק 

ןזח17415. השמ  לארשי  יולהברה  ףסוי  "זרואפ , םילשורילשת



ירודכ17416. רברה  דדח , ל - , ר , "דרפוס , "דשח מח

"ל17417. צז רנ  ' צניל וייחברה  תודלותמו  דפסה  "דירבד  םילשורישח

ןליא17418. רב  ריאמ  השנמברה  ןב  יבצ  השמ  "דהנורק , םילשוריישת

באז17419. יח  ריאמ  ןורכזברה  "דץבוק  "דשח מח

אטפאמ17420. קחציברה  "איספלא , םילשורימשת

םיכרכ17421.  4 קסירבמ -  ךלמילאברה  ןב  ףסוי  ןועמש  "דרלמ , םילשוריסשת

הפי17422. לפמיג  יכדרמ  דוהימ  בילברה  הירא  ןב  ןימינב  "זהפי , םילשוריישת

ויתורודב17423. ןומימ  הלואגברה  הדוהי , "טתב  םילשורילשת

ידאלמ17424. ץריהברה  ילתפנ  "דןאמרא , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ17425.  2 "ד -  בח תגלפמו  ידאלמ  יכדרמברה  - םיובלטייט , "ע רת
"ג ערת

םיכרכ17426.  3 זבינופמ -  ןרהאברה  "טיקסרוס , קרבנשת ינב 

.17427' זבינופמ ןרהאברה  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ17428.  2 גרבשילא -  יכדרמ  המלשברה  ןב  השמ  והילא  "זיקסבוחנג , םילשוריצרת

שורפ17429. השמ  םירמאמברה  "דץבוק  "דשח מח

"ל17430. צז שקבר  השמ  ןימינבברה  "אןילביר , םילשורילשת

ותרותו17431. וייח  ררושמ  השמברה  "חארבג , קרבעשת ינב 

ונמז17432. ינבו  לאיזוע  )ברה  ךרוע  ) יבצ "טרהוז , םילשוריסשת

וקה17433. לע  ביבאברה  לת  הארוהה  "חתיב  ביבאסשת לת 

םיכרכ17434.  2 וקה -  לע  תיתדהברה  הצעומה  "י  עש הארוהה  תיב 
ופי "א- "חתל ביבאסשת לת 

"ל17435. צז יתהק  סחנפ  ןורכזברה  "טרפס  םילשורימשת

רשילק ז"ל17436. שריה  יבצ  ןתנברה  ןב  הירא  קחצי  "חרוגירא , ,פרת םלשורי

ולעופו17437. וייח  הדוהי  יבצ  קחציברה  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"דןהכה םישח תב 

םידגנתמו17438. םידיסח  ןיב  קוק  ןבוארברה  "וזר , םילשוריעשת

םיעגמו17439. תועסמ  תינוליחה  תובשיתההו  קוק  בקעיברה  "מינדה , םילשורישת

רעטומלערעפ17440. יבצ  םהרבא  השמברה ר ' "גרטומלרפ , ןפרווטנאצרת

ץישבייא17441. ןתנוהי  בקעיברה ר ' ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , קרוי New Yorkישת וינ 

ונמזו17442. וראק  ףסוי  בקעיברה ר ' ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , קרוי New Yorkישת וינ 

סנייר17443. בקעי  קחצי  ךלמילאברה ר ' םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
, - "ןהכה פרת השראוו[

רגרובמה17444. עטסעמעוואנ  לגס  השמ  םייחברה ר ' רגרובמה , ןימינב -  "חןילביר , םילשורימשת

שטיראפמ17445. לליה  יבר  יולהברה  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"דשטיראפמ ישת

"ל17446. קוצז ןייפ  בייל  אדוהי  יבר  היראברה  באז  "גרניבר , ביבאלשת לת 

"פ17447. לרח השמ  בקעי  יבר  ןויצברה  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "וןוד םילשוריצרת

סיפדת17448. וירוביחו -  ורטשק  בקעי  יבר  הדוהיברה  ןב  לאומש  בקעי  "ןלגיפש , ןגשת תמר 

"ל17449. צז ןמלז  רואינש  יבר  קחציברה  ןב  ןועמש  "הןייטשנצילג , ,שת םלשורי

הכלהה17450. תורפסב  הפוקת  חתופכ  ןיווז  "י  שר עשוהיברה  "ברנטוה , םילשורימשת

ילאומש17451. יתבש  קחציברה  "חגרבדלוג , םילשוריסשת



רבליהומ17452. לאומש  דודברה  שמש ,

רבילהומ17453. לאומש  בילברה  הדוהי  ןב  לאומש  "גרבילהומ , םילשוריפרת

רבילהומ17454. לאומש  רזעיחאברה  "טןיקרא , היתבעשת תרכזמ 

היתב17455. תרכזמו  רבילהומ  לאומש  רזעיחאברה  "חןיקרא , היתבעשת תרכזמ 

ןתנ ז"ל17456. לאומש  לאומשברה  ןתנ ,

ותטישו17457. ותנשמ  שריה  לאפר  ןושמש  )ברה  ךרוע  ) יכדרמ ןב  הנוי  "בלאונמע , םילשוריכשת

יבערש17458. הנויברה  "טילאפר , םילשורימשת

ךודנש17459. יכדרמ  ןושש ב"ר  םהרבאברה  בקעי , "דןב  םילשורינשת

םיכרד17460. ןרהאהברה  "חןאהק , עשת

שטיוואבוילמיברה17461. יברה  לע  דחוימ  "דטוקיל  "דשח בח רפכ 

ישיא17462. טבמ  "מיברה -  "דשח "דשח מח

יברהיברה17463. לע  םירופיסו  ךרד  ינויצ 
"דשטיוואבוילמ "דשח בח רפכ 

.17464( בוקירטסמ  ) עשוהייברה םייח  רדלכיו ,

לארשיב17465. "ל)יברה  ומ  ) ףינשטערק "אתודסומ  תובוחרלשת

זיראפב17466. לדנמיברה  םחנמ  לאומש  "הןאמטוב , "דעשת בח רפכ 

"ל>17467. קוצז הטאר  ןרהא  יבר   > שודקה דודיברה  "בןזור , םילשוריסשת

קצאווטואמ17468. שודקה  לאפריברה  שילאק , יבצ -  םהרבא  סיוו ,
"זהמלש סשת

גרובסטיפמ17469. שודקה  רמתיאיברה  די  "דןוכמ  דודשאסשת

רעשטאקנומהו17470. רעשטאקנומהויברה  "ויברה  "דסשת מח

םיכרכ17471.  2 דרפס -  תודהיו  ךורביברה  "חגאבס , תפצסשת

ולעפו17472. ולעפויברה  "ביברה  "דנשת בח רפכ 

הלשממה17473. ישארו  "דיברה  בח רפכ  "הןועובש  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ17474.  3 תואישנ -  תונש  םישימח  תואישניברה  תונש  םישימח  "סיברה  "דשת בח רפכ 

לארשי17475. ידליל  רבדמ  קחצייברה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

שטיוואבוילמ17476. באזיברה  "דןמרטיר , "דשח בח רפכ 

שטיוואבוילמ17477. "דיברה  בח תדוגא  "ויריעצ  "דעשת בח רפכ 

שטיוואבוילמ17478. תצרפויברה  "בתכרעמ  "דנשת בח רפכ 

שטיוואבוילמ נ"ע17479. "מיברה  "דשח "דשח מח

םיכרכ17480.  2 קצוקמ -  לאקזחייברה  גרבנטור , השמ -  "טדלפנש , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ17481.  2 קצוקמ -  קחצייברה  "גיספלא , םילשוריעשת

"ע17482. יז קסנעזילמ  ךלמילא  קחצייברה ר ' יול  ןב  לאלצב  "דיודנל , םילשורישח

םיכרכ17483.  3 בונידמ -  ךלמילא  יבצ  השמיברה ר ' רטלא  ןב  הדוהי  ןתנ  רנטרוא ,
"הלאומש קרבסשת ינב 

םיכרכ17484.  2 אחסישפמ -  םנוב  יבר  השמיברה  םהרבא  ןב  הדוהי  םחנמ  "זםיוב , קרבנשת ינב 

לארשי17485. ללכ  לש  םשיברה  "אםוליעב  םילשוריעשת

ילש17486. לטיבאיברה  וביבר , יבוד -  "וןמרביל , םילשוריעשת

םיכרכ17487.  2 תואישנ -  תונש  םישלש  תואישניברה  תונש  םישלש  "מיברה  םילשורישת

תוכלמב17488. הדירמו  הדיגבב  םשאנש  ילתפניברה  "דסוארק , "דשח בח רפכ 



לארשי17489. ץראל  תישארה  היראתונברה  "דןרטשנגרומ , םילשורישח

לארשיל17490. תישארה  בקעיתונברה  ןח , "דןבא  כשת

לארשיל17491. תישארה  לארשילתונברה  תישארה  "אתונברה  םילשורינשת

םיכרכ17492.  3 לארשיל -  תישארה  כ"ץתונברה  לאומש -  רמתיא -  "בגיטפהרו , םילשוריסשת

הנידמהו17493. טילעארזיאתונברה  ןימינב  ןב  לואש  "אילארשי , םילשוריסשת

.17494< תבחרומ הרודהמ   > הנידמהו טילעארזיאתונברה  ןימינב  ןב  לואש  "הילארשי , םילשוריעשת

תיתפרצה17495. הקירפא  ןופצבו  תפרצב  תוליהקהו  ילתפנתונברה  "ביתליא , םילשוריסשת

רואינשתוינברה17496. "אץיבוניבר , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ17497.  6 לדנמתוינברה -  םחנמ  "דץיבוקשרה , "דעשת בח רפכ 

.1749822 זכרמב -  הפוריאםינברה  ינבר  "טזכרמ  היגלבעשת

בקעיתינברה17499. "ביקספולח , קרבעשת ינב 

םיכרכ17500.  3 - תינברהתינברה -  "ד שח

ןורבחב17501. "ד  בח םא  לחר ע"ה  החונמ  תינקדצה  "חןורכזתינברה  נשת

אקשומ17502. היח  רואינשתינברה  "אץיבוניבר , "דעשת בח רפכ 

הנח17503. רואינשתינברה  "אץיבוניבר , "דנשת בח רפכ 

הנח17504. םחנמתינברה  "הןמרה , "דעשת בח רפכ 

םיוב17505. שיבייל  יבר  "ח  יכדרמהרה יבצ  "זץיבוניבר , "דעשת מח

םיכרכ17506.  7 םירבד -  לאינדירוהרה  "אקייחסא , קרבפשת ינב 

שגר17507. בל  ןועמשירוהרה  םהרבא  ןב  לאומש  "חץיוורוה , קרוי New Yorkפרת וינ 

דעומ17508. השמירוהרה  "הקנומ , הוקתלשת חתפ 

המלש17509. יולהירוהרה  המלש  "ברגרבמב , עשת

הרות17510. יבצירוהרה  ןב  םייח  - ךולב , "ז מרת
"ג ואלסרב Breslauנרת

הרות17511. רזעילאירוהרה  לארשי  "טןיבור , עשת

הבושת17512. עשוהיירוהרה  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "גדלוג , קרבעשת ינב 

הירוטסיהה17513. לש  היפוסוליפב  דודםירוהרה  ןב  והיעשי  "חדעיבא , םילשוריישת

הרותב17514. המלשםירוהרה  ןב  לליה  רזעילא  "אראוואק , םילשוריכשת

לולא17515. שדוחל  םיטוקילו  ריאמםירוהרה  , "ויקסנרצש ביבאכשת לת 

ןידה17516. ימיל  ילתפנםירוהרה  "פןמדירפ , תיליעשת ןיעידומ 

וננמז17517. ימכח  ירפס  רקבמו  - האורההאורה  "ח צקת
"ט בובל Lvovצקת

בושיבורה17518. סקנפ  בושיבור - >  > הליהקבושיבורה "ברפס  ביבאכשת לת 

ידוהיה17519. ןרהאעבורה  "דריב , םילשורישח

הקיתעה17520. םילשוריב  ידוהיה  בקעיעבורה  "הרזעלא , םילשורילשת

םילשורי17521. הקיתעה  ריעב  ידוהיה  יכדרמעבורה  רואנ ,

םיכרכ17522.  2 ךונחםידלישטורה -  ןב  ןרהא  "וינומרח , ביבא Tel Avivצרת לת 

םולשהעורה17523. "ארפואל , פשת

דלונה17524. תא  העדותההעורה  תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

םיכרכ17525.  2 םינשושב -  היראהעורה  ןב  יעור  "בדמח , הירבטעשת



ןמאנה17526. דודשאהעורה  ןותיע  "פתכרעמ  דודשאשת

םינשושב17527. דודםיעורה  בקעי  ןב  שריה  יבצ  "נאדורב , קרבשת ינב 

םיעושעש17528. רפס  לש  תיעדמ  הרודהמ  דשהו -  ,אפורה  ןושיד ריאמ -  ןב  ףסוי  הראבז , - ןבא
"חתידוהי םילשוריעשת

הבושתב17529. דודהצורה  "בלאירבג , םילשוריסשת

הבושתב17530. ףסויהצורה  ןהכה , ילעמ  "פהברוש  שת

.17531< ןוסרואינש "ש  ברגה דהמ '  > לודגה אזימרגמחקורה  הדוהי  ןב  "זרזעלא  םילשוריכשת

לודגה17532. אזימרגמחקורה  הדוהי  ןב  "ורזעלא  הוקלוז Zholkvaסקת

ןטק17533. אזימרגמחקורה  הדוהי  ןב  "טרזעלא  השרו Warsawלרת

םיכרכ17534.  16 תעד -  והילאבחרה  "חץיברוה , םילשוריעשת

םיכרכ17535.  2 ןיבוריע -  והילאבחרה  "בץיברוה , םילשוריפשת

ןירדהנס17536. תכסמל  לאינדתובחרה  "הץכ , הרפעעשת

םיכרכ17537.  2 ץבעי -  לובג  השמתבחרה  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , סשת

תוימשגה17538. לארשיתבחרה  יבצ  "הואט , םילשוריעשת

םיכרכ17539.  5 ךלהא -  םוקמ  ריאמיביחרה  ןב  םימחר  והילא  "דינייז , הפיחעשת

ךכרד17540. הילעמ  ןמלקקחרה  לארשי  "בןורק , דווקילעשת

םיכרכ17541.  2 ןיקיזנ -  יאחויתקחרה  "סלוכשא , םיסכרשת

תשדוקמ17542. תא  המלשירה  "גםרילא , םילשורינשת

ה17543. םילשורי - > ןוכמ   > םימשב יולהירה  קחצי  ןב  שביל  הירא  "דץיוורוה , םילשורימשת

םימשב17544. המלשירה  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבמשת ינב 

םימשב17545. דודירה  ןב  ןועמש  ךורב  "טןומולס , הוקתסשת חתפ 

.17546< אניינת הרודהמ   > םימשב ב יולהירה  קחצי  ןב  שביל  הירא  - ץיוורוה , "ג מרת
"ח בובל Lvovישת

םיכרכ17547.  2 םימשב -  בורימנמירה  יבצ  - אנכש  "ז נרת
"ט בושטידרב Berdichevשת

םיכרכ17548.  2 םימשב -  יולהירה  קחצי  ןב  שביל  הירא  - ץיוורוה , "ג מרת
"ח בובל Lvovישת

םיכרכ17549.  2 םימשב -  ןועמשירה  ןב  ףסוי  בקעי  - זניג , "ז פרת
"א טספדוב Budapestצרת

םשובה17550. תגורעו  םימשב  קחציירה  "גישרדב , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ17551.  4 הדוהי -  הדוהיירה  השמ  "דףסוי , םילשוריסשת

םינימה17552. תעברא  תוכלה  לארשי -  הדוהיירה  "בסירפ , םימודאפשת הלעמ 

בוטה17553. "ח  ישיבאירה רשוא , "ארב  םילשוריעשת

ןיגייפ17554. לאקזחי  לש ר ' וייח  תודלותו  םיבתכמ  "ף -  ביילירה ןרהא  "חןיקסאר , ןילקורבעשת

.17555< םתנשמו םינושארה  תרדס   > ותנשמו "ף  לואשירה "זרפש , םילשוריכשת

ןילוח17556. תכסמל  "ף  "ף)ירה יר  ) בקעי ןב  קחצי  "כיסאפלא , םילשורישת

ינרדומה17557. ןדיעב  קחציתיבירה  "דימרכ , קרבשח ינב 

בוטה17558. יכדרמחירה  ןורי  "גיאכז , םילשורינשת

רויע17559. ינפל  לושכמ -  ןועמשומירה  ןב  אשוז  רדנסכלא  קינלגי ,

לושכמ17560. ירואומירה  "בגאבס , "דפשת מח

ימע17561. ךרדמ  לושכמ  םשומירה  "גםוליעב  "דעשת מח



ימע17562. ךרדמ  לושכמ  לארשיומירה  יבצ  "אואט , םילשוריפשת

רוחב17563. יבציתומירה  בקעי  יקסבוק , ' "אצוב תיליעפשת ןיעידומ 

םעמ17564. רוחב  המלשיתומירה  לאומש  "זרלט , עשת

ילע17565. לבקמ  בדינירה  ןועמש  "ורעווירפ , םילשוריעשת

שירוק17566. ןב  הדוהי  לש  שירוקהלאסירה  ןב  "דהדוהי  ביבאמשת לת 

רתיב17567. לשיפתוסירה  םחורי  ןב  ןמלק  "דןאמלוש , ,מרת אנליוו

תרמשמ17568. בקעיתסירה  ןב  השמ  ןרהא  "גשביוט , סי Jassyרת

ךלמה17569. ינפל  "טץבוקועירה  נשת

העקבל17570. שריהםיסכרה  יבצ  ןב  ביל  הדוהי  - אריפש , "ה עקת
"ו הנוטלא Altonaעקת

"א17571. רשאמרה "זויז , םילשוריישת

יקינולאשמ17572. "א  לואשמרה "דבגר , םילשורישח

םייח17573. ץע  רפס  לע  "ז  יכדרממרה ןב  השמ  "בתוכז , החטבעשת

ורוד17574. ינבו  וידימלת  ירפסב  "ק  לארשימרה "אלגופ , פשת

"ם17575. בקעיבמרה ןח , "בןבא  םילשורינשת

"ם17576. ריאמבמרה ןב  םירפא  "ךזיוהנבוט , ,שת ביבא לת 

"ם17577. ןבוארבמרה "וינאשק , םילשורימשת

םיכרכ17578.  9 םלשה -  "ם  )במרה ךרוע  ) יולה רעבוד  םולש  "אאפלוו , הלמרעשת

םינואגהו17579. "ם  ריאמבמרה "זתלצבח , םילשוריכשת

לארשי17580. תנידמב  קוחהו  "ם  םייחבמרה ןב  םוחנ  "הרבוקר , םילשורימשת

"י17581. בשרד אתליכמהו  "ם  ץרפבמרה קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "גרשכ , קרוי New Yorkשת וינ 

.17582< הינש הרודהמ   > "י בשרד אתליכמהו  "ם  ץרפבמרה קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "מרשכ , םילשורישת

ןקזה17583. "ר  ומדא ךורע  ןחלשו  "ם  ביילבמרה ןב  יול  "איקצירטסיב , נשת

םיכרכ17584.  4 ותרותו -  "ם  ןהכהבמרה והינודא  "הסוארק , םילשורימשת

"ם ז"ל17585. לאירזעבמרה ןב  יכדרמ  "ו,דירפטוג , ,טשת ביבא לת 

הלבקה17586. ימכח  רואל  "ם  ןימינבבמרה ןב  בקעי  לארשי  "זגאטסניד , טשת

דומלתה17587. ןמ  היטס  אלל  "ם  באזבמרה ןימינב  "גטקידנב , םילשוריסשת

םירפוס17588. ירבד  לע  "ם  יבצבמרה ןב  לאיתוקי  "זראוביונ , םילשוריישת

ארקמה17589. ןשרפ  "ם  ןועמשבמרה ןב  באז  ןימינב  "ברכאב , ,צרת ביבא לת 

ותוישיאו17590. ותרות  "ם , ןועמשבמרה "זשוברדפ , קרוי New Yorkטשת וינ 

"ן17591. בקעיבמרה ןח , "וןבא  םילשורילשת

הנורג17592. גוחב  "ן  ריאמבמרה "דהראימ , םילשורילשת

ותריציו17593. "ן  הכורעתהבמרה "חגולטק  םילשוריכשת

םיכרכ17594.  2 םלשוריו -  "ן  יבצבמרה ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריצרת

לבוקמו17595. רקוחכ  "ן  םייחבמרה "בךונח , םילשורימשת

תואמ17596. עברא  המלשםינמרה  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

םינשושב17597. המלשהערה  ןב  םיסנ  "סןייד , קרבשת ינב 

םירישה17598. ריש  תליגמב  םינויע  םינשושב -  ףסויהערה  ןב  הדוהי  "הרכזל  םימודאסשת הלעמ 

תולועפה17599. ןווגמו  לודגה  ריאמןויערה  הדוהי  "אץיבומרבא , םילשורינשת

המשגההו17600. והילאןויערה  "דןרוק , םילשורישח



"ל17601. זח תירלקפסאב  "ההאופרה  עפר "אןוגרא  םילשורינשת

הדגאבו17602. הכלהב  "דץבוקהאופרה  עשת

הדגאבו17603. הכלהב  םולשהאופרה  דוד  "טיקנ , םילשוריעשת

הכלהב17604. המילשמה  המלשהאופרה  דוד  "פרוש , םילשורישת

תודהיהו17605. לאונמעהאופרה  "וץיבובוקעי , םילשוריכשת

םיכרכ17606.  6 הכלהכ -  םהרבאהאופרה  םילשוריגרבנייטש ,

םיכרכ17607.  5 הכלהה -  רואל  הכלהבהאופרה  האופרה  רקחל  "דןוכמה  םילשורימשת

יולה17608. רשא  לש  יולהויתואקתפרה  קחצי  השמ  ןב  והיעשי  "חרשא  ,צרת םילשורי

לארשי17609. תנידמב  יווהה  לע  יבצתואצרה  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "ביקסרימ , קרוי New Yorkכשת וינ 

םיירבע17610. די  יבתכ  לע  השמתואצרה  "הרדיינשנייטש , םילשוריכשת

תומותי17611. לארשי  תונבל  ןועמה  רבד  לע  םירבד  תאצרה 
לארשיתובוזעו תונבל  ןועמ  - .םילשורי  "ט סרת

"א םילשוריערת

ברה17612. ןמלזתאצרה  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"אןהכה םילשוריפרת

.17613< תשדוחמ הרודהמ   > חישמה ינפל  רשאהדיקרה  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

בלסרבמ17614. םע ר"נ  תבש  יעיבשה -  השמעיקרה  "זףוקיימ , םילשוריסשת

םירמנ17615. המלשיררה  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

תוכרב17616. ימלשורי  ןויצ -  ןויציררה  ישרוד  םיללוכה  - תשר  "ד שח

םיכרכ17617.  3 םדק -  יולהיררה  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "סצייבולוס םילשורישת

תבש17618. דודיררה  והילא  ןב  םחנמ  "זןילבה , רפסנשת תירק 

תבש17619. לארהיררה  "סאריפש , תובששת ןולא 

הרעשב17620. לאיחיםיררה  ןב  ביל  הדוהי  דוד  "חםיוב , תיליעעשת רתיב 

םייולתה17621. קחציםיררה  "גתליש , םימודאסשת הלעמ 

הרעשב17622. םיולתה  רזעילאםיררה  בקעי  ןב  קחצי  "טטאלבנירג , בוקרטויפפרת

האצוה17623. הרעשב -  םיולתה  ףסויםיררה  "חירייט , "דעשת מח

הנשה17624. שאר  םלוע -  אזלעבתרה  הרות  לידגי  "זתרבח  םילשוריסשת

טרופפר17625. תחפשמו  "ך  לארשישה םהרבא  ןב  בקעי  "חסילג , םילשוריישת

שפנה17626. היראתראשה  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "אףוזור , קרוי New Yorkצרת וינ 

םירפסה17627. ידי  לע  שפנה  קחציתראשה  ןב  לאומש  הימחנ  "ץץיבוביל , ,רת ןעיוו

םבישת17628. דודבשה  ןב  והילא  "פןהכ , םילשורישת

באומ17629. ידשמ  םענהבשה  רבורגנו ,

לאל17630. םירפאחבשה  ןב  ולש  "חיאתבש , שיכלעשת

הדוהיל17631. ,טבשה  רטומלרפ בקעי -  לארשי  ןיטרא ,
קבלצולוומ קחצי  בקעי  יבצ -  "זםהרבא  קרבכשת ינב 

ךרדהו17632. לאיחיליבשה  "וןיטשטנרג , משת

שטיוואבוילמ17633. יברה  "דיעיבשהיעיבשה -  "דעשת בח רפכ 

היתוכלהו17634. הידבועתיעיבשה  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשוריסשת

םכתא17635. ןהכהיתעבשה  לאומש  "וןטרגניו , םילשורילשת

םכתא17636. ןרהאיתעבשה  גרבנזור ,



בקעיתבשה17637. "חןינקעו , ןגמשת תמר 

לאפרתבשה17638. ןב  ןושמש  "דשריה , ביבאכשת לת 

העדותהתבשה17639. תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

הדבא17640. םחנמתבשה  ןב  השמ  רזעילא  "חםואבלדנאמ , גרבסגינקירת
Koenigsberg

הכלהכ17641. הדיבא  חספתבשה  לארשי  ןב  לאקזחי  "טרלדנהנייפ , םילשורינשת

הדגאבו17642. הכלהב  "דץבוקתבשה  םילשוריעשת

התכלהכ17643. לארשיב  הדוהיתבשה  םולש  "בסורג , משת

םכיתובשומ17644. לכב  ריאמתבשה  קחצי  "זןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

םייח17645. ץפחה  תציחמב  יבצתבשה  ןתנ  "גםורי , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ17646.  2 תודיסחבו -  הלבקב  ףסויתבשה  "הקיסרק , "דסשת בח רפכ 

התראפתב17647. לאינדתבשה  ןב  םייח  םהרבא  "דסדע , םילשוריעשת

לודגה17648. ,תבשה  חטיא בקעי -  ןב  קחצי  אריצחיבא ,
"זהדוהי םילשוריעשת

ץראהו17649. םעה  שוניבתבשה  ןימינב  ןב  הירא  באז  "חרניבר , ביבאשת לת   Tel Aviv

הנומאהו17650. לאירזעתבשה  ןב  יכדרמ  "ודירפטוג , ביבא Tel Avivשת לת 

ץראהו17651. ןועמשתבשה  לארשי  "טןרוהדלפ , קרוי New Yorkשת וינ 

ןוזחהו17652. ןרהאתבשה  בוט , "בןמיס  "דסשת מח

היתוכלהו17653. ןרהאתבשה  "פיאכז , םילשורישת

היתורימזו17654. ןרהאתבשה  "ניאכז , םילשורישת

תבש17655. גנע  לארשיו -  לאפרתבשה  ןב  ןושמש  "אשריה , םילשורימשת

םלועה17656. חרזמו  ץרפתבשה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , ישת

ושדקל17657. הדוהיתבשה  ןועמש  ןב  לארשי  ץיבושוד ,
"בביל קרוי New Yorkשת וינ 

םתטישל17658. ,תבשה  שורה ןב  ףסוי -  ןב  םהרבא  הסיוס ,
הידעס ןב  "טרזעילא  םילשוריעשת

די17659. לאפרגשה  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשורילשת

ןישודיק17660. די -  םייחגשה  ןב  דוד  קחצי  "חןמניירג , קרבלשת ינב 

םיכרכ17661.  2 די -  בקעיגשה  "הבל , תיליענשת ןיעידומ 

קחציתוגשה17662. ןב  השמ  "זראקשאלא , הררפ Ferraraיש

הרות17663. הנשמל  "ד  בארה לאלצבתוגשה  "דרואנ , םילשורימשת

הבהא17664. עדמ , הרות -  הנשמל  "ד  בארה - )תוגשה  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  םהרבא 
לאלצב "הרואנ , םילשורימשת

.176654 סלטא - > תרודהמ   > "ם במרה לע  "ך  מרה תוגשה 
לינולמםיכרכ ןהכה  1956השמ 

"י17666. תכ תוצמה -  רפס  לע  "ן  במרה "ן)תוגשה  במר  ) ןמחנ ןב  דיהשמ  דיבתכ  בתכ 

ןואג17667. הידעס  בר  לע  יולהתוגשה  יסנ  ןב  "ורשבמ  קרוי New Yorkטשת וינ 

"ן ז"ל17668. במרה לש  "ן)תוגשה  במר  ) ןמחנ ןב  אטשוק Istanbulר"עהשמ 

השעמהו17669. אגרשהחגשה  ןב  לואש  םלושמ  "גןאמדרוא , בוקרטויפ Piotrkowרעת

תיטרפ17670. ריאמהחגשה  ןב  ןויצ  ןב  "הןמדלפ , קרבסשת ינב 



םיכרכ17671.  2 תיטרפ -  תונוילגהחגשה  ץבוק 

ארובה17672. "מתחגשה  "בשח ןילבולערת

בוריעה17673. םשתגשה  "פםוליעב  קרבשת ינב 

לאויהאושה17674. ץרווש , קחצי -  "זןייטשדלוג , םילשורימשת

םיגולידב17675. והיתתמהאושה  "זןוסרזלג , םילשוריסשת

םיינבר17676. תורוקמב  םהרבאהאושה  "הסקופ , םילשורינשת

.17677
 - תירבעה תונותיעה  לש  הירלקפסאב  הרובגהו  האושה 

םיכרכ "זהיפרגוילביב2  םילשוריכשת

הנידמה17678. תמקהו  םהרבאהאושה  ןיול , השמ  "דןמדירפ , "דשח מח

תונברה17679. תורפסב  הטיחשהו  בקעיטחושה  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "ודלאוונירג , קרוי New Yorkטשת וינ 

תונולבס17680. המלשחלושה  קחצי  , שקרפ ךורב -  "בגרבנזור , הפיחנשת

רוהטה17681. ללהןחלושה  ןב  דוד  םהרבא  "חץישפיל , הגיר Rigaצרת

םיכרכ17682.  2 אנקסמל -  ךורעה  םשןחלושה  "דםוליעב  "דשח מח

ותכלהכ17683. יבצןחלושה  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  קרבליוו , ינב 

ןמלזתימלושה17684. המלש  השמ  "דיולה , השרו Warsawלרת

תמא17685. ןתנרמושה  ןב  םייח  םהרבא  "טידאדא , ונרוויל Livornoרת

.17686< השדח הרודהמ   > תמא ןתנרמושה  ןב  םייח  םהרבא  "בידאדא , ביבאלשת לת 

יכנא17687. יפוג  לאכימרמושה  "טןמפואק , םילשוריעשת

יתדה17688. ןילופרמושה  .יתדה  "טרמושה  ,פרת השרו

יתדה17689. יתדהרמושה  "ץרמושה  ,רת אקארק

ירבעה17690. ןידב  בקעיטפושה  "הקזב , םילשורימשת

טפשמהו17691. ףסויטפושה  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"ולאפר םילשוריסשת

לודגה17692. אבארפושה  םהרבא  ןב  םירפא  השמ  "טיתרפא , ביבא Tel Avivצרת לת 

ויתוכלהו17693. ןרהארפושה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשוריעשת

םימיה17694. תירחאלו  הבושתל  למס  ןרהארפושה  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

תודהיל17695. רוא  דודםישרושה  ןב  המלש  "ההכלמ , קרבנשת ינב 

אנאזאו17696. תיבל  המלשתלשושה  ןב  והילא  "טאנאזאו , קרבנשת ינב 

וטניפ17697. תיבל  דוהאתלשושה  "דןוסלכימ , "דשח מח

םיכרכ17698.  3 ינרותהנשושה -  ינבר  - ןוחרי  "ד ישת
"ו הברטשת ג'

דעומב17699. "ך , שה תב  םייהנפוא , סיז  יקינולסמ , הנשושה 
ןרהאןוכנה למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ,טשת ביבא לת 

המרגהב17700. לואשהטיחשה  "הםירש , דווקילעשת

םייח17701. ילעב  רעצו  ריאמהטיחשה  לארשי  "דרגניול , םילשוריסשת

תובא17702. בל  גרבמלבישה  .ט  " נרת "ט.תובא  בובל Lvovנרת

השמ17703. שריהבישה  יבצ  ןב  השמ  "וםיובלטייט , בובל Lvovכרת

םיכרכ17704.  6 השדח > - הרודהמ   > השמ שריהבישה  יבצ  ןב  השמ  "טםיובלטייט , עשת

הדשה17705. חישו  רזעילא  ןמלזבישה ר ' המלש  ןב  רזעילא  "טץישפיל , דיביונ Neuwiedקת

םילשוריל17706. היראהבישה  "זןרטשנגרומ , םילשוריסשת



הנושארבכ17707. וניטפוש  םשהבישה  "פםוליעב  "דשת מח

הסירעב17708. אלפומה  יולהךודישה  רעבוד  םולש  "פאפלוו , "דשת בח רפכ 

"ל17709. זח ךרדב  בדםיכודישה  ןב  לאיתוקי  "זןהכ , םילשוריסשת

תישארב17710. החמש -  ךותמ  הבושת  יקפודל  ןבתוחישה  ילתפנ  המלש  יבצ  דוד  ןמרדיב ,
םחנמ רזעלא  "חרתלא  עשת

שפונ17711. תומוקמב  וילכבו  חבטמב  השמשומישה  "וגרובמואנ , "דעשת מח

.17712< תרוקיב תרודהמ   > הכלהב תודימהו  ןורודםירועישה  "ברלדא , "דפשת מח

שפנה17713. סומלוק  אוה  "דרישה  בח "גינוגינ  "דנשת מח

הזה17714. ףסוירישה  ןב  בקעי  "זןגניציק , בוקרק Cracowנש

םירישה17715. ריש  רשיה -  סחנפרישה  "אשקרפ , םילשוריפשת

טויפהו17716. )רישה  םיכרוע  ) וטיוט "דתחפשמ  לאומששח תעבג 

חבשהו17717. בוסירופמרישה  "ר  "דומדא םילשוריעשת

חבשהו17718. שידיאברישה  םיריש  "לטקל  קרבשת ינב 

חבשהו17719. בדרישה  יבצ  ןב  הדוהי  השמ  "הרסוונזור , םילשוריעשת

םיכרכ17720.  2 חבשהו -  סינאמרישה  םייח  ןב  ןמלז  רואינש  סדרפ ,
"איולה קרבעשת ינב 

םימלוע17721. יחל  חבשהו  השמרישה  ןב  ףסוי  םילשוריןאינתנ ,

.17722< םירובגה יטלש   > שדקמבש בקעירישה  ןב  לואש  "הרפש , םילשוריכשת

תאזה17723. רזעילאהרישה  "אןיילק , "דסשת מח

תאזה17724. םייחהרישה  ןרהא  "דגרבסורג , תילעשח ןיעידומ 

םיכרכ17725.  2 תאזה -  ןוששהרישה  "חןזח , םילשוריסשת

הירי17726. ' גלאב תירבעה  םירפאהרישה  "טןזח , דולסשת

םיניבה17727. ימיב  תירבעה  ןרהאהרישה  רוא , "זןב  ביבאטשת לת 

הקירפא17728. ןופצב  תידוהי  תיברעה  ףסויהרישה  "דתירטש , םילשורינשת

רויצהו17729. לאירזעהרישה  ןב  יכדרמ  "ג,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

תדובעב ה'17730. ןוגינו  לאומשהרישה  "וןרטש , םילשוריסשת

תבשב17731. ןלבקהו  דודריכשה  "דרגרבנייש , ןפרווטנאשח

םיכרכ17732.  13 רסומולכשה -  הרות  ירבדל  "הןוחרי  םילשורינשת

עודיו17733. םייחלכשה  ןב  רעב  רכשי  בקעי  םיובנזור ,
"איכדרמ קרבעשת ינב 

םיכרכ17734.  2 עודיו -  רכששילכשה  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"בבוד וקיסקמכשת

יתוא17735. עודיו  רשאלכשה  ןב  םירפא  םייח  "טקישטייז , םילשורימשת

יתוא17736. עודיו  םשלכשה  "זםוליעב  םילשוריעשת

עדיו17737. השמלכשה  ןב  קחצי  ןונ , "טןב  קרבעשת ינב 

.17738( תילגנא  ) שודקה "ה  בקעילשה םהרבא  "גןאמוינ , ןודנוללשת

םיכרכ17739.  2 יבנידנקסה -  ןואפיקב  ןהכתבהלשה  תחפשמ  "גינב  קרבעשת ינב 

תינרות17740. הירלקפסאב  ןרהאםולשה  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

תודחאהו17741. לאיחיםולשה  ריאמ  םייח  "דאריפש , ץיבוהרודערת



.17742< השדח הרודהמ   > םולש תוביתנ  תודחאהו , ,םולשה  אריפש לאיחי -  ריאמ  םייח  אריפש ,
בקעי "דםהרבא  םילשוריעשת

ריהבה17743. ריאמןחלשה  רואמ  ןמ , ' "חגרות "דעשת מח

רוהטה17744. ץרפןחלשה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זרשכ , ביבא Tel Avivצרת לת 

רוהטה17745. ןהכהןחלשה  םייח  םהרבא  "חרלדא , ביבאכשת לת 

ברל17746. ךורעה  עשוהיןחלשה  ןרהא  "טןיספ , םילשוריעשת

םיכרכ17747.  2 םלשה -  םייחןחלשה  השמ  ןב  רזעלא  "זהנחוא , תיליעעשת רתיב 

םילכהו17748. ןמלזןחלשה  רזוע  ןב  םייח  םהרבא  סורג ,
"חןהכה םילשוריסשת

וילכ17749. יאשונו  ךורע  ןרהאןחלשה  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

םיכרכ17750.  2 דדונה -  לאירונחילשה  םירש , םהרבא -  בקעי , "חןב  םילשורינשת

יברה17751. תורגאב  תיכוניחה  קחציתוחילשה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סערייאסשת סאנעוב 

ירבעה17752. טפשמב  האשרההו  םייחתוחילשה  ןב  םוחנ  "ברבוקר , םילשורילשת

.17753< תבחרומו השדח  האצוה   > שדוקה ץראל  לאומשתוחילשה  םהרבא  "סטעיקוב , "דשת בח רפכ 

םיכרכ17754.  11 שדוקה -  ץראל  קחציתוחילשה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( טוקיל "ה( "דנשת בח רפכ 

ימלשוריל17755. ימלשורילהמלשה  "חהמלשה  הנליו Vilnaפרת

.17756< די בתכ   > תורודה רדסל  ןהכההמלשה  לאומש  ךורב  "דשטיוד , םילשורישח

"ל17757. זר ךורע  ןחלש  ןמ  ידאלמהמלשה  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  השרו Warsawלרת

כ17758.  - א "ת -  צנאב םיכרעל  תופסוהו  "תומלשה  עש רקחמלו  הכלהל  "זןוכמ  תרפאעשת

םהרדובא17759. "ד  הל ןיקילדמ  המב  שוריפב  רסחה  רשאתמלשה  ןב  יבצ  דוד  "דןמליה , םילשורינשת

תודמה17760. יולהתמלשה  ףסוי  ןרהא  ןב  המלש  "הרבליזנייפ , ןדיק Kedainiaiפרת

ויתוחרוא17761. יחימעםשה  "טיתרנכ , רמתיאעשת

ארקא17762. זנאצמםשה  סומינולק  השמ  "גקנארפ , ירוגליב Bilgorajצרת

ידגנל17763. םשםשה  "זםוליעב  נשת

היחמו17764. תיממ  סחנפםשה  "היליושרטוב , תיליעעשת ןיעידומ 

יעור17765. לאירואםשה  "הזפס , ןומרעשת הפצמ 

יעור17766. ןילבאםשה  "גבתכ , קרבנשת ינב 

א17767. יעור -  יעורםשה  "פאיבל , םילשורישת

ןמית17768. ידוהי  ברקב  םייטרפה  השמתומשה  "וארבג , םילשוריעשת

וקלחב17769. השמחמשה  "חןאיטוט , קרבעשת ינב 

לאהחמשה17770. תיב  בושי  "בינבר  לאפשת תיב 

תודהיה17771. תירלקפסאב  ןרהאהחמשה  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

התראפתב17772. המלשהחמשה  "טיקסבשירק , "דעשת מח

תיתימאה17773. השמהחמשה  "עלילבוב , קרבשת ינב 

הרישהו17774. הידוהה  הדוהיהחמשה  "ובואט , אתאעשת תירק 

"ם17775. במרה ףסויתוטמשה  םימחר  יניי , ' "דגא םילשורילשת

ונלש17776. רוטה  ירפסב  סופדה  ייונשו  דודתוטמשה  "הןהאק , כשת

רחשההטימשה17777. תליא  "חןוגרא  םילשוריסשת

תודיסחה17778. רואב  ביילהטימשה  הירא  ןב  המלש  ףסוי  "חץילרג , םילשורילשת



הניגב17779. דודהטימשה  ןב  םהרבא  "בזונגמ , "דפשת מח

תורודה17780. ילודג  תציחמב  יבצהטימשה  ןתנ  "דםורי , תילעעשת ןיעידומ 

להקה17781. תוצמו  לבויה  ףסויהטימשה  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"דלאפר םילשורינשת

היתוכלהו17782. ףסויהטימשה  ןב  ןתנ  "דבילטוג , םילשוריעשת

היתוכלהו17783. ןרהאהטימשה  "ביאכז , םילשוריפשת

התכלהכ17784. רשאהטימשה  ןב  השמ  "זךובנרטש , םילשוריסשת

תורוקמה17785. רואל  יבצהטימשה  "זרבוניש  םילחנמשת

.17786< השדח הרודהמ   > םישדחה לאינדםימשה  ןב  השמ  "גונאדילוט , םילשוריעשת

םירפסמ17787. םולשםימשה  ןב  השמ  "חלאילמג , םילשוריסשת

םירפסמ17788. בקעיםימשה  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םירפסמ17789. המלשםימשה  "גירזינב , םילשוריעשת

דובכ א"ל17790. םירפסמ  םייחםימשה  דוד  "דשייע , "דשח מח

םיכרכ17791.  2 ךלוק -  תא  ןהכהינעימשה  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "עקוק , הירבטשת

םיכרכ17792.  2 םיאלכ -  קחציתעמשה  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "זץרווש , עשת

ריאמםינורמשה17793. ןב  לארשי  "חדניקלב , ,פרת ביבא לת 

ןימינבשמשה17794. "ארגולק , םילשוריעשת

םיכרכ17795.  6 הרותשמשה -  ינב  תירב  ןואטב  ינרות  "דץבוק  םילשורישח

ותרובגב17796. לאיחישמשה  ןב  החמש  השנמ  קרוי New Yorkת"שןאמדירפ , וינ 

ותרובגב17797. ריאמשמשה  ןב  ןמחנ  יכדרמ  יקסבונורא ,
ןרהא ןב  קחצי  רגנלרא , "הםייח -  םילשוריעשת

ותרובגב17798. )שמשה  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  ןילקורבעשת

תוחנמ ד17799. ץראה -  לע  אצי  דנלרדנוסשמשה  םינברה  "וללוכ  דנלרדנוסנשת

םניחהו17800. ךורבהאנשה  ץפח , יבצ -  "הרגרבניו , תפצסשת

ידפולקיצנאה17801. יתדה  ילתפנןותנשה  "דסוארק , שח

ידרחה17802. קחציןותנשה  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןיוול ,
ןהכה "גריאמ  ,ישת םילשורי

השעמלו17803. הכלהל  והיקדצזנטעשה  ןב  ןנחלא  "חןהכ , קרבסשת ינב 

"חרעשהרעשה17804. קרב Bene Berakשת ינב 

םימשל17805. רזעילארעשה  ןב  ילתפנ  "חרנפוה , ביבאנשת לת 

גילזםירעשה17806. ןב  והילא  "ב,ידנוב , ,צקת גארפ

תיקולאה17807. הדוהיהפשה  בקעי  "חגרברבליז , קרבנשת ינב 

ונמא17808. לחר  תוכז  ןרהאתעפשה  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשוריעשת

םעה17809. ימגתפ  לע  הקיתעה  ונתורפס  המלשתעפשה  םייח  "ה,טמאס , צרת ](Warszawa

םיכרכ17810.  3 .יןדקשה -  "ל , "אגס םילשוריעשת

ןיקצול17811. יולה  ןימינב  םייח  יבר  עונצה -  והילאןדקשה  םהרבא  "הןיקצול , םילשוריעשת

.17812< הכרבה תורוקמ   > הכרבל םהרבאהפקשה  ןב  יבצ  ףסוי  "ציולה , םילשורירת

רתסא17813. תליגמ  לע  למיזהפקשה  ןועמש  ןב  המלש  םייח  "חםוק , םילשוריפרת

"ה17814. מרה הדוהיתופקשה  ןרהא  ןב  השמ  "דץיוורוה , קרוי New Yorkצרת וינ 



םלועהב17815. דומלתה  החמשתופקשה  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"בןבואר קוטסילאיב Bialystokערת

ארקמה17816. המלשתפקשה  'ק , "דצלופ תובוחרסשת

ןמזה17817. תולאשל  חצנה  ידרחהתפקשה  הנחמה  "םתכרעמ  םילשורידשת

הרותה17818. קחציתפקשה  םייח  "זהפי , םילשוריעשת

אבס17819. לארשי  אבסתפקשה  לארשי  "טןוחרי  הינתנכשת

גארפמ17820. "ל  רהמ תנשמ  יפ  לע  תודהיה  לש  המלוע  באזתפקשה  "הרצלז , קרבמשת ינב 

םיכרכ17821.  3 םיבתכמווניתפקשה -  םירמאמ  "מףסוא  קרבשת ינב 

אריפש17822. השמ  םייח  לאינדרשה  יתבש  איחי , "מןוד  ביבאשת לת 

הנליומ17823. םיסונאה  יצוקמ -  ןרהארשה  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

סקנפ ז"ל17824. יבצ  דוד  יבר  הדוהירשה  בקעי  ןב  יבצ  דוד  "דסקנפ , ביבא Tel Avivישת לת 

ידבע17825. אכה  רזעילאאתשה  דוד , "זןב  סשת

יכדרמתולדתשה17826. לאירזע  "הץרווש , תודוסיעשת

ןימאמה17827. באזתולדתשה  םחנמ  "סרואמ , םילשורישת

תינחור17828. באזתולדתשה  םחנמ  "סרואמ , םילשורישת

תדכ17829. לארשיהיתשה  ןב  ביל  הדוהי  "חדניקפיל , השרו Warsawנרת

הייחמ17830. ןרהאהקיתשה  - יביט  "א פשת

הכלהכ17831. ןנחהלתשה  "ווללפא , ןולוחעשת

תומלועה17832. והילאתולשלתשה  השמ  "טןייטשרומראמ , ,שת םלשורי

הרותה17833. השמ שתולשלתשה  "דתבש , םילשוריעשת

הכלהב17834. םיעבטה  המלשתונתשה  ןב  השמ  הירנ  "הלטוג , םילשורינשת

ןופצה17835. ךלמ  םע  בגנה  ךלמ  הדוהיתורעתשה  השמ  ןב  בקעי  "זןודנול , םדרטשמאצת
Amsterdam

שפנה17836. לאילמגתוכפתשה  ןב  יבצ  בקעי  "ז,גרובנלקמ , סרת ], םלשורי

םיכרכ17837.  6 שפנה -  רשאתוכפתשה  ןב  עשוהי  השמ  יקסנאילישזב ,
"דגילז םילשוריסרת

הכלהב17838. הדצמ  ישנא  היחתפתודבאתה  ןב  יבצ  השמ  "אהירנ , ביבאכשת לת 

תימואלו17839. תינחור  עשוהיתודבאתה  םילשורי2003ןמלמק ,

יבצתוקבאתה17840. ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  בובל Lvovלרת

םיכרכ17841.  2 יבצתודחאתה -  ףסוי  תיב  תבישי  ידימלת 
"היקסנישוד םילשורינשת

לארשי17842. ץראב  םינמיתה  הירכזתודחאתה  "הירוד , םיפטנעשת תירק 

םיכרכ17843.  2 תודחאתההוניתודחאתה -  רבד  םילשוריתכרעמ 

םיכרכ17844.  2 היגפ -  הטנח  ןהכההנאתה  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטעשת

עברא17845. תירקב  םירופ  לש  םייחךיראתה  סונמייס ,

םיכרכ17846.  2 רסומוהנובתה -  הרותל  "זץבוק  שת

ףסאה17847. רחא  רשאתוננובתה  ןועמש  ןב  והיעשי  "טןהכ , םילשורימשת

שפנה17848. עטנתוננובתה  ןתנ  ןב  יבצ  "זןמפיוק , משת

םיכרכ17849.  2 השעמו -  ןועמשתוננובתה  השמ  "טקינרימ , "דסשת מח

םינתאה17850. חרי  ירחא  תפסונ  םשתוננובתה  "דםוליעב  "דשח מח



תורואמה17851. תעפוהו  תודוסה  בקעיתולגתה  ןב  הדוהי  ןב  ףסוי  ןינקע , "דןבא  םילשוריכשת

.17852< לאגנ תרודהמ   > םיקידצה יכדרמתולגתה  ןב  לאירבג  המלש  לאטנזור ,
באז

םיכרכ17853.  2 םיקידצה -  יכדרמתולגתה  ןב  לאירבג  המלש  לאטנזור ,
"טבאז םילשוריישת

םיקידצ17854. ירבק  ףסויתולגתה  ןב  םייח  "ולאטיוו , םילשוריכשת

םיכרכ17855.  3 ןושלה -  קחציתומדתה  השמ  ןב  םייח  ןויצ  ןב  "גיקצבול , םילשוריסשת

ותומלשב17856. דומלתה  רבתווהתה  בוד  ןב  םהרבא  "גסייוו , קרוי New Yorkשת וינ 

יבוקםוהתה17857. "ויול , "דעשת מח

"א)17858. סשת  ) תוחישהכולהתה "אטקל  סשת

"ד)17859. עשת  ) תוחישהכולהתה "דטקל  עשת

ראובמה17860. יולהםילהתה  ןרהא  השמ  ןב  הילדג  לגס ,
( שרפמ "ג( םילשורילשת

.17861< השדח הרודהמ   > ראובמה יולהםילהתה  ןרהא  השמ  ןב  הילדג  לגס ,
( שרפמ "ח( םילשוריעשת

דודהדותה17862. ףסוי  "זרקוס , םילשוריעשת

םיכרכ17863.  2 םייחהדותה -  "טץיבלוש , םילשוריעשת

יתבשתודעוותה17864. "חיקציטבלס , םילשוריעשת

ןמלזתודעוותה17865. רואינש  "טןיפוג , םילשוריעשת

"ט17866. עשת זומת  גי  בי -  "טתודעוותה  עשת זומת  גי  - בי "טתודעוותה  "דעשת מח

רחא17867. םלועמ  "זהרושתתודעוותה  "דסשת מח

ןישודק17868. ןיטיג  תובותכ  תומבי  ספלאה -  לעש  שירדנולמתופסותה  בוט  םוי  ןב  "להשמ  שת

םיכרכ17869.  4 תוינשמה -  רדס  יפל  "באתפסותה  מרת - .אתפסות  "ב מרת
"ג הורסלרק Karlsruheצרת

.17870< אנליוומ הנוי  ר '  > םיערז רדס  "טאתפסותה  נקת "ט.אתפסות  הנליו Vilnaנקת

תיצרא17871. "דתודעותה  בח תדוגא  "ביריעצ  ביבאכשת לת 

יהמ17872. בודתודעותה  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב שח

תועיקתב17873. אירקמהו  רפושב  םייחעקותה  "אלטנוול  םילשוריסשת

םיכרכ17874.  35 יחרזמרותה -  "טןועובש  םילשוריפרת

הפוקתה17875. רואל  רמתיאהרותה  ןב  ריאמ  "לםיובנזור , ביבאשת לת 

די17876. גשיהב  תיפרגוילביבהרותה  "ההמישר  "דמשת בח רפכ 

תאזה17877. הרותהרותה  ישודיח  "דץבוק  םילשוריעשת

"ם17878. במרה תטישל  הרוסמה  ןהכההרותה  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "גאנהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ17879.  7 המימתה -  ןרהאהרותה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "עןרטש , םילשורישת

םיכרכ17880.  10 ץראהו -  ץראהוהרותה  הרותה  "טןוכמ  םילקדמשת הונ 

םיכרכ17881.  3 םייחהו -  ףסויהרותה  ןב  השמ  - ןמדיג , "ז נרת
"ט נרת

םיכרכ17882.  2 המכחהו -  יבצהרותה  יכדרמ  ןב  והיעשי  הירכז  סלוי ,
"גןהכה הנליו Vilnaערת

םיכרכ17883.  2 ונמע -  תוכילהו  יולההרותה  ףסוי  ןב  ןוצר  "איסורע , ונואסשת תירק 



םיכרכ17884.  8 הנידמהו -  הנידמהוהרותה  - הרותה  "ט שת
"ב ביבא Tel Avivכשת לת 

עדמהו17885. הדוהיהרותה  ןב  בקעי  "בןוזניוול , קרוי New Yorkצרת וינ 

הכאלמהו17886. ןתנהרותה  השמ  ןב  םהרבא  "חםייהקאז , םילשוריפרת

הרוסמהו17887. בקעיהרותה  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

הוצמהו17888. םוחנהרותה  ןב  השמ  "הןגובנלנצאק , ןי Szeczinכרת 'צ' צש

א17889. הוצמהו -  רבהרותה  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"חיולה קרוי New Yorkפרת וינ 

הוצמהו17890. ןרהאהרותה  ןב  ףסוי  קדצ , - "דןהכ ןודנול Londonמרת

הוצמהו17891. בילהרותה  הירא  ןב  קחצי  םייח  "חןיקפיל , קרבכשת ינב 

רתיהו17892. רוסיא  הוצמהו -  בקעילהרותה  רוכז  שרדמה  "טתיב  קרבסשת ינב 

.17893< השדח הרודהמ   > הוצמהו ןבהרותה  רשא  שריה  יבצ  אריפש , - אנהכ
ןהכה הדוהי  "טלאומש  םילשוריסשת

הוצמהו17894. והילאהרותה  היעמש  "בשבהט , םילשוריעשת

םיכרכ17895.  2 "ם > - יבלמ  > הוצמהו לכימהרותה  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , םילשוריישת

םיכרכ17896.  2 הוצמהו -  ןרהאהרותה  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "חןרטש , םילשורינשת

"א17897. בצירל הוצמהו  ןבהרותה  רשא  שריה  יבצ  אריפש , - אנהכ
ןהכה הדוהי  "גלאומש  םילשוריערת

הדובעהו17898. ןבהרותה  קחצי  םייח  ףסוי  יקצינידוטס ,
לאימחרי "ח!םהרבא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ17899.  3 םלועהו -  קחציהרותה  השמ  ןב  ןסינ  - ןיקשולט , "ז טשת
"ח קרוי New Yorkישת וינ 

םעהו17900. סחניפהרותה  ןב  םהרבא  ףסוי  "יףלוו , ,שת ביבא לת 

םיכרכ17901.  2 דומלתהו -  בילהרותה  הדוהי  ןב  דוד  - במולוג , "ד פרת
"ב ןילרב Berlinצרת

תורודה17902. ןוזחו  יולההרותה  ףסוי  ןב  ןוצר  "זיסורע , ונואנשת תירק 

תוינוציח17903. תומכחו  השמהרותה  יבצ  ןב  דוד  "חןהאק , עשת

הבתכו17904. םהרבאהרותה  "גןמרוק , ביבאסשת לת 

וניתובר17905. לש  םתנשמב  התלבקו  םתנשמבהרותה  "בתכרעמ  םילשוריעשת

.17906( לארשיב תובישיה   ) הרוחסה בטימ  היבוטהרותה  יתבש  1965בשק ,

.17907( תומש  ) ב ילש -  םחנמהרותה  "זדורב , "דעשת בח רפכ 

תיתדה17908. תודהיהו  הנידמה  לארשיהרותה , ןב  והילא  ןרהא  ינושרג ,
"גןושרג ביבא Tel Avivישת לת 

יחימעתושדחתה17909. "פיתרנכ , רמתיאשת

םיכרכ17910.  2 הל - ' הליפתב  לאנתנתוקזחתה  ןב  ריאמ  השמ  "ורלדאי , םילשורינשת

ב17911. "ל)היחתה א -  ומ  ) חמצ ןב  רואינש  - שקז , "י רת
"ז ןילרב Berlinירת

ןויצב17912. תיתדהו  תימואלה  ריאמהיחתה  השמ  "הלגופבר , ןגסשת תמר 

לארשי17913. םע  לש  תירסומ  תינחורה  בוטהיחתה  םוי  "ארואלה , לשת

תודפהו17914. ןואגהיחתה  ףסוי  ןב  "גהידעס  השרו Warsawלרת

.17915< השדח הרודהמ   > תודפהו ןואגהיחתה  ףסוי  ןב  "ההידעס  שמשעשת תיב 

אינתב17916. קרפ מ"א  קחציתלחתה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת



בדםינמיתה17917. המלש  "גןייטיוג , םילשורימשת

יולהקוניתה17918. ןתנ  ןב  םהרבא  םילשוריןומיימ ,

םייחשוריתה17919. ןב  ןבואר  החמש  ןאמלדא ,
ביל הדוהי 

 - "א נרת
"א השרו Warsawסרת

ראובמה17920. םולשלאלכתה  ןב  םייח  םוחנ , םדא -  ןונ , - "דןב קרבעשת ינב 

רדוהמה17921. יעדמה  השמלאלכתה  "בארבג , קרבעשת ינב 

םיכרכ17922.  6 הנווכב > - הליפת   > שרופמה םולשלאלכתה  ףסוי  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

םשתילכתה17923. "פםוליעב  "דשת מח

השודיחו17924. לאומשתלכתה  "דלאירא , "דשח מח

םעה17925. יפב  יכדרמדומלתה  ןויצ , "טןח  תובוחרסשת

"ך17926. נתב לאומשדומלתה  שורה , "זןב  םילשורילשת

תיתורפסה17927. ותווהתהב  ילבבה  רבדומלתה  בוד  ןב  םהרבא  השרו1937סייוו ,

ימלשוריה17928. ימלשוריהדומלתה  "הןוכמ  םילשוריעשת

לארשי17929. ץרא  תרותל  סיסבכ  ימלשוריה  ןולוחדומלתה  רדסהה  "בתבישי  ןולוחפשת

םיכרכ17930.  3 "ף - ) ירה לע   ) רצקה עשוהידומלתה  ןב  רזעילא  השמ  לגופטכו ,
( רואיב  ) םילשורילאלצב

האופרה17931. תמכחו  ןבדומלתה  ןימינב  ביל  הדוהי  ןוסלנצאק ,
"חלארשי ןילרב Berlinפרת

םיכרכ17932.  4 וירצויו -  השמדומלתה  םהרבא  "ולתפנ , ביבאלשת לת 

לבתה17933. יעדמו  ןושרגדומלתה  ןב  הירא  לאיתוקי  "חראהלמאק , בובל Lvovפרת

ותייווהכ17934. הדוהידומלתה  "וןמורפ , םילשוריסשת

םיכרכ17935.  3 "ך -  נתה לע  יבצדומלתה  השמ  ןב  חמצ  "לןולאג , ביבא Tel Avivשת לת 

םיחולשה17936. םיחולשהםידימלתה  "דםידימלתה  סשת

קונית17937. ןדבוא  םע  ןימיתודדומתה  "דיול , םילשוריסשת

םיכרכ17938.  2 ינרותםימתה -  - ץבוק  "ה צרת
"ח השרו Warsawצרת

םיכרכ17939.  46 חישמ -  תיב  ףסומ  "אםימתהםימתה  סשת

לודג17940. ןהכ  המלשתונמתה  ןב  והילא  "הרנסלפ , ,נרת ןילרעב

םעה17941. יפב  "ך  יכדרמנתה ןויצ , "חןח  תובוחרסשת

תואיצמהו17942. "ך  יתבשנתה "גוליש , לשת

םימעה17943. טפשמל  שרעכ  "ך  ףסוינתה השמ  ןב  הדוהי  "ןלגיפש , ביבאשת לת 

א17944. חטשה -  ןמ  "ך  לביילנתה "אקינזר , םילשוריעשת

הרוסמה17945. וירדס ע"פ  יפל  ךורע  "ך  הרוסמהנתה ירדס  "ך ע"פ  "דנת םילשוריעשת

יקולאה17946. והילאאנתה  "פןהכה , קרבשת ינב 

"ח17947. יה האמב  ןילופ  ידוהי  לש  םיינידמה  םהרבאםיאנתה  "זסקופ , םילשוריכשת

םיכרכ17948.  4 םתנשמו -  השמםיאנתה  םהרבא  "אןייטשנזור , ביבא Tel Avivישת לת 

תבשב17949. הכאלמ  רוסיאל  "מםיאנתה  "חשח תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ17950.  2 ךרדה -  ףסויתוגהנתה  היעשי  ןב  המלש  "דףליוו , ןילבולצרת

היתולועפו17951. לארשיהעונתה  תדוגא  ילעופ  "זתורדתסה  ביבאטשת לת 

חישמ17952. לש  ורוא  )תוצצונתה  ריזנה  ) דוד "טןהכ , םילשורימשת



םעה17953. תלחנ  לאומשאינתה  םהרבא  "חטעיקוב , "דסשת בח רפכ 

.17954( תבחרומ הינש  האצוה   ) םעה תלחנ  לאומשאינתה  םהרבא  "אטעיקוב , "דעשת בח רפכ 

יקלאה17955. וחכו  אשידק  השמאינתה  "דשטיוועליסינ , יכאלמסשת תירק 

השמםירתסתה17956. "דליג , ביבאשח לת 

הלפתה17957. לאומשתוררועתה  ןב  המלש  "אדוד  בוקרטויפ Piotrkowערת

ןתחל17958. עשוהיתוררועתה  ןמלק  סומינולק  "דיזנכשא , שח

הרותה17959. דומילל  לדנמתוררועתה  םחנמ  ןב  בקעי  יכדרמ  "דרנסיר , קרבנשת ינב 

םיכרכ17960.  2 "ת -  ישה תדובעל  רובמאסתוררועתה  שרדמה  תיב 

םיכרכ17961.  4 הבושת -  לאומשתוררועתה  םהרבא  ןב  ןועמש  רפוס ,
ןימינב

 - "ג פרת
"ד טספדוב Budapestצרת

םיכרכ17962.  3 השדח > - הרודהמ   > הבושת לאומשתוררועתה  םהרבא  ןב  ןועמש  רפוס ,
"נןימינב םילשורישת

םיכרכ17963.  3 לע ה - ' בקעיגנעתה  ןב  ןבואר  "זהשנמ , םילשוריסשת

תודהיה17964. תורוקמב  רוציהו  יבצהישעתה  רבוניש  קחצי -  "וגרבדלוג , םילחננשת

ולחופתה17965. סחוימ  "ג.וטסירא  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

המלשהליפתה17966. "דרגנ , "דשח מח

םייח17967. ץפחה  תציחמב  יבצהליפתה  ןתנ  "בםורי , תילעעשת ןיעידומ 

רוביצב17968. קחציהליפתה  בקעי  "חסקופ , םילשורילשת

שודיחו17969. ךשמה  תידוהיה  םייחהליפתה  לאירבג  ןהכ ,

קודה17970. רשק  קודקדהו  יכדרמהליפתה  "דזוזאמ , לאונמעשח

האדוההו17971. ןולובזהליפתה  ןב  ףסוי  "עהנשוש , דודשאשת

תודהיב17972. ןמזה  תועמשמו  ןרהאהליפתה  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

םיכרכ17973.  2 ןברקכ -  ןויצהליפתה  והילא  ןב  ףסוי  "וירדוכ , קרבסשת ינב 

באזןיליפתה17974. "חןמרטיר , יכאלמסשת תירק 

הידידיןיליפתה17975. קחצי  ןב  רסיא  "זלקנרפ , ביבא Tel Avivטשת לת 

ילתפנ17976. לש  לטייפןיליפתה  אגרש  ןב  בד  םייח  "חץיבוניבר , םילשורילשת

התוחתפתהב17977. לארשיב  םלושמהלפתה  קחצי  ןב  אביקע  "דרדנלוה , ,)שח ביבא לת  )

"ך17978. נתה יגשומ  יפל  תושונאה  ןושרגתוחתפתה  קחצי  ןב  םייח  "גץיבוקרב , ,ישת ופי - ביבא לת 

תופועה17979. תיישעת  ןרהאתוחתפתה  ןמדירפ ,

"ק17980. תה תנשל  ןמלזהוקתה  רואינש  "לרזש , שת

לובגה17981. לע  ןושרגהוקתה  החמש  "פררוב , תיליעשת ןיעידומ 

רימזאםינוקתה17982. .ח  " ירת .רהוז  ינוקית  "ח.רהוז  רימזיא Izmirירת

לאיחיהפוקתה17983. "דןמציו , םילשוריסשת

תינרות17984. הירלקפסאב  ןרהאהפוקתה  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורינשת

והילא17985. תרעסב  והילאהפוקתה  לארשי  "זביורטניו , "דסשת מח

םיכרכ17986.  2 הלודגה -  ץרפהפוקתה  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ארשכ , םילשוריסשת

םיכרכ17987.  4 היתויעבו -  םהרבאהפוקתה  ףסוי  "בףלוו , קרבמשת ינב 

הלואגהו17988. קחציהפוקתה  ףסוי  "טשילזיימ , נשת

התועמשמו17989. ןרהאהפוקתה  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח



םיכרכ17990.  2 הרות -  דומלל  ךמצע  יולהןקתה  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "הרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ17991.  4 לארשיב -  לארשיתונקתה  "דיקסנפיצש , םילשוריסשת

םירעש17992. האמל  םירעשתונקתה  האמ  "ט.םילשורי  םילשורימרת

םשהל17993. הדוהיתוברקתה  ןב  בקעי  "דסדע , םילשורישח

םיכרכ17994.  58 - תורשקתהתורשקתה -  "ט נשת
"ס "דשת בח רפכ 

ןיליפתב17995. "הץבוקתורשקתה  דודשאנשת

תילארשיה17996. )תוברתה  ךרוע  ) ןימינב השנמ  "גןיול , ,ערת ופי

בויא17997. רפסל  ימראה  לאפרםוגרתה  "טסייו , ביבאלשת לת 

תור17998. תליגמל  עשוהיםוגרתה  השמ  ןב  ןועמש  םייח  "צןזיוהיינ , טספדוב Budapestרת

בלה17999. בקעיתושגרתה  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"טלפוק םילשורישת

.18000< םולש תבהא   > בלה בקעיתושגרתה  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"חלפוק םילשוריסשת

םירדנ18001. יחימעתרתה  "ביתרנכ , רמתיאסשת

ראובמה18002. םירדנ  םשתרתה  "סםוליעב  קרבשת ינב 

אחיכשד18003. אתלימ  רואיב  םע  םירדנ  רשאתרתה  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשוריעשת

"ר>18004. ופד  > "ץ חמצבשתה ןב  ןועמש  - ןארוד , "ח צת
"ט צת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ18005.  3 "ץ -  חמצבשתה ןב  ןועמש  "אןארוד , בובל Lvovנרת

םיכרכ18006.  3 שלושמה > - טוח   > "ץ ד חמצבשתה ןב  ןועמש  "אןארוד , בובל Lvovנרת

םיכרכ18007.  5 םילשורי > - ןוכמ   > "ץ חמצבשתה ןב  ןועמש  "חןארוד , םילשורינשת

םיכרכ18008.  2 לבייפהבושתה -  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"ו,יולה ,שת ביבא לת 

םיכרכ18009.  2 קוק -  "ה  יארה לש  ותנשמב  דודהבושתה  ןב  היעשי ח  "דירדה , םילשורינשת

"ת18010. ושה תורפסב  ןהכההבושתה  סחניפ  "הןמליו , הוקתנשת חתפ 

השעמל18011. הכלה  םשהבושתה  "דםוליעב  "דשח מח

תויאמצעה18012. לא  הביש  ילאהבושתה  "דץיברוה , ןורבחשח

םיכרכ18013.  2 רמש -  ןורכזויבאו  "זרפס  םילשוריסשת

ךיתוחרא18014. לאכימהטיבאו  "וץרפ , נשת

ןקז18015. םייחםהרבאו  ןב  םהרבא  'י , "טגאלאפ רימזיא Izmirנרת

ןקז18016. םייחםהרבאו  "וירוח , עבשמשת ראב 

ומוקמל18017. בש  ץיברםהרבאו  םהרבא  ברה  לש  "עורכזל  םילשורישת

הלעי18018. השמדאו  ןב  בד  "סךילרא , םילשורישת

הלעי18019. לאומשדאו  ןב  רמתיא  "דילוגרד , שח

םיכרכ18020.  9 הלעי -  םכחדאו  ןב  ןרהא  "בדיוד , ןולוחסשת

םיכרכ18021.  3 הלעי -  דודדאו  םהרבא  תיב  "דללוכ  וטנרוטשח

ךיתודע18022. והילאהעדאו  ןב  בקעי  לאומש  "דימהרבא , שמשעשת תיב 

ךערל18023. בוטתבהאו  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "טאפיל  סשת

ךערל18024. לארשיתבהאו  בקעי  "הןמוינ , םילשורימשת



הכלהכ18025. ךערל  םיסינתבהאו  ןב  םולשיבא  "ברציינומ , ןיעהעשת שאר 

ךומכ18026. ךערל  באזתבהאו  "דןמרטיר , "דשח בח רפכ 

ךומכ18027. ךערל  םולשתבהאו  ןב  םייח  - ןהכ , "י שת
"א םילשוריישת

שאמ18028. לצמ  לאומשדואו  ןב  יכדרמ  הפי , םילשורית"שתוילגרמ 

רג18029. בדבהואו  ןב  לארשי  "אןזור , תובשעשת ןולא 

טושק18030. הדוהיהתירואו  ןב  והילא  םהרבא  "דץיבובוקעי , "דשח מח

םהרבאהרמזאו18031. יבצ  ןב  לאינד  "אדניק , םילשוריעשת

םוגרת18032. היראדחאו  הדוהי  ןב  םולש  לאכימ  רניד ,
"טיולה קרבעשת ינב 

םוגרת18033. ילאדחאו  "זרגרבניו , םילשוריסשת

שדקתאו18034. רזעילארהטאו  קחצי  , "ובאקאי םילשוריעשת

הימר18035. וחורב  ןורןיאו  דביגס , '' מח

םיכרכ18036.  22 לושכמ -  ומל  םהרבאןיאו  "גלארשי , םיסשת תב 

רבדי18037. חצנל  עמוש  יולהשיאו  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "זרגניזלוש , ריאמסשת ןורכז 

תעבשו18038. לאומשתלכאו  לאירא , בישילא -  "דלהונק , עשת

ובושי18039. םתובא  תלעמ  "גץבוקלאו  םילשוריסשת

ךמא18040. תרות  שטת  יולהלאו  "א  בי חילצמ -  ןב  ריאמ  "דזוזאמ , םילשורישח

םיכרכ18041.  2 דודל -  ורמאנש  םירבדה  בקעיהלאו  קחצי  ןב  דוד  ןתנ  "בץיבוניבר , "דעשת מח

תומש18042. ןימינבהלאו  ןב  םהרבא  לאיחי  רבליז ,
"דעשוהי קרבלשת ינב 

תומש18043. םולשהלאו  ןב  דוד  ללה  "וקאווטיל , עשת

לארשי18044. ינב  תומש  םהרבאהלאו  "ביזרא , ביבאמשת לת 

לארשי18045. ינב  תומש  השמהלאו  ןב  בקעי  "הללה , םילשוריעשת

רוגמ18046. ןושארה  יברה  תודלות  השמהלאו  לארשי  ןב  ריאמ  "חןאמצראווש , םילשוריישת

תוכלהה18047. םהרבאולאו  ןב  םייח  "טדלפרביב , ןילרבצרת  Berlin

תורובגב18048. "דץבוקםאו  םילשורילשת

רמאת18049. דודםאו  ,ןהאק , קראי וינ 

םיכרכ18050.  8 רמאת -  השמםאו  יבצ  ןב  דוד  "טןהאק , םילשוריכשת

תולילב18051. ןבךתנומאו  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
"ולאיחי ןודנולסשת

תולילב18052. םהרבאךתנומאו  תב  הקבר  "זהבלו , םילשורינשת

םתלבק18053. תלעמו  םירוסיה  תילכת  תולילב -  ךתנומאו 
אהבהאב "טןוטבול , םילשורינשת

םיכרכ18054.  3 ןמא -  ךלמילאורמאו  ןב  רטלא  עשוהי  - ןאמדליוו , "ז פרת
"ט םילשוריפרת

חספ18055. חבז  ןושרגםתרמאו  חספ  "גלגיס , םילשוריעשת

חספ18056. חבז  ןויצםתרמאו  ישרוד  "דללוכ  תיליעשח רתיב 

יחל18057. הכ  דודםתרמאו  "וףוסור , םילשוריסשת

וריבחל18058. םדא  ןיב  תוחיש  טקל  דודשאוהונאו -  שדחה  בקעי  תיב  "חרנימס  Tunisסשת דודשא

ךרבנ18059. לאפרונחנאו  המלש  קרבסנומולוס , ינב 



םיפכ18060. תאישנ  תוכלה  םכרבא -  יכדרמינאו  ףסוי  "הקאפ , סומענשת הלעמ 

ריביס18061. תלוגב  היראינאו  "י , "בביבא םילשורינשת

הפצא18062. הב ' והילאינאו  ןב  לבייפ  יבצ  ןנחלא  ףאש ,
"עיכדרמ םילשורישת

יתחטב18063. ךדסחב  לאויינאו  "חןהכ , קרבעשת ינב 

הליפת18064. לארשיינאו  בקעי  "עיסאגול , קרבשת ינב 

הליפת18065. ןהכהינאו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , םילשורישח

הליפת18066. יחינאו  "טסנ , קרבסשת ינב 

הליפת18067. השמינאו  "זןוספלוו , תיליעסשת רתיב 

הליפת18068. "םינאו  יבבוש "ד.םינוקית  "דשח מח

הנומא18069. הליפת -  היראינאו  תב  הנשוש  בקאי ,

יתליפת18070. לאיחיינאו  "דבולמ , ביבאשח לת 

יתליפת18071. )ינאו  טוקיל והילא ( ןב  םייח  "טףסוי  םילשוריסשת

יתליפת18072. ןסינינאו  "הלדנימ , משת

יתליפת ב18073. תובשינאו  ןולא  ידרפסה  תסנכה  "טתיב  תובשסשת ןולא 

ןוצר18074. תע  ךל -  יתליפת  בקעיינאו  ןב  ביל  הדוהי  "דץש , םילשורישח

ךל ה'18075. יתליפת  השמינאו  "דןדיבא , םילשוריעשת

הלפת18076. בקעיינאו  לאומש  ןב  ןרהא  "אהטאר , שמשסשת תיב 

םיכרכ18077.  4 הלפת -  רשאינאו  ןב  םירפא  םייח  "אקישטייז , םילשורילשת

םיכרכ18078.  2 הלפת -  םהרבאינאו  רוו , "ויול  םילשורינשת

א18079. יתלפת -  ףסויינאו  בקעי  ןב  לאינד  "אףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

א18080. יתלפת -  םולשינאו  ןב  ריפוא  'י , "דגנט ןויצלסשת ןושאר 

םיכרכ18081.  2 יתלפת -  ןסינינאו  "הלדנימ , "דמשת בח רפכ 

םיכרכ18082.  3 הליהקהשראו -  "גרפס  ביבאישת לת 

םיכרכ18083.  2 ירבד -  המלשהבישאו  בקעי  "בןוסזומ , םילשוריפשת

ךיטפוש18084. ןימינבהבישאו  ןב  יבצ  "חיקסבוקאמ , ביבא Tel Avivצרת לת 

ךיטפוש18085. )הבישאו  ךרוע  ) לאוי "זןמדירפ , ןצינעשת

ךיקוחב18086. הרותהחישאו  ישודיח  "דץבוק  שח

םיכרכ18087.  2 ךיקוחב -  יולרעהחישאו  ןועמש  להא  "זתבישי  םילשוריסשת

ישפנ18088. םירפאךופשאו  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"ביכדרמ דווקילעשת

ודיגי18089. הנאבת  המלשרשאו  "דיקסבלשוק , םילשוריסשת

וקלח18090. יצרא  םירמאמתאו  "ארחבמ  םילשוריסשת

ךל18091. חקת  םינבה  ןונראתאו  ןב  בקעי  הדוהי  היעשוה  "עהפי , םילשורישת

רסחה18092. םקימעתאו  "ארסודלוג , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ18093.  2 ןונרא -  םילחנה  והילאתאו  "דלאומש , קרבשח ינב 

"ך18094. נתב םישנ  הנלוכ -  לע  תילע  דעלגתאו  "הגניסמ , םילשוריסשת

המכח18095. םיעונצ  לארשיבתאו  םא  "בןוכמ  שמשעשת תיב 

םכברקב18096. ןתא  יחור  הדוהיתאו  דקינברס , "" םילשורישח

רומשת18097. יתירב  תא  לארשיבהתאו  השודקה  ןויער  תצפהל  "הדעו  םילשורישת



רמשת18098. יתירב  תא  לארשיהתאו  תרהט  קוזיחל  "אדעוה  םילשורימשת

רמשת18099. יתירב  תא  לארשיבהתאו  השודקה  ןויער  תצפהל  "זדעו  ,טשת םילשורי

םיכרכ18100.  2 םיברה -  ךימחרב  יכדרמהתאו  םירפא  ןב  רזעילא  "בגרובזניג , נשת

שודק18101. והילאהתאו  "הטור , קרבנשת ינב 

םיכרכ18102.  4 הזחת -  רודגיבאהתאו  "סםובלא , םילשורישת

םיקבדה18103. םשםתאו  "אםוליעב  "דפשת מח

ידע18104. ןרהאםתאו  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

תדכ18105. והילאללפתאו  קחצי  ןב  יכדרמ  םחנמ  קלופ ,
"עיולה דודשאשת

הדנ18106. ןהכה -  השמאבו  םהרבא  Lakewooןהכ , .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ18107.  2 יולה -  שריהאבו  יבצ  ןב  יולה  םחנמ  "הקוש , קרבסשת ינב 

שמשה18108. היראאבו  ןב  תודיפל  ןרהא  םייח  קבמוט ,
"וביל סשת

לאוג18109. ןויצל  ןהכהאבו  גילז  רשא  ןב  ףסוי  "טןייטשניבור , רפססשת תירק 

לאוג18110. ןויצל  יולהאבו  דוד  השמ  ןב  םוחנ  "ןרמע , "דשת מח

הנירב18111. ןויצ  ןרהאואבו  חיאכז , '' םילשוריעשת

הגהנ18112. יולרעםהבו  יכרבא  - דוחיא  "א סשת
"ב םילשוריסשת

הלילו18113. םוי  הגהנ  לאגיםהבו  "זינמחנ , דודשאעשת

קבדת18114. םשובו  "גםוליעב  "דעשת מח

קבדת18115. קחציובו  בקעי  ןב  ןושרג  םולש  "חרעגנוא , סשת

םיכרכ18116.  2 יעיבשה -  יעיבשהשדוחבו  "דשדוחבו  "דסשת בח רפכ 

וכלת18117. אל  יולהםהיתקחבו  ןתנוי  "חןמזור , סשת

ץלוהפלק18118. בקעי  םייח  יבר  תודלות  "ם -  ייחב חספתרחבו  ץלהופלק , ןועמש -  ץלהופלק ,

םייחב18119. ןרהאתרחבו  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , הניוצרת  Vienna

םייחב18120. בקעיתרחבו  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םייחב18121. ירואתרחבו  "גרהוז , םילשורימשת

םייחב18122. דודתרחבו  ףסוי  םייח  "טסייוו , ןפרוווטנאסשת

םייחב18123. ריאמתרחבו  והילא  ןב  ןמלז  ףסוי  "זךאלב , יסנומעשת

םייחב18124. בקעיתרחבו  השמ  ןב  קחצי  םייח  "ף,קילאמ , רת ], ראמטאס

םייחב18125. ךורבתרחבו  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "הסחניפ  עשת

םייחב18126. םשתרחבו  "טםוליעב  "דעשת שח

.18127< השדח הרודהמ   > םייחב בקעיתרחבו  ןב  םייח  'י , "טגאלאפ "דעשת מח

םייחב18128. ולתרחבו  סחוימ  "ם .) במר  ) ןומימ ןב  השמ 

םייחב18129. רטלאתרחבו  םולש  "טעקעוועכראמ , םילשורינשת

םיכרכ18130.  4 םייחב -  חתפיתרחבו  תפצרפוס ,

םייחב18131. והילאתרחבו  "הןויטיס , קרבעשת ינב 

םיכרכ18132.  2 םייחב -  ץינתרחבו  ' זיו "גיקידצ  קרבלשת ינב 

תבשה18133. דודםויבו  רינ  "גןוכמ  ןגעשת תמר 



תבשה18134. יבצםויבו  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "וליוו , קרבעשת ינב 

םכתחמש18135. םהרבאםויבו  ןב  אגרש  לאקזחי  "טדלפנייוו , םילשוריסשת

ךשפנ18136. ןורכזלכבו  "זרפס  םילשוריסשת

םיקידצ18137. בקעיןכבו  לאלצב  ןב  הירש  "טיקצילבד , קרבסשת ינב 

ךרדב18138. ןרהאךתכלבו  המלש  עטנ  "ארבליז , םילשוריסשת

ךרדב18139. היראךתכלבו  הדוהי  "ברניד , עשת

ךרדב18140. בקעיךתכלבו  "דדיויד , "דמח מח

ודבע18141. אפילהשמבו  יבצ  "חטריה , קיעססאפעשת

וכלי18142. רושיטפשמבו  רבדמ  "בללוכ  הצולחעשת

ד18143. רמאי -  לדנמהחנבו  םחנמ  "גקראמ , םילשורינשת

םיכרכ18144.  4 םכלמב -  וליגי  ןויצ  ןויצינבו  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "חוואקאר , ןודנולסשת

תלהק18145. המכח -  םולששקבו  "היסאילא , ביבאעשת לת 

םכישדח18146. והיעשיישארבו  השמ  ןב  ןרהא  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םעידוהל18147. השמותירבו  "טןהכ , םילשוריסשת

ןרהאתכרבו18148. ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םולשתכרבו18149. אבא  ןב  בוד  םהרבא  "דןיטשרוב , םילשוריסשת

א ב18150. תישימחה -  קודצהנשבו  ןב  יכדרמ  "אסורג , קרבסשת ינב 

תיעיברה18151. ןהכההנשבו  יכדרמ  "חןייטשניבור , רפסנשת תירק 

םיכרכ18152.  2 תיעיברה -  קודצהנשבו  ןב  יכדרמ  "ססורג , קרבשת ינב 

םיכרכ18153.  2 תיעיבשה -  זעובהנשבו  "חררטוה , הכרבעשת רה 

ונללהא18154. םיבר  "עץבוקךותבו  "דשת בח רפכ 

ודיגי18155. ןבךיתרובגו  המלש  דוד  רוחש , יקסבוסוק 
םהרבא "הקחצי  קרבעשת ינב 

לארשי18156. ןהכהרבגו  םייח  המלש  "טרניבא , םילשוריסשת

םיקידצ18157. םיקידצוליגו  "אוליגו  קרבסשת ינב 

קידצל18158. העיסנ  םיקידצ -  קחצי ב"פוליגו  םהרבא  - תודלות  "ד שח

ןהכה18159. יכדרמחליגו  ןב  לארשי  םהרבא  "אןהכ , "דפשת מח

ןד18160. יוגה -  תא  ןדםגו  "דןדיבא , םילשורישח

באז18161. ןורכזרגו  "הרפס  דווקילסשת

רבד18162. השמרבדו  ןב  לאומש  "זיסחנפ , םילשוריסשת

רבד18163. ןהכהרבדו  בוד  "בקניפ , "דסשת מח

םולש18164. םייחרבדו  השמ  ןב  םולש  "דהיאדה , םילשוריפרת

יכדרמתרבדו ב"ם18165. ןימינב  "חיקסרימודנס , םילשורימשת

ןימינבתרבדו ב"ם18166. "זןוסלדנמ , םילשוריעשת

םב18167. ריאמתרבדו  ןב  הדוהי  בקעי  "אקלפ , קרבעשת ינב 

םב18168. רכששיתרבדו  ןב  השמ  םייח  "הטרוק , ביבאנשת לת 

םב18169. ךורבתרבדו  "זלזרמ , ןורבחעשת

ב18170. םב -  ךורבתרבדו  "וץיבוקסומ , "דעשת מח

ארקיו18171. תומש , םב -  "יתרבדו  אצ םידימתמה  "גתבישי  קרבמשת ינב 



םיכרכ18172.  4 םב -  ןיבתרבדו  ימיל  תוישוקו  תוהימת  תולאש 
םינמזה

 - "א סשת
"ד םילשוריסשת

םיכרכ18173.  2 םב -  והילאתרבדו  סחנפ  "טןמדלפ , םילשורינשת

םיכרכ18174.  8 םב -  הדוהיתרבדו  ןב  זעוב  "בהלואג , םיקפואסשת

םיכרכ18175.  3 םב -  והילאתרבדו  ןב  םיסנ  "אןויחוא , סשת

םיכרכ18176.  3 םב -  יכדרמתרבדו  זעוב  "בילאינד , ביבאעשת לת 

םיכרכ18177.  3 םב -  םייחתרבדו  רזעילא  רקוט , דעיבא -  ופורט , '' םילשוריסשת

אכוס18178. ץינלשימ , הירוולק , בוכירדנא , הליהקהציבודו , "זרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

בישתש18179. המ  םהרבאעדו  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"גאבא שת

בישתש18180. המ  אביקעעדו  והימרי  ןב  ןויצ  ןב  "אספלא , םילשוריצרת

סורוקיפאל18181. בישתש  המ  דועסמעדו  ןב  ןימינב  םיסנ  "טהנחוא , םילשוריישת

םיכרכ18182.  5 ךגחב -  ןתנתשרדו  ישיבא  "טסילטיימ , הירהנסשת

ךל18183. ודיגהו  ףסויתשרדו  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"אלאפר ,)שת םילשורי )

תרקחו18184. םימודאתשרדו  הלעמ  ץ  '' "בדב םימודאפשת הלעמ 

םיכרכ18185.  12 תרקחו -  השמתשרדו  םהרבא  ןב  הדוהי  ןרהא  ןמסורג ,
"ביולה םילשוריעשת

םיכרכ18186.  4 יכדרמ -  ףסוישיאהו  ןב  םייח  "חוביבר , קרבנשת ינב 

השמ18187. השמשיאהו  ןב  היננח  "חןאגזיו , םילשורינשת

השמ18188. תימלוששיאהו  "בםענ , םילשוריסשת

השמ18189. ןורהאשיאהו  השמ  "דוטניפ , "דשח מח

השמ18190. לאקזחישיאהו  השמ  "וחלאצ , "דעשת מח

םיכרכ18191.  2 השמ -  יולהשיאהו  השמ  קי , ' "אצייבולוס רפססשת תירק 

הרות18192. דומלו  תותכסמ  םויס  וניניע -  אזלעבראהו  הרות  לידגי  "התרבח  םילשוריסשת

וניניע18193. חספראהו  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"הריאמ רפסעשת תירק 

ךיתרותב18194. וניניע  קחציראהו  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

יול18195. השמ  יבר  ךתרותב -  וניניע  )ראהו  הביתכ  ) הידבוע "אןח , "דעשת מח

םיכרכ18196.  2 םימי -  יבצתכראהו  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"סרודגיבא םילשורישת

רוכזא18197. לארשיץראהו  "טלגיפש , םילשוריסשת

תדמוע18198. םלועל  המלשץראהו  "ברנזור  םילשוריעשת

םיכרכ18199.  2 הפוסב -  באזבהו  הנוי  ןב  השמ  קרבץיבוקשרה , ינב 

א-ז18200. ךנבל -  עבשתדגהו  ראב  תיתדה  הצעומה  ןואטב 
 - "ו נשת
"ט עבשנשת ראב 

ךנבל18201. רטלאתדגהו  "וןודעס , םילשוריסשת

ךנבל18202. והילאתדגהו  "עןובנ , תיליעשת ןיעידומ 

ךנבל18203. ילאתדגהו  "גרלדא , הנומצעסשת

ךנבל18204. "טעדיבאתדגהו  םילשורינשת

ךנבל18205. בקעיתדגהו  ןב  ריאי  "חלאפר , "דעשת מח



םיכרכ18206.  2 ךנבל -  ךורבתדגהו  ןמלז  "דדמלמ , לאשח תיב 

לארשיתיגהו18207. ןב  יכדרמ  ךורב  "היחרזא , םילשורינשת

ב18208. הקמעהו - > ןויעל  הכרדה  רפס   > לארשיתיגהו ןב  יכדרמ  ךורב  "דיחרזא , םילשורילשת

וב18209. ןנחלאתיגהו  לאפר  ןב  יכדרמ  "דץיבוניבר , קרבשח ינב 

הלילו18210. םמוי  וב  םשתיגהו  דםוליעב  "" "דשח מח

ןקז18211. ינפ  קחציתרדהו  "זרגניזלש , קרבנשת ינב 

יאלפ18212. ןורכזאוהו  "פרפס  "דשת מח

ג18213. המלשםתעדוהו -  תרטע  "בתבישי  פשת

ךנבל18214. ןועמשםתעדוהו  השמ  "עהטעניב , שת

םהרבא18215. ןימינבחכוהו  ןב  םהרבא  "בימילאח , סינות Tunisערת

ונילע18216. אשנהו  בקעיעפוהו  ןתנוי  "דיקצגרד , "דשח מח

םיכרכ18217.  2 - ריהזהוריהזהו -  "ג לרת
"מ גיצפיל Leipzigרת

םיכרכ18218.  2 ןרהאריהזהו -  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

ובל18219. לא  ןתי  ןרהאיחהו  ןב  לאוי  טץרווש ,  " םילשורינשת

ובל18220. לא  ןתי  םהרבאיחהו  "גםלסמא , םילשוריעשת

אשידק18221. הרבחה  ישנאל  רדאב  רדס ז ' ובל -  לא  ןתי  )יחהו  ךרוע  ) בקעי 'ה , "דזור ביבאשח לת 

ובל18222. לא  ןתי  ריאמיחהו  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

םיכרכ18223.  2 ובל -  לא  ןתי  קחצייחהו  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דנשת מח

וביל18224. לא  ןתי  םולשיחהו  ןב  ריפוא  'י , "דגנט "צעשת לשאר

רוא18225. םויב  ץראל  אנלאטמיתכשחהו  יברה  לע  םירמאמ  ףסוא 
"ל "סצז קרבשת ינב 

א18226. הכרב -  לדנמהיהו  םהרבא  "גדנלדירפ , יכאלמעשת תירק 

םיכרכ18227.  3 הכרב -  בונידמהיהו  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ח- הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ18228.  3 םלועה -  ךורבהיהו  "גאגרש , םילשוריסשת

רושימל18229. בקעה  יולההיהו  בקעי  ןב  אביקע  "דקנרפ , "דשח מח

םיכרכ18230.  12 תיציצל -  םכל  תלכתהיהו  ליתפ  "זתדוגא  םילשוריסשת

החמש18231. ןושל  קחציהיהו  ןב  השמ  "בגידניא , קרבעשת ינב 

שודק18232. ךינחמ  קחציהיהו  םהרבא  "חןמפוה , םילשורימשת

שודק18233. ךינחמ  קודצהיהו  ןב  יכדרמ  "גסורג , קרבנשת ינב 

שודק18234. ךינחמ  ןרהאהיהו  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

שודק18235. ךנחמ  ןרהאהיהו  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

ןועמשת18236. בקע  ןויצהיהו  ןב  השמ  "הןדיבא , םילשוריסשת

הלאה18237. םירבדה  קלוויהו  האל צ' תרמ  "הרכזל  קרבעשת ינב 

דחאל18238. ןרהאויהו  ןב  לאירזע  םילשורי1991רבואט ,

א18239. םידחאל -  הרותהויהו  רזנ  "סתבישי  םילשורישת

א18240. םידחאל -  סחנפויהו  דןהכ , "" דשח '' מח

ךיניעב18241. םידחאל  בקעיויהו  ןב  ףסוי  "וץרווש , םילשוריעשת

תראפתלו18242. דובכל  קודצויהו  ןב  םולש  "ווהירכז , ןורשהעשת תמר 



ןילוח18243. תורואמל -  המנפויהו  "בללוכ  םילשוריעשת

חמש18244. ךא  החמשתייהו  ןב  הירא  רדנסכלא  "זםיובלדנמ , םילשורינשת

חמש18245. ךא  ישתייהו  עשוהי  "וןבואר , "דעשת מח

שיאל18246. והילאתייהו  ןב  ןתיא  "פןשוש , קרבשת ינב 

הלוגס18247. יל  ןרהאםתייהו  השמ  "אלגניר , םילשוריפשת

םיכרכ18248.  2 הלוגס -  יל  םהרבאםתייהו  "טסלעזיימ , לואירטנומסשת

םישודק18249. בקעיםתייהו  ןב  יבצ  ןימינב  םייח  יקצלק ,
"נביל םילשורישת

םישודק18250. יולהםתייהו  קחצי  יול  "דץיוורוה , םילשוריסשת

.18251( םיעלות תוכלה   ) םישודק ןתנםתייהו  "חםיובנירג , דווקילעשת

םירכזנ18252. הלאה  ארזעםימיהו  "בםילקש , פשת

ךילא18253. םבבל  םשןכהו  "הםוליעב  קרב Bene Berakעשת ינב 

ץראב18254. זא  םוחנינענכהו  ןב  השמ  "זןגובנלנצאק , Frankfort on theירת
Mai

ץצק18255. לאומשאלהו  "חטסיטב  םילשוריעשת

ךקדצ18256. ךינפל  יכדרמךלהו  הירא  "וץיבוניבר , תיליעעשת רתיב 

ויכרדב18257. ויכרדבתכלהו  "דתכלהו  סשת

ויכרדב18258. ןהכהתכלהו  םייח  המלש  "טרניבא , םילשוריסשת

ויכרדב18259. ןהכהתכלהו  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "הג' םילשוריעשת

ויכרדב18260. םולשתכלהו  ןב  דוד  ללה  "וקאווטיל , משת

ינמחנכ18261. אקנעדורוהמאתכלהו  ןמחנ  "זר ' קרבנשת ינב 

ינמחנכ18262. יולהאתכלהו  קחצי  םהרבא  ןב  בקעי  "חבד , םילשוריסשת

והוננובי18263. ריאמםהו  "ודרע , "דעשת מח

םיבותכב18264. םירמאמהמהו  "חתפוסא  עשת

םיבותכב18265. שריההמהו  יבצ  ןב  םהרבא  "ט,רנילרב , ןילרב Berlinסרת

וניבי18266. יבצםיליכשמהו  ןרהא  "ארעלפמור , םילשוריסשת

וילע18267. בצנ  תודיסחהנהו ה ' תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "פבח ןודנולשת

תאצוי18268. הקבר  )הנהו  ךרוע  ) רמתיא "זןגד , םילשוריעשת

ןהכה18269. יבצףינהו  םייח  ןב  לאוי  "זןהכ , יסנומעשת

םיכרכ18270.  2 ןהכה -  ףסויףינהו  "פןהכ , יטיסשת וקיסקמ 

רענ18271. יבצרענהו  ןתנ  "ויקסניצלפ , קרבעשת ינב 

לכוא18272. ונניא  השמהנסהו  דוד  "גןזור , םילשורינשת

אנ18273. םייחברעהו  בוד  ןב  לאומש  "טץראווש , םילשוריסשת

אנ18274. רמתיאברעהו  "דפעט , תיליעשח ןיעידומ 

קידצה18275. תא  םייחוקידצהו  ןב  ףסוי  "עקודצ , קרבשת ינב 

תכל18276. רזעילאענצהו  ןב  באז  "אדרגוב , םילשוריסשת

תכל18277. תוררועתהענצהו  "וירבד  קרבסשת ינב 

יבציתומיקהו18278. ריאמ  ןב  דוד  "דןמזורג , עשת

האעיבר18279. בישהל -  בדהברהו  םהרבא  ןב  עשוהי  "זןיול , םילשוריעשת



םיכרכ18280.  6 ןהכה -  דודםירהו  ןב  םחנמ  והימרי  "אןהכ , םילשורימשת

חספ18281. ןברק  יניד  הדובעה -  תא  תונברקהבשהו  תרות  "פןוכמ  קרבשת ינב 

םינהכ18282. לאויבשהו  "זןהכ , םילשורימשת

ןהכה18283. ףסויבישהו  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"טןהכה םילשוריעשת

השמ18284. םהירדבישהו  ןועמש  ןב  השמ  "חןהכה , םילשוריכשת

השמ18285. לאיחיבישהו  ןב  השמ  "דהכלמ , דולנשת

לע ד'18286. ךונחגנעתהו  לארשי  "גרב , קרבעשת ינב 

רעוואלסארב18287. ןמחנ  יבר  ןופ  תוישעמ  בלסרבמרעדנואוו  החמש , ןב  "טןמחנ  פרת

.18288( הציוולסיוו  ) הליהקץיוואלסיאוו ,)1970רפס  ביבא - לת )

טנערב18289. זיוה  עשידיא  סאד  ףיוא ! טכאוו  ףיוא , םייחףכאוו  "ךןמרביל , שת

רוכזי18290. רפס  הליהקרעקסיוואקלאוו -  "טרפס  שת

הנובה18291. ליוו  ןוא  זיא  ךורבסאוו  םייח  ןב  םנוב  החמש  ךאברוא ,
"הןהכה צרת

.18292? יחרזמ רעד  זיא  ךלמילאסאוו  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"טןהכה ערת

דיא18293. טראפ א  זיא  והירמשסאוו  ןב  והילא  "דרנטוה , לואירטנומשח

וטסקניידעג18294. תורמאוסאוו  םיידיסח  םירופיס  רצוא 
"דשדוק "דסשת בח רפכ 

םיכרכ18295.  2 טייצ -  ןוא  לאיחיטראוו  "צלטנמ , חרת

עובשה18296. תשרפל  רצק  והימריטראוו  יול  ןב  םוחנ  םחנמ  "דבונהכ , "דשח מח

"פ18297. שת "ט- עשת עובשה -  תשרפל  תוארפרפו  המלשםיטראוו  יקצדלוק ,

הטמ18298. לש  ןימינבעשראוו  "אןוזדיוד , ןויצללשת ןושאר 

.18299< םיארי רפס  לע   > םידומעה ןימינביוו  ןב  קחצי  "חבייט , ונרוויל Livornoירת

א18300. םידומעה -  קחצייוו  ןב  ישיבא  "דינרהט , םילשוריעשת

םידומעה18301. אביקעיוו  ןב  לאירוא 

םיכרכ18302.  63 םהיקושחו -  םידומעה  ףסוייוו  דוד  ןב  קחצי  "דןייטשרבליז , ןולוחעשת

םידומע18303. המלשיוו  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

הליהקקסבטיוו18304. "זרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

ץילסיוו18305. רפס  הליהקץילסייוו -  "ארפס  לשת

הבר18306. הברחוכיוו  "חחוכיו  ינקלב Balkanyפרת

םיכרכ18307.  3 הבר -  בקעיאחוכיוו  "נרינאדאק , םילשורישת

א18308. ךובלעמאז -  צרענליוו  "זדאבאש , אנליוערת

םיכרכ18309.  2 הרות > -  > םידומעל והילאםיוו  בקעי  "דיתרפא , הוקתשח חתפ 

םיכרכ18310.  3 םידומעל -  והילאםיוו  בקעי  "דיתרפא , הוקתשח חתפ 

םיכרכ18311.  9 םילשורי > - הקיאדוי   > תיבמופסרניוו הריכמ  "הגולטק  םילשוריעשת

ןורכזו18312. תודע  רפס  הליהקץילסיוו -  "ארפס  ביבא Tel Avivלשת לת 

םייח18313. ץע  תבישי  לשו  ריעה  לש  הרפס  ןי -  ' הליהקזולוו "לרפס  ביבאשת לת 

הליהקןימולוו18314. "ארפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ18315.  2 הליהקקסיבוקלוו -  "טרפס  שת



.18316< םימכח יניע  ריאמ   > םימכח ריאמדעוו  ןב  קחצי  עשילא  - רוש , "א לרת
"ב בובללרת  Lvov

םיכרכ18317.  2 םימכחל -  יולהדעוו  באז  ןב  ריאמ  "ארלמ , ןילבול Lublinמרת

טייצ18318. 'ס  חישמ ןוא  ןעדירפ  טלעוו  גירק  םהרבאטלעוו  "פםיובננט , 'רת זדול

טילבעג18319. טאה  ןבעל  סאד  לכימןעוו  "דסענירג , הניטנגראישת

םיכרכ18320.  2 טנערבעג -  טאה  טלעוו  יד  םייחןעוו  "חןמרביל , שת

הלודג18321. קינצלוס  הליהקהבונורוו -  "ארפס  ביבאלשת לת 

הלעמ18322. לש  ןועמשהשרוו  ןרהא  ןב  החמש  "טגרבלע , קרבכשת ינב 

הרותה18323. יקוספב  הכרבה -  ןהכהתאזו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת

הכרבה18324. החמשתאזו  ןב  הירא  רדנסכלא  "זםיובלדנמ , םילשוריעשת

םיכרכ18325.  2 הכרבה -  לאיזועתאזו  לאפר  ךורב  "ודדח , םילשוריעשת

החונמה18326. רזעילאתאזו  דוד , "זןב  םילשורינשת

הרותה18327. ןומדאתאזו  ןב  םימחר  השמ  "וויעש , םילשוריסשת

הרותה18328. בוטתאזו  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "סאפיל  שת

הרותה18329. הקברותאזו  והיתתמ  תיב  "וללוכ  תיליעעשת רתיב 

הרותה18330. םייחתאזו  "זיבלט , םילשוריעשת

םיכרכ18331.  2 הרותה -  "הןוחריתאזו  "דעשת מח

אדוהיל18332. קחציתאזו  ןב  ביל  הדוהי  "טץישפיל , טריפ Fuerthנת

אדוהיל18333. יולהתאזו  בקעי  ןב  הדוהי  "אןייטשפוק , אנליוצרת

ב18334. אדוהיל -  יולהתאזו  באז  הדוהי  "אלגס , קרבסשת ינב 

הדוהיל18335. ןהכהתאזו  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "זןותלסמ , ריהק Cairoצרת

הדוהיל18336. קחציתאזו  ןב  ביל  הדוהי  "טרצלז , קרב Bene Berakישת ינב 

הדוהיל18337. בוטתאזו  - םוי ןב  הדוהי  הןיצק , '' םילשורימשת

הדוהיל18338. ןורהאתאזו  השמ  ןב  יבצ  לארשי  "האדיורב , סשת

הדוהיל18339. ןוששתאזו  ןב  הדוהי  "עידעלג , םילשורישת

הדוהיל18340. הדוהיתאזו  "חונאדילוט , םילשוריסשת

הדוהיל18341. הדוהיתאזו  ןב  רטלא  םהרבא  ךוטנייפ ,
"גהירא םימודאסשת הלעמ 

הדוהיל18342. ןבוארתאזו  ןב  קחצי  ןרהא  "ויקסנלסז , םילשורישת

הדוהיל18343. והילאתאזו  ןב  הדוהי  ןאנאד , "טןבא  םילשוריסשת

םש18344. םיקהל  הדוהיל -  םחנמתאזו  יאזיפשוא , לאומש -  ץיברוג ,
( וילע  ) יולה ןויצ  - ןב השמ  ןב  "דהדוהי  ןגשח תמר 

הדוהיל18345. ןויצתאזו  - ןב ןב  הירא  הדוהי  "טרקוצ , השרו Warsawצרת

הדוהיל18346. רזעילאתאזו  ןב  לאכימ  המלש  .חקורטש , " Krakauמרת

הדוהיל18347. םולשתאזו  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "דרפוס , םילשורינשת

םיארונ18348. םימי  הדוהיל -  רכששיתאזו  ריאמ  ןב  "ל  גס הדוהי  רנזור ,
יולה "נרב  םילשורישת

הדוהיל18349. השמתאזו  ןב  הירא  הדוהי  "ויולב , ,פרת הניו

הדוהיל18350. היראתאזו  הדוהי  "זןרטשנסיו , םילשוריעשת



הדוהיל18351. הדוהיתאזו  "דסוסק , הפיחשח

.18352< םירצמ בוט  ןוכמ   > הדוהיל ןהכהתאזו  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "עןותלסמ , םילשורישת

הדוהיל18353. דודתאזו  ןב  ביל  הדוהי  "ארנייו , םילשוריפשת

תישארב18354. הדוהיל -  םירפאתאזו  ףסוי  ןב  הדוהי  קרבגרברבליז , ינב 

ןרהא18355. לאומש  ןב  בקעי  םאר , הדוהיל -  "טתאזו  שמשעשת תיב 

םיכרכ18356.  3 הדוהיל -  קחציתאזו  ןב  הדוהי  "סשאייע  םילשורישת

םיכרכ18357.  14 הדוהיל -  הדוהיתאזו  ןב  לאומש  ןועמש  "ורביירש , קרבנשת ינב 

םיכרכ18358.  3 הדוהיל -  יבצתאזו  לאיחי  ןב  באז  הדוהי  "גץיבוביל , קרבסשת ינב 

םיכרכ18359.  2 הדוהיל -  רכששיתאזו  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "זאדנאל , ,צרת ביבא - לת

םיכרכ18360.  3 די - ) בתכ   ) הדוהיל םוחנתאזו  םייח  ןב  ביל  הדוהי  "יץיבורטלפ ,' "יתכ תכ

םחנמ18361. וניבר  תודלות  שפנה -  רמאמ   ) הדוהיל תאזו 
( הירזע

ןב ביל  הירא  הדוהי  יקסבאלסידיוו ,
צי "גבקעי  םילשוריסשת

.18362[ סורג  ] הדוהיל ןורכזתאזו  "זרפס  םילשורילשת

קחציל18363. יולהתאזו  יבצ  ןב  קחצי  ןמלז  "טץראווש , םילשוריפרת

לארשיב18364. םינפל  השמתאזו  ןב  באז  לארשי  "ג , "סרב בובל Lvovרת

ךתיוצ18365. רשאכ  תודיסחתחבזו  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "פבח ביבא Tel Avivשת לת 

ךתיויצ18366. רשאכ  קחציתחבזו  השמ  ןב  ןימינב  ךורב  "חדלוגשור , קרבעשת ינב 

ךתיויצ18367. רשאכ  חבזתחבזו  "טתדוגא  קרבמשת ינב 

ץראה18368. לובג  שידקהזו  םיק  ןב  באז  םייח  אמורד , - "חרב םילשוריישת

הטימשה18369. רבד  םשהזו  "גםוליעב  םילשורילשת

הטימשה18370. רבד  ילתפנהזו  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "בסנייר , הכרבפשת רה 

תואה18371. ךל  ילתפנהזו  "הךייט , הוקתנשת חתפ 

םיכרכ18372.  18 ונושל -  םחנמהזו  ףסוי  ןב  בקעי  "הרנייל , םילשוריעשת

ךרוא18373. ךשוחב  ןמרוורבחרזו  חרז  יבר  תודלות 

שמשה18374. םולשחרזו  "חאכלמ , םילשורינרת

שמשה18375. "חרזו  הרותה לגד   " לש התנשמו  "נהדוסיי  קרבשת ינב 

שמשה18376. בקעיחרזו  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבסשת ינב 

שמשה18377. יולהחרזו  קחצי  לאינד  ןב  דוד  "דםיובנריב , שח

םיכרכ18378.  2 שמשה -  ףסויחרזו  ןב  קחצי  ןשוש , "סןב  רפסשת תירק 

ב18379. שמשה -  אבו  שמשה  ןיזדארחרזו  ירוחבו  יכרבא  "דתודחאתה  "דשח מח

הכרבל18380. ךורבוערזו  ןויצנב  ןב  ףסוי  בקעי  "טרלדא , סשת

הרהט18381. יגהנמ  םירוהט -  םימ  םכילע  בקעייתקרזו  'ה , "דזור ביבאשח לת 

שיאל18382. תייהו  םשתקזחו  "בםוליעב  םילשוריפשת

ךיחא18383. יאחוייחו  "גלוכשא , םיסכרעשת

ךיחא18384. דודיחו  ןב  בד  "טקורב , הוקתעשת חתפ 

ךמע18385. ךיחא  ןביחו  םייח  ןועמש  השמ  גרברבליז ,
ריאמ יבצ  "ולאפר  יסנוממשת

ךמע18386. ךיחא  באזיחו  השמ  ןב  דוד  "דלגיס , רפסשח תירק 

ךמע18387. ךיחא  םשיחו  "טםוליעב  קרבסשת ינב 



ךמע18388. ךיחא  םתוחיחו  "חןוגרא  "דעשת מח

םהב18389. אדוהייחו  םייח  "אסייוו , םילשורילשת

םהב18390. רזעילאיחו  המלש , "בןב  םילשוריסשת

םהב18391. הילדגיחו  ןב  קחצי  םייח  "זץיבומרבא , םילשוריישת

םהב18392. והילאיחו  םהרבא  ןב  יבצ  "הןלפק , םילשורינשת

םהב18393. ינרותיחו  "זץבוק  םילשוריסשת

םהב18394. םירמאמיחו  "גףסוא  "דסשת מח

םהב18395. דודיחו  יכדרמ  "וןמרקא  םילשורינשת

םהב18396. השמיחו  "דיבר , םילשורישח

םהב18397. םולשיחו  ןב  השמ  "בןמפואק , קרבעשת ינב 

םהב18398. והינביחו  "דץיברוה , "דשח מח

םהב18399. השמיחו  "גןמפואק , קרבעשת ינב 

םהב18400. לארשייחו  רזעילא  "דרלדא , תובוחרעשת

םהב18401. ףסוייחו  ןב  םייח  השמ  ןאיטוט ,

םיכרכ18402.  3 םהב -  םשיחו  "וםוליעב  "דעשת מח

ךמע18403. ךיחא  בודייחו  םייח  ןב  רזעילא  "גטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ18404.  2 שמשה -  ןומימםחו  ןב  םולש  "גשאשמ , םילשוריסשת

.18405< בהז ילילג  זפ , םתכ   > תויפיפ בילברחו  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "זיולה , בובל Lvovמקת

.18406< השדח הרודהמ   > תויפיפ בילברחו  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "דיולה , "דשח מח

ןהכה18407. ול  קסאלמבשחו  לכימ  לאיחי  ןב  םהרבא  "דכ"ץ , טריפ Fuerthמקת

םיכרכ18408.  2 ןהכה -  ןהכהרהטו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

ונבל18409. םשרהטו  "חםוליעב  קרבנשת ינב 

ונבל18410. בדרהטו  "ההפי , םיסכרעשת

ונבל18411. חספרהטו  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"וריאמ רפסעשת תירק 

םיכרכ18412.  2 ונבל -  ןנחוירהטו  רנייר ,

םילשורילו18413. לשו  םידמושמל  לש  "ו  אביקעיו קחצי  "וץס , םילשוריעשת

בחרומ18414. בוציעב  םירופל  תירילק  הבורק  ןמוא -  בהאיו 
( סיפדת תימלוש( "הרוצילא , םילשורינשת

תולהא18415. המלש -  המלשלהאיו  ןב  הירא  הדוהי  "טרלשרה , קרבנשת ינב 

הרותה18416. לע  םהרבא -  םחנמרמאיו  ןב  םהרבא  "זראלקש , קרבסשת ינב 

םיכרכ18417.  13 םהרבא -  לאינדרמאיו  ןב  םייח  םהרבא  "גסדע , םילשוריסשת

םיכרכ18418.  3 א -  "ת > וש  > םהרבא לאינדרמאיו  ןב  םייח  םהרבא  "חסדע , םילשורינשת

םיכרכ18419.  3 םהרבא -  יולהרמאיו  השמ  םהרבא  םילשוריסשתלאטפ ,

והילא18420. יכדרמרמאיו  ןב  והילא  "גהייטע , םילשוריעשת

והילא18421. םימחררמאיו  ןב  והילא  "בןלבק , םילשוריעשת

א18422. השדח - > הרודהמ   > זעוב ינדרמאיו  ןב  זעוב  "זדאדח , הבר Djerbaנשת ג'

םיכרכ18423.  3 זעוב -  ינדרמאיו  ןב  זעוב  - דאדח , "ח שת
"ו הבר Djerbaטשת ג'

םיכרכ18424.  7 לאירבג -  םילסרמאיו  לאירבג  "חסאלפ , הניטנגראעשת



תבש18425. דוד -  דודרמאיו  החמש  ןב  רזעילא  "אןולא , דוואקיילפשת

םיכרכ18426.  2 דוד -  םחנמרמאיו  השמ  ןב  דוד  "גרלאז , ,סרת םלשורי

םיכרכ18427.  2 דוד -  דודרמאיו  "חיול , םילשוריעשת

הדוהי18428. ןהכהרמאיו  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "חבאראט , ריהק Cairoצרת

םיכרכ18429.  4 הדוהי -  םולשרמאיו  ןב  הדוהי  "גהסבק , םירעיסשת תירק 

םיכרכ18430.  3 עשוהי -  לישנארמאיו  רשא  ןב  עשוהי  "וץכ , משת

בקעי18431. החמשרמאיו  ריאמ  בקעי  "הןירפלה , םילשוריסשת

בקעי18432. יכדרמרמאיו  ןב  ריאמ  בקעי  דניקלאז ,
יולה "חהדוהי  ןודנול Londonערת

בקעי18433. בקעירמאיו  "זםימואת , תילעסשת רתיב 

קחצי18434. ףלוורמאיו  באז  ןב  קחצי  "אןייטשריפס , השרו Warsawסרת

קחצי18435. יחרמאיו  םימחר  קחצי  "הךינחוב , הברכשת ג'

קחצי18436. רזעילארמאיו  בקעי  ןב  קחצי  "טטאלבנירג , בוקרטויפ Piotrkowפרת

קחצי18437. קחצירמאיו  "פהכרב , קרבשת ינב 

םיכרכ18438.  2 קחצי -  ןבארמאיו  בוט  - םש ןב  קחצי  "ודילאוו , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ18439.  3 השדח > - הרודהמ   > קחצי ןבארמאיו  בוט  - םש ןב  קחצי  "בדילאוו , םילשוריפשת

א18440. והיעשי -  קותעמרמאיו  ןב  היעשי  "גדדח , הירבטמשת

לארשי18441. ףסוירמאיו  לארשי  "זןאדלוז , םילשוריכשת

םיכרכ18442.  2 ריאמ -  דודרמאיו  ןב  ריאמ  "הןינקעאו , הירבטנשת  Tiberias

םיכרכ18443.  3 ריאמ -  ןנחוירמאיו  ריאמ  "גיבוקלא , םילשוריעשת

יכדרמ18444. ןאמלסרמאיו  ןב  יכדרמ  "עוהילא , םילשורישת

השמ18445. השמרמאיו  "טטאמריבא , םילשורילשת

םיכרכ18446.  3 השמ -  השמרמאיו  "גינדרי , קרבעשת ינב 

םיכרכ18447.  3 קדצ -  ירעשו  השמ  ןועמשרמאיו  ןב  השמ  "טךודנש , ןגמשת תמר 

ארזע18448. ןהכהרמאיו  והילא  ןב  ארזע  "דבאראט , םילשוריערת

.18449< השדח הרודהמ   > ארזע ןהכהרמאיו  והילא  ןב  ארזע  "ובאראט , "דעשת מח

א18450. סומע -  סומערמאיו  "הןהכ , דודשאמשת

לואש18451. דודרמאיו  ןב  לואש  "אשאימחנ , ,צרת סנות

םיכרכ18452.  2 לואש -  לואשרמאיו  "גשאימחנ , דולעשת

םולש18453. םולשרמאיו  "גיערדא , עשת

לאומש18454. לאומשרמאיו  "בשולע , הברכשת ג'

לאומש18455. קחצירמאיו  ןב  לאומש  "טזאבלא , הכנלבזכ Casablancaפרת

לאומש18456. יבצרמאיו  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "חטונג , דעלאסשת

לאומש18457. הירארמאיו  לאומש  "עןייטשקע , קרבשת ינב 

לאומש18458. לאומשרמאיו  שורה , "חןב  ביבאמשת לת 

לאומש18459. לאומשרמאיו  "זלאיומ , הפיחעשת

דוד18460. הדוהיףוסאיו  רוכב  ןב  דוד  - ןיצק , "ט נרת
"ו לשת

דוד18461. םהרבאףוסאיו  ןב  דוד  "עץיבזורמ , םיקפואשת

.18462( םהרבא יטוקיל   ) דוד הדוהיףוסאיו  רוכב  ןב  דוד  "טןיצק , םילשורינרת



םיכרכ18463.  2 ונל -  ןהכהראיו  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "זטרופפר , קרבעשת ינב 

הדוהי18464. םשאביו  "זםוליעב  םילשוריעשת

ףסוי18465. ףסויאביו  "בהליבאד , םילשורינשת

םלש18466. בקעי  ןבאוביו  והילא  ןורהא  השמ  ץארווש ,
קחצי יכדרמ  "ולארשי  םילשוריסשת

דובכה18467. ךלמ  לאויאוביו  ןב  םייח  "טטפולק , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ18468.  2 השמ -  םהרבארחביו  ןב  השמ  "ץ,ירירח , רת ], דאדגב

ארקמב18469. םשוניביו  "וםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ18470.  5 ארקמב -  יכדרמוניביו  השמ  "אפראק , םילשוריעשת

םיכרכ18471.  2 ארקמב -  לאומשוניביו  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"ורודגיבא םילשוריסשת

ףסוי18472. באזךביו  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "בןמדירפ , םילשורינשת

ןישודיק18473. םהרבא -  ןימינבןביו  ןב  יבצ  םהרבא  "בןרטש , קרבפשת ינב 

השמ18474. ריאמןביו  לארשי  ןב  םייח  השמ  "גואל , הינתנסשת

תונמתהה18475. סרטנוק  המלש -  למיזןביו  ןועמש  ןב  המלש  םייח  "טםוק , בושטידרב Berdichevנרת

דוד18476. לאכימךרביו  ןב  דוד  םחנמ  "וןיקמט , השרו Warsawצרת

דוד18477. בדךרביו  יכדרמ  ןב  דוד  ךורב  "ןיקסרבט , םילשורישת

תוכרב18478. דוד -  דודךרביו  "אינומימ , םילשורינשת

דוד18479. בקעיךרביו  ןב  הירא  דוד  "דםייהסדליה , דודשאעשת

תוכרב18480. יניינעו  ןומיז  תוכלה  דוד -  היראךרביו  ירעש  "דללוכ  תיליעשח ןיעידומ 

תוכרב18481. דוד -  אגרשךרביו  םירפא  ןב  השמ  דוד  "בלדיפש , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ18482.  2 דוד -  ןהכהךרביו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת

םיכרכ18483.  9 דוד -  םירפאךרביו  ןב  השמ  דוד  "ובוקסומ , רפססשת תירק 

םיכרכ18484.  10 דוד -  דודךרביו  לארשי  "טסנפרה , משת

םיכרכ18485.  8 הדוהי -  ינרותךרביו  "דץבוק  םילשוריעשת

ארזע18486. ארזעךרביו  "בתאיתש , םילשורימשת

םהרבאוהכרביו18487. ףסכ , "ורה  לאימרכעשת

םיכרכ18488.  2 עשוהי -  "חץבוקוהכרביו  קרבעשת ינב 

ובל18489. םהרבאהבגיו  ןב  דוד  והילא  "גןוצב , תיליעסשת רתיב 

ובל18490. ןמלקהבגיו  "בשיפסיו , קרבעשת ינב 

וביל18491. ריאמהבגיו  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "והנחוא , םילשוריעשת

ףסוי18492. יולהדגיו  םהרבא  ןב  ףסוי  "נאשיש , ןודנולשת

בקעי18493. המלשדגיו  ןב  בקעי  "בחקר , "דעשת מח

םיכרכ18494.  5 בקעי -  השמדגיו  ןב  והיקזחי  בקעי  - דלאוונירג , "כ שת
"ח קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ18495.  2 השדח > - הרודהמ   > בקעי השמדגיו  ןב  והיקזחי  בקעי  "חדלאוונירג , קרוי New Yorkסשת וינ 

םהרבאל18496. ןימינבדגיו  ןב  םהרבא  "בימילאח , ונרוויל Livornoכרת

לואשל18497. דודדגיו  ןב  לואש  "טשאימחנ , סינות Tunisסרת

השמ18498. היננחדגיו  ןב  השמ  "חןאגזיו , םילשורימשת

השמ18499. יולהדגיו  לשימ  השמ  "ורלדא , הננערסשת



השמ18500. רודגיבאדגיו  ןב  השמ  יבצ  קחצי  "טסזומ , "דעשת מח

םיכרכ18501.  5 השמ -  לישנאדגיו  רשא  ןב  הדוהי  השמ  "גכ"ץ , עשת

א18502. דפסמה -  שוהובלדגיו  הלודג  - הבישי  "ב קרבפשת ינב 

הוצמ18503. רב  םירענה -  דודולדגיו  הנוי  ןב  ךורב  "טיקסבוקר , םילשוריסשת

םידקש18504. ישילומגיו  ןב  הדוהי  ריאמ  "חלדנמ , דודשאסשת

והילא18505. םימחרשגיו  ןב  והילא  "זןלבק , םילשוריעשת

דוד18506. בקעירבדיו  ןב  דוד  "זןינקעאו , םילשוריפרת

.18507< השדח הרודהמ   > דוד בקעירבדיו  ןב  דוד  "טןינקעאו , םילשוריסשת

דוד18508. דודרבדיו  "גםלסמא , םילשורילשת

החמשל18509. םידעומ  דוד -  דודרבדיו  השמ  "בלצרוונייטש , נשת

ףסוי18510. ףסוירבדיו  "דהבח , םילשוריעשת

ףסוי18511. יולהרבדיו  הדוהי  יבצ  ןב  ףסוי  "ז,םיובלפא , ,פרת ץעלדעש

ףסוי18512. דודרבדיו  ןב  ףסוי  "חהבהו , שמשעשת תיב 

םידעומ א18513. השמ -  ןברבדיו  ךלמילא  לאיחי  השמ  ץיבוניבר ,
דוד ןתנ 

 - "ז פרת
"ח השרו Warsawפרת

השמ18514. םייחרבדיו  ןב  ריאמ  השמ  "דסלפ , קרבעשת ינב 

םינתיאה18515. חרי  השמ -  ןתנרבדיו  השמ  זיירגנוי ,

םיכרכ18516.  6 השמ -  יולהרבדיו  לקז  קחצי  ןב  השמ  - קאלופ , "ד נרת
"ו הבלסיטרב Bratislavaנרת

םיכרכ18517.  2 םיללכ > -  > השמ יולהרבדיו  לקז  קחצי  ןב  השמ  "דקאלופ , םילשורינשת

םיכרכ18518.  2 השמ -  קחצירבדיו  ןב  השמ  "זןייד , ןולוחעשת

םיכרכ18519.  6 רזעילא > - רעש   > השמ יולהרבדיו  לקז  קחצי  ןב  השמ  "דקאלופ , "דשח מח

בורל18520. המלשוגדיו  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

לודג18521. לאפריודיו  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  םילשוריערת

םירבד18522. "גבלסרביודיו  "דעשת מח

.18523( תינמרגב  ) רופיכ םוי  לש  בטסוגיודיו  "דןמרוא , טספדובצרת

תא ה'18524. .רתעדיו  "ז.א  םילשוריסשת

םויה18525. ןמלזתעדיו  רואינש  "וןיפוג , קרוי New Yorkעשת וינ 

םויה18526. תידרחהתעדיו  "טהדעה  םילשורינשת

םיכרכ18527.  2 םויה -  ריאמתעדיו  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ארגה , קרבפשת ינב 

םיכרכ18528.  2 דר -  דע  בקעיהדוהיו  ןב  לאפר  "דןאהד , הוקתעשת חתפ 

רוא18529. םיסקמיהיו  ןב  דוד  "עיאלוזא , דודשאשת

חילצמ18530. שיא  ימתיהיו  "וןמצלוה , עשת

םיכרכ18531.  2 הנש -  םיעבראב  קחצייהיו  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "נןוסרואינש , שת

םיכרכ18532.  2 ךלמ -  ןורושיב  "דץבוקיהיו  םילשורינשת

ךלמ18533. ןורשיב  ןימינביהיו  ןב  רזעילא  םייח  "דטאקשומ , גרוברטפ Peterburgמרת

עוסנב18534. םחנמיהיו  אביקע  ןב  השמ  "ערפוס , ןפרוטנאשת

עוסנב18535. ךונחיהיו  השמ  "דדלפנירג , מח

עוסנב18536. יכדרמיהיו  "דןויצ , םילשורישח



ןוראה18537. עוסנב  )יהיו  וילע  ) הנקלא םהרבא  "חאריפש , םילשוריסשת

הנש18538. םיעבשב  הנשיהיו  םיעבש  "פדעו  שת

וכוס18539. םלשב  לאפריהיו  תרות  תבישי  "אץבוק  םילשוריעשת

ליכשמ18540. וירבד  לכל  דוד  )יהיו  וילע  ) ךלמילא דוד  "ארעפייל , םילשוריפשת

הנומא18541. וידי  הלעניהיו  דאמ  "זןוכמ  עשת

הנומא18542. וידי  ילאיהיו  "טןדס , "דעשת מח

םעונ18543. אביקעיהיו  ןב  בקעי  לאפר  "ז,יקסבודיד , צרת ], םלשורי

תומש18544. םענ -  םשיהיו  "חםוליעב  "דעשת מח

ךשפנל18545. םייח  ןמלזויהיו  המלש  ןב  לאומש  "גךאברעיוא , םילשוריעשת

יקסביינקהוללהיו18546. תינברה  לע  ןמאנ  תיב  ףסומ 
ע"ה

רבדמב18547. קחצי -  םהרבאלאויו  ןב  לאוי  קחצי  ןמרפוק ,
החמש

השמ18548. בוטלאויו  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"כאפיל קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ18549.  2 ריהבה > -  > השמ בוטלאויו  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"פאפיל קרוי New Yorkשת וינ 

בוט18550. יכ  רוא  רואיב  םע  השמ  בוטלאויו  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
ריאמ רגרבנייוו , "אאפיל -  ןפרווטנאעשת

בוט18551. יכ  רואיב  םע  השמ  בוטלאויו  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
ריאמ רעגרעבנייוו , "זאפיל -  ןפרווטנאעשת

שמא18552. השמחכויו  םהרבא  "וגילז , "דעשת מח

םהרבא18553. ריאמףסויו  ןב  םהרבא  ארזע , - "יןבא ןודנול Londonרת

םהרבא18554. םייחףסויו  ןב  םהרבא  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirמרת

םהרבא18555. היעשיףסויו  ןב  םהרבא  "דןייד , ונרוויל Livornoכרת

.18556< השדח הרודהמ   > םהרבא היעשיףסויו  ןב  םהרבא  "זןייד , ןולוחנשת

םיכרכ18557.  2 שיא -  והילאףסויו  ןב  ןתיא  "חןשוש , קרבעשת ינב 

ץראה18558. לכל  ריבשמה  אוה  והילאףסויו  ןב  השמ  המלש  "דראמע , קרבעשת ינב 

לארשי18559. בקעיףסויו  השמ  ןב  ףסוי  לארשי  "אןדלוז , םילשורינשת

השמ18560. השמףסויו  "ארפוס , םילשוריעשת

דוד18561. דוע  יולהףסויו  ףסוי  "זשיטב , םילשוריעשת

דוד18562. דוע  דודףסויו  "עיול , םילשורישת

ב18563. דוד -  דוע  ףסויףסויו  ןב  דוד  "דלולמ , תוביתננשת

לואש18564. השמףסויו  םייח  ןב  לואש  ףסוי  "ברשילא , םילשורישת

לואש18565. ריאמףסויו  ףסוי  ןב  לואש  "עןאמדלפ , בוקרטויפ Piotrkowרת

רתסא18566. תליגמ  רואיב  ךלמה -  יבצטשויו  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

ךוניח18567. תונש  םיעבש  ץינ -  ' ץינזיו ' זיו תודסומ  - דוגיא  "ע שת

םיכרכ18568.  24 ץינ -  ' ידיסחוזיו ידימלת  תודחאתה  ןואטב 
ץינ ' "הזיו קרבסשת ינב 

םיכרכ18569.  5 הנקלא -  הנקלאחבזיו  איג  "דרגניטול , םיעשת תב 

התראפתב18570. ץינזיוץינזיו  "אתודסומ  םילשורינשת



םיכרכ18571.  3 רוא -  לביילחרזיו  הדוהי  דוד  ןב  השמ  "זרעגליוו , םילשוריעשת

קחצי18572. ןהכהערזיו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

קחצי18573. והילאערזיו  ןב  קחצי  "חודאינאל , הבוצ Aleppoפרת םרא 

תוליגמה18574. לע  קחצי -  ףסויערזיו  ןב  קחצי  ןשוש , "בןב  רפססשת תירק 

קחצי18575. והילאערזיו  ןב  קחצי  "בחילאמלא , סינות Tunisצרת

א18576. קחצי -  קחציערזיו  "גסחניפ , קרבסשת ינב 

קחצי18577. רזעלאערזיו  ןב  קחצי  בוקרק Cracowת'סלרפ ,

קחצי18578. השמערזיו  ןב  קחצי  "אאסיוס , הכנלבזכ Casablancaישת

קחצי18579. )ערזיו  ךרוע  ) לאגי "חןהכ , קרבסשת ינב 

קחצי18580. היננחערזיו  ןב  השמ  לאפר  "דהיולד , הכרבסשת רה 

קחצי18581. ןועמשערזיו  ןב  קחצי  "אתאיז , קרבסשת ינב 

קחצי18582. קחציערזיו  "טןינקעאו , גרובסינוהיסשת

קחצי18583. קחציערזיו  "וןאתיב , הינתנסשת

קחצי18584. םשערזיו  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ18585.  3 קחצי -  קחציערזיו  ןב  המלש  "בינארפעז , םילשוריסשת

םיכרכ18586.  2 קחצי -  ןימינבערזיו  ןב  קחצי  "טבייט , םילשורינשת

םיכרכ18587.  2 קחצי -  דודערזיו  ןב  קחצי  ירצב ,

ונבבל18588. חספדחיו  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"טריאמ רפססשת תירק 

יול18589. השמ  יבר  ךתנומאב -  ונבבל  )דחיו  הביתכ  ) הידבוע "גןח , "דעשת מח

עשוהי18590. עשוהיקזחיו  "טקארוב , סשת

ןתיו18591. יכדרמיחיו  ןב  םייח  לאיחי  ובריטיוו ,
חמצ ןושמש  "גלאפר  ונרווילרת

ףסוי18592. דודיחיו  ףסוי  םייח  "מסייוו , יסנומשת

ףסוי18593. יולהיחיו  יכדרמ  ןב  ףסוי  "טדידי , םילשוריפרת

ףסוי18594. םייחיחיו  ןב  ףסוי  "ואגרש , םילשוריסשת

םיכרכ18595.  4 ףסוי -  והיקזחייחיו  בקעי  ןב  ףסוי  "נדלאוונירג , שת

םיכרכ18596.  5 הרותה > - לע   > ףסוי והיקזחייחיו  בקעי  ןב  ףסוי  "הדלאוונירג , סשת

.18597( םישנ דעומ , םיערז , < ) בקעי ייח   > בקעי א בקעייחיו  "חןהכ , משת

.18598, םישנ ךשמה  < ) בקעי די  בקעי , ייח   > בקעי ב יחיו 
( בקעיןיקיזנ "הןהכ , נשת

בקעי18599. םהרבאיחיו  םיסנ  ןב  בקעי  "חףיבאח , רימזיא Izmirלרת

ב18600. בקעי -  בקעייחיו  "הןהכ , קרבנשת ינב 

בקעי18601. לאיחייחיו  ןב  גילז  םייח  בקעי  גאלשדלוג ,
"טלכימ השרו Warsawסרת

תבש18602. בקעי -  ןורכזיחיו  "ברפס  קרבסשת ינב 

תופסוה18603. סרטנוקו  א , בקעי -  םולשיחיו  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "דרפוס , םילשורינשת

בקעי18604. םירפאיחיו  ןב  בקעי  "סיקסלוטופ , קרבשת ינב 

םיכרכ18605.  2 בקעי -  בקעייחיו  "טדאדח , תוביתנעשת

דוע18606. יכדרמיחיו  ןב  םייח  לאיחי  ובריטיוו ,
חמצ ןושמש  "דלאפר  ונרווילעקת



המלש18607. דודםכחיו  ןב  לואש  "טשאימחנ , הכנלבזכ Casablancaצרת

המלש18608. סיימכםכחיו  ןויצנב  "וירוח , קרבסשת ינב 

השמ18609. ןבלחיו  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"בלארשי בובללרת  Lvov

השמ18610. ללהלחיו  םייח  ןב  השמ  יח  וטו , ' "דגיפ עקת

השמ18611. יולהלחיו  הנוי  םייח  ןב  "ההשמ  ,עקת רהאווד יוואנ 

םיכרכ18612.  2 השמ -  לאכימלחיו  ןב  יח  השמ  "גסיסע , םיעשת תב 

םיכרכ18613.  3 םשאה -  תרות  השמ , ןבלחיו  השמ  ןרהא  הדוהי  רלושטלא ,
ךונח "גםהרבא  גרפ Pragueעש

המלש18614. ףוסאיו  המלש , ודבודמלחיו  ףסוי  ןב  המלש  "טןהכ , הכנלבזכ Casablancaפרת

השמ18615. ןנחויןחיו  השמ  "הרגרבנייוו , קרבסשת ינב 

תכסב18616. השמונחיו  .ש  "טהיעמש , תיליעסשת ןיעידומ 

לשא18617. ןורכזעטיו  "נרפס  קרבשת ינב 

םיכרכ18618.  5 לשא -  לואשעטיו  קו , ' "בזוי קרבפשת ינב 

םיכרכ18619.  2 לשא -  לאומשעטיו  םהרבא  "דרואיל , ןויצלעשת ןושאר 

םיכרכ18620.  2 חמשי -  "בץבוקןייו  קרבעשת ינב 

המלש18621. ןהכהץקייו  ילקס  קחצי  ןב  המלש  "לירוגאזא , םילשורישת

הנומאהו18622. תדה  השמחוכיו  ןב  שריה  יבצ  הדוהי  דראבלג ,
"דקחצי Drogobychנרת ץיבוהורד '

תודיסחה18623. תודיסחהחוכיו  "ה]חוכיו  נרת ], שטיבאהארד

םיכרכ18624.  2 םיטבשהו -  ףסוי  םהרבאחוכיו  ןב  ,[ת"י,ךונח  םדרטשמא )

יכפהב18625. רמאמה  ד ; '' יה האמב  יפוסוליפ  יעדמ  חוכיו 
ינינפה היעדיל  תומצעתהה  בתכו  - ךלהמה  ישרדב םהרבא  ןב  "טהיעדי  םילשורינשת

םיכרכ18626.  3 םייח -  םימ  גרבדירפמחוכיו  לאלצב  ןב  "גםייח  בוקרטויפסרת

אשישק18627. רמו  אקוני  רמ  אנליוומחוכיו  לאיתוקי  "חןודרוג , םילשורילשת

הבהאה18628. לע  קחציחוכיו  ןב  הדוהי  "אלאנברבא , קיללרת  Lyck

הרותה18629. תויחצנ  לע  השמחוכיו  ןב  היחתפ  לאירזע  "ו]וניטאלא , לרת ],Livorno

זיראפמ18630. לאיחי  וניבר  סיראפמחוכיו  ףסוי  ןב  "חלאיחי  בובלפרת  Lvov

הבר18631. בקעיאחוכיו  "דרינאדאק , נרת

.18632< השדח הרודהמ   > הבר בקעיאחוכיו  "דרינאדאק , יכאלמעשת תירק 

הבר18633. לבילאחוכיו  ןב  ןרהא  השמ  ,]ןאמקילג , "ו מרת ], אשראוו

הנומא18634. בודיחוכיו  ריאמ  ןב  בקעי  ןועמש  גרבסקילג ,
"איולה היתבעשת תרכזמ 

ףסוי18635. הדוהילכלכיו  ןב  םייח  ףסוי  "דןהכ , שח

ריכי18636. ןיד  הדוהי -  הדוהירכיו  "טסירפ , םימודאסשת הלעמ 

דוד18637. ךורבבתכיו  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ משת

דוד18638. והילאבתכיו  ןב  דוד  ןוראב , "בןב  םילשוריעשת

.18639< השדח הרודהמ   > יכדרמ ןהכהבתכיו  דוד  ןב  יכדרמ  "פרצלאז , לאוישת תירק 

םיכרכ18640.  2 יכדרמ -  ןהכהבתכיו  דוד  ןב  יכדרמ  - רצלאז , "ו צרת
"ח 'צרת ץקנומ  Mukachevo



דוד18641. דודבותכיו  "הירינפ , םילשוריעשת

א18642. יכדרמ -  יכדרמבותכיו  "טסייקמלא , תוביתנסשת

םיכרכ18643.  3 יכדרמ -  לארשיבותכיו  ןב  יכדרמ  "זרעמיווש , סשת

השמ18644. היעמשבותכיו  ןב  "סהשמ  הזרוגדופ Podgorzeרת

השמ18645. קותעמבותכיו  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "וזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

השמ18646. ןהכהבותכיו  השמ  "בןודרוג , םילשורילשת

חתפה18647. אוצמל  תא ה'ואליו  םיבהוא  םכשיה  "דןוכמ  מח

לאקזחי18648. ןב  והילא  ןרהא  לאקזחיםלהליו , ןב  והילא  ןרהא  "וםלהליו , םילשוריסשת

ןוליו18649. תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקןוליו -  ביבארפס  לת 

הנליו18650. ךלפ  הקייליו  תליהק  הליהקהקייליו -  "דרפס  ביבאשח לת 

םיכרכ18651.  5 קמעב -  ריאמןליו  ןב  והילא  "דקנומ , קרבעשת ינב 

םיכרכ18652.  2 קמעב -  והילאןליו  "בקנומ , קרבפשת ינב 

ןואגה18653. תפוקתב  יתבשאנליו  םייח  ןב  לארשי  רנזיולק ,

הינקסעו18654. תינויצה  ריאמהנליו  םחנמ  ןב  קחצי  ,ת"ש,סדיורב , ביבא לת 

ףסוי18655. ריאמטקליו  קחצי  ןב  ףסוי  "וןרקלדנמ , םילשוריטשת

ףסוי18656. קחציטקליו  ןב  ףסוי  "ביצניפ , דרגלב Belgradeרת

ףסוי18657. םהרבאטקליו  ןב  ףסוי  "הןוהתס , הבוצ Aleppoערת םרא 

ףסוי18658. ,טקליו  קוטשנייוו יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
"זףסוי קרבלשת ינב 

ףסוי18659. ןרהאטקליו  ןב  ףסוי  "דחילאמלא , שח

םיכרכ18660.  20 ףסוי -  ןהכהטקליו  ילתפנ  ןב  ףסוי  "טץראווש , Mukachevoנרת ץקנומ '

םיכרכ18661.  2 ףסוי -  יולהטקליו  יבצ  ףסוי  "פדלפרבה , םילשורישת

ףסוי18662. תרופ  ןב  ףסוי , ףסויטקליו  "חיברב , עבשסשת ראב 

םהרבא18663. םייחרהמיו  ןב  םהרבא  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirמרת

ינקבחת18664. םייחונימיו  והילא  ןב  לאומש  - יסחנפ , "ב םילשוריפשת

בותכ18665. ןימינבאצמיו  לאפר  "זןזופ , "דעשת מח

ץילרק18666. "נ  רגה לע  םידפסה  דבע ה - ' ינשהתמיו  תרות  "פןוכמ  קרבשת ינב 

לאומש18667. יבצתמיו  ןבואר  ןב  לכימ  לאיחי  "חהשבוה , ,נרת אשראוו

קחציהניו18668. ןב  השמ  "ודלפרגנוא , ביבא Tel Avivשת לת 

חטבל18669. םיחולשלםחניו  יברה  תוארוהמ  "דםיביבש  שח

םאשניו18670. השמםלטניו  "בסיזרפ , ןולוחסשת

םאשניו18671. המלשםלטניו  "זרנזור  םילשוריסשת

םיכרכ18672.  4 שבד -  השמוהקיניו  ךורב  ןב  םוחנ  בקעי  "זםיובנטסק , םילשוריעשת

קצוסיו18673. ונתרייע  הליהקקצוסיו -  "דרפס  תובוחרכשת

קציבבוזמ18674. הליהקהקוסיו  "הרפס  לשת

השמ18675. לארשירפסיו  ןב  השמ  "חרלסכוו , ץו Vacסרת

"פ18676. שת ירשת >  > ינרותםדועיו כ "פץבוק  םילשורישת

"פ18677. שת ןוויס >  > דכ ינרותםדועיו  "פץבוק  םילשורישת

"ב18678. פשת ןסינ >  > גל ינרותםדועיו  "בץבוק  םילשוריפשת



םיכרכ18679.  2 "ה -  עשת חספ >  > ינרותםדועיו ג "הץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18680.  2 "ה -  עשת תועובש >  > ינרותםדועיו ד "הץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18681.  2 "ו -  עשת הכונח >  > ינרותםדועיו ה "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18682.  2 "ו -  עשת םירופ >  > ינרותםדועיו ו "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18683.  3 "ח -  עשת ירשת >  > אי ינרותםדועיו  "חץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18684.  3 "ח -  עשת םירופ >  > בי ינרותםדועיו  "חץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18685.  3 "ח -  עשת חספ >  > גי ינרותםדועיו  "חץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18686.  2 "ח -  עשת תועובש >  > די ינרותםדועיו  "חץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18687.  2 "ט -  עשת ולסכ >  > זט ינרותםדועיו  "טץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ18688.  2 "א -  פשת רדא >  > זכ ינרותםדועיו  "אץבוק  םילשוריפשת

והילא18689. ןורכזלעיו  "ארפס  ןודנולנשת

והילא18690. ןהכהלעיו  בקעי  והילא  "טבאראט , ריהק Cairoפרת

והילא18691. "עןורכזלעיו  "דשת מח

םירש18692. והילא  יבר  תודלות  והילא -  והילאלעיו  ןב  ריבד  "בםירש , ביבאסשת לת 

.18693< השדח הרודהמ   > והילא ןהכהלעיו  בקעי  והילא  "הבאראט , "דעשת מח

והילא18694. והילאלעיו  "וךיירניק , םילשוריעשת

והילא18695. "ללעיו  צז רפט  והילא  יבר  "ערכזל  קרבשת ינב 

הרעסב18696. והילא  )לעיו  ויתודוא  ) והילא לארשי  "עביורטניו , קרבשת ינב 

השמ18697. דודלעיו  ןב  לאננח  הדוהי  השמ  דחרפי , "" "דשח מח

סחניפ18698. קותעמדמעיו  ןב  םימחר  סחניפ  "זדאדח , סינות Tunisערת

סחניפ18699. סחניפדומעיו  "זיבסומ , םילשורינשת

סחנפ18700. סחנפדומעיו  "גלובטיבא , םילשורינשת

סחנפ18701. סחנפדומעיו  "טןוטיב , רתימסשת

בקעיל18702. ףסויהדימעיו  ןב  בקעי  "זןופלאכ , םילשורישת

קחל18703. בקעיל  באילאהדימעיו  "דןמטחוש , םילשורינשת

םהרבא18704. םייחןעיו  ןב  םהרבא  'י , "וגאלאפ רימזיא Izmirמרת

םהרבא18705. דודןעיו  םהרבא  "יחוויר , הבר Djerbaשת ג'

םהרבא18706. בילןעיו  הדוהי  ןב  ריאמ  םהרבא  "ולארזיא , משת

והילא18707. והילאןעיו  "טלאומש , קרבסשת ינב 

.18708( והילא תחנמ   ) והילא ןועמשןעיו  והילא  ןשוש , "סןב  םילשורישת

.18709< גגושו סנוא  סרטנוק   > דוד ג סחנפןעיו  ןב  דוד  ףסוי  םייח  "וסיוו , םילשורינשת

ףסוי ג>18710. יחיו   > "ד וי "ח , וא דוד ד  סחנפןעיו  ןב  דוד  ףסוי  םייח  "וסיוו , םילשוריסשת

םיכרכ18711.  5 דוד -  סחנפןעיו  ןב  דוד  ףסוי  םייח  "גסיוו , םילשורינשת

םיכרכ18712.  2 ןהכה -  רידאןעיו  "גןהכה , עשת

ףסוי18713. לאכימןעיו  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
הדוהי "זהשמ  Lodzערת זדול '

ףסוי18714. דודןעיו  ןב  ףסוי  "זירבצ , דעלאסשת

ףסוי18715. ריאמןעיו  קחצי  ןב  ףסוי  "בןרקלדנמ , םילשורילשת

ףסוי18716. ףסויןעיו  "פבוינוי , שת



םיכרכ18717.  6 ףסוי -  והיקזחיןעיו  בקעי  ןב  ףסוי  "הדלאוונירג , נשת

םיכרכ18718.  2 קחצי -  ףסויןעיו  ןב  קחצי  ןשוש , "זןב  רפסעשת תירק 

ב18719. סומע א -  סומעןעיו  "סןהכ , דודשאשת

םיכרכ18720.  2 ןבואר -  ןבוארןעיו  "חתשבוו , תוביתנעשת

םיכרכ18721.  4 לואש -  היןעיו  - ןנח לואש  "הןינקאו , םילשוריסשת

םיכרכ18722.  22 לאומש -  ןורכזןעיו  "גרפס  קרבסשת ינב 

םיכרכ18723.  2 לאומש -  השמןעיו  ןב  לאומש  "טונאייצראמ , םילשוריעשת

ןועמש18724. דודןעיו  ןב  ןועמש  "ארמע , ןולקשאפשת

וכרדל18725. ךלה  דודבקעיו  תיב  ילייח  "ודעו  "דעשת בח רפכ 

םהרבא18726. לאפרשעיו  ןב  םהרבא  "ואדנאל , Lodzצרת זדול '

םהרבא18727. הייטעשעיו  ןב  םהרבא  "נידיד , ונרוויל Livornoרת

םהרבא18728. ףסוישעיו  ןב  ןאמסוז  םהרבא  "אסמהרבא , הנליו Vilnaלרת

ךורב18729. םהרבאשעיו  ןב  ךורב  "גונאדילוט , םילשוריסשת

ץעה18730. עשוהישעיו  ןב  .י  .ר  יכדרמ  "זבילטוג , רפססשת תירק 

תחא18731. הדוגא  םלוכ  לאיזועושעיו  ןב  ןנחלא  "ארוצנמ , ןורבחעשת עברא  תירק 

קחצי18732. לאכימרתעיו  ןב  קחצי  "נבהדאב , םילשורירת

קחצי18733. ןמחנרתעיו  ןב  קחצי  "ברלה , השרו Warsawסרת

קחצי18734. הירארתעיו  ןרהא  ןב  קחצי  "וריאמ , Drogobychנרת ץיבוהורד '

קחצי18735. קחצירתעיו  "דיול , ןילרב Berlinמקת

קחצי18736. קיזייארתעיו  קחצי  , "אןמרביל עשת

םיכרכ18737.  3 קחצי -  םהרבארתעיו  ןב  קחצי  "אםלסמא , שמשעשת תיב 

םוקמב18738. ןהכהעגפיו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

סחנפ18739. המלשללפיו  ןב  םולש  סחנפ  "אןמדירפ , קרבסשת ינב 

הירא18740. תגאש  ףסוי -  לואשחתפיו  ןב  ףסוי  "אוסוס , םילשורילשת

חושל18741. קחצי  ןהכהאציו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

חרפ18742. רזעלאאציו  ןב  םייח  םהרבא  הרמ Satu Mareת"שןאמנייר , וטס 

םהרבא18743. יבצבציו  םהרבא  "הןהכה , קרבנשת ינב 

םיכרכ18744.  2 "ת > - וש  > םהרבא יבצבציו  םהרבא  "אןהכה , קרבעשת ינב 

ףסוי18745. קחצירובציו  דוד  ןב  ףסוי  "טיביתנע , םילשוריערת

ףסוי18746. בוטרובציו  ןמיס  ףסוי  "דברע , םילשוריכשת

םיכרכ18747.  3 ףסוי -  םייחרובציו  ןב  םולש  ףסוי  "בעושעש , ןולוחנשת

םיכרכ18748.  5 ףסוי -  יחרובציו  ןויצ  ןב  ןב  ףסוי  םולש , "ארב  םיסשת תב 

רב18749. ףסוי  "זץבוקרובציו  "דסשת מח

םיכרכ18750.  4 רב -  ףסוי  בקעירובציו  ןב  ףסוי  "טיריבוצ , םילשורינשת

.18751< השמ תריש  תורעה  םע   > ףסוי ןהכהרבציו  ילתפנ  ןב  ףסוי  "בץראווש , ןודנולסשת

ףסוי18752. ןהכהרבציו  ילתפנ  ןב  ףסוי  "וץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

ףסוי18753. יולהרבציו  יבצ  ןב  ףסוי  "הגרבנטור , ,ערת שטאקנומ

םיכרכ18754.  6 ףסוי -  ןבואררבציו  ןב  ףסוי  "חחמצ , דווקילסשת

ףסוי18755. והילאץובקיו  ןב  ףסוי  "ובונתנלא , ביבאעשת לת 



השמ18756. השמלהקיו  "דןיילק , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

השמ18757. השמלהקיו  "זסלפלא , היצנו Veniceנש

השמ18758. יבצלהקיו  קחצי  ןב  השמ  "אןייטשנרב , ביבאמשת לת 

השמ18759. ןהכהלהקיו  הדוהי  ןב  ןרהא  השמ  "וןיבור , ןידרונילק Kleinwardeצר

השמ18760. המלשלהקיו  השמ  ןב  םולש  "זםולבסיו , קרבלשת ינב 

השמ18761. קותעמלהקיו  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "ו,זוזאמ , ערת ], הבר ג'

השמ18762. השמלהקיו  "הסייוו , םילשורימשת

םיכרכ18763.  2 השמ -  ןהכהלהקיו  לארשי  ןב  השמ  "זןודרוג , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ18764.  3 השמ -  םחנמלהקיו  ןב  השמ  "אףארג , הוקלוז Zholkvaקת

םיכרכ18765.  5 השמ -  לואשלהקיו  השמ  "בןיילק , קרבפשת ינב 

המלש18766. קחצילהקיו  ןב  ןמלז  המלש  "טטרופאפר , בוקרטויפ Piotrkowסרת

דוד18767. בקעיןנוקיו  ןב  לבט  דוד  "בהפי , בוקרק Cracowנרת

דיוד18768. היראןנוקיו  סחניפ  ןב  דוד  "זירא , הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ18769.  2 םהרבא -  דודחקיו  ןב  םהרבא  "בידיקרוק , רימזיא Izmirמרת

םיכרכ18770.  6 הרותה > - לע   > ןבא בקעי  בקעיחקיו  "גיערק , םילשוריעשת

םיכרכ18771.  2 ןבא -  בקעי  בקעיחקיו  "דיערק , םילשורישח

השמ18772. רטלאחקיו  ףסוי  ןב  השמ  "זרגאה , סרת

ג,ד,ה18773. והידבע -  םולשחקיו  ןב  הידבוע  "מהיאדה , םילשורישת

םרמע18774. ץרפחקיו  ןב  םרמע  "וןאבצא , םילשוריכשת

ןרהא18775. ןורכז  ןרהא -  לאומשרטקיו  "גןהכ , םילשוריסשת

בקעיב18776. תודע  ןרהאםקיו  ןב  בקעי  "בשטרופשש , םדרטשמאלת
Amsterdam

בקעיב18777. תודע  יולהםקיו  קחצי  ןב  בקעי  "דקאלופ , גרפ Pragueנש

םיכרכ18778.  2 ארזע -  סחנפםקיו  ןב  ארזע  "זהיטע , בקעינשת ראב 

ףסוי18779. יחןקיו  והילא  ןב  ףסוי  'ל , "בגרוב ונרוויל Livornoירת

םהרבא18780. ןתנארקיו  ןב  םייח  םהרבא  "הידאדא , ונרוויל Livornoכרת

םהרבא18781. השמארקיו  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "בןהכה , םילשוריסשת

םהרבא18782. םייחארקיו  ןב  םהרבא  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirמרת

הכונח18783. תומבי , ימש -  םהב  ןהכהארקיו  המלש  ןב  בקעי  "טרדנלגנא , עשת

עשוהי18784. ןהכהארקיו  ןרהא  ןב  עשוהי  "בהיחרפ , יקינולש Salonikaמרת

ףסוי18785. ףסויארקיו  "זיראדנאפלא , רימזיא Izmirלרת

ץבעי18786. ןבוארארקיו  ןב  בקעי  רוצ , "בןבא  םילשוריסשת

בקעי18787. המלשארקיו  ןב  בקעי  "מירכוס , ונרוויל Livornoרת

בקעי18788. הדוהיארקיו  ןב  אקבקעי  בקעי  ןירפלייה ,
שוביל "דהירא  עשת

םיכרכ18789.  2 קחצי -  םייחארקיו  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , - גאלאפ "ה סרת
"ו רימזיא Izmirסרת

הונע18790. בקע  בוט  שרוד  קחצי  היעשיארקיו  ןב  קחצי  "והיטע , ונרוויל Livornoפקת

לארשיב18791. ומש  ןהכהארקיו  ףסוי  "דרמייהנפוא , םילשורילשת

לארשיב18792. ומש  םהרבאארקיו  "היול , תיליעעשת ןיעידומ 



החישמ18793. קחציברקיו  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ18794.  2 ועוניו -  םעה  "דץבוקאריו  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ18795.  5 בקעי -  ריאמאריו  ןב  הדוהי  בקעי  "טקלפ , קרבעשת ינב 

החונמ18796. דודאריו  ןרהא  ןב  בייל  הירא  "דרפוס , "דשח מח

םיכרכ18797.  3 החונמ -  הדוהיאריו  "גדלפניש , םילשוריסשת

בוט18798. יכ  החונמ  םשאריו  "דםוליעב  םילשורישח

בוט18799. יכ  החונמ  םירמאמאריו  "גץבוק  ןולקשאעשת

םיכרכ18800.  5 השמ -  הדוהיאריו  המלש  ןב  השמ  "הןומולש , םילשורינשת

סחניפ18801. השמאריו  ןב  סחנפ  ץיבוניבר , "גרטכוו  עשת

םיכרכ18802.  2 סחנפ -  השמאריו  ןב  סחנפ  ץיבוניבר , "גרטכוו  נשת

םיכרכ18803.  2 סחנפ -  סחנפאריו  "חיליושרטוב , תיליעעשת ןיעידומ 

רוכזי18804. רפס  הליהקבושוריו -  "לרפס  ביבאשת לת 

ץיבוכרטס18805. הליהקקינבזריו  "גרפס  ביבאלשת לת 

םירופה18806. ימי  הוקת -  באזשיו  רשא  ןב  המלש  םייח  "גרנרו , םילשוריעשת

בקעי18807. "א  לאומששיו בקעי  "זחילמלא , םילושריטשת

םיכרכ18808.  2 ןרהא -  לאילמגאשיו  ןב  ןרהא  "טבארט , םילשוריסשת

הכונח18809. טומב -  לאכימוהאשיו  "זקחצי , החטבעשת בשומ 

םיכרכ18810.  2 לואש -  רזעלאלאשיו  ןב  לואש  "דךארב , נשת

םהרבא18811. השמבשיו  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "טןהכה , משת

םהרבא18812. םהרבאבשיו  עשוהי  "גןיפסירק , רימזיא Izmirנרת

םיכרכ18813.  3 םיה -  השמבשיו  ןב  בקעי  "דללה , םילשורינשת

ףסוי18814. בקעיבשיו  םייח  ןב  םיסנ  ףסוי  "האלרוב , םילשוריסרת

ףסוי18815. ריאמבשיו  ןב  ףסוי  "הןהכ , דודשאסשת

םיכרכ18816.  3 ףסוי -  יבצבשיו  ףסוי  רטלא  "חרפוס , עשת

חבטמה18817. תורשכ  קחצי -  ריאמבשיו  ןב  קחצי  "ארעפראדסדנארב , שמשפשת תיב 

השמ18818. השמבשיו  ןב  ןנחוי  "דלישרפ , סרת

םיכרכ18819.  3 השמ -  ןבוארבשיו  ןב  השמ  - יסורסא , "ז נרת
"ז סינות Tunisסרת

םיכרכ18820.  3 השמ -  באזבשיו  השמ  "ורעגראז , םילשורימשת

םיכרכ18821.  2 ףסוי -  םייחרבשיו  ףסוהי  "סדלפנייש , קרבשת ינב 

הב18822. ביילםתבשיו  הירא  "בספיליפ , םילשוריפשת

דורגושיו18823. ישודקל  ןורכז  רפס  הליהקדורגושיו -  "ארפס  ביבא Tel Avivלשת לת 

.18824< השדח הרודהמ   > םהרבא םייחםכשיו  ןב  םהרבא  'י , "חגאלאפ יקצילבדסשת

םיכרכ18825.  2 לאינד -  ןהכהםשיו  ביל  יכדרמ  ןב  לאינד  "טןיול , םילשוריעשת

םולש18826. ךל  םשםשיו  "הםוליעב  "דעשת מח

ןדעכ18827. הרבדמ  ןדעםשיו  םולשבא  ברל  ןורכז  "דרפס  םילשוריעשת

יתרמשמ18828. םוחנתרומשיו  ןב  יכדרמ  "הףוהשיפ , קרבעשת ינב 

השמ18829. השמעמשיו  "סלברא , "דשת מח

השמ18830. קחציעמשיו  ןב  השמ  "אםאלס , סשת



השמ18831. ןהכהעמשיו  לארשי  ןב  השמ  "טןודרוג , םילשוריכשת

םיכרכ18832.  6 השמ -  םרמעעמשיו  ןב  השמ  "דדירפ , םילשורישח

ילוק18833. )עמשיו  ךרוע  ) לאומש בקעי  "זלגיפש , םילשוריעשת

לואש18834. דודעמשיו  ןב  לואש  "טשאימחנ , סינות Tunisסרת

הליהקהבינשיו18835. "דרפס  ביבאשח לת 

ץיבינשיו18836. ישודקל  ןורכז  רפס  הליהקץיבינשיו -  "דרפס  שח

וזולעי18837. קחציםירשיו  תסנכ  תבישי  "וץבוק  תיליעסשת ןיעידומ 

וזולעי18838. יכדרמםירשיו  השמ  "חפראק , תיליעסשת ןיעידומ 

ידסח ה'18839. ברהוננובתיו  זכרמ  "עתבישי  םילשורישת

םתוחפשמ18840. לע  ןמלזודליתיו  המלש  "דןאמדירפ , קרבסשת ינב 

הכולמ18841. רתכ  ךל  ךלמילאונתיו  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

ראובמה18842. םירישה  ריש  ךבוטמ -  חספוגנעתיו  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"וריאמ רפסעשת תירק 

"ן18843. במרה תודלות  "ן -  במרה "ן)חוכו  במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  בובל Lvovפרת

ךשדקמ18844. עשוהיןנוכו  סנגמ ,

םיכרכ18845.  3 ןיברעמ -  ןיא  םהרבאדציכו  "טטרופפר , ןילקורבסשת

ללפתמ18846. היה  היחתפךכו  ןב  יבצ  השמ  מדשתהירנ ,

תמא18847. ךיתוצמ  לואשלכו  "בםליס , םילשוריעשת

םיכרכ18848.  2 הנשפחת -  ןושמשםינומטמכו  ןב  קחצי  "חגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

ומע18849. ותמדא  הירארפכו  והילא  "זןמדירפ , תפצמשת

ראובמו18850. שרופמ  "כ  הוי תדובע  יטויפ  שדוקב -  ףסוירפכו  ןימינב  ןב  ןרהא  "זיול , םילשוריסשת

רבדה18851. דודרשכו  "זץיבוקסומ , דודשאעשת

השמ18852. השמבתכו  יקצול ,

א18853. בקעיםתבתכו -  תורובג  "זללוכ  קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ18854.  9 "וםתבתכוםתבתכו -  םילשוריסשת

תאזה18855. היעשיהרותכו  "סןייטשרבליז , ץו Vacרת

דבלב18856. יולה  טבש  לעב  יולהאלו  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  רנזאו ,
ןימינב דרבסורג , וילע - ) "ד( "דשח מח

תוברתו18857. ךונח  תילט  םולשאלו  "ובתכ , "דנשת מח

חדנ18858. ונממ  חדי  יבצאלו  "ברהוז , םילשוריעשת

ונתלוז18859. דיב  הבזעל  ףסויאלו  "סןוסמרב , םילשורישת

הנבזענ18860. םייחאלו  "זןייש , םילשורימשת

אלא18861. דוע  ןהכהאלו  המלש  םהרבא  ןב  "גוהילא  רימזיא Izmirירת

ורותת18862. םשאלו  םוליעב 

ץרמידלאו18863. רפס  הליהקץרימדאלו -  "דרפס  ביבא Tel Avivשח לת 

רמא18864. יולהרשאלו  השמ  ןב  רשא  "בקלופ , םילשורינשת

םיכרכ18865.  3 רמא -  לישנארשאלו  רשא  "בץכ , הניופשת

םיכרכ18866.  3 השמ -  דגיו  רמא , הדוהירשאלו  השמ  כ"ץ , לישנא -  רשא  ץכ ,
לישנא רשא  "דןב  עשת



ריתיב18867. ריתירשאלו  תיב  הניכמה  "וינבר  ריתיעשת תיב 

ןיבי18868. היראובבלו  רואנ  "הךבריוא , םילשוריעשת

ןהכה18869. ףסוישבלו  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"טןהכה רימזיא Izmirמרת

ןהכה18870. הברשבלו  ' גמ דיעס  ןב  םהרבא  "זןהכ , הבר Djerbaפרת ג'

םתיעב18871. והיעשיםימשגלו  השמ  ןב  ןרהא  "טןהכ , קרבסשת ינב 

הביבסהו18872. רוביבוס  הליהקהבאודלו  "דרפס  ביבאלשת לת 

ךב18873. רעבת  אל  ןויצהבהלו  ןב  ןב  קחצי  "גרבליז , םילשוריסשת

הביבסהו18874. הליהקקבלצולו  "זרפס  ביבאכשת לת 

דעסי18875. שונא  בבל  ןרהאםחלו  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

הליל18876. ארק  םשךשחלו  "בםוליעב  "דעשת מח

אמק18877. אבב  רמא -  ףסויףסוילו  "אגרבנייו , קרבפשת ינב 

םיכרכ18878.  2 רמא -  לאכימףסוילו  "חןהכה , עבשנשת ראב 

םיכרכ18879.  2 רמא -  םהרבאףסוילו  ןב  ףסוי  "זןינקעאו , םילשוריסשת

ונב18880. קחצי  רמא , ףסויףסוילו  ןאתיב , קחצי -  "הןאתיב , הינתנסשת

ךריע18881. בקעיםילשורילו  דוד  "פסאיטמ , םיסכרשת

ךריע18882. השמםילשורילו  "ורכיילב , עבראעשת תירק 

םיכרכ18883.  12 בל -  םירמאמוירשילו  הרות  ישודיח  "ותפוסא  עשת

רמא18884. )יוללו  ןוטסובמ  ) יולה קחצי  יול  "גץיברוה , םילשוריעשת

םיכרכ18885.  2 רמא -  ףסוייוללו  ןב  יתבש  "ניול , קרבשת ינב 

רמועה18886. תריפסו  חספ  רמא -  םייחילתפנלו  םהרבא  ןב  ילתפנ  "ברגנלרא , תיליעפשת ןיעידומ 

םכבבל18887. לכב  ןרהאודבעלו  השמ  "ולגניר , םילשוריעשת

א18888. עישות -  שפנ  דהואתבולעלו  ןמ , ' "וגרות םילשוריעשת

תוריצח18889. יבוריע  תרוקיב - > תרודהמ   > ובוריע םשברעלו  "דםוליעב  "דשח מח

רזעלא18890. ןהכהחקלו  רזעלא  "ארמוז , קרבעשת ינב 

םעל18891. יל  םכתא  והילאיתחקלו  תרדא  "טתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ18892.  3 םכל -  ןויצםתחקלו  ןב  ןב  באז  רזעלא  "אזר , םילשורינשת

ןוילע18893. באזךתתלו  רשא  ןב  המלש  םייח  "ארנרו , םילשוריעשת

העורת18894. "דבלסרבןיזאמו  "דשח מח

לאוג18895. םחנמאיבמו  "טםיובלגיז , "דנשת בח רפכ 

השמב18896. ידבעב  רבדל  םתארי  אל  ןהכהעודמו  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

םתלועפ18897. בקעייתודמו  ןב  לאפר  היורא , "אןב  םילשוריעשת

םיכרכ18898.  2 רמאמב -  םחנמקיידמו  די  "פןוכמ  "דשת בח רפכ 

םויב18899. םוי  הל ' ןהכהםיללהמו  לאומש  ךורב  ןב  ריאמ  "בשטיוד , םילשוריפשת

המיא18900. הסדהםירדחמו  קלו , צ' הבהז -  "דץרווש , "דשח מח

היה18901. "דץבוקלאכימו  דודשאשח

תונימל18902. ךפהת  קחציתוכלמו  המלש  ןב  םרמע  "ליולב , םילשורישת

הנתמ18903. ינברבדממו  בונישמא  ידיסחד  שרדמה  תיב 
"זקרב קרבנשת ינב 

עשווי18904. ןושמשהנממו  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דסשת בח רפכ 



תיבמ ד'18905. לאומשןיעמו  ןב  רב  בוד  םולש  "גןוסרואינש , נשת

ןח18906. דודאצמו  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת

םידמלמ18907. תוכלה  םיברה -  םהרבאיקידצמו  "אןייטשנרב , קרבפשת ינב 

שבד18908. דודרוצמו  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "בןב םילשוריערת

םיכרכ18909.  6 וארית -  שדקמישדקמו  ארומ  "זןוכמ  "דעשת מח

םיכרכ18910.  2 ןימיב -  םהרבאברקמו  םייח  "איקסניטוקז , עשת

םיכרכ18911.  2 הרותל -  ןרהאןברקמו  לארשי  ןב  םהרבא  "פאריפש , םילשורישת

ךלמה18912. רעשב  בשוי  יכדרמיכדרמו  "דוהילא , "דשח מח

אצי18913. ףסוייכדרמו  , "ההכילז קרבנשת ינב 

םצעל18914. המלשאפרמו  ןב  םיסנ  "אןייד , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

םיכרכ18915.  6 העור -  היה  קחציהשמו  ןמלטימ , המלש -  לאומש  "זרלט , סשת

דבע ה'18916. והינבהשמו  "חירדא , "דעשת מח

םיכרכ18917.  2 ינואצמי -  םהרבאירחשמו  ןב  רמתיא  "ושושבח , דעלאעשת

הרותה18918. יקוספב  לאגיהל -  ןידיתע  ןהכהםשמו  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "הקוק , הירבטעשת

שבדמ18919. ץרפםיקותמו  בקעי  ןב  והיעשי  םהרבא  "בשטיוד , קרבפשת ינב 

ריע18920. וניברדהתנבנו  לחר  תיבו  האריו  הרות  תבישי 
"הלאוי עשת

בורגנו18921. תליהק  הליהקבורגנו -  "ארפס  ביבאכשת לת 

ןהכה18922. ןהכהשגנו  רזוע  ןב  דוד  לליה  "בשווירט , הנליו Vilnaמרת

רהנה18923. תובוחר  תמדקה  ןדעמ -  אצוי  םשרהנו  "דםוליעב  תיליעשח רתיב 

הופטשי18924. אל  יולהתורהנו  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגניזלוש , קרבעשת ינב 

םתמדא18925. לע  םירפאםיתעטנו  "חריעי , םילשורינשת

רפסב18926. ןויצבתכנו  ישרוד  "זללוכ  "דעשת מח

רתסא18927. רפסב -  םייחבתכנו  "פגיו , שת

םיכרכ18928.  2 רפסב -  דודבתכנו  ןב  ריאמ  בקעי  "חרטכש , םילשורינשת

ןח18929. דודאצמנו  בקעי  ןב  דג  חנ  "אביורטנייוו , ישת

ושפנב18930. הרושק  ןהכהושפנו  לדנעמ  םחנמ  "פןמדירפ , "דשת מח

דאמ18931. תעדוי  רואישפנו  "אשדב , "דפשת מח

שדק18932. ןבוארקדצנו  ןב  קחצי  ןרהא  "היקסנלסז , שת

שדק18933. דודקדצנו  "אןילבה , םילשורימשת

הבהאב18934. ךינפל  ךתיבבירקנו  ריבדל  דווקילןוכמ 

םירופ18935. םגתפ -  "טלארשיעמשנו  "דעשת מח

ךלמה18936. םגתפ  תודיסחעמשנו  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח םילשוריעשת

ךלמה18937. םגתפ  קחציעמשנו  ףסוי  "זכ"ץ , תובוחר Rehovotעשת

םכיתושפנל18938. דאמ  ןרהאםתרמשנו  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םכיתושפנל18939. דאמ  השמםתרמשנו  "הןדיבא , םילשוריעשת

םיכרכ18940.  8 ןהכה -  םירפאןתנו  ןב  ןהכה  ןתנ  "חאנהכ , "דסשת מח

ןהכל18941. םרמעןתנו  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , םילשורילשת



ףנכה18942. תיציצ  לע  םשונתנו  "דםוליעב  דשח '' מח

ךדבעל18943. ריבדתתנו  "גםירש , קרבנשת ינב 

םולש18944. השמיתתנו  ןב  ןימינב  ןתנוהי  ץיוורוה ,
יולה "ההדוהי  טגיס Sighetנרת

םיכרכ18945.  2 ודי -  סומכךמסו  "עןורגס , קרבשת ינב 

םכל18946. לקדםתרפסו  "סןהכ , קרבשת ינב 

ףוגה18947. קחציתסו  ןנחלא  "בםלושמ , םילשוריפשת

הכלהב18948. בילתותסו  לאומש  ןב  קחצי  "חרבליז , דווקילעשת

יולה18949. ףלוודבעו  באז  םהרבא  ןב  לאיחי  ץיוורוה ,
"עיולה רת

סיפדת18950. דוד -  ןויצידבעו  ןב  םייח  "טןאסריפ , "דעשת מח

הכלהב18951. תיבה  לישעהדעו  עשוהי  םהרבא  "ורקידמרברד , םילשוריעשת

תבש18952. תרמשמ  תבחרהל  םזויה  תבשדעו  - תרמשמ תרבח  .ביבא  - לת - "טופי שת ](, ביבא - לת )

.18953" תבשה תשודק  ןעמל   " תולועפ תבחרהל  םזויה  דעו 
והיעשילארשיב ןב  םהרבא  והיעשי , "גןב  ביבאישת - לת

הנשה18954. שארל  הנכה  לאכימדעו  "דןמדלו , םיסכרעשת

תרבוח א18955. הנש ב  תרבוח א , הנש א  םימכח -  םימכחדעו  - דעו  "ג פרת
"ד םילשוריפרת

םימכח18956. יבצדעו  םייח  ןב  "סוהילדג  השרו Warsawרת

םימכח18957. )דעו  ךרוע  ) בוד יבצ  "דןארטיצ , ץיבולזי Pomortsyנרת

תוצלמה18958. יבתכמ  םילבבה -  תדעל  דוד  ידסח  תוצלמהדעו  "דיבתכמ  םילשורישת

םיכרכ18959.  7 םימכחל -  םימכחלדעו  "הדעו  קרבנשת ינב 

םיכרכ18960.  2 םימכחל -  לאפרדעו  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  ונרוויל Livornoנקת

הכונח18961. םשידעו  "טםוליעב  קרבסשת ינב 

ןוחטבה18962. רעש  תובבלה  תבוח  רפסב  היבוטםידעו  "וקיבונ , "דסשת מח

"ל18963. צז ןמפוה  המלש  ברהמ  החמשםידעו  ריאמ  ןייטש , המלש -  "הןמפוה , םילשוריעשת

הליפתה18964. לע  ןבוארםידעו  "חרטכיול , םילשוריסשת

לארשי18965. - ץרא ינינעל  תינקירמא  ולגנאה -  הריקחה  תדעו 
ב - 

תינאקירמא - ולגנאה הריקחה  תדעו 
לארשי - ץרא "ויניינעל  ,שת ביבא לת 

ב18966. ונירשא -  רפוסתדיעו  םתח  גוח  םיארי  "זלהק  קרבעשת ינב 

קדצה18967. ירג  לאפרלעו  יכדרמ  םילשוריןאטאנ ,

שיאה18968. והיעשיהלעו  םהרבא  יברל  ןורכז  רפס 
"דןמרב ןויצלסשת ןושאר 

הפורתל18969. םייחוהלעו  יכאלמ , בקעי -  "דרגצמ , "דשח מח

םיקידצ18970. םלוכ  בקעיךמעו  ןב  השמ  "דוריבודרוק , קרבנשת ינב 

םיקידצ18971. םלוכ  איחיךמעו  ןב  המלש  "גחרוק , קרבעשת ינב 

םידעומו18972. תבש  םידעומ - >  > לא יזרא  באזהיפנעו  הירא  ןב  םהרבא  "טץיברוג , םילשוריעשת

םיכרכ18973.  2 "ת > - הע  > לא יזרא  באזהיפנעו  הירא  ןב  םהרבא  "פץיברוג , םילשורישת

יתקדצ18974. יב  רבהתנעו  בוד  ןב  אביקע  והילא  "סץיבוניבר , השרו Warsawרת

תאזה18975. הרישה  בקעיהתנעו  ןב  הידעס  יול  "דינמחנ , שח



ןהכה18976. ילופירטמךרעו  המלש  ןב  םייח  "חןהכ , הבר Djerbaפרת ג'

ןהכה18977. דיסחהךרעו  ןהכה  "חבקעי  םילשורימשת

ןהכה18978. ףסויךרעו  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"טןהכה םילשוריעשת

הנוהכ18979. ידגבו  וילכו  ןכשמה  שדקמ -  יל  ןרהאושעו  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "אןרטש , םילשוריעשת

הקעמ18980. רזעילאתישעו  ןב  באז  םהרבא  "ארנזור , קרבסשת ינב 

ובתכ18981. ריאיהתעו  "חףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

הרות18982. רפס  תביתכ  ובתכ -  ןויצהתעו  ןב  ןב  רכששי  "טןזח , תילעסשת רתיב 

םכל18983. ובתכ  )התעו  ךרוע  ) רודגיבא "גרגרב , קרבסשת ינב 

בוט18984. םויו  תבש  תוכלה  םכל -  ובתכ  םשהתעו  "חםוליעב  ןולוחעשת

םכל18985. ובתכ  והיתתמהתעו  לארשי  "אןמסורג , דווקילפשת

הבושת18986. ןושל  קודצהתעו  ןב  יכדרמ  "וסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןובושי18987. השנמייודפו ה ' "ברכששי , םילשוריסשת

.18988( ץיבוציצ רזעיבא  יבר   ) חתפה לע  הרשחספו ה ' ץיבונמלק ,

ךונ18989. ןהכהתדקפו  בוד  "עקניפ , "דשת מח

ךונ18990. זראתדקפו  "חבומהרבא , םילשוריעשת

ךמולש18991. תכוס  הילע  לאומשסורפו  "סדוד , הלופעשת

.189921-6 - ןואטבתצרפו -  "א משת
"ב ןיקצוממשת תירק 

וידע18993. יבציבצו  "עןאדיע , םילשורישת

היחי18994. ותנומאב  באזקידצו  רזעילא  ןב  השנמ  "זןיילק , נשת

םלוע18995. דוסי  ןושמשקידצו  ןב  קחצי  "דגרובזניג , םילשורישח

דעל18996. תדמוע  ןרהאותקדצו  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םיכרכ18997.  2 ןהכה -  ץריההוצו  ילתפנ  ןב  לאומש  ןרהא  כ"ץ ,
ןהכה

 - "ג פקת
"ד פקת

Belaya ןבל הדש 
Tserk

ירואותשדקו18998. ןב  ןרהא  םימחר  "חלארשי , םילשוריעשת

םינהכהותשדקו18999. תרהט  "אדוגיא  םילשוריעשת

חכ19000. ופילחי  יולהיווקו ה ' לאומש  ןב  ןרהא  "פןמדלפ , םילשורישת

העד19001. הרוי  םייח , חרוא  הממדב -  אב  לאירבגילוקו  "אןרק , אתאפשת תירק 

הירדנ19002. ריאמומקו  קחצי  "וץינייר , םילשוריעשת

תילעו19003. קחציתמקו  לאומש  "דןייטשטור , םילשורישת

ב19004. תילעו -  לארשיתמקו  ץרא  ינינע  רוריבל  "דץבוק  םילשורישח

הנש ה19005. רבח -  ךל  "הץבוקהנקו  ןולוחסשת

רבח19006. ךל  לאויהנקו  "וןהכ , ןולוחסשת

רבח19007. ךל  ףסויהנקו  "זץרפ , עשת

שודיק19008. ינינע  תבשל -  הרותתארקו  תוחרא  "פללוכ  קרבשת ינב 

גנוע19009. תבשל  ריאיתארקו  "ולאקזחי , םילשוריעשת

םיכרכ19010.  2 גנוע -  תבשל  בקעיתארקו  קחצי  ןב  לאירש  "דגרבנזור , קרבשח ינב 

גנוע19011. םירמאמתארקו  תפוסא 

עבשה19012. תנש  םשהברקו  "הםוליעב  םילשוריעשת



םיכרכ19013.  2 ונכלמ -  ,ונברקו  ןשוש ןב  ורדנס -  לאנתנ  קינחוב ,
"פאיגש עבששת ראב 

תואל19014. דודםתרשקו  "דףוסור , םילשוריסשת

בוטב19015. םשהארו  "וםוליעב  "דעשת מח

ותוא19016. םשםתיארו  "גםוליעב  םילשורינשת

םיכרכ19017.  2 ןוועמ -  בישה  בדםיברו  ןרהא  "טןירפלה , "דנשת בח רפכ 

םימה19018. ינפ  לע  לארשיחורו  דוד  "ערבגניא , "דשת מח

"חץבוקונתממורו19019. םילשוריעשת

וישעמ19020. לכ  לע  ןרהאוימחרו  ןב  לאוי  "מץרווש , םילשורישדת

הנומא19021. רשאהערו  דועסמ  ןב  השמ  "דוטניפ , הוקתעשת חתפ 

אפרי19022. באזאפרו  "דטור , קרבשח ינב 

אפרי19023. דודאפרו  לאפר  "אסיוייד , םילשוריפשת

.19024[ יול  ] אפרי ןורכזאפרו  "רפס  םילשורימשת

חבש19025. רמתיאתיצרו  "דפעט , "דשח מח

עשראוו19026. סקנפ  הליהקאשרו -  "ורפס  סרייאטשת סונאוב 

"ת>19027. וש  > ןהכה דניקסיזבשו  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"בןהכה הנוטלא Altonaנקת

ןהכה19028. קסאלמבשו  לכימ  לאיחי  ןב  םהרבא  "חכ"ץ , ונרוויל Livornoמקת

ןהכה19029. שריהבשו  יבצ  ןב  הדוהי  בקעי  אנהכ ,
"טןהכה השרו Warsawלרת

.19030< השדח הרודהמ   > ןהכה דניקסיזבשו  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"חןהכה קרבמשת ינב 

םיכרכ19031.  9 אפרו -  ןנחויבשו  ןב  לאפר  "חסרפייא , םילשורימשת

ול19032. אפרו  לארשיבשו  ןב  הנוי  לאפר  יקסניצוקיט ,
"דריאמ םחורינשת

ול19033. אפרו  םשבשו  דםוליעב  '' מח

ול19034. אפרו  לאפרבשו  "זרז , "דעשת מח

קחציל19035. קחציותעובשו  "הףטנ , ונרוויל Livornoפקת

קחציל19036. "טץבוקותעובשו  עבשסשת ראב 

ץראה19037. השמהתבשו  ןב  בקעי  "אללה , םילשוריסשת

ץראה19038. השמהתבשו  "דסקז , "דשח מח

ץראה19039. בדהתבשו  רזעילא  ןב  לאיחי  םהרבא  "אךבנזור , םילשוריסשת

ץראה19040. םולשוהתבשו  תמא  "דתבישי  ןיעהשח שאר 

ץראה19041. הנביבהתבשו  םרכ  "בתבישי  הנביבפשת םרכ 

םיכרכ19042.  2 ץראה -  ןימינבהתבשו  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוזלדנמ , עשת

הטימשה19043. רבד  הל - ' תבש  ץראה  ןימינבהתבשו  יקסנר , ' "אצש ביבאסשת לת 

והרשא19044. הרות  יולהרמושו  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגניזלוש , קרבסשת ינב 

ה19045. '' זב ללהםתטחשו  ןמלז  לדנפ ,

הזב19046. ןרהאםתטחשו  ןב  םהרבא  'ו , גא ' "בגיב םילשוריצרת

םכותב19047. רזעילאיתנכשו  דוד , "גןב  םילשורינשת



םכותב19048. דוסייתנכשו  תויעבל  שדקומ  ץבוק 
תסנכ יתב  לש  "חהרוטקטיכראב  םילשוריכשת

םכותב19049. ךורביתנכשו  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "עסחניפ  שת

םכותב19050. ןהכהיתנכשו  לאירוא  םהרבא  "פרגיבליז , לזבשת

םיכרכ19051.  9 םכותב -  דודיתנכשו  ןב  ןויצ  "ושודק , עשת

םיכרכ19052.  2 םכותב -  םשיתנכשו  "פםוליעב  "דשת מח

הלודג19053. השא  המחורםשו  תינברה  לע  ןורכז  רפס 
"דאריצחובא הלמרשח

הלודג19054. השא  הרופצםשו  תינברה  לש  הייחמ  םיקרפ 
"דגרבנזור קרבסשת ינב 

דחא19055. לאגיומשו  "ויבר , םילשוריעשת

יכדרמ19056. )ומשו  ויתודוא  ) יכדרמ "דקילטנעמ , "דשח מח

ומש19057. יארוקב  לאומשלאומשו  "דיאמש , םילשורישח

ומש19058. יארקב  שלאומשו  "דרגנלרא , קרבשח ינב 

ומש19059. יארקב  )לאומשו  ורכזל  ) יולה הדוהי  לאומש  "חרגרבניו , עשת

ןרהאחמשו19060. רזעלא  "הבהובא , קרבעשת ינב 

ותשא19061. תא  היראחמשו  "דרנדייז , "דשח מח

ובלב19062. םהרבאחמשו  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

ךגחב19063. החמשתחמשו  ןב  הירא  רדנסכלא  "אםיובלדנמ , םילשורינשת

תוכוסה ה19064. גח  ךגחב -  דודתחמשו  תיב  ילייח  "זדעו  עשת

ךגחב19065. השמתחמשו  ייח  תבישי  "י  עש תרוסמ  ןוכמ 

ךייחב19066. )תחמשו  ואלב  ) הקבר "הץייט , סשת

ךייחב19067. ישתחמשו  עשוהי  "חןבואר , "דעשת מח

בוטה19068. לכב  באזתחמשו  םחנמ  "ורואמ , םילשוריסשת

בוטה19069. לכב  )תחמשו  ךרוע  ) המלש בקעי  "דרגרבנייש , "דשח מח

בוטה19070. לכב  בקעיתחמשו  ןב  השמ  "וברענייוו , םילשוריעשת

םיכרכ19071.  3 ינפל ה - ' רזעילאםתחמשו  ןב  אביקע  "אןייטשדלוג , תיליעפשת ןיעדומ 

םיכרכ19072.  2 השמורמשו -  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"טןרהא קרבעשת ינב 

תושעל19073. םייחורמשו  דוד  ןב  ףסוי  ריאמ  "טןרטש , קרבסשת ינב 

והילאםתרמשו19074. יכדרמ  "זץשולס , קרבעשת ינב 

תוצמה19075. תא  םשםתרמשו  "אםוליעב  תרצנעשת

אנטב19076. "מתמשו  "טשח "דסשת מח

םשםתננשו19077. "דםוליעב  "דשח מח

אמק19078. אבב  תכסמ  לע  הרזחל  תובושתו  תולאש  באזםתננשו -  יכדרמ  "אסה , "דפשת מח

ךינבל19079. סחנפםתננשו  ןב  םייח  "וןייטשדלוג , הינתנעשת

ךינבל19080. "בטוקילםתננשו  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ19081.  3 ךינבל -  הדוהיםתננשו  "הירדק , םילשורימשת

לוח19082. ינומט  קחציינפשו  ןונ , "אןב  קרבפשת ינב 

ךלובג19083. תא  באזיתשו  ןימינב  ןב  לפאק  בקעי  "בץראווש , שמשפשת תיב 



םיכרכ19084.  2 ןויצ -  םהרבארמאתו  ןב  יבצ  ףסוי  - יולה , "י שת
"ח םילשוריישת

רשואמ19085. השמהיכמותו  "דןדיבא , םילשוריעשת

והיפמ19086. ושקבי  יולההרותו  רעב  בד  םולש  "באפלוו , תגסשת תירק 

יעשעש19087. ןולאךתרותו  "בביברא , הינתנפשת

בקעי19088. חור  יולהיחתו  לאוי  ןב  בקעי  "טןנער , תיליעעשת רתיב 

ונלובגב19089. םייחונעטתו  רנייטש ,

םיכרכ19090.  2 אשודיח -  אשודיחןורמיתו  "אןורמיתו  קרבעשת ינב 

םלוכ19091. דגנכ  הרות  יולהדומלתו  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ורגניזלוש , קרבסשת ינב 

ודיב19092. םשודומלתו  "הםוליעב  "דסשת מח

ןירדהנס19093. ודיב -  דודודומלתו  תלחנ  הוקתדסשתתבישי  חתפ 

ודיב19094. "חץבוקודומלתו  עשת

םיכרכ19095.  2 ודיב -  היעמשודומלתו  תיב  תבישי  "הץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ19096.  2 ודיב -  המלשודומלתו  "חרדנלגנא , קרבסשת ינב 

םיכרכ19097.  8 ודיב -  לאימחריודומלתו  "חםארק , קרבסשת ינב 

רשאמ19098. באזהיכמתו  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "חןהכ , םילשורימשת

רשאמ19099. ,היכמתו  רנטייל בקעי -  רשא  םיהטסוו ,
"פהמלש םילשורישת

ךתרותב19100. ונקלח  היראןתו  השמ  ןב  ןרהא  ףסוי  רגרבמב ,
"היולה םילשורישת

הפגמה19101. סחניפרצעתו  "ביבסומ , םילשוריעשת

בוט19102. רבחב  המלשוננקתו  "יול , םילשוריסשת

תורצוצחב19103. רשאםתעקתו  ןב  דוד  "זיקצירז , םילשוריכשת

בוט19104. יכ  ותוא  "אארתו  רגה "חתנשמ  "דעשת מח

ץראה19105. םשזגרתו  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

תישארב19106. א  חור -  יתבשינאשתו  "הותבס , םילשוריעשת

ןורחא19107. םויל  שבקחשתו  הפיצ  תידוהי  תרמ  רכזל 

ץראה19108. לאויטקשתו  "דהליש , םיסכרעשת

הנח19109. המלשללפתתו  ןב  םייח  גאראפ ' - הדוהי , "ט מרת
"נ םילשורירת

הנח19110. קחציללפתתו  בקעי  "הןמדירפ , עשת

הנח19111. ינרותללפתתו  "גץבוק  םילשוריעשת

הנוילכבו19112. הייחב  יקראז  תליהק  יקרא -  הליהקז' "ךרפס  ביבאשת לת 

הליהק19113. רפס  ביקלו -  הליהקז' "טרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

לטעשז19114. סקנפ  לט -  הליהקז' "חרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

הבולרואו19115. קודל  הליהקז' "דרפס  ביבאשח לת 

קצול19116. הליהקז' "לרפס  שת

ףורטי19117. גרבסדנאלמבאז  ןמלז  המלש  ןב  ףלוו  "גבאז  רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

.19118< רבדמב  > הרות ד ףרטי  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "הןמרבוה , סשת

.19119< ארקיו  > הרות ג ףרטי  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "הןמרבוה , סשת



.19120< םירבד  > הרות ה ףרטי  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "וןמרבוה , סשת

.19121< תומש  > הרות ב ףרטי  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "הןמרבוה , סשת

.19122< תישארב  > הרות א ףרטי  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "בןמרבוה , סשת

םיכרכ19123.  18 ףרטי -  ןהכהבאז  המלש  ןב  באז  "סןמרבוה , שת

.19124< םילבוחו םעונ   > ןימינב תא  םיפרוט  הנקלאםיבאז  ןב  והילא  "נילאשפק , ביבאשת לת 

.19125( בודולבז  ) הליהקעוואדולבאז "ארפס  סריא Buenosכשת סונאוב 

טראוו19126. טוג  ביילטגאז א  לארשי  "בןמלונ , םילשוריסשת

עיבמעלגאז19127. סקנפ  הליהקעיבמעלגאז -  "גרפס  ביבאלשת לת 

הליהקעינדאז19128. "דרפס  "דשח מח

הדמשוהש19129. שדוקה  תליהקל  ןורכז  הליהקבורבמאז -  "דרפס  ביבאכשת לת 

שטשאמאז19130. סקנפ  הליהקץשומאז -  "זרפס  סרייאישת סונאוב 

יתנומא19131. איחיתאז  ןב  המלש  "בחרוק , קרבנשת ינב 

יבל19132. לא  בישא  ןורכזתאז  "דתרבוח  םילשורישח

יתירב19133. ףסויתאז  "דיבערש , םילשורישח

יתירב19134. םשתאז  "גםוליעב  םילשוריעשת

תואב19135. תוא  יתקתעה  ףדה  ןרהאתאז  ןב  ןמלז  םלושמ  לקנרפ ,
( תודוא "ד( םדרטסמאכקת

הרותה19136. המלשתאז  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

הרותה19137. םהרבאתאז  ןב  המלש  "בןמ , םילשורינשת

םיכרכ19138.  2 הרותה -  יבצתאז  ןרהא  ןב  והילא  "ורגניזלש , םילשוריסשת

תפלחומ19139. היהת  אל  תואיצמהו  הרותה  בובאבתאז  ידיסחו  "דידימלת  ןילורבעשת

הלפתה19140. המלשתאז  "דחישמ , םילשורישח

המורתה19141. ריאמתאז  חספ  ןב  סחניפ  "דטימשדלוג , קרבעשת ינב 

ןורכז19142. םהרבאתאז  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "גרזעילא  השרו Warsawמרת

תבשב19143. לחש  חספ  ברע  חספה -  תקוח  קחציתאז  ןב  לואש  קרביבאצר , ינב 

םיכרכ19144.  2 הרותה -  תקוח  לבייפתאז  היקזחי  ןב  םהרבא  "טינוקזח , האיציניוית

הכונח19145. םהרבאתאז  ןב  המלש  "הןמ , םילשורינשת

הכונח19146. םשתאז  "וםוליעב  קרבלשת ינב 

הכונח19147. ירואתאז  יכדרמ  "זבולוג , "דעשת מח

הכונח19148. בודתאז  הדוהי  ןב  רסיא  לארשי  "וןאמדייז , ,צרת םלשורי

הרותה19149. תקח  יבצתאז  השמ  ןב  באז  לארשי  "פגרבצנימ , םילשורירת

הדוהיל19150. םהרבאתאז  ןב  ביל  הדוהי  "הרנסכאוו , בוקרק Cracowנרת

םיכרכ19151.  4 הרותה > - לע   > בקעיל רכששיתאז  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"דבד םילשוריעשת

םיכרכ19152.  5 בקעיל -  רכששיתאז  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"אבד םילשוריעשת

יתחונמ19153. לליהתאז  יאמש  ןב  ףסוי  השמ  "חרלושטלא , םילשוריישת

ןרהא19154. תחשמ  ןהכהתאז  סחניפ  והילא  ןב  ןרהא  "הןמיונ , םילשוריעשת

יתמחנ19155. לקייחתאז  םייח  ןב  המלש  "גיקסבונאי , השרו Warsawפרת



יתמחנ19156. לארשיתאז  בקעי  "דיסאגול , םילשורישח

יתמחנ19157. ןורכזתאז  "הרפס  "דעשת מח

ימענ19158. לעיתאז  "דיבהז , םילשוריסשת

ויחו19159. ושע  הנויתאז  םייח  ןב  ןושרג  "א,גרבסניג , ישת ], םילשורי )

םדאה19160. תרות  ץיניסקלואמתאז  יולה  ביל  הדוהי  ןב  "טןרהא  בוקלידס Sudilkovעקת

תיבה19161. תרות  םלועתאז  ייח  תבישיו  הרות  "טדומלת  םילשוריפרת

חבזה19162. תרות  רדנסכלאתאז  ןתנוי  "חדעס , םילשוריעשת

ןימינב19163. ןבוארדבז  ןב  ףלוו  ןימינב  רבאהסירג ,
יולה "גןאמגילז  הורסלרק Karlsruheמקת

בוט19164. םחנמדבז  לאנתנ  ןב  ףלוו  באז  "ארטכייל , בובל Lvovערת

בוט19165. השמדבז  רתלא  ןב  בוד  םייח  יקסבוכוז ,
"חףסוי םילשוריישת

בוט19166. בדדבז  ןב  ןמלז  "וסקאז , קרבנשת ינב 

בוט19167. המלשדבז  ירא  ץז , ךרוע : ןורכז -  "חרפס  םילשוריסשת

םיכרכ19168.  3 בוט -  בודדבז  ןב  באז  "טשרפופ , הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ19169.  2 בוט -  רבדבז  בוד  ןב  ףלוו  באז  "גלושטלא , בולקש Shklovנקת

הדוהי19170. הדוהילובז  ןב  ליוונז  "בלקיימ , םילשוריסשת

םיכרכ19171.  3 הדוהי -  ןולובזלובז  ןב  ביל  הדוהי  ןסינ  "דבוש , "דשח מח

םיכרכ19172.  4 הדוהי -  ביללובז  הדוהי  ןסינ  "זבוש , םילשוריעשת

הביבסהו19173. בורובז  תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקבורובז -  "חרפס  סרייאישת סונאוב 

חספה19174. ןרהאחבז  רזעלא  "זבהובא , קרבעשת ינב 

םיכרכ19175.  3 םימלשה -  ןתנוהיחבז  ןב  השמ  "חיטנאלאג , םדרטשמאסת
Amsterdam

בוט19176. ףסויחבז  ןב  טחוש  "וןמרביל , גרפפש

םיחבז19177. בוט -  ףסויחבז  ןב  סחנפ  היבוט  דוד , "וןב  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ19178.  5 ףסוי -  לאירבגחבז  הנוי  ףסוי  "זםולבסיוו , עשת

םיכרכ19179.  2 בקעי -  םהרבאחבז  ןב  בקעי  "אןמרביל , םילשוריסשת

לאכימ19180. והילאחבז  לאכימ  "אןזח , זירפפשת

ב19181. החפשמ -  החפשמחבז  "מחבז  םילשורישת

החפשמ19182. םייהדלפחבז  תורו  בקעי  יבר  "עדובכל  םילשורישת

םיכרכ19183.  3 החפשמ -  יבצחבז  םייח  "הרדנלוה , םילשוריעשת

חספ19184. הדוהיחבז  ןב  קחצי  "בלאנברבא , בובללרת  Lvov

התכלהכ19185. םילוגנרתה  תליכא  חספ -  הדוהיחבז  םולש  "טסורג , לשת

חספ19186. אווקלוזמחבז  קחצי  ןב  חספ  "בבקעי  הוקלוז Zholkvaפת

חספ19187. "החבז  לרת .ןסינ  ימי  "ה.םינוקית  ונרוויל Livornoלרת

ףסויחבז ש"י19188. ןב  הדוהי  ןועמש  "ובל , םילשורינשת

םיכרכ19189.  3 יש -  הדוהיחבז  ןועמש  "ובל , םילשורינשת

םיחבז19190. המלש -  םשחבז  "בםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ19191.  4 המלש -  באזחבז  המלש  "גיקסנילוג , הירבטכשת

םיכרכ19192.  2 המלש -  םולשחבז  לייא  "זטובחוב , םילשוריעשת



לאומש19193. אסילמחבז  השמ  ןב  "גלאומש  םילשוריצרת

םיכרכ19194.  2 לאומש -  הדוהיחבז  ןב  בקעי  "טלייוו , הנליו Vilnaעקת

"י>19195. תכ  > השמ ןימי  הדות  ףסויחבז  ןב  השמ  - הרוטניוו , "ה סרת
"מ םילשורישת

הדות19196. ךונחחבז  םהרבא  ןב  רזעלא  "הסלרפ , גרפ Pragueעש

הדות19197. םייחחבז  ןב  ףסוי  "טשאשמ , ןאסמלתפרת

הדות19198. תוכזחבז  השמ  ןב  והיתתמ  "טיולה , ,פקת ונרוויל

הדות19199. המלשחבז  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

הדות19200. בילחבז  הדוהי  ןרהא  ןב  בקעי  "עךאברעיוא , םילשורירת

סנה19201. תכרב  הדות -  לאכימחבז  ןב  ףסוי  "וץיבר , םילשוריעשת

םיכרכ19202.  2 הדות -  ףסויחבז  ןב  איחי  - חלאצ , "א ירת
"ב התכלכ Calcuttaירת

קדצ19203. יחבז  הדוהיוחבז  םולש  "חסורג , לשת

שיא19204. םחורייחבז  והילא  "טאריפש , קרבעשת ינב 

םיקלא19205. ףסוייחבז  ןב  יול  "דןילוסא , סינות Tunisסרת

םירפא19206. ןהכהיחבז  יבצ  ןנחלא  ןב  בוד  םירפא  "פאל , השרופרת  Warsaw

חבזה19207. אבאיחבז  "גזאבלא , םילשוריעשת

היבוט19208. הדוהייחבז  ןב  בקעי  "גלייוו , םדרטשמאמת
Amsterdam

אמוי19209. קחצי -  קחצייחבז  ןב  ןתנ  לארשי  "עונאדלוט , םילשורישת

לארשי19210. לארשייחבז  "דינרבוע , קרבשח ינב 

ןהכ19211. ונרווילמיחבז  ריאמ  ןב  קחצי  "בןהכ , ונרוויל Livornoצקת

קדצ19212. ףסוייחבז  םהרבא  "גסכר , םילשורילשת

קדצ19213. ףסוייחבז  הירא  ןב  ןאמגילז  קחצי  "ורב , םיהלדר Roedelheimלרת

קדצ19214. לאומשיחבז  ןב  השמ  לאפר  "גזאבלא , םילשוריעשת

קדצ19215. לאונמעיחבז  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "וןב  םילשוריפרת

םיחבז19216. קדצ -  לאומשיחבז  ןב  עשוהי  בקעי  לעווארושז ,
"ובאז םילשוריעשת

םיכרכ19217.  2 קדצ -  םהרבאיחבז  ןב  הללאדבע  "טךמוס , דאדגב Baghdadנרת

םיכרכ19218.  3 קדצ -  ןרהאיחבז  ןב  באז  לאכימ  יקסדאוואז ,
לאיחי

 - "ט פרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ19219.  2 קדצ -  השמיחבז  ןועמש  ןב  באז  קחצי  "סןיקסיד , םילשורישת

םיכרכ19220.  3 םולש > - תבהא   > קדצ םהרבאיחבז  ןב  הללאדבע  "גךמוס , םילשוריסשת

ג19221. תושדחה -  קדצ  םהרבאיחבז  ןב  הללאדבע  "אךמוס , םילשורימשת

אנינת19222. קדצ  השמיחבז  ןועמש  ןב  באז  קחצי  "גןיקסיד , םילשוריסשת

םישדק19223. המלשיחבז  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

שדוק19224. רשאיחבז  ןב  השמ  "נךובנרטש , םילשורישת

היאר19225. ןמלזיחבז  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

ןוצר19226. ריאמיחבז  הדוהי  "ושריה , דוואקיילעשת



םיכרכ19227.  3 ןוצר -  והיתתמיחבז  ןב  שבייפ  אגרש  לקנרפ ,
"ביולה בוקרק Cracowמרת

"י)19228. תכ  ) תופירטו הטיחש  תוכלה  לע  ןוצר  לאפריחבז  ןב  המלש  רוצ , "דןבא  וקורמשח

המלש19229. ןמלזיחבז  המלש  "מןאמדירפ , קרבדשת ינב 

םימלש19230. םרמעיחבז  ןב  הדוהי  "חןאוויד , אטשוק Istanbulפת

םיכרכ19231.  2 םימלש -  בקעייחבז  ןב  השמ  "גוריבודרוק , ןילבול Lublinעש

םיכרכ19232.  2 םימלש -  ךונחיחבז  ןב  בקעי  .]קב , "ז טרת ]Wien

.19233( די בתכ   ) םימלש םרמעיחבז  ןב  הדוהי  דיןאוויד , דיבתכ  בתכ 

לאומש19234. קיזייאיחבז  קחצי  ןב  ףסוי  לאומש  רלוו ,
"טבקעי קסניפפרת  Pinsk

הדות19235. רזעילאיחבז  ןב  ףלוו  באז  "טרטנרלגכוה , בובל Lvovרת

הדות19236. הדוהייחבז  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"חביל ןודנולכשת

םיכרכ19237.  8 הדות -  לארשייחבז  ןב  הינתמ  "עןידנה , קרבשת ינב 

העורת19238. דודיחבז  ןב  שריה  יבצ  ביל  הירא  "זסכייד , הנליו Vilnaכרת

העורת19239. םולשיחבז  ןב  המלש  "זאקרז , ונרוויל Livornoכרת

העורת19240. קחצייחבז  ןב  בקעי  "בליוו , םילשורינשת

םימלש19241. )םיחבז  ינשה  ) המלש ןב  הדוהי  "חץאלאכ , ונרוויל Livornoירת

הליהקהצריבז19242. "חרפס  ביבאישת לת 

םיכרכ19243.  2 הליהקזריגז -  "הרפס  ביבאלשת לת 

הלוו19244. הליהקהקסנודז  "טרפס  ביבאכשת לת 

ידוד19245. באזהז  רכששי  "חדלעפסייוו , עשת

ידוד19246. םייחהז  "פןהכ , ;שת קרב ינב 

דפסהה19247. שורד  בילהז  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  "טשקרימ , גרבסגינקכקת

םיכרכ19248.  2 תואה -  הירכזהז  ןב  ללה  ןמלז  "פלדנפ , דוואקיילשת

וב19249. וכל  ךרדה  יולההז  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ19250.  2 םויה -  הירכזהז  ןב  ללה  ןמלז  "בלדנפ , דווקילפשת

השע ה'19251. םויה  לואשהז  "דילארשי , םילשוריעשת

אנא ה'19252. םויה , ריאמהז  "דןדמ , םילשורילשת

םיכרכ19253.  3 םיה -  בדהז  ןב  ריאמ  בקעי  רטלא  ןמזירב ,
"גןרהא םילשורילשת

ןושארה19254. סיפה  ינרותהז  "חץבוק  םילשוריעשת

א19255. ןחלשה -  וניתוברהז  לש  םתרותמ  םינינפ  "גטקל  קרבסשת ינב 

תמאו19256. דסח  ןחלשה -  ףסויהז  ןב  יח  והילא  - גיג ,' "ח מרת
"ה רי Algiersנרת ' גלא

ןחלשה19257. קחציהז  הירזע  ןב  םהרבא  "ג,םכח , פל ]
,ת"ש, םילשורי

םיכרכ19258.  3 ןחלשה -  בקעיהז  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ19259.  5 ןחלשה -  דועסמהז  ןב  השמ  ובע , "הןב  םילשוריסשת

םיכרכ19260.  4 ןחלשה -  םהרבאהז  "דםהרבא , םילשורינשת

תוכאלמ19261. תבש , רעשה -  הרותהז  תוחרא  "אללוכ  קרבפשת ינב 



םיכרכ19262.  2 רעשה -  ינרותהז  "הץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ19263.  3 רעשה -  יבצהז  אדייז  "דץיבומרבא , קרבסשת ינב 

הזוזמ19264. תוכלה  הל - ' רעשה  םהרבאהז  "דיול , םילשוריעשת

ונמחני19265. בוטהז  םש  ןב  םהרבא  "גיגאביב , יקינולש Salonikaפר

ונמחני19266. ןבהז  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "מהשמ  םילשורישת

םיכרכ19267.  2 ונמחני -  "בהז  עת "ב.אתליכמ  םדרטשמאעת
Amsterdam

ונלתוכ19268. םחנמהז  ןמלז  "הןרוק , עשת

וניתרפכ19269. הירכזהז  ןב  ללה  ןמלז  דווקילועשתלדנפ ,

ידי19270. בתכ  יכדרמהז  ןב  היעשי  "בןייד , הבוצ Aleppoלרת םרא 

.19271< בתכה ןוכמ   > ידי בתכ  יכדרמהז  ןב  היעשי  "וןייד , םילשורימשת

םיכרכ19272.  2 ידי -  בתכ  רפסהז  תירק  קחצי  תסנכ  "בתבישי  תיליעפשת ןיעידומ 

הילע19273. ינבמ  ןורכזהז  "ארפס  "דפשת מח

םיכרכ19274.  2 יתאצמ -  הירכזהז  "בתוכרב , םילשורילשת

םדא19275. תודלות  רפס  והילאהז  ןב  השמ  "דהנילאג , םדרטסמאשח

םדא19276. תודלות  רפס  )הז  וילע  ) ןועמש לארשי  "דםיובנשריק , םילשוריסשת

לארשי19277. ץראב  הרק  עשוהיהז  ףסוי  ןב  ןמינב  םהרבא  "גןילביר , םילשורינשת

םיכרכ19278.  2 ימש -  יולההז  ןועמש  ףסוי  "ברלימ , "דעשת מח

ףסכ19279. תויכשמב  ןויצעבהז  רוא  ינרותה  "בזכרמה  ןויצעסשת רוא 

ץראה19280. ריאמבהז  לאיחי  "גטרוגניו , קרבנשת ינב 

ץראה19281. באזבהז  "בדלוג , םילשורימשת

ץראה19282. ןהכהבהז  םהרבא  "ס , "דלב "דשח מח

ץראה19283. בקעיבהז  םהרבא  ןב  היבוט  עשוהי  "עןמציו , תולעמשת

םיכרכ19284.  2 ץראה -  יולהבהז  והירמש  יכדרמ  ןב  בוד  - יכאלמ , "ד שת
"כ םילשורישת

םיכרכ19285.  2 ץראה -  ץראהבהז  "טבהז  ,סרת םלשורי

הרונמה19286. רזעילאבהז  ןב  איסוז  םלושמ  םולבסייוו ,
"גןאמפיל םילשוריעשת

םיכרכ19287.  3 שדוקה -  באזבהז  השמ  "בןתיא , קרבעשת ינב 

םיכרכ19288.  5 המורתה -  באזבהז  השמ  "חןתיא , קרבסשת ינב 

םיכרכ19289.  5 הנובלו -  יבצבהז  ןב  בקעי  "טלבנע , םילשוריעשת

הירכז19290. הירכזבהז  ןב  ללה  ןמלז  "בלדנפ , דוואקיילעשת

רוהט19291. ץשומאזמבהז  ביל  הירא  ןב  "הךורב  הוקלוז Zholkvaלקת

רוהט19292. המלשבהז  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

תורשעמ19293. תכסמ  רוהט -  םוחנבהז  "חןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ19294.  4 רוהט -  באזבהז  השמ  "גןתיא , קרבעשת ינב 

בוט19295. המלשבהז  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבנשת ינב 

קוצי19296. םייחבהז  ןב  לואש  "חעושעש , קרבסשת ינב 

השובל19297. ריאמבהז  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "דהנחוא , םילשוריעשת



ריפוא19298. םתכמ  יחבהז  ריפוא  "בהדרב , דעלאעשת

.19299< תומש תישארב   > יכדרמ א-ב יכדרמבהז  "גטנפילא , םילשוריסשת

.19300< םירבד  > יכדרמ ה יכדרמבהז  "וטנפילא , םילשוריסשת

.19301< רבדמב  > יכדרמ ד יכדרמבהז  "בטנפילא , םילשוריסשת

םיכרכ19302.  2 אבשמ -  היראבהז  ןב  לאומש  השמ  "טאריפש , םילשוריסשת

דוד19303. בל  רוגס -  לאפרבהז  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "כקחצי  רת

םיורפ19304. יולהבהז  םהרבא  ןב  בוד  לארשי  "מןיוול , בוקרטויפ Piotrkowרת

"א19305. בש רזעלאבהז  ןרהא  ןב  דוד  "טסורג , ביבא Tel Avivישת לת 

אבש19306. הדוהיבהז  ןב  ןועמש  "גדלפנירג , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

אבש19307. אבאבהז  ןב  ןרהא  ןועמש  "טיסגא , םילשורימשת

אבש19308. והילאבהז  ןב  ןועמש  "זןייד , םילשורילשת

אבש19309. םולשבהז  "חאריצחיבא , םילשוריכשת

אבש19310. היראבהז  לואש  "זרדניב , עשת

טוחש19311. ןב י לבהז  םייח  יתבש  "וטחוש , ,ערת ןילרב

םיכרכ19312.  2 הביש -  םהרבאבהז  ןב  המלש  םיסנ  "ביזאגלא , טריפ Fuerthנת

לאומש19313. שריהבהז  יבצ  ןב  השמ  "זםיובלטייט , םילשורינשת

רתסא19314. תליגמ  לע  המח -  גרבמלירוהז  .ה  " כרת "ה.רהוז  מרת ! Lemberg

תוליגמ19315. שמח  המח -  "חירוהז  צת .תוליגמ  שמח  "ח.רהוז  ,צת יקינולש

םיכרכ19316.  4 לאומש -  לאומשירוהז  ןב  םהרבא  "נונדילוט , םילשורישת

ןורהאתוהז19317. השמ  ןב  העושי  בקעי  "עוטניפ , דודשאשת

םיכרכ19318.  3 םינוב -  ןאכ  קיזייאתוריהז  קחצי  "זטור , קרבסשת ינב 

תומש19319. ץיבונררהז -  .א צ' " ירת - .רהוז  "א ירת
"ב ץיבונר Chernovtsyירת צ'

"ט>19320. יש הנומירק   > הנומרקרהז .ט  " יש - .רהוז  "ט יש
הנומרק Cremonaש"כ

.19321( תישארב  ) א ונרוויל - >  > ונרווילרהז .ב  " לרת "ב.רהוז  ונרוויללרת

תומדקה19322. םלוסה - > תורואמ  םלוסה -  שוריפ   > יולהרהז ביל  הדוהי  "זגלשא , םילשוריעשת

םיכרכ19323.  3 רימוטיזרהז -  .ג  " כרת "ג.רהוז  רימוטיז Zhitomirכרת

םיכרכ19324.  4 בקעי > - תלהק  ךלמ , שדקמ   > הלשימרפרהז .ם  " רת "מ.רהוז  הלשימרפ Przemyslרת

םיכרכ19325.  21 םלוסה > - שוריפ   > יולהרהז ביל  הדוהי  - גלשא , "ה שת
"ח םילשוריישת

םיכרכ19326.  5 ךלמ > - תרדהו  ךלמ  שדקמ  "ז , מרה  > יכדרמרהז ןב  השמ  - תוכז , "ח ירת
"ט ונרוויל Livornoירת

םיכרכ19327.  3 הנליורהז -  .ה  " נרת "ה.רהוז  הנליונרת

םיכרכ19328.  3 הבוטנמ > -  > הבוטנמרהז .ח  " יש - .רהוז  "ח יש
הבוטנמ Mantuaש"כ

םיכרכ19329.  2 אטשוקרהז -  .ו  " צת - .רהוז  "ו צת
"ז אטשוק Istanbulצת

םיכרכ19330.  3 הנומירק - >  > הנומרקרהז .ט  " יש - .רהוז  "ט יש
הנומרק Cremonaש"כ



םיכרכ19331.  15 ריהב > - רהז  שוריפ   > ןברהז םחנמ  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
בקעי "טהמלש  נשת

םיכרכ19332.  4 רימזא > -  > רימזארהז .ב  " כרת "ב.רהוז  רימזיאכרת

םיכרכ19333.  10 םלוסה > - שוריפ   > ךותמרהז טקולמ   ) יולה ביל  הדוהי  גלשא ,
( "עושוריפ קרבשת ינב 

םיכרכ19334.  2 אטשוק > -  > הבוטנמרהז .ח  " יש "ו.רהוז  אטשוקצת

םיכרכ19335.  4 "ה > - עת "ד  מא  > .הרהז " עת .םדרטסמא  "ה.רהז  םדרטסמאעת

םיכרכ19336.  2 םלוסה  - שוריפ   > יולהרהז ביל  הדוהי  "עגלשא , קרבשת ינב 

םיכרכ19337.  19 םלוסה  - שוריפ   > יולהרהז ביל  הדוהי  "עגלשא , קרבשת ינב 

"ם19338. במרה םולשרהז  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "גרפוס , םילשוריעשת

עיקרה19339. חמצרהז  ןב  ןועמש  "טןארוד , הנליו Vilnaלרת

עיקרה19340. ןורכזרהז  "ברפס  םילשוריסשת

םלשה19341. הוקתרהז  חתפ  .ו  " שת "ו.רהוז  שת
Petah הוקת חתפ 

Tikva

שדח19342. "הרהז  מרת .שדח  רהוז  "ה.רהוז  השרו Warsawמרת

שדח19343. "לרהז  רת .שדח  רהוז  "ל.רהוז  השרו Warsawרת

שדח19344. "גרהז  ישת .שדח  רהוז  "ג.רהוז  םילשוריישת

שדח19345. "ארהז  סת .שדח  רהוז  "א.רהוז  םדרטשמאסת
Amsterdam

שדח19346. "ארהז  ערת .שדח  רהוז  "א.רהוז  ערת

שדח19347. "זרהז  נש .שדח  רהוז  "ז.רהוז  יקינולש Salonikaנש

שדח19348. "גרהז  סש .שדח  רהוז  "ג.רהוז  בוקרק Cracowסש

םיכרכ19349.  2 שדח -  .שדח ת"קרהז  רהוז  אטשוק Istanbulת"ק.רהוז 

םיכרכ19350.  2 שדח -  שדחרהז  "סרהז  קרבשת ינב 

םיכרכ19351.  2 םלענ -  שרדמו  שדח  "חרהז  ית .שדח  רהוז  "ח.רהוז  היצנוית  Venice

רהז19352. יצוצינ  םע  שדח  .שדחרהז  רהוז  "ח.רהוז  םילשוריסשת

םיכרכ19353.  3 יח -  ןברהז  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  רדנסכלא 

 - "ה לרת
"א בובל Lvovמרת

םיכרכ19354.  6 הרותה -  לע  ונרווילרהז  .ז  " לרת - .רהוז  "ז לרת
"ח ונרווילמרת

םיכרכ19355.  5 הרותה -  לע  הבררהז  .ש ג' - .רהוז ת" ת"ש
"ח הברשת ג'

.1935610 השדח > - הרודהמ   > רזעילא קשמד  שוריפ  םע  רהז 
םיכרכ

קיזייא קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "חהדוהי  םילשוריסשת

אביקע19357. יברד  תויתוא  שרדמ  תור , אביקערהז  יברד  "דתויתוא  "דשח מח

םיכרכ19358.  7 רהזה > - ויז  םע   > הרות קחצירהז  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  - גרבנזור , "ד פרת
"צ לואירטנומ Montrealרת

םיכרכ19359.  3 "ל -  חמרל אניינת  יחרהז  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( ןולייאעשת ףונ 

םיכרכ19360.  2 "ק - > השלל םוגרת  םע   > "ל חמרל אניינת  יחרהז  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( תפצעשת

םיכרכ19361.  2 "ס -  שה ביילירהז  הדוהי  "חךעדניא , ןודנוללשת

רהז19362. עשוהיירהז  השמ  ןב  ןועמש  םייח  "טןזיוהיינ , סיאול St. Louisפרת .טס 



םייח19363. יבצירהז  ןב  םייח  לאירוא -  המלש  "אוטניפ , םילשוריפשת

המח19364. ךורבירהז  והילא  "סשטעפעק , םילשורישת

המח19365. ישיבאירהז  לאומש  "ברמהקוטש , םילשורימשת

רזיורק19366. לדנוז  יבר  תודלות  המח -  ןרהאירהז  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשוריעשת

המח19367. ףסויירהז  ןב  דוד  "טןוקק , קמעהמשת לדגמ 

המח19368. ןהכהירהז  םייח  השמ  "פרעדיינש , שת

המח19369. הירכזירהז  ןב  ללה  ןמלז  "דלדנפ , דוואקיילעשת

םיכרכ19370.  2 המח -  יכדרמירהז  ןב  םהרבא  היצנו Veniceת"ייאלוזא ,

םיכרכ19371.  2 המח -  יבצירהז  ןמחנ  ןב  קחצי  "ורגניצ , בוקרק Cracowנרת

ןח19372. דודירהז  בקעי  ןב  דג  חנ  "אביורטנייוו , ישת

ץבעי19373. יבצירהז  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  םילשורילשת

יצרא19374. םחנמוז  םייח  "הרמרק , םילשוריסשת

תונידמב19375. םישודק  םיפלא  םירשעו  האמ  לע  הניקה  וז 
שריהאיסור ילתפנ  ןב  ןילבול Lublinת"ייכדרמ 

הדות19376. קחציחבוז  ןב  יכדרמ  "גןאבצא , אטשוק Istanbulצת

הדות19377. םהרבאחבוז  ןב  ףסוי  "אוכלומ , יקינולשקת

"ך19378. נתב םילמה  ריאמגוז  ןב  השנמ  ןימינב  "וןיוול , הפיח Haifaפרת

שדוקמ19379. יולהגוז  באז  "חןמיק , "דנשת מח

םימשמ19380. לאומשגוז  "דןרטש , םילשורישח

הרשי19381. ךרד  לאומשיהוז  ןב  םולש  ינאילול  "וסיזאק , הבוטנמ Mantuaפש

תעד19382. לאיחירהוז  לאירזע  ןב  לאומש  "צןיבור , ץיבולהימ Michalovceרת

הלואגה19383. )רהוז  םיטוקיל  ) "הרהז תיליעעשת רתיב 

הטימש19384. הכלהה -  לטרהוז  ןב  השמ  רהוז  "ברימז , "דפשת מח

הנבלה19385. לאקזחירהוז  דוד  "דלקנרפ , ץיבונרלרת Chernovtsy צ'

עיקרה19386. רידארהוז  "חןהכה , עשת

םיכרכ19387.  2 עיקרה -  םייחרהוז  ןב  בקעי  "החמצ , ץרוק Koretsמקת

םיכרכ19388.  3 עיקרה -  חמצרהוז  ןב  ןועמש  "הןארוד , אטשוק Istanbulער

םיכרכ19389.  2 עיקרה -  ןועמשרהוז  "דןהד , ביבאשח לת 

שמשה19390. םולשרהוז  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "טלואש  םילשורילשת

א19391. לוחה -  תומי  הליפתה -  הדוהירהוז  םולש  "בסורג , םיפשת תב 

שפנל19392. קותמ  שוריפ  םע  םיטפשמד  אבס  העושירהוז  השמ  ןב  הדוהי  "טהייתפ , םילשוריצרת

םיכרכ19393.  2 םילהתה -  לע  והילארהוז  ןב  ןועמש  "ברורד , םילשוריעשת

"ל19394. חמר יחרהוז  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( םילשורינשת

םלשה19395. אנמיהמ  איער  ןגמהרהוז  ףלא  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

הרות19396. דודרהוז  ןב  שוביל  הדוהי  "חןאמפיש , םילשוריצרת

ןיזינג19397. ןיזר  "ל -  חמרל אניינת  יחרהוז  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םייח ןב  והילא  ןופלח , "ל - ) חמר "א( ןולייאפשת ףונ 

הרות19398. הדוהיירהוז  השמ  ןב  החמש  "טסלבא , קרוי New Yorkכשת וינ 



שפנה19399. ןוקיתו  אחרואל  לאירזעןידווז  ןב  השמ  "וץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

הליהקליהווז19400. "הרפס  ביבאכשת לת 

םי19401. לש  לכימוטוז  לאיחי  ןב  השמ  "ברטייל , צרת

רהנ19402. לש  ןרהאוטוז  "ויקסרוס , םילשורימשת

וקורמבש19403. וניתובא  יגהנמ  תובא -  תירב  היננחרכוז  ןב  השמ  לאפר  "עהיולד , שת

תירבה19404. ריאמרכוז  ןב  לישנא  רשא  "אדלאוונירג , ראוגנוא Uzhgorodצרת

תירבה19405. םייחרכוז  ןב  ףסוי  והישאי  "סוטניפ , דודשאשת

ךיתשודק19406. )ירכוז  וילע  ) ףסוי בקעי  "חיקסרבט , עשת

תעובשל19407. חספ  ןיב  םיטויפתותלוז  "ד.תוליפת  ןזואהנטנש
Thannhausen

הליהקןימורוז19408. "דרפס  "דשח מח

תוקדצ19409. הדוהיערוז  ןב  דוד  "דןהכה , שמשסשת תיב 

תועושי19410. חימצמ  תוקדצ  קחציערוז  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , נשת

ןזיטרפה19411. )אשוז  הכירע  ) ירוא רחש , "דןב  "דשת בח רפכ 

ונלוכ19412. לש  "דאשוז  בח רפכ  "בדעו  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ19413.  5 אריאו -  לדייזיתלחז  רזעילא  ןב  םייח  באז  "חץישפיל , םילשוריסשת

ןנער19414. "ת  ןביז הדייז )  ) יבצ םוחנ  םימואת ,
"זםהרבא ןילקורבצרת

םיכרכ19415.  2 אתיירתב -  רזעילאאלוביז  ןב  השמ  "כןמגרב , םילשורישת

םיכרכ19416.  2 תובא -  הדוהיויז  באז  ןב  גילז  סחנפ  "אסיוו , קרבעשת ינב 

המכחה19417. באזויז  רכששי  "זדלעפסייוו , עשת

אמק19418. אבב  םיה -  באזויז  עשוהי  ןב  קחצי  השמ  "ןשטייד , קרבשת ינב 

םיכרכ19419.  3 ריעמה > -  > םיה באזויז  עשוהי  ןב  קחצי  השמ  "ושטייד , קרבסשת ינב 

ןונבלה19420. דודויז  ןב  ףלוו  באז  "אםיובנסונ , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ19421.  10 םידעומה -  באזויז  ףסוי  "דןייטשנעטטעוו , ןודנולשח

םיגהנמה19422. בודויז  הדוהי  "ארגניז , םילשורילשת

תווצמה19423. בודויז  הדוהי  "הרגניז , םילשורילשת

תבשה19424. בודויז  הדוהי  "דרגניז , םילשורילשת

םיכרכ19425.  2 תומשה -  איסוזויז  והיעשי  "חםלהליו , משת

שמשה19426. השמויז  ןב  ןושמש  "עןינט , טגיס Sighetרת

םיכרכ19427.  2 ץבוק - >  > הרותה א םימחרויז  אסכ  "דתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ19428.  2 הנשמ -  עשוהיויז  ןרהא  ןב  ףלוו  באז  "דץיבוברוט , השרו Warsawסרת

ןויצ19429. המלשויז  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

ןישודיק19430. ףלווויז  באז  תיליערגה , רתיב 

אתיירואד19431. בוטאויז  םוי  חספ  "פסיוייד , םילשורישת

ןוגה19432. םשגוויז  "דםוליעב  "דשח מח

םימשמ19433. ןימינבגוויז  "ברגרבסקו , קרבסשת ינב 

ידש19434. לאומשזיז  ןרהא  ןב  ביל  "דהדוהי  ןילבול Lublinצש

.19435< השדח הרודהמ   > ידש לאומשזיז  ןרהא  ןב  ביל  "גהדוהי  םילשוריעשת

הליהקןילחיז19436. "דרפס  ביבאלשת לת 



םיכרכ19437.  6 םיברה -  ןליאיוכיז  "עשודק , דודשאשת

רפסב19438. ,ןורכיז  ףסא רתסא -  ןייטשברפ , ןתנ -  ןהכ ,
"הידידי םילשוריסשת

עשוהי19439. ריאמןורכיז  קחצי  ןב  עשוהי  ןתיאה ,
( ורכזל "ד( "דשח מח

הכלהכ19440. ילתפנןומיז  ןב  יכדרמ  "חןיבור , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ19441.  2 אשאד -  ןירועיבו  ארונד  "זןיקוקיז  נרת .והילא  יבד  "זאנת  ןילבול Lublinנרת

שא19442. לש  ןועמשןיקוקיז  ןויצ , "דןב  "דשח מח

םיכרכ19443.  2 רוא -  באזיקיז  ןימינב  ןב  קחצי  "טסייו , םילשוריעשת

תורחבו19444. ןרהאהנקיז  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

בהז19445. השמריז  ןב  קחצי  ןימינב  "גןמטכרט , קרוי New Yorkישת וינ 

קחצי19446. קחציריז  ןב  לדנוז  "וףסוי  הנליו Vilnaלרת

הכונח19447. יניינע  ןנער -  דודתיז  ןב  ןועמש  ךורב  "חןומולס , הוקתסשת חתפ 

ןנער19448. בוטמוי ז"לתיז  קחצי  ןנער  רוחבה  "גרכזל  םילשורינשת

ןנער19449. לארשיתיז  "זןותיז , םילשוריעשת

ןנער19450. ןוניתיז  אבכוכ , "ארב  ןויצפשת לת 

םיכרכ19451.  4 ןנער -  ןבתיז  עשוהי  ביל  הדוהי  השמ  גרברבליז ,
"אןימינב םילשוריסשת

םיכרכ19452.  2 ןנער -  רניבמוגתיז  יולה  םייח  ןב  ילבא  "דםהרבא  ואסד Dessauסת

ב19453. יקנו -  "אךז  קז ינבר  "הדעו  םילשוריסשת

יקנו19454. השמךז  ןב  ףסוי  "הופאנכ , םילשוריסשת

םיכרכ19455.  3 ריאי -  יולהךז  םהרבא  "פץישפיל , הלופעשת

םוחנוכז19456. "טטנמאיד , קרבסשת ינב 

םהיניב19457. הניכש  )וכז  ריזנה  ) דוד "וןהכ , םילשוריסשת

םהיניב19458. הניכש  אגרשוכז  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

הנשה19459. שאר  ינמיס  ןומירכ -  םיוברביתויוכז  עשוהי  ליא  לש  "דורכזל  סשת

ןרהארוכז19460. ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

הימחנרוכז19461. ןב  השמ  תרופ ,) ןב   ) "דןמטרופ קרבשח ינב 

היחרוכז19462. "סרגידרו , םילשורישת

ףסוירוכז19463. לארשי  ןב  רזעילא  "הרגנוא , ,שת ביבא לת 

םיכרכ19464.  13 לארשיברוכז -  רוכז  "אתדוגא  קרבמשת ינב 

םימודק19465. תבהא  ןורכזרוכז  "זרפס  קרבנשת ינב 

םימודק19466. תבהא  המלשרוכז  לאומש  "זרלט , עשת

ךארוב19467. תא  םשרוכז  "חםוליעב  "דעשת מח

םירצממ19468. םתאצי  רשא  םויה  תא  .נרוכז  לואש  "טןהכ , םילשורינשת

תירב19469. בדרוכז  יבצ  ןב  הדוהי  השמ  "ארסוונזור , םילשוריעשת

םהרבא19470. תירב  דודרוכז  ןב  קיזייא  קחצי  "ורטומלרפ , קרבעשת ינב 

םהרבא19471. תירב  ריאמרוכז  "פרנטסק , םילשורישת

רבד19472. לאירוארוכז  ןב  קחצי  "וימייח , םיסכרעשת

ךדבעל19473. רבד  םולשרוכז  ןב  ארזע  "בימחל , םילשורימשת



תוקעצה19474. שערו  תוקאנה  יכדרמרוכז  "דריאמ , לאומששח תעבג 

חכשת19475. לאו  רטלארוכז  םייח  ןב  הימרי  "זרלסט , םילשוריישת

םיכרכ19476.  2 רומשו -  עטנרוכז  ןתנ  השמ  ןב  לשנא  רשא  זיירגנוי ,
"חיולה טספדוב Budapestצרת

.19477( תבש תורימז   ) רומשו בדרוכז  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "וםלהליו , קרבסשת ינב 

בקעיל19478. תאז  בקעירוכז  ןח , "טןבא  םילשוריסשת

בקעיל19479. תאז  לבוירוכז  בקעי  "הרכזל  םילשוריכשת

בקעיל19480. תאז  יולברוכז  היעשי  בקעי  יבר  "גרכזל  םילשוריעשת

.19481[ ןהכ  ] בקעיל תאז  ןורכזרוכז  "ארפס  םילשורילשת

םלוע19482. תומי  ןרהארוכז  ביבאטייח , לת 

םיכרכ19483.  4 םלוע -  תומי  אגרשרוכז  םלושמ  ןב  ןויצ  ןב  "זץיבובוקעי , קרבמשת ינב 

םהרבאל19484. ןברוכז  ןימינב  לאומש  םהרבא  רפוס ,
"באביקע םילשורילשת

םהרבאל19485. ונרווילרוכז  .ו  " פרת .רוזחמ  "ו.תוליפת  ונרווילפרת  Livorno

םהרבאל19486. יולהרוכז  בקעי  ןב  םהרבא  "דרדוהמ , ביבא Tel Avivישת לת 

.19487< ןהפי םהרבא  רל '  > םהרבאל ןורכזרוכז  "ברפס  םילשורילשת

.19488< חילאמלא םהרבא  רל '  > םהרבאל ןורכזרוכז  "ברפס  םילשורילשת

.19489< סייוו יבצ  םהרבא  רל '  > םהרבאל םהרבאלרוכז  "חרוכז  קרבנשת ינב 

םהרבאל19490. 'קרוכז  יול םהרבא  ןב  ןתנ  לארשי  "זןיוואלס , םילשורינשת

םהרבאל19491. יכדרמרוכז  ןב  םהרבא  "טאוואקנא , ונרוויל Livornoצקת

םהרבאל19492. םהרבארוכז  "צרדנלרוק , הרמ Satu Mareרת וטס 

םהרבאל19493. ףסוירוכז  ןב  םהרבא  "כןאמסוז , בובלרת  Lvov

םהרבאל19494. רודגיבארוכז  ןב  "זםהרבא  אטשוק Istanbulפקת

םהרבאל19495. ןורכזרוכז  "גרפס  קרבנשת ינב 

םהרבאל19496. רגרטרוכז  םהרבא  יבר  לש  "דורכזל  קרבשח ינב 

.19497< ןמית ידירש  רצוא   > םהרבאל םייחרוכז  ןב  םהרבא  "בףאדנלא , םילשורינשת

םהרבאל19498. ףסוירוכז  ןמחנ  ןב  םהרבא  "טםלהליו , םילשורינשת

םהרבאל19499. ינרותרוכז  ןורכז  "גץבוק  קרבלשת ינב 

םהרבאל19500. ףסוירוכז  ןב  ןאמסוז  םהרבא  "ךסמהרבא , Lembergרת

םהרבאל19501. ףסוירוכז  בקעי  ןב  שיבא  םהרבא  םילשוריסייוו ,

עשוהי19502. תרטע  םהרבאל -  עשוהירוכז  "אםיובסקוב , ןודנולפשת

םהרבאל19503. השמרוכז  ןב  םהרבא  "אריזכיבא , םילשוריפשת

םהרבאל19504. השמרוכז  ןב  ףסוי  םהרבא  רמייהטרו ,
( ורכזל "ג( םילשוריסשת

םיכרכ19505.  8 םהרבאל -  לאומשרוכז  ןב  םהרבא  "חיעלקלא , ,נקת יקינולאש

םיכרכ19506.  15 םהרבאל -  ינרותרוכז  "גץבוק  ןולוחסשת

םיכרכ19507.  2 םהרבאל -  יכדרמרוכז  ןב  ףסוי  "טןהד , שמשסשת תיב 

םיכרכ19508.  2 םהרבאל -  יבצרוכז  םהרבא  "דןונבל , םילשוריסשת

םיכרכ19509.  7 ימאש > - לאלכת   > םהרבאל )רוכז  ךרוע  ) רנבא ןב  ביגש  "זדופחמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ19510.  3 םהרבאל -  ונרווילרוכז  .רוזחמ  "ו.תוליפת  ונרווילטשת  Livorno



םיכרכ19511.  4 םהרבאל -  ןושמשרוכז  "טדלפנזור , םילשוריעשת

םיכרכ19512.  2 םהרבאל -  םהרבארוכז  ןב  בקעי  "טרואינש , הרדחעשת

םיכרכ19513.  5 םהרבאל -  םהרבארוכז  רמות  "דונונו , ןיעידומעשת

תוירוה19514. דודל -  רדנסכלארוכז  דוד  "דיקסבונילמ , קרבמשת ינב 

םידעומו19515. הרות  דודל -  לאירארוכז  השמ  "חלאלצב , דעלאסשת

דודל19516. עוכארוכז  דוד  - רכזל ר ' "ד שח

דודל19517. םייחרוכז  דוד  שולש , הדוהי -  ירדא ,
( וילע "ט( הינתנעשת

םיכרכ19518.  4 דודל -  יולהרוכז  עשוהי  ןב  דוד  הירכז  "דסלו , םילשוריעשת

םיכרכ19519.  2 דודל -  )רוכז  וילע  ) דוד - לקנרפ , "ס שת

םינשה19520. תירחא  דודל , ןברוכז  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "וןימינב םילשוריסשת

קחציל19521. השמרוכז  ןב  קחצי  "חיררה , ונרוויל Livornoעקת

ד19522. קחציל -  לאכימרוכז  ןב  קחצי  "חבהדאב , םילשוריפרת

.19523< השדח הרודהמ   > קחציל השמרוכז  ןב  קחצי  םילשורי1993יררה ,

םיכרכ19524.  2 קחציל -  לאיחירוכז  קחצי  "אץיבובקעי , "דפשת מח

םירמל19525. ףסוירוכז  היננח  "הךבנזייא , קרבסשת ינב 

םיכרכ19526.  3 םירמל -  באזרוכז  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

םיכרכ19527.  2 ושדקל -  ןברוכז  לאיתוקי  הדוהי  םהרבא  ןיבאל ,
ריאמ "טןרהא  עשת

אמק19528. ארודהמ  "ת -  ובא הפיזותוכז  ןב  רנבא  "דןודעס , "דשח מח

תובא19529. בקעיתוכז  ןב  ףסוי  "ויקסנאיביג , השרו Warsawלרת

א19530. תובא -  דודתוכז  ןב  ריאמ  קחצי  םייח  - רדורב , "ב פרת
"צ בוקרטויפ Piotrkowרת

תובא19531. המלשתוכז  ןב  עטנ  ןתנ  םחנמ  "דךאבריוא , םילשורינרת

תובא19532. היעשיתוכז  ןב  קחצי  "אהיטע , ונרוויל Livornoפקת

תובא19533. ןושרגתוכז  "טרגאה , שת

תובא19534. בקעיתוכז  ןב  והילא  "גץרפ , םילשוריסשת

תובא19535. הדוהיתוכז  ןב  לאפר  םהרבא  "בטאיירוק , הזיפ Pisaעקת

תובא19536. בקעיתוכז  "חיצניפ , דרגלבלרת  Belgrade

תובא19537. ןרהאתוכז  קחצי  "וןומיש , דודשאעשת

.19538< השדח הרודהמ   > תובא היעשיתוכז  ןב  קחצי  םילשוריהיטע ,

תובא19539. ריאמתוכז  ןב  השמ  "דסרילק , קרבשח ינב 

ןסינ19540. שדוח  תובא -  םיקידצתוכז  ןורכז  "אתכרעמ  עשת

םיכרכ19541.  2 תובא -  ןרהאתוכז  ןב  םהרבא  "טירוד , םילשוריעשת

םיכרכ19542.  9 תובא -  אלואפתוכז  .ס  "גתודסומ  קרבסשת ינב 

תובא19543. םולשתוכז  "בןמטור , דפשת '' מח

והילא19544. והילאתוכז  ןב  ריבד  "הםירש , ביבאנשת לת 

ןדה19545. םיסנתוכז  ןב  לארשי  "וןושש , דודשאעשת

.19546< תוכז ףכ   > םיברה המלשתוכז  ןב  קחצי  "טיחרפ , אטשוק Istanbulפקת

הרותה19547. לדנמתוכז  םחנמ  "איקסניבלפ , קרבפשת ינב 



רכזו19548. לדנמתוכז  םחנמ  "דןוזדוד , ביבאכשת לת 

םייח19549. תורצוא  רפס  לע  ןתנוהי -  קחציתוכז  דרז , ןתנוהי -  "דןח , "דעשת מח

ףסוי19550. - תוכז  ףסוי ץירכוב , סומכ -  ץירכוב ,
םולש ןהכה , לאפר -  "זדאדח , םילשורילשת

םיכרכ19551.  2 קחצי -  םולשתוכז  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ברפוס , םילשורינשת

םיכרכ19552.  4 קחצי -  הברתוכז  ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - - ןהכ "ח פרת
"ד הבר Djerbaכשת ג'

.19553< תושודק רשע   > לארשי החמשתוכז  קחצי  ןב  לארשי  "ירגרב , םילשורישת

.19554< תורטע רשע   > לארשי החמשתוכז  קחצי  ןב  לארשי  "ערגרב , בוקרטויפ Piotrkowרת

.19555< תוחצחצ רשע   > לארשי החמשתוכז  קחצי  ןב  לארשי  "טרגרב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ19556.  2 השדח > - הרודהמ   > לארשי החמשתוכז  קחצי  ןב  לארשי  "ארגרב , םילשוריסשת

אנינת19557. ארודהמ  לארשי  החמשתוכז  קחצי  ןב  לארשי  "הרגרב , יניאס Seiniפרת

ןרהאל19558. ןינקעותוכז  ןרהא  יבר  רכזל 

םיכרכ19559.  2 השמ -  ףסויתוכז  ןב  השמ  לאפר  "חהלוב , יקינולש Salonikaעקת

.19560< השדח הרודהמ   > השמ ףסויתוכז  ןב  השמ  לאפר  בסהלוב , " םילשורישת

םהרבאד19561. ךונחאתוכז  לארשי  ןב  בקעי  "טרגידרו , ביבא Tel Avivשת לת 

םהרבאד19562. יולהאתוכז  בקעי  ןב  םהרבא  "גרדוהמ , כשת

םיכרכ19563.  2 םהרבאד -  בונכאתוכז  ' צמ לאפר  ןב  םהרבא  "האדנאל , השרו Warsawנרת

םיכרכ19564.  2 םהרבאד -  בקעיאתוכז  ןב  יכדרמ  הירא  ץיבוניבר ,
"עןרהא םילשורישת

בקעיד19565. הדוהיאתוכז  יבצ  ןב  בקעי  "זןייטשלדא , קרבעשת ינב 

בקעי19566. ןורכז  םחנמד -  שריהאתוכז  יבצ  "זשילזיימ , עשת

םהרבאד19567. םייחהיתוכז  ןב  םהרבא  'י , "נגאלאפ רימזיא Izmirרת

םיכרכ19568.  2 ףסויד -  לאומשהיתוכז  "פלטנדלוג , רפסשת תיירק 

לארשי19569. ץרא  לע  תיטפשמה  תירוטסיהה -  ריאמונתוכז  והיעשי  ןב  ןבואר  "גינפג , םילשוריצרת

טגב19570. יולההיכז  ןתנ  ןב  םהרבא  דןומיימ , '' מח

ףסוי19571. ןהכהתויכז  ןבואר  ףסוי  "ורלפוטלז , ןויצללשת ןושאר 

הלוגס19572. ינינעו  בקעיהריכז  ןב  הירכז  "דרנמיס , בובלשח

םיכרכ19573.  2 םייחל -  בקעיהריכז  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ט לרת
"ה רימזיא Izmirמרת

שדקמה19574. םשתריכז  "אםוליעב  קרבפשת ינב 

שדקמה19575. תונברקהתריכז  תרות  "אןוכמ  "דפשת מח

התרימשו19576. תבשה  ץרפתריכז  ןב  לאוי  "ויקצינטס , םילשוריסשת

בא19577. באלרכז  םהרבא  ךורב  "ברכזל  קרבנשת ינב 

תובא19578. ןורכזרכז  "גרפס  ביבאנשת לת 

םהרבא19579. ליזנהרכז  רשא  ןב  םהרבא  "אטאמראב , ןפרוטנא Antwerpצרת

םהרבא19580. לאוירכז  ןב  םהרבא  ' - ןוסלנצאק , "א םילשוריערת

םהרבא19581. השמרכז  םהרבא  סיאולפרתטריבלייא , .טס 

םיכרכ19582.  2 םהרבא -  רעברכז  בוד  םהרבא  "בץיבוקרב , םילשורילשת

קחצי19583. םהרבא  קחצירכז  םהרבא  "דשטיוואנאמלעז , םילשורישח



הירא19584. תרטע  הירא -  - רכז  ןהכה םולש  ןב  ביל  הירא  ץיפש ,
ןהכה ביל  הירא  ןב  ףסוי  םולש  "דץיפש , "דשח מח

םיכרכ19585.  2 ןויצ -  ןב  ףסוירכז  להא  שרדמ  "עתיב  םילשורישת

ןימינב19586. אפילרכז  אנינח  ןב  באז  ןימינב  "דגרבטור , םילשוריצרת

רבד19587. בלכרכז  ןב  הדוהי  "גיתשינבנב , יקינולש Salonikaכרת

דוד19588. דודרכז  "חרעעב , קרבנשת ינב 

"י>19589. תכמ הרותה  לע  םישודיחו  םישורד   > דוד בוטרכז  לזמ  ןב  תוכז  דוד  "אהנידומ , םילשוריסשת

דוד19590. ףסוירכז  לארשי  ןב  דוד  "סטאלג , רת

םיכרכ19591.  2 דוד -  בוטרכז  לזמ  ןב  תוכז  דוד  "זהנידומ , ונרוויל Livornoצקת

םיכרכ19592.  5 םולש > - תבהא   > דוד בוטרכז  לזמ  ןב  תוכז  דוד  "אהנידומ , םילשוריסשת

םייחה19593. ןהכהרכז  החמש  ןב  םייח  "וטרופאפר , בובלכרת  Lvov

בקעיל19594. תאז  ךלמילארכז  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"דןהכה םילשוריצרת

םיכרכ19595.  3 בקעיל -  תאז  ןויצרכז  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "הוואקאר , ןודנולנשת

םייח19596. ריאמרכז  קחצי  "וטרופפר , םילשורימשת

םיכרכ19597.  2 םייח -  ץינרכז  ' זיומ ריאמ  הדוהי  םייח  "דרגה , ביבאמשת לת 

םיכרכ19598.  2 םייח -  השמרכז  ןב  ןתנ  םייח  "גטחוש , קרוי New Yorkערת וינ 

ךונח19599. ךונחרכז  "גרלו , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ19600.  4 ודסח -  הדוהירכז  ןב  םהרבא  "אדדחלא , םילשוריפשת

הדוהי19601. ינרותרכז  "לץבוק  ביבאשת לת 

הדוהי19602. ףסוירכז  ןב  הדוהי  הירכז  "וןייטשדלוג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ19603.  2 ןלטב - > "ל  ירהמ "ת  וש  > הדוהי המלשרכז  ןב  ביל  הדוהי  "אדניקלאז , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ19604.  5 ףסוהי -  ןתנרכז  ןב  הירכז  ףסוי  - ןרטש , "ט נרת
"ב השרו Warsawסרת

םיכרכ19605.  5 םילשורי > - ןוכמ   > ףסוהי ןתנרכז  ןב  הירכז  ףסוי  "דןרטש , םילשורינשת

עשוהי19606. השמרכז  לואש  ןב  עשוהי  "וןמרבליז , ביבאלשת לת 

ףסוי19607. יכדרמרכז  ןב  ףסוי  םילשורית"שיקציבירק ,

םיכרכ19608.  2 ףסוי -  "טץבוקרכז  "דנשת מח

בקעי19609. ךורברכז  בקעי  "אןפג , טגיס Sighetסרת

בקעי19610. בקעירכז  "חיול , קרבעשת ינב 

םיכרכ19611.  3 בקעי -  בקעירכז  להא  "מללוכ  קרבשת ינב 

קחצי19612. בילרכז  לאומש  ןב  בקעי  קחצי  "טץיבוניבר , םילשורישת

.19613< רגרבכוה  > קחצי ןורכזרכז  "גרפס  םילשוריסשת

קחצי19614. ןרהארכז  ןב  קחצי  "ושקרפ , קרבנשת ינב 

תועובשו19615. םירדנ  קחצי -  רזעלארכז  רידא  "וךבריוא , קרבעשת ינב 

םלשה19616. קחצי  בילרכז  לאומש  ןב  בקעי  קחצי  "נץיבוניבר , םילשורישת

א ב19617. והיעשי -  יבצרכז  יכדרמ  ןב  והיעשי  הירכז  סלוי ,
"בןהכה הנליו Vilnaמרת

םיכרכ19618.  15 םהרבאל -  ינרותרכז  "הץבוק  רומיטלובלשת

רזעילא19619. םהרבאל  םייחרכז  ןב  רזעילא  םהרבא  "גגוו , קרויישת וינ   New York



םהרבא19620. בל  םהרבארכז  ןב  ריאמ  לארשי  "זשירכז , קרבסשת ינב 

דודל19621. בקעירכז  "הץיבונמלק , םילשורילשת

הגיגחל19622. יבצרכז  יכדרמ  ןב  השמ  םייח  "נדלוהנייר , בובל Lvovרת

.19623< ןרהא יבר  תנשמ  ןוכמ  תרודהמ   > הגיגחל יבצרכז  יכדרמ  ןב  השמ  םייח  "ודלוהנייר , םילשוריעשת

ב19624. םייחל -  לאיחירכז  ןב  לאכימ  "נהסיוס , קרבשת ינב 

םיכרכ19625.  10 םייחל -  היעשירכז  ךורב  ןב  יכדרמ  קחצי  - אנהכ , "ב שת
"ך ,שת םילשורי

"ס19626. שה לע  בקעיל  לאומשרכז  ןב  הירא  בקעי  "טןאמדירפ , םילשוריכשת

להקה19627. תוצמל  םייחרכז  ךונח  ןב  יכדרמ  "גןהכה , םילשוריישת

םיכרכ19628.  2 שדקמל -  ןברכז  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "וןימינב קרבעשת ינב 

ללהכ19629. שדקמל  ןושרגרכז  "דןוסניבור , קרבסשת ינב 

רנ19630. תכירע  ודמעי , הלא  רבד , רכז  שדקמל , ןברכז  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "דןימינב םילשוריסשת

הכרבל19631. םידמלמ  המלשרכז  לאומש  "חרלט , עשת

םחנמ19632. הירכזרכז  "חיעללעג , סשת

יכדרמ19633. ןורכזרכז  "זרפס  םילשוריכשת

"י19634. רגה תובושת  יכדרמ -  בקעירכז  ץיבורטנק , יכדרמ -  ןייטשנייפ ,
השמ ןיטשנייפ , "ט - םילשורינשת

יכדרמ19635. )רכז  ךרוע  ) יבצ םחנמ  "הירדק , ביבאנשת לת 

השמ19636. םהרבארכז  ןב  בקעי  "גןוזבקעי , רפססשת תירק 

ןוזמה19637. תכרב  שוריפ  הימחנ -  ריאירכז  "דףוטשדלוג , "דשח מח

ילתפנ19638. הדוהירכז  והיעשי  ןב  ילתפנ  "גילפט , קרבלשת ינב 

ןתנ19639. דודרכז  ןב  ןתנ  ןמחנ  "בלנורוק , לרת

ןתנ19640. ןתנרכז  "חסאלגלגיפש , קרבסשת ינב 

םלוע19641. השמרכז  תב  אפיל  הקבר  רטסקינוא ,
"אלשימ ,ערת םלשורי

םלוע19642. דודרכז  ןב  יכדרמ  "חרקסילרטס , Lemberg)רת

השע19643. השמרכז  ןורש  ןומיימ , "גןב  םילשוריסשת

םלועל19644. רוכזי  השע -  ןברכז  לאיתוקי  םהרבא  ןויצ , בהוא 
"זיכדרמ םילשוריסשת

האריל19645. השע  דפסהרכז  ירבד  "וטקל  "דנשת מח

תושע19646. בקעירכז  "גיטיאוגרא , םילשוריכשת

ותדידמו19647. תבש  םוחת  יבצ -  לאומשרכז  לאכימ  "ברכיילב , םילשורינשת

קידצ19648. קותעמרכז  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "הזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

קידצ19649. יכדרמרכז  ךורב  ןב  ןרהא  "הבולרפ , הנליו Vilnaסרת

קידצ19650. "לרכז  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "הגארפמ בוקרטויפ Piotrkowסרת

קידצ19651. ןורכזרכז  ירבדו  "וםידפסה  םילשוריסשת

קידצ19652. קידצרכז  "דףסוי ב"ר  םילשורינשת

דסח19653. תרות  סרטנוק  השדח > הרודהמ   > קידצ דניקסיזרכז  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
הדוהי ןב  ןימינב  רגרבלייצ , "נןהכה -  קרבשת ינב 



קידצ19654. םולשרכז  "זיעאדר , םילשוריכשת

.19655< השדח הרודהמ   > קידצ קותעמרכז  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "דזוזאמ , "דשח מח

םיכרכ19656.  2 קידצ -  דניקסיזרכז  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"טןהכה הנליו Vilnaלרת

םלוע19657. דוסי  קידצ  ףלוורכז  באז  ןב  רזעלא  "וןהכ , השרו Warsawכרת

הכרבל19658. קידצ  המלשרכז  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

הכרבל19659. קידצ  םייחרכז  השמ  "זונונח , "דעשת בח רפכ 

הכרבל19660. קידצ  בוקירכז  ' זדמ וניבר  "נידימלת  םילשורישת

הכרבל19661. קידצ  ריאמרכז  ךורב  ןב  ןועמש  "אגרבסיו , קרבעשת ינב 

הכרבל19662. קידצ  ךלמילארכז  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"טןהכה םילשוריישת

הכרבל19663. קידצ  םולשרכז  רמטש ,

הכרבל19664. קידצ  )רכז  ורכזל  ) ןהכה בוד  זעוב  יקסנילפק ,

הכרבל19665. קידצ  ןויצרכז  ןב  "בןנחוי , דפרת '' מח

.19666< ןיקסיד "ל  ירהמ לע  דפסה   > הכרבל קידצ  יולהרכז  םהרבא  ןב  םייח  לואש  "דץיוורוה , םילשורישח

.19667< ןיקסיד "ל  ירהמ לע  םידפסה   > הכרבל קידצ  דודרכז  ןב  ןימינב  לארשי  "חטרפמל , םילשורינרת

םיקידצ19668. ףסוירכז  ןב  יכדרמ  "פיקסנאטלוס , השרו Warsawרת

קדצ19669. םהרבארכז  קודצ  ןב  םייח  "חףרודלסיד , קרבעשת ינב 

ןבואר19670. לדנרכז  ןבואר  יבר  לש  "בורכזל  תיליעעשת ןיעידומ 

בר19671. ןורכזרכז  "נרפס  קרבשת ינב 

םיכרכ19672.  3 בר -  לאונמערכז  ןב  ןימינב  "אהיפאסומ , אטשוקצקת

המלש19673. ךונחרכז  המלש  "בץיברגניז , קרבסשת ינב 

המלש19674. ןמלזרכז  המלש  יברל  ןורכז  רפס 
"גףוטשדלוג םילשורימשת

םיכרכ19675.  7 לאומש -  ריאמרכז  ןב  לאומש  "ןמיניירג , קרבסשת ינב 

החמש19676. יולהרכז  בוד  קחצי  ןב  החמש  "הרגרבמאב , ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

ןועמש19677. אשוזרכז  םלושמ  ןועמש  "עאירול , םילשורישת

ןייה19678. לע  רוגוהרכז  לארשי -  תיב  םילשורידשחללוכ 

לכימורכז19679. ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

ךורב19680. הדוהיורכז  ןב  ךורב  "גלקסא , קרבלשת ינב 

ךורב19681. "לורכז  צז סייוו  ךורב  יבר  "ורכזל  םילשוריעשת

םיכרכ19682.  3 ותירב -  םלועל  ןרהאורכז  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ויתואלפנ19683. המלשורכז  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

.19684< תבש תאשמ  םע   > השמ תרות  ורכז 
 - לאיחי ןב  םהרבא  גיצנאד ,

ןמלז המלש  השמ  יקסנרוטאזלכימ ,
יולה דוד  והילא  ןב 

"ט השרו Warsawסרת

.19685< ופוסב םידרח  רפס  רוציק   > השמ תרות  לכימורכז  לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , רימוטיז Zhitomirרת

א19686. ינרות - > ץבוק   > השמ תרות  ינרותורכז  "דץבוק  םילשורימשת

השמ19687. תרות  ןורכזורכז  "חרפס  קרבסשת ינב 

.19688< השדח הרודהמ   > השמ תרות  לכימורכז  לאיחי  ןב  םהרבא  "גגיצנד , םילשורינש

השמ19689. תרות  )ורכז  וילע  ) השמ ביבאעשתחסייר , לת 



םיכרכ19690.  8 השמ -  תרות  לכימורכז  לאיחי  ןב  םהרבא  "ד,גיצנד , ,לרת ןילבול

םיכרכ19691.  2 בוט - > םוי  תלהק  םע   > השמ תרות  לכימורכז  לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , םילשוריכשת

םיכרכ19692.  6 השמ -  תרות  בולעלורכז  תודסומ  "אזכרמ  קרבסשת ינב 

ידבע19693. השמ  תרות  יולהורכז  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ורגניזלוש , קרבסשת ינב 

ידבע19694. השמ  תרות  ינרותורכז  "דץבוק  םילשורימשת

תבורעת19695. בלחב  רשב  החילמ  רזעילאןורכז -  ןושמש  ןב  הדוהי  השמ  "ורנרל , השרו Warsawמרת

בא19696. השמןורכז  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , רוגנואצרת  Uzhgorod

םאו19697. בא  ןויצןורכז  - ןב ןב  יבצ  "אזלש , בושטידרב Berdichevסרת

תובא19698. ןורכזןורכז  "ורפס  םילשורינשת

תובא19699. טידנעבןורכז  ךורב  "אןיטיוג , לשת

תובא19700. רעלפפעלןורכז  "ל  "בגס עשת

יבא19701. תיליעןורכז  ןיעידומ  רימ  "אתבישי  תיליעפשת ןיעידומ 

ריבא19702. קחציןורכז  ןב  הירא  "אץיבוניבר , הנליו Vilnaערת

םהרבא19703. לאכימןורכז  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "והשמ  גרובסטיפ Pittsburghטשת

םהרבא19704. יולהןורכז  שונא  ןב  םהרבא  "בגניב , הבלסיטרב Bratislavaנרת

םהרבא19705. לאומשןורכז  ןב  עשוהי  םהרבא  "זןאמדירפ , ןילבול Lublinצרת

םהרבא19706. ריאמןורכז  המלש  ןב  םהרבא  "דראייפ , קרויפרת וינ   New York

םהרבא19707. עלראמןורכז  יולה  "זםהרבא  בובלצקת  Lvov

םהרבא19708. ריאמןורכז  ןב  ילבא  םהרבא  "כןהכ , בובל Lvovרת

םהרבא19709. ןורהאןורכז  השמ  ןב  יבצ  לארשי  "אאדיורב , סשת

הכוס19710. םהרבא -  םהרבאןורכז  סיוו , "אשויאל  קרבלשת ינב 

םהרבא19711. יולהןורכז  בקעי  ןב  םהרבא  רדוהמ ,

אבא19712. םהרבא  "דץבוקןורכז  םילשוריסשת

בוד19713. םהרבא  באזןורכז  ןב  בד  םהרבא  "זיתרפא , םילשורילשת

םלשה19714. םהרבא  ריאמןורכז  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "דסאבוזד , בוקרטויפ Piotrkowפרת

השמ19715. םהרבא  יולהןורכז  השמ  םהרבא  ןב  רזעילא  "הרניד , םילשורישת

ןרהא19716. בילןורכז  הירא  ןב  רזעלא  "דוול , בובל Lvovצקת

ןרהא19717. היראןורכז  השמ  ןב  ןרהא  "איקסבלימ , םילשורינשת

ןרהא19718. ןורכזןורכז  "זרפס  םילשוריסשת

ןרהא19719. אנחןורכז  ןב  והימרי  "זקילרוה , קרבנשת ינב 

ןרהא19720. עשוהיןורכז  ןב  ןרהא  "טיקסרעדיס , םילשורילשת

ןרהא19721. ןימינבןורכז  ןב  ןרהא  "ושירופ , רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

ןרהא19722. ןרהאןורכז  "זבוגור , דווקילעשת

םיכרכ19723.  2 ןרהא -  יבצןורכז  ןב  ןרהא  "זןהכ , סשת

דוד19724. ריעל  הז  יחא  םילשורימןורכז  ןרהא  ןב  דוד  "נןהכ , ,שת םלשורי

"ש19725. יא םהרבאןורכז  דוד  "הםיובלדנמ , קרבנשת ינב 

שיא19726. אריפשןורכז  ףסוי  םהרבא  רל ' ןורכז  "ורפס  "דסשת מח

שיא19727. לאקזחיןורכז  םהרבא  "גרביוש , םילשורינשת



שיא19728. דלפנישןורכז  ףסוי  הירא  רל ' ןורכז  "מרפס  שת

ןנחלא19729. הדוהיןורכז  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
ןהכה

 - "ף רת
"א פרת

והילא19730. םחנמןורכז  אבא  ןב  והילא  "וןמרמרק , םילשורימשת

והילא19731. םהרבאןורכז  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

והילא19732. ריאמןורכז  והילא  "גךולב , קרבמשת ינב 

והילא19733. ילתפנןורכז  ןב  קחצי  והילא  "בסביוט , קרוי New Yorkצרת וינ 

והילא19734. "וץבוקןורכז  םילשוריסשת

והילא19735. "א)ןורכז  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
( וילע "א( קרבנשת ינב 

והילא19736. קיזיאןורכז  קחצי  ןב  והילא  "מןייטשנכייא , בובל Lvovרת

והילא19737. םיסנןורכז  ןב  והילא  "זןייד , הירבטסשת

והילא19738. יכדרמןורכז  ןב  והילא  ןהכ , - "טירוגמ קרבעשת ינב 

והילא19739. והילאןורכז  "ביקסמרבא , סיאול.טספרת

תוכאלמ19740. והילא -  ךורבןורכז  ירמא  "הללוכ  קרבעשת ינב 

והילא19741. והילאןורכז  לוק  תיליעללוכ  רתיב 

םיכרכ19742.  3 והילא -  והילאןורכז  ןורכז  "הללוכ  עשת

השמ19743. והילא  השמןורכז  והילא  ןורכז ע"ש ר ' ץבוק 
"אסארג וטנרוטעשת

םיסרטנוקה19744. לכ  ךלמילא -  םייחןורכז  השמ  ןב  ךלמילא  קחצי  רגניז ,
ןהכה

 - "ח פרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowצרת

אעיצמ פ"ב19745. אבב  ךלמילא -  ףסויןורכז  "גרלצ , קרבסשת ינב 

רזעילא19746. השמןורכז  ןב  םהרבא  רזעילא  "וףלאוו , משת

רזעילא19747. דומלתהןורכז  תיב  "טתבישי  קרבלשת ינב 

רזעילא19748. יכדרמןורכז  ןב  רזעילא  "ברגרב , הוקתסשת חתפ 

רזעלא19749. קחציןורכז  ןב  בוט  - םוי "זץיפש , גרפ Pragueפקת

רזעלא19750. יולהןורכז  הדוהי  ןב  רזעלא  "ואדנאל , ידורב Brodyסרת

רזעלא19751. ףסויןורכז  בקעי  ןב  רזעלא  "צןיבור , בובל Lvovרת

רזעלא19752. רזעלאןורכז  "זוועל , ץלוקשימ Miskolcצרת

רזעלא19753. רזעלאןורכז  תדוקפ  םינמזה  ןיב  "בתבישי  עשת

םירפא19754. לשיפןורכז  םירפא  יכדרמ  לארשי  רפוס ,
רזעילא ןאמסוז  "הןב  שקפ Paksנרת

םירפא19755. ןועמשןורכז  ןב  םירפא  "חיקספוטינוק , ןילבול Lublinסרת

םירפא19756. לורטסןורכז  םירפא  יבר  "זרכזל  הפיחנשת

ןיכרע19757. םירפא -  ןנחלאןורכז  "ברנורב , םילשוריעשת

םירפא19758. תובבר  םירפא -  םירפאןורכז  טלבנירג , יכדרמ -  סייקמלא ,
ךורב םהרבא  "דןב  תוביתנשח

עברא19759. ינרותןורכז  "דץבוק  םילשורישח

רשא19760. דועסמןורכז  "בחויר , קרבנשת ינב 

רשא19761. רכששיןורכז  ןב  השמ  םייח  "זטרוק , ביבאסשת לת 



רשא19762. "לןורכז  צז םיובננט  רשא  "ר  רה לע  "דםידפסה  םילשורישח

רשא19763. לישנאןורכז  רשא  "גןייטשלדא , קרבנשת ינב 

םיכרכ19764.  3 םילשוריב -  הדוהיןורכז  "גורטשאיילופ , ,קת םלשורי

הדוהי19765. תיב  הדוהיןורכז  רסיא  ןב  הימחנ  "טןילאמ , םילשורינשת

ןויצ19766. ןב  םשןורכז  "פםוליעב  "דשת מח

ןימינב19767. ןימינבןורכז  ןב  דוד  "דןמדירפ , קרבשח ינב 

ןימינב19768. ןורכזןורכז  "ורפס  תיליעסשת ןיעידומ 

ןימינב19769. ןהכהןורכז  ילתפנ  ןב  ףסוי  "וץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

ןימינב19770. ןימינבןורכז  ןב  דוד  "חיבערש , םילשוריעשת

םיכרכ19771.  6 ןימינב -  ןורכזןורכז  "זץבוק  קרבסשת ינב 

באז19772. ןימינב  ןרטשןורכז  באז  ןימינב  ברה  "חרכזל  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ19773.  5 באז -  ןימינב  לארשיןורכז  ןב  יבצ  "זןטרגנייוו , םילשוריסשת

רפסב19774. בקעיןורכז  ןב  ןבואר  השמ  גרובצניג ,
םלושמ

 - "א צרת
"ב Lodzצרת זדול '

רפסב19775. דודןורכז  םנוב  החמש  "טרפוס , םילשורימשת

רפסב19776. ןורכזןורכז  "דרפס  םילשוריכשת

רפסב19777. דודןורכז  ןב  ביל  לאומש  "זרדיוק , בודרגוניו Vinogradoצרת

רפסב19778. ףסויןורכז  ןב  היבוט  הטנלטא Atlantaת"שןפג ,

רפסב19779. ןהכהןורכז  השמ  ןב  ירומ  "ורגניזלש , רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

רפסב19780. לדנוזןורכז  ךונח  ןב  לשה  עשוהי  "סרגניס , הנליו Vilnaרת

רפסב19781. הבוט ב"בןורכז  הבשחמ  ינב  "גתרובח  קרבסשת ינב 

רפסב19782. יקסניפןורכז  ףסוי  רל ' ןורכז  "ןרפס  םילשורישת

םיכרכ19783.  2 רפסב -  ןבןורכז  ךלמילא  רזעילא  קאינשיוו ,
"זלארשי הנליו Vilnaסרת

ריפס19784. ןבאו  רפסב  יכדרמןורכז  ןב  ףסוי  "חןייטשריפס , בושטידרב Berdichevנרת

הרות19785. תרזע  דסומהמ  רפסב  הרותןורכז  תרזע  .קרוי  "בוינ  קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ19786.  2 לאלצב -  בקעיןורכז  לאלצב  ןב  הירש  "טיקצילבד , קרבסשת ינב 

םיכרכ19787.  2 לאלצב -  ןהכהןורכז  ריאמ  ירוא  ןב  רזעלא  "ובונהכ , קרוי New Yorkטשת וינ 

ךורב19788. ןורכזןורכז  "דרפס  םילשוריסשת

ךורב19789. ךורבןורכז  ברה  רכזל  הרות  ישודיח  ץבוק 
"דםיובסונ וטנרוטשח

ןובנ19790. "י  רהמל םישורד  ןובנ -  "י  רהמ "ת  וש ךורב -  ןונחןורכז  ןב  הנוי  םילשורידסשתןובנ ,

הירורב19791. ןורכזןורכז  "בץבוק  "דסשת מח

םיכרכ19792.  2 םינושארל -  תירב  רזוגהןורכז  "בבקעי  ןילרב Berlinנרת

םיכרכ19793.  2 הכרב -  'ןורכז  תופוצר  ' הכרב ןורכז  "בללוכ  "דפשת מח

ףסוי19794. תכרב  )ןורכז  וילע  ) ךורב ףסוי  , ןמקילג - "חןיבור םילשוריעשת

הליבטו19795. הדנ  תוכלה  לאירבג -  לאירבגןורכז  ןורכז  "דללוכ  תיליעסשת ןיעידומ 

.19796[ סילקיר  ] לאירבג לאירבגןורכז  "גןורכז  בקעיסשת ןורכז 

ןושרג19797. ףסויןורכז  םהרבא  "וןמרהא , קרבעשת ינב 

םירבד19798. אנרמוקמןורכז  רדנס  רדנסכלא  "זןירפאס , םילשוריכשת



םירבד19799. ןהכהןורכז  םהרבא  םייח  ןב  ןרהא  "גהיחרפ , יקינולש Salonikaיקת

םירבד19800. דודןורכז  קחצי  ןב  ןימינב  םחנמ  "דגרבלג , םילשוריישת

םירבד19801. ףסויןורכז  בקעי  ןב  ןרהא  סחניפ  "ויקסנימינ , םילשורינרת

םירבד19802. היעשיןורכז  בקעי  "דןהאש , שח

םירבד19803. יכדרמןורכז  ןד  "אןהכ , םילשוריפשת

ןילוח19804. םירבד -  םנובןורכז  לארשי  ןב  ריאמ  - רביירש , "ג קרבפשת ינב 

םיכרכ19805.  2 םירבד -  קחציןורכז  ןב  רדנסכלא  ןייטשנכייא ,
"טקיזיא הלשימרפ Przemyslלרת

ןויעה19806. תומוקמל  םירבד  ןורכז 
יולה הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 

"א) שרהמ "ח( גרפ Pragueנש

דוד19807. דודןורכז  חספ  "וןוהבער , םילשורימשת

דוד19808. דודןורכז  לאומש  "אזיורק , נשת

םיכרכ19809.  3 דוד -  םידיסחןורכז  רפכ  "זתבישי  םידיסחסשת רפכ 

םיכרכ19810.  3 דוד -  והינבןורכז  "פרשנ , "דשת מח

ללה19811. יכדרמןורכז  ןב  ללה  רמיהטרוו ,

ברה19812. ןנחלאןורכז  קחצי  ונבר  תבישי 

ןיקראווד19813. "ש  זרה םירופיסוןורכז  תומישר  וייח , ימי  ירבד 
שדוק "עתורגאו  שת

.19814' ירארוג "ז  שרה "רןורכז  ומדא םע כ"ק  ותובתכתה 
"צ נ"ע "דיירהומ סשת

-ר)19815. גפק  ) הדנ ןחלושה -  הדוהיןורכז  ןב  ריאמ  לארשי  "בןהכה , "דפשת מח

השלשה19816. ןורכזןורכז  "ןרפס  םיסכרשת

באז19817. ןורכזןורכז  "דרפס  קרבסשת ינב 

א19818. באז -  דודןורכז  בקעי  ןב  יכדרמ  "טןליא , םילשוריעשת

"ר>19819. ודהמ  > תאז םהרבאןורכז  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה ,]רזעילא  "ט כרת ], אשראוו

םיכרכ19820.  2 תאז -  םהרבאןורכז  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "גרזעילא  השרו Warsawמרת

הירכז19821. השמןורכז  ןב  ףסוי  הירכז  דלפנזור ,
"ולאירבג קרוי New Yorkערת וינ 

רמז19822. דודןורכז  םהרבא  ןב  סחנפ  עשוהי  "גלגיפש , לשת

יח19823. השמןורכז  ןב  יבצ  "טבורבי , קרבמשת ינב 

בקעי19824. יבר  ונבו  ריאמ  קחצי  יבר  ישודיח  ריאמןורכז  קחצי  "בגרבניול , קרבסשת ינב 

םייח19825. םייחןורכז  "הרביירש , םילשורימשת

םייח19826. םורבלווןורכז  קסנימאקמ -  "גםייח  השרו Warsawמרת

םייח19827. ןורכזןורכז  "נרפס  םילשורישת

םייח19828. רבןורכז  בוד  ןב  םייח  "טךרכב , הנליו Vilnaמרת

ייח19829. ינב  םייח -  ,ןורכז  רטכש םחנמ -  ןב  םייח  יזאגלא ,
םייח ףסוי  בקעי  ןב  לאומש  "גקחצי  םילשורינשת

םייח19830. "דםידפסהןורכז  הנביבשח םרכ 

םייח19831. אגרשןורכז  םייח  ןב  לאומש  השמ  "פןילמ , תיליעשת ןיעידומ 

ארתב19832. אבב  לאומש -  םייח  השמןורכז  תרות  תבישי  ןורכז , "טרפס  םילשורינשת



ןח19833. דודןורכז  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת

לרעפ19834. הנח  שמשןורכז  תיב  תמר  ברע  "וללוכ  שמשסשת תיב 

ךונח19835. ךאבאוושןורכז  עשוהי  ןב  ךונח  טזייפ ,
"ל "בגס ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

בוט19836. ןבוארןורכז  ןב  השמ  "אאזור , םילשוריסרת

בוט19837. ףסויןורכז  ןב  ארזע  - ףרוצ , "ד לרת
"א בובל Lvovמרת

בוט19838. ןויצןורכז  - ןב ןב  יבצ  "אזלש , בושטידרב Berdichevסרת

.19839< השדח הרודהמ   > בוט ןבוארןורכז  ןב  השמ  "פאזור , םילשורישת

דאדגב19840. גהנמכ  הנשה  שארל  רוזחמ  בוט -  דדגבןורכז  .ז  " סרת .רוזחמ  "ז,.תוליפת  סרת ], דאדגב

םיכרכ19841.  2 בוט -  בילןורכז  ןב  קחצי  "טאדנאל , םילשוריעשת

ךינפל19842. בוט  השמןורכז  ןב  קחצי  יחיבא  "הלגיב , המידקעשת

היבוט19843. "חץבוקןורכז  תיליעסשת ןיעידומ 

"ה19844. אי תורודהןורכז  ינואגמ  "ת  ודיח "דףסוא  "דשח מח

אדוהי19845. ןבןורכז  יכדרמ  לדניז  הדוהי  לדניירפ ,
הירא "והימחנ  הלשימרפ Przemyslלרת

ףסויו19846. אדוהי  קחציןורכז  ןב  היבוט  ףסוי  "טיולה , קרוי New Yorkצרת וינ 

הדוהי19847. רשאןורכז  ןב  "והדוהי  ןילרב Berlinרת

הדוהי19848. ןושרגןורכז  הדוהי  "חףיש , הוקתמשת חתפ 

הדוהי19849. ץריהןורכז  ילתפנ  ןב  הדוהי  "האדורב , בובלנרת  Lvov

הדוהי19850. ןמחנןורכז  ןב  לידנמ  םחנמ  השמ  שאל ,
"עהדוהי בובל Lvovרת

.19851< םילשורי ןוכמ   > הדוהי רשאןורכז  ןב  "ההדוהי  םילשוריסשת

.19852< השדח הרודהמ   > הדוהי ריאמןורכז  ןב  םחנמ  א"ש ,)  ) "זרטטשנזייא םילשורינשת

בוקיזדמ19853. הדוהי  יבר  לע  הדוהי -  קחציןורכז  םהרבא  ןב  בקעי  לאומש  "גןהאק , םילשוריסשת

הדוהי19854. רשאןורכז  קחצי  ןב  ביל  הדוהי  ,1889.רוטאגנילט , בושטידרב

םיכרכ19855.  2 הדוהי -  קלאפןורכז  עשוהי  ןב  הדוהי  - דלאוונירג , "ג פרת
"ח טספדוב Budapestפרת

םיכרכ19856.  2 הדוהי -  ריאמןורכז  ןב  םחנמ  א"ש ,)  ) "זרטטשנזייא ראוגנוא Uzhgorodכרת

םיכרכ19857.  4 הדוהי -  קחציןורכז  ןב  הדוהי  "אןוסלבא , הנליו Vilnaירת

םיכרכ19858.  2 הדוהי -  ןורכזןורכז  "הרפס  םילשורינשת

.19859( רכזל קחוה   ) הדוהי קחציןורכז  ןב  הדוהי  "ךןוסלבא , הנליו Vilnaרת

תידוהי19860. עשוהיןורכז  םהרבא  תב  תידוהי  "ורגנלרא , קרבסשת ינב 

תבש19861. ןתנוהי -  לארשיןורכז  תסנכ  ןורבח  "התבישי  םילשוריעשת

םיכרכ19862.  2 ןתנוהי -  אבאןורכז  םהרבא  ןב  ןתנוהי  ןאמלבא ,
"הקחצי הנליו Vilnaסרת

.19863< ריאמ םהרבא  ןורכז   > עישוהי ג םיובסייווןורכז  לישעה  עשוהי  יבר  "דרכזל  םילשוריסשת

םיכרכ19864.  2 עישוהי -  םיובסייווןורכז  לישעה  עשוהי  יבר  "ורכזל  םילשורינשת

עשוהי19865. ללהןורכז  "הקסירב , םילשורינשת

.19866< הציב תכסמ  שיר  לע  סרטנוק ה - '  > עשוהי םהרבאןורכז  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "צ רת
"ז Lodzצרת זדול '



.19867< םחנמ טקל  םע   > עשוהי םהרבאןורכז  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "צ רת
"ז Lodzצרת זדול '

.19868< םירשי םיטוקיל  םחנמ ב -  טקל   > עשוהי םהרבאןורכז  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "צ רת
"ז Lodzצרת זדול '

.19869< םירקי םינינפ  םחנמ א -  טקל   > עשוהי םהרבאןורכז  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "צ רת
"ז Lodzצרת זדול '

עשוהי19870. עשוהיןורכז  "בםובסינ , הלשימרפ Przemyslלרת

עשוהי19871. קחציןורכז  םהרבא  ןב  עשוהי  "סגרבנייפ , רימוטיז Zhitomirרת

עשוהי19872. ריאמןורכז  ןרהא  "חסיורק , ןרובלמישת

םיכרכ19873.  4 עשוהי -  םהרבאןורכז  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "צ רת
"ז Lodzצרת זדול '

םיכרכ19874.  2 עשוהי -  ןהכהןורכז  הילדג  ןב  לישה  עשוהי  "זדירפ , לשת

.19875[ דורבסיו  ] עשוהי ןורכזןורכז  "דרפס  םילשורינשת

םיכרכ19876.  2 הנוי -  יולהןורכז  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "דדעלג , בקעיעשת ןורכז 

ףסוי19877. הנקלאןורכז  ןב  ךונח  "טקאפ , בוידרב Bardejovפרת

ףסוי19878. דודןורכז  ןב  ףסוי  "חיחרפ , םילשורישת

םיערז19879. ףסוי -  ףסויןורכז  ןורכז  "טללוכ  רפסנשת תירק 

ץבוק19880. ףסוי -  ףסויןורכז  רוא  "גללוכ  םילשוריסשת

ףסוי19881. לאירבגןורכז  ןב  לאומש  "זונדילוט , םילשוריסשת

ףסוי19882. םחנמןורכז  ןב  ףסוי  - טראהנייטש , "ג לקת
"ד טריפ Fuerthלקת

ףסוי19883. ףסויןורכז  ןב  ןרהא  "דןהכ , הנליו Vilnaפרת

תוכרבו19884. הליפת  יניד ק"ש  ףסוי -  הדוהיןורכז  רסיא  ןב  אגרש  ףסוי  "טןילאמ , םילשורינשת

ףסוי19885. )ןורכז  ורכזל  ) ףולכמ ןב  ףסוי  "באריצחיבא , הנביסשת

ףסוי19886. קחציןורכז  ןב  ףסוי  "בץיבוקסוי , ביבאמשת לת 

א-ב19887. ףסוי -  בקעיןורכז  רשא  ןב  ןרהא  ףסוי  "דןאראט , םילשוריפרת

.19888< השדח הרודהמ   > ףסוי הנקלאןורכז  ןב  ךונח  "אקאפ , דווקילפשת

תובא19889. ףסוי -  והילאןורכז  ןב  יבצ  ףסוי  םילשוריאעשתיולה ,

םיכרכ19890.  2 ףסוי -  ףסויןורכז  ןב  ילתפנ  "מהנוי , םילשורישת

"י)19891. תכ  ) ףסוי והילאןורכז  ןב  יבצ  ףסוי  "ביולה , ווכארגכרת

.19892[ אנוא  ] ףסוי ןורכזןורכז  "גרפס  "המשת ארה רפכ  ביבא -  לת 

יולה19893. ףסוי  המלשןורכז  ןב  ףסוי  "דיולה , םילשורישח

םיכרכ19894.  2 באז -  ףסוי  באזןורכז  ףסוי  .]ןאמפיוק , "ע רת ], קראיונ

קחצי19895. ףסוי  ןורכזןורכז  "גתרבוח  "דמשת בח רפכ 

יבצ19896. ףסוי  יולהןורכז  השמ  םהרבא  ןב  רזעילא  "גרניד , ןילרב Berlinצרת

לאומש19897. ףסוי  יבצןורכז  תלחנ  "וללוכ  םילשוריעשת

לאקזחי19898. בודןורכז  דוד  ןב  אגרש  לאקזחי  "השלזיימ , להיוא Satoraljaujhelצרת

לאקזחי19899. ןבןורכז  לאומש  םהרבא  השמ  ץיבוניבר ,
"בלאקזחי השרו Warsawערת

לאקזחי19900. ןורכזןורכז  "ורפס  םילשוריסשת

לאקזחי19901. יולהןורכז  לאקזחי  "דןייטשניול , "דשח מח



לאקזחי19902. לאירזעןורכז  ןב  לאקזחי  - רטור , ת"ש
"ב קרבינבמשת זולק - '  Cluj

חספ19903. ןרהא -  לאקזחי  )ןורכז  ורכזל  ) ןהכה ןרהא  לאקזחי  "ביבזיא , םילשוריפשת

החמשו19904. לאקזחי  הבחןורכז  החמש  ותשאו  לאקזחי  "גרכזל ר ' םילשוריעשת

םיכרכ19905.  2 םהרבא -  לאיחי  םהרבאןורכז  לאיחי  יברל  ןורכזה  רפס 
רבליז

בקעי19906. לואשןורכז  ןב  בקעי  "גןפג , הנליו Vilnaערת

בקעי19907. יתבשןורכז  ןב  בקעי  "חגרובצניג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ב19908. בקעי -  דודןורכז  ןב  ףסוי  "היסאנג , הברישת ג'

בקעי19909. חנ ע"הןורכז  בקעי  רל '  ) ןורכז רפס 
( "זץנארק נשת

בקעי19910. הדוהיןורכז  ןב  דוד  בקעי  "אןודרוג , קרויישת וינ   New York

בקעי19911. הדוהיןורכז  ןב  בקעי  "הןאמטידנב , הנליו Vilnaלרת

בקעי19912. םהרבאןורכז  ןב  בקאי )  ) בקעי "לןילרב , טריפ Fuerthקת

בקעי19913. באזןורכז  ףסוי  ןב  םייח  השמ  "דשיוורימ , םילשוריפרת

בקעי19914. השמןורכז  ןב  ןויצ  - ןב קחצי  אריפש ,
"גםלושמ קצולס SlutsKערת

בקעי19915. יכדרמןורכז  ןב  עשילא  "דןושש , םילשורישח

בקעי19916. לארשיןורכז  בקעי  "הרבוז , םילשורילשת

.19917< השדח הרודהמ   > ארתב אבב  בקעי  דודןורכז  השמ  םייח  ןב  בקעי  "ערנייר , קרבשת ינב 

.19918< השדח הרודהמ   > בקעי םהרבאןורכז  ןב  בקאי )  ) בקעי "סןילרב , םילשורישת

.19919< השדח הרודהמ   > בקעי לאקזחיןורכז  ןב  ךלמילא  בקעי  "טטנאפ , קרבסשת ינב 

בקעי19920. בקעיןורכז  ןורכז  םיכרבא  "חללוכ  םילשוריסשת

בקעי19921. ףסויןורכז  ןב  בקעי  ןרהא  "זןידרג , םילשורילשת

בקעי19922. ןמלזןורכז  רואינש  ןב  הירא  "ג,בונוסמאס , ,שת בקעי ןורכז 

םיכרכ19923.  3 בקעי -  ןאמפילןורכז  רזעילא  ןב  בקעי  ץישפיל ,
יולה

 - "ד פרת
"צ ןימד Frankרת טרופקנרפ 

םיכרכ19924.  4 בקעי -  "דץבוקןורכז  בקעימשת ןורכז 

םיכרכ19925.  2 בקעי -  דודןורכז  השמ  םייח  ןב  בקעי  "חרנייר , קרבסשת ינב 

םיכרכ19926.  7 בקעי -  קחציןורכז  םוחנ  ןב  ןושרג  לאומש  "הלרמ , דעהסטייגסשת

םיכרכ19927.  2 בקעי -  לאקזחיןורכז  ןב  ךלמילא  בקעי  "חטנאפ , לשת

םיכרכ19928.  2 בקעי -  ףסויןורכז  ןב  בקעי  "טרלייוו , עשת

הדוהיו19929. בקעי  ילתפנןורכז  ןב  יבצ  בקעי  "חסלוי , פרת

ףסוי19930. בקעי  יבצןורכז  ןב  ןתנוי  עשוהי  "צןייטשניבור , םילשורירת

ה19931. קחצי -  בקעי  ןורכזןורכז  "ברפס  םילשוריסשת

אעיצמ19932. אבב  השמ -  בקעי  לארשיןורכז  רנ  תבישי  "אץבוק  רומיטלובסשת

םיכרכ19933.  2 יבצ -  בקעי  םהרבאןורכז  ןורכז  "חללוכ  תיליעסשת רתיב 

לפאק ז"ל19934. בקעי  ןהכהןורכז  ףסוי  ךלמילא  "חגרעברעבליס , ןגישיממשת

קחצי19935. ףסויןורכז  ןב  קחצי  "ברטנרלגכוה , בובל Lvovפקת

קחצי19936. בקעיןורכז  ןב  דוד  "סינרהט , תיליעשת רתיב 



קחצי19937. רזעילאןורכז  ןב  בוד  קחצי  "ש , "בקז םילשוריסרת

קחצי19938. בילןורכז  סחניפ  ןב  קיזיא  קחצי  "ורגידיירפ , הבלסיטרב Bratislavaנרת

קחצי19939. ןורכזןורכז  "ארפס  קרבעשת ינב 

קחצי19940. 'אןורכז  זמול תבישי  "עינואג  הוקתשת חתפ 

קחצי19941. קחציןורכז  "בגרבנטכרט , ןודנולסשת

קחצי19942. באזןורכז  ןמינב  ןב  קחצי  סיוו ,

םיכרכ19943.  6 קחצי -  בקעיןורכז  ןב  דוד  הירכז  "איחרד , קרבפשת ינב 

.19944( יבזיא  ) קחצי ןורכזןורכז  "דרפס  "דשח מח

.19945( דימשדלוג  ) קחצי ןורכזןורכז  "טרפס  םילשורילשת

.19946( ןמזורט  ) קחצי ןורכזןורכז  "זרפס  םילשורינשת

.19947( ןמיינ  ) קחצי ןורכזןורכז  "טרפס  םילשורינשת

השמ19948. קחצי  "דןורכז  בח תוניידלו  תונברל  ללוכ  "זץבוק  תובוחר Rehovotעשת

לאיתוקי19949. יבצןורכז  ןב  ןמלז  לאיתוקי  סאטיוול ,
יולה "ושריה  ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ19950.  2 לאיתוקי -  ילאירזעןורכז  לאיתוקי  יברל  ןורכז  רפס 
( יקסבלשוק "ה( בקעינשת ןורכז 

םילשורי19951. יולהןורכז  קחצי  ןב  ליצג  םיקילא  "בץיוורוה , השרו Warsawערת

םילשורי19952. ארזעןורכז  ןב  השנמ  "דיוומח , סנותסרת

םלשורי19953. לאפרןורכז  ףסוי  ןב  רוכב  והילא  "דןזח , ונרוויל Livornoלרת

השמ19954. בירי  "טץבוקןורכז  דודשאסשת

םיכרכ19955.  2 רכשי -  ןבןורכז  רכששי  קחצי  ךורב  לאטנוול ,
יולה אגרש  םירפא 

 - "ג צרת
"ד בוקרטויפ Piotrkowנשת

היעשי19956. )ןורכז  ויתודוא היעשי ( "הןונח , םילשורינשת

היעשי19957. והיעשיןורכז  ןב  ריאמ  "בץיבובא , אנליורעת

אשוז19958. היעשי  םהרבאןורכז  ןב  אשוז  היעשי  םלעהליוו ,
( ורכזל  ) "בדוד פשת

והיעשי19959. יבצןורכז  ןב  םייח  והיעשי  גראבסורג ,
"גשריה םילשוריערת

והיעשי19960. ריאמןורכז  בד  ןב  והיעשי  "טץיבונעמש , נשת

לארשי19961. םהרבאןורכז  ןב  הירא  יכדרמ  ץיוורוה ,
יולה "זבקעי  'צרת זולק  Cluj

לארשי19962. יבצןורכז  דוד  ןב  לארשי  "הרלסק , בובל Lvovפרת

לארשי19963. לארשיןורכז  "דאריפש , םילשורישח

השמ19964. לארשי  השמןורכז  לארשי  "נרסיבנרק , ביבא Tel Avivשת לת 

הנוהכ19965. ןהכהןורכז  לאוי  ןב  קיזיא  קחצי  "גכ"ץ , בובל Lvovכרת

ןהכ19966. השמןורכז  דוד  "הץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ19967.  2 והילא -  םהרבאל  בקעיןורכז  ןב  והילא  םהרבא  "טיבכרה , גרוברטפ Peterburgסרת

לארשי19968. ינבל  לארשיןורכז  "וןאסבאקייזד , נשת

לארשי19969. ינבל  ךורבןורכז  ןב  םהרבא  "דיחרזמ , התכלכרת

םיכרכ19970.  2 לארשי -  ינבל  לאומשןורכז  ןב  בקעי  לארשי  "עזיגאח , השרו Warsawרת

.19971( די בתכ   ) לארשי ינבל  ךורבןורכז  ןב  םהרבא  דייחרזמ , דיבתכ  בתכ 



דודל19972. אביקעןורכז  בקעי  ןב  המלש  "ירפוס , םילשורישת

.19973[ ןיו  ] דודל ןורכזןורכז  "ארפס  ןולוחלשת

יול19974. ןורכזןורכז  "גרפס  לשת

םיכרכ19975.  20 םינושארה -  םיבבוחל  יבצןורכז  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ז פרת
"ט םילשוריפרת

םייחל19976. אבאןורכז  והילא  ןב  רזעילא  "בןאטלוס , קרוי New Yorkשת וינ 

היבוטל19977. דודןורכז  ןב  היבוט  "טןהכ , השרו Warsawמרת

הידיל19978. םשןורכז  "דםוליעב  "דשח מח

הדוהיל19979. ןבןורכז  םהרבא  לאינד  רעגזאי ,)  ) רגשי
באז "טםירפא  םילשוריסשת

.19980[ יקסנישוד  ] לאימחריל ןורכזןורכז  "חרפס  עודימשת אל 

לארשיל19981. לארשיןורכז  ןב  קחצי  "בןיילק , רמטאסערת

םיכרכ19982.  2 תישארב -  השעמל  לישנאןורכז  רשא  ןב  ביל  ןרהא  "ט,ןאמיינ , Varshavaלרת

השמל19983. ןהכהןורכז  המלש  ןב  השמ  "זיקסבליגרב , קרב Bene Berakישת ינב 

השמל19984. ןמחנןורכז  ןב  השמ  "גסקסאר , הסדוא Odessaלרת

השמל19985. "לןורכז  צז ץיבוקרב  השמ  יברל  ןורכז  "דרפס  רפססשת תירק 

השמל19986. )ןורכז  ורכזל  ) ףסוי םחנמ  השמ  "הסקבוש , םילשורימשת

םיכרכ19987.  2 השמל -  ןהכהןורכז  ילתפנ  ןב  ףסוי  "ז]ץראווש , טשת ](Brooklyn)

ןויצ19988. ןב  השמל  יולהןורכז  ןויצ  ןב  השמ  יבר  רכזל 
"דיאזיפשוא ןגנשת תמר 

.19989< בתכה ןוכמ   > שפנל היעשיןורכז  ןב  םהרבא  "הןייד , םילשורימשת

הכלמ19990. שפנל  השמןורכז  ןב  לאקזחי  "חשיפסיוו , קרבנשת ינב 

ןאלטב19991. ישודקל  ןורכזןורכז  "לרפס  ביבאשת לת 

םינושארל19992. בקעיןורכז  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "טדלאוונירג , הרמ Satu Mareסרת וטס 

םינושארל19993. בקעיןורכז  ןב  שריה  יבצ  םייח  "דםימואת , הימולוק Kolomyyaערת

םינושארל19994. קחציןורכז  םהרבא  ןב  ךלמילא  "דטילארזיא , ופי Jaffaערת

.19995< השדח הרודהמ   > םינושארל םהרבאןורכז  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"טףסוי דודשאסשת

םיכרכ19996.  2 םינושארל -  םהרבאןורכז  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"בףסוי בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ19997.  2 םינורחאל -  םגו  םינושארל  בקעיןורכז  ןב  והילא  םהרבא  - יבכרה , "ט לרת
"ג Peterburgסרת

"א19998. בירל ןרהאןורכז  ןב  ףסוי  "טגניסמ , ןילרב Berlinסרת

"י19999. משל השמןורכז  ףסוי  "גתירטש , םילשוריסשת

ןורכז20000. רפס  ריאמ -  רקנשןורכז  יבצ  ריאמ  ברה  "ארכזל  קרבסשת ינב 

ריאמ20001. ןילאמןורכז  ריאמ  יבר  לש  "חורכזל  םילשורינשת

ריאמ20002. יולהןורכז  ריאמ  "דםיובנזור , ךיריצנשת

ריאמ20003. בלכןורכז  ןב  בקעי  "וריאמ , םילשוריצרת

ריאמ20004. ןורכזןורכז  "דץבוק  םיקפואשח

ןורכז20005. רפס  ריאמ -  ןאמסייוןורכז  ריאמ  ברה  "דרכזל  עשת

ריאמ20006. קחציןורכז  ןשוש  "דןב  תיליעעשת ןיעידומ 



ריאמ20007. ןועמשןורכז  "דתיטסמט , "דשח מח

ריאמ20008. רואמןורכז  "דןהכ , קרבשח ינב 

םידעומ ב20009. ריאמ -  העושיןורכז  ןב  ריאמ  "דאריפש , םילשוריעשת

ריאמ20010. ןושמשןורכז  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "דאריפש , קרוי New Yorkישת וינ 

א20011. ריאמ -  ריאמןורכז  ןב  ןרהא  "הןיול , וטנורוטמשת

ב20012. ריאמ -  ריאמןורכז  ןב  הדוהי  בקעי  "אקלפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ20013.  4 ריאמ -  ריאמןורכז  בד  "דןמבור , קרבעשת ינב 

םיכרכ20014.  3 ריאמ -  ריאמןורכז  "חןינקעו , םילשורילשת

םיכרכ20015.  2 ריאמ -  ריאמןורכז  "פאריפש , םילשורישת

"ו20016. ירהמ לאקזחיןורכז  "הןמדיו , ביבאלשת לת 

.20017< םילכה לכ  האצוה -   > תבש לאכימ  "חץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

.20018< תובותכ  > בי לאכימ  "וץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

.20019< אעיצמ אבב   > גי לאכימ  "וץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

.20020< םירדנ תומבי   > אי לאכימ י -  "הץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

.20021< ארתב אבב   > לאכימ ד ה "חץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

.20022< הכוס  > לאכימ ג "זץבוקןורכז  בקעינשת ןורכז 

םיכרכ20023.  16 לאכימ -  "דץבוקןורכז  בקעישח ןורכז 

ףסוי20024. לאכימ  "זץבוקןורכז  "דעשת מח

א20025. ךלמ -  השמןורכז  ןב  ביל  הירא  "בץניצ , כשת

םחנמ20026. לדנמןורכז  םחנמ  ןב  המלש  "דבולוטאלז , השרו Warsawפרת

םחנמ20027. לאיחיןורכז  ןב  לדנמ  "גםחנמ  השרו Warsawצרת

םחנמ20028. ךורבןורכז  ןב  לדנמ  םחנמ  "הרפלוטס , השרו Warsawלרת

םחנמ20029. אגרשןורכז  רוא  בקעי  ןב  םוחנ  םחנמ 
"ולבייפ טרופנרידלקת

Dyhernfurth

םחנמ20030. אגרשןורכז  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "הקדוב , בובל Lvovלרת

םחנמ20031. ןמלזןורכז  המלש  "דהראימ , סשת

םחנמ20032. עטנןורכז  ןתנ  "ארעבוז , לשת

םחנמ20033. קחציןורכז  "דןטרגניוו , םילשורישח

םיכרכ20034.  2 םחנמ -  ןרהאןורכז  םייח  ןב  יבצ  םחנמ  "גגרובנזור , ערת

םיכרכ20035.  3 םחנמ -  ינרותןורכז  "טץבוק  םילשורימשת

א)20036.  ) ריאמ םחנמ  מןורכז  "זןהכ , "דעשת מח

ב)20037.  ) ריאמ םחנמ  מןורכז  חןהכ ,

השנמ20038. םימחרןורכז  ןב  לאומש  "סןהכ , םילשורישת

בר20039. השעמ  יולהןורכז  ןרהא  ןב  שובייפ  "חירוא  םדרטשמאכקת
Amsterdam

תילגרמ20040. ררחלא ע"הןורכז  תילגרמ  תינברל  "פןורכז  קרבשת ינב 

יכדרמ20041. "גץבוקןורכז  רומיטלובכשת

.20042< ןמטרק יכדרמ  רודגיבא  יבר  רכזל   > יכדרמ שיאןורכז  ןוזח  ללוכ  "טיכרבא  קרבנשת ינב 

יכדרמ20043. םייחןורכז  ןב  יכדרמ  "גגרבניו , לואיריטנומנשת



יכדרמ20044. לטנזורןורכז  יכדרמ  רוחבה  "דרכזל  "דשח מח

םחנמ20045. יכדרמ  יקסניפמקןורכז  םחנמ  יכדרמ  "דרכזל  שח

ןטק20046. דעומ  םירמ -  ןועמשןורכז  ףסוי  ןב  בקעי  "פןייטשפא , קרבשת ינב 

השמ20047. שירעבןורכז  רכשי  ןב  השמ  "הןייטשנכייא , משת

השמ20048. לאכימןורכז  ןב  השמ  "היוסד , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םייח א20049. הברמ  השמ -  היעשיןורכז  ןב  יבצ  םייח  ףסוי  "טירדנומ , "דנשת מח

השמ20050. יולהןורכז  לכימ  לאיחי  ןב  השמ  "ורמורב , ןיטיסוה Husiatynסרת

השמ20051. השמןורכז  "איקסנאצשאראט , לשת

השמ20052. השמןורכז  "מבאווש , םילשורישת

השמ20053. ןרהאןורכז  קחצי  השמ  ןב  יבצ  "הבורבי , קרבסשת ינב 

השמ20054. )ןורכז  וילע  ) ןהכה השמ  "דקיווד , קרבשח ינב 

.20055< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > השמ רזעלאןורכז  ןולובז  ןב  השמ  "גןירפלה , סשת

השמ20056. השנמןורכז  "סרלימ , הפיחשת

השמ20057. ןורכזןורכז  "טרפס  דודשאסשת

השמ20058. םהרבאןורכז  ןב  השמ  אגרש  "טץיבונמלק , םילשורינשת

השמ20059. בדנןורכז  "דץרפ , שמששח תיב 

השמ20060. קיזייאןורכז  קחצי  ןב  לאירבג  "אקאלופ , םדרטשמאירת
Amsterdam

השמ20061. חילמלאןורכז  השמ  יברל  ןורכז  "הרפס  םילשורינשת

השמ20062. דודןורכז  ןב  הדוהי  קחצי  "טרביירש , רפסנשת תירק 

השמ20063. לואשןורכז  ןב  שביל  הירא  םייח  ץיוורוה ,
"ויולה בוקרק Cracowמרת

השמ20064. ןהכהןורכז  ןרהא  ןב  ןבואר  "חיניס , Manchesterנרת רטס ' צנמ

השמ20065. שריהןורכז  ילתפנ  ןב  השמ  "דקארב , טספדובפרת

השמ20066. קחציןורכז  ןב  השמ  "דרקסניפ , ןודנול Londonצרת

השמ20067. יכדרמןורכז  ןב  השמ  "חןאמאמ , םילשוריסרת

השמ20068. השמןורכז  ןורכז  שרדמ  "זתיב  קרבעשת ינב 

השמ20069. לארשיןורכז  ןב  יבצ  "אןטרגנייוו , םילשוריעשת

השמ20070. יולהןורכז  לאירזע  םיובנזור , - "דשטיל ןודנולשח

םיכרכ20071.  2 השמ -  היעשיןורכז  לאפר  ןב  השמ  "זיאלוזא , םילשורימשת

םיכרכ20072.  2 השמ -  םולשןורכז  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "זרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ20073.  2 השמ -  השמןורכז  ןב  בקעי  םייח  "טרזייל , םילשוריסשת

םיכרכ20074.  3 השמ -  הדוהיןורכז  השמ  "גשטיוואבאקאי , כשת

והילא20075. השמ  קחציןורכז  דוד  ןב  והילא  השמ  "גןגמ , םילשורישת

רמ20076. דפסמו  השמ  ריאמןורכז  ןב  דוד  םולש  "הץיבוריאמ , השרו Warsawנרת

םייח20077. השמ  רהשןורכז  םייח  השמ  רוחבה  "הרכזל  "דעשת מח

ריאמ20078. השמ  ריאמןורכז  השמ  "ביקצישטנל , םילשורימשת

תועמד20079. ירעש  האנוא , ירעש  ללה , ירבד  השמ , םולשןורכז  ןב  דוד  ללה  "דקאווטיל , שח



חישמ20080. ךונחןורכז  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"זךינה ירוגליב Bilgorajפרת

םוחנ20081. ןורכזןורכז  "טרפס  םילשורינשת

ג20082. םוחנ -  "דץבוקןורכז  תיליעשח ןיעידומ 

"ל20083. צז ןאינדג  ןסינ  םש ר ' לע  ןסינ -  ןורכזןורכז  "דרפס  םילשוריסשת

ילתפנ20084. השמןורכז  ןב  בקעי  םייח  "גרזייל , םילשוריעשת

םיכרכ20085.  2 ילתפנ -  יולהןורכז  אקצריה  ילתפנ  "מןמרבליז , שת

ןתנ20086. והילאןורכז  ןב  ןנח  םהרבא  תשש , "סרב  םילשורישת

יבצ20087. ןתנ  ןורכזןורכז  "ורפס  דווקילנשת

לאנתנ20088. ןיולןורכז  לאנתנ  חבה ' ןורכז ע"ש  "זץבוק  וטנרוטסשת

םיכרכ20089.  5 םירפוס -  ןבןורכז  יכדרמ  לארשי  רזעילא  רפוס ,
בקעי "דםהרבא  סשת

םימלוע20090. היעשיןורכז  רשא  ןב  לאפר  "זןרטש , םילשורישת

םיכרכ20091.  2 זע -  םהרבאןורכז  ןב  גילעז  לאירזע  "דגרבניו , שח

ארזע20092. םהרבאןורכז  "דירוד , םילשורישח

יבצ20093. םרמע  לאומשןורכז  השמ  "עסייוו , שת

םיכרכ20094.  2 קחצי -  תדיקע  היראןורכז  דוד  ןב  רזעלא  "חלזירב , םילשורינשת

סחנפ20095. הדוהיןורכז  ןושרג  "ובורטניו , םילשורינשת

םיכרכ20096.  3 סחנפ -  סחנפןורכז  ןורכז  ללוכ  "אץבוק  שמשעשת תיב 

ףסוי20097. ינפ  )ןורכז  ורכזל  ) ןתנ ןב  ישי  ףסוי  "גןייר , קרבעשת ינב 

יבצ20098. יולהןורכז  יבצ  "גץיוורוה , םילשורילשת

םיכרכ20099.  4 יבצ -  ןמלזןורכז  רואינש  השמ  "הןושיד , םילשורינשת

םיכרכ20100.  6 יבצ -  ירעשןורכז  תבישי  "י  עש יבצ  ןורכז  ללוכ 
"גהרות ביבאעשת לת 

םיכרכ20101.  4 שריה -  יבצ  באזןורכז  רשא  ןב  המלש  םייח  "זרנרו , םילשורינשת

א20102. ריאמ -  יבצ  "לףסאמןורכז  שת

םיכרכ20103.  6 ריאמ -  יבצ  ןבןורכז  םייח  ןועמש  השמ  גרברבליז ,
ריאמ יבצ  "הלאפר  דודשאסשת

םחנמ20104. יבצ  קחציןורכז  ןב  םחנמ  יבצ  "גשלזיימ , הלשימרפ Przemyslלרת

םיקידצ20105. שריהןורכז  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "האריפש , סרת

םיקידצ20106. ריאמןורכז  קחצי  ןב  גילז  סחניפ  ץראווש ,
"וןהכה 'צרת זולק  Cluj

םיקידצ20107. ריאמןורכז  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "הסאבוזד , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןויצ20108. ךריבןורכז  םרבא  ןב  לכימ  גרפת"מלאיחי 

שודק20109. דודןורכז  בקעי  שילאק ,

שודק20110. למעלןורכז  לשא  "דרעגרעב , םילשורישח

םיכרכ20111.  3 םישודק -  ןושרגןורכז  םחנמ  ןב  ןרהא  ןתנ  - ץיבוקשומ , "ב כשת
"ד םילשוריכשת

שדוק20112. שא  לעבל  שדוק  ןורכזןורכז  "דרפס  םילשורינשת

ףסוי20113. ןבואר  ןמלזןורכז  המלש  "והראימ , "דסשת מח

"ה20114. יאר ןמלזןורכז  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשורימשת



ב20115. םימחר -  ןהכהןורכז  םייח  ןב  ןבואר  םימחר  - דמלמ , "צ רת
"ב םילשוריצרת

םיכרכ20116.  2 םימחר -  "ןורכז  םימחר תרות   " ללוכ "גץבוק  ןולוחסשת

לאפר20117. ןורכזןורכז  "דרפס  םילשוריסשת

לאפר20118. ינרותןורכז  "חףסאמ  קרבמשת ינב 

ריאמ20119. לאפר  ןרהאןורכז  תיב  תסנכ  "טץבוק  םילשורילשת

השמ20120. לאפר  םייחןורכז  "זרעזייל , נשת

והילאןורכז ש"י20121. ןב  השמ  "גןיילק , יולמיש Simleul Silvaפרת

לואש20122. לואשןורכז  ןב  םהרבא  "טץיבוחאראז , הנליו Vilnaפרת

הציב20123. לואש -  לואשןורכז  תיב  "טללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ20124.  7 לואש -  לואשןורכז  "וםזרב , קרבכשת ינב 

ףסוי20125. תיראש  אנזופמןורכז  סחניפ  השמ  ןב  "בףסוי  הימולוק Kolomyyaמרת

םיכרכ20126.  3 היראו -  יתבש  ינרותןורכז  "זץבוק  םילשוריעשת

םולש20127. םולשןורכז  ןב  השמ  "גיולב , םילשוריכשת

םולש20128. םולשןורכז  תיב  יזכרמ  "סללוכ  תיליעשת ןיעידומ 

.20129< רנרו באז  המלש  ר '  > המלש ןורכזןורכז  "ברפס  םילשורילשת

המלש20130. השמןורכז  לארשי  ןב  המלש  "חרגרבנייטש , ןידרונילק Kleinwardeצרת

א20131. המלש -  "גץבוקןורכז  םילשורימשת

.20132< ררחלא המלש  רכזל ר '  > המלש ןורכזןורכז  "גרפס  קרבסשת ינב 

.20133< שילאק המלש  רכזל ר '  > המלש )ןורכז  ךרוע  ) םהרבא דוד  "דםיובלדנמ  םילשורינשת

.20134< ןורכזה רפס   > המלש )ןורכז  ךרוע  ) והיעשי םהרבא  "דץילרק , קרבשח ינב 

המלש20135. םולשןורכז  ןב  השמ  "מיולב , קרבשת ינב 

המלש20136. יבצןורכז  םהרבא  ןב  ןתנ  דוד  "טשטיוד , םילשוריסשת

ב20137. המלש -  הארוהלןורכז  "גאתביתמ  קרבעשת ינב 

המלש20138. ינרותןורכז  "סץבוק  הוקתשת חתפ 

המלש20139. המלשןורכז  "טרכבסנא , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ20140.  2 המלש -  רזעלאןורכז  ןב  ןמלז  המלש  "וןיילק , םילשוריטשת

.20141[ רציפש  ] בקעיו המלש  ןורכזןורכז  "חרפס  םילשורינשת

בא20142. דוביכו  המלש  - ןורכז  רזעלא ןב  ןמלז  המלש  ןיילק ,
ןמלז המלש  ןב  רזעלא  "דןיילק , עבששח ראב 

םיכרכ20143.  3 םייח -  המלש  לארשיןורכז  ןב  יבצ  "וןטרגנייוו , םילשוריעשת

ןורכז20144. ינבא  המלש , המלשןורכז  ןיילק , בקעי -  לארשי  ואדנל ,
רזעלא ןב  "דןמלז  םילשוריסשת

לאומש20145. והיעשיןורכז  ןב  הדוהי  "זןרדומ , הוקלוז Zholkvaכרת

לאומש20146. יולהןורכז  לארשי  ןב  לאומש  "הןוסניוול , הנליו Vilnaמרת

לאומש20147. דודןורכז  לכימ  ןב  לאומש  "היקסבוזור , קרבמשת ינב 

אירול20148. תחפשמ  תודלות  לאומש -  לאומשןורכז  "אאירול , םילשורינשת

לאומש20149. בונמלזןורכז  "טתחפשמ  משת

לאומש20150. בילןורכז  הירא  ןב  ליוונאז  לאומש  "גרלה , קרבנשת ינב 

לאומש20151. ןורכזןורכז  "דרפס  ביבאשח לת 



לאומש20152. לאומשןורכז  "טךארב , נשת

לאומש20153. לולמןורכז  לאומש  "נ ר ' על ןורכז  "ברפס  םילשוריסשת

לאומש20154. יולהןורכז  ריאמ  לאומש  רוחבה  רכזל 
דניקסיז

לאומש20155. ריאמןורכז  לאומש  "טסירכז , ביבאעשת לת 

םיכרכ20156.  4 לאומש -  בקעיןורכז  ןב  והירמש  לאומש  "ההנייה , בוידרב Bardejovפרת

םיכרכ20157.  2 לאומש -  יולהןורכז  יבצ  ןב  םחנמ  לאומש  - ןייפ , "א צרת
"ב סיאולצרת .טס   St. Louis

םיכרכ20158.  2 לאומש -  בדןורכז  רכשי  לאומש  "אדלפנעביוט , יסנומסשת

ןועמש20159. רזועןורכז  ןועמש  "זסיוו , םילשורילשת

ןועמש20160. דעהסטייגןורכז  םינברה  "אללוכ  דעהסטייגעשת

ןושמש20161. ןושמשןורכז  "טיקסנדור , הנליו Vilnaלרת

הרש20162. יולהןורכז  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "סרגניזלוש , קרבשת ינב 

השמ20163. תרות  שריהןורכז  יבצ  ןב  סחנפ  השמ  "הץישפוק , םילשוריסשת

השמ20164. תרות  ףסויןורכז  ןב  השמ  "דוגיפ , אטשוק Istanbulיש

השמ20165. תרות  לשיפןורכז  םירפא  ןב  השמ  "גרגרבניו , םילשוריסשת

ןמית20166. דעלגןורכז  "וקודצ , קרבסשת ינב 

םוחנת20167. ןועמשןורכז  ןב  םוחנת  "ב,יחרז , םילשורינרת

יבצ20168. תראפת  םירפאןורכז  ןב  יבצ  לאימחרי  טרפלה ,
"דלשיפ "דעשת מח

העורת20169. רזעילאןורכז  ןב  יכדרמ  "גסדנארב , ןימד Frankיקת טרופקנרפ 

העורת20170. ןרהאןורכז  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

העורת20171. ןמדארפןורכז  ןב  קיזייא  "אקחצי  םדרטשמאנקת
Amsterdam

העורת20172. קחציןורכז  "דתליש , םילשורינשת

הכרבל20173. )הנורכז  הילע  ) הכרב "אגרפ , "דפשת מח

המלשתונורכז20174. ןב  באז  ןימינב  "גןוזבוקעי , םילשוריישת

בילתונורכז20175. עשוהי  "וסודאר , דהצרת הקירפא  גרובסנהוי ,

לאקזחיתונורכז20176. ןב  קחצי  "גןוירש , םילשורישת

אנזערבתונורכז20177. יאצוי  "הדוגיא  נשת

קחציתונורכז20178. יבצ  "דןידנול , "דשח מח

ץרפתונורכז20179. ןב  לאומש  "וןאמפוק , ,טשת ביבא לת 

יבצתונורכז20180. איירוגליבישמש ,

םיכרכ20181.  4 ןהכהתונורכז -  והיעשי  ןב  בקעי  "ה , "ואזמ ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ20182.  2 והילאתונורכז -  ןב  בקעי  "זםייהנזור , ביבא Tel Avivטשת לת 

"ל)20183. צז לעזיימ  םייח  והילא  ונבר   ) םייחתונורכז והילא  "זלזיימ , 'פרת זדול

ונבו20184. בא  םהרבאתונורכז  ונבו  ןהכה , לאכימ  רורב ,
"ובקעי םילשוריכשת

םהרבא20185. םהרבאתונורכז  "טןאהד , "דסשת מח

םיכרכ20186.  2 ןרהא -  ןרהאתונורכז  "הןאקאז , לואירטנומסשת

םיכרכ20187.  4 והילא -  .ןאמילסתונורכז  ןב  והילא  "חינמ , ןגנשת תמר 



לקילג20188. הלרקניפתונורכז  ביל  תב  לקילג  "טלמאה , ביבא Tel Avivפרת לת 

קירטיח20189. הדוהי  ברה  שריהתונורכז  יבצ  ןב  הדוהי  "זקירטיח , הלופעסשת

ךברעיוא20190. השמ  ברה  השמתונורכז  "בךברעיוא , םילשורימשת

קי20191. םהרבא צ'צ' ברה ר ' בדתונורכז  באז  ןב  םייח  םהרבא  קי , "דצ'צ' "דשח מח

רפוס20192. םתחה  לע  תורוסמו  המלשתונורכז  ןימינב  "דרגרובמה , קרבעשת ינב 

םירופיסו20193. ןילזביתונורכז  אשוז  לארשי  "חץרובד , נשת

ייח20194. יכדרמתונורכז  "דטסברה , םילשורישח

תרבוח ג20195. ןושאר  קלח  תיסרפ - )  ) דוד תיבל  )תונורכז  םגרתמ  ) לאפר "טףובילאג , םילשוריערת

דיוד20196. תיבל  בקעיתונורכז  םייח  ןב  דוד  השמ  - בוש , "ז צרת
"ג ,לשת םילשורי

םלשורי20197. ןבל -  דודתונורכז  ןב  עשוהי  "דןילי , םילשוריפרת

אבא20198. תיבמ  בקעיתונורכז  לאומש  ןב  ביל  ןמלז  "ך,יול , ,)שת קרוי וינ  )

םיכרכ20199.  3 ירבע -  ךנחמ  ךורבתונורכז  ןב  ביל  הירא  "ךץיוורוה , ,שת ביבא - לת - םילשורי

םירבח20200. לארשי  לכ  תרבח  ןמ  - תונורכזתונורכז  "ב זירפלרת

הנה20201. דעו  ירוענמ  ריאמתונורכז  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "דסאבוזד , ןודנול Londonשת

םיכרכ20202.  2 ייח -  תורוקו  דבאש  םלועמ  לאומשתונורכז  "וגרבנרטש , הוקתנשת חתפ 

ףרודסרטמ20203. תליהקמ  לאומשתונורכז  "סשריה , קרבשת ינב 

יכדרמ20204. רבתונורכז  בוד  ןב  לפמיג  יכדרמ  "גהפי , השרו Warsawערת

גאלוג20205. ןופ  יכדרמתונורכז  ךורב  "הץישפיל , סשת

יבר20206. רענעלוקס  ןופ  ףסויתונורכז  יבצ  "מיקסימ , דשת

תורוד20207. יווצ  ןופ  דניקסיזתונורכז  רדנסכלא  "הץיברוה , צרת

בוחילובמ20208. בוד  הדוהיתונורכז ר ' ןב  רב  בוד  לאטנקריב ,
"בבוחילובמ ןילרב Berlinפרת

טנרב20209. חרז  םוחנתונורכז ר ' ןב  חרז  "טטנראב , םילשוריפרת

םינושאר20210. ןושרגתונורכז  ןב  והילא  "גשורפ , םילשוריכשת

סיל20211. לדנמ  םחנמ  קחצי  יבר  הנויתונורכז  יתבש  ןמדירפ ,

םיכרכ20212.  2 "ח -  במר םייחתונורכז  ןב  השנמ  "דגינק , םילשורישח

הדוהייתונורכז20213. לארשי  "הןיול , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ20214.  2 הירמשיתונורכז -  םוחנ  "גןיקנושש , םילשוריעשת

םיכרכ20215.  2 קרב -  ינב  לע  היחתפיתונורכז  ןב  קחצי  - ןרוקנטשרג , "ב שת
"ו םילשורישת

םילשורי20216. תב  לש  )היתונורכז  המינ  ) המחנ "חםולברלדא , םילשוריסשת

םיכרכ20217.  2 הכרבל -  ןרהאםנורכז  "עבולרפ , םילשורישת

הנוהכ20218. הפילכירכז  ןב  דוד  "חןהכ , הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ20219.  2 הנוהכ -  אנינחירכז  ןב  התיוח  יח  םימחר  "הןהכה , םילשוריכשת

םיכרכ20220.  2 ןיבמה -  'הירכז  ץא ' צובמ ביל  הירא  ןב  לדנמ  "אהירכז  רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

םלשמ20221. 'הירכז  ץא ' צובמ ביל  הירא  ןב  לדנמ  - הירכז  "ט לקת
"מ קת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

הכרבל20222. רשאםרכז  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

המלש20223. םייחןרכז  ףסוי  ןב  המלש  "גןזייאלגיב , בוקרטויפ Piotrkowצרת



בוט20224. ןורכזב  רזעילאונרכז  "דןיקרימ , "דשח מח

םייחל20225. ילופירטמונרכז  המלש  ןב  םייח  "הןהכ , ונרוויל Livornoלרת

םייחל20226. לאומשונרכז  השמ  ןב  רב  בוד  "חןאמרא , 'צרת ץקנומ  Mukachevo

יחאל20227. הרפסא  השדח - > הרודהמ   > םייחל המלשונרכז  ןב  םייח  ןהכ , םירפא -  דאדח ,
"גילופירטמ םילשורינשת

םייחל20228. )ונרכז  בובאב  ) םיקידצ תיב  "טתכרעמ  ןילקורבסשת

םייחל20229. ריאמונרכז  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

םייחל20230. רתלאונרכז  בד  םייח  "ח  הבה לש  - ורכזל  "ט עשת

םייחל20231. ןהכהונרכז  השמ  ןב  םייח  "פירארה , קרבשת ינב 

םיכרכ20232.  2 םייחל -  םהרבאונרכז  ןב  ןימינב  םייח  לאפר  - ץרפ , "ז כרת
"ב יקינולש Salonikaלרת

םדקמ20233. םימי  לאומשיתרכז  "דגינה , "דעשת מח

הליהקבולז20234. 1976רפס 

הליהקהוולז20235. "הרפס  ביבאמשת לת 

הרבשבו20236. הנואגב  ץשומז ' הליהקץשומז -  "גרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

שא20237. רוא  קיזייאתורימז  קחצי  ןב  ןרהא  "חאריפש , קרבסשת ינב 

ןימינב20238. חספתורימז  ןמלק ב"ר  ןימינב  "דרגניס , םילשוריעשת

דוד20239. ריאמתורימז  ןב  דוד  םולש  "חץיבוריאמ , קרוי New Yorkערת וינ 

דוד20240. לארשיתורימז  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

א20241. םיקחה -  עשוהיתורימז  ןב  רזעילא  םייח  ףומולש ,
"חףסוי זירפצרת

תבשל20242. תוראובמה  )תורימז  ונממ םישוריפ   ) הדוהי םולש  "ססורג , םילשורישת

תבשל20243. תוראובמה  אביקעתורימז  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"חיולה םילשוריסשת

תופקה20244. רדסו  ןיזיפשואה  רדסו  רמושתורימז  לעבמ  ןהכה -  יכדרמ  םולב ,
םיקידצ דועו  "גםינומא  שמשעשת תיב 

לארשי20245. םיטויפתורימז  "ט.תוליפת  םילשוריפרת

לארשי20246. יכדרמתורימז  ןב  רסיא  לארשי  "אגרבנזור , השרו Warsawערת

לארשי20247. הנרתורימז  לוק  "אתאצוה  קרבלשת ינב 

לארשי20248. לארשיתורימז  רואמ  "וןוכמ  םילשוריעשת

לארשי20249. םשתורימז  "טםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ20250.  3 לארשי -  השמתורימז  ןב  לארשי  הרא , ' - גאנ "ט נש
היצנו Veniceש"ס

לארשי20251. ינבל  םיטויפתורימז  ,].תוליפת  "ד ערת ]., Frankfurt a. M

ןאסאק20252. חסונ  תישילש  הדועסל  ןוסוקדתורימז  םישלש  ינב  קרבתודסומ  ינב 

ץינשטיפאק20253. אטפא  תבשל -  םיקידצתורימז  יתפש  "דןוכמ  םילשוריסשת

.20254< הדוהי תחנמ   > תבשל באזתורימז  הדוהי  "זץיבוביל , קרבסשת ינב 

.20255< גרובשערפ םירפוס -  תיב   > תבשל םירפוסתורימז  תיב  "הןוכמ  ןודנולעשת

רזעילא20256. תולהת  תבשל -  רזעילאתורימז  קשמד  "עןוכמ  שת

הובג20257. ןחלש  סרטנוק  תבשל -  אנכשתורימז  ןב  קחצי  "זיקצדלוק , קרבנשת ינב 

ןעלוקסמ20258. וניתובר  תבשל -  םהרבאלתורימז  דסח  "בתודסומ  קרבנשת ינב 



ןעלוקסמ20259. "ר  ומדא תבשל -  איסוזתורימז  רזעילא  "הלגוטרופ , נשת

תובא20260. ץע  ףנע  םיחתפנ , םירפס  השלש  תבשל -  תבשתורימז  "טתורימז  שהאטמשת תירק 

.20261< םייח ךרד   > תבשל ריאמתורימז  הפיחרנטור ,

ראובמה20262. תבשל  )תורימז  ךרוע  ) םהרבא "הלזנג , םילשוריעשת

תוראובמה20263. תבשל  המלשתורימז  ןב  לואש  "גןינקאו , םילשורינשת

םימי20264. תדמח  "ט -  ויו תבשל  תוכילהותורימז  תודבוע  תוכלה  "דםיגהנמ  קרבעשת ינב 

.20265< השמ ירמא   > בוט םויו  תבשל  ריאמתורימז  ןב  השמ  "טשטיוד , הינתנעשת

.20266< אנרמאק  > םיניע רוא  רואיב  םע  תבשל  קיזייאתורימז  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "בהדוהי  םילשוריסשת

םיטוקילו20267. תורעה  םע  תבשל  יולהתורימז  השמ  "זרעגרעבמאב , נשת

אתבשד20268. ארוהנ  טוקלי  םע  תבשל  אבאשטתורימז  תונייעמ  "דןוכמ  םילשוריסשת

םירמתה20269. ריע  טוקלי  םע  תבשל  םירוביחתורימז  "דטקל  שח

וכז20270. םייח  הימעוט  שדוק -  תבשל  )תורימז  "זזנאצ הינתנסשת

שיא20271. תרות  יטוקיל  שדוק -  תבשל  המלשתורימז  קחצי  "זרגנוא , קרבסשת ינב 

.20272< הירא לוק   > שדוק תבשל  ןבתורימז  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"ח ויו "דסחניפ  עשת

שדוק20273. תבשל  ידיסחתורימז  "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"חרדנסכלא קרבנשת ינב 

.20274< ךתוכלמב וחמשי   > שדוק תבשל  בדתורימז  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "זםלהליו , קרבעשת ינב 

.20275< תומשנה םעונ   > שדוק תבשל  ליחנהלתורימז  "דהשרומ  שח

ןירבאק20276. שדוק -  תבשל  המלשתורימז  "טןמצלז , קרבעשת ינב 

"ד20277. נר "ק  הרה ירואיב  םע   > שדוק תבשל  תורימז 
< בקעיאוויצראפמ קחצי  ןב  דוד  ןתנ  "טץיבוניבר , "דעשת מח

בולעל20278. דודל > רומזמ   > שדוק תבשל  .םידיסחתורימז  "ט.תורימז  םילשוריסשת

.20279{ ישפנ האמצ   } שדוק תבשל  לארשיתורימז  ןב  ריאמ  םייח  "ארגה , פשת

בוט20280. םויו  שדוק  תבשל  בוטתורימז  םויו  שדוק  תבשל  "זתורימז  קרבסשת ינב 

ץינ20281. ' זיו חסונ  בוט , םויו  שדוק  תבשל  ריאמתורימז  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "חרגה , קרבסשת ינב 

ליהעווז20282. שדוק  תבשל  םירההתורימז  לא  "הןוכמ  םילשורינשת

תובא20283. ןורכז  שדוק  תבשל  םהרבאתורימז  דוד  "דםיובלדנמ , םילשוריסשת

שוהוב20284. גהנמכ  שדוק  תבשל  שוהובתורימז  "גתיב  םילשוריסשת

"ם20285. שרהמ שדוק  תבשל  השמתורימז  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"וןהכה םילשוריסשת

יול20286. תשודק  ינינפ  םע  שדוק  תבשל  בושטידרבמתורימז  ריאמ  ןב  קחצי  "דיול  דודשאעשת

ץישפאר20287. שדוק  תבשל  ןהכהתורימז  אגרש  םייח  "הןרטש , תילעעשת רתיב 

םינינפ20288. בר  תבשל  םייחתורימז  "גןהכ , םילשוריעשת

לארשי20289. תראפת  תבשל  בלסינאטסתורימז  לארשי  תראפת  "עןוכמ  תיליעשת רתיב 

אעיצמ20290. אבב  ירוגמ -  יבצתורימז  ןתנ  ןב  השמ  "הלקניפ , םילשוריעשת

דודל20291. רומזמ  בוטתורימז  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "דאפיל  סשת

תבש20292. םעונ  היראתורימז  דוד  ןב  רזעלא  "ולזירב , םילשוריסשת

םישלש20293. ינב  תרטע  םע  ןוסוקדתורימז  םישלש  ינב  "ד  "דמהיב קרבנשת ינב 



םירופ20294. יכדרמתורימז  ןב  ליוונאז  לאומש  "סטרפופ , הינמרג Germanyרת

יבצ20295. יבצתורימז  "דיקסבלשוק , םילשורישח

שדוק20296. דודתורימז  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , נשת

השמ20297. ךרב  תבשל  שדוק  יבצתורימז  םייח  ןב  השמ  "בםיובלטייט , פשת

"ל>20298. ארהמ ינינפ   > תבש השמתורימז  ןב  ביל  הירא  "זץניצ , דודשאסשת

ריכש20299. הנשמ  תבש -  המלשתורימז  רכשי  "טלאהטכייט , "דעשת מח

תבש20300. בוסירופמתורימז  "ר  "דומדא םילשוריעשת

אתביתמ20301. ראובמה -  תבש  רדהותורימז  זוע  "גתכרעמ  םילשוריעשת

ראב20302. ילע  תבש  ריאמתורימז  לארשי  "פןמטלא , "דשת מח

םולש20303. תבש  םע  תבש  ןהכהתורימז  םולש  "ססייוו , םילשורישת

הרות20304. ירבדו  םיגהנמ  טקל  םע  שדוק  תבש  תורימז 
ץינזוק תיב  לאנתניקידצמ  םילשוריבסשתרניזדר ,

םחנמ20305. לוק  שדוק  תבש  לאיחיתורימז  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "עבואט , םילשורישת

ךרובמו20306. םולש  תבש  אגרשתורימז  לאקזחי  ירבד  "גןוכמ  םילשוריסשת

לארשי20307. הבוש  םייחתורימז  ןב  ףסוי  והישאי  "דוטניפ , דודשאשח

תבש20308. לש  ילתפנתורימז  , םחנמ "טןב  םילשורישת

תבש20309. לש  "ל)תורימז  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "גאירול , בוקרטויפ Piotrkowפרת

ןיד20310. תיב  לאפרןמז  ןב  יח  םולש  םהרבא  "דיוומח , םילשורישח

תורודה20311. ךשמב  ויתורוקמו  עצוממה  דלומה  רודגיבאןמז  "ויתימא , "דעשת מח

עשוהי20312. רבדה  תנשמב  חספה  תברקה  לדנמןמז  םחנמ  עשוהי  "עגרבנרהא , קרבשת ינב 

ונייח20313. םחנמןמז  "טירצב , םילשוריסשת

םיכרכ20314.  3 וניתוריח -  "דץבוקןמז  "דעשת מח

ונתוריח20315. םינקזןמז  תפיסא  "בןוכמ  "דעשת מח

וניתורח20316. תודיסחהןמז  רוא  "אןוכמ  עשת

ונתורח20317. ימלועהןמז  םימימתה  ידימלת  "ודעו  סשת

ונתורח20318. הנרובדנןמז  רמתיא  תרמשמ  "דתכרעמ  קרבעשת ינב 

ונתורח20319. ףסויןמז  ןב  דוד  "אןהכ , םילשוריפשת

ונתרות20320. ןתמ  םינקזןמז  תפיסא  "זןוכמ  "דעשת מח

טקנ20321. השמןמז  יבצ  ןב  דוד  "דןהאק , עשת

וניתחמש20322. ףסויןמז  ןב  דוד  "עןהכ , םילשורישת

ונתחמש20323. ךלמילאןמז  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

ונתחמש20324. הנשהןמז  תומי  יפל  ונייח  תיבמ  "חםינמוי  "דעשת בח רפכ 

ונתחמש20325. רשאןמז  בקעי  "חןירפס , םילשורינשת

ג20326. ונתחמש -  דודןמז  תיב  ילייח  "אדעו  פשת

הליענ20327. תליפת  ןרהאןמז  ןב  רזוע , םייח  "דןהכ , קרבעשת ינב 

השעמל20328. הכלהה  הידידיינמז  "התנמ , םילשוריסשת

.20329< הנשי הרודהמ   > השעמל הכלהה  הידידיינמז  "גתנמ , םילשורימשת

םירופה20330. לארשיינמז  ןב  השמ  הדוהי  לאיחי  רגיצנד ,
ריאי "היבצ  קרבסשת ינב 



םירופה20331. יכדרמינמז  השמ  "ופראק , רפסנשת תירק 

לארשיו20332. הדוהי  הדוהיינמז  "הןדלוז , םורדעשת רפכ 

לארשי20333. אסיזינמז  ןב  לארשי  "דןילפאט , דווקילעשת

םיכרכ20334.  2 ןבואר -  קחציינמז  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "דץרווש , עשת

םיכרכ20335.  7 ןושש -  לאירזעינמז  "חטנמיצ , וגקיש Chicagoעשת

רואינשםינמז20336. ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  "ש , קז
באז "אןמלז  םילשוריישת

בא20337. - ולסכ םידעומו -  רורדםינמז  ןב  הליש  דוד , "אןב  םילשוריפשת

הכלהכ20338. הדוהיםינמז  "סיול , םילשורישת

םיכרכ20339.  2 םתכלהכ -  המלשםינמז  ןב  הדוהי  דוד  "אןייטשרוב , םילשוריפשת

ןוששל20340. ףסויםינמז  בוד  םייח  "אסנירג , דווקילפשת

םיזרא20341. קחצירמז  ךורב  "דרענייוו , םילשורינשת

האנ20342. בילרמז  הדוהי  ןב  ןמרביל  גרפ Pragueת"ךרזעילא 

חבושמו20343. האנ  ןהכהרמז  ילתפנ  ןב  ןילבול Lublinת"נהשמ 

הרותה20344. דובכל  האנ  םהרבארמז  ןב  לדנמ  םחנמ  "הלאמכורק , םדרטשמאלת
Amsterdam

.20345< השדח הרודהמ   > הרותה דובכל  האנ  םהרבארמז  ןב  לדנמ  םחנמ  "טלאמכורק , סשת

ומשל20346. יולהורמז  שייפ  םלושמ  והיעשי  םילשוריגרבנטור ,

והילא20347. דודתרמז  ןב  ףסוי  "פהיסאנג , סינות Tunisרת

ץראה20348. רודגיבאתרמז  "בלאירזע  םילשוריצרת

ץראה20349. לכימתרמז  לאיחי  "טץיבוניבר , םילשורימשת

ץראה20350. הדוהיתרמז  "חירדא , לאיזוענשת תיב 

ץראה20351. היראתרמז  יבצ  ןב  ןמחנ  "וןייטשדלוג , םילשורילשת

ץראה20352. םהרבאתרמז  ןב  יבצ  השמ  "א,לגופ , שת ], םילשורי

םיכרכ20353.  6 ץראה -  םייחתרמז  ןב  בקעי  "גבריב , ,פרת טשעפאדוב

םיכרכ20354.  7 ץראה -  יבצתרמז  םהרבא  "בלייוו , םילשוריסשת

םיכרכ20355.  2 ץראה -  באלסארבמתרמז  החמש  ןב  "ו]ןמחנ  לרת ], גרעבמעל

םיכרכ20356.  2 ץראה -  לאכימתרמז  ןב  קחצי  "טבהדאב , ,סרת םלשורי

םימשו20357. ץראה  דודתרמז  ןב  רזעילא  יכדרמ  "טרבוו , םילשורימרת

יולה20358. יולהתרמז  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ערגניזלוש , קרבשת ינב 

םיכרכ20359.  2 הדוהי -  הדוהיתרמז  ןזח  "טןטיבא , םילשוריסשת

קחצי20360. קחציתרמז  "חןרטש , עשת

םיכרכ20361.  4 עשי -  לארשיתרמז  ןב  ריאמ  בקעי  "לרטכש , םילשורישת

יכדרמ20362. דודתרמז  ןב  םולש  יזוע  "דיסלברט , לאינבישח

ףראדזיוה20363. לאירזעגילעז  ןב  רזעילא  םייח  ףרודזיוה ,
"הגילז סרת םילשורירחא 

תיעיבשה20364. באזתקעז  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

רפע20365. ינשי  .רתקעז  בקעי  "גןומולס , םילשורימשת

יכדרמ20366. יכדרמתקעז  "אןורגס , םילשורילשת

םיכרכ20367.  2 ןיריפש -  שריהתקעז  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "טאריפש , "דסשת מח



המוקה20368. לאינדףוקז  ןב  סחנפ  "זסיקריס , םילשורילשת

ארונ20369. המלשיקוקז  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

אשאד20370. ןירועבו  ארונד  "וןיקוקז  לת .והילא  יבד  "ואנת  גרפ Pragueלת

ךל20371. ורמאיו  למעלךניקז  רשא  "חןיילק , עשת

םהרבא20372. ןבןקז  םייח  םהרבא  ןורקרגיצנאד ,
סחניפ "גלארשי  השרו Warsawערת

ןרהא20373. לשיפןקז  םירפא  ןב  ןרהא  "חדירפ , מרת

ןרהא20374. דודןקז  יכדרמ  ןב  ףסוי  ןרהא  "צץרוק , בוקרק Cracowרת

ןרהא20375. ןימינבןקז  ןב  והילא  "דיולה , אטשוק Istanbulצת

ןרהא20376. ךלמילאןקז  ןב  ןרהא  "דדירפ , סרת

ג20377. ןרהא -  הדוהיןקז  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"אביל םילשורינרת

ןרהא20378. ןרהאןקז  ןוחמס , "בןב  דולנשת

.20379< השדח הרודהמ   > ןרהא ךלמילאןקז  ןב  ןרהא  "טדירפ , סשת

םיכרכ20380.  2 ןרהא -  יבצןקז  בקעי  ןב  ןרהא  - ןיקלאוו , "א ישת
"ח קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ20381.  2 ותיב -  קיזייאןקז  קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "אהדוהי  נשת

ןושרג20382. םייחןקז  גרבנזור ,

לאומש20383. לאינדןקז  "זלאומש  רימזיא Izmirטקת

הדוהי20384. קחציינקז  ןב  הירא  הדוהי  "זהנידומ , םילשוריטשת

הדוהי20385. הנחמ  קחציינקז  ןב  ביל  הירא  הדוהי  "טץיבורכלב , השרוצרת  Warsaw

םיכרכ20386.  2 הטילפה -  תיראש  המלשינקז  ןב  ןרהא  "ודלפנזור , םילשוריטשת

לארשי20387. תיראש  המלשינקז  ןב  ןרהא  "דדלפנזור , שח

םיכרכ20388.  10 ךל -  ורמאיו  המלשךינקז  לאומש  "טרלט , סשת

ןרהא20389. יכדרמרז  השמ  "טפראק , קרבמשת ינב 

םיכרכ20390.  2 יבצה -  יבצרז  קחצי  ןב  באז  "זגרבנכייר , קרבמשת ינב 

םיכרכ20391.  3 ןחלשה -  םירפארז  ןב  והילא  השמ  ךונח  "אעביורט , םילשורינשת

ג20392. ןחלשה א -  ןחלושהרז  "זרז  םילשוריישת

הרותה20393. רברז  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "דגרבסורג , כשת

בהז20394. םהרבארז  ןב  ףלוו  באז  "ואדנאל , ביבא Tel Avivטשת לת 

בהז20395. אשיזרז  ןב  דוד  "גםיובננורטיצ , ירוגליב Bilgorajצרת

בהז20396. בודרז  דוד  ןב  שריה  יבצ  "נשלזיימ , שת

בהז20397. שטשיברופמרז  דוד  ןב  "זךורב  בוקרק Cracowית

בהז20398. בודרז  ןועמש  ןב  ןבואר  גילז  "חקינזלז , םילשורימשת

בהז20399. יולהרז  באז , ןימינב  "חגרפ , םילשוריסשת

בהז20400. "ןרז  רהב םוחנ  ןב  ןמלז  המלש  "טיועל , םילשוריסשת

בהז20401. םייחרז  ןב  בקעי  "גחמצ , םילשוריעשת

.20402< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > בהז םייחרז  ןב  בקעי  "טחמצ , עשת

בהז20403. השמרז  ןב  ריאמ  לארשי  "פץישפיל , תיליעשת רתיב 

בהז20404. קחצירז  ריאמ  "בשטיוואלימש , ןילקורבפשת



הרות20405. רתכ  בהז  םהרבארז  ןב  ףלוו  באז  "אאדנאל , השרו Warsawסרת

ףסכ20406. ןימינברז  ןב  םהרבא  לאיחי  רבליז ,
"טעשוהי קרב Bene Berakישת ינב 

םירפוס20407. רפוסרז  - רגיא תלשוש  תובא  "הישאר  קרבמשת ינב 

קדצ20408. ןמלזרז  םלושמ  ןב  יבצ  דוד  גרובצאק ,
"חןהכה ,לרת גרובסערפ

םיכרכ20409.  2 הרות -  המלשרז  תרטע  שרדמ  תיב  "חץבוק  םילשוריישת

ןימי20410. לאפרעורז  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  כשת

םלוע20411. לאפרתועורז  "זרז , "דעשת מח

טנרב20412. בקעיחרז  "גןיגרוח , ביבא Tel Avivשת לת 

בקעי20413. בקעיחרז  "דיחרזמ , דולנשת

רכשנ20414. ןרהאזירז  ןב  לאוי  "ןץרווש , םילשורישת

םהרבאד20415. יולהאתוזירז  ןרהא  השמ  ןב  חונ  םהרבא  "ברלה , קרוי New Yorkישת וינ 

.20416< השדח הרודהמ   > םהרבאד יולהאתוזירז  ןרהא  השמ  ןב  חונ  םהרבא  "דרלה , םילשורישח

םיכרכ20417.  9 ינשה -  חרזתחירז  - גיטפהרו , "ג לשת
"א םילשוריסשת

ךוניחב20418. ןינבו  המלשהעירז  "והבלוו , םילשורינשת

קחצי20419. דודתעירז  ןב  קיזיא  קחצי  "הקיש , גרפ Pragueעש

תודהיב20420. תותכו  םהרבאםימרז  "זןמרוק , ביבאכשת לת 

םיכרכ20421.  2 םיזמרו -  דודםימרז  לאומש  "דבראפדלוג , שח

םהרבא20422. בוטערז  םוי  ןב  םהרבא  "חידנוב , גרפ Pragueסקת

םהרבא20423. באזערז  ןימינב  ןב  םהרבא  "הץישפיל , ךבצלוז Sulzbachמת

םהרבא20424. דודערז  ןב  לארשי  םהרבא  "טןהכ , גרובמה Hamburgנקת

םהרבא20425. בקעיערז  םחנמ  ןב  ןמלז  המלש  "דקינזלז , םילשורינשת

םהרבא20426. םהרבאערז  "דןומיימ , דודשאסשת

םהרבא20427. ןבוארערז  ןב  םהרבא  "טומש , הבוטנמ Mantuaצת

םהרבא20428. רכשיערז  םהרבא  ןב  באז  יבצ  "ארקצאר ,  בוקרק Cracowנרת

םהרבא20429. םהרבאערז  "אאזרוטכ , ונרוויל Livornoפקת

םהרבא20430. ריאמערז  ןב  םהרבא  "חיזנכשא , הנליו Vilnaמרת

םהרבא20431. באזערז  הדוהי  ןב  םייח  ןבואר  "אקעוואד , דווקילסשת

םהרבא20432. שורפערז  םהרבא  יבר  "טיאצאצ  םילשורינשת

םהרבא20433. והילאערז  ןב  םהרבא  "וןבסא , קרבעשת ינב 

םהרבא20434. רטלאערז  ןב  יבצ  באז  םהרבא  לשריה ,
"זריאמ קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ20435.  2 םהרבא -  דודערז  ןב  םהרבא  - יקחצי , "ב צת
"ג אטשוק Istanbulצת

םיכרכ20436.  3 םהרבא -  ,ערז  ריבטפול רזעלא -  ןב  םחנמ  אבמעז ,
ביל ןב  "וםהרבא  קרבסשת ינב 

יבהוא20437. םהרבא  םשערז  "חםוליעב  שמשסשת תיב 

א20438. יבהוא -  םהרבא  תירונערז  רוד , - "דלאג "דשח מח



ןרהא20439. ?ערז  בוד ןב  ןרהא  "זשלטיי , גרפ Pragueנקת

ןרהא20440. ןרהאערז  ןב  "זלאירזע  הוקלוז Zholkvaיקת

ןתיא20441. רזעילאערז  "טןודרוג , משת

םינומא20442. הימחנערז  ןב  הדוהי  רסיא  לארשי  "סןילאמ , םילשורישת

תמא20443. המלשערז  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

תמא20444. לאומשערז  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"גיולה קרבעשת ינב 

.20445< השדח הרודהמ   > תמא דועסמערז  "הביבגז , םילשוריעשת

תמא20446. דועסמערז  "וביבגז , ונרווילרת

םיכרכ20447.  4 תמא -  קחציערז  םהרבא  ןב  לאעמשי  - ןהכ , "ו מקת
"ג ונרוויל Livornoפקת

םיכרכ20448.  3 םולש - > תבהא  תרודהמ   > תמא קחציערז  םהרבא  ןב  לאעמשי  "בןהכ , םילשוריפשת

םישנא20449. םישנאערז  "בערז  סרת

.20450< יתבר אתקיספ  לע   > םירפא םחנמערז  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"גשונאמ בובלירת  Lvov

ךורב20451. רזעילאערז  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"טםייח תירבה Unitedישת תוצרא 

ךורב20452. השמערז  ןב  רייגצ  ךורב  "בןהכ , קרבסשת ינב 

ךורב20453. ףסויערז  בקעי  ןב  "זךורב  השרו Warsawלרת

םיכרכ20454.  2 ךורב -  בובלמערז  יולה  ךורב  ןב  ילנמ  קבסדנו Wandsbeckת"צםחנמ 

ךרב20455. "בץבוקערז  םילשוריסשת

םיכרכ20456.  4 ךרב -  קיזייאערז  קחצי  ןב  ךרב  היכרב  בוקרק Cracowת"ואריפש ,

םיכרכ20457.  2 ישילש -  ךרב  לצגערז  םיקילא  ןב  ךרב  תנשהיכרב  רחא 
"ה צת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

דג20458. לאירבגערז  "טידיוד , ןאשעשת תיב 

דוד20459. דודערז  ןב  םולש  יזוע  "דיסלברט , לאינבישח

"ד>20460. רוי "ח  וא  > דוד ב ג הברערז  ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - - ןהכ "ה סרת
"ב םילשוריישת

דוד20461. םולשערז  "זיסאילא , ביבאסשת לת 

א20462. דוד -  הברערז  ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - - ןהכ "ה סרת
"ב םילשוריישת

"מ>20463. וח "ז  עהא  > דוד ב ג הברערז  ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - - ןהכ "ה סרת
"ב םילשוריישת

"ד20464. רוי "ח  וא ב ג -  השדח > הרודהמ   > דוד הברערז  ' גמ קותעמ  יסאס  ןתנוהי , - "טןהכ "דעשת מח

ץראה20465. םהרבאערז  ןב  יבצ  ףסוי  "איולה , םילשורישת

יאמד20466. תוכלה  ץראה -  ןרהאערז  השמ  ןב  והילא  יכדרמ  "זץשולס , קרבעשת ינב 

םיכרכ20467.  2 ץראה -  ןהכהערז  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

םיכרכ20468.  4 םילוליה -  באזערז  ןימינב  ןב  ןהכה  רשא  "דשטיוד , קרבסשת ינב 

םולשה20469. )ערז  ותאג  ) םולש ןב  בקעי  , "דןהכה הברשח ג'

םייח20470. ןימינבערז  ןב  םייח  "זאדורב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

רואמל20471. תיתכ  םייח -  דודערז  ןב  קחצי  "אןהכ , הירבטסשת

םייח20472. םולשערז  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "חרפוס , םילשורימשת



א20473. הדוהי -  הדוהיערז  ןב  ןרהא  השמ  "דןיקנבוט , הרמשח וטס 

םיכרכ20474.  5 הדוהי -  לכימערז  לאיחי  םייח  "אגרבדלוג , דווקילפשת

םיכרכ20475.  6 םי -  סחנפערז  "אידנוב , קרבפשת ינב 

בקעי20476. הדוהיערז  ןב  לאיתלאש  בקעי  "בוינינ , םילשוריערת

בקעי20477. חספערז  ןב  בקעי  "הץינוק , טריפ Fuerthכקת

בקעי20478. )ערז  ותאג  ) םולש ןב  בקעי  , "חןהכה הברצרת ג'

האפ20479. בקעי -  בקעיערז  ןב  והיעשי  יכדרמ  "טיקסנלרוא , םילשוריסשת

בקעי20480. לאומשערז  ןב  םייח  בקעי  םיאנ , "דןב  ונרוויל Livornoמקת

בקעי20481. רשילאערז  ןב  ןויצ  ןב  "וןהכ , םילשורינשת

.20482< השדח הרודהמ   > בקעי הדוהיערז  ןב  לאיתלאש  בקעי  "דוינינ , דעלאשח

םיכרכ20483.  3 בקעי -  דודערז  קחצי  ןב  בקעי  "דגרובצניג , גרפעקת  Prague

םיכרכ20484.  2 בקעי -  םחנמערז  ןב  ןמלז  המלש  קינזאלאז ,
"דבקעי םילשורינשת

םיכרכ20485.  38 בקעי -  אריווקסערז  ןוכישד  םיללוכה  "דזכרמ  משת

םיכרכ20486.  2 בקעי -  בקעיערז  ןב  רידכ  לאפר  "זןאבצ , הבר Djerbaטשת ג'

םיכרכ20487.  3 בקעי -  ןהכהערז  שובייפ  םייח  ןב  "גבקעי  רובד Nowyסקת יבונ 
Dwor

קחצי20488. היראערז  סחניפ  ןב  בקעי  "בטאלבטוג , םילשוריצרת

קחצי20489. היעשיערז  ןב  קחצי  - היטע , "ג נקת
"ד ונרוויל Livornoנקת

קחצי20490. לאיחיערז  השמ  ןב  קחצי  םייח  ןאמליש ,
"דלכימ ןדיק Kedainiaiצרת

קחצי20491. ןרהאערז  ןב  קיזייא  קחצי  ןדיק Kedainiaiת"שץיבוניבר ,

קחצי20492. יכדרמערז  ןב  קחצי  לאוי  "חןגובנלנצאק , השרו Warsawנרת

קחצי20493. בקעיערז  ןב  קחצי  "חוזורבמול , סינות Tunisכקת

קחצי20494. קחציערז  ןב  םהרבא  "חגרבנזייא , הוקלוז Zholkvaלרת

.20495< בתכה ןוכמ   > קחצי א בקעיערז  ןב  קחצי  "זוזורבמול , םילשורינשת

קחצי20496. ןתנערז  קחצי  ןב  יבצ  םייח  "בןרוהנייא , קרבעשת ינב 

קחצי20497. .מ.רערז  "איזנכשא , םילשוריעשת

ב20498. קחצי -  וואנשימאערז  חסונ  תבש  "התורימז  נשת

םיכרכ20499.  3 קחצי -  בקעיערז  ןב  קחצי  "כתויח , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ20500.  2 קחצי -  ןבערז  קחצי  השמ  ןרהא  םובנארג ,
"טםהרבא םדרטשמאמקת

Amsterdam

םיכרכ20501.  7 קחצי -  םייחערז  דוד  "דיחלמ , םילשורישח

םיכרכ20502.  16 קחצי -  קחציערז  בד  ןב  ףסוי  בקעי  "דפוטניל , םילשוריסשת

לארשי20503. םשערז  קרבםוליעב  ינב 

םיכרכ20504.  2 לארשי -  ףסויערז  ןב  "הבקעי  הנוטלא Altonaצת

יכדרמ20505. יכדרמערז  "דץראווש , ןילקורבמשת

ןויצ20506. יכדרמערז  השמ  "דפראק , םילשורינשת

םיכרכ20507.  4 ןויצ -  םולשערז  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "דרפוס , םילשוריעשת

התבצמ20508. שדק  רנימוהערז  תחפשמ  םילשוריתודלות 



שדוק20509. יולהערז  םייח  ןב  "הלאומש  הוקלוז Zholkvaקת

שדוק20510. שובייפערז  רזעילא  ןב  השמ  "חרנרק , ןילרב Berlinנקת

שדוק20511. רבערז  רכששי  ןב  לאומש  "זדניירפ , גרפ Pragueפקת

םיכרכ20512.  3 שדוק -  לדנמערז  םחנמ  ןב  יבצ  ילתפנ  "דץיוורוה , םילשוריישת

םיכרכ20513.  4 םלשה  -  > שדוק לדנמערז  םחנמ  ןב  יבצ  ילתפנ  "טץיוורוה , דודשאסשת

התבצמ20514. שדוק  היעשיערז  רשא  "גןיבור , םילשורילשת

םיכרכ20515.  4 התבצמ -  שדוק  םחנמערז  ןב  השמ  "וףארג , טריפ Fuerthנת

.20516< זעבו ןיכי   > בר ןונגערז  ןב  "בדועסמ  ונרוויל Livornoמקת

םימחר20517. םימחרערז  לאגי  "גןהכ , םילשוריעשת

לאומש20518. "לערז  גס ליוונאז  לאומש  ןב  "וךורב  נקת

ליח20519. תשא  השדח - > הרודהמ   > ןושמש לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "הינמחנ , דרעעשת

.20520< הבהאמ הבושת   > ןושמש לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "הינמחנ , דרעעשת

םיכרכ20521.  3 ןושמש -  לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "חינמחנ , הבוטנמ Mantuaלקת

םיכרכ20522.  3 ןושמש > - ירפ   > ןושמש לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "פינמחנ , דרעשת

םיכרכ20523.  2 המילש > - הרודהמ   > ןושמש לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "אינמחנ , "דפשת מח

םירחבנ20524. םישורד  טקל  ראובמה -  ןושמש  לאכימערז  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "אינמחנ , "דפשת מח

ףסויד20525. יחאערז  והילא  ןב  ףסוי  'ל , "טגרוב ונרוויל Livornoרת

ףסויד20526. יולהאערז  םירפא  "טהלנמ , קרבעשת ינב 

םידעומ20527. איח -  יולהאערז  ףסוי  םייח  "וןמדירפ , עשת

אמייקו20528. אייח  והילאאערז  ןב  יכדרמ  םייח  "אןהארק , תיליעעשת ןיעידומ 

אשידק20529. ךלמילאאערז  "זץיוורוה , סשת

אמייק20530. קחציאערז  ןב  השמ  םהרבא  "זדניקסיז , םילשוריסשת

םיכרכ20531.  2 לחר -  לש  םחנמהערז  ןב  ןמלז  המלש  קינזאלאז ,
"דבקעי םילשורינשת

א20532. השדח - > הרודהמ   > םהרבא לש  םהרבאוערז  גא ,' ' "דגח םילשוריעשת

םיכרכ20533.  2 םהרבא -  לש  םהרבאוערז  גא ,' ' - גח "ד מרת
"ח םילשוריפרת

קחצי20534. לש  הדוהיוערז  ןב  קחצי  "ואקידצ , סינות Tunisנרת

הליהקוואדרארישז20535. סרייא1961רפס  סונאוב 

"ג20536. שת לולא ה' קחציח"י  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "מןוסרואינש , שת

טרופקנרפ20537. יפ  דוהילא  ץקיקמתלאח  לואש  "אילש , הברישת ג'

תיתגלפמ20538. יתלב  "ד  לאומשבח םהרבא  "חטעיקוב , "דעשת בח רפכ 

תירוביצ20539. תונקסע  שטיוואבויל -  "ד  םשבח "אםוליעב  קרוי New Yorkישת וינ 

םינש20540. תוירק ל"ה  "ד  תודיסחבח תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "גבח ןיקצומעשת תירק 

תודגההו20541. תושרדמהו  תוישעמה  תודגההורובח  תושרדמהו  תוישעמה  "טרוביח  היצנו Veniceנש

תרובשתהו20542. החישמה  אישנהרובח  אייח  ןב  - םהרבא  "ג ערת
"ד ןילרב Berlinערת

הבושתה20543. המלשרובח  ןב  םחנמ  "ויריאמ , םילשורילשת

תוכרב20544. תכסמב  םילשוריתורובח  ינוב  "בללוכ  םילשוריעשת



תכסמ ב"ק20545. לע  .עתורובח  "וילקרב , םילשוריסשת

תובותכ20546. תכסמ  לע  לאומשתורובח  ןב  בקעי  "חהכיווש , םילשוריסשת

"א20547. טילש שטיוד  "א  רגה "ר  ומ ורמאנש ע"י  רשאתורובח  "חשטיוד , קרבנשת ינב 

תובותכ20548. תויגוסה -  רדס  לע  ובתכנש  הרותתורובח  לש  הלמע  "טתבישי  םילשוריעשת

ירעי20549. םהרבא  ןנחלאירובח  ןב  ירוא  ןירוח , "טןב  םילשורישת

.20550( בטורהו רועה  קרפ   ) ןילוח הרהט -  השמירובח  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"בןרהא קרבסשת ינב 

םיטוקל20551. קחציירובח  ןב  גילז  ירזעיבא  תוילגרמ ,
"הקזיא היצנו Veniceעת

חספה20552. בקעיתרובח  ןב  םייח  "ובל , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ20553.  3 הדמח -  ילכ  ימלועהתרובח  ךוניח  "זיכרד  תיליעעשת ןיעידומ 

אתשידק20554. ריאמאתרובח  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "דרגה , קרבסשח ינב 

ךראפ20555. ךשאר  לע  ןבשובח  רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "טעשוהי  םילשוריסשת

םדא20556. ןרהאביבח  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

םדאה20557. ןמלקביבח  "חשיפסיו , קרבעשת ינב 

"ה20558. בקד ימק  אתיירוא  בקעיאביבח  ןב  השמ  "חוריבודרוק , קרבנשת ינב 

תועינצה20559. םשתוביבח  "דםוליעב  "דשח מח

הרותה20560. יכדרמתוביבח  "זשייע , תפצסשת

ןיבוריע20561. ביליביבח  הירא  ןב  םייח  יבצ  "טלזרמ , תילעעשת ןיעידומ 

םירוסי20562. םייחםיביבח  השמ  "בןאטיוט , םילשוריפשת

אתעבקבד20563. ןמלזןיביבח  דוד  ןב  בד  אביקע  "חסקופ , םילשוריסשת

םירוסי20564. ןהכהןיביבח  המלש  ןב  בד  לאומש  "סטלבנזייא , םילשורישת

םיכרכ20565.  6 לארשי -  היראןיביבח  לארשי  ןב  ךונח ח  "ורסגלוש , עשת

םיכרכ20566.  2 זוע -  ףסויןויבח  םייח  ןב  גילז  לאירזע  גרבניו ,
"מדוד םילשורישת

ןמית20567. ןימינבןויבח  םיסנ  הלמרילאילמג ,

ףסוי20568. באזתוליבח  רשא  ןב  ףסוי  חדלישהטאר , '' עשת

הדוהי20569. ינב  הדוהילבח  ןב  ןועמש  - ויליבח , "ד נת
"ה הבוטנמ Mantuaנת

ןימינב20570. לארשילבח  ןב  ןימינב  םייח  ןיקפיל ,
"דוהיתתמ דהצרת הקירפא  גרובסנהוי ,

ףסכה20571. המלשלבח  םייח  ןב  ריאמ  קחצי  "זןגובנלא , קרוי New Yorkצרת וינ 

ףסכה20572. בקעילבח  ןב  ךונח  "פץיבוניבר , םירעישת תירק 

הדוהי20573. היראוולאקמלבח  לארשי  ןב  "סהדוהי  הנליו Vilnaקת

.20574< השדח הרודהמ   > טפשמה םלוא  ףסוי  םייחלבח  ןב  לדנוז  ףסוי  "ברנטוה , םילשוריפשת

םיכרכ20575.  4 ףסוי -  םייחלבח  ןב  לדנוז  ףסוי  - רנטוה , "מ רת
"ב השרו Warsawפרת

םיכרכ20576.  4 בקעי -  לכימלבח  לאיחי  ןב  בקעי  אבא  בוכורב ,
"גןהכה הנליו Vilnaפרת

תויחהל20577. שריהלבח  יבצ  ןב  השמ  "גיוגולג , הנוטלא Altonaסקת

םיאיבנ20578. יולהלבח  לאפר  ןב  "גבקעי  השרו Warsawמרת



םיכרכ20579.  2 הלחנ -  לארשילבח  ןב  הימחנ  - ןאמדירפ , "ע רת
"ב ץוערת  Vac

םיכרכ20580.  25 ותלחנ -  םייחלבח  ןב  בקעי  "דןייטשפא , הנומצעשח

םיכרכ20581.  8 ותלחנ -  היכרבלבח  םייח  "וןמרביל , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ20582.  2 ותלחנ -  יבצלבח  בקעי  "ארכלב , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םייח20583. ריאמילבח  עשוהי  ןב  רזוע  םייח  "בלטנזור , םילשוריעשת

רצוי20584. ןרהאילבח  "דיקסרוס , קרבלשת ינב 

תימי20585. היחתפילבח  ןב  יבצ  השמ  "ההירנ , תוגספסשת

םיכרכ20586.  2 חישמ -  רזעילאילבח  לארשי  "חקירנק , עשת

וננמזב20587. חישמ  יולהילבח  לאפר  "אגרבנזייא , םילשורימשת

םירשי20588. תליסמ  רפסל  רואיבו  חישמ  רזעילאילבח  לארשי  "בקירנק , םילשוריעשת

םיכרכ20589.  5 םימיענב -  ןימינבםילבח  ןב  ביל  הדוהי  - טראביורג , "א סרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowצרת

.20590< תופסוה סרטנוק   > תישארב ןורשה  השמתלצבח  ןב  יכדרמ  "חךבילרק , םילשוריסשת

ןורשה20591. חספתלצבח  ןב  ןמלז  והילא  "הןירדיוו , םילשוריסרת

ןורשה20592. םייחתלצבח  ןב  השמ  "ב,ךישלא , נש ], האיציניו

םיכרכ20593.  3 ןורשה -  עשוהיתלצבח  ןב  שינומ  םחנמ  דוד  "ד , באב
"אלשה ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ20594.  10 ןורשה -  השמתלצבח  ןב  יכדרמ  "זךבילרק , םילשוריסשת

ירישב20595. איחי  יברל  ןורשה  איחיתלצבח  "חירישב , םילשוריסשת

םיכרכ20596.  2 "ס -  שה רדס  לע  ןורשה  עשוהיתלצבח  ןב  שינומ  םחנמ  דוד  "ד , באב
"גלשה םילשורינשת

םיכרכ20597.  2 איבנה -  ןבקובקבח  יול  סומינולק -  ןב  סומינולק 
ול סחוימ  "ג .) בלר  ) ןושרג

 - "ג ער
"ח םילשורילשת  - ורזפ  Pesaro

םיכרכ20598.  5 םירמא -  "וץבוקרבח  םילשוריסשת

הרותה20599. ירמאמ  לסיזרבח  החמש  "דאדיורב , םילשורינשת

תומבי20600. םירועש -  היבוטרבח  ןב  ןמלז  "גגרבטור , קרבמשת ינב 

הנשויל20601. הרטע  יריזחמ  לאיחיארבח  ןב  ףסוי  אביקע  "גרגניזלש , ,נרת םלשורי

םיכרכ20602.  6 הכלהו -  ףסויהרבח  ןב  םירפא  "גץיבונמלז , היתבנשת תרכזמ 

הליהקו20603. םירקחמהרבח  "אץבוק  םילשורינשת

שוריגה20604. רחאל  דרפס  ידוהי  תוברתו -  םירקחמהרבח  "זץבוק  םילשורינשת

רואל20605. םייניבה  ימי  יהלשב  תינוכית  םי  תידוהי  הרבח 
ריהק םהרבאתזינג  "ודוד , קרויעשת וינו  םילשורי 

הנשויל20606. הרטע  יריזחמ  לאיחיהרבח  ןב  ףסוי  אביקע  "ורגניזלש , םילשוריטשת

"ה20607. לעמ לאיחיהרבח  ןב  ףסוי  אביקע  "זרגניזלש , ןורבחסשת

םילוח20608. רוקיב  לש  השודק  לאומשהרבח  ןב  יכדרמ  היקזח  ןאסאב ,
"נםייח רימזיא Izmirרת

"א20609. שחג אשידק  אשידקהרבח  הרבח  םילשורי.םילשורי 

"ד20610. נשת תוערואמ  דע  "ט  פרת תוערפמ  ןרהאןורבח -  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

מןורבח20611. - ירופצ , "ד םילשורישח

שדוקה20612. ריע  לאומשןורבח  םהרבא  "טטעיקוב , "דנשת בח רפכ 



םיכרכ20613.  71 בקעיאתורבח -  "דץיבלוש , םילשורישח

העד20614. יולירבח  תדובע  ללוכ  "דץבוק  רומיטלובעשת

לארשי20615. לכ  והיעשיםירבח  ןב  םהרבא  והיעשי , "חןב  ,שת ביבא לת 

םיבישקמ20616. דומלתהםירבח  רואמ  תבישי  "ןץבוק  תובוחרשת

יאמד20617. באז -  תרות  םיבישקמ -  ינרותםירבח  "זץבוק  םילשוריעשת

םדא20618. רואינשתרבח  ןב  לשיפ  עשוהי  ןוסרואינש ,
"זןמלז ,פרת השרו

תונקת20619. םהרבא -  תיב  אנליוותרבח  "אללוכ  םילשורינרת

המלש20620. םרכ  המלשתרבח  םרכ  "אתרבח  םילשורינרת

םימדרנ20621. יציקמ  םימדרנתרבח  יציקמ  "דתרבח  םילשוריכשת

ריאמשבח20622. םייח  ןב  באז  ןרהא  "וילוכשא , ,צרת םילשורי

םיכרכ20623.  3 ראפ -  ןמלזשבח  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

והילא20624. והילאתבח  "אקאווטיל , פשת

שדקה20625. בקעיתבח  ןב  ביל  לאיתוקי  "טןוילע , השרו Warsawנרת

שדוקה20626. ריאמתבח  והיעשי  ןב  והילדג  "זןוטסרבליס , םילשוריצרת

םילשורי20627. יולהתבח  בוד  ןב  םייח  "דץיוורוה , םילשוריכשת

םילשורי20628. קיזייאתבח  קחצי  ןב  והילא  "אןוזהרש , השרו Warsawמרת

םיכרכ20629.  3 םלשורי -  יולהתבח  בוד  ןב  םייח  "דץיוורוה , םילשורירת

ןויצ20630. בודתבח  ףסוי  "דןאבול , םילשורישח

.20631( תומוקמ יארמ  "א  שרהמ  ) ןויצ ביילתבח  הירא  "דךעלפונק , ביבאכשת לת 

לאומש20632. ןושרגתבח  ןב  לאומש  - אינדור , "א צרת
"ה ןדיק Kedainiaiצרת

ףיסאה20633. ןמלזגח  המלש  ןב  והילא  "סשיפסייו , םילשורישת

ףיסאה20634. יטרונוקגח  קחצי  השמ  "יילומלא , דרגלב Belgradeרת

ףיסאה20635. דודגח  תיב  ילייח  "דדעו  עשת

ףיסאה20636. ןמלזגח  המלש  ןב  לאומש  "חךאברעיוא , םילשוריעשת

ףיסאה20637. .וגח  " שת .תוכוס  ימי  העבש  .םינוקית 
הבר "וג' הברשת ג'

םיכרכ20638.  2 ףיסאה -  החמשגח  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"גםנוב קרבנשת ינב 

ולסכ20639. י"ט  הלואגה -  "בץבוקגח  ןילקורבכשת

לארשי20640. תוליהקב  הכונחה  ףסויגח  םילשורידלשתרעש 

הנומימה20641. ריאמגח  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"ביכדרמ םילשורינשת

הלואגל20642. םינפ  הנומימה -  והילאגח  "ההנשוש , םילשוריעשת

םיכרכ20643.  2 תוצמה -  החמשגח  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"גםנוב קרבסשת ינב 

שיא20644. חיש  תוכוסה -  הנקלאגח  םהרבא  אריפש , - "זאנהכ םילשוריעשת

הדגאבו20645. הכלהב  תוכוסה  "דץבוקגח  עשת

ויתווצמו20646. תוכוסה  ןרהאגח  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורינשת

חספה20647. השמגח  ןב  דוד  "גןאדיע , םילשוריסרת



חספה20648. בילגח  והירמש  "גץיוורוה , צרת

חספה20649. עשוהיגח  "דןמטפש , ןודנולישת

חספה20650. השמגח  ייח  "דתבישי  םילשורישח

הדגאבו20651. הכלהב  חספה  "דץבוקגח  םילשוריעשת

הדגאבו20652. הכלהב  חספה  םולשגח  דוד  "ביקנ , םילשוריפשת

לארשי20653. תשרומב  חספה  ףסויגח  "חרעש  םילשורילשת

ונתרייעב20654. חספה  האלגח  "וןאקרב , ,שת םלשורי

תועובשה20655. החמשגח  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"זםנוב קרבנשת ינב 

תועובשה20656. םהרבאגח  לארשי  ןב  היעשי  "ערטכש , קרבשת ינב 

תועובשה20657. םינמזגח  "דתרדיס  םילשוריכשת

תועובשה20658. לאפרגח  ןב  ןושמש  "גשריה , ,פרת זדול

הדגאבו20659. הכלהב  תועובשה  "עץבוקגח  םילשורישת

הדגאבו20660. הכלהב  תועובשה  םולשגח  דוד  "ביקנ , םילשוריפשת

דעומו20661. לאפרגח  "הףירקלא , קרבעשת ינב 

ןויצמ20662. לארשיגח  ידעומ  לע  םירמאמ  "אטקל  םילשוריפשת

הכלהכ20663. תועובש  קחציגח  ןב  ישיבא  םהרבא  "דיול , דעלאעשת

לאומש20664. שריהגח  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "חקינלור , "דסשת מח

עלסה20665. יולהיוגח  יבצ  הנוי  ףסוי  "זץיבורוה , קרבלשת ינב 

םיכרכ20666.  7 עלסה -  טידנעביוגח  ךורב  לאומש  ןב  הנוי  "זהבואט , רפסעשת תירק 

דפאה20667. םהרבארוגח  ןב  דוד  "הונאפיפ , היפוס Sofiaפרת

לאומש20668. גרובצנאלמתרוגח  לאירזע  ןב  "בלאומש  רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

דוד20669. לארשייגח  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

םיכרכ20670.  2 דוד -  דודיגח  ץקיקמ  "וןודעס , קרבנשת ינב 

הדוהי20671. בקעייגח  ןב  הדוהי  רא , ' "וגנ הזיפ Pisaעקת

םיכרכ20672.  2 וידעומו -  לארשי  רעונליגח  תוחיש  ירפס  ךותמ  "דטוקיל  משת

רשע20673. העברא  השמתגיגח  ןב  המלש  ןרע  "חןהכ , םילשוריעשת

החיתפה20674. תירבעהתגיגח  הטיסרבינואה  "ה.םילשורי  םילשוריפרת

לגרה20675. םייחתגיגח  ןב  ןתנ  "גםרמע , יקינולש Salonikaירת

המלש20676. ךלמילאתגיגח  דוד  ןב  המלש  "חרלימ , הוקתכשת חתפ 

תירבעםיגח20677. ירבוד  "וזכרמ  עשת

םינמזו20678. והילאםיגח  ןב  קיזייא  קחצי  "חןייטשנכייא , צרת

ולסכ20679. שדוח  םינמזו -  "דםיגח  בח ךוניח  "זתשר  "דסשת בח רפכ 

םינמזו20680. םולשםיגח  יולב , בדנ -  "וןהכ , "דעשת בח רפכ 

םינמזו20681. דודםיגח  ןב  והילא  לאימחרי  וק , ' צוב
זירפסיראפהדוהי

םיכרכ20682.  2 םינמזו -  והילאםיגח  ןב  הדוהי  "דיערד , עבשסשת ראב 

םיכרכ20683.  3 םינמזו -  היראםיגח  אביקע  קחצי  "הזר , םילשורינשת

םידעומו20684. ךלמילאםיגח  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"יןהכה םילשורישת



םידעומו20685. ריאמםיגח  ןב  םהרבא  "הלאירוצ , םילשוריסשת

אידג20686. שמשדח  דםימחר , '' מח

םיכרכ20687.  3 קלחו -  ףסוידח  בקעי  ןב  ךורב  - ןאמסא , "ב מרת
"א הנליו Vilnaערת

םיכרכ20688.  4 קלחו -  יבצדח  השמ  שורפ ,

ב20689. "ח -  וירב "ר  שיעידח ןב  היננח  "היערד , קרבנשת ינב 

"ה20690. אנ "ר  םיסינדח "אםיקילא , ,ערת םלשורי

םיכרכ20691.  10 םייחה -  ןרהאתוודח  "חיאכז , םילשורינשת

תולמעה20692. והיעשיתוודח  ןב  ףסוי  םחנמ  "אסאלב , "דפשת מח

םיכרכ20693.  2 ףסוי -  םייחתוודח  ןב  ףסוי  "דדנרב , םילשוריעשת

םיכרכ20694.  4 בקעי -  בקעיתוודח  "הקיפות , תילעעשת רתיב 

םיכרכ20695.  4 יכדרמ -  יכדרמתוודח  "וןוילופא , םילשוריסשת

.2069612 תעאתוודח -  "בבתכ  "דפשת מח

םיכרכ20697.  2 אשרדמ -  יבד  ןילבולאתוודח  ימכח  "אתבישי  קרבעשת ינב 

אתתעמשד20698. זנאצאתוודח  "עתבישי  הינתנשת

ןיטיג20699. אתתעמשד -  דומלתהאתוודח  רואמ  תבישי  "זץבוק  תובוחרסשת

הדנ20700. אתתעמשד -  לארשיאתוודח  תדמח  ללוכ  "הץבוק  עשת

אתתעמשד20701. רשאאתוודח  "הםלסמא , קרבעשת ינב 

אתתעמשד20702. רימאתוודח  "טתבישי  םילשורינשת

אתתעמשד20703. םעונאתוודח  ללוכ  הרות -  תבהא  ללוכ 
"פהרותה רתיבשת

לגרה20704. דציכ  תובא , עברא  אתתעמשד -  רשאאתוודח  "פילאירא , םילשורישת

.20705 - ילאירא רשא  יבר  ירועישמ  אתתעמשד -  אתוודח 
םשתובותכ "טםוליעב  םילשוריעשת

ןיבוריע20706. לאומש -  ןורכז  אתתעמשד  לארשיאתוודח  תדמח  "חללוכ  עשת

יאתילת20707. קודצאתוודח  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבעשת ינב 

"ן>20708. במר  > ארתב אבב  "ן)ישודח  במר  ) ןמחנ ןב  "ה,השמ  עת ], םדרטשמא

חספ20709. תוכלהמ  םיניד  דודישודח  קחצי  יבור , - "גןבא בוריזמ Mezhirovסקת

השמ20710. רזעלא  יבר  ןואגה  שריהישודח  יבצ  ןב  השמ  רזעלא  ץיוורוה ,
"איולה םילשורילשת

.20711( ןיטיגל "ן  רה ישודיח   ) םיסנ ונבר  ברה  ר"ן)ישודח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "א,םיסנ  עת ], הנידנאטשוק

תוטיש20712. שמח  "א  בשרה םהרבאישודח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ך,( Lembergרת

תוטיש20713. עבש  לע  "א  בשרה םהרבאישודח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר )[, "ך רת ]Lemberg

לאיחי20714. באזישודח  בוד  ןב  לדיא  לאיחי  - ץישביל , "ב צרת
"ז הנליו Vilnaצרת

"י20715. ארהמ ןמלזישודח  המלש  םייח  ןב  לאוי  רזעילא 
"דיולה ,סרת קראי וינ 

"ם20716. במרל תוצמה  רפס  לע  "ם  דרהמ קחציישודח  ןב  שירעב  בוד  "ושלזיימ , םילשורילשת

הזוזמ20717. המלשישודח  ןימינב  ןב  לאכימ  "טרומ , "דעשת מח



הדנ20718. םהרבאישודח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר ץימולקת(

הרות20719. לאינדישודח  המלש  ןב  יכדרמ  "גיולה , ביבאכשת לת 

ב"ק20720. "ש -  ארהו "א  בשרה דימלת  "שישודח  ארהו "א  בשרה דימלת  "גישודח  עשת

הדנ20721. תכסממ  יולהםישודח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ב( גרפ Pragueסש

"א20722. וזחה ןרמ  ידימלתמ  הרותה  לע  "מםישודח  "דשח "דשח מח

ךורע20723. ןחלשו  לע ש"ס  םשםישודח  םוליעב 

והילא20724. םהרבאתודח  ןב  והילא  "הדאדח , םילשורימשת

םיכרכ20725.  2 םידעומה -  המלשתודח  ןב  ףסוי  לופר , "ויררה  תיליעעשת רתיב 

תבשה20726. המלשתודח  ןב  ףסוי  לופר , "גיררה  תילעעשת רתיב 

הצקומ20727. תבשה -  רימתודח  תבישיב  םיכרבא  "גתרובח  םילשוריעשת

ב20728. תבשה -  "דץבוקתודח  םילשוריעשת

םיכרכ20729.  6 םשה -  קיזייאתודח  קחצי  ןב  לאומש  "דרגרבנירג , עשת

עשוהי20730. לאיחיתודח  ןב  ליטיירט  עשוהי  יולה ,
"דלשיפ השרו Warsawנרת

הציב20731. "ט -  וי השמתודח  ןב  הירא  בקעי  "ולאירא , קרבנשת ינב 

םיכרכ20732.  2 רצוי -  עשוהיתודח  ןב  קחצי  "וטלבנזור , םילשורינשת

אעיצמ20733. אבב  בקעי -  בקעיתודח  ןואג  "טתבישי  קרבסשת ינב 

בקעי20734. היראתודח  ןב  באז  - "בקעי  הטיגרמ Marghitaצרת

בקעי20735. "זץבוקתודח  ןילקורבעשת

םיכרכ20736.  2 בקעי -  בקעיתודח  "אטשמאז , םיהלדר Roedelheimיקת

םיכרכ20737.  2 בקעי -  ןבתודח  בקעי  הדוהי  הירא  יבצ  שלזיימ ,
בוד "פדוד  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ20738.  2 בקעי -  לדייתודח  הדוהי  ןב  "ג,בקעי  ,לרת רימאטיז

םיכרכ20739.  2 בקעי -  םייחתודח  םהרבא  ןב  בקעי  "ססדע , םילשורישת

הדנ20740. יבצ -  יבצתודח  "דלדנמ , מח

החמש20741. החסישרפמתודח  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "צהחמש  השרורת  Warsaw

הכלמד20742. )אתודח  בובאב  ) םיקידצ תיב  "ותכרעמ  ןילקורבסשת

אתתעמשד20743. ןושרגאתודח  ןב  הירא  לאיתוקי  - ראהלמאק , "ב ערת
"ג בובל Lvovערת

אתתעמשד20744. החמשאתודח  ןב  יבצ  לאימחרי  יקסנישי ,
יולה "זריאמ  םילשורימשת

הדיחב20745. םהרבאידח  ףסוי  ןב  לאינד  בקעי  שאמע ,
"אןהכה םילשוריעשת

יתרוה20746. השמרדח  והילא  ןב  םהרבא  "טיקסבוחנג , ביבאכשת לת 

יתרוה20747. םהרבארדח  ןב  יכדרמ  "ורתלא , םילשוריעשת

יתרוה20748. םהרבארדח  ןב  קחצי  "בקיפוט , קרבפשת ינב 

םיכרכ20749.  2 יתרוה -  ךלמילארדח  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"גןהכה םילשוריעשת

ינדההרדח20750. "ארבע  ,)ישת ביבא - לת )



ןטב20751. לאפרירדח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

תיב20752. סחנפירדח  ןב  ףסוי  והיקזח  "ורביירש , םילשוריעשת

העד20753. רזעילאירדח  קחצי  ןב  בד  דוד  "דםולבנזור , "דשח מח

תואווקמ20754. תוכלה  תעד -  לאימעירדח  "טהברא , םילשוריעשת

םיכרכ20755.  4 תעד -  דודירדח  עשוהי  ןב  בד  ךונח  "דןמטרה , באזעשת תעבג 

תוצמ20756. דודירדח  םייח  ףסוי  "בךייר , בוקרטויפ Piotrkowצרת

הכוס20757. םהרבאירדח  ןב  יכדרמ  "ורתלא , םילשוריעשת

הרות20758. ףסויירדח  ןב  יגח  "ויעד , םילשוריסשת

אמק20759. אבב  הרות -  ןנחלאירדח  רוא  "בתבישי  םילשוריפשת

ושדחב20760. החמששדח  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"חםנוב ןודנולמשת

םיכרכ20761.  4 יברקב -  "טץבוקשדח  םילשוריעשת

הנשב20762. יאדסחשדח  יולה  דוד  ןב  והילא  "גיולה , ןולקשאסשת

ביבאה20763. םולששדח  יבא  "וירוח , הבר Djerbaערת ג'

םיכרכ20764.  2 ביבאה -  קחצישדח  ןב  רזעילא  "גופאפ , םילשורימשת

הכונח20765. הלואגה -  .ישדח  "דבולמ , ביבאשח לת 

ןשי20766. ןקנקמ  קיראשדח  ןומכא , ירוא -  ןונ , "דןב  םילשוריעשת

א20767. רפסה -  םלוע  םשתושדח  "דםוליעב  "דשח מח

ןויס20768. הנשה -  ןושמשישדח  ןב  קחצי  "מגרובזניג , "דדשת מח

םינשי20769. םג  בקעיםישדח  ןב  והילא  םהרבא  "ליבכרה , םילשורישת

ב20770. םינשי -  םג  ינרותםישדח  "זןוחרי  נשת

םינשי20771. םג  ריאמםישדח  םהרבא  "הןמרבה , םילשורילשת

םיכרכ20772.  5 םינשי -  םג  יבצםישדח  ןב  ןתנוי  - ףייטש , "ט ישת
"כ קרוי New Yorkשת וינ 

םירקבל20773. .רקובהםישדח  תרומשא  .תוחילס  .תוליפת 
"ב "בפש הבוטנמ Mantuaפש

םיכרכ20774.  2 םירקבל -  עשוהיםישדח  "אקלופ , םילשורימשת

תרטקל20775. היראםישדח  ןב  ןרהא  "טםיובננט , השרו Warsawלרת

ונבל20776. באה  שריהתובוח  יבצ  ןב  בקעי  "אןאמפייר , גרוברטפ Peterburgמרת

ןוחטבה20777. םשתובוח  "דםוליעב  "דשח מח

.20778< חפאק  > תובבלה ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - "גןבא םילשורילשת

ב20779. תילגנא - > םוגרת  םע   > תובבלה ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - - ןבא "ה פרת
"ז קרוי New Yorkשת וינ 

דחפ20780. שדוקה , ךרד  םע  דוחיה > רעש   > תובבלה תובוח 
תובבלה חונמו  ףסויקחצי  ןב  ייחב  הדוקפ , - "דןבא רדואדלקת טרופקנרפ 

Frank

.20781< תובבלה חונמ   > תובבלה ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - "חןבא םדרטשמאצת
Amsterdam

.20782< ןושאר סופד   > תובבלה ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - ילופנ Naplesר"נןבא

"א20783. ירה תובבלה , חונמ  בוט , בל   > תובבלה תובוח 
א אנליוומ - >

, ןמרביל ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
היבוט ןב  הדוהי  "חסחנפ  םילשוריכשת

.20784< ימלשורי תרודהמ   > תובבלה ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - "חןבא םילשורילשת



.20785< רצקה בוט  בל   > תובבלה ,תובוח  ןמרביל ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
היבוט ןב  הדוהי  "וסחנפ  םילשוריסשת

םיקלאה20786. תדובע  רעש  בלה - > קמוע   > תובבלה - תובוח  ףסוי ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
ןתנוהי "טץיבונמלז , םילשוריעשת

םיכרכ20787.  8 תובבלה -  ףסויתובוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - "חןבא ,פרת םילשורי

םיכרכ20788.  3 תדקונמ  - הרודהמ  בוט > בל   > תובבלה ,תובוח  ןמרביל ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
היבוט ןב  הדוהי  "גסחנפ  םילשוריעשת

םיכרכ20789.  2 גורעת > - ליאכ   > תובבלה לייאתובוח  "הימרמע , םילשוריעשת

רצקה20790. תובבלה  ישיבאתובוח  "דרואמ , תיליעעשת ןיעידומ 

.20791< יראה בל   > העינכה רעש  תובבלה  ,תובוח  רשיפ ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
יולה הירא  "אךורב  פשת

.20792< ראובמה  > ןוחטבה רעש  תובבלה  ןבתובוח  ייחב  הדוקפ , - ןבא לאוי -  ןהכ ,
"פףסוי קרבשת ינב 

.20793< יראה בל   > ןוחטבה רעש  תובבלה  ,תובוח  רשיפ ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
יולה הירא  "פךורב  שת

.20794< שדוקב רדאנ   > הבושתה רעש  תובבלה  ייחבתובוח  הדוקפ , - ןבא קחצי -  ןייטשנבול ,
ףסוי "חןב  "דסשת מח

.20795, ןובשחה תנבה   > שפנה ןובשח  רעש  תובבלה  תובוח 
< ארקמה ףסויתניב  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא

.20796< יראה בל   > השעמה דוחי  רעש  תובבלה  תובוח 
, רשיפ ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא

יולה הירא  "חךורב  עשת

םיכרכ20797.  2 הרות -  תבהא  םלועתרבוח  ייח  תבישי  "זידימלת  ןודנולנשת

תודהיה20798. לש  היקבאמ  תורוקל  תיפרגוילביב  תרבוח 
םירמהנמאנה "לבונמור , קרבשת ינב 

הבהל20799. ףסוי  תיב  ,תרבוח  רלזייה ףסוי -  ןב  ריאמ  רעפייל ,
"אבקעי תיליעפשת רתיב 

לארשי20800. ןג  לארשיתרבוח  ןג  "חתרבוח  דבחנשת רפכ 

תודימלתל20801. הכרדה  םירפאתרבוח  "אדבוע , קרבפשת ינב 

ןכשמה20802. ינרותתרבוח  "אץבוק  קרבלשת ינב 

דפסה20803. ירבדו  ןורכז  )תרבוח  וילע  ) סחנפ המלש  אטופח ,

יולב20804. השמ  ברהל  ןורכז  המלשתרבוח  קחצי  ןב  השמ  "ייולב , םילשורישת

ןיימ20805. טרופקנרפ ע"נ  תליהקל  ןורכז  ימואלהתרבוח  םירפסה  "ותיב  םילשוריכשת

ףסוי20806. די  "מץבוקתרבוח  הוקתשת חתפ 

דהסטיג20807. הלכ  יחרי  "גץבוקתרבוח  ןודנולכשת

םינמזה20808. תיבל  ףסויתרבוח  תרופ  תבישי  "י  עש "אאתביתמה  םילשורימשת

םיכרכ20809.  4 םישרפמו -  הרותב  הקמעהו  הרזחל  דודתרבוח  "זינמחר , ביבאישת לת 

וארו20810. ומעט  דומיל  דודתרבוח  םייח  "דןהכ , "דשח מח

םידומיל20811. "דתרבוח  בח רה  תלחנ  לארשי  "הןג  יכאלמעשת תירק 

תיברעה20812. האירקה  דומילל  לאויתרבוח  ףסוי  "גןילביר , ביבא Tel Avivצרת לת 

רסומל20813. השנמתרבוח  םירפא  "דןהכ , םילשוריישת

תבש20814. םוחת  תוכלהל  אובמ  "טםתברעתרבוח  "דעשת מח

םיכרכ20815.  2 רסומ -  יולהתרבוח  דוד  "אזיירגנוי , םילשוריצרת

ןילביר20816. ףסוי  יבר  ילעפמל  חתפמ  בילתרבוח  הירא  ןב  בוד  רתלא  "ויקצאנשיוו , םילשורישת



ךישעמ20817. םיאלפנ  לארשיתרבוח  "סןבול , םילשורישת

םיכרכ20818.  4 תושרפ -  דומילל  רזע  הדוהיתרבוח  םהרבא  ןב  בד  השמ  "טסבולס , קרבנשת ינב 

רומא20819. םישודק  תושרפ  דומילל  רזע  הדוהיתרבוח  םהרבא  ןב  בד  השמ  "גסבולס , קרבעשת ינב 

הרותה20820. ןרק  לש  הרותהתרבוח  ןרק  .לארשי  "התדוגא  ,פרת הניו

םייניעה20821. תרימש  םשתרבוח  "דםוליעב  "דשח מח

םיחא20822. יולו  ןועמש  ןועמשתרבוח  "דונאיצרמ , םילשורישח

ןמית20823. ידירש  םייחתרבוח  ןב  םהרבא  "חףאדנלא , םילשוריפרת

םייח20824. תרות  רתסשנמתרבוח  שדחה '  ' שרדמה "התיב  רתסשסנמסשת

םינב20825. תראפת  "זץבוקתרבוח  נשת

םדא20826. בקעיתבוח  ךורב  ןב  ןרהא  "גןדמל , השרו Warsawסרת

ץראה20827. ילודיג  םהרבאתבוח  ןב  יבצ  ףסוי  "גיולה , קרב Bene Berakישת ינב 

רדס20828. יפל  תודימבו  רסומב  תויגוס  ומלועב -  םדאה  תבוח 
עובשה ומלועבתושרפ  םדאה  "דתבוח  "דשח מח

לארשי20829. ילודג  ינקז  תמכסה  יפל  ומלועב -  םדאה  םשתבוח  "דםוליעב  "דעשת מח

ץראה20830. לשיפתבוח  םחורי  ןב  השמ  "טץיווארק , ןדיק Kedainiaiצרת

ץראה20831. ארזעתבוח  םיסנ  ירו , ' "דצכ םילשוריישת

.20832< השדח הרודהמ   > ץראה ארזעתבוח  םיסנ  ירו , ' "גצכ לאיזועעשת תיב 

הריחבה20833. םשתבוח  "דםוליעב  "דשח מח

תולדתשההו20834. ןוחטבה  השמתבוח  ןב  ארזע  "בםירש , םילשוריעשת

רדה20835. היעשיתבוח  בקעי  "ואיולב , םילשורילשת

.20836< השדח הרודהמ   > רדה היעשיתבוח  בקעי  "האיולב , םילשוריעשת

ומלועב20837. ידוהיה  באזתבוח  רשא  ןב  המלש  םייח  "ברנרו , םילשורינשת

.20838< רפוסה בבל   > תובבלה ףסויתבוח  ןב  ייחב  הדוקפ , - חןבא '' ןודנולעשת

רעש ז20839. תובבלה -  רואמ  תובבלה ע"פ  ןהכהתבוח  לאיחי  "איקציביליא , תיליעפשת ןיעידומ 

האחמה20840. קחציתבוח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , תובוחרעשת

םיכרכ20841.  2 הרימשה -  באזתבוח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

.20842< אתיירוא תרודהמ   > םידימלתה ןבתבוח  שימלק  סומינולק  אריפש ,
"ןךלמילא שת

.20843< השדח הרודהמ   > םידימלתה ןבתבוח  שימלק  סומינולק  אריפש ,
שמשךלמילא תיב 

םיכרכ20844.  2 םידימלתה -  תבוח 
ןב שימלק  סומינולק  אריפש ,

"אךלמילא לשת

םיכרכ20845.  2 ןידו > - תדמ   > םישנ ריאמתבוח  ןב  לאוי  "ורדנלדירפ , ןודנול Londonערת

טוטריש20846. לאנתנתבוח  השנמ  "חייווש , םילשוריסשת

וז20847. העשב  וזוניתבוח  העשב  "בוניתבוח  קרבמשת ינב 

םיכרכ20848.  2 ץראה -  בוטגוח  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "עיזאגלא , םילשורירת

םלשה20849. ץראה  אמלחמגוח  השמ  ןב  "חהמלש  םילשורימשת

םיכרכ20850.  3 "ה -  יארה םהרבאגוח  קוק , ריזנה - )  ) דוד ןהכ ,
ןהכה "חקחצי  םילשוריעשת

םיכרכ20851.  6 ארקמה -  ימעטל  בקעיגוח  ןימינב  ןב  לאכימ  "גןמלרפ , ביבאלשת לת 

"ך20852. נת ןויצנבהדוח  תב  הקבר  ידעלג , - "דרלה ,שח םילשורי



םיכרכ20853.  15 ושדחב -  אשוזשדוח  רדנסכלא  השמ  "סרעכילטסניק , קרבשת ינב 

ןויצב20854. ןמלסשדוח  ןב  ןויצ  ןב  "פיפצומ , םילשורישת

ביבאה20855. ןגשדוח  תמר  תיתדה  הצעומה  "וןואטב  ןג Ramat Ganעשת תמר 

םינתיאה20856. ןויצשדוח  ןב  יזאגלא ,  - יכדרמ "דגרבנירג , הנביבשח םרכ 

הכונחו20857. הדוהישדוח  "גביבש , םילשורילשת

םירצמ20858. תאיציו  חספ  ןסינ  ןרהאשדוח  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריעשת

ונייח20859. תיבב  ירשת  תודיסחשדוח  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח "דעשת מח

הנשה20860. השמישדוח  ןב  קחצי  יחיבא  "בלגיב , המידקפשת

אינתה20861. רפסב  תדובעב ה ' ביגשתויווח  "פתימע , דעלאשת

םיכרכ20862.  3 ןימינב -  טילעארזיאתווח  ןימינב  ןב  לואש  "בילארשי , םילשורינשת

לארשיב20863. םיתמה  יחותינ  תייעב  לע  תעד -  לארשיתווח  ינבר  תעד  "דתווח  "דשח מח

.20864< םולש תעד   > הדנ תעד  השמתווח  בקעי  ןב  בקעי  "אםיוברברול , םילשוריפשת

םיכרכ20865.  3 תעד -  השמתווח  בקעי  ןב  בקעי  "הםיוברברול , ,סקת האנלופ

.20866( ךשנ והזיא   ) תעד השמתווח  בקעי  ןב  בקעי  "טםיוברברול , קרבעשת ינב 

הדנ20867. ראובמה -  תעד  ןבתווח  בקעי  םיוברברול , והילא -  יבוט ,
השמ "פבקעי  קרבשת ינב 

דוד20868. םייחהזוח  ןב  דוד  "דןזח , םדרטשמאפת
Amsterdam

סומע20869. חרב -  ךל  ביגשהזוח  "חתימע , שמשעשת תיב 

שלושמה20870. ףלווטוח  באז  ןב  לארשי  "דןיקפיל , םילשוריסרת

שלושמה20871. ןיטוח  ' זולוומ קחצי  ןב  "בםייח  הנליו Vilnaמרת

שלושמה20872. השמטוח  ןב  לואש  "זןהכה , הברישת Djerba ג'

שלושמה20873. םרמעטוח  ןב  הדוהי  "טןאוויד , אטשוק Istanbulצת

שלושמה20874. לאומשטוח  ןב  םינוב  החמש  רזעלא  "צזניג , )רת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

שלושמה20875. ןהכהטוח  ןנחוי  ןב  השמ  "בםור , םילשוריצרת

שלושמה20876. לארשיטוח  םייח  ןב  עשוהי  "זןיקסירב , השרו Warsawמרת

שלושמה20877. יבצטוח  ףסוי  ןב  השמ  הירא  "עץלאהכייט , "דשת מח

ח20878. שלושמה -  תובושתטוח  "חץבוק  "דעשת מח

םיכרכ20879.  2 שלושמה -  רכששיטוח  ןב  באז  קרוי New Yorkת"שץיבונדייב , וינ 

םיכרכ20880.  2 שלושמה -  "דץבוקטוח  םילשורישח

שלושמה20881. קחציטוח  ןועמש  ןב  יתבש  ץרפ  יבצ  "חרפפ , דווקילעשת

םיכרכ20882.  2 שלושמה -  ,טוח  רפוס ןימינב -  לאומש  םהרבא  רפוס ,
אביקע רגיא , "בהשמ -  םימודאפשת הלעמ 

םיכרכ20883.  2 ףסוי -  יכרב  שלושמה  אסיזטוח  ןב  ףסוי  םהרבא  "דרקינאיבול , םילשוריצרת

םירעשב20884. שלושמה  יולהטוח  יקלז  הדוהי  ןב  למל  "ארשא  צרת

.20885< השדח הרודהמ   > םירעשב שלושמה  יולהטוח  יקלז  הדוהי  ןב  למל  "חרשא  םילשורינשת

םיכרכ20886.  2 לאוי > - די   > םירעשב שלושמה  יולהטוח  יקלז  הדוהי  ןב  למל  "דרשא  סשת

םיכרכ20887.  4 שדחה -  שלושמה  לאומשטוח  םהרבא  ןב  המלש  רפוס ,
"עןימינב םילשורישת

ינשה20888. שלושמה  רכששיטוח  ןב  באז  "בץיבונדייב , קרוי New Yorkשת וינ 



שלשמה20889. שריהטוח  יבצ  ןב  בקעי  "טןאמפייר , ,ירת גארפ

החפשמ20890. תודלות  ינשה -  בקעיטוח  סאיד , "דזאו  הננערשח

"ר>20891. ופד  > ינשה ,טוח  ןושמש השמ  ןב  םייח  ריאי  ךרכב ,
קחצי ןב  לאומש  םהרבא  "ט,ךרכב -  לת ןיימד[ טרופקנארפ 

םיכרכ20892.  2 ינשה -  ,טוח  ןושמש השמ  ןב  םייח  ריאי  ךרכב ,
קחצי ןב  לאומש  םהרבא  "וךרכב -  ,נרת שטאקנומ

דסח20893. לש  ןהכהטוח  המלש  םהרבא  ןב  "הוהילא  רימזיא Izmirכרת

דסח20894. לש  ןהכהטוח  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

.20895< השדח הרודהמ   > דסח לש  ןהכהטוח  המלש  םהרבא  ןב  "הוהילא  םילשוריעשת

םיכרכ20896.  9 דסח -  לש  תונוילגטוח  "עץבוק  שת

.20897< השדח הרודהמ   > לבויו הטימש  ינש  םוחנטוח  ןב  םיסינ  ףסוי  והירמש  ץילרק ,
"הריאמ קרבעשת ינב 

םיכרכ20898.  11 ינש -  םוחנטוח  ןב  םיסינ  ףסוי  והירמש  ץילרק ,
"וריאמ קרבסשת ינב 

םיכרכ20899.  4 הינש - > הרודהמ   > חספ ינש  םוחנטוח  ןב  םיסינ  ףסוי  והירמש  ץילרק ,
"דריאמ קרבעשת ינב 

תלכת20900. באזטוח  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

םישלושמה20901. רכששיםיטוח  ןב  םהרבא  "דןרטש , לואירטנומ Montrealישת

הליהקןיטוח20902. "דרפס  ביבאלשת לת 

תועושי20903. ףסוייכוח  "חץיברוה , ןומרעשת הפצמ 

ותכלהכ20904. דעומה  לאיתוקילוח  "טשקרפ , םילשוריסשת

דעומו20905. לכימלוח  "הץיבוניבר , םילשוריכשת

דעומ20906. לש  ןרהאולוח  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורימשת

הרהטב20907. דודןילוח  יכדרמ  "דרעגנוא , ןילקורבסשת

הבהא20908. דייעסתלוח  ןב  חמצ  "הןהכה , הבר Djerbaצרת ג'

.20909< םולש תבהא   > הבהא דייעסתלוח  ןב  חמצ  "דןהכה , םילשוריסשת

םילשורי20910. בקעיתומוח  ןב  דוד  "זןאמרניילק , רדואדסקת טרופקנרפ 
Frank

םילשורי20911. ךורבתומוח  והילא  "טשטעפעק , םילשורימשת

םילשורי20912. דודתומוח  בקעי  ןב  דג  חנ  "וביורטנייוו , ,פרת םילשורי

רצבמ20913. קיזייאתומוח  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "חירשנ , קרבעשת ינב 

שדוקב20914. יולהרמוח  סחניפ  ןב  שריה  יבצ  "וץיוורוה , הוקלוז Zholkvaלרת

שדוקב20915. "רמוח  םישדק ללוכ   " שרדמ "זתיב  רפססשת תירק 

.20916< השדח הרודהמ   > שדוקב יולהרמוח  סחניפ  ןב  שריה  יבצ  "בץיוורוה , םילשורינשת

תומוקמ20917. יארמ  םע  שדוקב -  ,רמוח  ץישפיל םינהכל -  הובג  שרדמ  תיב 
הילדג ןב  "דלארשי  רתיבשח

דומלתב20918. תואלקחה  ןברמוח  םוחנ  והילא  ןאמקילג , - שורפ
ןמלז "טהמלש  םילשוריערת

חורו20919. לאירזערמוח  ןב  יכדרמ  "ודירפטוג , ביבא Tel Avivשת לת 

שורדל20920. ילתפנרמוח  "גרלהאק , םילשוריכשת

תידוהיה20921. הנידמה  רודיסו  תוננוכתה  תלאשל  ןרהארמוח  ןב  קחצי  "חןיול , ,שת קרוי - וינ

תולוקו20922. רואילתורמוח  ריאי  "דהידבוע , ןולוחשח



אתינתמ20923. לארשיירמוח  ןב  הילדג  "דץישפיל , ןילרב Berlinמקת

םיכרכ20924.  2 קחצישמוח -  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

םיכרכ20925.  2 וידחי > - וקדצ  תמא  יטפשמ ה '  > )שמוח ךרוע  ) בקעי "בןיפסירק , םילשוריעשת

םיכרכ20926.  5 בקעי -  ריבא  דועסמשמוח  ןב  בקעי  "ואריצחיבא , םילשורינשת

םיכרכ20927.  2 המלש  - תרונמ   > והילא תרדא  שמוח 
רוא "א ) - רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 

, ןמלז המלש  ןב  שובייפ  אגרש 
הנבורבודמ

"ד הנורבודסקת

םיכרכ20928.  5 םינושארה -  רצוא  )שמוח  ךרוע  ) בד ףסוי  "באיסא , עשת

א20929. םימוגרתה -  רצוא  אשרדמשמוח  יב  "חןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ20930.  10 ראובמה -  םייחה  רוא  רדהושמוח  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ20931.  7 םיניעל -  רוא  רואיב  םע  םייחה  רוא  םוחנשמוח  לאומש  "דימחלה , םילשוריעשת

םיכרכ20932.  5 רקי -  רוא  ברעמהשמוח  ימכח  "בוניתובר  םילשוריפשת

הרות20933. תונש  םייפלא  רודו -  רוד  תונש  וניב  לייאשמוח  "זלילכ , "דסשת מח

תסנכה20934. תיב  רדהושמוח  זוע  "דתכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ20935.  5 אדוהי -  תיב  קרוישמוח  וינ  .ד  " ישת .ך  " "דנת ישת

.209365 קיודמ -  סולקנוא  םוגרת  םע  ירושא  בתכב  שמוח 
)םיכרכ םוגרתה ךרוע   ) לאכימ "טןזופ , קרבנשת ינב 

םשה20937. ידומל  םע  תישארב  יבצשמוח  ןב  ןתנוי  "זףייטש , טספדוב Budapestפרת

םיכרכ20938.  9 םילשורי > - ןוכמ   > הירא רוג  "לשמוח  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "טגארפמ םילשורימשת

רטסג20939. השמשמוח  "טרטסג , ןודנולפרת

םיכרכ20940.  5 הנוי -  וניבר  הנובתו ע"פ  תעד  קחצישמוח  ןשוש  "אןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םירובגה20941. ןרהאשמוח  לאומש  "וןיבאר , םילשורינשת

םיכרכ20942.  10 "א -  דיחה לאפרשמוח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
םהרבא דוד  םיובלדנמ , היחרז -  "דקחצי  קרבעשת ינב 

םיכרכ20943.  5 םהיפב > - המיש   > ראובמה יולהשמוח  ןעמש  סחנפ  "ל , "זגס "דעשת מח

םיכרכ20944.  5 רבד -  קמעה  בקעישמוח  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  - ןילרב , "ט לרת
"מ הנליו Vilnaרת

םיכרכ20945.  5 שדח > -  > רבד קמעה  בקעישמוח  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "הןילרב , םילשוריסשת

םיכרכ20946.  6 יחרזמה > -  > "ם ארה םהרבאשמוח  ןב  והילא  "דיחרזמ , הוקתנשת חתפ 

םיכרכ20947.  10 לאומש -  טוקלי  םהרבאשמוח  לאומש  "דרלדא , קרבשח ינב 

םיכרכ20948.  5 ןתנוי -  רתכ  םחנמשמוח  בקעי  "זרמייהטרוו , םילשורינשת

םיכרכ20949.  4 ארוקה > - ןיע  םע   > םיניע רואמ  םיהלדרשמוח  .ח  " עקת .ך  " - נת "ח עקת
"א םיהלדרפקת  Roedelheim

רורד20950. רומ  יכדרמשמוח  "דרובב , יטיסשח וקיסקמ 

םיכרכ20951.  5 שדקה -  תכאלמ  לאינדשמוח  ןב  השמ  "עונאדילוט , םילשורישת

רבדמב20952. יש -  תחנמ  הנליושמוח  .ג  " פרת .ך  " "גנת הנליופרת  Vilna

םיכרכ20953.  5 שפנ -  תבישמ  לדנמשמוח  םחנמ  "דראבמאט , שח

םיכרכ20954.  5 שדקה -  תרמשמ  יאדסחשמוח  "גונינשומלא , םילשוריעשת

םיכרכ20955.  5 ראובמה -  ונרופס  בקעישמוח  ןב  הידבוע  "הונרופס , םילשוריעשת

.209565 קיודמ -  סולקנוא  םוגרת  םע  הרוסמה  שמוח ע"פ 
לאכימםיכרכ ןזופ , רזעילא -  השמ  "בןזופ , ןודנולעשת



םיכרכ20957.  5 "י -  שר תרטע  םייחשמוח  לאומש  "חטדימשדלוג , םילשורינשת

רפוסה20958. ןיע  רפוסהשמוח  ןיע  "חשמוח  םייהלדרעקת

םיכרכ20959.  2 הרותבש -  ןיתא  לכ  רואיב  םע  עשוהישמוח  ןרהא  "חןיספ , םילשוריעשת

בוט20960. רבדב  תוילע  יקספה  םע  ןליאשמוח  ףסוי  "חבוקחצי , םילשוריעשת

םיכרכ20961.  5 "ל -  זיראה שוריפ  םע  "י)שמוח  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "חאירול , םילשורימשת

םיכרכ20962.  4 םתוניב -  ץילמה  שוריפ  םע  והיתתמשמוח  ןב  יבצ  "טןייבשיפ , וגקישסשת

תומש20963. אימשד -  אתעייס  שוריפ  םע  היעמששמוח  "נםיובנירג , שת

םיכרכ20964.  5 תודיסחה -  ינינפ  תודיסחהשמוח  ינינפ  "טתדוגא  םילשורימשת

תישארב20965. שדוקה -  סדרפ  ךורבשמוח  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"זסחניפ עשת

םיכרכ20966.  4 שטייט > - ירבע   > םישוריפ קרוישמוח ק"כ  וינ  .ך  " "דנת שח

םיכרכ20967.  10 ראובמה -  "ן  במר רדהושמוח  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ20968.  7 םיניעל -  רוא  "ן ע"פ  במר ,שמוח  ימחלה "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
םוחנ "טלאומש  םילשוריעשת

םיכרכ20969.  2 "י -  שר גילעזשמוח  רשא  "גיקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ20970.  5 ראובמה -  "י  שר רדהושמוח  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םירדסל20971. תידוהיה  הקולחה  יפל  ןורצבל  הביש  לאלצבשמוח  "זלאירא , "דעשת מח

םיכרכ20972.  2 הרותה -  חיש  הרותהשמוח  חיש  "גשמוח  םילשוריסשת

.209732 השדח - > הרודהמ   > תישארב ןרהא  תודלות  שמוח 
וראסיפמםיכרכ "וןרהא  םילשוריעשת

םיכרכ20974.  5 הרורב -  הרות  שוביילשמוח  הדוהי  השמ  "ד , "דבאב עשת

םיכרכ20975.  4 הרואל -  הרות  קחצישמוח  עד  "זרב  ןג Ramat Ganנשת תמר 

םיכרכ20976.  3 הריאמ -  הרות  הדוהישמוח  בקעי  ןב  ריאמ  - יריאמ , "ח ישת
"ד ןודנול Londonכשת

"ך20977. נא רדנסכלאתמוח  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"ןדניקסיז ,רת גרעבמעל

םיכרכ20978.  6 ךנא -  תמוח 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

היחרז "וקחצי  םילשורימשת

.20979( תוליגמ שמח  הרות ,  ) ךנא לאפרתמוח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשורישת

לאירא20980. טוצנאלמתמוח  ךורב  ןב  ביל  "זהירא  בובל Lvovכרת

אניינת20981. לאירא  טוצנאלמתמוח  ךורב  ןב  ביל  "והירא  עשת

שא20982. היראתמוח  לאומש  "חןמכוה , תיליעסשת ןיעידומ 

שא20983. ןמלזתמוח  המלש  ןב  לאיזוע  אביקע  לס  "חג' והיתתמעשת בשומ 

שא20984. ןהכהתמוח  יבצ  הדוהי  "זבלעג , עשת

םיכרכ20985.  2 שא -  ןמלזתמוח  המלש  ןב  רזעלא  "טרסיל , ואלסרב Breslauנקת

םיכרכ20986.  2 שא -  ריאמתמוח  ןב  םחנמ  א"ש ,)  ) "ורטטשנזייא שקפ Paksסרת

םיכרכ20987.  10 שא -  דודתמוח  ןב  ןרהא  "טהליש , קרבסשת ינב 

תרוסמהו20988. הלבקה  תד -  שא  אבאתמוח  םהרבא  ןב  ךורב  "זהמוח , סיאולפרת טס 

ןויצל20989. שא  לארשיתמוח  ןב  םהרבא  ןייטשצלמש ,
יולה "דקחצי  ,פרת השראוו



תדה20990. באזתמוח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ20991.  2 תדה -  לאיחיתמוח  לאירזע  ןב  לאומש  "דןיבור , "דשח מח

םיכרכ20992.  2 הנומאהו -  תדה  יולהתמוח  המלש  "בןירפלייה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ20993.  2 תורשכה -  תורשכהתמוח  תמוח  "ץ  "דדב םילשוריסשת

עשוהי20994. ףסויתמוח  ןב  עשוהי  "זגרבצראווש , השרו Warsawלרת

תבש20995. םילשורי -  םילשוריתמוח  תמוח  "וללוכ  םילשוריסשת

םיכרכ20996.  4 םילשורי -  ימלשוריהתמוח  לע  הרות  ישודיח  "מץבוק  םילשורישת

םלשורי20997. ןתנתמוח  ןב  קחצי  םהרבא  "גגרבמורב , םילשורישת

םיכרכ20998.  2 לארשי -  םשתמוח  "דםוליעב  קרבעשת ינב 

א20999. טפשמ -  ירמושתמוח  "י  עש טפשמ  ןשוח  ללוכ 
"ותומוחה םילשורימשת

םיכרכ21000.  3 המוחה - )  ) אתרקוניתמוח ירוטנ  ישנאמ  םירמאמ  "בץבוק  םילשוריישת

אמוי21001. העד -  םייחןנוח  ןב  הימחנ  "חרדנלדירפ , קרבמשת ינב 

הולמו21002. לאפרןנוח  "עןרטש , לאומששת תעבג 

היתונבו21003. םולשטסוח  ןב  םהרבא  "חסקופ , םילשוריסשת

םיתעה21004. קוצב  תוישיאה  םירמןסוח  "סןמדירפ , קרבשת ינב 

םיכרכ21005.  2 עשוהי -  ןרהאןסוח  ןב  עשוהי  "טרלה , קרוי New Yorkשת וינ 

ראובמה21006. עשוהי  ןרהאןסוח  ןב  עשוהי  "חרלה , םילשורינשת

ףסוי21007. הדוהיןסוח  ןב  ףסוי  "הליגנע , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ21008.  2 בקעי -  הדוהיןסוח  יבצ  ןב  בקעי  "טןייטשלדא , קרבעשת ינב 

תועושי21009. םהרבאןסוח  "טןמרבליז , םילשורילשת

תועושי21010. קחציןסוח  ןב  םהרבא  "וךאבצלוז , ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

תועושי21011. יבצןסוח  ןב  לשמ  השמ  ללה  ןייטשבלג ,
"טשריה םילשורילרת

תועושי21012. ןאמסוזןסוח  לאיתוקי  ןב  "בארזע  בולקש Shklovעקת

םיכרכ21013.  4 תועושי -  םייחןסוח  ןב  קחצי  - שלזיימ , "ח סקת
"ח כרת

Nowy רובד יבונ 
Dwor

בר21014. רדנסכלאןסוח  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"טדניקסיז בובל Lvovמרת

םיכרכ21015.  5 םימי -  השמףוח  בקעי  ןב  לכימ  לאיחי  "פ , - לרח "ז ישת
"א קרוי New Yorkכשת וינ 

ןישודיקו21016. לאומשהפוח  ןב  באז  םירפא  "טזוזמ , םילשוריעשת

תארקל21017. הכלהכ , אתתעמש  התכלהכ , ןישודיקו  הפוח 
ןנחלאתבש לאפר  ץיבוניבר ,

השעמל21018. ןישודיקו  לאינדהפוח  "זןאידוד , םילשוריעשת

הכלהכ21019. םייחהפוח  ןב  םולש  ףסוי  "דעושעש , ןולוחנשת

יאלוזא21020. םהרבא  יבר  לש  ותוגהב  הריחבה  לארשישפוח  "גןארמיאמ , םילשורינשת

והילא21021. םירפאתפוח  ןב  והילא  "געיבר , םילשוריעשת

.21022< שידיי  > םינתח והיקזחתפוח  ןב  לאפר  "אהלודלימ , כשת

םיכרכ21023.  4 םינתח -  והיקזחתפוח  ןב  לאפר  "גהלודלימ , וואנראטסרת

םיכרכ21024.  2 םינתח -  םיטויפתפוח  "ה.תוליפת  ןדע Adenפרת



ןויצ21025. ןמלסתפוח  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

םלועב21026. םודקה  הדובעה  לארשיקוח  ןב  םנוב  החמש  "חןמדלפ , ,שת םילשורי

החגשהו21027. ןימינבקוח  "טןייפ , הכרבסשת רה 

תודהיה21028. יארב  טפשמו  קחציקוח  "טגרבדלוג , םילשורימשת

םיסכנ21029. ףותיש  לארשיל -  יכדרמקוח  "טןמפיוק , םילשוריסשת

הזוחב21030. םימגפ  לארשיל -  ןויצקוח  "בזוליא , םילשוריעשת

ןיקיזנ21031. לארשיל -  םהרבאקוח  "בדלפנייש , םילשורינשת

םיסכנב21032. תונמאנ  לארשיל -  ןוריקוח  "ערגנוא , םילשורישת

טפשמב21033. אלו  רשוע  תיישע  לארשיל -  ןתנוהיקוח  "בסלב , םילשורינשת

םיכרכ21034.  3 לארשיל -  לאכימקוח  "בהדוגיו , םילשורינשת

םיכרכ21035.  3 לארשיל -  ךורבקוח  "באנהכ , םילשורינשת

לארשי21036. ידעומו  תבשה  תחונמ  תותדהקוח  "הדרשמ  םילשוריכשת

םיכרכ21037.  2 ץראה -  ץראהותוקוח  הרותה  "וןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ21038.  3 םיניידה -  המלשתוקוח  ןב  םהרבא  "ליטרזט , םילשורישת

םלוע21039. םלושמתוקוח  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"ושובייפ םילשורימרת

הדש21040. רבתוקוח  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "כגרבסורג , שת

ורומשת21041. השמיתוקוח  ןב  ארזע  "סםירש , םילשורישת

העד21042. בקעייקוח  ןב  ןנחלא  "זץרפ , םילשורינשת

דומלתהו21043. השמ  תד  יפ  לע  תושיאה  יולהיקוח  הדוהי  ןב  לאקזחי  "גאדנאל , סרת

םייחה21044. בקעייקוח  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirנרת

ףסכה21045. בקעייקוח  ןב  ןנחלא  "אץרפ , םילשוריעשת

רפוסה21046. לאומשיקוח  ןב  השמ  ןודנולזעשתרפוס ,

םיכרכ21047.  2 תונברקה -  בקעייקוח  ןב  לואש  "ברפש , םילשוריכשת

ןיד21048. תיבה  יגהנמו  שטיוואבויליקוח  ינבר  "חדעו  סשת

םייח21049. בקעייקוח  ןב  ןנחלא  "חץרפ , םילשורינשת

םייח21050. השמיקוח  ןב  םהרבא  םייח  "גןיגאג , םילשורירת

םייח21051. יבציקוח  ןרהא  ןב  והילא  "הרגניזלש , םילשוריעשת

םייח21052. והילאיקוח  השמ  "פלארה , "דשת מח

םירבד21053. םייח -  ןרהאיקוח  ןב  םייח  םהרבא  "בהטאר , םילשוריפשת

םיכרכ21054.  4 םייח -  באזיקוח  רשא  ןב  המלש  םייח  "חרנרו , םילשורינשת

םיכרכ21055.  5 םייח -  ללהיקוח  ןב  םייח  "בןמדירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ21056.  3 םייח -  לרעביקוח  בד  "גןיוו , לאסשת תיב 

םיכרכ21057.  3 םייח -  לאומשיקוח  עשוהי  ןב  ןרהא  םייח  "דריילב , םילשוריסשת

םיכרכ21058.  2 לארשי -  תיתכלהיקוח  הקיקחל  "דןוכמה  םילשורישח

םיכרכ21059.  3 ךנוצר -  םולשיקוח  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ורפוס , םילשורינשת

םיכרכ21060.  2 םתרוהל -  םהרבאםיקוח  לכימ  לאיחי  "בןמדירפ , קרבפשת ינב 

לבקמו21061. יחרקוח  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב( םילשוריישת



םיכרכ21062.  4 לבוקמו -  יחרקוח  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( השרו Warsawלרת

השמ21063. תמחלמו  לבוקמו  יחרקוח  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( בולקש Shklovמקת

רגה21064. יולהתקוח  קחצי  ןב  השמ  "אגרבניטש , םילשורילשת

הרהטה21065. ףסויתקוח  ןב  קחצי  ןשוש , "זןב  ןויצלמשת ןושאר 

הרהטה21066. ,תקוח  סליצוקס קיזייא -  חנ  םיובלהא ,
ןרהא "אבקעי  םילשוריפשת

םיכרכ21067.  3 םויה -  ןהכהתקוח  דוד  ןב  םולש  "טרדנארב , קרבמשת ינב 

דעומה21068. ןועמשתקוח  "פהקוקא , םילשורישת

םירופה21069. בקעיתקוח  ןב  ןנחלא  "אץרפ , םילשוריעשת

א-ב21070. חספה -  קחציתקוח  ןושרג  ןב  הדוהי  "וינושרג , קרוי New Yorkטשת וינ 

חספה21071. בקעיתקוח  ןב  ןנחלא  "הץרפ , םילשוריסשת

חספה21072. "בץבוקתקוח  םילשוריסשת

.21073< הנושאר הרודהמ   > חספה קחציתקוח  ןושרג  ןב  הדוהי  "וינושרג , םילשורישת

חספה21074. ףסויתקוח  ןב  לואש  "דהליקסוב , תילעעשת ןיעדומ 

חספה21075. ןוילעתקוח  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 

הרפה21076. והיעשיתקוח  ןב  םחנמ  השמ  "גרנזור , םילשורינשת

הזוזמ21077. חתפה -  בדתקוח  המלש  "זץיבוקפל , דווקילסשת

םיכרכ21078.  2 הרותה -  ןוילעתקוח  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 

הנידמה21079. יטפשמו  הרותה  היחתפתקוח  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , ביבאמשת לת 

הרהט21080. ןועמשתקוח  "טהקוקא , םילשוריעשת

םיכרכ21081.  3 לארשי -  היראתקוח  דוד  ןב  רזעלא  - לזירב , "ג ישת
"כ םילשורישת

םיכרכ21082.  2 טפשמ -  הדוהיתקוח  יבצ  ןימינב  םימואת , - ץיבוניבר
בקעי "וןב  ,לשת םילשורי

םלוע21083. בקעיתקוח  לאלצב  ןב  הירש  "היקצילבד , קרבלשת ינב 

םלוע21084. םחנמתקוח  "בתאיג , םילשוריעשת

םלוע21085. קחציתקוח  ןב  לאינד  ריאמ  "הלייו , םילשורינשת

םיכרכ21086.  2 םלוע -  בקעיתקוח  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םלוע21087. יזרו  םלוע  הדוהיתקוח  רדנסכלא  "וןרפש , םילשורינשת

.21088< שדח םוגרת   > לאפרברוח ןב  ןושמש  "זשריה , םילשוריסשת

םיכרכ21089.  2 לאפרברוח -  ןב  ןושמש  - שריה , "ג נרת
"ה הנליו Vilnaנרת

םיכרכ21090.  15 "דברוחברוח -  צרת

.210912 עשראוו -  ןיא  ןדיא  יד  ןופ  דנאטשפוא  ןוא  ןברוח 
ךלמםיכרכ "חטדאטשיינ , ביבאשת לת 

.21092< שידיא  > הפוריא קחציןברוח  "חןיול , שת

קצעביד21093. קינאס -  וואניד  דודןברוח  "יץירומ , שת

םיכרכ21094.  2 אתמחנד -  העבשו  תיבה  ןמלזןברוח  המלש  "אןאמדירפ , דווקילעשת

םיכרכ21095.  4 הניבוקובו -  היצילג  ןילופב , םידוהיה  .שןברוח  יקס , - "ונא ביבא Tel Avivצרת לת 



קסיבוקלוו21096. "ו,קסיבוקלווןברוח  ,שת ביבא לת 

השראו21097. ידוהי  לש  דרמו  סחניפןברוח  ןב  ךלמ  "ז,יונ , ,שת ביבא לת 

זלט21098. תבישי  רזעילאןברוח  "גןיקצורוס , ישת

עטיל21099. בודןברוח  ןב  םירפא  "בירשא , ישת

הליהקבוקטסורוח21100. ביבא1968רפס  לת 

.21101( לעשזאכ  ) 'ל הליהקזרוח "זרפס  ביבאכשת לת 

.21102< השדח הרודהמ   > תובשחמ םהרבאבשוח  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "עיקיר , םילשורישת

םיכרכ21103.  2 תובשחמ -  םהרבאבשוח  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "זיקיר , םדרטשמאפת
Amsterdam

םיכרכ21104.  2 תובשחמ -  בקעיבשוח  ןב  עשוהי  ריאמ  "דןאמפורק , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ21105.  2 ומש -  םשיבשוח  "טםוליעב  םילשוריסשת

ןרהא21106. ןרהאןשוח  "זןמלטימ , תיליעסשת ןיעידומ 

דפאה21107. םהרבאןשוח  ןב  דוד  - ונאפיפ , "א נרת
"ה יקינולש Salonikaערת

"מ ע"ה-צ"ו21108. וח המלש -  המלשןשוח  "וראמע , םילשוריעשת

רזעילא21109. הנויתוח  בקעי  ןב  רזעילא  "חרלק , םילשוריישת

"ר21110. אי שריהתוח  יבצ  ןב  רזעלא  ףסוי  "טדלפנזור , שקפ Paksסרת

ריאי21111. ןושמשתוח  השמ  ןב  םייח  ריאי  "וךרכב , בובל Lvovנרת

"ר>21112. ופד  > ריאי ןושמשתוח  השמ  ןב  םייח  ריאי  "טךרכב , ןימד Frankfנת טרופקנרפ 

ריאי21113. ריאיתוח  "סןהכ , קרבשת ינב 

ריאי21114. ןהכהתוח  לאיחי  ןב  םהרבא  "חוטרופ , היצנו Veniceפש

ריאי21115. רזעלאתוח  ןב  רזעלא  "ברילאק , השרוערת  Warsaw

.21116< השדח הרודהמ   > ריאי ןושמשתוח  השמ  ןב  םייח  ריאי  "סךרכב , קרבשת ינב 

.21117< השדח הרודהמ   > שדח ריאי  רזעלאתוח  ןב  רזעלא  "דרילאק , םילשוריסשת

םיכרכ21118.  2 שדח -  ריאי  רזעלאתוח  ןב  רזעלא  "ברילאק , גרפ Pragueנקת

תמא21119. ןתנםתוח  לאומש  "הןהכ , "דעשת מח

תמא21120. ןרהאםתוח  ןב  ריאמ  "זץראווש , ,שת םילשורי

ןילבולמםתוח ה'21121. ביל  הירא  ןב  "גףסוי  רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ21122.  4 תובאה -  םשםתוח  "דםוליעב  ןילקורבעשת

םתחה21123. תרותמ  םירופו  רדא  ינינעו  רתסא  ךלמה -  םתוח 
רפוס

בד קניפ , לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
( ךרוע  ) "פןהכה םילשורישת

םיכרכ21124.  2 ןהכ -  םייחםתוח  ןב  ןרהא  השמ  "זןהאק , דודשאנשת

טפשמל21125. ,םתוח  הנידמו הרות  זכרמ  םתוח -  םורופ 
"דןצינ ןצינשח

שדק21126. הרוגידאסמםתוח  בקעי  "בןיוול , בוקרק Cracowנרת

בהז21127. לש  יולהםתוח  בד  ןב  באז  ןימינב  "בץיברוה , קרבעשת ינב 

תינכת21128. יולהםתוח  החמש  ןב  "ורודגיבא  הניונקת

םיכרכ21129.  2 תינכת -  ילתפנםתוח  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "דסנייר , םילשוריצרת

ןהכ21130. לש  יבצומתוח  אגרש  "דץכ , קרבסשת ינב 



םיכרכ21131.  3 לודג -  ןהכ  לש  ןרהאומתוח  "טםולב , םילשוריסשת

ךלמ21132. לש  רעבודומתוח  "בןאסניפ , עשת

תינרדומה21133. הימונורטסאב  "ל  לדנמזח םחנמ  "וגרבנזייא , םילשוריעשת

הפונתה21134. השמהזח  ןב  השמ  - שיילישורב , "ב נקת
"ה ונרוויל Livornoנקת

.21135< םילהת  > ןויצ םהרבאהזח  ןב  יח  לאונמע  לאפר  - יקיר , "ב קת
"ג ונרוויל Livornoקת

םיכרכ21136.  2 השדח > - הרודהמ   > ןויצ םהרבאהזח  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "גיקיר , םילשוריעשת

יבא21137. ילתפנןוזח  "עסאזלע , קרבשת ינב 

םיכרכ21138.  2 יבא -  קחציןוזח  םהרבא  ןוזח  "עללוכ  קרבשת ינב 

.21139< ןוחטבו הנומא   > שיא והירמשןוזח  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"דףסוי םילשוריישת

.21140< תועש סרטנוק ח"י   > שיא והירמשןוזח  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"גףסוי םילשורישת

שיא21141. היחתפןוזח  ןב  קחצי  "דןרוקנטשרג , ביבאישת לת 

םירואיב21142. םע  היתוכלהו  הלח  שיא -  לאימחריןוזח  רשא  ןב  בייל  סחנפ  "בןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ21143.  10 שיא -  והירמשןוזח  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"דףסוי קרבלשת ינב 

םיכרכ21144.  3 םירואיבו > - םינויע   > שיא םחנמןוזח  ריאמ  ןב  םהרבא  "זדיגמ , קרבעשת ינב 

ןוזח21145. רשפ  שוריפ  םע  תוציחמ  ןיבוריע  שיא  ,ןוזח  ץילרק יכדרמ -  ןב  לארשי  גרבנטור ,
והיעשי "חםהרבא  רפססשת תירק 

םיכרכ21146.  4 תורעהו -  םירואיב  םע  שיא  והירמשןוזח  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
בףסוי "" םילשוריעשת

ןוזח21147. רשפ  םירועישה ע"פ  סרטנוק  שיא  ,ןוזח  ץילרק יכדרמ -  ןב  לארשי  גרבנטור ,
והיעשי "זםהרבא  רפסעשת תירק 

ןוזח21148. רשפ  תועש ע"פ  הרשע  הנומש  שיא  ,ןוזח  ץילרק יכדרמ -  ןב  לארשי  גרבנטור ,
והיעשי "בםהרבא  רפסעשת תירק 

א21149. והילא -  יחןוזח  והילא  "דןטיבא , םילשוריסשת

והילא21150. יבצןוזח  ןב  והילא  "בןיקברד , קרבלשת ינב 

ךורב21151. ךורבןוזח  ןב  בקעי  "גונאדילוט , םילשוריעשת

דוד21152. השמןוזח  ןורכז  ללוכ  "עץבוק  רפסשת תירק 

שיאה21153. והירמשןוזח  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"זףסוי םילשורינשת

החגשההו21154. הנומאה  בילןוזח  הירא  "טןודרוג , םילשורינרת

הלואגה21155. ןמלזןוזח  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"אןהכה םילשורישת

לילגב21156. תולחנתהה  בקעיןוזח  "אןזורה , םילשורילשת

.21157< לאינד  > םייחה והימריןוזח  ןב  םייח  "היליבש , םילשוריצרת

םיאיבנה21158. םייחןוזח  "דןונח , "דשח מח

תינרות21159. הניחבמ  םולשהו  תונוחמצה  )ןוזח  ריזנה  ) דוד "טןהכ , םילשוריכשת

סומלוקה21160. היראןוזח  ןרהא  ןב  םהרבא  "דץיבונמלק , םילשוריסשת

רישה21161. ןאמסוזןוזח  ןב  באז  "וץבעי , םילשוריצרת

הפוקתה21162. רכשיןוזח  לואש  ןב  עשוהי  םהרבא  "זקיב , קרוי New Yorkצרת וינ 



הבושתה21163. ןרהאןוזח  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

ךרדו21164. ןבוארןוזח  "נגרבלדנמ , קרבשת ינב 

המשגהו21165. השמןוזח  ןב  ןמלז  המלש  "זיאגרש , םילשוריטשת

וצק21166. יס ' "ד  וי םייח -  יבצןוזח  םייח  "דץיבודיוד , םילשוריעשת

ןומירבט21167. בקעיןוזח  ןב  השמ  "בללה , םילשוריפשת

םיכרכ21168.  9 והישאי -  םייחןוזח  ןב  ףסוי  והישאי  "בוטניפ , דודשאעשת

םלשוריו21169. הדוהי  יבצןוזח  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ויקסבייארג , םילשוריצרת

עשוהי21170. בילןוזח  ףסוי  ןב  עשוהי  "וררל , םילשוריסשת

םיכרכ21171.  2 ףסוי -  יולהןוזח  ןתנ  םייח  ןב  ףסוי  "זלגס , קרויישת וינ   New York

םיכרכ21172.  10 אתפסות > -  > לאקזחי לאקזחיןוזח  "ויקסמרבא , םילשוריסשת

םיכרכ21173.  3 לאקזחי -  לאקזחיןוזח  "ויקסמרבא , םילשוריסשת

םיכרכ21174.  3 יעשי - ' יולהןוזח  םהרבא  ןב  היעשי  - זיירגנוי , "ד פרת
"א יניאס Seiniצרת

היעשי21175. קיזייאןוזח  קחצי  ןב  יכדרמ  ףסוי  "טרלצניג , בונרוטפרת

היעשי21176. היעשיןוזח  "חןייד , םילשורינשת

היעשי21177. םולשןוזח  תיב  ללוכ  "חיכרבא  תיליעסשת ןיעידומ 

היעשי21178. היעשיןוזח  "בףויבב , םילשוריעשת

והיעשי21179. ףסויןוזח  היעשי  "זףליוו , בובל Lvovכרת

והיעשי21180. לירמשןוזח  והירמש  ןב  והיעשי  דלפטור ,
"ז! סרת

צ"ל:
"ט סרת

.21181< ןורכז רפס   > והיעשי היראןוזח  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"גבייל םילשורינשת

והיעשי21182. והילאןוזח  םהרבא  ןב  והיעשי  "חרזלג , צרת

והיעשי21183. והיעשיןוזח  "וטסריפ , משת

"ה)21184. לשה די   ) והיעשי ןוזח 
 - יולה םהרבא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,

רב בוד  ןב  לדנוז  ךונח  גרבסורג ,
( ךרוע )

"ל םילשורישת

לארשי21185. םייחןוזח  "הץישפיל , םילשורינשת

דעומל21186. קחציןוזח  ןב  בוד  יכדרמ  "גגרבלדייא , קוטסילאיב Bialystokפרת

תוחמש21187. תוכלה  דעומל -  רבןוזח  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "הגרבסורג , לשת

דעומל21188. יכדרמןוזח  ןב  דוד  לארשי  הפי , "גתוילגרמ  הבלסיטרברת  Bratislava

דעומל21189. הדוהיןוזח  ןב  לאומש  "וואירילאוו , היצנו Veniceמש

דעומל21190. דודןוזח  ןב  רזעלא  "דסלקלפ , גרפפקת  Prague

דעומל21191. םהרבאןוזח  ןב  הללאדבע  "טךמוס , ןגמשת תמר 

.21192< השדח הרודהמ   > דעומל יכדרמןוזח  ןב  דוד  לארשי  הפי , "אתוילגרמ  םילשוריסשת

דעומל21193. םחנמןוזח  "חרערעדעל , סשת

דעומל21194. לאקזחיןוזח  "ורפוס , םילשוריעשת

םיארונ21195. םימי  דעומל -  ןתיאןוזח  "חיעדי , תפצעשת

םיכרכ21196.  6 דעומל -  ןהכהןוזח  ביל  הירא  "זאריפש , םילשוריסשת

.21197< השדח הרודהמ   > שדוח א תלוע  דעומל , דודןוזח  ןב  רזעלא  "דסלקלפ , ןילקורבעשת



תומורת21198. תיעיבש  םוחנ -  םוחנןוזח  "גןוזח  קרבלשת ינב 

םוחנ21199. םוחנןוזח  "בללירב , טרופקנרפנרת

םוחנ21200. לבייפןוזח  בלכ  ןב  םוחנ  "חרגניזלש , קרבנשת ינב 

םוחנ21201. ןועמשןוזח  קחצי  ןב  םוחנ  "היקצינזוגאר , ,צרת םלשורי

םיכרכ21202.  2 םוחנ -  בקעיןוזח  ןב  םוחנ  "אדלפנדייוו , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ21203.  5 םוחנ -  בקעיןוזח  ןב  רזעילא  "סםוחנ , םילשורישת

םיכרכ21204.  3 םוחנ -  ןהכהןוזח  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטעשת

.21205' ידבוע רואינשןוזח  ןב  הדוהי  הידבוע  רפורט ,
"טןמלז השרו Warsawמרת

הידבוע21206. יולהןוזח  םהרבא  ןב  "זהידבוע  ונרוויל Livornoמקת

הידבוע21207. הידבועןוזח  "הונאשראו , יקינולש Salonikaלקת

ארונטרבמ21208. ארי  הידבוע  ונבר  הידבוע -  יבצןוזח  ןב  יכדרמ  סחניפ  "חיקסבייארג , םילשוריצרת

םיכרכ21209.  2 הידבוע -  דודןוזח  השמ  ןב  לאיחי  חילצמ  - הידבוע , "ג צקת
"ו ונרוויל Livornoצקת

םיכרכ21210.  22 הידבוע -  בקעיןוזח  ןב  הידבוע  "גףסוי , םילשוריעשת

ןויצ21211. לליהןוזח  םייח  - ןילביר , "ז שת
"א ביבא Tel Avivישת לת 

םימודק21212. םהרבאןוזח  ןב  הימחנ  ןמלז  "אגרבדלוג , םילשוריסשת

לאפר21213. קוקןוזח  לאפר  יבר  "ארכזל  םילשוריעשת

לאומש21214. המלשןוזח  ןב  לאומש  "גלאירזע , דודשאסשת

םיכרכ21215.  2 לאומש -  והיעשיןוזח  ןב  לאומש  "אהצינלוס , קרוי New Yorkשת וינ 

םימש21216. קחציןוזח  ןב  ןתיא  ינוקיצ ,)  ) "איקסבוניקיצ נשת

ןויצו21217. הרות  שרהןוזח  יבצ  ןב  ןועמש  "ךשוברדפ , םילשורישת

הדוהי21218. ךלמ  הינכי  ןב  לאיתלאש  רסא  "ותונוזח  צרת .םיינוציח  "וםירפס  ,צרת ביבא לת 

.212195 ןוזחוננוזח -  תבישי  ידימלת  תודחאתה  ןואטב 
"זםוחנ קרבסשת ינב 

.21220< תינמרג םוגרת  םע   > הנומא יקורטמקוזח  םהרבא  ןב  "הקחצי  איורהאזכרת

.21221< תינמרגו תירבע   > הנומא יקורטמקוזח  םהרבא  ןב  .]קחצי  "ג לרת ]Breslau

הנומא21222. היראקוזח  ןב  יבצ  םחנמ  "וןיסקאט , ,פרת עטילד קסירב 

םיכרכ21223.  3 הנומא -  יקורטמקוזח  םהרבא  ןב  "ה,קחצי  רת םילשורי[

שפנה21224. םשקוזח  "וםוליעב  "דנשת מח

השק21225. השמתוזח  ןב  קחצי  "טהמארע , הבלסיטרב Bratislavaרת

.21226< םיסנ ברה  די  תרודהמ   > השק השמתוזח  ןב  קחצי  "דהמארע , םילשוריעשת

םיכרכ21227.  3 השדח - > הרודהמ   > השק השמתוזח  ןב  קחצי  "חהמארע , "דעשת מח

תושק21228. חנתוזח  ןב  בוד  רכששי  "וטכרטלאה , השרו Warsawלרת

םלועה21229. ןתנןויזח  השמ  ןב  םהרבא  "גםייהקאז , םילשוריצרת

םהידגנתמו21230. םינויצה  לע  חרזןויזח  ןימינב  ןב  לארשי  "בםרבסייוו , ,סרת אשראוו

םהרבא21231. לארשיתונויזח  ןב  ילתפנ  םהרבא  טנאלאג ,
"בקחצי קרוי New Yorkפרת וינ 

"ה21232. מרה הדוהיתונויזח  ןרהא  ןב  השמ  "גץיוורוה , הנליו Vilnaערת



ףסוי21233. בוטתונויזח  - םוי ןב  רודגיבא  ףסוי  רלסק ,
"דןאמפיל קרויישת וינ   New York

שא21234. לאומשןזח  רשא  ןב  באז  םייח  "בשרח , בוקרטויפ Piotrkowערת

תסנכה21235. םהרבאןזח  ןב  םולש  לאקזחי  ץיבובוקעי ,
"בוהילא שמשפשת תיב 

ןזח21236. "מ  צבר תודלות  תורימז -  םיענ  תירונןזח  "ברזיו , םילשוריעשת

הדנקותונזח21237. תירבה  תוצראד  םינזחה  1937תדוגא 

לאירטנומב21238. תונזחו  )םינזח  ךרוע  ) ביל הירא  "ארבוס , לאירטנומלשת

ץמאו21239. חספקזח  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  קלאפ ,
שמשוהילא תיב 

ךבל21240. ץמאיו  םירמאמקזח  יטוקיל  "אסרטנוק  קרבנשת ינב 

םיתבה21241. תקזח  קזחתנו -  לאקזחיקזח  ןב  השמ  "אהטור , עשת

די21242. לאומשקזח  ןב  המלש  רחבומ , "וןב  הסדוא Odessaכרת

אתיירתב21243. יבצהקזח  ןב  עשוהי  "אלבנע , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ21244.  12 הבר -  והיעמשהקזח  ןב  ביל  הדוהי  בקעי  - ךורק , "ז פרת
"ג גיצפיל Leipzigכשת

םכבבל21245. ץמאיו  םירמאמוקזח  "ותפוסא  םילשוריסשת

"ק>21246. הומ  > חונמינוקזח ןב  "אהיקזח  םילשורימשת

םיכרכ21247.  2 חונמינוקזח -  ןב  "טהיקזח  הנומרק Cremonaיש

םיכרכ21248.  2 ינוקזח - > רצוא   > חונמינוקזח ןב  "בהיקזח  םילשורינשת

תובא21249. היקזחתקזח  םייח  םיסנ  "אירוח , תוביתננשת

ןרהא21250. באזתקזח  ןרהא  "טןישח , דודשאסשת

ארתב פ"ג21251. אבב  םיתבה -  .אתקזח  רשא  "וץטעצנייטש , דוואקיילעשת

םיתבה21252. ףסויתקזח  ןב  דוד  "אןהכ , םילשוריפשת

ןילטלטמה21253. דודתקזח  ןתנ  ןב  לואש  בקעי  "הלגס , םילשוריסשת

שולישה21254. ןועמשתקזח  ןב  הירא  עשוהי  "זםלעומ , קרבעשת ינב 

הרהט21255. לאקזחיתקזח  "דהטאר , םילשוריכשת

הרהט21256. קיזייאתקזח  קחצי  ןב  לאקזחי  "מהטאר , שת

םיכרכ21257.  2 הרהט -  ןבתקזח  שידק  ףסוי  רעפראדסדנארב ,
"גריאמ םילשוריעשת

קודב21258. ןימינבותקזח  "בןמרמיצ , "דעשת מח

םיכרכ21259.  3 הרורב -  ןרהאהרזח  "הץיבוקילז , ןילקורבעשת

תיבר21260. היראתרזח  םרמע , ריאמ -  השמ  "דרנזיולק , קרב Bene Berakעשת ינב 

םזנו21261. דודחח  ןב  היננח  "דהאולח , םילשוריעשת

םיכרכ21262.  5 םזנו -  ותיוחחח  "גירוח , קרבנשת ינב 

קסנע21263. ' זילמ תנשמב ר"א  הבושתו  החכות  הילדגאטח  "ולאגנ , םילשורילשת

םילודג21264. םישנא  לש  השמםיאטח  ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

םלועב21265. תחא  ןמלזהביטח  המלש  "ביאגרש , םילשורינשת

ימלשוריה21266. ןקסעהל  ץישפילהביטח  הביקע  ןב  והילא  "הגינוה , םילשוריצרת

יקסניברצ21267. עשוהי  ברהב ר ' לארשי  רל ' עשוהיהביטח  ןב  לארשי  "טאברוצ , םילשוריצרת



תומלוע21268. ףלא  ןתנוהייח  "זןח , דעלאסשת

ג21269. ינא -  ןומימיח  "טהכלמ , "דעשת מח

הנומאב21270. לארשייח  בקעי  "דיסאגול , םילשוריעשת

ןוחטבב21271. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

הלואגב21272. לארשייח  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

הרובגב21273. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

דסחב21274. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

רשויב21275. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

תוביציב21276. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

ץיקמ21277. ןב  ריאמיח  ןב  םהרבא  ארזע , - "גןבא םדרטסמאצת

חצנב21278. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

ןוחצנב21279. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

הלוגסב21280. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

גנועב21281. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

עגורב21282. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

תוכרב21283. לאכימיח  "דןהכה , עבשסשת ראב 

םולשב21284. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

החמשב21285. לארשייח  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

הרימשב21286. לארשייח  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

הדותב21287. לארשייח  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

הרותב21288. לארשייח  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

הליפתב21289. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

הבושתב21290. לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

םיכרכ21291.  2 ילאוג -  םייחיח  "דשריה , םילשורינשת

םייקו21292. יולהיח  ףסוי  םייח  "וןמדירפ , סשת

יתפסכנ21293. םהרבאיח  ףסכ , "פרה  לאימרכשת

םלוע21294. ןונייח  "דדאדח , קרבעשת ינב 

הפוקתה21295. םע  לארשייח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

םאיא21296. לא  אנינחתאיח  ןב  רזעלא  םייח  "זיחרזמ , םילשוריסרת

ךלמה21297. המלש  ךלמהתאיח  המלש  הסוסת"שתאיח 

תעד21298. יפכ  "כ  האצו "ש  העל ןילימ  לש ד ' ןמז  ןינעב  רוביח 
םינושארהו המלשר"ת  "דטכילנרטש , שח

הבושתה21299. המלשרוביח  ןב  םחנמ  "ייריאמ , קרוי New Yorkשת וינ 

.21300< קוק ברה  דסומ   > הבושתה המלשרוביח  ןב  םחנמ  "חיריאמ , םילשוריעשת

םיכרכ21301.  4 העושיהמ -  הפי  ןאוריקמרוביח  בקעי  ןב  "טםיסנ  ,סקת גרעבמעל

טקל21302. ץינמרקמירוביח  הדוהי  ןב  - םהרבא  "א עש
"ב ןילבול Lublinעש

ןואג21303. הידעס  בר  לש  םייתכלה  ,םירוביח  ידורב ןואג -  ףסוי  ןב  הידעס 
( ךרוע  ) "הלאימחרי םילשוריעשת

הרהטל21304. אשוזרביח  םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,
"חקחצי בושטידרב Berdichevנרת



םיכרכ21305.  2 השדח > - הרודהמ   > הרהטל אשוזרביח  םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,
"וקחצי סשת

ץראה21306. ןהכהתביח  קחצי  יול  ןב  דוד  ךורב  "זאנהכ , םילשורינרת

.21307< השדח הרודהמ   > ץראה תכרבו  ץראה  ןהכהתביח  קחצי  יול  ןב  דוד  ךורב  "ואנהכ , תפצנשת

הדובעה21308. ףסויתביח  םייח  "חןמרדיב , "דעשת מח

שדקה21309. ץריהתביח  ילתפנ  ןב  והילא  - ןיקצאלק , "ו פרת
"ז םילשוריפרת

שדוקה21310. לכימתביח  לאיחי  ןב  קיזייא  "טקחצי  בובלרת  Lvov

שדוקה21311. השמתביח  ןב  עשוהי  "חגנאל , הנליו Vilnaמרת

םיחבז21312. שדוקה -  ןרהאתביח  "עןומולס , "דשת מח

לארשי21313. ץרא  בושי  לארשיתביח  יבצ  "אואט , םילשוריעשת

םיכרכ21314.  3 שדוק -  בדתביח  "גץיבקרמ , תובוחרעשת

תישארב21315. "י -  שר "ת  "ידיח שר שמוח  םיכרבא -  "פללוכ  קרבשת ינב 

ארזע21316. ןבא  םכחהל  הפי  ריאמהדיח  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא ןילבולמת

הכלה21317. השמדודיח  סחניפ  ןב  הירא  "צרלה , ירוגליב Bilgorajרת

םידימלתה21318. ץרעהדודיח  ילתפנ  ןב  ארזע  "סלזיוו , םילשורישת

קוזיחו21319. םייחדודיח  "זןמניירג , קרבעשת ינב 

דוד21320. דודידודיח  "פיקצדלוק , "דשת מח

םיכרכ21321.  2 הרות -  הילדגידודיח  לאומש  ןב  יבצ  רזעילא  "וןמיינ , ביבאמשת לת 

"ך21322. נתה ילתפנןודיח  "זםיובנירג , םילשורימשת

"ך21323. נת ףסויינודיח  "דרעש  םילשורישח

עובשה21324. תוישרפל  לאכימםינודיח  "אןהד , םימשת תירק 

המחה21325. רוא  לשיפשודיח  םירפא  ןב  קחצי  "טץיבוקשרה , סשת

םיכרכ21326.  2 ימויה -  אגרששודיח  הדוהי  סחנפ  "הרעגיליוו , הדנקסשת

ןירדהנסה21327. ןרהאשודיח  והילא  ןב  םהרבא  "זןומימ , םילשוריישת

תשדוחמה21328. ונתנידמב  ןירדהנסה  ךלמילאשודיח  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"אןהכה םילשוריישת

רקחו21329. םייחשודיח  ךונח  ןב  יכדרמ  "זןהכה , םילשורילשת

תודיסחה21330. הרות  לש  קחציהשודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

"י21331. בא קחציישודיח  ןב  רזעילא  הדוהי  רטסקינא ,
"דקיזייא וגקיש Chicagoסרת

"ר21332. יבא קיזייאישודיח  קחצי  "עןמרבליז , םילשורישת

םיכרכ21333.  5 רזנ -  ינבא  םוחנישודיח  באז  ןב  םהרבא  "טןייטשנרוב , םילשורינשת

םיכרכ21334.  4 "ח -  רבא ךונחישודיח  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"גךינה ןפרוטנא Antwerpפרת

.21335< לארשי ערז   > תודגא בולמירהמישודיח  ןימינב  ןב  ףרודסרמרהליות"צלארשי 

םיכרכ21336.  2 תודגא -  ישודיח 
יולה הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 

"א) שרהמ "ב( ןימד Frankfמת טרופקנרפ 

םיכרכ21337.  4 גארפמ -  "ל  רהמ תודגא  "לישודיח  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "מגארפמ שת

קיש21338. "ם  רהמ תודגא  ףסויישודיח  ןב  השמ  "נקיש , שקפ Paksרת



תובא21339. "ס  מע קיש  "ם  רהמ תודגא  ףסויישודיח  ןב  השמ  "נקיש , םילשורישת

"ל21340. ארהמ תודגא  ןאמפילישודיח  הידידי  ןב  ביל  הירא  "וןיקפיל , םילשוריסרת

.213414 תודגא > - בל   > םלשה "א  שרהמ תודגא  ישודיח 
םיכרכ

יולה הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ט( "דסשת מח

לארשי21342. להא  יולהישודיח  לארשי  ןב  ףלוו  באז  "דידלח , ,ערת םלשורי

םיכרכ21343.  2 "ס -  שה לע  חמש  רוא  ןושמשישודיח  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"בסומינולק תילעעשת ןיעידומ 

"א21344. רביא והילאישודיח  ןב  אפזוי  םהרבא  ' - ןאמרל , "ד צרת
"ה השרו Warsawצרת

ךלמילא21345. ןהכהישודיח  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "זןייטשניבור , םילשוריפרת

השמ21346. ירמא  בדישודיח  ןושרג  םולש  ןב  גילעז  השמ  קרבבק , ינב 

םש21347. ישנא  ןרהאישודיח  הדוהי  ןב  המלש  "כרגולק , גיצפיל Leipzigרת

רזעילאישודיח ב"מ21348. ןב  ףלוו  באז  ןימינב  קחצי 
יזנכשא "וןאמפיל  רדואדמקת טרופקנרפ 

Frank

םיכרכ21349.  2 "ן - > במר  > ארתב אבב  "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "גהשמ  היצנו Veniceפר

לכבש21350. ןיליפת  תוכלה  לע  לכל  בוט  בא -  תיב  ישודיח 
םהרבא בל  יטנאקיר , יקספ  לע  בא  םחנמ  וב ,

ןימינב ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
קרוי 2012New Yorkםנוב וינ 

תובותכ21351. ףסוי -  תיב  םירפאישודיח  ןב  ףסוי  - וראק , "ב פרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ21352.  2 הירא -  ןב  קחציישודיח  ןב  ןושרג  לאימחרי  ןייטשלדא ,
"עהירא בוקרטויפ Piotrkowרת

דוד21353. ןב  הדוהיישודיח  ךנעה  ךונח  "אגייצנייפ , דווקילפשת

ריאי21354. ןב  הדוהיישודיח  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל "סקיזייא  ץיבונר Chernovtsyרת צ'

ןרהא21355. ינב  ךאבאוושמישודיח  ןרהא  ןב  "זרזעילא  סרת

רכששי21356. ינב  ישודיח 
בונידמ חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,

"א- קרוי New Yorkישת וינ 

יבצ21357. ןינב  בודישודיח  דוד  ןב  שריה  יבצ  "אשלזיימ , משת

םיכרכ21358.  3 שא -  ידירש  לעב  השמישודיח  ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , םילשוריעשת

ינמחנ21359. רב  ןמחנישודיח  בוד  "דץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowערת

תוכרב21360. םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( היצנו Veniceפר

םיכרכ21361.  45 ארתב -  בדישודיח  םייח  "חיקסוטלא , םילשורימשת

םינואג21362. ןב א יישודיח  באז  ןימינב  "חדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םינואג21363. לואשישודיח  ןב  םהרבא  "האדורב , ךבנפוא Offenbachפת

הירא21364. רוג  "לישודיח  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "גגארפמ בובל Lvovכרת

.21365( תוטיש שמח   ) "ן במרהל ןיטיג  "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "בהשמ  ךבצלזכקת

אבשרהמ ז"ל21366. ןיטיג  םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( היצנו Veniceפר

םיכרכ21367.  2 יטנאלג -  השמישודיח  ןב  הידידי  "ויטנאלאג , בוקלידס Sudilkovצקת

ריש21368. רזנ  ריש -  ירבד  ןועמשישודיח  השמ  ןב  בקעי  לאומש  "ךטור , שת

דוד21369. רשאישודיח  םהרבא  ןב  יבצ  דוד  "חךאילא , םילשורימשת



רתיהו21370. רוסיא  ינינעב  םיניד  הידבועישודיח  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשורימשת

םינומדקה21371. םלשורי  ינברל  םיניד  םינברוישודיח  םימכח  "ד.םילשורי  םילשוריערת

חספ21372. תוכלהמ  םיניד  דודישודיח  קחצי  יבור , - "נןבא השרו Warsawרת

םילשורימ21373. םיניד  דודישודיח  קחצי  יבור , - "הןבא בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ21374.  2 "ח -  בה לאומשישודיח  ןב  לאוי  "זשיקריס , םילשוריסשת

"ת21375. רדאה ןואגה  ןבישודיח  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "גןימינב סשת

.21376' זבינופמ ןואגה  המלשישודיח  ףסוי  "גןמנהכ , לשת

םיערז21377. ןמלז -  רסיא  יבר  ןואגה  ץרפישודיח  ךורב  ןב  ןמלז  רסיא  "זרצלמ , סשת

םיכרכ21378.  2 ןיקסיד -  ביל  עשוהי  יבר  ןואגה  ןבישודיח  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"אןימינב םילשוריפשת

ןייטשנרוא21379. בקעי  יבר  ןואגה  היעשיישודיח  ןב  בקעי  "בןייטשנרוא , םילשורילשת

תבש21380. תוכרב , ץילוק -  קחצי  יבר  ןואגה  דודישודיח  והילא  םהרבא  ןב  קחצי  ץילוק ,
"וןמחנ םילשוריעשת

םינואגה21381. םינואגישודיח  קרברבח  ינב 

תוהגה21382. רזעילאישודיח  ןב  השמ  "ארטומלרפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

.21383< הרות יטוקיל   > "א רגה "א)ישודיח  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  שח

םיכרכ21384.  2 רפוס > - תרודהמ   > "א רגה -ישודיח  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
םייח בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "טרפוס , םילשורינשת

םיכרכ21385.  5 והילא > - רוא   > "א רגה -ישודיח  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
לאירוא "בינומלש , םילשוריעשת

םיכרכ21386.  3 "ד -  רגה דודישודיח  ןמפיל  "חסקבוש , םילשורימשת

.21387< רושימ תרודהמ   > "ח רגה יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "חצייבולוס קרבסשת ינב 

.21388< ליסנטס  > םלשה "ח  רגה יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "דצייבולוס "דשח מח

.21389< תורגאו םיבתכמ   > אמק אבב  םלשה  "ח  רגה יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "דצייבולוס סשת

םיכרכ21390.  3 םלשה -  "ח  רגה יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "דצייבולוס שח

םיכרכ21391.  3 "י -  רגה םייחישודיח  באז  ןב  בקעי  "חץיבורוטנק , קרוי New Yorkשת וינ 

תואוקמ21392. קירא -  "מ  רגה הדוהיישודיח  ןרהא  ןב  ריאמ  "זקירא , ןפרווטנאסשת

יולה21393. "מ  רגה םייחישודיח  ןב  השמ  קי , ' "בצייבולוס םילשוריעשת

"ד21394. ירגהו "מ  רגה - ישודיח  םייח ןב  השמ  קי -  ' צייבולוס
השמ ןב  יולה  בוד  ףסוי  קי , ' "דצייבולוס םילשוריעשת

"ס21395. שה לע  רלסד  "א  ארגה רזעילאישודיח  והילא  "הרלסד , םילשוריסשת

"ד21396. ארגה ןהכהישודיח  דוד  והילא  "אןמכייר , קרבפשת ינב 

םיכרכ21397.  2 "ס -  זרגה רדנסישודיח  ןמלז  המלש  אריפש , - "גאנהכ םילשורינשת

םיכרכ21398.  2 "ר -  זרגה שריהישודיח  יבצ  ןב  ןבואר  גילז  "דסיגנב , םילשורימשת

"ס ז"ל21399. חרגה יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "בצייבולוס םילשוריישת

אנזופ21400. "ז  ירגה ןמלזישודיח  לאיתוקי  "ואנזופ , דווקילנשת

"ח21401. ירגה הדוהיישודיח  השמ  ןב  ךונח  בקעי  "בץיבקנס , םילשורינשת

"ר21402. יירגה בילישודיח  לאומש  ןב  בקעי  קחצי  "בץיבוניבר , םילשוריישת

םיכרכ21403.  3 "ז -  מרגה רזעלאישודיח  ןב  םחנמ  "עאבמעז , קרבשת ינב 

םיכרכ21404.  2 "ב -  נרגה לאלצבישודיח  םוחנ  "והבל , קרבעשת ינב 



םיכרכ21405.  4 "ט -  נרגה ילתפנישודיח  "זפורט , םילשוריישת

"ז21406. שרגה ןמלזישודיח  רואינש  "טרבוו , םילשורילשת

ינושרגה21407. לארשיישודיח  ןב  ןושרג  הדוהי  ץלוהקיפ ,
"אלאוי הימולוק Kolomyyaנרת

ינושרגה21408. קחציישודיח  ןב  ןושרג  ןימד Frankfת"עיזנכשא , טרופקנרפ 

"ס21409. שה לע  ןילבולמ  הזוחה  םהרבאישודיח  ןב  קחצי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "חרזעילא  םילשוריעשת

םיכרכ21410.  2 יכונחה -  בקעיישודיח  ןב  ךונח  ןושרג  "גרנייל , קרבנשת ינב 

ידוהיה21411. החסישפמישודיח  רשא  ןב  קחצי  "זבקעי  ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ21412.  6 בלה -  ןבישודיח  ךאנעה  ךונח  רתלא  שטיוואבייל ,
"טדוד םילשוריסשת

םיכרכ21413.  3 הנבלה -  ןאמפילישודיח  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "זןב  ןודנול Londonישת

ב"ק21414. תוכלה -  קחציישודיח  ןב  ריאמ  "טטאטשנזייא , ךבצלוז Sulzbachפת

ב"ב21415. ב"מ , ב"ק , תוכלה -  בקעיישודיח  ןב  לשה  עשוהי  "אםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowערת

ןיטיג21416. תוכלה -  לואשישודיח  ןב  םהרבא  "אאדורב , קבסדנו Wandsbeckצת

.21417< דומלתה םי  ךרד   > תוכלה יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ב( הוקלוז Zholkvaנת

תוכלה21418. דגישודיח  השמ  ןב  "ולאוי  הנוטלא Altonaצת

חספ21419. תוכלה -  םהרבאישודיח  ןב  רודגיבא  לאומש  "אהאפסות , השרו Warsawנרת

"ך>21420. שרהמ בל , ןב  "י  רהמ  > תוכלה דודישודיח  ןב  ףסוי  בל , ףרודסמרהליות"פןב 
Wilherms

תוכלה21421. והיתתמישודיח  ןב  ףסוי  ןילבול Lublinש"עטורקאלד ,

םיכרכ21422.  3 ףיש - > "ם  רהמ  > תוכלה ןהכהישודיח  בקוי  בקעי  ןב  ריאמ  "חףיש , ונרב Brnoנקת

ב21423. תוכלה -  יולהישודיח  לאומש  ןב  "וקחצי  דיביונ Neuwiedצת

םיכרכ21424.  4 תוכלה -  יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ב( ןילבול Lublinעש

ןיטיג21425. תורעה - > םע   > "ף יש "ם  רהמה תוכלה  ןהכהישודיח  בקוי  בקעי  ןב  ריאמ  "גףיש , םילשוריכשת

תוריבסמ21426. םינפ  "ת  ושו תוכלה  שריהישודיח  יבצ  ןב  עשוהי  "אאריפש , רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

.21427< לכיהל חתפ   > "א שרהמל תוכלה  ןתנישודיח  "בןמדירפ , שמשעשת תיב 

רכששי21428. ינבה  לעבמ  תוכלה  בונידמישודיח  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ה- קרבסשת ינב 

םיכרכ21429.  3 ארתב -  ירודהמ  תוכלה  יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ב( גרפ Pragueנת

םיכרכ21430.  2 יברב -  "ם  רהמ תוכלה  לואשישודיח  ןב  ריאמ  - יברב , "ו מקת
"ג נקת

טרופנריד
Dyhernfurth

ב21431. יברב א -  "ם  רהמ תוכלה  לואשישודיח  ןב  ריאמ  "היברב , השרו Warsawמרת

םיכרכ21432.  5 ףירח -  "ם  רהמ תוכלה  בקעיישודיח  ןב  השמ  ףירח ,)  ) "פסדנרב םילשורישת

.21433< - ראובמה ףיש  "ם  רהמ  > ףיש "ם  רהמ תוכלה  ישודיח 
ןהכהתובותכ בקוי  בקעי  ןב  ריאמ  "אףיש , פשת

ןיטיג21434. "א -  שרהמה ןויע  "א -  שרהמ תוכלה  ישודיח 
דודןישודיק ףסוי  "אןיול , קרבפשת ינב 

.21435< לארשי תראפת   > הדנ תוכלה  עטנישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , הורסלרק Karlsruheלקת



חספ21436. תוכלה  לע  תוכלה  םהרבאישודיח  ןב  רודגיבא  לאומש  "אהאפסות , השרו Warsawנרת

תותירכ21437. תכסמ  לע  תוכלה  יזנכשאישודיח  ןתנ  ןב  השמ  "טבקעי  קי Zaleshchikסרת ' צשילז

ןיבוריע21438. תכסמ  לע  תוכלה  ,ישודיח  יולה והיתתמ -  ןב  ףסוי  טורקאלד ,
יבצ "אםהרבא  ןילקורב Brooklynסשת

תבש21439. תכסמ  לע  תוכלה  "א)ישודיח  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  םילשוריישת

םיכרכ21440.  3 "ץ -  בשר תוכלה  שריהישודיח  יבצ  ןב  םנוב  החמש  טרופאפר ,
"טאנהכ טריפ Fuerthלקת

םיכרכ21441.  8 יריאמה -  המלשישודיח  ןב  םחנמ  "ביריאמ , השרו Warsawערת

םיכרכ21442.  3 ןיבוריע -  תכסמ  לע  יריאמה  ,ישודיח  אדיורב המלש -  ןב  םחנמ  יריאמ ,
לסיז "חהחמש  םילשורימשת

םיכרכ21443.  9 קיש -  "ם  רהמה ףסויישודיח  ןב  השמ  "חקיש , םילשורינשת

םיכרכ21444.  3 "ד -  לירהמה ןבישודיח  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"גןימינב דווקילעשת

"ס21445. שה לע  "ם  יבלמה לכימישודיח  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "וםיבלמ , םילשוריכשת

םינהכ21446. תרותה  לע  "ב  יצנה בקעיישודיח  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "לןילרב , םילשורישת

םידימלתה21447. לופלפב  תוביתנה , םיריעצלישודיח  תובישי  בקעי -  םיוברברול ,
"סזנאצ "דשת שח

םיכרכ21448.  3 טי -  ' צייממ יולעה  ףסויישודיח  ןב  המלש  קי , ' "דצאילופ םילשורילשת

"ה21449. אלפה יולהישודיח  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "הץיוורוה , נרת

םיכרכ21450.  2 "י > - תכמ  > האלפה יולהישודיח  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "דץיוורוה , םילשורינשת

םיכרכ21451.  2 הדנ -  תכסמ  לע  "א  רה "אישודיח  רה "דישודיח  םילשורימשת

"א21452. בשרה דימלת  בריב , "י  רה השמישודיח  ןב  בקעי  "אבריב , םילשורימשת

םיכרכ21453.  6 שאגימ -  "י  רה יולהישודיח  ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "דןבא עודישח אל 

לאיחי21454. ירמא  יפ ' םע  תועובש  שאגימ ע"מ  "י  רה ןבישודיח  ףסוי  שאגימ , - ןבא לאיחי -  "ש , קז
יולה "זריאמ  םילשורילשת

.21455< השדח הרודהמ   > "ן ב"מ רה ר"ן)ישודיח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "חםיסנ  םילשוריסשת

םיכרכ21456.  16 "ן -  רה ר"ן)ישודיח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "כםיסנ  םילשורישת

םיכרכ21457.  12 "ק > - הומ  > "ן רה ר"ן)ישודיח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "טםיסנ  םילשוריסשת

םיכרכ21458.  2 תבש -  םיסחוימ >  > "ן רה ר"ן)ישודיח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "דםיסנ  םילשורישח

םיכרכ21459.  15 "ף  - ירה לע  סדרפ > תאצוה   > "ן רה ר"ן)ישודיח   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "גםיסנ  קרבנשת ינב 

תובותכ21460. יולה > ןרהא  וניבר  ישודיח   > "ה ארה הנולצראבמישודיח  יולה  ףסוי  ןב  "בןרהא  גרפ Pragueפת

תינעתו21461. תוכרב  םיולה > תדקפ   > "ה ארה הנולצראבמישודיח  יולה  ףסוי  ןב  "דןרהא  ץנימ Mainzלרת

םיכרכ21462.  7 "ה -  ארה הנולצראבמישודיח  יולה  ףסוי  ןב  "זןרהא  םילשוריסשת

םיכרכ21463.  3 םולש - > תבהא  תרודהמ   > "ה ארה הנולצראבמישודיח  יולה  ףסוי  ןב  "סןרהא  םילשורישת

.21464 - בריב בקעי  וניבר  "א , בשרה דימלת  "ה , ארה ישודיח 
ןישודיק

, הנולצראבמ יולה  ףסוי  ןב  ןרהא 
בריב ר"י  "א , בשרה "חדימלת  םילשוריישת

אמק21465. אבב  "ד -  בארה )ישודיח  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  ןודנול Londonת"שםהרבא 

ןישודיק21466. תכסמ  לע  "ד  בארה )ישודיח  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "דםהרבא  קרבשח ינב 

םיכרכ21467.  2 "ה -  יארה ריאמישודיח  ןב  קחצי  םהרבא  ןאמרעמיצ ,
"חיולה םילשורימשת

"ח21468. נארה "ח)ישודיח  נאר  ) ךורב ןב  והילא  םייח , - "כןבא םילשורישת

ברה21469. ךורבישודיח  לי , ' "זגנא יקינולש Salonikaעת



רוש21470. בייל  םהרבא  ברה  לארשיישודיח  ןב  בייל  םהרבא  "ברוש , םילשוריעשת

תבש21471. תכסמ  לע  יריאמה  ברה  המלשישודיח  ןב  םחנמ  "היריאמ , ,שת קראי וינ  - םילשורי

ינורטק21472. ןורטיצ -  ברה  ןושרגישודיח  ןב  אבא  לארשי  "עןורטיצ , הוקתשת חתפ 

רגניז21473. "ז  ברה באזישודיח  ןימינב  "זרגניז , םילשורימשת

"ד21474. דרה היראישודיח  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "נהדוהי  השרו Warsawרת

.21475< השדח הרודהמ   > "ד דרה היראישודיח  ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "ההדוהי  עשת

"ה21476. זרה יולהישודיח  לאומש  ןב  ףלוו  "הבאז  םילשורימרת

םיכרכ21477.  2 ןרהא > - ןורכז   > "ה זרה יולהישודיח  לאומש  ןב  ףלוו  "גבאז  עשת

םיכרכ21478.  3 "ה -  חרה יכדרמישודיח  בקעי  ןב  םייח  - ןוסנשריה , "ד ערת
"ו םילשוריפרת

"ע21479. הא השדח - > הרודהמ   > "מ ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "טרטלא , שמשעשת תיב 

םיכרכ21480.  20 "מ -  ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "ארטלא , השרו Warsawמרת

םיכרכ21481.  2 "מ > - ירה יטוקיל   > "מ ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "ערטלא , שמששת תיב 

תובא21482. תכסמו  הרותה  לע  הירא -  רוגו  "מ  ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "גרטלא , ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ21483.  5 השדח > - הרודהמ   > "ס שה לע  "מ  ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "זרטלא , שמשסשת תיב 

הרותה21484. לע  "מ  ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "הרטלא , םילשוריכשת

םיכרכ21485.  3 השדח > - הרודהמ   > "ע וש לע  "מ  ירה לארשיישודיח  ןב  ריאמ  קחצי  "הרטלא , שמשעשת תיב 

א21486. "ם -  אירה בילישודיח  אבא  ןב  ןנחלא  קחצי  "הקינטימ , קרוי New Yorkשת וינ 

"ש21487. בירה יולהישודיח  לאומש  ןב  עשוהי  יבצ  "חץיוורוה , הלשימרפ Przemyslלרת

אעיצמ21488. אבב  םישדחה - >  > "א בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ה( םילשורילשת

םיכרכ21489.  20 "א -  בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ב( ךבצלזכקת

םיכרכ21490.  3 הביח > - ירבד   > "א בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר )

 - "ה צרת
"ט קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ21491.  8 המכחה > - רוא   > "א בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ב( םילשוריסשת

םיכרכ21492.  26 "ק > - הומ  > "א בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ה( םילשוריסשת

הרז21493. הדובע  תכסמ  לע  "א  בטירה יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר )[, "ד פקת ], ןעפא

םיכרכ21494.  4 "ד -  צירה יולהישודיח  יבצ  ףסוי  "ארניד , םילשורימשת

ןירדהנס21495. המר - > די   > "ה מרה יולהישודיח  סורדוט  ןב  ריאמ  "ההיפעלובא , השרו Warsawנרת

"ל21496. מרה דודישודיח  ןב  אפיל  לדנמ  םחנמ  "נןייטש , הימולוק Kolomyyaרת

.21497< אריפש תוהגה ר"נ  םע   > "ל מרה בוסאסמישודיח  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "נהשמ  שת

םיכרכ21498.  2 "ל -  מרה בוסאסמישודיח  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "חהשמ  ישת

דומלתל21499. "ם  במרה "ם)ישודיח  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  םילשוריכשת

תובותכ21500. השדח - > הרודהמ   > "ן במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "גהשמ  םילשוריעשת

ןישודיק21501. תרעומ -> הרודהמ   > "ן במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  םילשוריסשת



םיכרכ21502.  5 "ן -  במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "זהשמ  םילשוריפרת

םיכרכ21503.  9 רלשרה > -  > "ן במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "גהשמ  םילשורילשת

םיכרכ21504.  4 בקעי > - ןורכז   > "ן במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "דהשמ  בקעינשת ןורכז 

.21505< טסקט  > "ס שה לע  "ן  במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "חהשמ  םילשוריסשת

ארתב21506. אבב  תכסמ  לע  "ן  במרה "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "ט,השמ  ירת ]? איולסערב

"כ21507. שרה םולשישודיח  "אףירכ , קרבעשת ינב 

תוחנמ21508. "א -  בשרה )ישודיח  ול סחוימ   ) ילאמ ןב  היעשי  "אינארט , השרו Warsawכרת

תוכרב21509. לאיחי - > ירמא  םע   > "א בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ב( םילשורימשת

"א21510. בשרה ןרהאישודיח  ןב  לבייפ  אגרש  "צןאמנזיר , ירוגליב Bilgorajרת

.21511< תרדאה ילוש   > תובותכ "א  בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( םילשורילשת

םיכרכ21512.  15 "א -  בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( םילשוריכשת

םיכרכ21513.  19 "ק > - הומ  > "א בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ו( םילשוריכשת

םיכרכ21514.  5 בקעי > - ןורכז   > "א בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ע( בקעישת ןורכז 

.21515< ןורחא סרטנוק   > תומבי תכסמ  לע  "א  בשרה םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ט( ,נרת בוקרטעיפ

"ץ>21516. בשרה יקספו  ישודיח   > הדנ "ץ  בשרה חמצישודיח  ןב  ןועמש  "זןארוד , םילשוריכשת

םיכרכ21517.  2 "ץ -  בשרה חמצישודיח  ןב  ןועמש  "הןארוד , ונרוויל Livornoקת

ב21518. "ש -  בשרה ןהכהישודיח  המלש כ"ץ  "וגרבנזור , כשת

"ס21519. שה בילישודיח  הדוהי  ןב  והיעשי  "אקיפ , גרובסנהויכרת

םיכרכ21520.  2 הרותה -  יכדרמישודיח  ןב  ףסוי  "וגרובצניג , ךבנפוא Offenbachעת

םיכרכ21521.  2 "א -  רגה וניבר  ירואבו  "א)ישודיח  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "אוהילא  םילשורילשת

םיכרכ21522.  5 "ס -  שה לע  "א  רגה ירואיבו  "א)ישודיח  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "פוהילא  םילשורישת

דיקפמה21523. תואיצמ , ולא  םיקסופה -  ירואיבו  ןהכהישודיח  קיזייא  קחצי  "וןירפלה , קרבמשת ינב 

םירדנו21524. ב"מ  תויגוס -  ירואיבו  םוחנישודיח  "דןמקירב , םילשוריעשת

בייל21525. הירא  יבר  ירואיבו  השמישודיח  םהרבא  ןב  בייל  הירא  "הןילאמ , םילשוריעשת

םיכרכ21526.  2 "א -  רגה וניבר  ירואיבו  "א)ישודיח  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  ןדיק Kedainiaiת"שוהילא 

"ה21527. זרה תוללכו  יולהישודיח  לאומש  ןב  ףלוו  "הבאז  םילשורימרת

ץיברוה21528. "י  רה יבתכו  היראישודיח  לאומש  ןב  ףסוי  בקעי  "טץיברוה , כשת

ץבקלא21529. יולה  המלש  יבר  יבתכו  יולהישודיח  השמ , ןב  המלש  "בץבקלא , םילשוריפשת

תוליפתה21530. ירוקמו  זיירישודיח  םוחנ  ןב  ןמלז  לאומש  "ביקסבוזור , ?משת הינתנ

םיכרכ21531.  2 "ק -  ירהמה ישוריפו  "ק)ישודיח  ירהמ  ) המלש ןב  ףסוי  "דןולוק , םילשורימשת

ףירח21532. "צ  רה "ת  ושו בילישודיח  הירא  ןב  שריה  יבצ  "ברלה , םילשורינשת

אדורב21533. "מ  רהמ "ת  ושו עטנישודיח  ןתנ  ןב  יכדרמ  "חאדורב , 'סרת ץקנומ  Mukachevo

םיכרכ21534.  3 רעב -  ךורב  יבר  ןרמ  ירועישו  דודישודיח  לאומש  ןב  בוד  ךורב  "דץיבוביל , דווקילשח

אביבח21535. ןימינבישודיח  ןב  רביל  "וןהכ , קרוי New Yorkערת וינ 



"ר>21536. ופד  > "א בטירהל ןילוח  יליבשאישודיח  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ה( גרפצת

א21537. םייח -  ןבישודיח  םייח  בקעי  השמ  ןייטשפאק ,
ביל "גאדוהי  אנליוערת

םיכרכ21538.  3 המלש -  תדמח  קחציישודיח  ןב  ןמלז  המלש  - ץישפיל , "א ירת
"ז השרו Warsawלרת

םיכרכ21539.  14 רפוס -  םתח  לאומשישודיח  ןב  השמ  "זרפוס , םילשורישת

םיחספ21540. קיש -  "ם  רהמו רפוס  םתח  ןבישודיח  השמ  רפוס , ףסוי -  ןב  השמ  קיש ,
"גלאומש םילשורינשת

ןיטיג21541. ביט  בילישודיח  הירא  ןב  שריה  יבצ  "ורלה , הלשימרפ Przemyslלרת

.21542< תסנכ ןוכמ  תרודהמ   > ןיטיג ביט  בילישודיח  הירא  ןב  שריה  יבצ  "ארלה , םילשוריפשת

םיכרכ21543.  4 יולה -  הידידי  יולהישודיח  בקעי  ןב  הידידי  "הןמרבליז , םילשוריכשת

םיכרכ21544.  3 לאיחי -  לאיחיישודיח  "ש , "דקז םילשוריעשת

"ץ21545. בעי שריהישודיח  יבצ  ןב  בקעי  "היקסלופסאריט , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ21546.  2 "ץ -  בעי יבצישודיח  ןב  לפוק  בקעי  טאטשנוקנטלא ,
"זשריה הבלסיטרב Bratislavaצקת

בקעי21547. יולהישודיח  בקעי  "זרעסאוודלאג , משת

בקעי21548. ףסויישודיח  יכדרמ  ןב  לפוק  בקעי  "הןאמפוה , ןילבול Lublinצרת

תוכרב21549. בל -  הפי  יולהישודיח  סחנפ  ףסוי  "אןוסניול , םילשוריפשת

םחורי21550. המלשישודיח  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"הבקעי םילשורישת

הנוהכ21551. ימעישודיח  "דןהכ , םילשורישח

תותירכ21552. .אישודיח  "ט.י  "דעשת מח

הדנ21553. ןיכרע  ןילוח  תוחנמ  םיחבז  רפוס -  בתכ  השמישודיח  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "מרפוס , םילשורישת

"ס21554. שה תויגוס  בר -  םחל  "לישודיח  גס םייח  השמ  םיובנזור , - "השטיל "דמשת מח

ראסכ21555. םייח  יראמ  םייחישודיח  "אראסכ , קרבעשת ינב 

"ל21556. צז םיסנ  וניברל  "י  כמ הליגמ  הנובראנמישודיח  םהרבא  ןב  "יקחצי  קרוי New Yorkשת וינ 

"א21557. רהמ םייחישודיח  ןב  רזעילא  "הךאברעיוא , בוקרטויפ Piotrkowפרת

"א21558. רהמ -ישודיח  אטפאמ ביל  הירא  ןירפלייה ,
"ובושטאכוס בובל Lvovכרת

וגימא21559. "א  רהמ םהרבאישודיח  "נוגימא , םילשורישת

ןזח21560. "א  רהמ ףסויישודיח  לאפר  ןב  רזעילא  "נןזח , םילשורישת

"י21561. רהמ יולישודיח  ןב  "גבקעי  ונדורג Grodnoנקת

םיכרכ21562.  3 בל -  ןב  "י  רהמ דודישודיח  ןב  ףסוי  בל , "דןב  םילשוריסשת

ןהכה21563. "י  רהמ ילבאישודיח  םהרבא  ןב  לארשי  טרופאפר ,
"הןהכה בובל Lvovלרת

"י כ"ץ21564. רהמ ןהכהישודיח  הדוהי  ןב  עשוהי  "טכ"ץ , םילשוריישת

םיכרכ21565.  7 אריפש -  "י  רהמ והילאישודיח  ןב  יקסאי  ףסוי  "סאריפש , ביבאשת לת 

ע"ט י"ד>21566.  > גארפמ "ל  רהמ "לישודיח  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "הגארפמ ךבצלוז Sulzbachלקת

םיכרכ21567.  4 גארפמ -  "ל  רהמ "לישודיח  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "וגארפמ בוקרטויפ Piotrkowסרת



םיכרכ21568.  2 טענב -  "ם  רהמ אהיבישודיח  םהרבא  ןב  יכדרמ  "חטנב , םילשורימשת

.21569< - לאירבג יעטנ   > םיחספ הוואלח  "ם  רהמ ישודיח 
םינושארהמ חספ  השמתוכלה  הוואלח , לאירבג -  "הרענניצ , םילשוריסשת

םיכרכ21570.  2 הוואלח -  "ם  רהמ השמישודיח  "גהוואלח , םילשורילרת

יבצ21571. "ם  רהמ בקעיישודיח  ןב  יבצ  השמ  "א,ןטראגנייוו , ,נרת אשראוו

"פ21572. רהמ ריאמישודיח  ןב  חספ  "טבילטוג , בובל Lvovמרת

"ץ21573. רהמ לבייפישודיח  אגרש  ןב  שריה  יבצ  "בףיולנזאה , בוקרק Cracowמרת

"ץ21574. רהמ יולהישודיח  דוד  ןועמש  ןב  יבצ  "ארדפזייר , בוקרטויפ Piotrkowערת

"ש21575. רהמ באזישודיח  ןב  לאומש  "הליגנע , םילשוריכשת

םיכרכ21576.  2 "ך -  ארהמ ףלווישודיח  באז  ןב  רזעלא  - ןהכ , "ח נרת
"ג השרו Warsawערת

םיכרכ21577.  4 "ל -  ארהמ השמישודיח  ןב  ביל  הירא  "טץניצ , השרו Warsawירת

םיכרכ21578.  2 השדח > - הרודהמ   > "ל ארהמ השמישודיח  ןב  ביל  הירא  "טץניצ , דודשאסשת

םיכרכ21579.  3 ץניצ -  "ל  ארהמ השמישודיח  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , קרבשח ינב 

תובותכ21580. דאסא -  "ש  ארהמ הדוהיישודיח  ןב  לאומש  ןרהא  "עדאסא , קרבשת ינב 

.21581< הלעי הדוהי   > "א ירהמ לארשיישודיח  ןב  הדוהי  "אדאסא , )צרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

.21582< השדח הרודהמ   > "א ירהמ לארשיישודיח  ןב  הדוהי  "דדאסא , ןודנולסשת

"א21583. ירהמ לארשיישודיח  ןב  הדוהי  "בדאסא , ,ערת ןעציאוו

תובא21584. תכסמ  לע  "א  ירהמ לארשיישודיח  ןב  הדוהי  "בדאסא , ןודנולמשת

ןורטיצ21585. "א  ירהמ ןושרגישודיח  ןב  אבא  לארשי  "צןורטיצ , ביבא Tel Avivרת לת 

"ו21586. ירהמ בקעיישודיח  ןב  עשוהי  "ורקרדיוו , ירוגליב Bilgorajצרת

.21587, תבש ןישודק , ארמג > ישודיח   > "ט ירהמ ישודיח 
"ט)תובותכ ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  היצנו Veniceת"הינארט ,

םיכרכ21588.  2 "ט -  ירהמ "ט)ישודיח  ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  "גינארט , קרבנשת ינב 

םיכרכ21589.  2 "ץ -  ירהמ לארשיישודיח  ןב  יבצ  ףסוי  "היקסנישוד , םילשורימשת

"ק21590. ירהמ "ק)ישודיח  ירהמ  ) המלש ןב  ףסוי  "טןולוק , נרת

בל21591. חמשי  "ש -  ירהמ השמישודיח  ןב  ןמלז  המלש  קחצי  רגרבסניג ,
"חםייח טספדוב Budapestצרת

"א21592. אירהמ רטלאישודיח  םהרבא  לארשי  "ואדנאל , לשת

"ץ21593. בירהמ שריהישודיח  יבצ  ןב  לאיחי  "חתוילגרמ , הרטסוא Ostrogעקת

ךשנ21594. והזיא  קרפ  "ץ -  טירהמ "ץ)ישודיח  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "בןולהצ , םילשוריסשת

ןינמואה21595. תא  רכושהו  ךשנ  והזיא  "ץ ע"פ  טירהמ "ץ)ישודיח  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "בןולהצ , קרבנשת ינב 

"י21596. מרהמ לאינדישודיח  ןב  לאקזחי  השמ  קי , ' "גצנדורג השרו Warsawנרת

"א21597. צרהמ בונידמישודיח  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ב- הלשימרפ Przemyslמרת

יבצה21598. תוהגה  םע  הכונח -  תוכלה  לע  "א  צרהמ ישודיח 
קדצהו

בונידמ חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ב- קרבסשת ינב 

.21599< השדח הרודהמ   > הכונח תוכלה  לע  "א  צרהמ בונידמישודיח  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ו- םילשוריסשת

הליגמ21600. םירואיב - > םע   > "א שרהמ יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
ןסינ סייוו , "א - ) שרהמ "ג( עשת



ןישודיק21601. ןיטיג , "א - > שרהמ ןויע   > "א שרהמ יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "א( קרבפשת ינב 

הרותה21602. לע  "א  שרהמ יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ט( םילשוריכשת

"י21603. שר שוריפ  לע  "א  שרהמ יולהישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ד( טריפ Fuerthכקת

"ג21604. שרהמ השמישודיח  ןב  לאומש  "טזיורג , יונריט Trnavaצרת

תועובש21605. "ג -  שרהמ הדוהיישודיח  ןב  ןועמש  "עדלפנירג , "דשת שח

"ך21606. שרהמ "ך)ישודיח  שרהמ  ) ןהכה םהרבא  ןב  ףראדשרמרהליוות"עהמלש 

םיכרכ21607.  15 "ך -  שרהמ ןהכהישודיח  החמש  לאפר  תיליעןמרקוצ , ןיעידומ 

"ך21608. אשרהמ לואשישודיח  ןב  הירא  ןועמש  "באנהכ , םילשוריערת

םיכרכ21609.  2 "ם -  דשרהמ קחציישודיח  ןב  המלש  דוד  - תוילגרמ , "ז לרת
"ב הנליו Vilnaמרת

םיכרכ21610.  2 "ז -  מרהומ רזעילאישודיח  ןב  באז  השמ  "גתוילגרמ , םילשוריסשת

ןיבוריע21611. לקשה -  תיצחמ  יולהישודיח  עטנ  ןתנ  ןב  לאומש  "בןילק , סשת

"א ז"ל21612. בשרהמ ןילוח  תכסמ  םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( היצנו Veniceפר

םיחספ21613. יברע  םיחספ -  תכסמ  ריאמישודיח  ןב  הדוהי  "וונאדילוט , םילשוריעשת

אל21614. הטיש   > םינברה ןמ  דחאל  ןישודק  תכסמ  ישודיח 
< ימל עדונ 

תכסמ לע  ימל  עדונ  אל  הטיש 
"אןישודיק אטשוק Istanbulיקת

הנשה21615. שאר  תכסמ  ןרהאישודיח  ןב  השמ  "אבובל , רדואדצת טרופקנרפ 
Frank

לאומש21616. רמ  רודמאמישודיח  ףסוי  ןב  "זלאומש  הנליו Vilnaכרת

"ס21617. שה לע  תוילגרמ  יבצישודיח  ןב  רדנס  רדנסכלא  תוילגרמ ,
לאומש תוילגרמ , "דשריה -  םילשורינשת

םיכרכ21618.  3 ןיקצורוס -  "ב  רגה ןרמ  ךורבישודיח  לאפר  "הןיקצורוס , ףילקיונשת

םיכרכ21619.  5 יקסבינק -  "ח  רגה ןרמ  ישודיח 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןב קחצי  ןויצ , בהוא  לארשי -  בקעי 
יכדרמ

"ו םילשוריעשת

"ל21620. צז ןמסל  "נ  רגה ןרמ  םוחנישודיח  "דןמסל , קרב Bene Berakשח ינב 

תורוכב21621. "ג -  ארגה ןרמ  םחנמישודיח  ןב  ןושרג  םהרבא  סקאז ,
ףסוי "הלידנעמ  עשת

"מ21622. ירגה ןרמ  לכימישודיח  לאיחי  "טןייטשנייפ , םילשוריסשת

ןישודיק21623. טסקט - >  > הנשמ באזישודיח  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , םילשוריסשת

םיכרכ21624.  3 תוכלה > - הנשמ   > הנשמ באזישודיח  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , סשת

.21625( תוטיש שמח   ) "ן במרהל הדנ  "ן)ישודיח  במר  ) ןמחנ ןב  "בהשמ  ךבצלזכקת

ףסוי21626. ןב  תלחנ  אפילישודיח  היננח  ףסוי  ןב  אביקע  "בשלזיימ , בובל Lvovסרת

םיכרכ21627.  2 יבצ -  תמשנ  הנילגמישודיח  דוד  ןב  שריה  "זיבצ  ,מרת גרעבמעל

םיכרכ21628.  5 תויגוס -  בוטישודיח  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"זאפיל כשת

תוחילס21629. םהרבאישודיח  "דםלושמ , הירבטשח

םיכרכ21630.  3 לאיזע -  ףסויישודיח  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"עלאפר םילשורישת

לארשי21631. יניע  בקעיישודיח  ןב  לארשי  "הרוש , ץינסקלוא Oleksinetsלקת



"ד21632. נע ןימינבישודיח  ןב  םהרבא  לאיחי  רבליז ,
"חעשוהי קרבישת ינב 

"ל21633. צז טנמאיד  ןהכה  אביקע  ןהכהישודיח  םוחנ  ןב  אביקע  "אטנאמיד , םילשוריערת

םיקסופ21634. םיקסופישודיח  "לישודיח  םילשורישת

הירא21635. ינפ  השמישודיח  ןב  ביל  הירא  - ץניצ , "מ רת
"א השרו Warsawנרת

םירמנ21636. יררהמ  רפסבש  בהזה  קרפ  )ישודיח  רידהמ  ) לאינד "חןיראיוב , לשת

הריכ21637. קרפ  לאכימישודיח  "חןורגס , קרבעשת ינב 

םיכרכ21638.  2 "ס -  שה לע  קדצ  חמצ  םולשישודיח  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"פאנכש שת

יול21639. תשודק  בושטידרבמישודיח  ריאמ  ןב  קחצי  "חיול  קרבמשת ינב 

םיכרכ21640.  2 ןומכח -  ןב  ןומכחישודיח ר"י  ןב  "טלאעמשי  םילשורימשת

ןאטב21641. בקעי  בקעיישודיח ר ' "הןאטב , םיקפואנשת

ריאמ21642. בקעי  רזעילאישודיח ר ' ןב  ריאמ  בקעי  ןאמרביל ,
"זןהכה םילשורימרת

"ם21643. אר ןהכהישודיח  יכדרמ  והילא  "בהאזמ , קרוי New Yorkשת וינ 

"ם21644. אר יכדרמישודיח  ןב  לאפר  "סאוואקנא , םילשורישת

"מ21645. אר בקעיישודיח  ןב  יכדרמ  םהרבא  "זלפרק , םילשוריכשת

תד21646. שא  "ד  יבשאר הדוהיישודיח  ןב  לאומש  ןרהא  "הדאסא , ןילקורבמשת

םיכרכ21647.  3 השמ -  םהרבא  יבר  השמישודיח  םהרבא  "גרגרובמה , םילשורימשת

םיכרכ21648.  2 החמש -  רזעילא  יבר  החמשישודיח  רזעילא  "גץיבוניבר , םילשורינשת

םיכרכ21649.  4 יכדרמ -  םירפא  יבר  רזעילאישודיח  ןב  יכדרמ  םירפא  "טגרובזניג , לשת

םיכרכ21650.  2 בייל -  הירא  יבר  השמישודיח  םהרבא  ןב  בייל  הירא  "בןילאמ , קרבכשת ינב 

םיכרכ21651.  2 "ל -  צז רגיא  םינוב  יבר  םנובישודיח  החמש  רגיא , - "עזניג םילשורישת

ןויצ21652. ןב  יבר  והילאישודיח  המלש  ןב  ןויצ  ןב  "דןמיירפ , םילשוריעשת

םיכרכ21653.  6 ןושרג -  יבר  םחנמישודיח  ןב  ןושרג  םהרבא  סקאז ,
ףסוי "דלידנעמ  שח

םיכרכ21654.  30 ודנל -  בד  יבר  בדישודיח  "פודנל , קרבשת ינב 

יולה21655. באז  יבר  יולהישודיח  לאומש  ןב  ףלוו  "אבאז  הוקלוז Zholkvaלקת

ץילדייא21656. חרז  יבר  ריאמישודיח  ןב  חרז  השמ  םהרבא  "ךץילדייא , םילשורישת

םיעגנ21657. ףסוי -  םייח  יבר  ףסויישודיח  םייח  "דלטיירט , "דשח מח

רשי21658. םייח  יבר  םייחישודיח  - רשי , "ב פשת

םיכרכ21659.  3 זלעטמ -  םייח  יבר  םייחישודיח  "עץיבוניבר , דווקילשת

רטע21660. ןב  לאפר  םייח  יבר  לאפרישודיח  םייח  רטע , "פןב  "דשת מח

םיכרכ21661.  2 ךאנעה -  ךונח  יבר  ךאנעהישודיח  ךונח  "עןמשיפ , דווקילשת

הדנ21662. לייוו -  האיט  הידידי  יבר  לאנתנישודיח  בקעי  ןב  האיט  הידידי  "זלייוו , םילשורינשת

םיכרכ21663.  2 היחרז -  הדוהי  יבר  יולהישודיח  היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "עלגס , דודשאשת

םיכרכ21664.  2 ןתנוהי -  יבר  עטנישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "סץישבייא , םילשורישת

ץישבייא21665. ןתנוהי  יבר  עטנישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "וץישבייא , םילשורינשת

םיכרכ21666.  3 יבצ -  הנוי  יבר  יבצישודיח  הנוי  "טדלפנרב , קרבמשת ינב 



תבש21667. לואש -  ףסוי  יבר  שובילישודיח  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"דיולה נשת

ןולע21668. ןב  בקעי  יבר  ןומימישודיח  ןב  בקעי  ןולע , "הןב  "דעשת מח

ץינמקמ21669. בקעי  יבר  םהרבאישודיח  ןב  בקעי  "איקסבורבוב , עשת

םיכרכ21670.  5 סדע -  בקעי  יבר  הדוהיישודיח  ןב  בקעי  "בסדע , םילשורינשת

םיכרכ21671.  4 יקספלוק -  בקעי  יבר  השמישודיח  בקעי  "גיקספלוק , רומיטלובעשת

םיכרכ21672.  3 היעשי -  יבר  היעשיישודיח  "טרגינייר , םילשוריסשת

לידנעמ21673. יבר  ףסויישודיח  לידנעמ  םחנמ  "גסקאז , עשת

ב"מ21674. ץדירגמ -  יכדרמ  יבר  ץדירגמישודיח  ךורמ  ןב  "איכדרמ  םילשורימשת

םיכרכ21675.  2 חנ -  יבר  חנישודיח  "בץיבונמיש , םילשורימשת

םיכרכ21676.  5 םוחנ -  יבר  םוחנישודיח  "סץיבוצרפ , םילשורישת

הימחנ21677. יבר  הימחנישודיח  "גרטלא , םילשורימשת

םיכרכ21678.  5 יבצ -  ןתנ  יבר  יבצישודיח  ןתנ  "זלקניפ , םילשוריעשת

םיכרכ21679.  3 לאירזע -  יבר  בילישודיח  הדוהי  ןב  לאירזע  "סרמייהסדליה , םילשורישת

םיכרכ21680.  2 רגיא -  אביקע  יבר  השמישודיח  ןב  אביקע  "זרגיא , קרויישת וינ   New York

םיכרכ21681.  4 בקעי > - ןורכז   > רגיא אביקע  יבר  השמישודיח  ןב  אביקע  "גרגיא , בקעימשת ןורכז 

.216822 ןהכ -  תנשמ  םע  םלשה  רגיא  אביקע  יבר  ישודיח 
םיכרכ

םהרבא ןהכ , השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
"ווהיעשי דווקילסשת

"ם21683. במרה לע  רגיא  אביקע  יבר  השמישודיח  ןב  אביקע  "חרגיא , םילשוריכשת

םיכרכ21684.  4 ןבואר -  יבר  ןבוארישודיח  לאפר  "טיקסבוזורג , םילשורינשת

השמ21685. לואש  יבר  קיזייאישודיח  קחצי  ןב  השמ  לואש  ןמרבליז ,
"לךלמילא ביבאשת לת 

ע"ז21686. ולגאזוב -  םולש  יבר  השמישודיח  ןב  םולש  "הולגאזוב , םילשוריעשת

האצוה21687. ( > ןילוח ןיקיזנ , םישנ ,  ) המלש א יבר  ישודיח 
< המלשהשדח "דןמייה , קרבסשת ינב 

םיכרכ21688.  3 המלש -  יבר  המלשישודיח  "וןמייה , ביבאכשת לת 

םיכרכ21689.  5 רגולק -  המלש  יבר  ןרהאישודיח  הדוהי  ןב  המלש  "הרגולק , םילשוריסשת

םיכרכ21690.  7 לאומש -  יבר  דודישודיח  לכימ  ןב  לאומש  "איקסבוזור , קרבנשת ינב 

הכוס21691. גרבדלוג -  רשא  ןועמש  יבר  רשאישודיח  ןועמש  "דגרבדלוג , "דשח מח

םיכרכ21692.  4 ןהכה -  אדוהי  ןועמש  יבר  לאומשישודיח  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
ןהכה

 - "ז שת
"ז קרוי New Yorkטשת וינ 

.216934 השדח > - הרודהמ   > ןהכה אדוהי  ןועמש  יבר  ישודיח 
םיכרכ

לאומש קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"אןהכה םילשוריעשת

היטפש21694. יבר  יולהישודיח  ץרפ  ןב  היטפש  "דלגס , דודשאסשת

םיכרכ21695.  2 ףירח -  םהרבא  וניבר  םהרבאישודיח  "גףירח , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ21696.  3 גאש -  םהרבא  וניבר  גאשישודיח  ביל  הדוהי  ןב  םהרבא  "גרנבווצ , עשת

םיכרכ21697.  4 "ל -  צז רכמטוג  והילא  וניבר  המלשישודיח  ןב  והילא  "טרכאמטוג , םילשורילשת

הדנ21698. םירפא -  וניבר  גרובשנגרמישודיח  םירפא  "טוניבר  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ21699.  2 דוד -  וניבר  ןבוארישודיח  ןב  דוד  "זדיפנוב , םילשורינשת

םיכרכ21700.  2 בוד -  דוד  וניבר  באזישודיח  ןימינב  ןב  רב  בוד  דוד  "בבואט , קרבכשת ינב 

םיכרכ21701.  3 ליסנטס > -  > יולה "ז  ירגה וניבר  יולהישודיח  םייח  ןב  באז  קחצי  קי , ' "בצייבולוס םילשורילשת



הרות21702. ליסנטס - >  > קיצייוואלאס "ז  ירגה וניבר  יולהישודיח  םייח  ןב  באז  קחצי  קי , ' "דצייבולוס םילשורישח

םיכרכ21703.  4 "מ -  ירגה וניבר  לכימישודיח  לאיחי  "טןייטשנייפ , קרבסשת ינב 

יולה21704. םייח  וניבר  יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "גצייבולוס םילשוריישת

תרווכד21705. איגוסב  יולה  םייח  וניבר  יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "חצייבולוס קרבסשת ינב 

אמג21706. תבית  "ם ע"פ  במרה לע  יולה  םייח  וניבר  ןרהאישודיח  בד  ןב  רסיא  רכשי  "עקינזלז , םילשורישת

.21707( העומשה יפמ   ) "ל צז םייח  וניבר  יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "טצייבולוס רומיטלובישת

ץישבייא21708. ןתנוהי  וניבר  עטנישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , םילשוריסשת

.217098 ילארשיה > - דומלתה   > לינולמ ןתנוהי  וניבר  ישודיח 
לינולמםיכרכ ןהכה , דוד , ןב  "וןתנוהי  םילשוריעשת

ןירדהנס21710. השדח > הרודהמ   > הנוי וניבר  םהרבאישודיח  ןב  הנוי  "זידנוריג , םילשוריסשת

םיכרכ21711.  2 הנוי -  וניבר  םהרבאישודיח  ןב  הנוי  "כידנוריג , היסורפ Jרת גרובסינהוי ,

תובותכ21712. וידימלתו -  ידנוריגמ  דיסחה  הנוי  וניבר  ןשושישודיח  ןב  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"הקחצי תיליעעשת ןיעידומ 

.21713< שא יביבש   > חספ ליל  רדס  הנוי  וניבר  םהרבאישודיח  ןב  הנוי  "הידנוריג , קרבמשת ינב 

"ח)21714. וא  ) ץישבייא ןתנוי  וניבר  עטנישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , םילשוריסשת

אנזופמ21715. ףסוי  וניבר  אנזופמישודיח  ףסוי  "סיבר  םילשורישת

יולה21716. לואש  ףסוי  וניבר  שובילישודיח  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"טיולה משת

אקארקמ21717. לישעה  וניברו  ןילבולמ  בקעי  וניבר  לישעהישודיח  וניברו  ןילבולמ  בקעי  וניבר 
"טאקארקמ םילשורימשת

אעיצמ21718. אבב  תאיג -  ןבא  קחצי  וניבר  תאיגישודיח  ןב  "הקחצי  משת

אנוברנמ21719. םהרבא  קחצי ב"ר  וניבר  הנובראנמישודיח  םהרבא  ןב  "טקחצי  םילשורימשת

רוש21720. היעשי  וניבר  השמישודיח  ןב  והיעשי  "ורוש , "דלשת מח

םיכרכ21721.  3 החמש -  ריאמ  וניבר  ןושמשישודיח  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"זסומינולק םילשוריכשת

םיכרכ21722.  7 ןארמיאמ -  השמ  וניבר  םהרבאישודיח  ןב  השמ  "גןארמיאמ , םילשוריסשת

םיכרכ21723.  3 סיזק -  השמ  וניבר  השמישודיח  "חסיזק , םילשורימשת

םיכרכ21724.  2 םיסינ -  היחרפ ב"ר  וניבר  םיסינישודיח  ןב  "להיחרפ  םילשורישת

ריזנ21725. ץרפ -  וניבר  הנולצרבמישודיח  ןהכה  קחצי  ןב  "בץרפ  לשת

ר"ה21726. תרדא -  ןב  המלש  וניבר  םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "א( כשת

"ס21727. שה לע  םעט  ךורב  ונבר  עשוהיישודיח  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "כלאקזחי  ןודנול Londonשת

םיכרכ21728.  2 יולה -  םייח  ונבר  יולהישודיח  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "דצייבולוס תיליעשח ןיעידומ 

הימחנ21729. ףסוי  ונבר  הימחנישודיח  ףסוי  "זרצינרוק , קרבמשת ינב 

"ת21730. הע ליגנע  ףסוי  ונבר  הדוהיישודיח  ןב  ףסוי  "וליגנע , נשת

םיכרכ21731.  2 "ן -  במרה ןב  ןמחנ  ונבר  השמישודיח  ןב  "וןמחנ  םילשוריטשת

תובותכ21732. שקשרק -  ונבר  שקשרקישודיח  "גלאדיו , םילשורימשת

יולה21733. ןועמש  ונבר  עשוהיישודיח  ןב  ןועמש  "טיול , םילשוריכשת

םיכרכ21734.  2 "ח -  יר יבצישודיח  יכדרמ  ןב  םייח  עשוהי  ןייטשפא ,
יולה

 - "נ רת
"ח הנליו Vilnaנרת

"ש21735. ביר םולשישודיח  ןב  לאקזחי  "זרנטאר , הנליו Vilnaסרת



"ש21736. בזיר המלשישודיח  ןב  באז  הדוהי  "ש , "חבזיר בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ז21737. מר לאיחיישודיח  לארשי  ןב  באז  השמ  הזוזמ ,
"אלכימ ירוגליב Bilgorajצרת

לאפר21738. שריהישודיח  יבצ  ןב  לאפר  "זרגניזלש , ןילרב Berlinלרת

תוכמ21739. תסנכ - > ןוכמ   > לאפר שריהישודיח  יבצ  ןב  לאפר  - רגניזלש , "ד םילשורישח

ארפסד21740. אנצ  "א -  דצר לצעגישודיח  םיקילא  ןב  בד  יבצ  רענזייא ,
"חליצעג םילשורימשת

לכיאישודיח ש"י21741. לאיחי  ןב  קחצי  לאומש  "זאדנאל , םילשוריטשת

לארשיישודיח ש"ס21742. ןב  ךורב  "הריאמ  קסנימ Minskעקת

םיקסופו21743. יולהישודיח ש"ס  בקעי  ןב  םהרבא  רדוהמ ,

םיכרכ21744.  2 יולה -  טבש  יולהישודיח  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "הרנזאו , קרבעשת ינב 

תומוחה21745. ירמוש  ירמושישודיח  ללוכ   " תובישי ידימלת 
" "נתומוחה םילשורישת

הציב21746. ימל -  עדונ  אל  הטיש  ימלישודיח  עדונ  אל  "זהטיש  לשת

"ש>21747. שר  > ךורע ןחלש  "ש)ישודיח  שר  ) אנליוומ לאומש  "זןושארטש , םילשוריטשת

"י21748. שמרה לאומש  םחנמישודיח  ןב  לאומש  "אטאנוד , ראוגנוא Uzhgorodצרת

תורואמה21749. ינש  שינמישודיח  םחנמ  ןב  שובייפ  רואינש 
בוחלובמ

 - "ו סרת
"ז םילשוריסרת

םיכרכ21750.  2 רעשה > - חתפ  םע   > ךלמה רעש  - ישודיח  השמ ןב  קחצי  יטנומליב , - סינונ
ןועמש "ויסורדנס , םילשוריסשת

ץנאש21751. תופסות  ץנאשמישודיח  םהרבא  ןב  "זןושמש  םילשורינשת

"ל21752. זח תודגאבו  הבינג  תוכלהב  הרות -  ןתנישודיח  "זןלפק , ישת

ב"מ21753. ןישודיק , הרות -  דודישודיח  ןתנ  ןב  בקעי  קחצי  "חץיבוניבר , םילשורישת

הרות21754. ןבישודיח  ןועמש  ןתנוהי  םימואת , - לקנרפ
"דבקעי בובלסקת  Lvov

הרות21755. חנישודיח  ןב  ןמלז  לאיתוקי  "עאגניטיא , בושטידרב Berdichevרת

הרות21756. ביילישודיח  הירא  הדוהי  "לרייש , ביבאשת לת 

הרות21757. ןתנישודיח  ןב  שריה  יבצ  ריאמ  "טןאמכוז , ,פרת שטאקנומ

םיכרכ21758.  9 הרות -  בוטישודיח  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"גאפיל כשת

םיכרכ21759.  6 הרות -  לאיחיישודיח  "דררל , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ21760.  4 הרות -  עשוהיישודיח  רוא  המכח  ךשמ  ללוכ  "בץבוק  םילשוריסשת

הרותה21761. תודסומ  תקזחהל  תוביסמב   > הרות ישודיח 
םיכרכ  2 ךוניחהו > -

בוט םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"סאפיל שת

ןילוח21762. דומלתב -  ימלועה  ימויה  ףדב  הרות  ןתנישודיח  "הןלפק , םילשורילשת

ןימוחת21763. יניינעב  הרות  םשישודיח  "סםוליעב  שת

הרות21764. רפס  תביתכ  תוצמ  ןינעב  הרות  ןבישודיח  שידק  ףסוי  רעפראדסדנארב ,
"חריאמ םילשוריעשת

םיכרכ21765.  3 הדגאו -  הכלה  הרות  הדוהיישודיח  ןב  ףסוי  "בליגנע , קרבסשת ינב 

הירא21766. לוק  תודלותו  הרות  ןאמסוזישודיח  לאוי  ןב  רעב  בוד  ןידרונילק Kleinwardeת"שרציפש ,

.21767 - סקאז לדנמ  םחנמ  יבר  ןואגה  תאמ  הרות  ישודיח 
הרומת סקאז  ןושרג  ישודיח ר '

םהרבא סקאז , לדנמ -  םחנמ  סקאז ,
"עןושרג םילשורישת

םיכרכ21768.  21 "א ט"ב -  רהמ הרות  השמישודיח  ןב  ןרהא  "זםיובלטייט , סשת



ןישודיק21769. סמ ' לע  הרות  ןמלזישודיח  לכימ  ןב  השמ  בקעי  "דןיקרוש , "דשח מח

ארתב21770. אבב  תכסמ  לע  הרות  ירזעישודיח  יבא  "דתבישי  זיראפסשת

הכוס21771. תכסמ  לע  הרות  זדעילישודיח  "הללוכ  Lodzעשת זדול '

ב21772. הכוס -  תכסמ  לע  הרות  בקעיישודיח  םייח  תרות  שרדמה  "בתיב  סשת

"ס ב"מ21773. מע הרות  קחציישודיח  ערז  "אתבישי  םילשוריעשת

"א21774. טילש "ר  ומדא ןרמ  "ק  כמ ועמשנש  הרות  ישודיח 
ראמטאסמ

בוט םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"חאפיל םילשוריישת

תורות21775. בוטישודיח  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"זאפיל טשת

הכוס21776. "ן -  במרה דימלת  "ןישודיח  במרה "הדימלת  לשת

אמוי21777. "ק , ומ הציב , םיאלכ , "א -  בשרה דימלת  ריאמישודיח  םולש  "חןמרגנוי , בקעימשת ןורכז 

םיכרכ21778.  2 "א -  בשרה דימלת  "אישודיח  בשרה "הדימלת  משת

ב"ק21779. "ש -  ארהו "א  בשרה דימלת  )ישודיח  ךרוע  ) ץרה .ח  "הזנרק , משת

םיחספ21780. לינולמ -  ןתנוהי  וניבר  "א , בשרה דימלת  םהרבאישודיח  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ב( קרבמשת ינב 

הרז21781. הדובע  הנוי -  וניבר  ידימלת  םהרבאישודיח  ןב  הנוי  "זידנוריג , קרוי New Yorkטשת וינ 

םישנ21782. תאופרב  "הםישודיח  עופ "טןוכמ  םילשוריסשת

"ס21783. שב ןימינבםישודיח  לאומש  ףסוי  רגניזלש , - סניג
אביקע "וןב  םילשוריטשת

"ם21784. וכע םירממ , תוכלה  לע  םירואבו  םישודיח 
"ם במרהל בודםהיתוקוחו  ןב  םהרבא  "בסניפ , םילשוריישת

"ם21785. במרל ןירדהנס  תוכלה  לע  םירואבו  בודםישודיח  ןב  םהרבא  "דסניפ , םילשוריישת

םירואיבו21786. ןומיימםישודיח  ןב  המלש  "דלובטיבא , םילשורישח

ארתב21787. אבב  םירואיבו -  חספםישודיח  ןב  בוד  עשוהי  "חןייטשדלפ , "דמשת מח

םיכרכ21788.  3 ןיטיג -  תכסמב  םירואיבו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , נשת

תובותכ21789. תכסמב  םירואיבו  דודםישודיח  יכדרמ  ץיבורט ,

תבש21790. תכסמב  םירואיבו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , משת

ןיליפת21791. תוצמב  םירואיבו  ןנחלאםישודיח  "זותבס , "דעשת מח

רמועב21792. יניינעב ל"ג  םירואיבו  סחנפםישודיח  ןהכ , םחנמ -  קחצי  יולב ,
( ךרוע "ב( םילשוריפשת

תבטב21793. הרשע  יניינעב  םירואיבו  סחנפםישודיח  ןהכ , םחנמ -  קחצי  יולב ,
( ךרוע "ב( םילשוריפשת

טבשב21794. "ו  טו "ם  יבבוש יניינעב  םירואיבו  סחנפםישודיח  ןהכ , םחנמ -  קחצי  יולב ,
( ךרוע "ב( םילשוריפשת

תואוקמ21795. ינינעב  םירואיבו  עשוהיםישודיח  תרטע  "חללוכ  סשת

ןיאושינו21796. ןישודיק  ינינעב  םירואיבו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , "דנשת מח

םינוש21797. םינינעב  םירואיבו  ןמלזםישודיח  יכדרמ  ןב  עשוהי  יקסנישוא ,
"ביולה רפססשת תירק 

ןיבוריעד21798. אמק  קרפב  םירואיבו  לאינדםישודיח  ןב  ריאי  "דזיזע , קרבסשת ינב 

םיכרכ21799.  3 "ם -  במרה ירבדבו  "ס  שב םירואיבו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , לשת

הרותה21800. לע  תונויערו  םירואיבו  )םישודיח  ךרוע  ) דוד ןב  ןרהא  "טןהכ , םילשוריסשת

תוכרב21801. תכסמל  םירואיבו  ריאמםישודיח  ןב  לישעה  לארשי  "גגרבנירג , עשת



םיכרכ21802.  4 הרותה -  לע  םירואיבו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , משת

ןטק21803. דעומ  תכסמ  לע  םירואיבו  "הץבוקםישודיח  קרבמשת ינב 

םייתש21804. תועובש  קרפ  לע  םירואיבו  השמםישודיח  ןב  ביל  הירא  "וןייטשניבור , דווקילעשת

אעיצמ21805. אבב  תכסמב  תורעהו  םשםישודיח  "זםוליעב  "דעשת מח

ה21806. תודיסחבו -  הלגנב  תורעהו  )םישודיח  ליזרב ולואפ -   ) "חץבוק ליזרבמשת ולואפ - 

םיכרכ21807.  7 תודיסחבו -  הלגנב  תורעהו  )םישודיח  םילשורי  ) "טץבוק םילשורילשת

םיכרכ21808.  2 תודיסחבו -  הלגנב  תורעהו  )םישודיח  וטנורוט  ) "דץבוק וטנורוטסשת

תובותכ21809. תכסמ  לע  תורעהו  קחציםישודיח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

םיכרכ21810.  4 םירמאמו -  השמםישודיח  בקעי  "טיקספלוק , רומיטלובסשת

םילופלפו21811. השמםישודיח  ןב  ביל  הירא  "הץניצ , השרו Warsawרת

תונויערו21812. ךלמילאםישודיח  "דרבוו , "דסשת מח

"ס21813. מע "א > בשרל סחוימ   > םינושארהמ דחאל  םישודיח 
)תוחנמ ךרוע  ) יכדרמ "סהדנגסטוג , הרדחשת

ןושמש21814. ערז  רפסמ  טקולמ  עובשה  תשרפל  םשםישודיח  "דםוליעב  "דשח מח

תכסממ י"ט21815. יולהםישודיח  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ לזב Baselש"ס(

ב21816. ןנחלא -  רפסמ  ןימינבםישודיח  ןב  הלנה  ןנחלא  ןאהכריק ,
ףלוו

 - "ב פת
"א ךבנפוא Offenbachצת

אי21817. "ל -  זח תוישעמ  לע  םיעיתפמ  ללהםישודיח  "דןמסטוג , "דשח מח

םידמחנ21818. לואשםישודיח  ףסוי  "טרוג , "דעשת מח

"ם21819. במרהל תוכלה י"ט  לע  עטנםישודיח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , ןילרב Berlinנקת

הרותה21820. לע  הגירפםישודיח  ןב  קחצי  "אהטיאוג , הניוירת

ושרדמ21821. תיבו  םת  וניברל  הרותה  לע  )םישודיח  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "זבקעי  םילשוריעשת

תוכרב21822. תכסמ  לע  הדוהיםישודיח  ןב  לאומש  "אףלאוו , עשת

האפ21823. תכסמ  לע  לאלצבםישודיח  "זרואנ , םילשורימשת

םיכרכ21824.  2 תועובש -  תכסמ  לע  יולהםישודיח  ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "וןבא גרפפקת  Prague

םיכרכ21825.  25 "ס -  שה תותכסמ  לע  ןהכהםישודיח  החמש  לאפר  "דןמרקוצ , תיליעשח ןיעידומ 

תכסמל21826. יזנכשא  רזעילא  וניברל  םינומדק  םישודיח 
אפורהןישודיק הילא  ןב  רזעילא  "היזנכשא , םילשורינשת

המכח21827. המכחתודיח  "עתודיח  םילשורירת

הליגמ21828. בילתודיח  הדוהי  ןב  לאיתוקי  "הןודרוג , םדרטסמאכקת

םדק21829. ינמ  יכדרמתודיח  ןב  בוד  דוד  "גץיבודיוד , ןילרב Berlinערת

םדק21830. ינמ  קחציתודיח  "הץכ , השרוצרת

םיכרכ21831.  2 לפאקלקדיח א -  בקעי  ןב  בוד  םייח  רעללעק ,
"ויולה וגקישעשת

םיכרכ21832.  2 לפאקלקדיח ב -  בקעי  ןב  בוד  םייח  רעללעק ,
"פיולה וגקיששת

םייחה21833. לאפרתדיח  ינור  "דאכירא , םילשורישח

ןושמש21834. רבתדיח  השמ  ןב  לישנא  "הרשא  טריפ Fuerthמקת

הנומאב21835. לארשיהיח  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

תושיא21836. בקעייבויח  ןב  יבצ  הדוהי  "דןהכ , "דשח מח



הרות21837. לש  הדוהיהכויח  "גןפשנירג , םילשורינשת

האושב21838. תידוהי  יתוינויח  ןורוא , א -  "הןומרכ , םילשורילשת

אתבשד21839. חרזאתויח  םהרבא  ןב  יבצ  קחצי  "דןמרגוש , "דמח שח

םיכרכ21840.  8 "אץבוקקוזיח -  םילשוריסשת

א21841. רסומ -  ןוא  ףסויקוזיח  ןנחלא  "חןמצרה , סשת

םילגרמה21842. תשרפמ  הרותב  קחציקוזיח  "זןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

הנומאה21843. באזקוזיח  ןב  חספ  יבצ  "דקנארפ , םילשוריסשת

םיכרכ21844.  4 העשה -  ינינעב  הכרדהו  והילאקוזיח  "טדובע , םילשוריעשת

התכלהכ21845. הלפת  בקעי -  ינכשמל  קחציקוזיח  ףסוי  ןב  לאקזחי  בקעי  "בןזופ , קרויעשת וינ  םילשורי - 

ןוחטבה21846. תדמ  והילאקוזיח  ןב  לאכימ  "בשטייד , קרוי New Yorkסרת וינ 

תובא21847. ןתנוהיייח  "גןח , דעלאסשת

םהרבא21848. יכדרמייח  ףסוי  ןב  םייח  םהרבא  ןאמלוו ,
"חיקסבומיליוו קרוי New Yorkצרת וינ 

םהרבא21849. יולהייח  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבמשת ינב 

םהרבא21850. םהרבאייח  "ובייט , ונרוויל Livornoפקת

םהרבא21851. ןבייח  רוכב  םהרבא  םייח  לאפר  ובוק ,
"דלאומש יקינולש Salonikaסקת

םהרבא21852. בוטייח  םוי  ןב  םהרבא  "טרגנז , םילשוריסשת

םיכרכ21853.  2 םהרבא -  לאפרייח  ןב  םהרבא  "זןופלאכ , ונרוויל Livornoירת

םיכרכ21854.  2 םהרבא -  יולהייח  םייח  ןב  םהרבא  "סןמטלא , דודשאשת

םיכרכ21855.  2 םהרבא -  םהרבאייח  דארזא ,

שטייט21856. ירבע  םדא -  ףסויייח  ןב  המלש  "דדירפצנאג , עודישח אל 

םדא21857. םהרבאייח  יקסנא , ' "הזורפ השרו Warsawצרת

.21858< ןושאר סופד   > םדא לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  - גיצנד , "ט סקת
"ע הנליו Vilnaקת

םדא21859. המלשייח  ןב  לאומש  םרמע , "הןב  םילשוריעשת

.21860< םייח תופסות   > םדא לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , Varshavaמרת

םיכרכ21861.  3 ךורב > - תיב   > םדא לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "גגיצנד , קרבכשת ינב 

םיכרכ21862.  9 םדא -  לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "טגיצנד , ונדורג Grodnoעקת

םיכרכ21863.  2 םדא -  תמשנ  םע  םלשה  םדא  לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "אגיצנד , םילשוריעשת

שידיא21864. ןיא  םדא  תמכחו  םדא  לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "יגיצנד , שת

םיכרכ21865.  2 ראופמה -  םדא  תמשנו  םדא  לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , םילשוריסשת

םיכרכ21866.  2 יכירא > - ייח   > םדא תמשנ  םע  םדא  לכימייח  לאיחי  ןב  םהרבא  "גגיצנד , קרבסשת ינב 

םיכרכ21867.  3 הרוא -  ירואייח  םייח  "זדניירפ , םילשוריעשת

םיכרכ21868.  3 רסיא -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "ובואט , קרבעשת ינב 

והילא21869. קחציייח  םייח  ןב  והילא  "גןורבע , קרוי New Yorkישת וינ 

ב"מ21870. ב"ק , והילא -  והילאייח  "טןמטלא , דודשאסשת

םיכרכ21871.  2 והילא -  ןושמשייח  ןב  םייח  והילא  "גקינפורק , םילשוריעשת

הרותה21872. לע  םירפא -  םירפאייח  - ששק , "ד םילשורישח

םיכרכ21873.  5 םירפא -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "בבואט , קרבעשת ינב 



הירא21874. לארשיייח  ןב  ביל  הירא  "זץיוורוה , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ21875.  2 הירא -  לואשייח  ןב  שביל  הירא  םייח  ץיוורוה ,
"ניולה בוקרק Cracowרת

יכירא21876. ילופירטמייח  המלש  ןב  םייח  "טןהכ , משת

רשא21877. םייחייח  ןב  הדוהי  לישנא  רשא  "ארלימ , קרבנשת ינב 

םיכרכ21878.  8 ןימינב -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "הבואט , קרבעשת ינב 

םיכרכ21879.  2 ןימינב -  לאיחיייח  ןימינב  "זןזופ , סשת

הרז21880. הדובע  ךורב -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "פבואט , קרבשת ינב 

םיכרכ21881.  14 דוד -  באזייח  קחצי  ןב  דוד  םייח  "סרצנימ , הרדחשת

םיכרכ21882.  2 דוד -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "בבואט , קרבעשת ינב 

הרותה21883. לע  דוד  באזייח  קחצי  ןב  דוד  םייח  "טרצנימ , הרדחסשת

םיכרכ21884.  5 הריחבה -  יבצייח  ףסוי  "טרניו , םילשורינשת

רגיא21885. אביקע  יבר  ונבר  ןואגה  לואשייח  "חםולב , ,צרת השרו

שפנהו21886. ףוגה  השמייח  ןב  ןבואר  "היקצלימ , םילשוריצרת

ךורע21887. ןחלשה  יפ  לע  ידוהיה  ריאמייח  קחצי  ןב  לארשי  קרוי New Yorkת"שץיבונאק , וינ 

דומלתה21888. יפ  לע  ידוהיה  ןושמשייח  ןב  קחצי  "חיקסלאבוס , השרו Warsawנרת

םייח21889. םייחה -  רוא  םע  דומלתה  יפ  לע  ידוהיה  ייח 
םולשו

, רדמ ןושמש -  ןב  קחצי  יקסלאבוס ,
םולש ןהכה , "דןועמש -  םילשוריעשת

סנאסינירה21890. תפוקתב  הילטיאב  םידוהיה  ריאמייח  ןב  רודגיבא  השמ  "וסאוולוש , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיניבה21891. ימיב  זנכשאב  םידוהיה  שריהייח  יבצ  ןב  םהרבא  "סרנילרב , השרו Warsawרת

םיכרכ21892.  2 דומלתה -  ןמזב  םידוהיה  המלשייח  ןב  בוד  יכדרמ  "טץיבולידוי , םילשוריצרת

םיכרכ21893.  3 ןורחאה -  רודב  ןמיתב  םידוהיה  השמייח  "וארבג , םילשוריעשת

ןהכה21894. ןהכהייח  לאוי  ןב  "חףסוי  השרו Warsawלרת

תווצמ א>21895. גירת   > יולה ז הדוהיייח  ריאמ  ןב  ןנחוי  "זרנזאו , לואירטנומעשת

תווצמ ב>21896. גירת   > יולה ח הדוהיייח  ריאמ  ןב  ןנחוי  "פרנזאו , לואירטנומשת

תווצמ ג>21897. גירת   > יולה ט הדוהיייח  ריאמ  ןב  ןנחוי  "ברנזאו , לואירטנומפשת

םיכרכ21898.  10 יולה -  הדוהיייח  ריאמ  ןב  ןנחוי  "סרנזאו , םילשורישת

ריאמה21899. לאעמשיייח  ןא , ' גא ' "דגא "דשח מח

םיכרכ21900.  3 רסומה -  רסומהייח  "וייח  צרת
הצבורטסוא

Ostrowiec

ךלמה21901. ריאמייח  והילא  ןב  ןמלז  ףסוי  "אךאלב , נשת

הנשמה21902. ןמלזייח  ןב  םייח  "חןייטשליוו , םילשוריפרת

שפנה21903. םירפאייח  ןב  והילא  "והוקנלא , דודשאסשת

בהזל21904. רוכו  ףסכל  ףרצמ  שפנה -  םהרבאייח  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

התויחצנו21905. שפנה  יולהייח  יכדרמ  ןב  הדוהי  "זץיוורוה , קצירופ Poryckמקת

.21906< השדח הרודהמ   > התויחצנו שפנה  יולהייח  יכדרמ  ןב  הדוהי  "טץיוורוה , םילשוריעשת

הדוהיל21907. תאזו  אבה -  םלועה  םהרבאייח  "עאיפעלובא , םילשורישת

אבה21908. םלועה  קחציייח  ןב  לכימ  "ט,רבוו , ,מרת אשראוו

תודיסחה21909. תנשמב  קידצה  קחציייח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

ץוביקה21910. ןועמשייח  ןב  יבצ  "חירוח , תורדשעשת



"ה21911. יארה היחתפייח  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , ביבאמשת לת 

"ה21912. יארה ,ייח  קוק היחתפ -  ןב  יבצ  השמ  הירנ ,
ןמלז המלש  ןב  קחצי  "הםהרבא  םילשוריעשת

קוק21913. ברה  יכדרמייח  קחצי  ןב  םירפא  "חףרוצ , םילשורישת

"ם21914. במרה ךלמילאייח  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"הןהכה םילשוריצרת

"ש21915. שרה ריאמייח  באז  ןב  יבצ  "טץיבוקשומ , םילשוריכשת

לארשיב21916. תוברתה  לארשיייח  ןב  לאומש  םהרבא  "דגרבשרה , השרו Warsawפרת

ארמחו21917. בקעיייח  ןב  םייח  'י , "הגאלאפ רימזיא Izmirכרת

תבשב21918. לארשי  תאופרו  לארשיייח  "חגרבסינוה , קרבעשת ינב 

ירוח21919. םייח  יבר  תודלות  םייח -  ןוניייח  ןב  ןשוש  "בירוח , עבשסשת ראב 

ךונח21920. רבייח  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "בגרבסורג , לשת

.21921< השדח הרודהמ   > ךונח רבייח  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "זגרבסורג , םילשוריעשת

הדוהי21922. קחציייח  ןב  הירא  הדוהי  "ההנידומ , ביבאמשת לת 

םלש21923. ידוהי  והילאייח  ןב  הדוהי  יבצ  ץיבוניבר ,
"באביקע סריא Buenosשת סונאוב 

"ט21924. יה האמב  לארשי  ץראב  םוי  םוי  לאומשייח  "גרוציבא , ביבאלשת לת 

ףסוי21925. ףסויייח  "זהטצע , "דמשת מח

ףסוי21926. ןורכזייח  "הרפס  "דסשת מח

ףסוי21927. ןהכהייח  והיתתמ  ןב  "טףסוי  ביבאצרת לת 

אמוי21928. ףסוי -  המלשייח  רמרק , ריאמ -  "אץיבוקנימ , פשת

םיכרכ21929.  7 ףסוי -  סומעייח  ןב  השמ  "דןזור , םילשורישח

םיכרכ21930.  3 לאיחי -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "טבואט , קרבסשת ינב 

בקעי21931. לאומשייח  ןב  בקעי  םייח  "גאדנאל , הנליו Vilnaערת

הזוזמ21932. בקעי -  סומעייח  ןב  השמ  "דןזור , םילשורישח

בקעי21933. הדוהיייח  יבצ  ןב  בקעי  "זןייטשלדא , "דעשת מח

קחצי21934. בקעיייח  ןב  קיזיא  קחצי  םייח  ןאמטסוי ,
הירא

 - "ב ערת
"ח השרו Warsawפרת

םילשורי21935. םילשוריייח  ייח 

לארשי21936. בילייח  לכימ  "אץיבומרבא , הגיר Rigaערת

הימרכ21937. ןרהאייח  ןימינב  ןב  לאוי  "ב]קלא , מרת ]Memel

םיכרכ21938.  2 בבל -  ביילייח  הירא  "גןמייה , םילשוריעשת

.21939< דקונמה  > "ן רהומ ץריהייח  ילתפנ  ןב  ןתנ  "הץראהנרטש , םילשורינשת

.21940< טסקט  > "ן רהומ ץריהייח  ילתפנ  ןב  ןתנ  "חץראהנרטש , םילשוריסשת

.21941< לחנה ךשמ  תרודהמ   > "ן רהומ ץריהייח  ילתפנ  ןב  ןתנ  "חץראהנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ21942.  3 "ן -  רהומ ץריהייח  ילתפנ  ןב  ןתנ  "זץראהנרטש , ,שת םילשורי

"ש21943. ארהומ המלשייח  רזעילא  "פקיש , םילשורישת

השמ21944. השמייח  "בןארמייאמ , םילשורילשת

השמ21945. השמייח  ןב  יבצ  םהרבא  "גאנדורב , םילשוריפרת

השמ21946. ינורדנסכלאהייח  "חןוליפ  גרפ Pragueצקת



השמ21947. יבצייח  ףסוי  ןב  השמ  "זדנאהראפ , םילשורימשת

השמ21948. השמייח  "עשיעי , קרבשת ינב 

םיכרכ21949.  7 השמ -  היראייח  ןמלז  ןב  לדנמ  השמ  "אשראלקש , קרבפשת ינב 

םיכרכ21950.  3 השמ -  היראייח  יבצ  השמ  "עקיב , ןילקורבשת

םיכרכ21951.  3 השמ -  לאומשייח  ןב  ןמלז  השמ  דגרבסגינוה , '' מח

םיכרכ21952.  8 םעונ -  םייחייח  םעונ  "אבואט , קרבפשת ינב 

"ש21953. פנ הרשייח  להוא  "פללוכ  רתיבשת

.21954< הינש האצוה   > הכלהו ב שורד  שפנ  לאומשייח  ןב  הירא  לארשי  ץיבונמלז ,
"דעטנ םילשורימשת

םיכרכ21955.  10 שפנ -  לאומשייח  ןב  הירא  לארשי  ץיבונמלז ,
עטנ

 - "ז טשת
"ג םילשוריכשת

םיכרכ21956.  2 שפנ -  יכדרמייח  רזעלא  ןב  ןרהא  והילדג  "וגינק , תפצעשת

.21957ETERNAL LIFE תילגנאב )  ) חצנ עשוהיייח  "באקרפס , כשת

לארשי21958. אבס  רעבייח  לארשי  "חרסדוא , םילשוריסשת

דע21959. יבצייח  דוד  "וגרובצק , קרבלשת ינב 

םלוע21960. ןרהאייח  ןב  אקלמש  לאומש  שביוט ,
"זהשמ סי Jassyטרת

.21961< רבד בחרה  םע   > םלוע ץרפייח  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "ויקסביינק , קרבסשת ינב 

םלוע21962. ךונחייח  ןב  הילדג  "בקילג , כשת

םלוע21963. ףסויייח  ןב  השמ  לאפר  "בהלוב , אטשוק Istanbulיקת

םלוע21964. ריאמייח  םהרבא  ןב  לכימ  לאיחי  "צרפיצ , קת

םלוע21965. והיתתמייח  ןב  שבייפ  אגרש  לקנרפ ,
"מיולה בוקרק Cracowרת

.21966< והילאמ בתכמ   > םלוע םלועייח  "טייח  סירפ Parisלרת

םלוע21967. המלשייח  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

םלוע21968. ץרפייח  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "זיקסביינק , קרבכשת ינב 

א21969. םלוע -  )ייח  ךרוע  ) יבצ ןב  יכדרמ  "טןמלדא , סיראפלרת

א21970. השדח - > הרודהמ   > םלוע ןרהאייח  ןב  אקלמש  לאומש  שביוט ,
"ההשמ עשת

םלוע21971. ןהכהייח  םייח  המלש  "דרניבא , לאעשת תיב 

הרותה21972. יקוספב  םלוע -  ןהכהייח  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "גקוק , הירבטעשת

ה21973. םידעומ > תונווכה , רעש   > םלוע םשייח  "פםוליעב  קרבשת ינב 

םלוע21974. ןרהאייח  "פיאכז , םילשורישת

א21975. תונווכה > רעש   > םלוע םשייח  "אםוליעב  קרבפשת ינב 

םיכרכ21976.  4 םלוע -  בקעיייח  ןב  שירב  בוד  "גבילטוג , טספדוב Budapestשת

םיכרכ21977.  2 םלוע -  םהרבאייח  ךורב  ןב  סחנפ  "בונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ21978.  2 םלוע -  יכדרמייח  ןב  ריאמ  "הרנרל , ןודנוללשת

םיכרכ21979.  2 םלוע -  םשייח  "עםוליעב  קרבשת ינב 

םיכרכ21980.  4 א -  םייח > ץע   > םלוע םשייח  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

תומלשל21981. ךרדה  םלוע  בקעיייח  לארשי  קרבץלוהסיז , ינב 

תסנכה21982. תיבו  םלוע  בילייח  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  "גרדוגיוו , םילשוריישת



םיכרכ21983.  2 עטנ -  םלוע  לארשיייח  ןב  עטנ  ןתנ  "היקסבלוא , םילשורינשת

םרמע21984. הדוהיייח  ןב  םרמע  "טזאבלא , סנכמ Meknesשת

.21985< השדח הרודהמ   > םרמע הדוהיייח  ןב  םרמע  "טזאבלא , םילשוריסשת

סחנפ21986. םייחייח  סחנפ  "זןיילק , םילשוריסשת

סחנפ21987. ןורכזייח  "דץבוק  ןוטסשח זלט  םירעי  תירק 

סחנפ21988. לכימייח  ןב  סחנפ  "ברנימוה , םילשוריפשת

םיכרכ21989.  3 ןבואר -  יבצייח  לאקזחי  ןב  םייח  "גבואט , קרבסשת ינב 

אעיצמ21990. אבב  ןישודיק , הכוס , יחור -  דודייח  "טתודומח , אריפשסשת זכרמ 

םימחר21991. ןהכהייח  םייח  ןב  ןבואר  םימחר  "טדמלמ , םילשוריפרת

םולש21992. םולשייח  ןב  איחי  "גןהכה , נשת

המלש21993. למיזייח  ןועמש  ןב  המלש  םייח  "טםוק , םילשוריפרת

המלש21994. םייחייח  המלש  "וןמדירפ , םילשוריסשת

המלש21995. םשייח  "פםוליעב  קרבשת ינב 

םיכרכ21996.  3 המלש -  המלשייח  "אגרבנזור , קרבפשת ינב 

לאומש21997. השמייח  ןב  לאומש  "בןאמלטייש , הנבוק Kaunasצרת

החמש21998. םהרבאייח  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

"ה21999. עש הדוהיייח  "חגייסא , םילשוריסשת

הרש22000. ןהאקייח  הרש  תינברל  ןורכז  "ארפס  םילשורינשת

דימת22001. ךינעהייח  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "חןמפוא , שמשעשת תיב 

אירופב22002. ימוסבל  שיניא  לאנתנבייח  "זליא , לאעשת תיב 

אבצב ה'22003. ןרהאלייח  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

יברה22004. תורשב  םהרבאלייח  "סץינייר , שת

ךלמה22005. "חץבוקילייח  ןודנולמשת

םתונומאב22006. יכדרמםייח  ןבואר  "טרצלמש , סשת

דיב22007. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "גגאלאפ רימזיא Izmirלרת

א22008. דיב -  לואשםייח  ןב  וסוס  ףסוי  "דןהכה , עבשלשת ראב 

םיכרכ22009.  2 הכלהכ -  םיאירב  לאקזחיםייח  "חקייחסא , קרבעשת ינב 

םיכרכ22010.  2 ונוצרב -  םייחםייח  השמ  "בדלפנירג , םילשורימשת

השמל22011. ויכרד  ויכרד  בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "ה,גאלאפ רת ], יקינולאש

םיקבדה22012. )םייח  ורכזל  ) םולש ןב  רזוע  םייח  "ברלס , קרבפשת ינב 

םייחצנה22013. בודםייח  ןב  שריה  יבצ  "חגנילדירפ , ירוגליב Bilgorajפרת

םיכרכ22014.  2 הכרבו -  יכדרמםייח  ןב  אנכש  םולש  קאינר , צ'
"גהדוהי השרו Warsawסרת

םיכרכ22015.  2 םולש -  תרמשמל  הכרבו  יכדרמםייח  ןב  אנכש  םולש  קאינר , צ'
"זהדוהי יקצילבדעשת

םיהלא22016. ןנח  דסחו -  לימאםייח  ןב ג' םיסנ  "זקחצי  רימזיא Izmirצת

דסחו22017. השמםייח  ןב  לאומש  "איסחנפ , םילשוריסשת

דסחו22018. "מםייח  "ושח קרבנשת ינב 

דסחו22019. לאיזועםייח  - ךייאחלא , "ה כרת
"ג ונרוויל Livornoלרת



.22020< בתכה ןוכמ   > דסחו ב קחציםייח  םייח  "זהיפאסומ , םילשורימשת

דסחו22021. היקזחםייח  םיסנ  םייח  "וירוח , תוביתנמשת

םיכרכ22022.  2 דסחו -  רודמאמםייח  לאומש  ןב  אקייח  "אםייח  השרו Warsawנרת

םיכרכ22023.  2 דסחו -  קחציםייח  םייח  "דהיפאסומ , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ22024.  2 דסחו -  םייחםייח  "גןהכה , ביבאסשת לת 

ןוזמו22025. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ח כרת
"ח רימזיאלרת

ךלמו22026. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

רשעו22027. לאינדםייח  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"יהדוהי הבר Djerbaשת ג'

ןוזמה22028. תכרב  עבשו -  ,םייח  םהרבא בקעי -  ןב  םייח  'י , גאלאפ
םהרבא ןב  "ודוד  םילשוריעשת

םולשו22029. שריהםייח  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "טאריפש , ישת

םולשו22030. השמםייח  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  "הןהכ , ןולקשאסשת

"ת22031. וש םולשו -  רוטקיוםייח  םייח  "החבאד , ןילקורבעשת

םולשו22032. יחרזמםייח  קחצי  ןב  םולש  "זיבערש , םילשוריסרת

םיכרכ22033.  2 םולשו -  בקעיםייח  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ז ירת
"ב רימזיא Izmirלרת

םיכרכ22034.  2 השדח - > הרודהמ   > םולשו שריהםייח  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "חאריפש , םילשוריעשת

ןח22035. דודםייח  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת

םיבוט22036. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirמרת

םיבוט22037. ימיסםייח  םרמע , "דןב  הינתנסשת

םיבוט22038. יםייח  "ביול , תפצעשת

םויה22039. םכלוכ  יולהםייח  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

אפוגל22040. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םיכרכ22041.  4 גחל -  ןמלקםייח  םייח  "אןמטוג , פשת

םיכרכ22042.  3 לארשיל -  ףסויםייח  ןב  דוד  םייח  "טגיג ,' סינות Tunisסרת

םיכרכ22043.  2 לארשיל -  לארשיםייח  "דרגרבנירג , דעלאעשת

יח22044. לכל  יבצםייח  רכששי  "זלגניר , ןילקורבנשת

תובוח22045. אלל  םולשםייח  "דשורא , םילשורישח

ערה22046. ןושל  אלל  ןרהאםייח  "ויאכז , םילשוריעשת

ןושיע22047. אלל  לאקזחיםייח  "אקייחסא , קרבעשת ינב 

םהיאצומל22048. ףסויםייח  םייח  "בסיוו , שמשפשת תיב 

םהיאצמל22049. המלשםייח  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבנשת ינב 

םיכרכ22050.  2 םלועל -  והילאםייח  ןב  םייח  - יעדומ , "ט לרת
"ה רימזיא Izmirמרת

שארל22051. בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "בגאלאפ רימזיא Izmirירת

רבדמ22052. בוטםייח  - םוי ןב  םייח  רוכב  ודילוט , "חיד  יקינולש Salonikaעקת

םלשורימ22053. השמםייח  ןב  םהרבא  םייח  "בןיגאג , םילשורימרת

םלועה22054. דע  ךורבםייח  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"אוהילא םילשוריפרת



םלועה22055. דע  םילעפםייח  בר  "וללוכ  תילעסשת רתיב 

םיכרכ22056.  2 םלועה -  דע  םייחםייח  'ה , "חזיב הוקתסשת חתפ 

םיכרכ22057.  2 השדח > - הרודהמ   > םלועה דע  םייחםייח  'ה , "אזיב םילשוריפשת

גנילרמש22058. .ש  השמםייח  ןב  לאומש  םייח  "וגנילרמש , ,שת ביבא - לת

לאש22059. קחציםייח  םייח  ןב  יח  םהרבא  "טהיפאסומ , הנליו Vilnaסרת

לאש22060. םייחםייח  יזנכשא  לואש -  םייח  "פקורב , "דשת בח רפכ 

לאש22061. דודםייח  ןב  םייח  "טשודק , עשת

םיכרכ22062.  5 לאש -  לאפרםייח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  בובל Lvovמרת

םיכרכ22063.  2 לאש -  יולהםייח  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

ךממ22064. לאש  םולשםייח  םייח  "טהשנמ , ןודנולסשת

ךממ22065. לאש  הדוהיםייח  "וידנל , םירעיעשת תירק 

םהב22066. שיש  "לםייח  צז רפוס  םייח  ברל  "הןורכז  םילשוריעשת

םיכרכ22067.  8 םהב -  שיש  םייחםייח  השמ  ןב  אגרש  קחצי  "גסארג , םילשוריעשת

םיכרכ22068.  2 םהב -  שיש  ארזעםייח  ןב  םייח  "הרגילק , עשת

הכרב22069. לש  יולהםייח  ףסוי  םייח  "בןמדירפ , נשת

הכרב22070. לש  ריאיםייח  "זילארשי , קרבעשת ינב 

םיכרכ22071.  6 הכרב -  לש  בילםייח  לאומש  "אןייטש , "דפשת מח

דסח22072. לש  ןורכזםייח  "עתרבוח  "דשת בח רפכ 

הבוט22073. לש  ןהכהםייח  קחצי  ןב  יבצ  םייח  "טקילג , משת

הסנרפ22074. לש  םולשםייח  אבא  ןב  בוד  םהרבא  "גןיטשרוב , םילשוריסשת

שודיק ה'22075. לש  ןרהאםייח  "ביאכז , םילשוריעשת

םולש22076. לש  המלשםייח  ןב  בוד  לאומש  טאלבנזייא ,
"עןהכה םילשורישת

םיכרכ22077.  2 םולש -  לש  םולשםייח  ןב  םייח  - שביוט , "ד נרת
"ג בובל Lvovסרת

םיכרכ22078.  2 המלש -  לש  םייחםייח  המלש  "בןיקסורג , דווקילעשת

הרות22079. לש  םייחםייח  תרות  "וללוכ  הינתנסשת

הרות22080. לש  ךלמילאםייח  םייח  יברל  ןורכזה  רפס 
"חגרבנרוק סשת

םירדנ22081. ןיטיג , הרות -  לש  יבצםייח  לאירבג  ןב  בקעי  םייח  "אץיבודיוד , םילשוריעשת

ןירישכמ22082. הדנ , הרות -  לש  םייחםייח  "פןמשריה , "דשת מח

םיכרכ22083.  2 הרות -  לש  המלשםייח  "דןייטשנוול , קרבסשת ינב 

םינש22084. המלשםייח  םייח  "אהסראט , רימזיא Izmirכרת

םלשי22085. םינש  םייחםייח  ןב  לאומש  "סלאטיוו , םילשורישת

הרות22086. תבהא  ונב  אהתש  "פץבוקםייח  ןימינבשת די 

םיכרכ22087.  2 הליחת -  בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "הגאלאפ יקינולש Salonikaרת

השמל22088. ויכרד  הליחת  בקעיםייח  ןב  םייח  'י , "הגאלאפ יקינולש Salonikaרת

םיכרכ22089.  2 םייצוביקהונייח -  םייחל  שדקומ  ןוחרי 
הדובעו הרות  "דתעונתב  בוקבלסצרת

ונצראב22090. הדוהיונייח  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "דרב ,פרת םלשורי



ישפנ22091. םולשיתנייח  ףסוי  ןב  המלש  השמ  "איסחנפ , םילשוריפשת

םיכרכ22092.  2 ישפנ -  םולשינתייח  ףסוי  ןב  המלש  השמ  "איסחנפ , םילשוריפשת

םיכרכ22093.  5 םיקתממ -  ןרהאוכיח  ןב  רנבא  "זהדאז , קרבנשת ינב 

ךל22094. דודיתיכיח  "דןמרייפ , שמששח תיב 

קשמד22095. גילזליח  ןרהא  ןב  רזעילא  "גרניירק , םילשוריסרת

ץראה22096. םייחליח  ןב  אפיל  בוט  םוי  היננח  "זשויל , םילשורינשת

ךלמה22097. םשליח  "עםוליעב  םילשורישת

םיכרכ22098.  3 ךלמה -  היראליח  ןב  בקעי  םייח  "גןיוול , יטיס Jersey Cישת יזר  ג'

םישדק א22099. שדקמה -  היראליח  ןב  בקעי  םייח  "זןיוול , םילשוריצרת

אבצה22100. םהרבאליח  ןב  ןימינב  יבצ  "זךאבריוא , םילשוריעשת

ןסוחו22101. ריאמליח  ןב  ביל  הדוהי  םייח  ץנימרבליז ,
"טיולה ירוגליב Bilgorajפרת

א22102. הדוהי -  דודליח  השמ  ןב  לאקזחי  "אץיבוקפיל , קרבעשת ינב 

םיכרכ22103.  2 המלש -  המלשליח  ןב  לאיחי  "אץיצנבולוג , שמשפשת תיב 

םיבתכמ22104. - יפוליח  יולה סחנפ  ןב  באז  לארשי  ץיבורוה ,
עשוהי "גלגיס , םילשוריסשת

אתיירואל22105. השמךליח  די  "גללוכ  הינתננשת

ג22106. אתיירואל -  םינאלסךליח  םהרבא  ראב  "בתבישי  קרבסשת ינב 

אתיירואל22107. היעמשךליח  "בוועל , ןודנולעשת

תבשב22108. םימ  קחציםומיח  יול  "דןירפלה , םילשורילשת

ייחד22109. םייחאניח  ןב  אבא  םהרבא  לארשי  רגירק ,
"חבאז בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ22110.  3 אדסחו -  םיסינאניח  םייח  ןב  המלש  עשוהי  טידרא ,
בקעי

 - "ד כרת
"ז רימזיא Izmirלרת

השמךוניח22111. ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

םיכרכ22112.  2 הבהאב -  ןהכהךוניח  םייח  המלש  "הרניבא , לאסשת תיב 

א22113. הקדב -  לטומךוניח  "דרטכוו , הדנקשח

אדוהי22114. תיב  השרפפמךוניח  ךונח  ןב  ביל  "חהדוהי  ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

.22115< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > אדוהי תיב  השרפפמךוניח  ךונח  ןב  ביל  "דהדוהי  עשת

הדוהי22116. תיב  ילתפנךוניח  ןב  יבצ  בקעי  "טסלוי , השרו Warsawכרת

םיכרכ22117.  2 קחצי -  תיב  ןרהאךוניח  השמ  ןב  קחצי  "ןקילג , שקפ Paksרת

לאלצב22118. בקעיךוניח  ןב  לאלצב  עשוהי  ץיבורוטנאק ,
"אליפוק ,מרת םלשורי

תובאה22119. םרמעךוניח  ןב  לאפר  "דוטניפ , לסראסשח

תיבה22120. לאומשךוניח  ןב  ףסוי  ןנחלא  "טןמצרה , לשת

םינבה22121. ןרהאךוניח  "גיאכז , םילשורינשת

"ם22122. אר יטוקיל  ןרהא -  תכרב  םינבה -  המלשךוניח  ןב  םחנמ  ןרהא  ןאמרטוג ,
דוד "דעשוהי  םילשוריסשת

תונבהו22123. םינבה  המלשךוניח  יתבש  "הרעדגיוו , עשת

םיכרכ22124.  3 ותכלהכ -  םינבה  בקעיךוניח  ןנחלא  ןב  רזעילא  ץיבוניבר ,
ןהכה "גדוד  שמשעשת תיב 

ןטק22125. ינידו  תווצמל  םינבה  ןרהאךוניח  ןב  היעשי  עשוהי  םילשוריטריביונ ,



תבה22126. תבהךוניח  "מךוניח  ביבאשת לת 

יבצ22127. ףסוי  ברה  לש  תיכוניחה  ותנשמ  הנומאו -  ךוניח 
םירמךבילרק "מסיליג , ביבאשת לת 

הארוהו22128. יולהךוניח  לאפר  קחצי  "נןויצע , םילשורישת

םידלי22129. יכדרמךוניח  ןב  בקעי  "היזנכש , םילשורינשת

םיכרכ22130.  2 םידלי -  םולשךוניח  םייח  "מץרווש , ביבאדשת לת 

םיכרכ22131.  2 לארשי -  דודךוניח  לארשי  "זסנפרה , סשת

האנהב22132. התיכ  הדוהיךוניח  המלש  "דןמדלפ , דודשאשח

השעמל22133. שטיוואבוילמךוניח  יברה  תוארוה  "סטוקיל  שת

םיכרכ22134.  2 יתוכלמ -  ךורבךוניח  ןב  יכדרמ  "דרנימוה , קרבסשת ינב 

םימשה22135. ןמ  ,ךוניח  ילאומש לארשי -  בקעי  יסאגול ,
"חדדלא םילשורינשת

ךויח22136. םע  לאכימךוניח  "חןבס , םיעשת תב 

ןויגהו22137. בקעיןוכסיח  ןמלמ , השמ -  "היקסרמלק , קרבסשת ינב 

רובג22138. הנוייציח  ןב  יבצ  היננח  "בץיבוקשומ , רוזאעשת

"א22139. מויד ףסויאגריח  םימחר  "בןממ , םילשורילשת

םיכרכ22140.  2 יכרד -  יבציתבשיח  בקעי  יקסבוק , ' "דצוב תיליעעשת ןיעידומ 

חריה22141. תייאר  לאויבושיח  ןב  לאומש  "טאפילכ , תיליעסשת ןיעידומ 

הנק22142. אפזויתיח  ףסוי  ןב  םהרבא  םדרטשמאת"כגרובנטור ,
Amsterdam

ץרא22143. ןרהאותיח  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

ץרא22144. םהרבאותיח  ןב  םחנמ  "חיילס , םילשורימשת

הירא22145. ' גלא דררמז  היראתיאכח  ' גלא דררמז  "גתיאכח  הסוסשת

םיקתממ22146. םייחוכח  "הןהכ , קרבנשת ינב 

םיקתממ22147. בקעיוכח  יבצ  "הןייפ , עשת

אזימרב22148. ךורבאמיכח  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "הסחניפ  ןילקורבנשת

יאדוהיד22149. ןרהאאמיכח  ןב  קחצי  לאירזע  "בדימשדלוג , השרו Warsawסרת

"ל22150. צז ןמניטש  "ל  יארגה יאדוהיד -  בצוחאמיכח  לוק  "אןוכמ  קרבפשת ינב 

םיזרה22151. אבאםכח  םהרבא  ןב  סחניפ  "דאריפש , ביבא Tel Avivישת לת 

ותכלהכ22152. םיזרה  קחציםכח  ןב  ףסוי  "דרבליז , עשת

רשו22153. החמשםכח  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"ו,ןבואר ,נרת אשראוו

קשמדמ22154. הנד  ףסוי  הדוהיםכח  ןב  ףסוי  "חהנד , הפיחסשת

בל22155. ןבםכח  ביל  אדוהי  םייח  ךאברעיוא ,
רעבוד "זםהרבא  םילשוריפרת

בל22156. סומכםכח  "זדאדח , ונרוויל Livornoמרת

ןמרביל22157. סחנפ  יבר  תודלות  בל -  םייחםכח  ןב  דוד  "דןמרביל , םילשורישח

םיכרכ22158.  2 בל -  ץנזרוושמםכח  לליה  ןב  ביל  "גהדוהי  טריפ Fuerthנת

םיכרכ22159.  2 בל -  לכימםכח  לאיחי  םייהנפוא , - "ברעפ ןודנולפשת

תווצמ22160. חקי  בל  בודםכח  םייח  ןב  רזעילא  "אטור , קרבסשת ינב 



םיכרכ22161.  3 יבצ -  בקעיםכח  ןב  יבצ  "ביזנכשא , םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ22162.  2 םירשימ > - בבוד  ןוכמ   > יבצ בקעיםכח  ןב  יבצ  "היזנכשא , םילשוריעשת

לואש22163. אבא  ןויצ  ןב  ןרהאםכח ר ' ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

לאומש22164. לאפרםכח  "ויתוריח , יכאלממשת תירק 

.יהמכח22165. - הפי , "ב צרת
"ה 'צרת זדול

תופירח22166. ןוא  ןרהאהמכח  השמ  "זןזיו , ןיוופרת

םיכרכ22167.  8 תעדב -  הדוהיהמכח  םהרבא  "חאדיורב , "דעשת מח

תעדו22168. המלשהמכח  ןב  ןוחמס  "גהאולח , םילשוריסשת

םיכרכ22169.  3 תעדו -  תעדוהמכח  המכח  תבישי  "דץבוק  תובוחרסשת

םיכרכ22170.  2 תעדו -  רשאהמכח  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשוריסשת

עדמו22171. השמהמכח  "גןהכ , הבר Djerbaשת ג'

םיאטח22172. הרוי  תובבלה -  תבוח  רוציק  רסומו -  הדוהיהמכח  ןב  ןרהא  "וידמח , הינתננשת

.22173< בתכה ןוכמ   > רסומו קחציהמכח  ןב  םהרבא  "איביתנע , םילשוריסשת

רסומו22174. לכימהמכח  לאיחי  ןב  רעב  בוד  "בןייטשרוב , ןשוטוב Botosaniצרת

רסומו22175. טקולמהמכח  ( ) "ג בלר  ) ןושרג ןב  יול 
( "הויבתכמ תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ22176.  2 רסומו -  קחציהמכח  ןב  םהרבא  "י,יביתנע , רת ], ונרוויל

םיכרכ22177.  3 רסומו -  לארשיהמכח  ןב  לסיז  החמש  "טויז , ,שת םייהסלייצ - טרופקנארפ

"ג22178. בלרל רסומו  גילעזהמכח  רשא  "היקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

םירשי22179. להא  רסומו , קחציהמכח  ןב  םהרבא  "איביתנע , םילשוריכשת

הנובתו22180. יולההמכח  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "בןזח , םילשורילשת

תימוי ב22181. בקעיהמכח  השמ  "איקספנשיוו , ןילקורבפשת

ןיאמ22182. קחציהמכח  םיסנ  "ביטאנארגלא , רימזיא Izmirמרת

.22183< אתולגב אתירוא   > הלחנ ד םע  ןהכההמכח  הירכז  ןב  יבצ  באז  "הןיילק , סריא Buenosשת סונאוב 

םיכרכ22184.  2 הלחנ -  םע  ןהכההמכח  הירכז  ןב  יבצ  באז  - ןיילק , "ה פרת
ךרעב "ב  ןילרב Berlinשת

תינוציח22185. המכחו  תימינפ  יבצהמכח  "אדלפניא , םילשוריעשת

המודק22186. םשהמכח  "דםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ22187.  3 המודק -  איחיהמכח  ןב  המלש  "טחרוק , קרבעשת ינב 

הבש22188. בוטהמכח  םוי  "ווראק , םילשורינשת

םישנ22189. לארשיבתומכח  בול  תליהק  "בדעו  ביבאמשת לת 

םישנ22190. ןתנתומכח  "פןמטור , קרבשת ינב 

בשומל22191. הואמ  ח"ב  לאקזחיימכח א'ה'ו - ' "חסקוד , גרובמה Hamburgסרת

הב22192. תינרותה  תורפסהו  הירגנוה  ףסויימכח  קחצי  "זןהכ , םילשורינשת

א22193. "ל -  זח ישרדמ  "י  פע עבטה  לכימימכח  לאיחי  "דרנטטשג , שח

ןמיתב22194. םידוהיה  הידעסימכח  ןב  םולש  "ולאילמג , םילשורימשת

חרזמה22195. אגרשימכח  "בסייו , םילשורימשת

םילשוריב22196. ברעמה  המלשימכח  "בןייד , םילשורינשת

לארשי22197. ץראב  םידרפסה  אגרשימכח  "הסייו , ביבאלשת לת 



יאכז22198. ןב  ןנחוי  ןבר  דומלתה -  השמימכח  םוחנ  םירוח , - "בןב ,פרת םלשורי

םיכרכ22199.  4 דומלתה -  לארשיימכח  םייח  ןב  ףסוי  - יקסנאמוא , "ט שת
"ב םילשוריישת

םיכרכ22200.  2 וקורמ -  ינואגו  שיעיימכח  ןב  ןועמש  "עונונאו , םילשורישת

הינאווליסנארט22201. ףסויימכח  קחצי  "טןהכ , םילשורימשת

םירצמ22202. ידוהי  ארויגימכח  "חבולייזופ , םילשורינשת

םילשורי22203. דודימכח  השמ  "וןואג , םילשורילשת

םיכרכ22204.  2 לארשי -  לאומשימכח  ןב  דוד  "ןימחלה , ביבא Tel Avivשת לת 

סינותבו22205. אבר  ' גב לארשי  ינדימכח  ןב  זעוב  "בדאדח , םילשורימשת

םתודליב22206. לארשי  ןרהאימכח  "ויאכז , םילשורינשת

"ט22207. שעב לארשי  "טימכח  שעב לארשי  "דימכח  קרוי New Yorkפרת וינ 

אטנאראטד22208. לארשי  החמשימכח  ריאמ  וטנרוט2004ץיבומורבא ,

םיאפורכ22209. לארשי  דודימכח  "בתילגרמ , םילשוריכשת

םיכרכ22210.  2 ןמיתבש -  לארשי  השמימכח  "גארבג , קרבעשת ינב 

םיכרכ22211.  6 א -  ץבוק >  > בל םהרבאימכח  בל  "דתבישי  םילשורינשת

בול22212. חימכח  "ברבוקמ , םילשורינשת

אטיל22213. ינרותימכח  "הןוחרי  הירולק Kalvarijaצרת

אטיל22214. םחנמימכח  ןב  ילתפנ  םחנמ , "טןב  םילשוריישת

ןילופ22215. ףסויימכח  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"טיולה םילשוריסשת

איליטשק22216. םימכחימכח  "זץבוק  םילשוריעשת

םהירחאו22217. "ו  נתת תורזג  ימיב  רייפש  ףסויימכח  הינתמ  הילדג , "זןב  ןגסשת תמר 

םיכרכ22218.  2 שדוקה -  ירע  עברא  לש  ארויגםהימכח  "סבולייזופ , םילשורישת

חרזמהו22219. דרפס  ידוהי  לש  ארויגםהימכח  "דבולייזופ , םילשוריסשת

ןאטסינגפאו22220. סרפ  ידוהי  לש  ארויגםהימכח  "ובולייזופ , םילשורינשת

"ח22221. יה האמב  ןמיתב  םירפוסו  השמםימכח  "וארבג , קרבנשת ינב 

םתרותו22222. םייחםימכח  םירפא  "זחקור , םילשורינשת

ןוידפ22223. הלימ , הקדצ , תורעהו - > םירואיב   > םדא תמכח 
תוליבא והילאןבה , סחנפ  ןב  והירמש  "דןאמלוש , שח

.22224< המכח תופסות   > םדא לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "וגיצנד , שת

.22225< הנושאר הרודהמ   > םדא לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  - גיצנד , "ה עקת
"ו ,עקת אנליוו

.22226< תורעה םע   > הדנ לה ' םדא  לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "פגיצנד , םילשורישת

םיכרכ22227.  4 םדא -  לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  - ]גיצנד , "ז טרת ]
"ז, ,ירת גיצפייל

םיכרכ22228.  2 םהרבא > - ייח   > םדא - תמכח  לכימ לאיחי  ןב  םהרבא  גיצנד ,
םייח םהרבא  "ערציפש , שת

םיכרכ22229.  5 המכחה  - יכרד   > םדא לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "הגיצנד , חרפתסשת

םיכרכ22230.  3 השדח - > הרודהמ   > םדא לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "וגיצנד , םילשורינשת

םדא22231. תניבו  םדא  לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "לגיצנד , םילשורישת

קדצ22232. ירעשו  םדא  לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "חגיצנד , םילשוריישת



.22233< םינוש םיניינעב  תורעה   > קדצ ירעשו  םדא  - תמכח  לכימ לאיחי  ןב  םהרבא  גיצנד ,
בד עשוהי  "זיקציזדורג , םילשוריכשת

לארשי22234. תמכחו  םדא  תניב  םע  םדא  לכימתמכח  לאיחי  ןב  םהרבא  "דגיצנד , השרו Warsawערת

הדנ22235. העד - > הרוי  "א  רגה רואיב   > והילא ןמלזתמכח  ןב  לאלצב  "הץרובד , םילשורינשת

םיכרכ22236.  2 טפשמ - > ןשוח  "א  רגה רואיב   > והילא ןמלזתמכח  ןב  לאלצב  "גץרובד , םילשורילשת

הדנ22237. יחתפ  לאלצב  לאויתמכח  ןב  לאלצב  "זגרובשנר , םילשורילשת

ןושרג22238. קחציתמכח  ןושרג  ןב  הדוהי  "זינושרג , םילשורינשת

ףוס22239. ןיאה  רהדתתמכח  יאלוזא , "בןוליא  םילשוריעשת

תודדומתהה22240. םשתמכח  "גםוליעב  םילשוריעשת

ךוניחה22241. אפילתמכח  .א  "חןמרבליז , םילשוריסשת

הרהטה22242. יולהתמכח  לשיפ  םחורי  סבוקיי , "חג' םילשורינשת

םיכרכ22243.  2 דיה -  והילאתמכח  ןב  השמ  "ס,הנילאג , קת ןילופ[ - היסור

ףוצרפהו22244. דיה  הדלופמתמכח  יכדרמ  ןב  "ובקעי  ,כרת םלשורי

תוריצח22245. יבוריע  בלה -  ריאמתמכח  "דרנזור , םילשוריסשת

םיכרכ22246.  2 המכחה -  בלו  בלה  סחנפתמכח  "בשקרפ , םילשוריפשת

רסומה22247. םהרבאתמכח  "דיקסניזדורג , םילשורישח

םיכרכ22248.  15 ןופצמה -  לארשיתמכח  ןב  השמ  "טיגבא , קרבנשת ינב 

ןכשמה22249. טילשתמכח  רזעילא  ןב  ףסוי  "ויטיקיר , הבוטנמ Mantuaלת

.22250< השמ תוכז   > שפנה ןבתמכח  רזעלא  איחי -  ןב  המלש  חרוק ,
אזימרגמ "גהדוהי  קרבסשת ינב 

שפנה22251. םחנמתמכח  ןועמש  ןב  לארשי  "דגרבדלוג , "דשח מח

םיכרכ22252.  2 שפנה -  אזימרגמתמכח  הדוהי  ןב  "גרזעלא  תפצ Safedערת

השמ22253. תוכז  םע  שפנה  ןבתמכח  רזעלא  איחי -  ןב  המלש  חרוק ,
אזימרגמ "טהדוהי  קרבעשת ינב 

ןופצה22254. םשתמכח  "טםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ22255.  45 הרותה -  ןרהאתמכח  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

תידוהי22256. הירלקפסאב  הקיטמתמה  תרובשתה -  לחרתמכח  "גםיובנזור , םילשוריסשת

א22257. םילהת -  תשודקו  חנתמכח  "גןלפק , ישת

םייח22258. ףסויתמכח  דלפננוז , ןמלז -  המלש  דלפננוז ,
"בםייח םילשוריסשת

םייח22259. ןנחויתמכח  השמ  ןב  םייח  "ארגניז , ןודנולפשת

ךוניח22260. ןנחלאתמכח  "חוקפופ , עשת

םיכרכ22261.  2 הידידי -  םייחתמכח  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  - טחוש , "ג פרת
"ד סיאול St. Louisפרת .טס 

אריס22262. ןב  עשוהי  "זתמכח  מרת .םיינוציח  "זםירפס  השרו Warsawמרת

הפוריאב22263. לארשי  "הץבוקתמכח  םילשוריכשת

בל22264. ןורכזתמכח  "דרפס  םילשוריסשת

םיכרכ22265.  2 בל -  ןבתמכח  םהרבא  לשרה  עשוהי  סנומולוס ,
"דחנ קרבסשת ינב 

ןאמזיירג22266. המחנ  לש  הבל  )תמכח  ךרוע  ) השמ "סרלימ , םילשורישת

םיכרכ22267.  2 ריאמ -  ריאמתמכח  "טייק , קרבעשת ינב 



םיכרכ22268.  2 גארפמ -  "ל  רהמ אשוזתמכח  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "אשרוט , בוקרטויפ Piotrkowערת

חונמ22269. הירמשתמכח  ןב  לדנה  "ב,חונמ  עש ], גארפ

ןילמהמ22270. קילג  תונורכז  ךותמ  םישנ -  )תמכח  ךרוע  ) ןהכה םייח  המלש  "דרניבא , לאשח תיב 

םישנ22271. באזתמכח  יכדרמ  "זסה , "דעשת מח

התיב22272. התנב  םישנ  "דטוקילתמכח  "דשח מח

ןח22273. חור  שוריפ  םע  המלש -  "דתמכח  פרת .םיינוציח  "דםירפס  השרו Warsawפרת

המלש22274. המלשתמכח  ןאמילס  "בץרפ , םילשוריסשת

המלש22275. ףסויתמכח  ןב  המלש  "בביבט , םילשוריעשת

המלש22276. המלשתמכח  "אחבס , םילשוריפשת

םיכרכ22277.  6 המלש -  "ל)תמכח  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "באירול , עקת

םיכרכ22278.  2 המלש -  המלשתמכח  "האגיפ , סשת

םיכרכ22279.  2 א -  "ר > ופד  > המלש "ל)תמכח  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "אאירול , בוקרק Cracowמש

ךלמה22280. המלש  קחציתמכח  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "דגרבנזור , עודישח אל 

שוריפ ע"ט22281. םע  המלש  "אתמכח  סרת .םיינוציח  "אםירפס  בוקרטויפ Piotrkowסרת

תולזמו22282. תופוקת  לאומשתמכח  ןב  ףלוו  באז  "זלטשרג , בובל Lvovסרת

תומבי22283. יגח -  םירפאבלח  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"איכדרמ דווקילעשת

םיכרכ22284.  2 יגח -  יכדרמבלח  ןב  יגח  "דהרבוח , רפססשת תירק 

תורשעמ22285. תומורת , תיעיבש , הטח -  םייחבלח  ןב  אפיל  "ט  וי היננח  "אשויל , תיליעסשת ןיעידומ 

םיטח22286. יחבלח  קחצי  "ובייט , סינות Tunisנרת

םיכרכ22287.  4 השדח - > הרודהמ   > םיטח יחבלח  קחצי  "בבייט , םילשוריעשת

םיכרכ22288.  2 ראובמה > -  > םיטח יחבלח  קחצי  "גבייט , קרבסשת ינב 

התכלהכ22289. לאויהלח  ןועמש  "זךארב , קרבסשת ינב 

םחלמ22290. ןימינבהלח  בקעי  "חתורממ , "דעשת מח

ונורתפו22291. לצריה  הדוהיםולח  ןב  המלש  "ס,יקצילפט , ,רת אשראוו

אלפנ22292. םחנמםולח  םהרבא  ןב  יכדרמ  "טלצייוו , ,צרת ביבא לת 

םיכרכ22293.  2 הבתה -  לארשיןולח  ןב  חנ  בץפח , "" םילשוריעשת

םיכרכ22294.  2 הרותה -  לע  הבתה  לארשיןולח  ןב  חנ  "עץפח , םילשורישת

םיגהנמ22295. ינבוףולח  חרזמ  ישנא  ןיבש  םיקוליחה 
לארשי - "חץרא לרת

ןויצל22296. יכדרמםיצולח  ןב  הדוהי  השמ  "דינמחנ , םילשוריעשת

ןנברד22297. סחניפאקולח  בקעי  ןב  ארזע  םהרבא  "בסקופ , הלשימרפ Przemyslסרת

ןנברד22298. גרבמלאקולח  .ד  " נרת .חספ  לש  "דהדגה  בובלנרת  Lvov

ןנברד22299. ןישטיגירדמאקולח  השמ  "בףסוי  קרבמשת ינב 

.22300< השדח הרודהמ   > ןנברד חספאקולח  לש  "זהדגה  "דעשת מח

הינב22301. תויולע  ןרהאתקולח  המלש  "דץיבולדנמ , תיליעשח ןיעידומ 

הדות22302. היעשיתולח  םהרבא  "אןייטשנטכיל , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

ארופרופה22303. היראןוזלח  לארשי  "זןונבל , "דעשת מח

םינושארה22304. תנשמב  תלכתה  יולהןוזלח  ןרהא  "חץישפיל , דווקילעשת

תולמש22305. והילאתופילח  ןב  הדוהי  ןויצ  - ןב "דץיבוקרב , הנליו Vilnaלרת



םיכרכ22306.  2 התכלהכ -  ןרהאהצילח  לאקזחי  "טץראווש , קרבסשת ינב 

ימע22307. תב  יבציללח  ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריפרת

םיכרכ22308.  2 הליהקםלח -  "דרפס  גרובסנהויישת

םיכרכ22309.  3 ןימינב -  תלמש  יבצתופלח  דוד  ןב  באז  ןימינב  - רפוס , "ו נרת
"א שקפ Paksסרת

הדוהי22310. ינב  הדוהיקלח  ןב  ןועמש  "ווייליבאח , נת "ה -  היצנו Veniceנת

ןימינב22311. באזקלח  בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "טרוטנאק , ןילבול Lublinנרת

.22312< םולש ירבד   > קודקדה חלאצקלח  ןב  ףסוי  ןב  "חאיחי  םילשורימשת

םייפכ22313. תאישנ  יולה -  ןורבחקלח  יול , יגח -  "חיול , םינשת תב 

םיכרכ22314.  4 יולה -  יולהקלח  לואש  םייח  ןב  םחנמ  "סףיש , קרבשת ינב 

ןתנוהי22315. ןימינבקלח  ןתנוהי  "זכ"ץ , ןילקורבסשת

בקעי22316. קחציקלח  ןב  בקעי  "זילעבלא , יקינולש Salonikaפקת

בקעי22317. באזקלח  בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "דרוטנאק , בוקרטויפ Piotrkowערת

בקעי22318. בודקלח  ןרהא  ןב  בקעי  קחצי  "היקסבונורוו , הנליו Vilnaסרת

בקעי22319. לאירתכקלח  ןב  ביל  בקעי  "וןימאזדנב , ערת
קרוי New Yorkירחא וינ 

בקעי22320. ילתפנקלח  ןב  בקעי  "גדלאוונירג , יניאס Seiniפרת

בקעי22321. אסוזקלח  רדנסכלא  ןב  בקעי  ןאמרווארב ,
"חהדוהי ולואפ Sao Pauloצרת ואס 

.22322< השדח הרודהמ   > בקעי ךורבקלח  ןב  יח  בקעי  "דןהירז , דעלאעשת

בקעי22323. ךורבקלח  ןב  יח  בקעי  "בןהירז , םילשוריסרת

םיכרכ22324.  2 בקעי -  רכששיקלח  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
בוד

 - "ט פרת
"י קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ22325.  2 בקעי -  בקעיקלח  "ברגניזלש , הפיחפשת

הפי22326. םייחקלח  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , "חגאלאפ רימזיא Izmirמרת

.22327< השדח הרודהמ   > יול יולהקלח  םהרבא  ןב  םחנמ  "וקאלופ , עשת

םיכרכ22328.  3 יול -  יולהקלח  םהרבא  ןב  םחנמ  "חקאלופ , כשת

אבה22329. םלועל  רזעלאקלח  ןב  לואש  "חךארב , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

ןבואר22330. ןבוארקלח  "זןייטשרה , קרבנשת ינב 

םיכרכ22331.  9 לאומש -  םחנמקלח  לאומש  "טןוזבוקעי , קרבנשת ינב 

םיכרכ22332.  2 ןועמש -  הדוהיקלח  םירפא  ןב  "זןועמש  גרפמת

דידי22333. לש  הדוהיוקלח  ןב  לאומש  הידידי  "ההקיראט , יקינולש Salonikaסקת

םיכרכ22334.  8 דידי -  לש  ןנחלאוקלח  ןב  הידידי  "אילעשמלא , קרבפשת ינב 

ףסוי22335. לש  בודוקלח  רשא  ןב  ףסוי  "וץיבונאמסוז , ןדיק Kedainiaiפרת

םיכרכ22336.  5 בקעי -  לש  בקעיוקלח  "בלטנמולב , שמשעשת תיב 

םינבא22337. אדילמיקלח  ביל  הירא  ןב  "חדוד  הזרוגדופ Podgorzeנרת

.22338< השדח הרודהמ   > דוד ירבד  םינבא  אדילמיקלח  ביל  הירא  ןב  דוד 

םייחה22339. ץראב  קחצייקלח  ןב  םייח  "חבאילא , קרבעשת ינב 

ישפנ22340. הרמא  השמיקלח ה ' ןב  הירנ  עשוהי  "חאריפש , "דעשת מח

םיכרכ22341.  5 ךתרותב -  המלשוניקלח  ןב  ךורב  "אןרטש , םילשורינשת



םייחב22342. בקעיםקלח  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

ילבבה22343. דומלתב  יארובס  ןנבר  לש  לאומשםקלח  בקעי  "ולגיפש , ביבאלשת לת 

ךתרותב22344. ףינשטערקונקלח  "פתודסומ  תובוחרשת

ךתרותב22345. בדונקלח  ןב  םהרבא  "פרעיורב , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ22346.  2 ךתרותב -  החמשונקלח  השנמ  ןב  שריה  יבצ  "אןאמדירפ , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ22347.  2 ךתרותב -  ןוילעונקלח  שרדמ  תיב  קרבזעשתתבישי  ינב 

םהמע22348. יחימעונקלח  "דינזח , םילשוריעשת

םהמע22349. קחציונקלח  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "זץרווש , עשת

םיכרכ22350.  3 םהרבא -  םהרבאתקלח  "גיקסניליפת , תיליעעשת רתיב 

ןרהא22351. היראתקלח  השמ  ןב  ןרהא  "כיקסבלימ , ואדיוטנומשת
Montevideo

םיכרכ22352.  6 והילא -  יאחויתקלח  והילא  "טםייקלא , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ22353.  2 םירפא -  םירפאתקלח  "גןזור , עשת

םיכרכ22354.  2 הירא -  ךונחתקלח  והיעשי  ןב  םהרבא  הירא  "חרלדא , משת

רשא22355. יבצתקלח  םהרבא  ןב  לימל  רשא  "בןהכ , "דנשת בח רפכ 

ה22356. זעוב -  והילאתקלח  השמ  ןב  זעוב  "בןהכ , סיאולשת .טס   St. Louis

ןימינב22357. יבצתקלח  יכדרמ  ןב  ןימינב  "גןאמנירוק , בוקרטויפ Piotrkowערת

ןימינב22358. גרבמלתקלח  .ד  " נקת .חספ  לש  "דהדגה  בובל Lvovנקת

םיכרכ22359.  3 ןימינב -  לוויפתקלח  אגרש  ןב  ןימינב  "הןהכ , עשת

תיעיבש22360. םינויצ -  יטוקיל  ןימינב , ףסויתקלח  ןב  ןימינב  "הןמהל , קרבעשת ינב 

לאלצב22361. קחציתקלח  לאלצב  "חןייטשדילב , קרבעשת ינב 

הדשה22362. םהרבאתקלח  ןב  םייח  רזעילא  - שטייד , "ז מרת
"ס הזרוגדופ Podgorzeרת

האפ22363. הדשה -  השמתקלח  ןב  הירא  בקעי  "ןלאירא , קרבשת ינב 

םיכרכ22364.  4 הדשה -  לארשיתקלח  ןב  ןמלז  רואינש  "טחוור , לאיזוענשת תיב 

םייח22365. םשתקלח  דםוליעב  '' מח

םיכרכ22366.  2 םייח -  רטלאתקלח  ןב  םחנמ  םייח  ץיבוניבר ,
הירא "זהדוהי  רפססשת תירק 

םיכרכ22367.  8 ךונח -  ףסויתקלח  ןב  הירא  ךונח  "מןמדירפ , םילשורישת

אעיצמ22368. אבב  דידי -  לארשיתקלח  רנ  תבישי  "חץבוק  רומיטלובסשת

תוגהנהו22369. תונקת  עשוהי -  לאימחריתקלח  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"ויבצ קרבסשת ינב 

םיכרכ22370.  7 עשוהי -  םייחתקלח  ןב  עשוהי  "זרלסרב , עשת

םיכרכ22371.  2 עשוהי -  ךלמילאתקלח  עשוהי  "עטיורבכיוו , שת

םיכרכ22372.  5 הרותה -  לע  עשוהי  לאימחריתקלח  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"היבצ קרבנשת ינב 

באוי22373. עשוהיתקלח  באוי  "גןטרגניו , קרבעשת ינב 

םיכרכ22374.  3 באוי -  עטנתקלח  ןתנ  ןב  עשוהי  באוי  "גןטראגנייוו , בוקרטויפסרת

םיכרכ22375.  2 "ס -  שה יללכ  לע  באוי  עטנתקלח  ןתנ  ןב  עשוהי  באוי  "דןטראגנייוו , קרבסשת ינב 

האצוה ג>22376.  > ףסוי ןמלקתקלח  סומינולק  ןב  ףסוי  "טץיבוקרב , קרבישת ינב 

ףסוי22377. לאקזחיתקלח  ןב  ףסוי  "אךילרא , םילשורילשת



האצוה ב>22378.  > ףסוי ןמלקתקלח  סומינולק  ןב  ףסוי  "טץיבוקרב , קרבישת ינב 

ףסוי22379. םייחתקלח  המלש  ןב  ףסוי  "טטנרב , "דעשת מח

םיכרכ22380.  2 ףסוי -  ריבעתקלח  ןב  ףסוי  "טסיוו , קרבנשת ינב 

השמ22381. ףסוי  יולהתקלח  ילתפנ  ןב  השמ  ףסוי  "בץיוורוה , כשת

םיכרכ22382.  7 בקעי -  םייחתקלח  ןב  בקעי  יכדרמ  - שיירב , "א ישת
"ו םילשוריכשת

םיכרכ22383.  3 קחצי -  קחציתקלח  םייח  "זדלבייז , םילשורינשת

לארשי22384. לארשיתקלח  "אהפי , "דעשת מח

םיכרכ22385.  2 ןהכ -  ךאנעהתקלח  ךונח  רתלא  שטיוואבייל ,
"אןהכה דווקילפשת

תורוכב22386. הכוס , יול -  יולהתקלח  לואש  םייח  ןב  םחנמ  "אףיש , הננערלשת

םיכרכ22387.  2 ריאמ -  לאומשתקלח  ןב  ריאמ  "דןהכ , כשת

קקוחמ22388. לבייפתקלח  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "זןמרבה , ביבאשת לת 

קקוחמ22389. םהרבאתקלח  ןב  לידש  "והשמ  גרפ Pragueסש

קקוחמ22390. דודתקלח  ןב  ביל  רשא  "אקסירב , םילשוריסרת

קקוחמ22391. "ם)תקלח  במר  ) ןומימ ןב  "עהשמ  ואסד Dessauקת

םיכרכ22392.  2 קקוחמ -  םייחתקלח  ןב  השמ  "גךישלא , היצנו Veniceסש

םימשה22393. רטמ  קקחמ -  המלשתקלח  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ22394.  2 יכדרמ -  ןהכהתקלח  יכדרמ  םהרבא  "חיבזיא , םילשוריסשת

םיכרכ22395.  3 השמ -  ףסויתקלח  ןב  םייח  השמ  "אןרוג , לשת

יבצ22396. יבצתקלח  "זץיבוקניר , השרוערת

ןיטיג22397. יבצ -  ריאמתקלח  ףסוי  ןב  יבצ  "טרגי , קרבמשת ינב 

יבצ22398. םייחתקלח  השמ  ןב  יבצ  "סארוג , םילשורישת

םיכרכ22399.  2 יבצ -  יבצתקלח  "וןהכ , תיליעעשת ןיעידומ 

ןבואר22400. והילאתקלח  ןב  ןבואר  ןמחנ  "זץיבוריאמ , הנליו Vilnaסרת

המלש22401. אבאתקלח  ןב  המלש  "חןהכ , דווקילסשת

לאומש22402. ףסויתקלח  םהרבא  ןב  לאומש  "הךיליירפ , רפסעשת תירק 

םיכרכ22403.  2 החמש -  החמשתקלח  ןב  בקעי  "דוקליח , קרבשח ינב 

לאומש22404. ןועמש -  םהרבאתקלח  ןב  למיז  ןועמש  ןיקצורוס ,
"אקחצי פשת

ןרהא22405. ךלמילאתלח  ןב  ןרהא  "ודירפ , עשת

ןרהא22406. דודתלח  ףסוי  ןב  ןרהא  "בןהכ , קרבפשת ינב 

םיניינע22407. תבש , שבד -  יולהתלח  בד  "בףיש , "דפשת מח

םיכרכ22408.  9 שבד -  קחציתלח  ןב  לואש  רוחש , - יקסבוסוק
"בםהרבא םילשוריפשת

בקעי22409. בקעיתלח  לאיחי  "בסנג , "דסשת מח

םחל22410. והיעשיתלח  ןב  לאוי  החמש  ןייטשניבור ,
"גןהכה בובל Lvovירת

םחל22411. ןהכהתלח  םהרבא  ןב  לישעה  "חעשוהי  נשת

.22412< השדח הרודהמ   > םחל והיעשיתלח  ןב  לאוי  החמש  ןייטשניבור ,
"חןהכה נשת



שמשה22413. ביבחםח  יח  דועסמ  יבר  לש  "עורכזל  םילשורישת

יבל22414. לאפרםח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  ונרוויל Livornoמרת

יבל22415. המלשםח  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

םיהלא22416. .תוכוסדמח  ימי  העבש  "ח.םינוקית  קרבישת ינב 

.22417< בתכה ןוכמ   > םיקולא .סדמח  " שת .תוכוס  ימי  העבש  .םינוקית 
"סםילשורי םילשורישת

םיקולא22418. .תוכוסדמח  ימי  העבש  "ב.םינוקית  קרבעשת ינב 

םיקולא22419. .זדמח  " פרת .תוכוס  ימי  העבש  .םינוקית 
"זונרוויל ונרוויל Livornoפרת

יכדרמ22420. יתבשדמח  םייח  ןב  דוד  יכדרמ  "בטרפלא , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ22421.  3 השמ -  יולהדמח  שריה  יבצ  ןב  השמ  "דהילדג  ןילבול Lublinלרת

םיכרכ22422.  2 השדח - > הרודהמ   > השמ יולהדמח  שריה  יבצ  ןב  השמ  "צהילדג  םילשורירת

יבצ22423. לאקזחידמח  ןב  יבצ  "חדוד  טריפ Fuerthנקת

םיכרכ22424.  2 המלש -  ןמלזדמח  המלש  "סןאמדירפ , שת

םיכרכ22425.  3 החמש -  היבוטדמח  ןב  החמש  והילא  לאטסוש ,
לשיפ "זםחורי  עשת

הזונג22426. הדוהיהדמח  השמ  ןב  םייח  ףסוי  "אןזייאלגיב , פרת

הזונג22427. ןושמשהדמח  ןב  שריה  יבצ  השמ  "השלזיימ , בובל Lvovלרת

הזונג22428. קחציהדמח  ןב  םהרבא  "דםלסמא , םילשוריסשת

הזונג22429. "להדמח  גס ףלוו  באז  ןב  רזעילא  "גדלפנזור , הזרוגדופ Podgorzeסרת

הזונג22430. "ג)הדמח  כרת  ) םינואגה "גתובושת  םילשוריכרת

הזונג22431. לאומשהדמח  "דיאכז , םילשורינשת

הזונג22432. יכדרמהדמח  ןב  שריה  יבצ  "ז]ןאמלדא , טרת ], גרעבסגינאק

הזונג22433. םשהדמח  "זםוליעב  םילשורינשת

הזונג22434. םולשהדמח  ןב  השמ  בוד  םייח  "חןירפלה , דווקילעשת

םיכרכ22435.  3 הזונג -  לדנמהדמח  םחנמ  בקעי  "בשטייד , קרבלשת ינב 

םיכרכ22436.  3 הזונג -  םייחהדמח  דוד  "ושולש , םילשורילשת

םיכרכ22437.  2 יכדרמ -  רכז  הזונג  דודהדמח  ריאמ  םייח  "גץיבוניבר , םילשורינשת

הבוט22438. םולשהדמח  ןב  השמ  בוד  םייח  "חןירפלה , דווקילעשת

םיכרכ22439.  4 הרקי -  עשוהיהדמח  ןבואר  ןב  לאינד  "גגרובזניג , קרבעשת ינב 

הרותה22440. לאינדתודמח  "בןמפואק , הוקתסשת חתפ 

םהרבא22441. ןהכהתדמח  ןמלז  םהרבא  "וטרופופר , םילשורילשת

םיכרכ22442.  4 םהרבא -  השמתדמח  ןב  םהרבא  "זןייד , םילשורינשת

םיכרכ22443.  2 ןרהא -  ירבסתדמח  ןב  ןרהא  "טןמגוק , קרבסשת ינב 

"ת22444. וש םירפא -  יולהתדמח  אגרש  םירפא  "גלאטנוול , קרוי New Yorkכשת וינ 

העד22445. הרוי  םירפא -  השמתדמח  םייח  ןב  אגרש  םירפא  לאטנוול ,
"ץיולה ,רת בוקרטעיפ

םיכרכ22446.  3 הירא -  רזעילאתדמח  ןב  ףסוי  הירא  גרבנטור ,
"זאגרש םילשורימשת

תוכמ22447. ןימינב -  לאכימתדמח  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "גהשמ  קרוי New Yorkישת וינ 



דוד22448. לאקזחיתדמח  ןב  יבצ  דוד  "צביוט , ירוגליב Bilgorajרת

לאינד22449. דודתדמח  ןב  לאינד  "חןינקאו , םיקפואנשת

םיכרכ22450.  2 לאינד -  חספתדמח  םייח  ןב  גילז  לאינד  - שקז , "ב צרת
םילשורית"ש

םיכרכ22451.  3 לאינד -  הדוהיתדמח  םהרבא  ןב  לאינד  "דןייטשברפ , םילשוריסשת

םיכרכ22452.  2 לאינד -  לאירבגתדמח  ןב  לאינד  "חונאדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ22453.  4 לאינד -  בילתדמח  הדוהי  ןב  לאינד  "גדלפרל , םילשוריסשת

םיכרכ22454.  6 ץראה -  הדמחתדמח  ץרא  הנידמהו , הרותה  "אןוכמ  םילשוריסשת

ב22455. רסומה -  לאומשתדמח  "איאכז , םילשורינשת

שפנה22456. רזעילאתדמח  ןב  השמ  "זרטומלרפ , השרו Warsawנרת

תבשה22457. יולהתדמח  םהרבא  ןב  בד  םחנמ  "דשיש , קרבעשת ינב 

הרותה22458. יקוספב  הרותה -  ןהכהתדמח  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

דימתה22459. םשתדמח  "אםוליעב  םילשוריפשת

םייח22460. ןבוארתדמח  ןב  םייח  "אןילמ , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ22461.  2 םייח -  ףסויתדמח  סחנפ  ןב  םייח  ןמלק  "הסקטיימ , דווקילסשת

עשוהי22462. קחציתדמח  לארשי  ןב  עשוהי  יקסבורבמאז ,
"גיולה סיאולצרת .טס   St. Louis

א22463. לאוי -  לאויתדמח  "אסייקמלא , תוביתנפשת

ףסוי22464. םייחתדמח  ףסוי  "דיחרזמ , םילשוריסשת

ב22465. ףסוי -  ףסויתדמח  - בולורברס , "א פרת
"ג ,פרת ןילבול

םיכרכ22466.  8 ףסוי -  ףסויתדמח  "טינבלפ , םילשורימשת

םיכרכ22467.  5 לאקזחי -  השמתדמח  ןב  לאקזחי  "השיפסיוו , קרבסשת ינב 

ב"ק22468. הכוס , אמוי , םיחספ , תבש , םימי -  לאקזחיתדמח  ןב  ריאמ  לארשי  ץיבוצרפ ,
"גןרהא קרבסשת ינב 

.22469< תומש תישארב , םימי א < ףסויתדמח  ןב  םלש  "ויזבש , םילשורילשת

.22470< םירבד רבדמב , ארקיו ,  > םימי ב ףסויתדמח  ןב  םלש  "ויזבש , םילשורילשת

םימי22471. המלשתדמח  "טסלוה , םילשורינשת

םימי22472. בקעיתדמח  "ברבליפ , םילשורינשת

םימי22473. ףסויתדמח  ןב  םלש  "זיזבש , םילשוריטשת

םימי22474. ףסויתדמח  ןב  דוד  "בןהכ , םילשוריפשת

םיכרכ22475.  4 םימי -  "גתדמח  כקת .םימי  "גתדמח  היצנו Veniceכקת

םיכרכ22476.  3 םימי -  "אתדמח  צת .םימי  - תדמח  "א צת
"ב רימזיא Izmirצת

םיכרכ22477.  4 םימי -  "בתדמח  כקת .םימי  - תדמח  "ב כקת
"ד ונרוויל Livornoכקת

םיכרכ22478.  3 השדח > - הרודהמ   > םימי םימיתדמח  "אתדמח  קרבעשת ינב 

בקעי22479. ןועמשתדמח  ןב  בקעי  "בןאמיוב , סל Los Angeשת ' גנא סול 

םיכרכ22480.  2 בקעי -  בקעיתדמח  םייח  "היול , םילשוריעשת

םיכרכ22481.  3 בקעי -  בקעיתדמח  תיליעחטיא , רתיב 

תוכרב22482. קחצי -  השמתדמח  ןב  קחצי  "מלובטיבא , קרבשת ינב 



םיכרכ22483.  2 קחצי -  םשתדמח  "חםוליעב  םילשוריעשת

תוכרב22484. ימלשורי  םילשורי -  המלשתדמח  ןב  ןועמש  "דןממ , קרבעשת ינב 

םלשורי22485. השמתדמח  ןב  ןויצ  ןב  "טיעלקלא , םילשוריסרת

לארשי22486. רשאתדמח  לאפר  ןב  והיקזח  םייח  ינידמ ,
"ווהילא םילשורישת

לארשי22487. לארשיתדמח  ןב  םחורי  "חינגד , בריסשת

ןישודיק22488. לארשי -  השמתדמח  ייח  "חתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ22489.  2 לארשי -  םייחתדמח  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
"זקחצי בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ22490.  2 לארשי -  לאומשתדמח  ןב  השמ  םייח  - ץישרבליז , "צ רת
"ב בו Zolochevצרת ' צולז

םיכרכ22491.  2 לארשי -  דודתדמח  לארשי  ןב  בוד  והילא  "דןירפלייה , ערת

ריאמ22492. ריאמתדמח  םילשוריילטא ,

יכדרמ22493. ביילתדמח  יכדרמ  "הןייטשפא , קרבעשת ינב 

השמ22494. םהרבאתדמח  ןב  בקעי  השמ  "טקב , ישת

השמ22495. רזעילאתדמח  ןב  השמ  "ורטומלרפ , השרו Warsawנרת

השמ22496. ןבוארתדמח  םייח  ןב  ןרהא  השמ  "בקבנולוג , בוקרטויפ Piotrkowצרת

השמ22497. השמתדמח  "גגיווצנזור , הוקתסשת חתפ 

השמ22498. ןהכהתדמח  ןרהא  השמ  "זןגק , םילשוריעשת

םיכרכ22499.  2 השמ -  השמתדמח  ןייד , רכזל  ןורכז  "טרפס  ןולוחסשת

םישדק22500. ןאצ  םולשתדמח  לאירתכ  ןב  ןרהא  "חסייוו , ,צרת ןיידראווניילק

יבצ22501. עשוהיתדמח  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"ויולה בובל Lvovלרת

יבצ22502. ןמלזתדמח  המלש  ןב  שריה  יבצ  "הןאמרביל , רפיינדפקת רהנ  לע  בליהומ 

.22503< השדח הרודהמ   > יבצ ןמלזתדמח  המלש  ןב  שריה  יבצ  - ןאמרביל , "ד שח

םיכרכ22504.  2 יבצ -  קחציתדמח  ןב  שריה  יבצ  "טטאיווק , השרו Warsawנרת

םיכרכ22505.  2 יבצ -  ףסויתדמח  ןב  דוד  יבצ  "ארזאלג , םילשוריצרת

םיכרכ22506.  2 םיקידצ -  יתפשו  יבצ  ףסויתדמח  ןב  דוד  יבצ  "ורזאלג , םילשורישת

םאר22507. ןהכהתדמח  יכדרמ  והילא  "בהאזמ , ישת

לואש22508. בודתדמח  ןב  לואש  "גאריפש , הסדוא Odessaסרת

םיכרכ22509.  2 לואש -  יכדרמתדמח  ןב  לואש  "טגרבנזור , םילשוריכשת

יש22510. ישתדמח  "טחבס , קרבעשת ינב  הירבט - 

םיכרכ22511.  4 המלש -  קחציתדמח  ןב  ןמלז  המלש  "נץישפיל , השרו Warsawרת

םיכרכ22512.  2 המלש -  )תדמח  ךרוע  ) המלש "טיול , םיסשת תב 

םיכרכ22513.  3 תנשמ ר"א > - ןוכמ  תרודהמ   > המלש קחציתדמח  ןב  ןמלז  המלש  "חץישפיל , םילשוריעשת

הזונג22514. לדנמהדומח  םחנמ  בקעי  "ושטייד , קרבמשת ינב 

והילא22515. םהרבאתודומח  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

םיכרכ22516.  4 תונופצ -  ןהכהתודומח  לארשי  בקעי  "וקרמלוו , קרבסשת ינב 

ךלמילא22517. ןהכהידומח  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "צןייטשניבור , םילשורירת

םירפא22518. םהרבאידומח  ןב  םירפא  םייח  "היטיאלאב , הטנלג Galantaפרת

א22519. לאינד -  השמידומח  ןב  לאינד  "סינבלהפ , םילשורישת



לאינד22520. ףסויידומח  םרימע  שודק , לאינד -  הסיוס ,
( םיכרוע "ו( דודשאסשת

.22521< השדח הרודהמ   > לאינד הנדורוהמידומח  בקעי  ןב  "הלאינד  הנליו Vilnaסשת

םיכרכ22522.  2 לאינד -  הנדורוהמידומח  בקעי  ןב  "חלאינד  ץו Vacסרת

.22523( םיעבצב תונומת  םע   ) לאינד ףסויידומח  םרימע  שודק , לאינד -  הסיוס ,
( םיכרוע "ז( דודשאסשת

הניב22524. ןיעמ  לאינד , ,ידומח  הייטע הנדורוהמ -  בקעי  ןב  לאינד 
יכדרמ ןב  "בוהינב  םילשוריעשת

יבצ22525. והילאידומח  ןב  שריה  יבצ  "וץישפיל , אנליונרת

םיכרכ22526.  5 יבצ -  הדוהיידומח  םייח  ןב  שריה  יבצ  "גריאי , לשת

ןויצ22527. יולהידומח  דוד  הדוהי  ןב  ןויצ  ןב  "ואפלוו , ןויצלסשת ןושאר 

אירבט22528. ץרפימח  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , םילשוריצרת

ףלאו22529. דבאעהשימח  ןב  המלש  "טהניוות , ןגעשת תמר 

תישארב22530. א  םינושארה -  רצוא  הרות -  ישמוח  םהרבאהשימח  "חהממח , קרבעשת ינב 

ארזע22531. ןבא  םהרבא  יבר  ישרפמ  ינומדק  )השימח  ךרוע  ) םייח "זלסיירק , עבשעשת ראב 

םיכרכ22532.  5 םירועיש -  הדוהיהשימח  ןתנ  ןב  םייח  "בשטיוד , קרבעשת ינב 

םישימחל22533. "אץבוקםישימח  הינתנסשת

םיקידצ22534. קחציםישימח  "חיספלא , םילשורינשת

ריעה22535. ךותב  םיקידצ  ןורהאםישימח  קינ , ' "ןציפ לאשת תיב 

ירתיא22536. תבישיב  הרות  לש  הנש  לאומשםישימח  "טדלונירג , םילשוריעשת

תודיסח22537. ירעש  באזםישימח  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "ההדיסח , םילשורילשת

ןמזה22538. ,סמח  ןמגרב הנידוממ -  םירפא  ןב  הירזע 
( הרידהמ  ) "עהרובד םילשורישת

קיתעו22539. תדח  יתבשרמח  יכדרמ -  ןב  םהרבא  אוואקנא ,
ץיוורוה יולה  אביקע  ןב  "טלטפעש  ונרווילרת

השמ22540. םהרבארמח  ןב  השמ  "טץיבוקרפ , "דעשת מח

םיכרכ22541.  2 ייחו -  לארשיארמח  ןב  םייח  "חתשינבנב , םילשורימשת

אבט22542. ריאמארמח  םייח  "זרנטור , סשת

םיכרכ22543.  2 אבט -  החמשארמח  םהרבא  "גץיוורוה , סשת

תושרד22544. יולהשמח  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "דצייבולוס םילשורילשת

תועיריה22545. קחצישמח  לאומש  ןב  יכדרמ  דוד  "דרבליז , םילשוריסשת

תוכונח22546. לאפרשמח  ןב  ןושמש  "גשריה , ביבאצרת לת 

ןימינב22547. רעש  תודי -  אקשיבשמח  ןימינב  "הןאמזדאל , ביבאלשת לת 

םיכרכ22548.  2 תודי -  בקעישמח  ןב  ןימינב  "דןיוול , הנליו Vilnaסרת

דרפסב22549. םידוהיה  שוריגל  הנש  תואמ  ןבוארשמח  "בינאשק , םילשורינשת

.22550< ןמית תרוסמ  דקונמו ע"פ  הגומ   > תוליגמ תוליגמשמח  "דשמח  "דשח מח

.22551< םיקיתע םישוריפ  םע   > תוליגמ דודשמח  ןב  ףסוי  "בחפאק  םילשוריכשת

"ג>22552. סר ריספת   > תוליגמ םילשורישמח  .א  " כשת .ך  " "אנת םילשוריכשת

םייחה22553. הדוהי , תחנמ  םייחל , חרוא   > תוליגמ שמח 
< דוד ירבד  םולשהו ,

, םוגרת ארקמ , תוליגמ -  שמח 
"לריספת םילשורישת

םיכרכ22554.  3 ךישלא - >  > תוליגמ םייחשמח  ןב  השמ  "בךישלא , השרו Warsawכרת



םיכרכ22555.  5 םירמתה > - ריע   > תוליגמ םירוביחשמח  "דטקל  שח

םיכרכ22556.  5 םהיפב > - המיש   > תוליגמ יולהשמח  ןעמש  סחנפ  "ל , "זגס "דעשת מח

.225572 לשגו > - דהמ '  > ךישלא שוריפ  םע  תוליגמ  שמח 
םייחםיכרכ ןב  השמ  "נךישלא , םילשורישת

ילגרל22558. רנ  שוריפ  םע  תוליגמ  םולששמח  ןב  לאיבא  "בןייטשנרוא , םילשורינשת

םישוריפ22559. םע  תוליגמ  השמשמח  בקעי  ןב  בקעי  "אםיוברברול , םילשורינשת

.22560< םישורפ םע י"ב   > תולגמ םילשורישמח  .ב  " ישת .ך  " "בנת םילשוריישת

.22561< עבש ראב  יש , תחנמ   > תולגמ הנליושמח  .ה  " רת .ך  " "הנת הנליו Vilnaרת

.22562, שרופמ הצילמו , לשמ  הישותל , םילפכ   > תולגמ שמח 
< םימכח לאומשירבד  ןב  והילא  קחצי  "טאדנאל , הנליו Vilnaכרת

.22563< אטישפ ירוס  םוגרת  םע   > תולגמ גרפשמח  .ו  " כרת .ך  " "ונת גרפ Pragueכרת

ןה22564. תוטורפ  השמשמח  בקעי  ןב  םולש  הימחנ  לגס ,
"ביולה חרפתעשת

תוינעת22565. .זשמח  " ישת .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"זונרוויל ונרוויל Livornoישת

תוינעת22566. .בשמח  " נרת .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"בדדגב דאדגב Baghdadנרת

ןיפלא22567. לואשהשמח  ןב  רזעילא  ןרהא  "דןורפא , הנליו Vilnaערת

תורוד22568. יבצהשמח  "סרנגו , ןגשת תמר 

ףלאו22569. דבאעהשמח  ןב  המלש  "זהניוות , םילשורימרת

.22570< תוליגמ םע   > הרות ישמוח  ןימדהשמח  טרופקנרפ  .ז  " פרת .ך  " "זנת Frankfort on theפרת
Mai

ב22571. הדוהי - > יקקוחמ   > הרות ישמוח  "חהשמח  הנליופרת  Vilna

ג22572. הדוהי - > יקקוחמ   > הרות ישמוח  "חהשמח  הנליופרת  Vilna

ה22573. הדוהי - > יקקוחמ   > הרות ישמוח  "חהשמח  הנליופרת  Vilna

א22574. םירפוס - > ןוקת   > הרות ישמוח  "דהשמח  נקת

ב22575. םירפוס - > ןוקת   > הרות ישמוח  "דהשמח  נקת

ג22576. םירפוס - > ןוקת   > הרות ישמוח  "דהשמח  נקת

ד22577. םירפוס - > ןוקת   > הרות ישמוח  "דהשמח  נקת

ה22578. םירפוס - > ןוקת   > הרות ישמוח  "דהשמח  נקת

ד22579. הדוהי - > יקקוחמ   > הרות ישמוח  "חהשמח  הנליופרת  Vilna

ד22580. תירבה - > רפס   > הרות ישמוח  - השמח  "ג לרת
"ה השרו Warsawלרת

ג22581. תירבה - > רפס   > הרות ישמוח  - השמח  "ג לרת
"ה השרו Warsawלרת

א22582. תירבה - > רפס   > הרות ישמוח  - השמח  "ג לרת
"ה השרו Warsawלרת

ב22583. תירבה - > רפס   > הרות ישמוח  - השמח  "ג לרת
"ה השרו Warsawלרת

ה22584. תירבה - > רפס   > הרות ישמוח  - השמח  "ג לרת
"ה השרו Warsawלרת

דבח22585. הרות -  ישמוח  קחציהשמח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

תישארב22586. ץרעה - > "ץ  יר ע"פ   > הרות ישמוח  )השמח  שרפמ  ) יבצ ףסוי  "בץרעה , םילשורישת



א22587. הדוהי - > יקקוחמ   > הרות ישמוח  "חהשמח  הנליופרת  Vilna

םירבד22588. הליסמ - > ךרד   > הרות ישמוח  "אהשמח  טריפ Fuerthרת

רבדמב22589. הליסמ - > ךרד   > הרות ישמוח  "אהשמח  טריפ Fuerthרת

ארקיו22590. הליסמ - > ךרד   > הרות ישמוח  "אהשמח  טריפ Fuerthרת

תומש22591. הליסמ - > ךרד   > הרות ישמוח  "אהשמח  טריפ Fuerthרת

תישארב22592. הליסמ - > ךרד   > הרות ישמוח  "אהשמח  טריפ Fuerthרת

תרונמ22593. והילא , תרדא  ונרופס ,  > הרות ישמוח  השמח 
< לילכ תחנמ  המלש ,

הידידי יצרונ , הידבוע -  ונרופס ,
אגרש רוא  לאפר -  "דהמלש  הנבורבוד Dubrovnoסקת

הרות22594. ישמוח  ןילרבהשמח  .ד  " צרת .ך  " "דנת ןילרבצרת

הרות22595. ישמוח  ןיווהשמח  .א  " צקת .ך  " "אנת ןיווצקת

הרות22596. ישמוח  אטשוקהשמח  .ז  .ך ש" " אטשוק Istanbulש"זנת

הרות22597. ישמוח  היצנוהשמח  .ד  " פר .ך  " "דנת היצנו Veniceפר

הרות22598. ישמוח  .ךהשמח  " - נת "ו מר
"ט רחיאמר

.22599< םימכח יתפש   > הרות ישמוח  םדרטשמאהשמח  .ם  .ך ת" " םדרטשמאת"םנת
Amsterdam

הרות22600. ישמוח  ילופאנהשמח  .א  " נר .ך  " "אנת ילופאננר

הרות22601. ישמוח  רשיאהשמח  .ך ר"נ  " רשיאר"ננת

הרות22602. ישמוח  "חהרותהשמח  קרבסשת ינב 

תישארב22603. א  הרות -  ישמוח  ןילרבהשמח  .ג  " סת .ך  " - נת "ג סת
"ח ןילרב Berlinסת

"ל>22604. זח תרוסמ  יפ  לע  הקולחה   > הרות ישמוח  רזעילאהשמח  השמ  "זןזופ , לארשימשת ןודנול - 

הרות22605. ישמוח  הניוהשמח  .ז  " פרת .ך  " "ז]נת פרת ],Vienna

ב22606. ארקמ - > תניב   > הרות ישמוח  המלשהשמח  ןב  ביל  הירא  - ןודרוג , "ד םילשורישח

.22607< - קיודמ סולקנוא  ירצ -  טעמ   > הרות ישמוח  השמח 
"ט עשת באזתרודהמ  בקעי  "אבל , םילשוריפשת

םיכרכ22608.  6 "ם > - יבלמ  > הרות ישמוח  לכימהשמח  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  - םיבלמ , "מ רת
"א השרו Warsawמרת

םיכרכ22609.  2 ףסכ > - יקושח   > הרות ישמוח  לארשיהשמח  ןב  השמ  - רבליס , "ו צרת
"א םילשורישת

.22610, הכרבה לכיה  דודל , ליכשמ   > הרות ישמוח  השמח 
םיכרכ  5 המלש > - בובלתרונמ  .ד  " כרת .ך  " - נת "ד כרת

"ד בובל Lvovלרת

ץמוק22611. רמועה , אלמ  תופי , םינפ   > הרות ישמוח  השמח 
םיכרכ  5 השרוהחנמה > - .ג  " סרת .ך  " "גנת השרו Warsawסרת

םיכרכ22612.  5 לאירבג > - תרות   > הרות ישמוח  לאיחיהשמח  ןב  באז  לאירבג  תוילגרמ ,
קחצי

 - "ע רת
"ו םילשוריפרת

םיכרכ22613.  2 בקעי > - ראב   > הרות ישמוח  ביילהשמח  בקעי  "ויול , םילשוריסשת

םיכרכ22614.  2 יללה > - די  בתכ   > הרות ישמוח  הרותהשמח  ישמוח  "דהשמח  םילשורילשת

.2261519 תילגנאב ) - < ) שריה "ר  שר  > הרות ישמוח  השמח 
לאפרםיכרכ ןב  ןושמש  "גשריה , דעהסטייגלשת

םיכרכ22616.  2 םירפוס  - ןוקת   > הרות ישמוח  גרובמההשמח  .ז  " מקת .ך  " "זנת גרובמה Hamburgמקת

םיכרכ22617.  10 םירמתה > - ריע   > הרות ישמוח  םירוביחהשמח  "דטקל  שח

םיכרכ22618.  5 הנשוש > - חרפ   > הרות ישמוח  השמהשמח  ןב  שיעי  "גןיפסירק , נשת



םיכרכ22619.  5 םייחה  - רוא   > הרות ישמוח  "דהשמח  לרת .גרבמעל  "ד.הרות  גרבמללרת

םיכרכ22620.  5 הכלה > - שרדמ   > הרות ישמוח  ןרהאהשמח  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "סןרטש , םילשורישת

םיכרכ22621.  5 ירצ  - טעמ  שוריפ   > הרות ישמוח  באזהשמח  בקעי  "עבל , םילשורישת

קיודמ ע"פ22622. סולקנוא  םוגרת  םע   > הרות ישמוח  השמח 
םיכרכ  5 כ"י > -

, םייהנדייה שריה -  ןמפיל  ןיטשנוול ,
ןושמש ןב  ףלוו  שתןימינב  "ך -  םילשורירת םייהלדר - 

.22623( תילגנאב שוריפו  םוגרת   ) הרות ישמוח  הרותהשמח  ישמוח  "ההשמח  עשת

תידרוכ22624. תימראל  םוגרתב  הרות  ישמוח  )השמח  םגרתמ  ) םייח "דןורושי , ןולוחשח

םיכרכ22625.  5 םינומדקה -  ךרד  הרות  ישמוח  )השמח  ךרוע  ) ףסוי ןב  השמ  "חיחיתפ , םילשוריעשת

םיכרכ22626.  2 םחנמ -  רוא  הרות ע"פ  ישמוח  קחציהשמח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת

םיכרכ22627.  5 יעושעש -  ךתרות  הרות ע"פ  ישמוח  םייחהשמח  ןב  םולש  ףסוי  "טעושעש , םילשוריסשת

םוגרתה22628. םע  הרות  ישמוח  הטנויבסהשמח  .ז  " יש .ך  " - נת "ז יש
"ח הטנויבס Sabbionetaיש

.22629- "ק > הומ  > םייחה רוא  שוריפ  םע  הרות  ישמוח  השמח 
םיכרכ השמ6  ןב  םייח  רטע , "חןבא  םילשוריסשת

םיכרכ22630.  5 ילגנא -  שוריפ  םע  הרות  ישמוח  קחציהשמח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

"י22631. שר שוריפ  םע  הרות  ישמוח  ילופאנהשמח  .ב  " נר .ך  " "בנת ילופאננר

.226325 ןתנוהי -  וניבר  ישוריפ  םע  הרות  ישמוח  השמח 
עטנםיכרכ ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , םילשוריסשת

םימכח22633. יתפשו  "י  שריפ םע  הרות  ישמוח  םדרטשמאהשמח  .ם  .ך ת" " םדרטשמאת"מנת
Amsterdam

ארקיו22634. דקונמ -  "י  שרפ םע  הרות  ישמוח  דקונמההשמח  שמוחה  "אתאצוה  םילשורינשת

"ד>22635. פר היצנו   > ינוקזחו "י  שר םע  הרות  ישמוח  היצנוהשמח  .ד  " פר .ך  " "דנת היצנו Veniceפר

.22636 - תילגנאל םגרותמ  "י  שר םע  הרות  ישמוח  השמח 
הרותםירבד ישמוח  השמח 

א22637. םחנמ -  תרות  םע  הרות  ישמוח  )השמח  ךרוע  ) םייח "זרלימ , םילשוריסשת

םינבא22638. יקולח  רבהשמח  בוד  ןב  ףלאוו  באז  "דרלושטלא , בולקש Shklovנקת

םילודגה22639. תורואמ  היראהשמח  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"גיולה דהישת הקירפא  גרובסנהוי ,

תורמאמ22640. שריההשמח  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , ססגרב Beregovoפרת

.22641< השדח הרודהמ   > תורמאמ שריההשמח  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "טאריפש , םילשוריסשת

.22642< תופסונ  > תורמאמ שריההשמח  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , םילשוריעשת

.22643< תעדה ץע  דוס   > שפנה ייח  רפסמ  םירמאמ  זירבתמהשמח  יולה  ףסוי  ןב  - והיעשי  "א נרת
"ב םילשורינרת

םירדס22644. םינושהשמח  "ג.םינוקית  ,צת היציניו

םיחתפנ22645. םירפס  הדוהיהשמח  םולש  "חסורג , משת

םיחתפנ22646. םירפס  לדנמהשמח  םחנמ  קשמד , ףסוי -  "חקשמד , םילשורינשת

תוליגמ22647. שמח  שוריפ  םיחתפנ -  םירפס  השמהשמח  בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , קי Zaleshchikסרת ' צשילז

הרות22648. רפס  תביתכ  תוצמ  לע  םיחתפנ  םירפס  בוטהשמח  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "דאפיל  םילשוריעשת

טבשב22649. רשע  )השמח  ריזנה  ) דוד "גןהכ , םילשורילשת

תולוק22650. בדהשמח  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "אםלהליו , קרבעשת ינב 

םיסרטנוק22651. םיסרטנוקהשמח  "דהשמח  הניוכרת  Vienna



"ן22652. במר תוכמ , "א  בטיר ןירדהנס , ר"ן  תוטיש -  השמח 
ןילוח ר"ן  הדנ , "ן  במר "ן)ןיטיג , במר  ) ןמחנ ןב  "בהשמ  ךבצלוז Sulzbachכקת

"ן22653. במר תוכמ , "א  בטיר ןירדהנס , ר"ן  תוטיש , השמח 
ןילוח ר"ן  הדנ , "ן  במר "ן)ןיטיג , במר  ) ןמחנ ןב  "בהשמ  ךבצלוז Sulzbachכקת

םירקי22654. םישורד  יולהםישמח  ףסוי  ןב  לואש  םדרטסמאת"ההריטרומ ,

םידפסה22655. הדוהיםישמח  ןב  בקעי  "טןוזניוול , קרוי New Yorkשת וינ 

םירופיס22656. ןהכהםישמח  יכדרמ  ןב  סחניפ  "זיאלפ , םילשוריישת

םיכרכ22657.  2 הירוטסה -  תונש  סיסרנםישמח  - ןוול , "ט ערת
"ב ,פרת םלשורי

םדאה22658. תרוצב  ידוסי  הנבמ  םישוחה -  םשתשמח  "וםוליעב  "דעשת מח

קשמד22659. ןרהאתמח  יכדרמ  "דגרובצניג , מח

ןרהא22660. קחציןח  ןב  ןרהא  והילדג  ץיבוניבר ,
"עלאוי סי Jassyרת

ךיתותפשב22661. םשןח  תפצםוליעב 

םיכרכ22662.  3 ךיתותפשב -  לאנתנןח  ןתנוהי  "חוהיקזח , תפצעשת

הליגמה22663. הימחנןח  "חרגרבנש , תיליעסשת ןיעידומ 

תוכמ22664. תכסמה -  השמןח  ןב  ןנח  "חפיליפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םוקמה22665. רכששיןח  רזעילא  "דשטיוד , קרבשח ינב 

בוריעה22666. הימחנןח  "טרגרבנש , תיליעסשת ןיעידומ 

דסחו22667. היקזחןח  םייח  םיסנ  "נירוח , תוביתנשת

דסחו22668. הדוהיןח  רדנסכלא  "אןרפש , םילשוריעשת

דובכו22669. ןבןח  בקעי  לאיתלאש  םימחר  וינינ ,
ריאמ "דםייח  םילשורימרת

דובכו22670. קחציןח  ןב  רואיל  "חןרזע , םיקפואעשת

בוט22671. טסופוקמןח  ןרהא  ןב  "מלליה  ץרוק Koretsקת

.22672< השדח הרודהמ   > בוט רכשןח  ןב  איחי  "חיחידב , "דסשת מח

בוט22673. יולהןח  םהרבא  ןב  "ההיבוט  היצנו Veniceסש

בוט22674. םחנמןח  םהרבא  ןב  הילדג  "זסוקייט , טקת
םדרטשמא

Amsterdam

בוט22675. רכשןח  ןב  איחי  "ליחידב , םילשורישת

םיכרכ22676.  5 השדח > - הרודהמ   > בוט יולהןח  םהרבא  ןב  "ההיבוט  סשת

בוט22677. דבז  בוט  "וןח  הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ22678.  2 שפנ -  ירמל  בוט  ינאנחןח  ןב  םיסנ  "זדאדח , קרבעשת ינב 

היסנותמ22679. יברעמה  ףסוי  יבר  ףסוי -  לכימןח  "חיכאלמ , דולנשת

םיכרכ22680.  2 ףסוי -  ריאמןח  ןב  ףסוי  "אןהכ , דודשאסשת

ארתב22681. אבב  בקעי -  םייחןח  בקעי  ןב  ןנחוי  "אקיטשליפ , "דפשת מח

םימכח22682. ירבד  םיכלמ -  המלשןח  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

םוקמ22683. היראןח  רלדנה ,

.22684( ןח יכרד   ) יכדרמ בקעיןח  ןב  יכדרמ  "זידאבע , םילשוריפרת

השמ22685. בקעיןח  םהרבא  "בץנימדלוג , םילשוריסשת

לאומש22686. אשוזןח  םלושמ  ןב  חנ  לאומש  "וץילרג , םילשוריעשת



םיכרכ22687.  4 לאירא -  יכדרמהנח  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשפא ,
"ביולה בושטידרב Berdichevערת

דוד22688. דודהנח  "בץיוואקרעב , םילשורילשת

דוד22689. באזהנח  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "ובדיר הנליו Vilnaלרת

דוד22690. בקעיהנח  ןב  דוד  ןנחלא  "גדיגמ , קרוי New Yorkישת וינ 

הינב22691. תעבשו  לאלצבהנח  תב  הרש  "דררינש , םילשורישת

הינב22692. תעבשו  יולהנח  ןב  םוחנ  םחנמ  "זוהימרי , םילשוריעשת

הנח22693. לש  ןהכההנח  לאירוא  "ברגיבליז , םילשוריסשת

הדוהי22694. תיב  ןועמשךונח  ןב  בוד  םהרבא  - ןייטשנטכיל , "ז צרת
"ח ןאילקב Becleanצרת

א22695. םינבה -  ןרהאךונח  ןב  ףסוי  רזעילא  "ותודיפל , הנליו Vilnaסרת

.22696< תודמה ךונח   > םינבה ב ןרהאךונח  ןב  ףסוי  רזעילא  "ותודיפל , הנליו Vilnaסרת

הנומאל22697. בקעיךונח  ןב  ןרהא  "בטראב , םילשורישת

תווצמ22698. םויקלו  הרות  דומלל  רזעילאךונח  "גרנילא , ,שת םילשורי

רענל22699. היעשיךונח  בקעי  "מאיולב , םילשורישת

רענל22700. ןימינבךונח  םייח  ןב  םהרבא  - ילומירטנופ , "ב כרת
"ב רימזיא Izmirלרת

רענל22701. רענלךונח  "ןךונח  התכלכ Calcuttaרת

ילשמ22702. רענל -  לואשךונח  לאומש  "זוריריס , םילשורינשת

רענל22703. לדנמךונח  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "בהאנ , ,ערת אשראוו

רענל22704. לואשךונח  "טלשגו , םילשורימשת

רענל22705. לגסךונח  ךונח  יבר  רכזל 

רענל22706. ךלמילאךונח  "פטולב , ןילקורבשת

רענל22707. יולהךונח  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "אגרבדלוג , ויהואפשת ףילקיו ,

םיכרכ22708.  2 רענל -  לאומשךונח  ןב  רב  בוד  םולש  "גןוסרואינש , שת

וכרד22709. יפ  לע  רענל  עשוהיךונח  םהרבא  "חןמרקוצ , םילשוריעשת

םיכרכ22710.  8 זנאצ -  זנאצךונח  ךונח  "דתודסומ  קרבכשת ינב 

תיאבצההכונח22711. תונברה  "דטוקלי  "דשח מח

הרותלהכונח22712. םיתיע  יעבוק  "גתרבח  םילשוריכשת

בוטהכונח22713. םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

ןויצב22714. ןמלסהכונח  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

היליד22715. דודהכונח  ןב  םהרבא  "דונונח , "דשח מח

הכלהכ22716. קחציהכונח  ןב  ישיבא  םהרבא  "איול , דעלאעשת

בלסרבמ22717. םע ר"נ  עשוהיהכונח  "עטראטס , םילשורישת

טבשב22718. ט"ו  תבטב , הרשע  םוצ  ןרהאהכונח , ןב  לאוי  "טץרווש , םילשוריעשת

םהרבא22719. ץיברתכונח  םהרבא  יבר  "ערכזל  םילשורישת

ךרבא22720. םימחרתכונח  ןב  םהרבא  "זןהכ , םילשוריעשת

הרות22721. רפס  תסנכהו  תסנכ  תיב  קחציתכונח  ףסוי  ןב  ודיע  "גקרמ , םילשורינשת

םיכרכ22722.  2 ןוראה -  יחתכונח  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( םילשוריסשת



תיבה22723. ודיעתכונח  "נקרמ , םילשורישת

תיבה22724. םושרגתכונח  ןב  השמ  "וץפח , היצנו Veniceנת

.22725< רוהט בהז  תרונמ   > תיבה - )תכונח  "ל שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  אירול ,
דוד ןב  "בלואש  קרבנשת ינב 

הכונחה22726. ימיו  ןיאושינ  תיבה -  "רתכונח  ומדא תוחישמ  םיטוקיל 
"זבוקשטיבמ ופי Jaffaעשת

תיבה22727. ךורבתכונח  לאומש  "בטונג , דעלאעשת

תיבה22728. ןועמשתכונח  ןב  ןויצנב  "דןהכ , תוביתנעשת

םיכרכ22729.  2 תיבה -  סחנפתכונח  לאיחי  ןב  ךונח  םהרבא  "גרניטוק , קרבסשת ינב 

שדח22730. תיבל  הסינכל  ידוהי  ךירדמ  תיבה -  "דתכונח  בח תדוגא  "היריעצ  "דעשת בח רפכ 

דודל22731. תיבה  םייחתכונח  השמ  "בינומרא , םילשוריעשת

דודל22732. תיבה  דודתכונח  תריש  "דללוכ  תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ22733.  3 דודל -  תיבה  דבאעתכונח  ןב  המלש  הדוהיהניוות , רוא 

ךרדה22734. תליפת  רדס  תיבה , דודתכונח  ןב  "בלואש  ןודנולמשת

חבזמה22735. םיריעצלתכונח  זבינופ ' "טתבישי  קרבעשת ינב 

הרותה22736. בקעיתכונח  ןב  לשה  עשוהי  "סםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ22737.  2 המלש -  ךונחתכונח  "זןמרב , קרבסשת ינב 

לאומש22738. שריהתכונח  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "חקינלור , "דסשת מח

ןימינב22739. םהרבאתנינח  ןב  ןימינב  "דיקסבוקיילימ , ,צרת אנליוו

דוד22740. ןנחויתנינח  "גתיסמית , הלמרעשת

םיכרכ22741.  4 לארשי -  לארשיתנינח  םחנמ  יקסנלוו ,)  ) "זדעיבא קרבסשת ינב 

תיבה22742. םינושתכנח  "ה.םינוקית  םדרטשמאלרת
Amsterdam

העד22743. והיעשיןנח  םהרבא  "זלזרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיקולא22744. הנוייננח  קחצי  ןב  ןנחלא  "זןמרהא , םילשורינשת

הזב22745. םיקולא  םיקילאיננח  םהרבא  "זדרבסורג , םילשוריעשת

םולשו22746. המלשסח  דחרוק , '' מח

םחנמ22747. םהרבא  בקעידסח  קחצי  ןב  םחנמ  םהרבא  "דיטאנלג , ביבאישת לת 

לא22748. יאדסחדסח  "וונינשומלא , ונרוויל Livornoפקת

שויעדסח ה'22749. ןב  ףסוי  "טחילאמלא , םילשוריצרת

םיכרכ22750.  3 םשה -  ילתפנדסח  ןורהא  "זןאמללאפ , עשת

תמאו22751. ןקזדסח  םהרבא  ןב  םייח  "וירוח , הבר Djerbaערת ג'

תמאו22752. השמדסח  ןב  ףולכמ  "זןאדיע , קרבלשת ינב 

תמאו22753. הדוהידסח  ןב  קחצי  "געבצ , יקינולש Salonikaעקת

.22754< רזעילא יבר  "ן  יעמ  > תמאו לאומשדסח  ןב  רזעילא  הליבא , "ויד  םילשוריסשת

תמאו22755. לאומשדסח  ןב  ןועמש  "זךיליורפ , ןורמושעשת

םיכרכ22756.  2 תמאו -  םיתמודסח  םילוח  "ח].תוליפת  צרת הבר[ ג'

םלשה22757. תמאו  םיתמודסח  םילוח  "ט.תוליפת  םילשורינשת

ןיזיפשוא22758. רדס  ושגפנ -  תמאו  רזעילאדסח  "חלאיתשק , "דעשת מח

הרישא22759. טפשמו  יולהדסח  השמ  ןב  והילא  "הןיול , דווקילסשת



הרישא22760. טפשמו  לארשידסח  יבצ  "זואט , םילשוריעשת

הניתנו22761. לאומשדסח  "דדוד , הלופעשח

םימחרו22762. םהרבאדסח  השמ  "חירמד , םילשורילשת

םימחרו22763. דגדסח  הנאי , ףולכמ -  "דהנאי  הינתנסשת

םייח22764. הדוהידסח  רזעילא  ןב  באז  םייח  "ולקניפ , םילשוריכשת

יתצפח22765. היראדסח  ןב  והילא  דרנילוו , "" תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ22766.  3 עשוהי -  ףסוידסח  םהרבא  ןב  עשוהי  - דלאוונירג , "ח שת
"ט קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ22767.  2 השדח - > הרודהמ   > עשוהי ףסוידסח  םהרבא  ןב  עשוהי  "גדלאוונירג , םילשוריעשת

קחצי22768. םהרבאדסח  ןב  קחצי  "חרשנ , ביבאלשת לת 

םהרבאל22769. באזדסח  הירא  ןב  םהרבא  "הןילי , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םהרבאל22770. בודדסח  ןב  םהרבא  "חאריפש , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םהרבאל22771. ןורכזדסח  "טרפס  קרבמשת ינב 

.22772< תורמאמ הרשע   > םהרבאל והיתתמדסח  קחצי  ןב  םהרבא  "הגרבנייוו , בופזוי Jozefowמרת

.22773< הרותה לע   > םהרבאל קסלודופמדסח  "טםהרבא  השרו Warsawנרת

םהרבאל22774. ףסוידסח  ןב  ןרהא  ' ןהכ , "ח םילשוריפרת

.22775< תובא תכסמ  לע   > םהרבאל רזעלאדסח  ןב  ףסוי  םהרבא  "הרוש , Drogobychמרת ץיבוהורד '

רודיס22776. םהרבאל -  הבוטנמדסח  .ג  " מקת .רודיס  "ג.תוליפת  הבוטנמ Mantuaמקת

םהרבאל22777. ונרווילדסח  .ה  " רת .רודיס  "ה.תוליפת  ונרוויל Livornoרת

םהרבאל22778. היבוטדסח  ןב  םהרבא  "וןאמיורט , ואלסרב Breslauרת

םהרבאל22779. לאיחידסח  ןב  "דםהרבא  ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

םהרבאל22780. םהרבאדסח  "חןומיימ , דודשאסשת

.22781< השדח הרודהמ   > םהרבאל יכדרמדסח  ןב  םהרבא  "ויאלוזא , םילשורינשת

.22782< השדח הרודהמ  תורמאמ  - הרשע   > םהרבאל והיתתמדסח  קחצי  ןב  םהרבא  "הגרבנייוו , םילשוריסשת

םהרבאל22783. םיובלטייטדסח  םהרבא  יברל  ןורכז  "ארפס  קרבעשת ינב 

.22784< יחיו ךל -   > םהרבאל והיתתמדסח  קחצי  ןב  םהרבא  "מגרבנייוו , םילשורידשת

.22785< אב תומש -   > םהרבאל והיתתמדסח  קחצי  ןב  םהרבא  "וגרבנייוו , םילשורידשת

םהרבאל22786. ןיירדסח  בד  םהרבא  "דתמשנל  םילשורישח

םהרבאל22787. יולהדסח  םהרבא  ןב  םחנמ  "אקאלופ , קרויעשת וינ   New York

תישארב22788. םהרבאל -  ןרהאדסח  "דןיזיירד , לואירטנומשח

.22789< םהרבאל ןגמ   > םהרבאל ,דסח  יאתבש יכדרמ -  ןב  םהרבא  יאלוזא ,
יכדרמ ןב  "וםהרבא  קרבמשת ינב 

םהרבאל22790. הברדסח  ' גמ השמ  ןופלכ  ןב  םהרבא  "בןהכ , הברשת ג'

ןושלה22791. תרימש  םהרבאל -  יולהדסח  םרמע  םהרבא  "וךוק , םיסכרעשת

םהרבאל22792. יבצדסח  ןב  תהק  לאינד  השמ  ןזיוהדיוו ,
יולה "זשריה  ,לרת םדרטשמא

.22793< השדח הרודהמ   > םהרבאל לאיחידסח  ןב  "בםהרבא  םילשוריפשת

םיכרכ22794.  3 םהרבאל -  יכדרמדסח  ןב  םהרבא  "היאלוזא , םדרטשמאמת
Amsterdam

םיכרכ22795.  2 םהרבאל -  ןבדסח  רב  רכששי  םהרבא  ץיבוניבר ,
ןהכה המלש 

 - "ג נרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowנרת



םיכרכ22796.  4 םהרבאל -  השמדסח  ןב  יבצ  םהרבא  - אנדורב , "ח פרת
"ג םילשוריצרת

םיכרכ22797.  3 םהרבאל -  שריהדסח  יבצ  ןב  םהרבא  "זםימואת , ?ירת בובל

םיכרכ22798.  2 םהרבאל -  לאומשדסח  ןב  םהרבא  - יעלקלא , "ג עקת
"ד יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ22799.  4 םהרבאל -  יברדסח  ' ) ץירזממ רב  בוד  ןב  םהרבא 
( ךאלמה "ד]םהרבא  כרת ]Lemberg

םיכרכ22800.  13 םהרבאל -  ירואדסח  "איקחצי , הנומידפשת

םיכרכ22801.  4 םהרבאל -  דודדסח  ןב  באז  םהרבא  יקסנילופמוס ,
"בםנוב םילשוריעשת

תאטח22802. םימואל  ריאמדסח  ןב  םימחר  והילא  "דינייז , הפיחשח

םיכרכ22803.  7 םיפלאל -  קחצידסח  ןב  רזעילא  "זופאפ , דודשאסשת

םיכרכ22804.  2 םיפלאל -  ןהכהדסח  באז  ןב  סחניפ  והילא  "באניירמ , ,ערת םלשורי

וחישמל22805. ףסוידסח  "זרנלק , םילשוריסשת

וחישמל22806. םיסנדסח  יסאס  "בדאדח , תוביתנסשת

א22807. לאומשל -  השמדסח  בקעי  ןב  בד  לאומש  "עלטס , שמששת תיב 

םימחר22808. השמדסח  ןב  םימחר  "ביסחנפ , םילשוריסשת

לא22809. ומש  דודדסח  ןב  לאומש  "טךאבריוא , םדרטשמאנת
Amsterdam

תובא22810. יבצידסח  םייח  ןב  לכימ  לאיחי  "ארלשיפ , בובל Lvovמרת

תובא22811. הנליוידסח  .ג  " נרת "ג.תובא  הנליו Vilnaנרת

תובא22812. היבוטידסח  ןב  ריאמ  "טןוויל , הנליו Vilnaסרת

תובא22813. המלשידסח  ןב  קחצי  "גץבעי , אטשוק Istanbulמש

תובא22814. יבצידסח  המלש  "חסייו , םילשוריסשת

תובא22815. ץיניסקלואמידסח  יולה  ביל  הדוהי  ןב  "הןרהא  הוקלוז Zholkvaכקת

תובא22816. לאפרידסח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  בוידרב Bardejovפרת

םיכרכ22817.  2 תובא -  קלאפידסח  עשוהי  ןב  הדוהי  "הדלאוונירג , יניאס Seiniפרת

םיכרכ22818.  4 תובא -  ךלמילאידסח  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

תובא22819. ישארו  תובא  לאפרידסח  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "כקחצי  םילשורישת

תובא22820. יקרפ  לע  תובא  והילאידסח  ןב  םייח  "זףסוי  טשת

רזעילא22821. ןמלזידסח  ןב  רזעילא  "וןיקצורוס , "דעשת מח

דוד22822. ריאמידסח  ןב  ףסוי  "טןהכ , דודשאנשת

ג22823. אתפסות - >  > דוד בקעיידסח  ןב  דוד  - ודראפ , "ו לקת
"נ ונרוויל Livornoרת

דוד22824. "לידסח  גס דוד  "חםיובטמיצ , איירוגליבצרת

דוד22825. ותאבאידסח  ןב  דוד  הבר Djerbaת"שןהכ , ג'

דוד22826. העושיידסח  השמ  ןב  הדוהי  "והייתפ , ,כשת םילשורי

.22827< רומזמ דודל   > דוד דודידסח  'ר , "טאגאמ םילשוריעשת

דוד22828. דודידסח  "אחור , פשת

םיכרכ22829.  3 דוד -  ישיידסח  ןב  םייח  והילא  ןח , "ורב  יקצילבדעשת



םיכרכ22830.  12 אתפסות > - < > לשגו תרודהמ   > דוד בקעיידסח  ןב  דוד  - ודראפ , "ו לקת
"נ ונרוויל Livornoרת

םיכרכ22831.  12 םינמאנה -  דוד  ןושמשידסח  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ח סשת
"ח "דעשת בח רפכ 

םייחידסח ה'22832. ןב  ףסוי  "דץבעי , םילשוריצרת

םיסנידסח ה'22833. יסאס  "טדאדח , תוביתננשת

םיכרכ22834.  3 לאומשידסח ה - ' ןב  יכדרמ  השמ  "טתוילגרמ , בוקרק Cracowמש

םיכרכ22835.  4 םשה -  באזידסח  ןב  ןרהא  יכדרמ  "גרגירק , סשת

הרות22836. יכדרמ -  ירבד  םשה  באזידסח  ןב  ןרהא  יכדרמ  2018רגירק ,

םיכרכ22837.  5 הרותה -  לע  םשה  באזידסח  ןב  ןרהא  יכדרמ  "ערגירק , שת

םיכרכ22838.  17 בקעי -  ןיע  לע  םשה  באזידסח  ןב  ןרהא  יכדרמ  "דרגירק , עשת

ןח22839. דודידסח  בקעי  ןב  דג  חנ  "אביורטנייוו , ישת

ןתנוהי22840. עטנידסח  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "זץישבייא , בוקרטויפ Piotrkowנרת

יי22841. םייחידסח  ןב  ףסוי  "דץבעי , קרוי New Yorkצרת וינ 

םייחמ22842. לאיחיךדסח  ןב  םייח  ףסוי  ץיבוקסומ ,
"ולכימ עשת

ץרהנבל22843. לאוי  ןמלז  ר ' וישעמב -  ןמלזדיסח  רואינש  "דרגרב , םילשוריעשת

ןמאנ22844. ןמלזדיסח  רואינש  "חרגרב , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ22845.  25 ףסויתודיסח -  ןב  השמ  קחצי  "דרגנלרא , םילשורישח

בוט22846. םוי  ןוא  השנמתודיסח  1958רגנוא ,

קיטע22847. ןוא  ילתפנתודיסח  "הץיברוה , כשת

ףוס22848. ןיא  ריאמתודיסח  ןתנ  ןב  קחצי  השמ  ןמדירפ ,
"בןהכה "דמשת מח

םייניעה22849. הבוגב  קיראתודיסח  "וילאיכלמ , "דעשת מח

רודו22850. רוד  לכב  קחציתודיסח  "ויספלא , םילשוריסשת

תויממוקו22851. ריאמתודיסח  השמ  "דלגופבר , ןגשח תמר 

"ד22852. בח רזעילאתודיסח  ןרהא  ןב  ללה  "דןילטייצ , שח

ןורבחב22853. "ד  בח ףסויתודיסח  הירא , "ארוג  ביבאנשת לת 

תרדהו22854. רמאמו  ןידקרמ  דציכ  רמאמ  תראובמ -  תודיסח 
ןקז תראובמינפ  "התודיסח  סשת

םיכרכ22855.  3 תשרופמ -  תודיסחהתודיסח  דוסי  "זןוכמ  ןילקורבעשת

הירומדאו22856. אקניפס  אקניפסתודיסח  ידיסח  "חתדוגא  םילשוריישת

דעומ22857. תוכרב , ףדה -  לע  ירואתודיסח  "בןוסמג , פשת

םכרד22858. תישארב  "ט  שעבה בודידיסח  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב עשת

ריאמדנלידיסח22859. השמ  "זלגופבר , ןגעשת תמר 

םיכרכ22860.  4 החפשמ -  ןייא  יעובשםידיסח  "וןויליג  נשת

א22861. ןלייצרעד -  לאקזחיםידיסח  הארמ  "דןוכמ  קרבעשת ינב 

םינושארה22862. ןושרגםידיסח  ןב  הירא  לאיתוקי  "זראהלמאק , ץו Vacערת

םיכרכ22863.  2 םינושארה -  לארשיםידיסח  "הןייבנפלא , "דסשת בח רפכ 

תמא22864. ישנאו  םחנמםידיסח  "הםיובלגיז , "דסשת בח רפכ 



םיכרכ22865.  3 םירפסמ -  קחציםידיסח  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןיוול ,
ןהכה ריאמ 

 - "ז טשת
"ח םילשוריישת

תוישעמ22866. רכשיעשידיסח  ןב  םהרבא  "כןירעטש , ביבאשת לת 

תוישעמ22867. רכששיעשידיסח  ןב  םהרבא  "כןרטש , ביבאשת לת 

תועושי22868. לאונמעןסח  ןב  יתבש  "בןסח , יקינולש Salonikaית

"ך22869. נתב אלמו  ריאמרסח  ןב  םהרבא  "זסבקאי , םילשורילשת

"ס22870. שה "דתונורסח  נרת .ס  " שה "דתונורסח  בוקרק Cracowנרת

התכלהכ22871. לאכימהפיפח  ןב  לאומש  "הץרפ , וקיסקמעשת

.22872< השדח הרודהמ   > תוכרב השמץפח ה ' ןב  םייח  רטע , "אןבא  קרבעשת ינב 

םיכרכ22873.  4 השמץפח ה - ' ןב  םייח  רטע , "בןבא  םדרטשמאצת
Amsterdam

םייח22874. קחציץפח  םייח  "אגרבספזוי , בובל Lvovנרת

יזבש22875. םלש  יבר  יריש  םייח -  ףסויץפח  ןב  םלש  "גיזבש , םילשורינשת

םייח22876. השמץפח  ןב  םייח  "בןארמייאמ , סנקמשת

.22877< םייח תוביתנ  םע   > םייח - ץפח  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
השמ "אןמפואק , םילשוריעשת

.22878< הורפח ראב   > םייח המלשץפח  "ארנזור  םילשוריעשת

.22879< תודידי ריש  ליכשמ  תוניגנ , לע  ליכשמ   > םייח םולשץפח  ןב  איחי  "בחרוק , ביבאצרת לת 

.22880< םייח יבקע   > םייח באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "טןהכ , "דעשת מח

.22881< תורעה םע   > םייח - ץפח  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
יולה ןימינב  ןתנוהי  ראלזור ,

.22882< ןושל ירצונ  תדוגא  תרודהמ   > םייח באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "טןהכ , םילשוריעשת

.22883< םייח תוחרא   > םייח באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "טןהכ , דעלאעשת

חיש22884. ירמא  קחצי , ירמא  םייח -  םייחץפח  קחצי  "בסופ , םילשוריפשת

םיכרכ22885.  6 םייח -  באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

.22886< רמתה חיש   > םייח באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , םילשוריעשת

.22887< שידיא  > ןושלה תרימשו  םייח  - ץפח  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
עטנ ןתנ  ןב  יבצ  "גןמפיוק , סשת

םיכרכ22888.  3 "ס -  שה תודגא  לע  םייח  באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , םילשוריכשת

הרותה22889. לע  םייח  באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , קרב Bene Berakישת ינב 

תובא22890. תכסמ  לע  םייח  באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "בןהכ , םילשוריכשת

םיבותכו22891. םיאיבנ  לע  םייח  באזץפח  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "טןהכ , םילשוריישת

םייח22892. תעד  רואיב  םע  םייח  - ץפח  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
דוד לאוי  ןב  הירא  הדוהי  "חןמפוה , םילשוריעשת

ראבה22893. רוקמו  ראב  ילע  םע  םייח  - ץפח  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
המלש "הרנזור  םילשוריסשת

ןתנוהי22894. בקעיץפח  ןב  יבצ  םייח  "אטנפ , םילשורינשת

רקי22895. השמץפח  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  ,ןהכ , הבר ג'

.22896' הב ןורכזיצפח  "בץבוק  "דסשת מח

םינומטמ22897. םינומטמשפח  "השפוח  ןילרברת  Berlin

העושת22898. יבצץח  םייח  "זןאמלוא , םילשורינשת

המחלמ22899. באזתורצוצח  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , דרעשח



םוקא22900. הליל  "בתוצח  צרת .תוצח  "ב.םינוקית  הכנלבזכ Casablancaצרת

ךקדצ22901. יטפשמ  לע  ךל  תודוהל  םוקא  הליל  והילאתוצח  "דןויטיס , קרבסשת ינב 

רובג22902. ףסוייצח  יבצ  םייח  "וןמלוא , םילשוריסשת

השנמ22903. הנוייצח  לאקזחי  ןב  השנמ  "אגרבסורג , ןודנול Londonסרת

םכל22904. ויצחו  הל ' השמויצח  ןב  דוד  "ורבוחל , קרבעשת ינב 

הכלהב22905. רזעילאהציצח  ןתנ  "פדניו , םילשורישת

םייאופר22906. םירישכתמ  האצותכ  הליבטב  םחנמתוציצח  ןב  םהרבא  "דןיטשרוב , םילשורישח

דעומ22907. להא  םייחרצח  דוד  "דשייע , "דשח מח

ןכשמה22908. לאומשרצח  ןב  השמ  לאפר  "וזאבלא , םילשוריעשת

םיכרכ22909.  52 יולרע -  שדוקה  יולרערצח  ידיסחו  ידימלת  "דתודחאתה  םילשוריעשת

דיסחה22910. הדוהי  יבר  תברוח  רואילרצח  "ורבליז , םילשוריסשת

ןיבש22911. םילשוריב  ןוזנשריה  רצחו  היצילג  ללוכ  רצח 
יתבשתומוחה "סהירכז , םילשורישת

הקיתעה22912. םילשוריב  בקעיתורצח  "דרזעלא , שח

.22913< רבחמה תוהגה  םע  ' > תיב ה ןועמשתורצח  ןב  םחנמ  ןמלז  רלקניו ,)  ) "זןרוק םילשורילשת

עשי22914. ףסויתורצח  ןב  היעשי  "טטטשרבלה , םילשוריעשת

הרהטה22915. לאירבגקח  ןב  יגח  "וןטק , הרעיסשת

םיכרכ22916.  2 רסומה -  ןרהאקח  ןועמש  "זץיבוקשרה , קרבלשת ינב 

םיכרכ22917.  4 ךלמה -  יבצקח  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "זןייטשנלרק , םילשורימשת

םיחבז22918. שדקה -  "דץבוקקח  םילשוריסשת

ןורכזו22919. השמקח  םחנמ  "ד,ןינב , פרת ], םלשורי

ןמזו22920. המלשקח  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

הליבטו22921. הדנ  ןמזו -  ןבקח  לישעה  עשוהי  םהרבא  ךיילב ,
"בןבואר תיליעסשת ןיעידומ 

טפשמו22922. השמקח  ןב  םייח  "אונאדילוט , ספ Fezצרת

טפשמו22923. קחציקח  ןושרג  ןב  הדוהי  "וינושרג , םילשורימשת

טפשמו22924. ןהכהקח  בוד  ףסוי  ןב  השמ  "וכ"ץ , עשת

םייח22925. חרוא  טפשמו -  יכדרמקח  ןב  לואש  "פיאבג , םילשורישת

םייח22926. לאדיוקח  "גהקניאוק , םילשוריעשת

שרד א22927. שרד  וילטבמו -  "א  והי בקעיקח  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבמשת ינב 

ףסוי22928. דודקח  ןב  השמ  ףסוי  םדרטשמאת"ציולסרב ,
Amsterdam

םיכרכ22929.  3 בקעי -  ףסויקח  ןב  בקעי  "דרשייר , ץינסי Jessnitzפת

תוכירי22930. ןהכהקח  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

םיכרכ22931.  2 לארשי -  יבצקח  ןב  לארשי  - ץלוו , "ז פרת
"צ טספדוב Budapestרת

לולאל22932. והילאקח  ןב  ףסוי  "איקצוקיט , קרבפשת ינב 

שדחל22933. הידעסקח  ןב  הדוהי  םייח  ץיבומייח ,
"ויולה בובל Lvovסרת

לארשיל22934. םחנמקח  ןב  היננח  ונרוויל Livornoת"קסיזאק ,

םירבד22935. ד  לארשיל -  לארשילקח  "דקוח  ונרוויל Livornoשח



"ם>22936. במרל תוצמה  רפס   > לארשיל "ם)קח  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  גרפנקת  Prague

םיכרכ22937.  3 לארשיל -  יבצקח  ןב  לארשי  םילשוריץלוו ,

םיכרכ22938.  5 לארשיל -  "בקח  צקת .לארשיל  "בקוח  הטיולס Slavutaצקת

םיכרכ22939.  3 לארשיל -  "דקח  נרת .לארשיל  "דקוח  בובל Lvovנרת

םיכרכ22940.  5 לארשיל -  "פקח  רת .לארשיל  "פקוח  הנליו Vilnaרת

םיכרכ22941.  5 לארשיל -  "זקח  נרת .לארשיל  "זקוח  ונרווילנרת

םיכרכ22942.  2 ןושאר > - סופד   > לארשיל .לארשיל ת"קקח  ,ת"קקוח  םירצמ

םיכרכ22943.  5 השדח > - הספדה   > לארשיל "טקח  סשת .קרב  ינב  .לארשיל  "טקח  קרבסשת ינב 

םיכרכ22944.  4 ראובמה -  לארשיל  רדהוקח  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םלוסה22945. שוריפ  םע  רהז  לארשיל  יולהקח  ביל  הדוהי  "אגלשא , קרב Bene Berakסשת ינב 

םיכרכ22946.  10 םישוריפ -  םע מ"ב  לארשיל  "יקח  שת קרוי  וינ  .לארשיל  "יקח  שת

ןסינל22947. והילאקח  ןב  ףסוי  "ביקצוקיט , קרבפשת ינב 

םיכרכ22948.  2 השמ -  יולהקח  דוד  ןב  ביל  הדוהי  השמ  "גןאמרב , ביבאלשת לת 

ןתנ22949. םהרבאקח  ןב  ןתנ  'ל , "וגרוב לקת

.22950< השדח הרודהמ   > ןתנ םהרבאקח  ןב  ןתנ  'ל , "זגרוב עשת

.22951 - הנומאהו החכותה  תרגא  תומשנ - > יולע   > ןתנ קח 
המחלמ ילכ  ידוהי -  רפס  תיב 

ןב ןתנ  םרמע , המלש -  שימחל , - ןבא
המלש ןב  יכדרמ  יולה , "חםייח -  םיסשת תב 

םלוע22952. ןילווקח  "בללוכ  םילשורינרת

םלוע22953. ןרהאקח  קחצי  ןב  השמ  "הןאמכיוה , Berdichevסרת

שדחה22954. אבצ  תמורת  םיקוחקח  "ה,.היכרות  ערת ], םלשורי

רבד22955. םהרבארוקח  ןב  לאומש  השמ  "ארנזלג , סרת

רבד22956. בקעירוקח  ןב  םהרבא  "נקיב , הבלסיטרב Bratislavaרת

םייחה22957. בקעיתוקח  ןב  םייח  'י , "גגאלאפ רימזיא Izmirלרת

תעד22958. רודגיבאיקח  ןב  לאיתוקי  השמ  ןמפוק ,
"הןהכה צקת

א22959. תעד -  םייחיקח  לאומש  "גיקסבשר , יקוולימ Milwaukeeצרת

םיכרכ22960.  2 תעד -  ןב איקח  םייח  לאומש  יקסבש , "אז' לרת

ךרד22961. רודגיבאיקח  ןב  לאיתוקי  השמ  ןמפוק ,
"דןהכה צקת

ךרד22962. רודגיבאיקח  ןב  ןאמפוק  לאיתוקי  השמ 
"ז,ןהכה קת ], טראפ ןרהיד 

.22963( םייחהו הרותה  ךותמ   ) הרותה םשיקח  "זםוליעב  השרונרת

תואירבהו22964. הרותה  השמיקח  "טןיטשפא , ביבאשת לת 

םייח22965. יבציקח  ןב  רכשי  הדוהי  ןייטשלמרמ ,
"ל "הגס יניאס Seiniפרת

םייח22966. בקעייקח  ןב  ןועמש  "סןהכ , השרו Warsawרת

םייח22967. ךורביקח  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"אוהילא םילשוריערת

םייח22968. ןהכהיקח  עשוהי  ןב  םייח  "ובקעי  ןילרב Berlinנקת

םיכרכ22969.  7 םייח -  והיעשייקח  םייח  "טגינק , משת

םיכרכ22970.  2 הרותה -  לע  םייח  והיעשייקח  םייח  "עגינק , שת



טפשמ22971. רודגיבאיקח  ןב  לאיתוקי  השמ  ןמפוק ,
המלש ןב  עטנ  ןתנ  אריפש , "הןהכה -  צקת

לובזורפו22972. האולה  תוכלה  םיטפשמו -  ףסויםיקח  "בהנידמ , דודשאפשת

תיתד22973. םחנמהקיקח  "חןולא , ביבאכשת לת 

םהרבאתוריקח22974. "אםאר , קרבעשת ינב 

תוכרב22975. תכסמב  ןהכהתוריקח  לאנתנ  ןב  המלש  לאכימ  "טןטלה , תיליענשת ןיעידומ 

תוראהו22976. ךונחתוריקח  ןושרג  "דןמשיפ , הילצרהשח

לאומש22977. שריהתוריקח  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "עקינלור , םילשורישת

תישאר22978. ףסויתריקח  ןב  ריאמ  והיעשי  אריפש , - אנהכ
"בךריב קיללרת  Lyck

םיכרכ22979.  2 םייח -  לידנעמלקח  םייח  "חרגייטש , "דעשת מח

א22980. "ת - > הע  > קחצי ריאמלקח  ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "בסייוו , ישת

םיכרכ22981.  2 השדח > - הרודהמ   > קחצי ריאמלקח  ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "גסייוו , סשת

םיחופת22982. חספלקח  הידידי  ןב  יכדרמ  "ף , ירהב
"ב ערת

אוה "ו  נרתו
ט"ס

Warsaw השרו

.22983< השדח הרודהמ   > םיחופת חספלקח  הידידי  ןב  יכדרמ  "ף , "אירהב דווקילפשת

ןיחופת22984. בולאקמלקח  השמ  ןב  המלש  םחנמ  "לביוט , שת

ייחד22985. אמס  ןיחופת , רגנלקח  בקעי  "גרמשמ , ןיעהלשת שאר 

םיכרכ22986.  3 בל -  בקעייקקח  ןב  םייח  'י , - גאלאפ ת"ר
"ט יקינולש Salonikaרת

רבד22987. ריאמרקח  םייח  "ילהאטסיק , "דשת מח

םיכרכ22988.  2 תעד -  לאקזחירקח  ןב  ןועמש  השמ  - ץטיוויז , "ח נרת
"ב םילשוריסרת

הכלה22989. רזעלארקח  ןב  רזעלא  "חרילאק , נרת

תוננבה22990. ירפ  רשעמב  הכלה -  לשיפרקח  םחורי  "וגרבסורג , םילשוריטשת

הכלה22991. ןהכהרקח  הנוי  ןב  ךונח  "דיורטנרא , ןכנימ Munichסרת

הכלה22992. השמרקח  לאוי  ןב  ץריה  ילתפנ  אדנאל ,
"חיולה בובל Lvovמרת

תיביר22993. תוכלה  הכלה -  יולהרקח  קחצי  "דלידנאמ , משת

הכלה22994. בקעירקח  ןב  ןרהא  רוטקפס , - "אקביפס נרת

םיכרכ22995.  2 השדח > - הרודהמ   > הכלה השמרקח  לאוי  ןב  ץריה  ילתפנ  אדנאל ,
"איולה דווקילסשת

החנמה22996. םייחרקח  והילא  ןב  ןמלק  סומינולק  "בןיזור , םילשוריסשת

טויפהו22997. הרישה  םייחרקח  םילשוריןמריש ,

םיכרכ22998.  5 ןויעו -  ןהכהרקח  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "כאנהכ , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ22999.  31 ןויעו -  קחצירקח  םייח  "אשורפ , "דפשת מח

ןמית23000. תודהי  הדוהירקח  "ויבהצר , םילשורילשת

קחצי23001. ףסוירקח  ןב  קיזייא  קחצי  "טןאמדירפ , ןדיק Kedainiaiפרת

םיכרכ23002.  2 טפשמ -  םיקסופהרקח  "ארצוא  םילשוריפשת

תלהק23003. באזרקח  לאלצב  ןב  עשוהי  "דןייטשפיג , ביבא Tel Avivצרת לת 

לאומש23004. בודרקח  ןב  לאומש  "חיקצאיל , קוטסילאיב Bialystokפרת



רוא23005. יולירקח  ןב  בקעי  "הןזח , קרבעשת ינב 

לארשי23006. ץרא  קחציירקח  "ויספלא , םילשוריסשת

םיכרכ23007.  4 דוד -  בודירקח  ןב  םייח  ףסוי  דוד  "ארנפק , הוקתעשת חתפ 

ץראה23008. והילאירקח  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןאמלוו , ביבא Tel Avivצרת לת 

הכלה23009. לרעבירקח  בוד  "זןייוו , םילשורילשת

הכלה23010. דודירקח  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "גןהכ , םילשורינשת

םיכרכ23011.  2 הכלה -  דודירקח  והילא  ןב  םחנמ  "אןילבה , תיליעעשת ןיעידומ 

"ת23012. ושו הכלה  בילירקח  הדוהי  ןב  לאומש  "דרבילהומ , םילשורישת

תוכלה23013. םהרבאירקח  ןב  ןסינ  השמ  ןתיאל , - "הליכשמ הנליו Vilnaלרת

םיכרכ23014.  8 תוכלה -  יכדרמירקח  ןב  קחצי  לארשי  יקסראקיפ ,
םחנמ

 - "ז ישת
"ל קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ23015.  2 תוכלה -  ףסויירקח  ןב  ןתנ  לאיחי  "דרמיווש , ןודנול Londonשת

םיכרכ23016.  2 תוכלה -  ןתנירקח  ןב  ןנחוי  והילא  "טהירארוג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ23017.  3 השדח > - הרודהמ   > תוכלה יכדרמירקח  ןב  קחצי  לארשי  יקסראקיפ ,
"וםחנמ קרוי New Yorkעשת וינ 

םיכרכ23018.  4 םינמז -  רתלאירקח  "זץיבליה , םילשורילשת

לט23019. בישילאירקח  יגח  "זהאנ , קרבעשת ינב 

םיכרכ23020.  2 תודהי -  שרהירקח  יבצ  ןב  ןועמש  "בשוברדפ , םילשוריעשת

בל23021. חנירקח  קחצי  ןב  ןבואר  "גקובניוול , בוקרטויפ Piotrkowערת

בל23022. יבצירקח  םהרבא  ןב  בוד  ןמלז  "זןילוגשאר , קרוי New Yorkשת וינ 

א23023. בל -  סיגנעבירקח  "ר  זרגה "חתבישי  םילשפורימשת

בל23024. ןתנירקח  ןב  ביל  הירא  "עןיוול , ןודנול Londonרת

תובבלה23025. תבוח  בל -  בילירקח  השמ  ןב  ןבואר  "דדמלמ , קרבנשת ינב 

בל23026. לאויירקח  ןב  םייח  "דטפולק , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ23027.  14 בל -  םייחירקח  ןב  ףסוי  לאפר  - ןזח , "ז מקת
"ה יקינולש Salonikaלרת

םיכרכ23028.  3 בל -  ביילירקח  הירא  "דןמייה , םילשוריסשת

םיכרכ23029.  2 ןושל -  עשוהיירקח  ןב  השמ  "בלדייז , םילשוריצרת

םיכרכ23030.  9 םיגהנמ -  ןתנירקח  ןב  ןנחוי  והילא  "דהירארוג , "דעשת בח רפכ 

ארקמ23031. השמירקח  לדייז ,

הליפתו23032. הלבק  השמירקח  "בשימלח , עבשעשת ראב 

א23033. תוינומדק -  בילירקח  הדוהי  ןב  דוד  "טבמולוג , ןילרב Berlinפרת

א23034. הרות -  "זץבוקירקח  םילשוריסשת

דומלת23035. שרהירקח  יבצ  ןב  ןועמש  "חשוברדפ , םילשוריצרת

דודםירקח23036. ןב  ךורב  "הרשי , םילשורילשת

חספה23037. ןימינבתקח  ןב  קחצי  "גבייט , ונרוויל Livornoירת

חספה23038. םייחתקח  ןב  השמ  "טיטנאזיפ , יקינולש Salonikaכש

חספה23039. התכלכתקח  .ד  " רת .חספ  לש  "דהדגה  התכלכ Calcuttaרת

חספה23040. "התקח  לרת .ןסינ  ימי  "ה.םינוקית  ונרוויל Livornoלרת



חספה23041. בקעיתקח  ןב  ןנחלא  "עץרפ , דודשאשת

חספה23042. "גתקח  כרת .ןסינ  ימי  "ג.םינוקית  כרת

תוראב23043.  > חספ חבז  "ץ -  ירהמ תרגיא  חספה  תקח 
קחצי לחנ  םיסינלואש ,> ןב  קחצי  "ויבאצר , קרבעשת ינב 

.23044< יסרפ ריספת   > חספה ןועמשתקח  "דםכח , םילשוריכשת

חספה23045. ריאמתקח  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

םיכרכ23046.  2 חספה -  ןולאתקח  "פביברא , הינתנשת

רצקה23047. חספה  םוחנתקח  לאומש  ןב  ןויצ  ןב  ראיובנסאג ,
"דיולה טספדובשת

הרותה23048. ףלוותקח  ןימינב  ןב  לאומש  "ודלפנזור , הנליו Vilnaכרת

הרותה23049. םיסנתקח  "פןייד , קרבשת ינב 

לוזגת23050. אל  טפשמ -  בקעיתקח  ןב  ןנחלא  "עץרפ , םילשורישת

םיכרכ23051.  3 טפשמ -  בילתקח  קחצי  "זקינסלט , םילשוריסשת

ו23052. םלוע -  "גתקח  נרת .םילשורי  .רוזחמ  - .תולפת  "ג נרת
"ה םילשורינרת

םיכרכ23053.  5 םלוע -  םילשוריתקח  .ג  " נרת .רוזחמ  - .תוליפת  "ג נרת
"ה ,נרת םלשורי

ןוחטבמ23054. השעמ  ץעמ -  לאומשברח  "דןרטש , םילשורישח

הדח23055. בילברח  הדוהי  ןב  לארשי  "דלבל , ,סרת ינראק

לארשילו23056. דל ' ןושרגברח  לאיתוקי  ןב  םירפא  "גדראנייד , St. Louisפרת

תויפיפ23057. וירוקמברח  יתבש  ןב  "חריאי  םילשוריישת

תויפיפ23058. קודצברח  ןב  יכדרמ  "פסורג , קרבשת ינב 

תויפיפ23059. לאירואברח  "פבומיסקמ , קרבשת ינב 

.23060< תרעומ הרודהמ   > םלשורי )תוברח  הרידהמ  ) הנימ "אןזור , ביבאמשת לת 

םיכרכ23061.  2 םלשורי -  םילשוריתוברח  "ותוברוח  היצנו Veniceצש

םירוצ23062. ןתנתוברח  "זןמטור , םילשוריעשת

הרותה23063. לע  השמםידרח -  ןב  רזעלא  "גירכזא , םילשוריסשת

םירופב23064. חומשל  הצלה  ךרד  לע  האנ  ןיזורח  ' צנחמ בקעי  ןב  קחצי  םדרטסמאת"יהדוהי 

םיכרכ23065.  2 תוילגרמ -  לאיחייזורח  ןב  באז  לאירבג  תוילגרמ ,
"בקחצי םילשוריערת

םינינפ23066. ןהכהיזורח  ןבואר  קחצי  "זןייטשנרוא , בוקרק Cracowנרת

הרות23067. קחצייזורח  "בראוואב , ןויצעעשת רוא 

תוחולה23068. לע  ןרהאתורח  "דןמדירפ , הנביבשח םרכ 

יעיבשה23069. םויל  יולהתורח  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"וןהכה םילשורינשת

תובא23070. תכסמ  לע  המקב  םולששמרח  סחנפ  "בקלופ , כשת

ןבא23071. רטלאשרח  םחנמ  ןב  השמ  - ביוט , "ב צרת
"ט הטיגרמ Marghitaצרת

בשחו23072. בקעישרח  ןב  עשוהי  ריאמ  "אןאמפורק , בוקרטויפ Piotrkowערת

ששח23073. אלל  "ש  יולהשח ןימינב  ןב  לאקזחי  - ץיבוקשומ , "ב קרבפשת ינב 

דפאה23074. יבצבשח  ןב  הירא  "בסחניפ  בובלכרת  Lvov



דפאה23075. יבצבשח  ילתפנ  ןב  םהרבא  "חןמדירפ , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ23076.  14 דפאה -  דודבשח  רזעילא  "דלאפ , םילשורישח

.23077( םירבד  ) ה דופאה -  דודבשח  רזעילא  "פלאפ , "דשת מח

םיכרכ23078.  3 דופאה -  בודבשח  ךונח  "גאוודפ , םילשוריכשת

םיכרכ23079.  2 דופאה -  היננחבשח  ןועמש  "זןוטיב , הרדחעשת

בלחב23080. רשב  הכלהה -  םולשבשח  ןב  ךורב  "אםולבסיו , הפיחעשת

באז23081. ירפ  ןועמש -  תחנמ  השמ -  באזבשח  ןועמש  "דרענבוג , םילשורינשת

םינובנ23082. בשח 
ןב לאימחרי  עשוהי  ךורב  ץיבוניבר ,

דוד "זןתנ  םילשוריעשת

"ס23083. שה תויגוס  רפוס -  ןבבשח  ןימינב  לאומש  םהרבא  רפוס ,
"זאביקע םילשוריכשת

םיכרכ23084.  2 השדח > - הרודהמ   > רפוס ןבבשח  ןימינב  לאומש  םהרבא  רפוס ,
"עאביקע םילשורישת

א23085. המלש -  ןמלזבשח  המלש  "חןילבה , םילשורינשת

הבוטל23086. ןהכההבשח  סחניפ  ןב  ךינה  ךונח  "טןיוול , בוקרטויפ Piotrkowפרת

הבוטל23087. ףסויהבשח  לאיחי  ןב  השמ  הדוהי  "גרגיצנד , בוקרטויפצרת

.23088< השדח הרודהמ   > הבוטל ןהכההבשח  סחניפ  ןב  ךינה  ךונח  "אןיוול , םילשוריעשת

הבוטל23089. המלשהבשח  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

רוכ23090. תיב  םשןובשח  "וםוליעב  שמשעשת תיב 

םילשורי23091. תראפת  תבישיו  הרות  דומלת  תיב  ןובשח 
םידרפסה םידרפסהתדעל  תדעל  םילשורי  "גתראפת  םילשורינרת

תואצוהו23092. תוסנכהה  תומוחהןובשח  ירמוש  ד'ללוכ  "ו -  טספדוב Budapestצרת

םיכרכ23093.  3 ךדל -  בגשמ  תרבחמ  האצוהו  הסנכה  ךדלןובשח  בגשמ  "גתרבח  םילשורימרת

"א23094. צרת תנש  הכונח  לש  תיבגמה  ינבלןובשח  םירווע  ךוניח  תיב  .םילשורי 
לארשי

 - "ז פרת
"ה ,צרת םלשורי

שפנה23095. ףסויןובשח  לכימ  ןב  יכדרמ  בקעי  "אןהכ , לשת

.23096< קוק ברה  דסומ  תרודהמ   > שפנה בילןובשח  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןיפל , םילשוריעשת

םיכרכ23097.  3 שפנה -  בילןובשח  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןיפל , םילשוריעשת

םלועה23098. השמןובשח  ןב  הירא  הדוהי  קינשאטופ ,
"בםחנמ קרויישת וינ   New York

םלועה23099. בקעיןובשח  יכדרמ  ןב  דוד  םהרבא  "חךולב , הנליו Vilnaסרת

םיכודישה23100. הגהו  םיכודישה  קחציןובשח  "פץיבשילא , שת

תמאו23101. דסח  תרבח  םיברעמהןובשח  תדע  "א.םילשורי  ,נרת םלשורי

םיבכוכה23102. תוכלהמ  אישנהןובשח  אייח  ןב  "כםהרבא  הנולצרבשת  Barcelona

תוצמה23103. יטרפ  ןובשח 
םולש םייח  ןב  הירא  יבצ  ןאמדלוג ,

"דאנכש םילשוריסרת

ורמתשנ23104. אלש  לבויו  הטימש  תונש  םיעבש  ןויצןובשח  ןב  ןב  קחצי  "ברבליז , םילשוריסשת

תודלומו23105. תופוקת  לאומשןובשח  ןב  לאיחי  םייח  ןייטשנרוב ,
"זיולה השרו Warsawפרת

םלוע23106. לש  ךורבונובשח  ןב  עשוהי  ןימינב  "גרבליז , קרבכשת ינב 

םלוע23107. לש  ןימינבונובשח  "דןיקפיל , דולשח



םלוע23108. לש  םשונובשח  "דםוליעב  םילשורישח

םיכרכ23109.  3 םלוע -  לש  הדוהיונובשח  רדנסכלא  "בןרפש , םילשוריסשת

הלואגה23110. והימריתונובשח  ןב  םייח  "טיליבש , םילשוריכשת

םיבר23111. ריאמתונובשח  "דרגרבסיו , קרבשח ינב 

הוצמ23112. לש  ןבתונובשח  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "הןימינב םילשוריסשת

תובשחמ23113. הדוהייבשח  השמ  ןב  עשוהי  "דקלופ , ביבאשח לת 

בוט23114. םוחנבושח  "טץיבוניבר , דבחסשת רפכ 

םיכרכ23115.  37 דמח -  ףסוייקושח  דוד  ןב  קחצי  "טןייטשרבליז , קרבסשת ינב 

ףסכ23116. םייחיקושח  ןב  םהרבא  ךורב  "וןייטשנייפ , "דעשת מח

ןמיתמ23117. םיזונג  יולתפישח  הדוהי  "אםוחנ , לשת

וינבו23118. םחנמיאנומשח  "גרלדא , םילשוריסשת

תורגאו23119. םיבתכ  תבשב -  ףסוילמשח  "פבואט , קרבשת ינב 

תבשו23120. יגולונכטהלמשח  יעדמה  "הןוכמה  םילשורילשת

םיכרכ23121.  2 ןרהא -  יבצןשח  בקעי  ןב  ןרהא  - ןיקלאוו , "ז פרת
"צ השרו Warsawרת

לודגה23122. ןהכה  לש  טפשמה  קחציןשח  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "אגרבנזור , םילשוריישת

דופאו23123. ץרפןשח  ןב  יבצ  קחצי  "גלסמא , בוידרב Bardejovערת

המלש23124. הדוהיקשח  ןב  המלש  השמ  "חןוסניוול , השרו Warsawמרת

המלש23125. חמצקשח  ןב  ןועמש  "גןארוד , היצנו Veniceפש

המלש23126. יכדרמקשח  ןב  המלש  םיסינ  "חםייח  אטשוק Istanbulכקת

.23127< םירישה ריש   > המלש ןבקשח  ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,
יולה דוד  "גוהילא  הנליו Vilnaמרת

המלש23128. יולהקשח  המלש  ןב  יקינולש Salonikaש"סקחצי 

המלש23129. השמקשח  ןב  הילדג  "זוריבודרוק , היצנוועש

המלש23130. והילאקשח  ןב  המלש  "בירוח , הבר Djerbaשת ג'

.23131< בתכה ןוכמ  תרודהמ   > המלש יכדרמקשח  ןב  המלש  םיסינ  "אםייח  םילשוריעשת

המלש23132. קחציקשח  ןקזה -  קחצי  ןב  המלש  יולה ,
יולה המלש  יקינולש Salonikaש"סןב 

םיכרכ23133.  2 המלש -  המלשקשח  "סזוזאמ , תוביתנשת

.23134< ןמוא המלש  ןוכמ   > םישרש המלש  ןאמגילזקשח  ןב  המלש  "חםייהנפאפ , םיבלעשעשת

הרותה23135. יולהתקשח  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

המלש23136. בקעיתקשח  ןב  המלש  "איקסנילרק , םילשוריעשת

םיכרכ23137.  3 המלש -  המלשתקשח  ןב  קחצי  "בטפאשרעה , דווקילעשת

םימ23138. ןהכהתרשח  םהרבא  ןב  לכימ  לאיחי  "דןהכ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םימ23139. ןועמשתרשח  ןב  דוד  םולש  "חרלג , סשת

השמ23140. "ם  םהרבאתח ןב  השמ  "אלגסה , תיליעעשת ןיעידומ 

"ת23141. )תח ךרוע  ) בוד באז  "הםינולס , סשת

ןיאושינו23142. בלסרבמהנותח  החמש , ןב  "הןמחנ  םילשוריעשת

הרותה23143. באזתנותח  לארשי  ןב  יבצ  םהרבא  םולש , "חןב  םילשוריעשת



הלימ23144. רפוס -  ןהכהםתח  והילא  ןב  הדוהי  דוד  שטיוד ,
( ךרוע "ג( םילשוריסשת

.23145< םירישה ריש   > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  "ורפוס , הלופעעשת

םיכרכ23146.  8 "ת > - וש  > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  "לרפוס , שת

םיכרכ23147.  4 תושרד > -  > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  - רפוס , "ט פרת
"ד Clujלשת זולק '

םיכרכ23148.  11 רפוס -  לאומשםתח  ןב  השמ  "ורפוס , כשת

םיכרכ23149.  18 "ס > - שה לע   > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  "חרפוס , םילשורימשת

םיכרכ23150.  7 הרותה > - לע   > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  "זרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ23151.  8 ש"ס > -  > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  "ורפוס , בוקרטויפ Piotrkowנרת

םיכרכ23152.  8 השדח > - הרודהמ  .ת  " וש  > רפוס לאומשםתח  ןב  השמ  םילשורירפוס ,

הרותה23153. לע  שדחה  רפוס  לאומשםתח  ןב  השמ  "סרפוס , םילשורישת

םישדח23154. םירמאמ  רפוס  לאומשםתח  ןב  השמ  "זרפוס , םילשוריעשת

םיכרכ23155.  7 הרותה -  לע  רפוס  לאומשםתח  ןב  השמ  "טרפוס , ץיבולהימ Michalovceצרת

תובא23156. תכסמ  לע  רפוס  לאומשםתח  ןב  השמ  "דרפוס , עודישח אל 

.23157' הל שדק  המלשםתח  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םימד23158. ןמלזןתח  "וליקנור , גרפ Pragueסש

הרותו23159. הדוהיןתח  ןב  לאומש  "פןהכ , םילשורישת

.23160' יעשי רטלאןתח  םהרבא  לארשי  "ואדנאל , כשת

הכלהכ23161. קחציןתח  ןב  ישיבא  םהרבא  "חיול , דעלאסשת

הוצמ23162. יבצןתח  השמ  ןב  ריאמ  "דגרבצנימ , םילשוריעשת

םיכרכ23163.  11 רפוס -  יבצןתח  דוד  ןב  לאומש  "דדלפנרא , ראוגנוא Uzhgorodלרת

הלכה23164. םע  ןושמשןתח  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םיגהנמו23165. תוכלה  טבשב -  תובשיתהבט"ו  הכלהל  הובג  שרדמ  "זתיב  םילשורינשת

טבשב23166. בוטט"ו  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

הכלהב23167. טבשב  והיעשיט"ו  השמ  ןב  ןרהא  "בןהכ , קרבסשת ינב 

םיעלות23168. אלל  טבשב  איוט"ו  השמ  ברה  ירפס  יפ  "עלע  םילשורישת

םיפא23169. תליפנו  ןונחת  ןינעל  טבשב  לשיפט"ו  םירפא  "דןייטש , קרבסשת ינב 

תונליאל23170. הנשה  שאר  טבשב  ןרהאט"ו  "נליווצרוק , קרבשת ינב 

םירמאמ23171. דודט"ו  םחנמ  "ובורדוח , ביבא Tel Avivכשת לת 

לאיחי23172. תולעמ  ןהכהט"ו  והיתתמ  ןב  הירא  לאיחי  "אקנומ , םילשוריישת

םיכרכ23173.  2 "ך -  שו ףסויט"ז  "בןמניוו , דווקילעשת

םיכרכ23174.  3 תוכאלמ -  ןמלקט"ל  םייח  "פןמטוג , שת

תבש23175. תוכאלמ  ירואט"ל  "עינברהש , םילשורישת

ךוב23176. רוכזי  רעוואשאמאט  ןילבולד -  הליהקבושמאט  "דרפס  שח

םהרבאדנשאט23177. "דסקופ , םילשורילשת

םיכרכ23178.  2 ץראה -  ריאמרובט  ןב  השמ  "הסרילק , םילשוריכשת

ןכהו23179. הנקלאחבט  ןב  ךונח  "וקאפ , ץיבולהימ Michalovceצרת

.23180< השדח הרודהמ   > ןכהו גילזחבט  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "זארק , הוקתנשת חתפ 



םיכרכ23181.  2 ןכהו -  גילזחבט  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "ט,ארק , ירת ], גיצפייל

"ט23182. פרת ןורבח  םעבחרחבט  "היבאז , נשת

המהבה23183. ןרהאתחיבט  ןב  קחצי  "גובמד , הנליו Vilnaנרת

םילכ23184. םייחתליבט  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"זסורדוט םילשוריעשת

םישדח23185. םילכ  עשוהיתליבט  ריאמ , "זןב  תרפאעשת

התכלהכ23186. םילכ  קחציתליבט  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "טספיליפ , "דעשת מח

"ס23187. שה לע  הרזח  םשתואלבט  "הםוליעב  םידיסחעשת רפכ 

חספל23188. םילכ  תרשכה  ףסויתלבט  הידבוע  יבר  יקספ  יפ  "גלע  םילשוריעשת

הלבקהו23189. תורודה  רדס  הלבקהותלבט  תורודה  רדס  "דתלבט  "דשח מח

הבושתהו23190. האירבה  ןרהאעבט  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םיעלות23191. ןחלושה -  לאיראתועבט  ןוא , רב  קחצי -  יול  לאינב ,
"דהמלש םילשוריעשת

א-ב23192. השדח > הרודהמ   > בהז בילתועבט  הירא  השמ  "ואריפש , םילשוריסשת

םיכרכ23193.  2 בהז -  בילתועבט  הירא  השמ  "זאריפש , םילשוריטשת

םיכרכ23194.  5 ןשוחה -  קחציתעבט  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "טגרבנייש , םילשוריכשת

ןישודיק23195. ךלמה -  לאידעתעבט  ןב  והילא  "הסמ , םילשוריעשת

ךלמה23196. המלשתעבט  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

ףסוי23197. יחתעבט  ףסוי  בוט , םילשוריןמיס 

המלשהירבט23198. ןב  בוד  יכדרמ  "יץיבולידוי , םילשורישת

קחציהירבט23199. "ואריפש , םילשורישת

שדוקה23200. ריע  קחציהירבט  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

שדוקה23201. ריע  תורגאוהירבט  תוחיש  "בטקל  "דסשת בח רפכ 

םנהיג23202. ןופ  .חרעיוהט  .ג  "דרענוועל , הנליו Vilnaשח

םיכרכ23203.  2 םינויער -  םחנמרוהט  ןב  ליטנ  בוט  - "אםוי בוקרטעיפ Podgorzeערת

םיתפש23204. ןהכהרוהט  םייח  המלש  "גרניבא , לאעשת תיב 

ונבל23205. יולהרהט  ןתנוי  "טןמזור , סשת

הכלהכ23206. הדילו  ןוירה  םיסינהרהט  ןב  םולשיבא  "זרציינומ , ןיעהסשת שאר 

הכלהכ23207. היראהרהט  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "ויאני , קרבעשת ינב 

םיכרכ23208.  2 הכלהכ -  לאיתוקיהרהט  "חשקרפ , םילשורינשת

שדוקה23209. "גתורהט  צת .שדוקה  "גתורהט  םדרטשמאצת
Amsterdam

תורהט23210. שדוקה -  בקעיתורהט  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

ארונ23211. לאכימונרהט  "פיתמד , אביקעשת רוא 

ןרהא23212. יראמתרהט  אבא  ןב  "דקחצי  ךאבשח יפוא 

והילא23213. םהרבאתרהט  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

םיכרכ23214.  3 והילא -  רזעילאתרהט  והילא  שיפסיו , "זןונבל  םילשוריעשת

רזעילא23215. רזעילאתרהט  "ארלצדלג , ןילקורבסשת

לארשי23216. ץרא  םהרבאתרהט  דוד  "דרוטקפס , םילשורישח

לארשי23217. תונב  לואשתרהט  ןב  המלש  "הןיצק , םילשוריצרת



ךורב23218. ןהכהתרהט  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "דץיבוקשומ , "דעשת מח

לארשי23219. תב  יכדרמתרהט  "טץטיוואניבאר , ישת

םיכרכ23220.  3 לארשי -  תב  ןהכהתרהט  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "גאנהכ , םילשורישת

דוד23221. היראתרהט  ןועמש  ןב  םייח  קו , ' "בזוי קרבעשת ינב 

םיגורתאה23222. קחציתרהט  יול  "דרפוס , עשת

םיכרכ23223.  3 תיבה -  בקעיתרהט  ןב  הידבוע  "טףסוי , םילשוריעשת

רצקה23224. תיבה  הידבועתרהט  ןב  דוד  "טףסוי , םילשוריעשת

שפנהו23225. ףוגה  השמתרהט  "דלאימע , ץפחעשת ינבא 

םינהכה23226. ןנחויתרהט  דרבמול , ןהכה -  דוד  קנומ ,
"ברדנסכלא םילשוריסשת

התכלהכ23227. םינהכה  בודתרהט  רכששי  ןב  ןהכה  השמ  "בסורג , שמשסשת תיב 

םיכרכ23228.  5 םילכה -  ןועמשתרהט  ןב  והיעשי  דוד  "דינדעב , םילשוריעשת

ףסכה23229. יכדרמתרהט  ןב  םהרבא  "כאוואקנא , ונרוויל Livornoרת

ןושלה23230. באזתרהט  "דדלונירג , "דשח מח

םימה23231. ןהכהתרהט  ןמחנ  ןב  "טםהרבא  יקינולש Salonikaלרת

החפשמה23232. ןרהאתרהט  יכדרמ  "גןלפק , פרת

החפשמה23233. יולהתרהט  םהרבא  ןב  ןויצ  - ןב "טןאמטכל , ופי Jaffaצרת

החפשמה23234. קחציתרהט  ןב  ןוני  "היכאלמ , דעלאעשת

החפשמה23235. םייחתרהט  ןב  םולש  ףסוי  "דעושעש , ןולוחסשת

לארשיב23236. החפשמה  םייחתרהט  ךונח  ןב  יכדרמ  "טןהכה , םילשוריישת

התעפשה23237. ףקיהו  החפשמה  והילאתרהט  ןב  הדוהי  רסיא  "טןמרטנוא , םילשוריכשת

שפנה23238. באזתרהט  ןמחנ  ןב  ןרהא  המלש  "דךאבריוא , ץיבונר Chernovtsyלרת צ'

שפנה23239. םשתרהט  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

ןיעה23240. ןרהאתרהט  רזעלא  "זבהובא , קרבעשת ינב 

םיחבז23241. השדח - > הרודהמ   > שדקה יבצתרהט  ןב  קחצי  "ויזנכשא , דווקילמשת

שדקה23242. רזעילאתרהט  םהרבא  ןב  דוד  לאומש  ןיוול ,
"ציולה בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ23243.  2 שדקה -  יבצתרהט  ןב  קחצי  - יזנכשא , "ב נקת
"ג בובל Lvovנקת

א-ב23244. שדוקה -  בקעיתרהט  לאומש  ןב  ןרהא  "סהטאר , קרבשת ינב 

א23245. שדוקה -  בילתרהט  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "חיבצ  ןודנולפרת

שדוקה23246. לארשיתרהט  ןב  לאומש  "ד,רלה , כרת ], תפצ

םיכרכ23247.  2 שדוקה -  "א)תרהט  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  קרבנשת ינב 

םיכרכ23248.  3 דקונמה > -  > שדוקה בקעיתרהט  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשורינשת

םיכרכ23249.  2 םתרמשנו - >  > שדוקה א בקעיתרהט  לאומש  ןב  ןרהא  "פהטאר , תפצשת

םיכרכ23250.  2 התכלהכ -  תבשה  היעשיתרהט  ןב  םייח  "זסיורק , קרבמשת ינב 

ןחלושה23251. בקעיתרהט  ןב  םהרבא  "וןהכה , סשת

ןחלשה23252. םולשתרהט  ןב  המלש  "חםיבוט , ביבאכשת לת 

ןחלשה23253. בקעיתרהט  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , שמשנשת תיב 



םיכרכ23254.  2 הרותה -  רדנסתרהט  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"הקחצי קרבסשת ינב 

םיכרכ23255.  2 הלפתה -  ץרפתרהט  ןב  השמ  "בלאירא , קרבעשת ינב 

הדנ23256. באז -  םחנמתרהט  יכדרמ  ןב  בד  "הןפשנירג , םיסכרעשת

םילכ23257. םייח -  ןבוארתרהט  השמ  םייח  "הירזעלא , קרבמשת ינב 

די23258. באזתרהט  השמ  ןב  דוד  "זלגיס , רפססשת תירק 

םידי23259. ןרהאתרהט  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

םידי23260. יבצתרהט  לארשי  ןב  השמ  "דןוזרזל , קרבנשת ינב 

םילכ23261. ףסוי -  השמתרהט  ןב  ףסוי  "גןמרוק , קרבלשת ינב 

בקעי23262. יכדרמתרהט  ןב  בקעי  "טיזנכש , םילשורימשת

קחצי23263. השמתרהט  ןב  קחצי  ירכז , "וןב  םילשוריסשת

לארשי23264. באזתרהט  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשי23265. ןרהאתרהט  ןב  לכימ  לאיחי  "ויקסניצאקוט , םילשוריסרת

לארשי23266. םרמעתרהט  ןב  ריאמ  לארשי  "פיגביא , תיליעשת ןיעידומי 

לארשי23267. לאילמגתרהט  ןב  לארשי  "וםיובנגייפ , ,שת יהגנש

לארשי23268. הדואיתרהט  יסאגול ,

םיכרכ23269.  4 לארשי -  והילאתרהט  ןב  קחצי  לארשי  "ביקסבונאי , קרויישת וינ   New York

םיכרכ23270.  2 לארשי -  לארשיתרהט  ןב  הירזע  "טלאירא , םילשוריעשת

ןהכ23271. ביניתרהט  "גןהכ , םילשוריעשת

םילכ23272. השמתרהט  "בסיזרפ , ןולוחסשת

םיכרכ23273.  2 םילכ -  'תרהט  זבינופ ללוכב  םיכרבא  "בתרובח  קרבנשת ינב 

שדוקה23274. ןושל  שדוקהתרהט  ןושל  "התרהט  םילשוריעשת

םימ23275. ןסינתרהט  "מןיקשולט , שת

הכלהב23276. תינלבה  םייח -  םימ  דודתרהט  "וןומימ , םילשוריעשת

תורעמה23277. רה  ןורימ -  םירמאמתרהט  "עץבוק  קרבשת ינב 

"ה23278. שמ ןוצרתרהט  ןב  הינפצ  "היסורע , הינתנעשת

תואווקמ23279. ץבוק - >  > השמ אוואקאמתרהט  השמ -  "זתלחנ  םילשוריסשת

הרפ23280. השמ -  ןהכהתרהט  ןבואר  ןב  השמ  "דןילג , םילשוריעשת

םיכרכ23281.  2 תואווקמ > -  > השמ הדוהיתרהט  דוד  ןב  השמ  "טרעגילליוו , םילשוריסשת

םיכרכ23282.  2 החפשמ -  החפשמהתרהט  תרהט  "ודעו  לשת

ןסינ23283. ןסינתרהט  "וןיקשולט , סשת

הדנ23284. סחנפ -  ריאמתרהט  םייח  ןב  השמ  בוד  "וגרבניו , םילשורינשת

םיחתפ23285. קחציתרהט  יול  "בןירפלה , םילשוריסשת

םיכרכ23286.  2 לאפר -  יררהתרהט  סילאו  םהרבא  תיב  "עללוכ  םילשורישת

םידי23287. תואוקמ , תולהא , המלש -  ןמלזתרהט  המלש  "עןרטשנסיוו , קרבשת ינב 

המלש23288. ריאמתרהט  ןב  המלש  "חןויחוא , רפססשת תירק 

םיכרכ23289.  2 המלש -  ןרהאתרהט  "חסייו , םילשוריעשת

החמש23290. םהרבאתרהט  ןב  ןועמש  "היראריח , ביבאעשת לת 

קודצבוט23291. ןב  יכדרמ  "בסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 



םיכרכ23292.  2 ךרבד -  רזעלאבוט  ןב  לואש  "טךארב , סשת

קשמד23293. גילזבוט  ןרהא  ןב  רזעילא  "ס,רניירק , רת ], םלשורי

תעד23294. השמבוט  ןב  היבוט  "פהיקמע , קרבשת ינב 

םיכרכ23295.  6 תעד -  היבוטבוט  ןב  ןמלז  "אגרבטור , קרבסשת ינב 

ישורד23296. ץראה -  תשודק  הלימ - תוצמ  דוס  ץראה  בוט 
< השדח הרודהמ   > "ז מרה

ןתנ אריפש , יכדרמ -  ןב  השמ  תוכז ,
לבט דוד  ןבואר  "וןב  םילשוריסשת

גרבנזור23297. "ב  רגה תורעה  ץראה -  -בוט  לאומש ןב  היבוט  רגניזלוש ,
ךורב "דגרבנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ23298.  2 ץראה -  לבטבוט  דוד  ןבואר  ןב  ןתנ  "ואריפש , היצנו Veniceטת

םיכרכ23299.  2 ץראה -  קחציבוט  םייח  ןב  בד  ףסוי  "טסומיטפס , חרפתסשת

םיכרכ23300.  3 ץראה -  לאומשבוט  ןב  היבוט  "ברגניזלוש , קרבסשת ינב 

םייחה23301. בודבוט  ןב  םייח  "גרוט , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ23302.  14 םייחה -  יבצבוט  לאקזחי  ןב  םייח  "חבואט , קרבעשת ינב 

ללה23303. ללהבוט  "טגרבנטור , םילשוריעשת

םיכרכ23304.  2 ץעה -  בקעיבוט  "אדיויד , דפשת '' מח

םיכרכ23305.  2 םינינפה -  היבוטבוט  ןב  הדוהי  סחנפ  "חןמרביל , םילשוריסשת

ןיטיג23306. ןופצה -  תיליעבוט  ןיעידומ  רימ  "גתבישי  תילעעשת ןיעדומ 

הפיו23307. גילזבוט  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "לתוילגרמ , רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

רשיו23308. ןורכזבוט  "דרפס  םילשורינשת

התא23309. ביטמו  הכלמבוט  היח  דלפנירג ,)  ) "גרביירש םילשורימשת

ןח23310. דודבוט  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

םעט23311. לדויבוט  הדוהי  ןב  רשא  לארשי  "האריפש , השרו Warsawנרת

.23312< בתכה ןוכמ   > םעט היעשיבוט  ןב  םהרבא  "דןייד , םילשורימשת

םעט23313. יזנכשאבוט  יולה  רשא  ןב  "גוהילא  טרופנרידקת
Dyhernfurth

םעט23314. היעשיבוט  ןב  םהרבא  "דןייד , ונרוויל Livornoכרת

תותירכ23315. םעט -  קחציבוט  ןב  םחנמ  "טץכ , באזעשת תעבג 

םיכרכ23316.  2 םעט -  םולשבוט  לאכימ  "הרלקניוו , כשת

ארודהמ ג>23317.  > תעדו ב םעט  ןרהאבוט  הדוהי  ןב  המלש  - רגולק , "ב ירת
"ס בובל Lvovרת

םיכרכ23318.  3 תעדו -  םעט  ןרהאבוט  הדוהי  ןב  המלש  "גרגולק , בובל Lvovסרת

םיכרכ23319.  6 המלש > - תמכח   > תעדו םעט  ןרהאבוט  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשוריסשת

לאגי23320. קחציבוט  ןב  המלש  רכששי  "ולאטכייט , בוידרבפרת  Bardejov

םיכרכ23321.  2 םימי -  ףסויבוט  ןב  היבוט  היעשי  ןתנוהי  "סןמלרפ , "דשת מח

םילשורי23322. ריאמבוט  ןב  לישנא  רשא  "דדלאוונירג , ססגרב Beregovoצרת

םילשורי23323. קסרוועשפבוט  שרדמה  "התיב  םילשוריעשת

םילשורי23324. לאימעבוט  "זגרבנרטש , םילשוריעשת

רתסא23325. תליגמ  לע  בל  המלשבוט  ןרהא  "הרעאל , יקלוקסעשת

תודוהל23326. המלשבוט  "דןמ , םילשוריעשת

תודוהל23327. לטיירטבוט  הדוהי  "חטעמאס , םילשוריעשת



הדותל23328. רומזמ  לע  תודוהל -  רזעילאבוט  םולש  ןב  םייח  "דטסברה , "דשח מח

םיכרכ23329.  3 תודוהל -  םולשבוט  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשורינשת

.23330' הל תודוהל  לאויבוט  "חדנברה , תיליעעשת רתיב 

.23331' הל תודוהל  ישבוט  עשוהי  "חןבואר , "דעשת מח

ןורכזל23332. ןימינבבוט  ןב  באז  יכדרמ  "וסאלק , הנליו Vilnaנרת

לארשיל23333. , בוט  ןויח ול - ) סחוימ  ' ) .ש ן ןואמס ,
קחצי ןב  "טוהילא  םילשוריכרת

תכל23334. ןועמשבוט  ןב  השמ  "וטרופקנארפ , Amsterdamקת
םדרטשמא

חקל23335. ןימינבבוט  ןתנוי  "ורעגניכוב , נשת

דאמ23336. ןהכהבוט  בקעי  ןב  שירב  "טםייח  םילשורימרת

םיכרכ23337.  3 םירצמ -  דודבוט  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "דןב םילשורינשת

השמ23338. היבוטבוט  השמ  ןייטשנזייא , ןורכז -  "חרפס  קרבסשת ינב 

ךרוהנ23339. היראבוט  רואנ  "סךבריוא , םילשורישת

הרחס23340. לאפרבוט  "בןרטש , לאומשסשת תעבג 

ףפרקד23341. אתתעמש  הרחס -  לאיחיבוט  "דןמוא , "דשח מח

םיכרכ23342.  2 הרחס -  לאירבגבוט  "זסיורק , רתסשנמסשת

ןיע23343. םחנמבוט  יכדרמ  ןב  לאיחי  רתלא  "זןאמיינ , ירוגליב Bilgorajצרת

ןיע23344. היראבוט  םייח  ןב  השמ  רזעלא  ץיוורוה ,
"היולה בוקרק Cracowצרת

ןיע23345. םשבוט  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ23346.  2 ןיע -  לאפרבוט  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  ןיטיסוה Husiatynסרת

םיכרכ23347.  3 ןיע -  לטבוט  "הןהכ , ןולוחעשת

ךרובי23348. אוה  ןיע  ןרהאבוט  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

ךרובי23349. אוה  ןיע  דודבוט  יכדרמ  ןב  ךלמילא  יבצ  "חםולב , םילשורימשת

ןויצ23350. המלשבוט  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

ןיטיג23351. יאר -  ןמלזבוט  המלש  ןב  קחצי  ןב  םהרבא  קוק ,
"פןהכה םילשורישת

םיכרכ23352.  14 יאר -  ןמלזבוט  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשוריעשת

היאר23353. ןמלזבוט  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשורימשת

יאור23354. השמבוט  ןב  ףסוי  "טופאנכ , ונרוויל Livornoנרת

יאור23355. ןתנבוט  ןב  דוד  "בטוהנירג , ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

יאור23356. הרותבוט  ישודיח  "בץבוק  הירבטנשת

םש23357. םחנמבוט  ןב  בוט  םש  דיסח , - "נןהכה םילשורישת

םיכרכ23358.  2 םש -  ילתפנבוט  ןב  "וםיקילא  היצנו Veniceסש

חספ23359. הרות -  היבוטבוט  ןב  ןמלז  "וגרבטור , קרבעשת ינב 

המכח23360. לאיראהבוט  "גהיאדה , םילשוריעשת

התייאר23361. םילולההבוט  שדק  "דתבישי  םילשורילשת

הרותה23362. יקוספב  התייאר -  ןהכההבוט  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת



הירבט23363. דע  םינולסמ  ותייאר -  ,הבוט  קוטשניו והיתתמ -  קחצי  גרבדנס ,
( ךרוע  ) ריאי

ילשמ23364. תחכות -  )הבוט  וגאג  ) יח קחצי  םחל , יבא  הזבכוב - 
םרמע "גןב  םילשורילשת

ךילהא23365. חקורובוט  ןמש  "בןוכמ  "דעשת מח

תונורכז23366. םהרבאתובוט  בל , "אבכוכ  םילשוריישת

תונורכז23367. הדוהיתובוט  רניטסוק , ריאמ -  ףסוי  סאה ,
"וביל הפיחעשת

םיכרכ23368.  3 תונורכז -  אזלעבתובוט  ןופצה  רוא  "זןוכמ  םילשוריעשת

םייחה23369. רדנסכלאיבוט  ןב  היבוט  םייח  קינילמ ,
"ארדנס השרוערת  Warsaw

דיחי23370. רוביצ , תונקת  רוביצ , ירחבנ  תוכלה  ריעה -  יבוט 
ללהרוביצו םהרבא  ןב  ףסוי  "סגרבדלוג , םילשורישת

אפורה23371. הדוהיהיבוט  ןב  םהרבא  "דןוסניוול , ןילרב Berlinפרת

םיינשה23372. השמםיבוט  אדנל , ןתנוהי -  רשא  גלפ ,
"זלאיחי קרבעשת ינב 

םינשה23373. עשוהיםיבוט  "טגעוו , םילשורילשת

םיכרכ23374.  9 םינשה -  "בץבוקםיבוט  קרבעשת ינב 

תורואמ23375. ריאמםיבוט  "הןמניטש , קרבסשת ינב 

תורואמ23376. ןולובזםיבוט  ןב  השמ  בקעי  "פ , "פלרח םילשורירת

תרצע23377. ינימש  תורואמ -  ריאמםיבוט  הדוהי  דשריה , '' מח

ךיריחב23378. "זץבוקתבוט  וטנורוטסשת

הארמ23379. םייחתבוט  ןב  לאפר  "זאנחוא , םילשורינרת

ןושלה23380. לאומשרהוט  "חדלישטור , םילשוריסשת

םישעמה23381. ערהוט  "דלדנק , םחוריעשת

ןיליפתו23382. ןרהאתפטוט  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

ןורכז23383. רפס  הפירק -  הליהקןישטוט -  "חרפס  ביבאכשת לת 

ןראגנוא23384. ןיא  ןבעל  שידיא  ראי  בקעיטנזיוט  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "הדלאוונירג , סובמולוקשת

ןורכז23385. רפס  בול -  הליהקבושמוט  "ברפס  ביבאלשת לת 

םייח23386. םייחהימעוט  "אףידחלא , ביבאלשת לת 

םייח23387. )הימעוט  ויתודוא  ) םייח "גןהכה , דודשאעשת

וכז23388. םייח  ןרהאהימעוט  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

וכז23389. םייח  םשהימעוט  "חםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ23390.  3 וכז -  םייח  לאירתכהימעוט  ןב  המלש  ןרהא  - לירהמ , "ד פרת
"ז םילשוריפרת

תובותכ23391. םיסינספוט  ןב  קחצי  "היבאצר , קרבנשת ינב 

בהז23392. ידימצ  ןיטיג -  לאומשיספוט  ךורב  ןב  יבצ  םייח  קילרוג ,
שטיוד "הןהכה  דווקילסשת

ןיטיג23393. תובותכ , ןיטיג -  ףסוייספוט  ןב  ארזע  "הףרוצ , םילשוריעשת

"ז>23394. נר הילטיא   > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "זבקעי  הילטיא Italyנר

"ה>23395. מר רחיא   > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "הבקעי  רחיא Hijarמר

"ה>23396. נר היריל   > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "הבקעי  היריל Liriaנר



ד23397. "ה - > לר וקס  יד  הבויפ   > םירוט העברא  לכ  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "הבקעי  וקס Pieveלר יד  הבויפ 

"ר>23398. ופד ב"ח  "א -  צש בוקרק   > "ד וי )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "אבקעי  בוקרק Cracowצש

"ב>23399. עת "מ  דפפ  > העד הרוי  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  - בקעי  "ב עת
"ו ןיימדעת טרופקנרפ 

"א>23400. פקת זוביזמ   > רזעה ןבא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  - בקעי  "ח עקת
"ב זוביזמ Medzibezhפקת

ג23401. "ה - > לר וקס  יד  הבויפ   > םירוט העברא  לכ  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "הבקעי  וקס Pieveלר יד  הבויפ 

דרפס ר"נ>23402.  > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  דרפסר"נבקעי 

השרב ר"ס>23403.  > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  השרור"סבקעי 

"א>23404. מר הרגאחלא  ידאו   > טפשמה ןשח  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "אבקעי  הרגאחלאמר ידאו 

"ז>23405. מר רחיא   > העד הרוי  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "זבקעי  רחיא Hijarמר

םייח23406. חרוא  "ר - > ופד ב"ח  "ט -  צש בוקרק   > "ד וי )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "טבקעי  בוקרק Cracowצש

טפשמ23407. ןשוח  "ר - > ופד ב"ח  "א -  צש בוקרק   > "ד וי )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "אבקעי  בוקרק Cracowצש

הדנ23408. תיבה - > רצוא  תיבה , חתפמ   > יולהרוט יכדרמ  "טרנזאו , "דעשת מח

םיכרכ23409.  2 "ד - > נר אטשוק   > "ד וי "ח  וא )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "דבקעי  אטשוק Istanbulנר

םיכרכ23410.  2 וניצנוש ר"נ - >  > םירוט עברא  לכ  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  וניצנושנרבקעי 

םיכרכ23411.  2 "ג - > יש הטינויבס   > רזעה ןבא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "גבקעי  הטנויבס Sabbionetaיש

םיכרכ23412.  2 היצנו ש"י - >  > םייח חרוא  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  היצנוש"יבקעי   Venice

.234132 ילופאנ ר"נ - >  > םירופ דע  תיציצ  םייח  חרוא  רוט 
)םיכרכ םירוטה לעב   ) רשא ןב  ילופאנר"נבקעי 

םיכרכ23414.  7 ליגרה > -  > )רוט םירוטה לעב   ) רשא ןב  - בקעי  "א כרת
"ח השרו Warsawכרת

םיכרכ23415.  22 הרובד > - תריש  ןוכמ   > )רוט םירוטה לעב   ) רשא ןב  "טבקעי  םילשוריסשת

םיכרכ23416.  7 תורוקמה  - לא   > םישרפמרוט "חץבוק  םילשוריישת

םיכרכ23417.  2 "ט - > לר הרגאחלא  ידאו   > העד הרוי  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "טבקעי  הרגאחלאלר ידאו 

םיכרכ23418.  2 "א - > יש היצנו   > העד הרוי  )רוט  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "אבקעי  היצנו Veniceיש

ןבאה23419. ןסינרוט  ןב  רזעילא  "חךאברעיוא , קצירופ Poryckעקת

.23420< השירדו השירפ   > לארשי תיב  טפשמ  ןשוח  ןהכהרוט  רדנסכלא  ןב  קלאפ  "ועשוהי  םילשורינשת

םלהי23421. ןהכהרוט  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

השירפ23422.  > םיספ תנותכ  לארשי -  תיב  העד  הרוי  רוט 
א "ר - > ופד ןהכההשירדו  רדנסכלא  ןב  קלאפ  "העשוהי  ןילבולצש

השירפ23423.  > םיספ תנותכ  לארשי -  תיב  העד  הרוי  רוט 
ב "ר - > ופד ןהכההשירדו  רדנסכלא  ןב  קלאפ  "העשוהי  ןילבולצש

םיכרכ23424.  3 רצוקמה -  ךורע  ןחלוש  ןרהארוט  ןב  ןוני  "דילמחמ , דעלאעשת

םיכרכ23425.  8 םלשה -  ךורע  ןחלש  םלשהרוט  ךורע  ןחלש  "ורוט  םילשוריעשת

רוכזי23426. רפס  ןיברוט  תליהק  הליהקןיברוט -  "חרפס  ביבאכשת לת 

הנשה23427. שאר  השדח - > הרודהמ   > ןבא רשאירוט  ןב  ביל  הירא  "טגרובצניג , דווקילעשת

םיכרכ23428.  2 ןבא -  רשאירוט  ןב  ביל  הירא  "כגרובצניג , השרו Warsawרת

םיכרכ23429.  3 ןבא > - תאולמ   > ןבא רשאירוט  ןב  ביל  הירא  "סגרובצניג , םילשורישת

םיכרכ23430.  2 יבצ > - תכרב   > ןבא - ירוט  רשא ןב  ביל  הירא  גרובצניג ,
יבצ "דרטטשנייא , רומיטלובעשת



םיכרכ23431.  3 ןורשי -  ןורשיירוט  תורדתסה  תאצוהב  ןוחרי 
"גםילשוריב לשת

ןורכז23432. רפס  ץימרעי -  הליהקץרוט -  "חרפס  לשת

הביבסהו23433. קרוט  תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקקרוט -  "ארפס  ביבאלשת לת 

רוכזי23434. רפס  ירטס -  הליהקהקרוט ע"נ  "ורפס  הפיחכשת

ןיטג23435. םחנמביט  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"טשונאמ הנליו Vilnaרת

ןיטיג23436. והילאביט  ןב  םייח  "חיעדומ , םילשוריסשת

ןיטיג23437. םחנמביט  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"טשונאמ בובל Lvovירת

.23438< קדצ ינזאמ   > ןיטיג ביט 
םחנמ ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,

"זשונאמ עשת

.23439< יקלח  > ןישודיקו ןיטיג  היראביט  הדוהי  ןב  ףסוי  םייח  "גבילטוג , כשת

ןישודיקו23440. ןיטיג  היראביט  הדוהי  ןב  ףסוי  םייח  "טבילטוג , ראוגנוא Uzhgorodכרת

םיכרכ23441.  2 הנומאה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשוריסשת

םיכרכ23442.  2 הכרבה -  םיסנביט  ןב  לאכימ  "דןטיבא , קרבשח ינב 

ג23443. הדגהה -  םיסנביט  ןב  לאכימ  "דןטיבא , קרבשח ינב 

חספ23444. לש  הדגה  לע  הדגהה  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "טץיבוניבר , םילשוריסשת

"ח23445. וא הכלהה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "אץיבוניבר , םילשוריעשת

דסחה23446. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "עץיבוניבר , םילשורישת

םיכרכ23447.  5 תונוכה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "אץיבוניבר , םילשוריעשת

םיטוקילה23448. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "דץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ23449.  3 םידעומה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "גץיבוניבר , םילשוריעשת

המחנה23450. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , קרבסשת ינב 

רתסנה23451. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "דץיבוניבר , קרבשח ינב 

תורנה23452. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "טץיבוניבר , םילשוריסשת

הדובעה23453. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "זץיבוניבר , םילשוריסשת

םירופה23454. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשוריסשת

םיכרכ23455.  5 השרפה -  םיסנביט  ןב  לאכימ  "דןטיבא , קרבשח ינב 

םיכרכ23456.  3 הליהקה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ23457.  5 "י -  שרה ביטהביט  "זןוכמ  קרבעשת ינב 

םירמאמ23458. עובשה -  םיסנביט  ןב  לאכימ  "דןטיבא , קרבשח ינב 

םיכודישה23459. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשוריסשת

רוכז23460. תשרפ  תוחישה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "דץיבוניבר , שמששח תיב 

תוליהתה23461. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבעשת ינב 

םיכרכ23462.  6 הרותה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "דץיבוניבר , םילשוריסשת

ב23463. תוקזחתה -  ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "טץיבוניבר , םילשוריעשת

הליפתה23464. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "וץיבוניבר , םילשוריסשת

םיכרכ23465.  2 הליפתה -  םיסנביט  ןב  לאכימ  "זןטיבא , קרבעשת ינב 

הבושתה23466. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשורינשת



םיכרכ23467.  2 הצילח -  השמביט  ןב  ביל  הירא  "זץניצ , קרויישת וינ   New York

שדוקה23468. ןושל  הדוהיביט  בקעי  "הגרברבליז , קרב Bene Berakמשת ינב 

ןורימ23469. ןהכהביט  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשוריסשת

םיכרכ23470.  2 ןישודק -  השמביט  ןב  ביל  הירא  "זץניצ , השרו Warsawטרת

םיכרכ23471.  2 השדח > - הרודהמ   > ןישודק השמביט  ןב  ביל  הירא  "אץניצ , דודשאעשת

ןישודיק23472. םהרבאביט  ןב  יבצ  ףסוי  "ביולה , םילשוריערת

ןישודיק23473. קחציביט  ןב  ףסוי  "חבייט , םילשורינשת

ןיטיג23474. תומש  שובייפביט  אגרש  ירוא  ןב  לאומש 
"גבאלסידוומ הנליו Vilnaלרת

ןגב23475. קחצילויט  ןושרג  ןב  לאנתנ  "הרונש , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןישרוד23476. ןיא  קרפב  "ס  דרפב רסיאלויט  "טרגילק , םילשורימשת

םיכרכ23477.  2 סדרפב -  בקעילויט  ןב  ןמלז  המלש  - ךיירנרא , "ט צרת
"ב יולמיש Simleul Silvaשת

םייחה23478. יליבשב  לאומשלויט  "אןרטש , םילשוריעשת

ןגה23479. לאלצבלויט  ןב  "בהמלש  הוקלוזכרת  Zholkva

םיכרכ23480.  2 ןויה -  לטייפטיט  ןתנ  ןב  שובייפ  היצנו Veniceת"ילאומש 

המיענ23481. ןימינבהסיט  "חרגולק , םילשוריעשת

רוכזי23482. רפס  הליהקץינעמסיט -  "דרפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ23483.  3 שבדה -  ןמ  ןימינבהפיט  "דךובנרטש , תיליעשח ןיעידומ 

םיה23484. ןמ  והילאהפיט  "פףלוו , "דשת בח רפכ 

םיכרכ23485.  6 םיה -  ןמ  לאומשהפיט  ןב  םהרבא  היבוט  "דרגרוב , ביבא Tel Avivשח לת 

תבשב23486. עצפב  .בלופיט  "הלרפ , םילשורינשת

תימוי23487. ךוניח  ידתפיט  " בחה ךוניחה  "ותדעו  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ23488.  2 הליהקןיטקיט -  "טרפס  ביבאישת לת 

יח23489. שיא  ןב  ףסכה -  והילאתריט  ןב  םייח  ףסוי 

םיכרכ23490.  2 ףסכה -  לאירונתריט  "ארפוס , פשת

םיכרכ23491.  2 ףסכה -  םייחתריט  ןב  לאירונ  דרפוס , '' מח

ףסכ23492. םייחתריט  ןב  םהרבא  םייח  וייניטאג ,
"ויתשינבנב יקינולש Salonikaצת

ףסכ23493. ריאמתריט  ןב  לאוי  "אכ"ץ , ץו Vacפרת

ףסכ23494. סחניפתריט  ףסוי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זליגנרק , בוקרק Cracowנרת

ףסכ23495. עשוהיתריט  ןב  השמ  "גןאמדירפ , רימוטיז Zhitomirסרת

ףסכ23496. סחנפתריט  ןב  ףסוי  והיקזח  "דרביירש , םילשוריסשת

םיכרכ23497.  2 ףסכ -  הארוהלתריט  הובג  שרדמ  "ותיב  למרכהלשת תריט 

הרותה23498. לע  ףסכ -  יעורתריט  לאוי  "בידשמ , קמעהפשת לדגמ 

ץיווישיט23499. סקנפ  הליהקץיווישיט -  "ארפס  ביבאלשת לת 

תורוא23500. ףסוילט  אייו , "הןב ג' יקינולש Salonikaנקת

תורוא23501. "ללט  גס ביל  הדוהי  ןב  ןאמפיל  "ברזעילא  נקת

תורוא23502. אייחילט  "אלובוט , םילשורינשת

תורוא23503. לארשילט  ןב  דוד  "דאדרב , הירבטסשת



הרות23504. תקזחה  תורוא -  םשלט  "הםוליעב  םילשוריסשת

תורוא23505. םיינומדקלט  "אםיריש  הלשימרפמרת  Przemysl

.23506< השדח הרודהמ   > תורוא והילאלט  ןב  ריאמ  בקעי  "הןאמליפש , םילשוריעשת

תורוא23507. רזעילאלט  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"גםייח גרבמלערת

.23508< השדח הרודהמ   > תורוא גילזלט  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "אתוילגרמ , םילשוריפשת

םיכרכ23509.  2 תורוא -  גילזלט  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "אתוילגרמ , רדואדעקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ23510.  3 תורוא -  רדנסכלאלט  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
יבצ

 - "ח שת
"ג ישת

םיכרכ23511.  2 ןומדקה - >  > תורוא דודלט  ןב  ' לואש  "ה גרפ Pragueעש

םיכרכ23512.  4 תורוא -  והילאלט  ןב  ריאמ  בקעי  - ןאמליפש , "ה לרת
"ג בובל Lvovמרת

םיכרכ23513.  2 תורוא -  יולהלט  ףלוו  באז  - ראיונריט , "ו טשת
"ח םילשוריישת

םיכרכ23514.  2 תורוא -  ןהכהלט  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "בשרפופ , םילשוריפשת

םיכרכ23515.  10 ץבוק > -  > תורוא )לט  ךרוע  ) השמ ןב  דוד  "זרואינש , קרבמשת ינב 

םיכרכ23516.  2 ךרדו > - רוא  תרודהמ   > תורוא ףסוילט  אייו , "זןב ג' םילשורימשת

שרוח23517. יתרמא -  ריאילט  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

יתרמא23518. ריאילט  ןב  לט  "טראוד , םילשוריסשת

יתרמא23519. הירכזלט  "ויבוט , הנביבסשת םרכ 

יתרמא23520. ןושמשלט  ןב  רזעיבא  "עגינרב , םילשורישת

יתרמא23521. המלשלט  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבסשת ינב 

תוכרב23522. והילאלט  יכדרמ  ןב  ריאמ  "דילארב , םורדסשת רפכ 

םיכרכ23523.  2 דוד -  דודלט  לאוי  "הלגיפש , שמשעשת תיב 

םיכרכ23524.  2 אשד -  דודלט  רזעילא  "סאריפש , הינתנשת

"ה23525. יארה היחתפלט  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , קרבנשת ינב 

םימשה23526. לאומשלט  ןב  לאפר  "חםולב , קרוי New Yorkישת וינ 

םימשה23527. קחצילט  "דהיאדה , םילשורישח

םיכרכ23528.  2 םימשה -  יולהלט  לאומש  ןב  היעשי  "ט,טארב , פרת ], ןודנול

םייח23529. יבצלט  יכדרמ  ןב  השמ  םייח  "ודלוהנייר , בובל Lvovכרת

םייח23530. רעבלט  בד  ןב  םייח  "זלגס , קרבכשת ינב 

תבש23531. תוכאלמ  םייח -  ריאילט  ןב  םייח  "טאטופח , קרבסשת ינב 

א23532. םייח -  דודלט  תיראש  ללוכ  "חץבוק  קרבנשת ינב 

הרומת23533. םייח -  םהרבאלט  ןב  סורדוט  םייח  רלשרה ,
"טלארשי סשת

.23534< השדח הרודהמ   > םייח השמלט  ןב  םייח  "טרדנלדירפ , "דסשת מח

ןירדהנס23535. םייח -  יולהלט  םייח  "ארעיונריט , ןפרוטנאעשת

.23536< תילגנאב  > םייח לאומשלט  "גלט , "דעשת מח

םייח23537. םולשלט  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "דרפוס , םילשורינשת

א23538. םייח -  השמלט  ןב  םייח  "טרדנלדירפ , ןאילקב Becleanסרת



םיכרכ23539.  14 םייח -  לאומשלט  "זלט , ןימינבסשת די 

הכרבהו23540. םייח  השמלט  ןב  םייח  "חרדנלדירפ , הלשימרפ Przemyslנרת

ןומרח23541. םולשלט  סחנפ  "בקלופ , כשת

ןומרח23542. םשלט  "דםוליעב  תפצשח

םיכרכ23543.  2 ןומרח -  ןהכהלט  םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

תודלי23544. ןועמשלט  ןב  דוד  "וינאיס , םילשורימשת

תודלי23545. ןאמסוזלט  ןב  באז  "ח,ץבעי , ,נרת אנליוו

ךתודלי23546. קחצילט  ףסוי  "אןמרבליס , דעלאעשת

םילשורי23547. בייללט  אדוהי  "דןייטשנרוה , םילשורישח

םיכרכ23548.  2 הכרבל -  ימרלט  םימחר  "טוהיכרב , םילשורינשת

לארשיל23549. לארשילט  "וסנג , םילשוריסשת

תבל23550. ךוניח  יקרפ  לארשיל -  ןורכזלט  "הרפס  ןויצעסשת רוא 

םיכרכ23551.  2 לארשיל -  רדנסכלאלט  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"ויבצ םילשוריסשת

תבש23552. לארשיל -  היננחלט  ןועמש  ןב  ריאמ  לארשי  "אןוטיב , קרבפשת ינב 

םיכרכ23553.  8 לארשיל -  ןויצלט  ןב  והילא  ןב  לארשי  "מרברג , דשת

ןתנ23554. םרמעלט  ןב  ןתנ  "זרנטעטשעג , קרבסשת ינב 

תבש23555. דודלט  בקעי  ןב  דג  חנ  "וביורטנייוו , שת

םיקחש23556. לואשלט  ןב  קחצי  םייח  "אברוק , סיאולשת .טס   St. Louis

.23557( דוד ןורכז   ) ב היחת -  לש  לאיחילט  ןב  בקעי  דוד  גנאוושלוא ,
"עלכימ קצולס SlutsKרת

הרות23558. ךורבלט  והילא  "דןמלרפ , קרבסשת ינב 

.23559< השדח הרודהמ   > הרות הדוהילט  ןרהא  ןב  ריאמ  "הקירא , קרוי New Yorkסשת וינ 

"ס23560. שה תויגוסב  הרות -  ןהכהלט  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "וקוק , הירבטעשת

םיכרכ23561.  2 הרות -  הדוהילט  ןרהא  ןב  ריאמ  "זקירא , קרוי New Yorkשת וינ 

היחת23562. הדוהילט  םייח  "אלארשי , תיליעסשת ןיעידומ 

היחת23563. ףסוילט  ןב  קיזייא  קחצי  "בןאמדירפ , סיאול St. Louisפרת .טס 

היחת23564. השמלט  ןב  ןבואר  "בתוילגרמ , בובלפרת  Lvov

אחלודבד23565. לאנתנאלט  "דןהכ , "דשח מח

בלח23566. דדועהלט  "אילאומש , חרפתעשת

ןורכזו23567. תודע  רפס  הליהקץמולט -  "ורפס  לשת

הליהקשטשולט23568. "ארפס  לשת

אטיל23569. זלט  רפס  הליהקזלט -  "דרפס  ביבא Tel Avivמשת לת 

תבש23570. סחנפילוטלט  לארשי  "ארנדוב , Lakewooמשת .נ ג ' דווקיל 

הימחנ23571. לארשיילט  ןב  הימחנ  "דןאמדירפ , צרת

ןטק23572. והילאתילט  דוד  ןב  לאונמע  "טסיקור , ,צקת האיציניו

תורוא23573. םולשיללט  ןב  ירוא  השמ  "ורלק , ןילבול Lublinצרת

תורוא23574. ילתפניללט  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , ביבא Tel Avivטשת לת 

.23575< השדח הרודהמ   > תורוא םולשיללט  ןב  ירוא  השמ  "דרלק , קרבעשת ינב 

םיכרכ23576.  5 ארקמ > - םינש   > תורוא לואשיללט  ןב  בוד  רכששי  "חןיבור , קרבסשת ינב 



םיכרכ23577.  10 הרותה > - תוישרפ  לע   > תורוא לואשיללט  ןב  בוד  רכששי  "גןיבור , קרבנשת ינב 

םיכרכ23578.  7 הנשה > - ידעומ  לע   > תורוא לואשיללט  ןב  בוד  רכששי  "דןיבור , קרבנשת ינב 

םיכרכ23579.  4 הליפת > - ירואיב   > תורוא לואשיללט  ןב  בוד  רכששי  "גןיבור , קרבסשת ינב 

םילהת23580. לע  תורוא  לואשיללט  ריאמ  ןב  םהרבא  "אקינזר , הודצרת  Deva

תוכרב23581. עבשו  ןיסוריא  תכרב  הכרב -  אקבונכמיללט  אזלעב  ידיסחד  "עהבישי  קרבשת ינב 

הכרב23582. םהרבאיללט  רמות  "זונונו , ןיעידומעשת

תעד23583. "פץבוקיללט  "דשת מח

המכח23584. לואשיללט  ןב  בוד  רכששי  "עןיבור , קרבשת ינב 

הדנ23585. רהט -  ריאייללט  ןב  לט  "זראוד , םילשוריעשת

שרדמ23586. המלשיללט  ןהכ , - "בסארוד ןויצעעשת רוא 

תוכלמ23587. לואשיללט  המידקאכלמ ,

תדרומה23588. יניד  לאומש -  םהרבאיללט  ןב  לאומש  "גונאדילוט , ןויצלסשת ןושאר 

הנש23589. הירכזיללט  ןב  ןתנ  "צאריפש , בונרו Vranov Nadרת
Top

הבושת23590. קחצייללט  ףסוי  "זכ"ץ , תובוחרסשת

םיכרכ23591.  2 )ןירימט -  ךרוע לארשי ( "בקוטשניו , םילשורימשת

אגרשאנט23592. רכמטוג ,

אתיישקד23593. אנימלזאנט  המלש  "בגרבניו , "דעשת מח

םיכרכ23594.  14 למעה -  תוריפ  באזאנט  "טץמנייטש , קרבעשת ינב 

םינברה23595. תדוגא  ןופ  טכיראב  אטילסייקיטעט  םינברה  אטילת"שתדוגא 

תליהק23596. תודלותמ  םיטרפו  תומש  ץבוק  חופת , שטעט - 
הליהקשטעט "דרפס  עבשנשת ראב 

השמתומיעט23597. "גתליש , "דעשת מח

ךורב23598. יולהםעט  אגרש  ןב  ךורב  "טיקסבורזייל , היפלדליפלשת

ךורב23599. בקעיםעט  ןב  טידנב  ךורב  "חןאמסקילג , Lodzפרת זדול '

.23600< השדח הרודהמ   > ךורב יולהםעט  אגרש  ןב  ךורב  "היקסבורזייל , היפלדליפעשת

הליפתב23601. בקעיםעט  דוד  ןב  םענ  "פרסל , םילשורישת

ארמגה23602. םהרבאםעט  ןב  ימולש  "אןוטיב , שמשפשת תיב 

הכלהה23603. םהרבאםעט  ןב  ימולש  "זןוטיב , שמשעשת תיב 

םיכרכ23604.  2 םייחה -  םהרבאםעט  ןב  ימולש  "דןוטיב , שמשעשת תיב 

םיכרכ23605.  8 יבצה -  ריאמםעט  הדוהי  ןב  קחצי  יבצ  "ןץיבומרבא , קרבשת ינב 

הגיגח23606. יבצה -  םשםעט  "דםוליעב  תיליעשח ןיעידומ 

החמשה23607. םהרבאםעט  ןב  ימולש  "פןוטיב , שמששת תיב 

תעדו23608. הידעסםעט  ןב  והילא  םנא , - ג' "ז ערת
"ח הסוס Sousseערת

תעדו23609. לאיכלמםעט  "דלדנמ , םילשוריעשת

תעדו23610. םייחםעט  ןרהא  "ולבל , םילשוריעשת

םיכרכ23611.  3 תעדו -  לאומשםעט  ןב  לאיחי  "גףוהשיפ , םילשוריסשת

םיכרכ23612.  3 תעדו -  רשאםעט  ןב  השמ  "דךובנרטש , "דשח מח

םיכרכ23613.  6 תעדו -  דעלאםעט  דןפוא , "" דשח '' מח



חירו23614. דודםעט  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

םינקז23615. סינותמםעט  רזעילא , "ויזנכשא , Frankfort on theטרת
Mai

םינקז23616. םנובםעט  החמש  ןב  באז  רשא  "ורנרוו , םילשוריטשת

ןח23617. דודםעט  בקעי  ןב  דג  חנ  "אביורטנייוו , ישת

רקיעכ23618. קודצםעט  "זיזנכשא , ךיריצנשת

תבש23619. תנקת  ףסומל  ןהכהםעט  םהרבא  ןב  "דףסוי  היצנו Veniceסש

רקיעל23620. לאירבגםעט  ןב  ןהכה  קחצי  יבצ  "ארלדא , ביבאלשת לת 

"ד23621. של םהרבאםעט  ןב  והילא  גזומא , "גןב  ונרווילכרת  Livorno

חבשל23622. יולהםעט  רזעילא  ןב  לדנמ  םחנמ  "ואפלוו , םילשוריסשת

תונליאה23623. תכרב  חבשל -  השמםעט  "בריפס , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ23624.  2 חבשל -  לאומשםעט  ןב  לואש  "דונאדילוט , שמשעשת תיב 

אתכלהד23625. דודאמעט  לאומש  ןב  יבצ  סחנפ  "דןמרה , קרבנדת ינב 

םיכרכ23626.  2 ארקד -  ןבאמעט  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "גבקעי  קרבעשת ינב 

אתעיבשד23627. לאגיאמעט  "זלאירא , ןיפסיחמשת

הדגה23628. לש  "דץבוקהמעט  עבראנשת תירק 

ושממו23629. ףסויומעט  דןמציו , "" תיליעשח ןיעידומ 

רתיהו23630. רוסיא  וארו -  םהרבאומעט  ןב  דוד  "אןזח , שמשסשת תיב 

וארו23631. גילעזומעט  רשא  "היקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

וארו23632. ןימינבומעט  "אסלוה , קרבסשת ינב 

הכוס23633. וארו -  בקעיומעט  דוד  ןב  םענ  "ארסל , םילשוריפשת

םיכרכ23634.  4 וארו -  ןויצומעט  - ןב ןב  יבצ  זלש , םש -  "בםוליעב  קרבנשת ינב 

םיכרכ23635.  2 וארו -  ןרהאומעט  ןומיס , "גןב  דודשאסשת

םימעטה23636. ןהכהימעט  בקעי  ןב  - "קחצי  םילשוריפרת

םיכרכ23637.  2 םיגהנמה -  קחציימעט  םהרבא  "דגנילרפש , ,שת ןילקורב

םיכרכ23638.  2 שידיא > -  > םיגהנמה קחציימעט  םהרבא  "טגנילרפש , בובלסרת

הרוסמה23639. רימזיוצמימעט  קחצי  ןב  "אבקעי  םדרטשמאית
Amsterdam

תווצמה23640. םחנמימעט  ןב  בוד  "זלפאר , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ23641.  2 לארשי -  תורפסב  תווצמה  ךירנייהימעט  ןב  קחצי  "וןאמנייה , םילשוריכשת

תוצמה23642. םייחימעט  ןב  הדוהי  "חאדנאל , םילשורישת

תוצמה23643. המלשימעט  ןילבה  םהרבא  - "זדלפנש , קרבסשת ינב 

תוצמה23644. ןימינבימעט  "גףסוי , םילשורילשת

.23645< םיאדוד יטוקיל   > תוצמה ןמחנימעט  ןב  השמ   ) הנוריגמ ארזע 
( תועטב סחוימ  "ן ) במר "ח( דנלבילקסשת

םיכרכ23646.  4 תוצמה -  ןימינבימעט  ןב  םחנמ  אטשוק Istanbulש"דיטאנאקיר ,

םיכרכ23647.  3 תוצמה -  המלשימעט  - רזכיבא , "ד משת
"ז זיראפמשת

ארקמה23648. ןומימימעט  רטע , "זןב  הפיחלשת

ארקמה23649. ןורהימעט  גארפלא ' "וובא  סירפ Parisכש



"א>23650. עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "ארשיפ , "דעשת מח

"ב>23651. עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "ברשיפ , "דעשת מח

"ג>23652. עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "דרשיפ , מח

ה>23653.  - "ד עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "דרשיפ , מח

ז>23654.  - "ו עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "דרשיפ , מח

ט>23655.  - "ח עשת  > הדגאבו הכלהב  ארקמה  ןמלזימעט  "דרשיפ , מח

"א23656. פשת  - "פ שת הפ -  לעבש  הרותו  ארקמה  ןמלזימעט  "ארשיפ , "דפשת מח

םיכרכ23657.  5 תוינשמה -  רזעילאימעט  השמ  ןב  ךורב  ןסינ  "גרמרק , רפסעשת תירק 

הטיחשה23658. ףולכמימעט  "דירסעלא , םילשורינשת

דנר23659. - גנר "ח  וא ןחלשה -  רזעילאימעט  םייח  "ביזנכשא , "דעשת בח רפכ 

תישארב23660. הרותה -  םוחנימעט  "הםאהארבא , עשת

"ת23661. חמש יטויפו  תונעשוהל  תוליפתה  תודוסו  אזימרגמימעט  הדוהי  ןב  "ברזעלא  סשת

םיחבז23662. באזימעט  לארשי  ןב  השמ  "ולזירב , םילשוריסרת

תרוסמ23663. םנובימעט  החמש  ןב  ביל  הדוהי  "חלזיימ , םדרטשמאפת
Amsterdam

ארקמה23664. תרוסמ  דיסחהימעט  לאומש  ןב  "אהדוהי  םילשורימשת

םיכרכ23665.  3 תוצמ -  ילבבהימעט  השמ  ןב  "אםחנמ  ןילבול Lublinלש

הכוס23666. השמימעט  ןב  עטנ  ןתנ  "ברבונאה , הזרוגדופ Podgorzeסרת

ךוניחה23667. רפס  דודימעט  "ורכאמנוש , םילשוריעשת

הרות23668. השמימעט  םייח  ןב  קחצי  לארשי  "ח , "בדרב הנליו Vilnaפקת

הרות23669. ןבוארימעט  ןב  רזעילא  "האנהכ , הוקלוז Zholkvaכקת

א23670. ארקמב -  םתועמשמו  השמםימעט  "חןאיול , םילשורילשת

דוקינו23671. םהרבאםימעט  "טגרבניו , ביבאכשת לת 

םיה23672. ןמ  עשוהיהפט  םייח  ןב  ןימינב  יקסבוסוק ,
ןויצ - "ך,ןב ,שת םילשורי

םינושאר23673. םינואג  םירקחמו -  ןסינםיטסקט  ןב  בקעי  "אןאמ , צרת

םיכרכ23674.  65 הלעמ -  לש  בולסלבארט  תדוהי  תשרומל  ינרות  "דןואטב  הוקתעשת חתפ 

םיכרכ23675.  3 גנוטייצ -  עשידוי  "הןותיערעינראווליסנארט  טגיסצרת

ץיבורט23676. רפס  הליהקץיבורט -  "זרפס  הפיחכשת

הליהקקסירט23677. "הרפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ23678.  2 הליהקבונרט -  "חרפס  כשת

תודעו23679. ןורכז  רפס  בוקיזד -  'ג -  הליהקזבונרט "גרפס  ביבאלשת לת 

הקבונרט23680. ונתרייע  הליהקהקבונרט -  "חרפס  ביבאלשת לת 

תויולג23681. לש  הידפולקיצנא  הליהקלופונרט -  "ורפס  ביבאטשת לת  םילשורי - 

יצוואנכעשט23682. יריע  עשוהייצוואנכעשט -  םולבנזור , הליהק -  רפס 
םהרבא השמ  ןב  "איכדרמ  ביבא Tel Avivישת לת 

רוכזי23683. רפס  התביבסו -  המלצרופ  הליהקרגנעשט , "זרפס  ביבאכשת לת 

הנש23684. םירשעו  האמ  ןסינ -  תורשקתההי"א  םוחו  רוא  "בדעו  פשת

"נ23685. שת ןסינ  קחציי"א  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "נןוסרואינש , שת

"א23686. בירל תושרד  ןרהאי"ב  ןב  ףסוי  "אגניסמ , ןישוטורק Krotoszynכרת



םירדנ23687. תוכרעמ -  םשי"ב  "דםוליעב  "דשח מח

זנאצ23688. תיבל  תורוא  בקעיי"ג  "דרעזייל , יסנומסשת

תורמאמ23689. בקעיי"ג  לאלצב  ןב  הירש  "זיקצילבד , קרבלשת ינב 

םימחר23690. לש  תודימ  לאקזחיי"ג  דוד  השמ  "בואדנל , קרבעשת ינב 

לאוי23691. ןוזח  שוריפ  םע  הנומאה  ירקיע  בקעיי"ג  לאוי  "והקרפס , דווקילסשת

םירקיע23692. קחציי"ג  םהרבא  "בהירנ , נשת

םירעשו23693. תומדקה  רואיב  םע  "ם  במרהל םירקיע  המלשי"ג  ןב  ןויצ  ןב  "טןייטשפא , םילשוריסשת

תודהיה23694. ישרש  דועסמי"ג  "גןהכה , םילשורילשת

הלואגה23695. גח  ולסכב  הלואגהי"ט  גח  ולסכב  "אי"ט  עבשמשת ראב 

ולסכ23696. ולסכי"ט  "די"ט  "דשח מח

ולסכ23697. "ל)י"ט  ומהו טקלמה   ) השמ "ותליש , םילשוריעשת

םוי23698. לש  ותוהמ  ולסכ -  "דךיתונייעמי"ט  םילשורישח

תורודל23699. ותועמשמו  םוי  לש  ותוהמ  ולסכ -  קחציי"ט  ןב  השמ  "דתליש , םילשורישח

בודאי23700. רפס  הליהקבודאי -  "זרפס  םילשוריכשת

דפסמל23701. ונלהאי  ראיו  "טןוכמ  "דעשת מח

הלעי23702. םהרבאהדואי  ןב  הדוהי  "גובוק , יקינולש Salonikaנרת

רוא23703. והיעשיריאי  ןב  ריאי  "הלקנרפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ23704.  2 רוא -  לכימריאי  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "בםיבלמ , השרו Warsawנרת

םיכרכ23705.  8 תעד -  ריאיריאי  "חףוטשדלוג , םילשוריעשת

תובא23706. העברא  קרפ  ךרד -  בקעיריאי  ריאי  "חךולב , קרבנשת ינב 

תמשנ23707. תליפת  רואיב  רקובה -  ריאיריאי  "דףוטשדלוג , קרבשח ינב 

םיכרכ23708.  2 ןחלושה -  ריאיריאי  "דליטרסו , לאעשת תיב 

םייח23709. לארשיריאי  םייח  ריאי  "עחקור , דודשאשת

ןיבמ23710. לאנתנריאי  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ23711.  2 ןיבמ -  בקעיריאי  ןב  לאפר  ףסוי  ןונ , "זןב  םילשורימשת

םיכרכ23712.  2 טפשמ -  דודריאי  ןב  הדוהי  ריאי  םחנמ , "זןב  םילשוריסשת

םיכרכ23713.  2 ורזנ -  היראריאי  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  קרבגרבדלוג , ינב 

ורנ23714. ריאיריאי  "גרנורב , "דעשת מח

ירנ23715. המלשריאי  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

ירנ23716. בדריאי  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבעשת ינב 

ביתנ23717. לארשיריאי  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
"טלאפר םילשוריצרת

.23718< בל חמשי  תרודהמ   > ביתנ יולהריאי  יכדרמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריסשת

.23719< יכדרמ ירבד   > ביתנ יולהריאי  יכדרמ  ןב  "טםהרבא  השרו Warsawלרת

ביתנ23720. יולהריאי  יכדרמ  ןב  "זםהרבא  השרו Warsawלרת

ביתנ23721. תבהלשריאי  ןוכמ  "דליבונרעשט -  דודשאשח

א23722. ביתנ -  ריאיריאי  "חןזח , םילשוריעשת

"ת23723. וש ביתנ -  ריאיריאי  "טוהילדג , "דעשת מח

ביתנ23724. ריאיריאי  "פרלטרב , תיליעשת ןיעידומ 



ביתנ23725. )ריאי  ורכזל  ) ןושש ןב  ריאי  "דאריפש , "דשח מח

םיכרכ23726.  2 תוביתנ -  םהרבאריאי  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"טקחצי םילשורינשת

םיכרכ23727.  3 תוביתנ -  ריאיריאי  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םיביתנ23728. עשוהיריאי  ןב  הדוהי  לארשי  ןוסנרהא ,
"ההשמ קרבנשת ינב 

הליפת23729. ירואיב  חיש -  ריאיריאי  "דףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ23730.  2 ישמש -  ריאיריאי  ןב  םהרבא  "טאטופח , הווקתנשת חתפ 

תורנה23731. תעבש  לאויוריאי  "בדנברה , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ23732.  2 ועבשיו -  םיונע  השמולכאי  "וןהכ , ןועמעשת

תובהלב23733. הרייע  הליהקאלאפמאי -  "דרפס  ביבאשח לת 

תורוכב23734. רפסב -  השמרמאי  "אדלבייז , קרבעשת ינב 

לארשילו23735. בקעיל  יקסרבטרמאי  לארשי -  בקעי  יקסבינק ,
לישעה עשוהי  "זםהרבא  נשת

םיכרכ23736.  3 ילואג ה - ' ןמלזורמאי  המלש  "גהראימ , דעלאעשת

םילשומה23737. דודורמאי  קחצי  "ברימע , קרבסשת ינב 

םיכרכ23738.  8 םילשומה -  דודורמאי  קחצי  "גרלג , תיליעעשת ןיעידומ 

ולסאי23739. ידוהי  תודלות  הליהקולסאי -  "ג,רפס  ,ישת ביבא לת 

ןרהאהניבוקאי23740. למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ביבאטשת לת 

םיכרכ23741.  3 באזראי ה - ' ןב  הירא  הדוהי  - ןתור , "ח תיליעעשת ןיעידומ 

הרותבש23742. םיקיספה  ראבל  קיספה -  לאפרראי  ןב  רסיא  לארשי  "באריפש , םילשורימשת

בקעי23743. ןונמאראי  ןב  לארשי  בקעי  "טןסינ , "דעשת מח

םיכרכ23744.  2 קחצי -  ןתנראי  קחצי  "חיול , קרבעשת ינב 

הרז23745. הדובע  םינפ -  רודגיבאראי  יבצ  ןב  ןרהא  לאיחי  "חטור , קרבעשת ינב 

"ד23746. ישת סערייאךובראי -  סאנעובב  תידוהיה  "דהליהקה  סערייאישת סאנעוב 

א23747. ןועמשךובראי -  "דשוברדפ , כשת

יולה23748. יולהאבי  והילא  ןב  "בףסוי  אטשוק Istanbulכרת

םיכרכ23749.  2 םייח -  םייחאבי  ןב  הדוהי  - דלאוונירג , "ז ערת
"ח ץו Vacערת

לט23750. והיעשיאבי  "חןייטשנרוב , םילשוריסשת

םיכרכ23751.  2 דידי -  ,אבי  ינרפעז ריאמ -  קחצי  עדיוהי , ןב 
הידידי "דהמלש  םילשוריעשת

הליש23752. לאקזחיאבי  רשא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,
"ויולה פרת

שדוק23753. תבש  הליש -  באזאבי  םייח  ןב  ביל  הירא  "אלקניפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ23754.  2 הליש -  דגיבאאבי  ןב  לאיחי  הירכז  "איבערש , ביבאמשת לת 

ץראה23755. אביקעלובי  ןב  השמ  והילא  קרבועשתלצרוא , ינב 

תולבויה23756. "אלובי  יר "ותבישי  משת

א23757. הדשה -  "אץבוקילובי  לאיזועסשת תיב 

ןור23758. המלשילובי  ןב  ןמחנ  ןור  "חןורש , םילשוריסשת

הצילח23759. וא  באזםובי  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , דרעשח



רבג23760. השמךרובי  ןב  ךרובמ  "הץנהרב , סינות Tunisנרת

שבדיו23761. ןורבחרחבי  ןב  ןתנוי  "וןייד , נשת

העד23762. קחציןיבי  לארשי  "דןהכה , "דעשת מח

.23763< תולעמה םרג  תובא -  ידסח   > תעד - ןיבי  דוד ןב  עשוהי  לארשי  קנורט ,
דוד סחנפ  ןב  הדוהי  קחצי  "בקנורט , בוקרטויפצרת  Piotrkow

תעד23764. ביניןיבי  "דריסנ , דעלאעשת

העומש23765. חמצןיבי  ןב  ןועמש  "דןארוד , ונרוויל Livornoקת

העומש23766. לאומשןיבי  םהרבא  ןב  ןועמש  רביירש ,
"זןימינב םירעינשת תירק 

.23767< השדח הרודהמ   > העומש חמצןיבי  ןב  ןועמש  "טןארוד , םילשוריסשת

העד23768. הרוי  העומש -  ןמלקןיבי  ןב  הדוהי  יכדרמ  "אןייב , דודשאעשת

העומש23769. הדוהיןיבי  ןב  ןתנ  "ורגנירב , קרב Bene Berakעשת ינב 

תוכלה23770. יקספ  העומש -  לבויןיבי  "אןתנ , ןולוחעשת

.23771< ןמוא המלש  ןוכמ   > העומש חמצןיבי  ןב  ןועמש  "וןארוד , םיבלעשעשת

.23772< םולש תבהא  תרודהמ   > העומש עשילאןיבי  ןב  ףסוי  "חוגודריב , םילשוריעשת

הלח23773. העומש -  ףסויןיבי  "בילתפנ , םילשוריפשת

םיכרכ23774.  2 העומש -  בילןיבי  הירא  ןב  רזעלא  "דוול , גרפ Pragueעקת

םיכרכ23775.  2 העומש -  עשילאןיבי  ןב  ףסוי  "הוגודריב , םילשוריסשת

םיכרכ23776.  3 העומש -  םהרבאןיבי  ןב  המלש  "ב,יזאגלא , נקת ונרוויל[

רמוא23777. ןימינבעיבי  ןב  ביל  הדוהי  "וטראביורג , Lodzצרת זדול '

רמוא23778. בילעיבי  הדוהי  ןב  דוד  השמ  ןייטשדלוג ,
"דןהכה םילשוריפרת

שיא23779. תשאכ  ןליאהמבי  "גיקסברומ , ילעעשת

"דץבוקהנבי23780. ץינאיבפ Pabianiceפרת

םיכרכ23781.  4 "טהנביהנבי -  םילשוריצרת

שדקמה23782. המלשהנבי  "סהדווערב , שת

שדקמה23783. םשהנבי  "הםוליעב  םילשוריעשת

הימכחו23784. רדסהההנבי  תובישי  םא  לש  "דהרופיס  הנביבסשת םרכ 

םיכרכ23785.  9 הרות -  ןועמששקבי  ןב  קחצי  "סןמפיוק , םילשורישת

תעד23786. ןיעידומושקבי  ןאיאב  תליהק  תעדל - " "
"טתיליע תיליעעשת ןיעידומ 

תואוקמ23787. תעד -  השמושקבי  ןב  לאומש  "הןטיבא , םילשוריעשת

והיפמ23788. הרות  ךלמילאושקבי  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םולשב23789. ומע  תא  לאנתנךרבי  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ23790.  6 לארשי -  לארשיךרבי  , "בןהכ ןולקשאמשת

םיכרכ23791.  27 לארשי -  הנויךרבי  םהרבא  "זקוטשניב , םילשורינשת

םיכרכ23792.  4 םחוריךכרבי ה - ' ןב  םולש  רזעילא  יולטור ,
"אןהכה םילשוריעשת

בוט23793. םולשרשבי  ןב  לאקזחי  "חרנטאר , הנליו Vilnaכרת

םימחר23794. לש  תודמ  והיעשיגי  ןב  ארזע  "דקיב , םילשוריעשת

הרות23795. םולשלידגי  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשורינשת



הדוהי23796. ןורכז  הרות -  ןושרגלידגי  עשוהי  ןב  שוביל  הדוהי  "טקנומ , השרו Warsawפרת

הרות23797. קחצילידגי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דמשת בח רפכ 

ג23798. שדחה - >  > הרות "וץבוקלידגי  םילשוריסשת

הרות23799. םייחלידגי  לארשי  "בןאמרקא , בוקרק Cracowסרת

םיכרכ23800.  7 קצולס > -  > הרות הרותלידגי  - לידגי  "ט קצולס SlutsKסרת

םיכרכ23801.  6 הרות -  הרותלידגי  - לידגי  "ו ערת
"ז ערת

םיכרכ23802.  9 הרות -  "וץבוקלידגי  לשת

םיכרכ23803.  19 "ד > - בח  > הרות "הץבוקלידגי  משת

םיכרכ23804.  5 אשרו > -  > הרות ילופלפלידגי  ידומלת  ינבר  "זץבוק  בוקרטויפפרת

םיכרכ23805.  4 הסדוא > -  > הרות הרותלידגי  - לידגי  "ט לרת
"ה הסדואמרת  Odessa

םיכרכ23806.  5 קדצ > - חמצ  ללוכ  "ד  בח  > הרות - ץבוקלידגי  "ז לשת
"ח םילשורילשת

םיכרכ23807.  37 ןודנול > -  > הרות ןנחלאלידגי  ןירפלה , "בךרוע : םילשורימשת

םיכרכ23808.  2 יקסרמבא > - ברה   > הרות הרותלידגי  "חלידגי  קצולס SlutsKפרת

םיכרכ23809.  7 הרות -  - לידגי  ףסוי יכדרמ  םהרבא  ןוסקרמ ,
םחנמ השמ  - רימדול , "ח םילשוריסשת

ב23810. רידאיו -  הרות  דוללידגי  "ד  בח "חללוכ  דולעשת

.238111 ביבש -  רזעילאהיגי  "טןישח , "דעשת מח

ךיפכ23812. עשוהיעיגי  ואל , "גרגה  ןויצעעשת רוא 

םיכרכ23813.  4 יכדרמ -  שריהתועיגי  יבצ  ןב  יכדרמ  - ליפראג , "ז סרת
"ד בוקרטויפ Piotrkowצרת

יכדרמ23814. לואשתעיגי  ןב  יכדרמ  "ייקסבוסוק , םילשורישת

לאומש23815. בילתעיגי  הדוהי  ןב  לאומש  "זםייהנפוא , גרפ Pragueסקת

ןוזח23816. )לגי  ךרוע  ) קחצי םהרבא  "הכ"ץ , ביבאכשת לת  םילשורי - 

בקעי23817. לאנתנלגי  ןב  הילדג  בקעי  "ביקסנילפת , קרבלשת ינב 

בקעי23818. הדוהילגי  ןב  יח  בקעי  "האלרוב , םילשורימרת

בקעי23819. ךורבלגי  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
' והילא "ו םילשוריסרת

בקעי23820. יוללגי  בקעי  ןב  םוחנת  לארשי  קדרד ,
"ולאומש םילשוריסשת

בקעי23821. ףסוילגי  ןב  בקעי  םייח  "הונאשראוו , יקינולש Salonikaכקת

.23822< לגי םהרבא   > בקעי - לגי  דועסמ ןב  בקעי  אריצחיבא ,
םהרבא "ההטופח , םילשורינשת

בקעי23823. ףסוילגי  ןב  לארשי  בקעי  "ארעקא , םילשוריעשת

בקעי23824. יולהלגי  איחי  ןב  בקעי  תבש , "אןב  ונרוויל Livornoמרת

.23825< ראובמה  > בקעי דועסמלגי  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םיכרכ23826.  3 בקעי -  םהרבאלגי  ןב  בקעי  יכדרמ  םייח  "טבילטוג , ןילקורבמשת

םיכרכ23827.  2 הרותה > - לע   > בקעי םהרבאלגי  ןב  בקעי  יכדרמ  םייח  "גבילטוג , ןילקורבנשת

םיכרכ23828.  2 בקעי -  םייחלגי  םהרבא  ןב  יבצ  בקעי  "עןמפוא , שמששת תיב 

םיכרכ23829.  2 בקעי -  דועסמלגי  ןב  בקעי  "ואריצחיבא , הירהנעשת



םיכרכ23830.  2 השדח > - הרודהמ   > בקעי םהרבאלגי  ןב  בקעי  יכדרמ  םייח  "דבילטוג , ןילקורבעשת

םיכרכ23831.  3 יבל -  בקעילגי  "ארפרודסדנרב , םילשוריעשת

ונבל23832. רזעילאלגי  ןב  לאגי  "טןולא , םילשורינשת

ךתעושיב23833. יביל  לאוילגי  "וןהכ , קרבעשת ינב 

ףסויןגי ה'23834. "טזג , דעלאסשת

תאצמו23835. ןרהאתעגי  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורימשת

יתאצמו23836. םשיתעגי  "טםוליעב  "דעשת מח

הרות23837. בא -  םהרבאדי  ןב  הדוהי  לאינד  "אךולב , ךיריצסשת

םיכרכ23838.  2 בא -  םהרבאדי  ןב  לאינד  "אךולב , םילשוריסשת

םולש23839. יבא  דודדי  ןב  םולש  ךבנפוא Offenbachת"פףסוי 

םולשיבא23840. םולשדי  ןב  םהרבא  "טשיעלב , ונרוויל Livornoפקת

םהרבא23841. םהרבאדי  "הןייטשדלוג , םילשוריסשת

םהרבא23842. םהרבאדי  ורדיזיא , - "חיאבג םדרטשמאיקת
Amsterdam

םיכרכ23843.  9 םהרבא -  םייחדי  םהרבא  ןב  בוד  לאיחי  "ברזנט , םילשוריסשת

ןרהא23844. ןורכזדי  "גרפס  םילשוריכשת

ןרהא23845. רכששידי  ןב  ביל  הירא  ןרהא  רפייל ,
"סבוד בובל Lvovרת

.23846< ןייטשנרב ןרהא  רל '  > ןרהא ןורכזדי  "זרפס  םילשורינשת

ןרהא23847. יזנכשאדי  הדוהי  השמ  ןב  יבצ  "טןרהא  יקינולש Salonikaצקת

ןרהא23848. בקעידי  השמ  ןב  לאומש  ןרהא  "גתרמת , בוקרטויפ Piotrkowפרת

ןרהא23849. ריאמדי  ןב  ןרהא  "טיקסבשאטס , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןרהא23850. ןועמשדי  ןב  ןרהא  "טשלביוט , "דמקת מח

ןרהא23851. דודדי  ףסוי  ןב  ןרהא  "דןמלירד , הרדחשח

"י>23852. תכב רבחמה  ינוקית   > ןרהא יזנכשאדי  הדוהי  השמ  ןב  יבצ  "טןרהא  יקינולש Salonikaצקת

םיכרכ23853.  6 ןרהא -  השמדי  ןב  ןרהא  - יראדנאפלא , "ה צת
"ו רימזיא Izmirכקת

םיכרכ23854.  2 ןרהא -  יולהדי  לאיחי  ןב  ןרהא  "הרביוט , םילשוריכשת

.238553 לודגה -  תבש  שורד  השדח > הרודהמ   > ןרהא די 
יולהםיכרכ לאיחי  ןב  ןרהא  "הרביוט , "דעשת מח

ויתודלותו23856. שודקה  םייחה  רוא  םייחדי  והילא  "חךבלרק , לשת

והילא23857. ןילבולמדי  לאומש  ןב  "בוהילא  םדרטשמאעת
Amsterdam

והילא23858. םהרבאדי  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , םילשורילשת

והילא23859. לאיחידי  לארשי  ןב  "הוהילא  אנליוסרת

והילא23860. יולהדי  והיעשי  ןב  והילא  "חףוסור , קרוישת וינ   New York

והילא23861. םהרבאדי  ןב  והילא  "טןעשמ , םילשורימשת

והילא23862. םהרבאדי  ןרהא  ןב  והילא  "גיקטולס , םילשוריכשת

והילא23863. "לדי  גס עשוהי  ןב  הנוי  והילא  "טיקסרפ , הנליו Vilnaמרת

והילא23864. קחצידי  לאומש  ןב  והילא  "י,ןאמסקאלפ , ,שת לאירטנומ



.23865< ןרהא ןורכז   > והילא ןילבולמדי  לאומש  ןב  "אוהילא  פשת

םיכרכ23866.  2 והילא -  רלוגורדי  בקעי  ןב  - והילא  "ס רת
"א םילשורילשת השרו - 

םיכרכ23867.  6 והילא -  והילאדי  "טרגניזלוש , םילשורילשת

םיכרכ23868.  4 והילא -  לאקזחידי  ןב  והילא  ןרהא  "דםלהליו , םילשורישח

ךלמילא23869. ןהכהדי  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "דןייטשניבור , השרו Warsawנרת

ךלמילא23870. ןהכהדי  ךלמילא  דוד  "ברפיולמרוטש , םילשוריעשת

ןישודיק23871. רזעילא -  תיליעדי  ןיעידומ  רימ  "וללוכ  תילעסשת ןיעדומ 

םיכרכ23872.  11 רזעילא -  "הץבוקדי  םילשורילשת

םיכרכ23873.  2 רזעילא -  הדוהידי  דוד  ןב  רזעילא  "אגרבצינ , השרו Warsawצרת

םיכרכ23874.  2 םילשורי > - ןוכמ   > רזעילא הדוהידי  דוד  ןב  רזעילא  "דגרבצינ , םילשוריסשת

רזעלא23875. לשהדי  עשוהי  דוד  ןב  רזעלא  ץיוורוה ,
"ליולה רת

א23876. רזעלא -  םלועדי  ייח  "גתבישי  ןודנוללשת

םיכרכ23877.  2 הנומא -  דודדי  ףסוי  "דןייטשלדא , "דשח מח

.23878< טקל  > "ת וש םירפא  יולהדי  סחנפ  ןב  םירפא  "לרציליב , שת

םירפא23879. לשיפדי  םירפא  "ורגרבניו , ביבאלשת לת 

םיכרכ23880.  2 םירפא -  יולהדי  סחנפ  ןב  םירפא  "לרציליב , שת

םיכרכ23881.  12 די - > בתכ   > יולה ב תיב  םירפא  יולהדי  סחנפ  ןב  םירפא  דירציליב , בתכ 

א23882. יח -  שיא  ןב  רפס  לע  םירפא  קחצידי  םירפא  "חיביב , קרבמשת ינב 

םויה23883. ינמז  חול  הירא -  ןרהאדי  ןב  הירא  "דראנגו , "דשח מח

םיכרכ23884.  2 רשא -  ןהכהדי  רשא  ןב  בוד  קחצי  "וקילג , יסנומנשת

םירצמה23885. ןיבב  חספדי  ןב  בוד  עשוהי  "זןייטשדלפ , קרבנשת ינב 

והינב23886. רזעילאדי  השמ  ןב  והינב  "טקחלדבע , םילשוריעשת

ןימינב23887. בודדי  ןרהא  ןימינב  "סיקסבוקניס , םילשורישת

ןימינב23888. קחצידי  ןב  ץקיקמ  ןימינב  "לידיד , הירבטשת

םיכרכ23889.  9 ןימינב -  םולשדי  ףסוי  ןב  דוד  ןימינב  "אבישילא , םילשוריסשת

תועובשבו23890. רמועה  תריפסב  חספדי  ןב  בוד  עשוהי  "גןייטשדלפ , קרבסשת ינב 

םירופב23891. חספדי  ןב  בוד  עשוהי  "חןייטשדלפ , קרבנשת ינב 

הרותה23892. תאירקב  חספדי  ןב  בוד  עשוהי  "בןייטשדלפ , קרבסשת ינב 

ךורב23893. ךורבדי  ןרטש , והילא -  לארשי  לקסד ,
יולה "זןתנ  םילשוריסשת

תישארב23894. הרותב -  יחדי  יול  ןב  ןד  באוי  "דינועמש , קרבעשת ינב 

הבושתב23895. לאינדדי  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"יהדוהי הבר Djerbaשת ג'

א23896. הבושתב -  םיסנדי  ןב  ףסוי  "חןהד , קרבעשת ינב 

לאירבג23897. יולהדי  ןתנ  ןב  לאירבג  "טראיוסד , הבלסיטרבצקת  Bratislava

םיכרכ23898.  4 דג -  הילדגדי  "טסייר , םילשוריעשת

הילדג23899. הילדגדי  לארשי  "עןמדירפ , קרבשת ינב 

דוד23900. הדוהידי  ןב  דוד  ןוטוב , "טיד  יקינולש Salonikaירת



דוד23901. אדוהידי  דוד  "הןייטשרבליז , סרת

והימרי23902. ירבד  דוד -  והימרידי  שילאק , דוד -  בקעי  "חשילאק , קרבנשת ינב 

הרותה23903. לע  דוד -  םהרבאדי  ןב  דוד  "הםייהנפוא , עשת

םיכרכ23904.  20 דוד -  קחצידי  םהרבא  ןב  דוד  ףסוי  "טםייהצניז , ךבנפוא Offenbachנקת

ילבעט23905. דוד  םהרבאדי  ןב  ילבט  דוד  "מיתרפא , בובל Lvovרת

ןימינבדי ה'23906. ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
"גםנוב פרת

.23907< השדח הרודהמ   > רתסא תליגמ  לע  ןימינבדי ה ' ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
"בםנוב קרוי New Yorkעשת וינ 

הקזחה23908. לאירבגדי  ןב  יבצ  לפוק  בקעי  "טןאמקיד , בובל Lvovמרת

םיה23909. די 
ףסוי ןב  םחנמ  לאימחרי  גרבציטש ,

"ובוד ירוגליב Bilgorajפרת

יולה23910. יולהדי  ןתנ  אבא  ןב  בוד  ףסוי  "טןיוול , קרוי New Yorkשת וינ 

יולה23911. לאקזחידי  ןב  בוד  רכשי  ןאמשיטופ ,
"זיולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ23912.  4 יולה -  יולהדי  החמש  ןב  בד  קחצי  "הרגרבמב , םילשוריכשת

םיכרכ23913.  7 יולה -  יולהדי  םולש  ןב  בד  קחצי  "טרטכש , םילשורינשת

םיכרכ23914.  2 יולה -  קחצידי  "דןאהד , קרבעשת ינב 

ריאמה23915. דודדי  יכדרמ  ןב  ףסוי  ןרהא  "וץרוק , סרת

ריאמה23916. שריהדי  יבצ  ןב  ריאמ  "דרלופנאיטסירק , השרו Warsawלרת

םיכרכ23917.  2 ריאמה -  דודדי  ףסוי  "הןאמפולק , ןויצעעשת שוג 

ךלמה23918. והילאדי  "דובמולאפ , יקינולש Salonikaסקת

ךלמה23919. הדוהידי  ןב  לאומש  "וואירילאוו , היצנו Veniceמש

םיכרכ23920.  3 ךלמה -  יולהדי  לארשי  ןב  רזעלא  - אדנאל , "ע קת
"ו בובל Lvovפקת

םיכרכ23921.  2 םילשורי > - ןוכמ   > ךלמה יולהדי  לארשי  ןב  רזעלא  "סאדנאל , םילשורישת

ןיעמה23922. בדדי  רכששי  "אןייטשלקניפ , הוקתפשת חתפ 

טפשמה23923. בקעידי  םייח  ןב  לאנתנ  דוד  ץרווש ,
"הםחנמ קרבסשת ינב 

רהנה23924. ןהכהדי  םהרבא  עשוהי  ןב  לאינד  "דרהנ , רימזיאירת

םיכרכ23925.  2 בוריעה -  דודדי  לארשי  "הןרטש , קרבנשת ינב 

םיכרכ23926.  4 הנטקה -  בקעידי  ןב  שירב  בוד  - בילטוג , "ז טרת
"ט גרעבסגינעקירת

םיכרכ23927.  2 השדח > - הרודהמ   > הנטקה בקעידי  ןב  שירב  בוד  "טבילטוג , םילשוריסשת

.23928( הכוס  ) ב "ז -  שרה "דץבוקדי  קרבשח ינב 

ןחלושה23929. השמדי  "גםייהסדליה , דנלבילקלשת

םשו23930. יתבשדי  דוד  דהשמ , '' מח

טחשנ23931. דימת  םשו -  בדדי  בקעי  "בןייטשגרב , םילשוריפשת

םיכרכ23932.  5 םשו -  לאילמגדי  ןב  לארשי  "טםיובנגייפ , קרוי New Yorkשת וינ 

בוט23933. םשו  הירבטמדי  דוד  "ע,ןאמפיש , רת ], םלשורי )



םיבוט ז"ל23934. ןב -  ןולובז  לארשי  תמשנל ר ' םשו  קחצידי  ןב  ןולובז  לארשי  םיבוט , ןב 
"ךריאמ ביבא Tel Avivשת לת 

הקזח23935. םשדי  "חםוליעב  "דסשת מח

םייח23936. יבצדי  ריאמ  ןב  לאוי  םייח  "אןהוד , םילשורימשת

םייח23937. הדוהידי  ןב  םייח  "חרדנלגנא , ןילעדעמרת

ךונח23938. בוסאסמדי  ךינעה  ךונח  "סרעייאמ , שת

םיזורח23939. השמדי  ןב  םושרג  היצנו Veniceת"קץפח ,

םיצורח23940. השמדי  ןב  קחצי  רזעילא  "טאריפש , השרו Warsawלרת

םיצורח23941. קחצידי  ןב  םהרבא  "הןולהצ , היצנו Veniceנש

הדוהי23942. ףסוידי  ןב  הדוהי  "ויזנכשא , יקינולש Salonikaעקת

הדוהי23943. םהרבאדי  ןב  הדוהי  דוד  "בןיוול , בובל Lvovלרת

.23944< חע - וס החילמו  םד  תוכלה   > הדוהי ג הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  - אדנאל , "ה לרת
"ו בובל Lvovסרת

.23945< זצ - זפ בלחב  רשב  תוכלה   > הדוהי ד הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "אאדנאל , אימאלאקמרת

.23946< דל תופירטו א- הטיחש  תוכלה   > הדוהי א הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "באדנאל , נרת

תופירט מ-ס>23947. תוכלה   > הדוהי ב הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "ואדנאל , בובל Lvovסרת

.23948< איק - חצ תובורעת  תוכלה   > הדוהי ה הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "האדנאל , נרת

הדוהי23949. םהרבאדי  ןב  ביל  הדוהי  ןתנ  ץיבוניבר ,
"זאבא קרוי New Yorkנרת וינ 

הדוהי23950. ףסוידי  ןב  דוד  "הלולמ , םילשורימשת

םיקספו23951. תובושת  הדוהי -  הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "באדנאל , םילשוריעשת

םיכרכ23952.  4 השדח > - הרודהמ   > הדוהי הנוידי  ןב  שוביל  הדוהי  "חאדנאל , םילשוריעשת

םיכרכ23953.  3 הדוהי -  הדוהידי  "וסירפ , םימודאסשת הלעמ 

ףסוי23954. ןושמשדי  ןב  היבוט  ףסוי  "חץיבומרבא , םילשוריפרת

ףסוי23955. לאוידי  ףסוי  "השטייד , טגיס Sighetלרת

ףסוי23956. ףסוידי  "וןהכ , םילשורימשת

ףסוי23957. עשוהידי  ףסוי  "ולעפפא , דווקילנשת

ףסוי23958. ףסוידי  םילשורירארח ,

ףסוי23959. סחניפדי  השמ  ןב  ףסוי  "איקסבולאיזד , ןילבול Lublinערת

ףסוי23960. ףסוידי  ןב  דוד  "דלולמ , םילשורימשת

םיכרכ23961.  4 ףסוי -  יולהדי  לאומש  ןב  אפזוי  ףסוי  "חןרטש , ןפרווטנאסשת

םיכרכ23962.  2 ףסוי -  םייחדי  ןב  ףסוי  - יתפרצ , "ו עש
"ז היצנו Veniceעש

םיכרכ23963.  2 ףסוי -  יולהדי  בוד  ןב  הדוהי  ףסוי  - גרבסארטש , "ח נרת
"ג םילשוריסרת

םיכרכ23964.  4 ףסוי -  באזדי  רזעילא  ןב  ןרהא  ףסוי  "וסוליראמ , Clujפרת זולק '

םיכרכ23965.  2 השדח > - הרודהמ   > ףסוי יולהדי  לאומש  ןב  אפזוי  ףסוי  "פןרטש , "בשת הרא

םיכרכ23966.  3 בהזה -  דיברו  ףסוי  יבצדי  םחנמ  ןב  אפזוי  ףסוי  - גרובנזור , "ג כרת
"ל הבלסיטרב Bratislavaרת

םחנמ23967. ינבא  ףסוי , םחנמדי  גרבנזור , אפזוי -  ףסוי  גרבנזור ,
"ויבצ קרבמשת ינב 



לאקזחי23968. יולהדי  לאקזחי  "גןייטשניול , "דנשת מח

םיכרכ23969.  2 לאקזחי -  סומינולקדי  ןב  לאקזחי  ןייטשנרוב ,
יולה ץרפ 

 - "ז שת
"א ןודנול Londonישת

ןימי23970. הדוהידי  םייח  ןב  בקעי  לאכימ  "טלארשי , רימזיא Izmirירת

םישדק23971. בקעי -  בקעידי  "הןהכ , נשת

קחצי23972. החמשדי  "גרנלו , סשת

קחצי23973. בקעידי  םהרבא  ןב  דוד  קחצי  "טקינזלז , קרבמשת ינב 

"ס23974. שה לע  קחצי -  לפוקדי  בקעי  ןב  יבצ  קחצי  יקסבונורא ,
"חןהכה הנליו Vilnaנרת

םיכרכ23975.  4 קחצי -  יאמשדי  ןב  קחצי  םהרבא  "בקילג , ימסרת - רעאוולאפילאהימ - רע

םיכרכ23976.  2 קחצי -  םהרבאדי  ןב  קחצי  "זןייד , ןולוחסשת

לאיתוקי23977. השמדי  ןב  ןמלז  לאיתוקי  רציבמד ,
"בבקעי בוקרק Cracowערת

לאיתוקי23978. םייחדי  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
"דיבצ סשת

לארשי23979. לארשידי  "וךילמייה , להיוא Satoraljaujhelפרת

לארשי23980. דודדי  םייח  ןב  לארשי  "חןמגילז , הנליו Vilnaמרת

ןיכרע23981. לארשי -  לארשידי  בקעי  "פגינק , "דשת מח

העד23982. הרוי  לארשי -  לארשידי  "אלטייד , קרבפשת ינב 

ןהכ23983. לאומשדי  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
בד הדוהי  בוקינזר , "דןהכה -  םילשוריסשת

תותירכ23984. תבש , ןהכ -  ןהכהדי  בד  לאיחי  "ערעוואדאפ , דווקילשת

ןהכ23985. ינדדי  ןהכה , ףסוי -  "חןהכה , משת

םיכרכ23986.  3 ןהכ -  רכששידי  ןב  ןסינ  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ23987.  5 ןהכ -  דודדי  "הןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ23988.  9 ןהכ -  ןהכהדי  והילא  ןב  הדוהי  דוד  "דשטיוד , םילשורימשת

םיכרכ23989.  2 ןהכ -  םייחדי  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "עןהכ , םילשורישת

עצמאב23990. ןהכ  ןהכהדי  דוד  ןב  בוד  הדוהי  "בקינפוז , םילשוריעשת

םיכרכ23991.  2 וב -  לכ  אדילמדי  ביל  הירא  ןב  "זדוד  ןימד Frankפת טרופקנרפ 

םיכרכ23992.  8 םיחאל -  יתרותהדי  הנחמה  יליעפ  "ארבח  ביבאכשת לת 

ןמיהל23993. ןורכזדי  "דרפס  משת

םשהל23994. םילשוריןטיבאדי 

וגימל23995. םייחדי  ןב  הדוהי  יבצ  "דסזומ , דווקילעשת

יתביתנל23996. ץרפדי  ןב  ןתנ  "דיקצינטס , שח

האפל23997. ףסוידי  ןב  ןרהא  "זןמדלפ , קרבכשת ינב 

הנש א23998. ארוקל -  המלשדי  "חימנוש , ביבאשת לת 

תועובש23999. העובשל -  םייחדי  ןב  בד  עשוהי  יקצניזדורג ,
"חהחמש םילשוריעשת

םירמושל24000. םייחדי  ןב  הדוהי  יבצ  "וסזומ , דווקילעשת

ויתודלותו24001. שמשו  רואמ  םייחדי  והילא  "זךבלרק , לשת

ריאמ24002. ףלוודי  באז  ןב  ריאמ  "גןאמיירפ , תפצ Safedערת



ריאמ24003. עשוהידי  ןב  ריאמ  דוד  "אשירפ , בובל Lvovמרת

.24004< השדח הרודהמ   > ריאמ עשוהידי  ןב  ריאמ  דוד  "זשירפ , םילשוריעשת

םיכרכ24005.  66 "א -  שרהמ לאקזחידי  "דרגלופ , "דעשת מח

לאכימ24006. לתוכהדי  תבישי  "גללוכ  םילשוריסשת

.24007< רושימ תאצוה   > יכאלמ בקעידי  ןב  יכאלמ  "אןהכה , קרבסשת ינב 

םיכרכ24008.  3 יכאלמ -  בקעידי  ןב  יכאלמ  "זןהכה , ונרוויל Livornoכקת

םיכרכ24009.  3 םילשורי > - ןוכמ   > יכאלמ ,די  ןהכה םהרבא -  ןב  דוד  םהרבא ,
בקעי ןב  "ויכאלמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ24010.  3 ךלמ -  בילדי  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "נןמ , םידיסחשת רפכ 

םיכלמ24011. דודדי  "וןמרביוז , קרבסשת ינב 

א24012. יכדרמ -  יתבשדי  םייח  ןב  דוד  יכדרמ  "גטרפלא , הנליו Vilnaמרת

יכדרמ24013. לימעלדי  רשא  ןב  יכדרמ  "וסירה , םילשוריטשת

יכדרמ24014. ילתפנדי  ןב  יכדרמ  "גגרבנטור , דווקילמשת

הכוס24015. יכדרמ -  יכדרמדי  "הךלמילא , םילשורינשת

השמ24016. המלשדי  ןב  השמ  םייח  "אוייליראמא , יקינולש Salonikaיקת

השמ24017. יבצדי  לאומש  ןב  דוד  השמ  "גץיבלאומש , בוקרטויפ Piotrkowערת

השמ24018. קחצידי  ןב  השמ  "טיערדא , םדרטשמאסקת
Amsterdam

השמ24019. ינרותדי  "הץבוק  ןורשהסשת תמר 

ארתב24020. אבב  השמ -  םוחנדי  ןוזח  "ותבישי  קרבסשת ינב 

השמ24021. רזעילאדי  ןב  השמ  "ברטומלרפ , השרו Warsawמרת

א24022. השמ -  לאינדדי  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"יהדוהי הבר Djerbaשת ג'

השמ24023. ןמדלפדי  באז  השמ  יברל  ןורכזה  "חרפס  םילשורינשת

םיכרכ24024.  9 השמ -  השמדי  "דןפג , "דשח מח

"ן24025. מאנ לאומשדי  ןב  םהרבא  םייח  "דהדנארימ , יקינולש Salonikaסקת

.24026< ןמית "ק  קד רדסה  ליל  יגהנמ   > הימחנ םשדי  "טםוליעב  קרבנשת ינב 

הדנ24027. ןתנ -  לאומשדי  ןב  ןתנ  דוד  תיליערלג , רתיב 

ןתנ24028. לארשידי  ןב  דוד  "זןתנ  ,פרת םלשורי

םיכרכ24029.  3 ןתנ -  השמדי  רטלא  ןב  הדוהי  ןתנ  רנטרוא ,
"זלאומש קרבכשת ינב 

א ב24030. תובושת - >  > רפוס ןועמשדי  ןב  השמ  "זרפוס , םילשורימשת

םיכרכ24031.  2 רפוס -  ןועמשדי  ןב  השמ  "טרפוס , טספדוב Budapestשת

סכ24032. לע  יסאסדי  "טןהכה , קרבסשת ינב 

שדוק24033. םע  לאכימדי  השמ , "זןב  דודשאעשת

האצוה24034. ינע -  םשדי  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

סחניפ24035. הדוהידי  ןב  בקעי  לאומש  סחניפ  "טרברג , ןודנול Londonפרת

םיכרכ24036.  2 לאיטלפ -  והיעשידי  דוד  ןב  לאיטלפ  "דדניירפ , עשת

.24037< ןיכורית רפס  םימכח , תכימס   > "ם אר ןתנדי  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "כןהכ , ביבא Tel Avivשת לת 

.24038[ ץישפיל  ] "ם אר ןורכזדי  "הרפס  םילשורילשת



"א24039. מר "א)די  מר  ) לארשי ןב  השמ  "ושלרסיא , בובלכרת  Lvov

"ה24040. מר יולהדי  דוד  ןב  יכדרמ  לאפר  "גייבולוס , ירוגליב Bilgorajפרת

המר24041. ףלוודי  באז  ןימינב  ןב  יבצ  השמ  הרמ Oradeaת"שסקופ , האידרוא 
M

ןירדהנס24042. השדח - > הרודהמ   > המר יולהדי  סורדוט  ןב  ריאמ  "והיפעלובא , םילשוריסשת

םיכרכ24043.  7 המר -  יולהדי  סורדוט  ןב  ריאמ  "זהיפעלובא , השרו Warsawמרת

םיכרכ24044.  2 םינומדק -  תוטישו  המר  יולהדי  סורדוט  ןב  ריאמ  "בהיפעלובא , םילשוריסשת

.24045< המדקה  > םינומדקה תטישו  המר  יולהדי  סורדוט  ןב  ריאמ  "זהיפעלובא , םילשורינשת

אמוי24046. לאפר -  קחצידי  ןב  םחנמ  "וץכ , באזעשת תעבג 

לואש24047. קחצידי  ןב  רכשי  לואש  "הקיב , םילשוריצרת

לואש24048. םהרבאדי  ןב  לואש  "גטרוגנייוו , ביבא Tel Avivישת לת 

.24049< םירדנ תודי   > לואש א שובילדי  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"איולה בובל Lvovירת

ב24050. לואש -  שובילדי  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"איולה בובל Lvovירת

םולש24051. רהנו  לואש  לואשדי  ןהכה , םולש -  "טןהכה , קרבסשת ינב 

םולש24052. רהנ  לואש , םולשדי  ןהכה , השמ -  ןב  לואש  "וןהכה , הבר Djerbaערת ג'

המלש24053. לש  המלשדי  ןב  קחצי  ןב  המלש  אנהכ ,
"טןהכה השרו Warsawכרת

החולש24054. בקעידי  ןב  ןימינב  "גןיוול , הנליוערת

םולש24055. םהרבאדי  ןב  םולש  "עיקסבונאיקול , בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ24056.  2 םולש -  קחצידי  בקעי  ןב  דוד  םולש  "זרגנוא , כשת

םיכרכ24057.  7 םולש -  בוטדי  םוי  היננח  ןב  בד  רכשי  ןמדירפ ,
"פאפיל שת

םיכרכ24058.  2 םולש -  םולשדי  ןב  ןרהא  "זלגופ , םילשוריעשת

המלש24059. המלשדי  לאירבג  "איקסנישטארפ , םילשוריכשת

המלש24060. ריאמדי  לארשי  ןב  ללה  המלש  "זרדיירפ , השרו Warsawלרת

המלש24061. קחצידי  ןב  המלש  ליקרמ  אבא  ןהכ ,
"גקיזיא השרו Warsawסרת

המלש24062. םהרבאדי  ןב  המלש  םייח  ארזע , - "וןב יקינולש Salonikaפקת

המלש24063. המלשדי  ןב  קחצי  "אשיורד , םילשוריסשת

המלש24064. ףסוידי  המלש  "בדופחמ , קרבעשת ינב 

תומבי24065. המלש -  בקעידי  "אןמלירד , עשת

דירפצנאג24066. "ש  רהמ תודלות  המלש -  םוחנדי  קחצי  "אהארטש , פשת

.24067[ םואבסונ  ] המלש ןורכזדי  "זרפס  משת

לאומש24068. לאומשדי  "דץיברוג , ןגשח תמר 

תובא24069. יקרפ  תלהק  הכיא , תור , תליגמ  ןועמש -  םייחדי  ןב  ןועמש  "אןוטיב , םילשוריעשת

אוצמ24070. תעל  הירארבדי  ןב  לאקזחי  דעלאןמטורד ,

ב24071. יפ -  השמרבדי  ןב  ףסוי  "זיסחנפ , "דסשת מח

לכב24072. ןהכהודי  המלש  םהרבא  ןב  "זוהילא  רימזיא Izmirכרת

השמ24073. םשןודי  "בםוליעב  םילשוריעשת



םיכרכ24074.  12 השמ -  בילןודי  הדוהי  השמ  "הץיבולפוק , םילשוריעשת

.24075< בקעי תיראש   > םירפא השמתודי  קחצי  ןב  בקעי  "זטנאפ , ןידרונילק Kleinwardeערת

םיכרכ24076.  2 םירפא -  השמתודי  ןב  לשיפ  םירפא  ןאמדלפ ,
"טלארשי םילשוריסשת

םיכרד24077. ריאמתודי  םייח  ןב  ןימינב  ףסוי  רנזאו ,
"דיולה ןודנולעשת

םיכרכ24078.  3 תיבה -  ריאמתודי  םייח  ןב  ןימינב  ףסוי  רנזאו ,
יולה

 - "ט עשת
"א קרבפשת ינב 

א24079. םייחה -  ריאמתודי  םייח  ןב  ןימינב  ףסוי  רנזאו ,
"ויולה ןודנולעשת

םיכרכ24080.  4 יולה -  ריאמתודי  םייח  ןב  ןימינב  ףסוי  רנזאו ,
"זיולה ןודנולעשת

תודמה24081. קחציתודי  יכדרמ  "עןמלדא , קוטסילאיברת

םיכרכ24082.  2 הנשמה -  לאינדתודי  הדוהי  "זסילג , םילשוריסשת

תבשה24083. לאכימתודי  ןרהא  ןב  בד  קחצי  "אטריביונ , פשת

םילכ24084. ריאמתודי  ןב  באז  הדוהי  "חרבוירג , קרבסשת ינב 

הרהטל24085. סחנפתודי  ןב  לאננח  "אחרוק , םילשוריסשת

.24086< השדח הרודהמ   > םירדנ קחציתודי  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "הגרבנזור , םילשוריעשת

םיכרכ24087.  2 םירדנ -  קחציתודי  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "גגרבנזור , השרו Warsawסרת

םיכרכ24088.  5 ןרהא -  דודידי  "דינורהא  תיליעשח רתיב 

והילא24089. דודידי  ןב  והילא  "חהפאפילאג , אטשוק Istanbulפת

והילא24090. והילאידי  "ויולה , קרבעשת ינב 

םיכרכ24091.  2 והילא -  קחציידי  והילא  "ץןזח , םילשורירת

אעיצמ24092. אבב  ןמא -  ינרותידי  "עץבוק  םילשורישת

לאירא24093. םייחידי  םהרבא  ןב  הירא  "חלמרכ , םילשוריסשת

דוד24094. לאומשידי  ןב  דוד  "גיטעומ , רי Algiersירת ' גלא

דוד24095. יולהידי  הדוהי  ןב  דוד  לאפר  "זוסאראק , יקינולש Salonikaכרת

יולה24096. יולהידי  בוד  ףסוי  "וזיירגנוי , עשת

ןחלשה24097. הידידיידי  "טירשוא , תיליעעשת רתיב 

קחצי24098. היעשיידי  ןב  קחצי  "זןייד , םילשוריסשת

.24099< תבש "ח  וא  > ןטקה הז  ןהכ  םייחידי  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "דןהכ , תיליעעשת רתיב 

.24100< הוצמ רב  םידעומ ,  > ןטקה הז  ןהכ  םייחידי  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "דןהכ , תיליעעשת רתיב 

"מ>24101. וח "ז , עהא "ד , רוי  > ןטקה הז  ןהכ  םייחידי  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "דןהכ , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ24102.  31 ןהכ -  םייחידי  השמ  ןב  דוד  ףסוי  "בןהכ , תיליעפשת רתיב 

השמ24103. טדנבידי  ךורב  ןב  יבצ  "הןייטיוג , שקפ Paksסרת

השמ24104. ימלשוריידי  "טהשמ  םילשוריכקת

השמ24105. הדוהיידי  ןב  השמ  בקעי  "הונאדילוט , תפצ Safedערת

השמ24106. לאומשידי  השמ  "אץיוורוה , אנליונרת

תוירוה24107. השמ -  אפילידי  רדנס  ןב  והילא  השמ  "ארטכש , קרבעשת ינב 

ירבע24108. דבע  השמ -  ןרהאידי  "בסלוה , םילשורינשת



םידי24109. השמ -  םשידי  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

תיבה24110. רה  ירעש  השמ -  תיבהידי  רה  ירעש  השמ -  - ידי  "א םילשורישת

םיכרכ24111.  6 השמ -  ךורבידי  ןב  השמ  "זונינשומלא , היצנו Veniceנש

םיכרכ24112.  3 השמ -  בודידי  םייח  ןב  השמ  "חםוק , סיאולפרת .טס 

םיכרכ24113.  2 השמ -  קחציידי  ןב  השמ  "אםאלס , סשת

םיכרכ24114.  3 השמ -  םהירדידי  ןועמש  ןב  השמ  "גןהכה , הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ24115.  4 השמ -  והיעשיידי  ןב  ףסוי  השמ  יקסבוק , ' צוב
"ודוד קרבנשת ינב 

רוא24116. הרותו  השמ  רזעלאידי  המלש  ןב  השמ  "זןוזניוול , השרו Warsawנרת

.24117< השדח הרודהמ   > רוא הרותו  השמ  רזעלאידי  המלש  ןב  השמ  "סןוזניוול , קרבשת ינב 

רפוס24118. באזידי  םייח  ןב  יבצ  הדוהי  "חגיטסול , ןצרבד Debrecenצרת

םיכרכ24119.  2 ךידבע -  באזידי  רשא  ןב  ףסוי  חדלישהטאר , '' עשת

םיכרכ24120.  3 "א -  מלע םהרבאידי  ןב  רזעילא  השמ  "אקחלדבע , שמשעשת תיב 

שודיק24121. ףסויידי  ןב  הירא  דוד  "וטריווניצ , םילשורינשת

א24122. ריאמדידי ה - ' ןב  ןימינב  "טןימינב , םירעיסשת תירק 

קחצי24123. לאומשדידי  ןב  קחצי  "פיספלא , הינתנשת

שפנ24124. בדדידי  בקעי  "הףאירק , םילשוריעשת

םיארונ24125. םימי  שפנ -  המלשדידי  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ24126.  9 שפנ -  יולהדידי  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "זבלרב , הוקתמשת חתפ 

םיכרכ24127.  10 ילבב -  דומלת  לע  שפנ  יולהדידי  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "הבלרב , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ24128.  38 ימלשורי -  דומלת  לע  שפנ  יולהדידי  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "הבלרב , הוקתסשת חתפ 

ינרותתודידי24129. "זףסאמ  םחורינשת

ךיתונכשמ24130. בדתודידי  קחצי  "אןאמלפוק , לזאבעשת

הנומא24131. בדוידי  קחצי  "טןמקורב , םילשורילשת

הנומא24132. ןויצוידי  - ןב ןב  יבצ  "מזלש , השרו Warsawרת

הנומא24133. דודוידי  םייח  "זןייטשריפס , שמשעשת תיב 

םיכרכ24134.  3 הנומא -  ןרהאוידי  לאומש  "טןזור , הלופעעשת

א-ב24135. השמ -  לש  השמוידי  "בוקסירפ , יקינולש Salonikaעקת

ץינידיל24136. די  הליהקץינידי -  "גרפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ24137.  14 ןולוחןועידי -  "ד  בח "מתיב  ןולוחשת

ןוזמב24138. םיקרח  ןינעב  ןרהאןועידי  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

א24139. ןירדהנסה -  "חץבוקןועידי  םילשוריסשת

םיכרכ24140.  2 דומלתבש -  עבטה  היראתועידי  ןב  יבצ  םחנמ  "ג,ןיסקאט , ,סרת אשראוו

"ט24141. כשת ןוכמה -  הכלהתועידי  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "טןוכמ  םילשוריכשת

םיכרכ24142.  7 תירבעה -  הרישה  רקחל  ןוכמה  טויפהותועידי  הרישה  רקחל  ןוכמ  - .םילשורי  "ג צרת
"ח ביבאישת לת  - ןילרב

א24143. תודהיה -  יעדמל  ןוכמה  "הץבוקתועידי  םילשוריפרת

תבשה24144. ףסויתועידי  ןב  ריאמ  "ורלסק , קרבסשת ינב 

םירועישה24145. םהרבאתועידי  ןב  הדוהי  לאירבג  "הדלפנטכיל , השרו Warsawכרת

ןניינעו24146. שינרוג  תופסות  לע  תושדח  לארשיתועידי  עמש , "ואת  ןג Ramat Ganלשת תמר 



הרהטה24147. ללהתעידי  רמייהטרו , לואש -  השמ  ןיילק ,
"ל) ומ "ד - קרבסשת ינב 

אתיירואד24148. קפס  קפסה -  ןהכהתעידי  יול  ןועדג  "הןיקיאדוי , םילשוריעשת

םיכרכ24149.  6 "ס -  שה ןורודתעידי  "ולטנמולב , דודשאעשת

םיכרכ24150.  2 תבש -  הדוהיתעידי  "ארטלרביג , קרבפשת ינב 

האלמה24151. לאויךדי  "חץיבוקפל , "דסשת מח

דנאלטעל24152. ןיא  לדנמןדי  "גהבוב , ביבאלשת לת 

םיכרכ24153.  3 םכיתורוד -  םשועדי  "זםוליעב  םילשוריסשת

תאצמו24154. והילאתעדי  ןב  םהרבא  "ויקסבלשוק , םילשוריסשת

ןויצל24155. ןויצשורדי  ןב  ןב  לאוי  "הןיקצורוס , קרבעשת ינב 

םיונע24156. חנךרדי  ןב  קחצי  דוד  "ןסנומולס , םילשורישת

הרותה24157. יקוספב  הבר -  אמלש  ןהכהאהי  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטעשת

ךרובמ24158. אבר  הימש  יכדרמאהי  "חגרבנירג , הנביבסשת םרכ 

היראה24159. באזהגהי  ןב  הירא  קי , ' "דצנרמופ "דשח מח

המכח24160. שדקהגהי  םיק  ןב  בוד  "וןזייאנייטש , הנליו Vilnaצקת

םיכרכ24161.  2 המכח -  ןהכההגהי  והילא  ןב  לאירא  "חןשרד , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ24162.  2 המכח -  קחציהגהי  ףסוי  "חקאטשלעגייפ , דווקילעשת

םייחתודהי24163. לארשי  "טלטניול , שת

.24164< שידיא  > קחציתודהי "דרעלאז , שח

ד24165. רואמותודהי -  תודהיה  יניינעל  ןואטב 
הרותבש

 - "ז שת
"ח ,שת םילשורי

םיכרכ24166.  2 קחציתודהי -  "דרעלאז , שח

םיכרכ24167.  11 הנמאנהתודהי -  תודהיה  "אןואטב  הינתנלשת

דורוהזוא24168. ראווגנוא -  ףסויתודהי  השמ  ןב  הדוהי  "דלגיפש , ביבאנשת לת 

הבושתב24169. םירזוחה  רוד  הילטיא  השמתודהי  ןב  לאומש  "דךברעיוא , עבשלשת ראב 

תינבר24170. תורפסו  ןאריא  לאינדתודהי  "טקידצ , םילשוריעשת

םיטבשה24171. תרשעו  ןטסנגיפא  ןבוארתודהי  "גינאשק , םילשוריעשת

זנכשא24172. ללהתודהי  םייח  ןושש , "חןב  לשת

היפויתא24173. לאכימתודהי  "הידלאניורק , םילשוריסשת

לבב24174. םושרגתודהי  "וסנפרה , קרבלשת ינב 

היגהנמו24175. הילודג  הראכוב , ארויגתודהי  "חבולייזופ , םילשוריסשת

תיטיבוסה24176. היסורב  לארשיתודהי  ןב  והילא  ןרהא  ינושרג ,
"אןושרג םילשוריכשת

םיכרכ24177.  2 הממדה -  יבצתודהי  ילתפנ  "דבילטוג , םילשורימשת

םיכרכ24178.  2 הנידמהו -  הרותה  לאירואתודהי  "ברמיצ , םילשוריעשת

תירצונ24179. תונוויו  יבצתודהי  ירוקנא ,

הקיטסימו24180. םשתודהי  "טםוליעב  "דעשת מח

הקיטסימו24181. ףסאתודהי  "פיביב , "דשת מח

תורצנו24182. יבצתודהי  קוק , ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
קחצי םהרבא  ןב  "אהדוהי  םילשוריעשת



תויעבט24183. לעו  ןרהאתודהי  השמ  ןב  םהרבא  "דטורניו , םילשורישח

םינורחאה24184. תורודב  ןאבח  קחציתודהי  ןב  הידעס  "זףוטעמ , ביבאמשת לת 

בול24185. הליהקתודהי  "ךרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

היבטל24186. הליהקתודהי  "גרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ24187.  5 אטיל -  הליהקתודהי  "ךרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ24188.  2 אטיל -  אטילתודהי  תודהי  "ט.אטיל  םילשוריישת

יהמ24189. לשיפתודהי  עשוהי  "הסקאז , םילשורימשת

חרקה24190. ירהל  רבעמ  לארשיתודהי  "הרבה , "דנשת בח רפכ 

םירצמ24191. והילאתודהי  "חרותשא , לשת

י"ז24192. תואמב ט"ז -  םירצמ  לאכימתודהי  "חןמטייל , ןגלשת תמר 

וקורמ24193. לאפרתודהי  ןוחמש , "דןב  דולנשת

וקורמ24194. ימעתודהי  ןב  "ורכששי  םילשורילשת

דרפס24195. נתודהי  בא ' "חקלופ , לשת

תחא24196. לגר  לע  םייחתודהי  ןב  החמש  "זזר , ןולוחלשת

אדרויפ24197. ןרהאתודהי  םייח  "דןמניה , קרבשח ינב 

דהשמ24198. יסונאו  סרפ  ןבוארתודהי  "אינאשק , םילשוריעשת

הקירפא24199. ןופצ  .ז.חתודהי  "חגרבשריה , לשת

.24200( היפרגויליביב  ) הקירפא ןופצ  םהרבאתודהי  "עלטה , םילשורישת

האושה24201. דעו  התומדקמ  םירק  לאקזחיתודהי  "אןרק , ביבאמשת לת 

.242021 הינמור -  הינמורתודהי  ידוהי  לש  תירוטסיהה  "אהרבחה  ביבאמשת לת 

ןמית24203. הדוהיתודהי  "חיבהצר , לשת

היתוריציו24204. ןמית  ףסויתודהי  "גרעש  "דלשת מח

םיכרכ24205.  7 יולןותודהי -  ןב  לאומש  "איקצירטסיב , "דעשת בח רפכ 

םלשוריו24206. ןומולסהדוהי  השמ  לאוי  לש ר ' "וונותע  םילשוריטשת

לארשיו24207. היחתפהדוהי  ןב  קחצי  "זןרוקנטשרג , קרב Bene Berakשת ינב 

הלעי24208. האינילוקמהדוהי  הדוהי  "ניניס , םילשורירת

הלעי24209. םיסנהדוהי  ןב  רכששי  "סדאדח , םילשורישת

םיכרכ24210.  2 הלעי -  םייחהדוהי  ןב  הדוהי  - ןהכ , "ה פרת
"ו םילשוריפרת

ושדקל24211. תוכרעמהדוהי  "טתפוסא  רפססשת תירק 

הליעמ24212. תוחנמ , םיחבז , ושדקל -  הדוהיהדוהי  לאיתוקי  "חםיובנירג , םילשוריעשת

יקקוחמ24213. םחנמהדוהי  סחנפ  ןב  הירא  הדוהי  "ורטלא , םילשורינשת

והילאידוהי24214. "דיאבג , "דשח מח

ןזור24215. וא  ןרהאידוהי  למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ביבאישת לת 

הרשע24216. עשתה  האמב  רימזיא  בקעיידוהי  יאנרב , םייח - "הרברג , םילשורימשת

הילטיא24217. ונאידוהי  ' צול "דסאט , ביבאשח לת 

הירי24218. ' גלא םהרבאידוהי  חילאמלא ,  - לאכימ "גיקסנא , םילשוריכשת

היפויתא24219. ןהכהידוהי  באז  ןב  םחנמ  "הןמדלו , םילשורימשת

הכלה24220. ירקח  םתשרומו -  היפויתא  ןהכהידוהי  באז  ןב  םחנמ  "טןמדלו , עשת



לארשי24221. ץראב  לבב  םהרבאידוהי  בקעי , "מןב  םילשורישת

תוצופתב24222. לבב  םהרבאידוהי  בקעי , "הןב  םילשורימשת

תונורחאה24223. תופוקתב  לבב  םהרבאידוהי  בקעי , "נןב  םילשורישת

ונימי24224. דע  םינואגה  תפוקת  ףוסמ  לבב  םהרבאידוהי  בקעי , "טןב  םילשורילשת

רעיב24225. לאיחיידוהי  "וןייטשטאנארג , ,טשת ביבא לת 

ולכיו24226. דוסב  והיתתמידוהי  "דןוסרזלג , םילשוריסשת

הירגנוה24227. הירגנוהידוהי  ידוהי  תודלות  רקחל  "מהדוגאה  ביבאשת לת 

םיכרכ24228.  2 לארשי -  ץראב  חרזמה  דודידוהי  השמ  - ןואג , "ח פרת
"ח םילשוריצרת

םילשורי24229. חנידוהי  המלש  ןב  דוד  "אץיברוג , ,שת םילשורי

ןאתסידרוכ24230. ךיראידוהי  "חרווארב , םילשורישת

לצומ24231. ארזעידוהי  "אודאינל , למרכמשת תריט 

והמו24232. והימ  םהרבאידוהי  "וןמרוק , ביבאלשת לת 

םירצמ24233. רואיידוהי  1974תב 

תיקוולסה24234. הירוס  ןמורידוהי  "זקליו , ביבא Tel Avivמשת לת 

גנוק24235. גנוהו  ןיס  ןבוארידוהי  "גינאשק , םילשורינשת

לארשי24236. ץראב  דרפס  השמידוהי  קחצי  "חלאונמע , ביבאכשת לת 

ןדע24237. ןבוארידוהי  "זינורהא , ביבאסשת לת 

סרפ24238. רזעלאידוהי  םייח  ןב  אנינח  "ט,יחרזמ , ,ישת ביבא לת 

היתוביבסו24239. הדעצ  הידבועידוהי  "בץבעי , עשת

בונישיק24240. םהרבאידוהי  ןב  קחצי  "יןרוק , ,שת ביבא - לת

יקינולאש24241. דודידוהי  "גיתשנבב , םילשורילשת

"ט24242. יה האמב  ןמית  ףסויידוהי  "ויבוט , ביבאלשת לת 

ביבא24243. לתב  ןמית  יבצידוהי  ןב  יכדרמ  סחניפ  "היקסבייארג , םילשוריצרת

םהיתורימזו24244. ןמית  הדוהיידוהי  ןב  יבצ  םהרבא  "טןוסלדיא , ,סרת םילשורי

םיכרכ24245.  2 שואי -  לא  דודםידוהי  ןב  המלש  "דרציפש , םילשורישח

יביראקה24246. רוזיאב  יבצםידוהי  "ארקול , םילשורינשת

תיברע24247. ץראב  'הםידוהי  צילפ הד  ביבא1978וצנר  לת 

הינודקמ24248. לש  ףסכה  תורכמבו  תוריישה  יכרדב  הנחםידוהי  "דןוסבקעי , ביבאמשת לת 

הזעב24249. יגחםידוהי  "גןמרבוה , םירצננשת

תוצעומה24250. תירבב  תודהיו  לארשיםידוהי  ןב  והילא  ןרהא  ינושרג ,
"לןושרג םילשורישת

תינלופה24251. תורפסב  תודהיו  דודםידוהי  "אאנהכ , ביבאמשת לת 

א24252. "דץבוקתידוהי -  קרבכשת ינב 

.24253< יקלח  > טנראבתידוהי יול  תב  תידוהי  "טירויפיטנומ , ןודנול Londonלרת

טנראבתידוהי24254. יול  תב  תידוהי  "טירויפיטנומ , ןודנול Londonלרת

םיכרכ24255.  3 לאפרתידוהי -  קחצי  ןב  בוט  םש  ןיגאג ,
( ךרוע  ) והיקזחי

 - ת"ש
"ג ןודנול Londonשת

םיכרכ24256.  7 חורבתידוהי -  תונבה  ךוניחל  שדקומ  ןוחרי 
הנמאנה "דתודהיה  קרבכשת ינב 

שרופמ24257. יכדרמעשוהי -  קחצי  ןב  םירפא  "אףרוצ , ,שת ביבא - לת



"י24258. שר שוריפ  םע  םיטפוש  הכירעעשוהי   ) ביל יכדרמ  ןגובנלנצק ,
( "זתורעהו םילשורימשת

רוא24259. יבציהי  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"גשריה הינתנלשת

ןישודיק24260. רוא -  קחצייהי  "דןהכ , םילשוריעשת

רוא24261. ריאייהי  "חןמצרווש , םילשורינשת

םישנל24262. ךליחב -  םולש  םשיהי  "דםוליעב  "דשח מח

"ת24263. וש עשוהי -  ומיש  .תוכרב  ומש -  םהרבאיהי  ןב  ןועמש  "ויראריח , ביבאסשת לת 

םלועל24264. ומש  המלשיהי  ןב  בקעי  ביבח , - "וןבא הנוטלא Altonaסקת

החמשלו24265. ןוששל  החמשהיהי  ןב  הירא  הדוהי  "בץבעי , םילשוריפשת

בולעללהי24266. תבישי  "זץבוק  םילשוריטשת

רוא24267. "א)להי  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  הנליו Vilnaמרת

.24268( הדוהי תחנמ  ךותמ   ) רוא יולהלהי  ףסוי  ןב  ביל  "חהדוהי  בוקרטויפ Piotrkowפרת

.24269< והילא תירב   > שדוק תרדה  רוא , "א)להי  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  "דעשת מח

ב24270. ךורב -  רנל  בודלהי  דוד  ןב  ףסוי  - אדנאל , "ח ערת
"ט ןימד Frankערת טרופקנרפ 

ב24271. םירפסמ -  קחציםימולהי  "עןהכ , "דשת בח רפכ 

ןוששל24272. קחציםכפהי  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "פץרווש , שת

םיכרכ24273.  8 יש -  ישוליבוי  "טחבס , קרבסשת ינב  הירבט - 

א24274. הרותה -  לע  יש  ישוליבוי  "אחבס , קרבעשת ינב  הירבט - 

תורוא24275. םירמאמלבוי  םילשוריףסוא 

איה24276. ץיבלושלבוי  "דתחפשמ  "דשח מח

יחרזמה24277. לש  האמה  לבוילבוי  "ברפס  םילשוריסשת

זלט24278. תבישי  לש  האמה  זלטלבוי  "התבישי  ףלקיוולשת

יחרזמה24279. "ביחרזמהלבוי  םילשוריישת

הדובעו24280. הרות  תעונתל  םירשעה  הדובעולבוי  הרות  "טתעונת  וטנרוטצרת

הוקת24281. חתפ  תבישי  הלודגה  הבישיה  לש  םירשעה  הוקתלבוי  חתפ  "זתבישי  הוקתשת חתפ 

םיכרכ24282.  2 יניס -  האמהלבוי  ךרכ  יניס  "זץבוק  םילשורימשת

יבצ24283. יולהילבוי  יבצ  לאיחי  "אןגובלנצק , םילשוריעשת

לארשי24284. ילודג  ןופ  ןרהאי  לדנמדנגוי  םחנמ  בהז , "טישמ  םילשורילשת

ןעטפערק24285. .שדנעגוי  "וץיבר , השרופרת

אריעז24286. םהרבאדוי  חלאצ  ןב  ףסוי  "הירוד , םילשורימשת

םיכרכ24287.  81 םילשורי -  תיבמופהקיאדוי  הריכמ  "וגולטק  םילשורינשת

ךיחא24288. הדוהיךודוי  "דביבש , תובשסשת ןולא 

תיביר24289. ךיחא -  דודךודוי  תריש  ללוכ  הדוהי -  "איקחצי , תיליעפשת ןיעידומ 

ינויער24290. לארשיךודוי  בקעי  "איסאגול , םילשוריפשת

םיכרכ24291.  3 ינויער -  רשאךודוי  "דיאלוזא , הינתנעשת

עטכישעג24292. םלושמעשידוי  "הרנימק , פרת

םיכרכ24293.  4 תומשנ -  ]'עשידוי  א ןיווטיל ,  - ] לאומש 1916ץיברוה ,

קאייריט24294. יבצרשידוי  ןמלז  המלש  "גןזוהפואמ , האוונהית



םיתעה24295. הלואגעדוי  הדוהי , "ותב  םילשוריסשת

רפס24296. רזעילאעדוי  "הלטנזור , םדרטסמאלרת

הניב24297. ךלמילאיעדוי  יבצ  ןב  רזעלא  "אאריפש , הלשימרפ Przemyslערת

הניב24298. ףסוייעדוי  ץימח  יכדרמ -  ןב  השמ  "עתוכז , החטבשת

.24299< הכרבהו הניבה   > הניב - יעדוי  ךלמילא יבצ  ןב  רזעלא  אריפש ,
ןויצ ןב  השמ  "דאריפש , "דעשת מח

הניב24300. קחצייעדוי  "וילארשי , םילשוריעשת

םיכרכ24301.  5 הניב -  )יעדוי  ךרוע  ) יש "ארטלאו , סשת

םיכרכ24302.  15 םיתעה -  "גץבוקיעדוי  דעהסטייגמשת

ןח24303. דודיעדוי  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , ישת

קדצ24304. ןהכהיעדוי  םייח  המלש  "דרניבא , םילשוריעשת

האירבה24305. תינכתב  "ל  חמרה ךרד  ךמש -  ןרהאיעדוי  "זרנרוט , קרבעשת ינב 

תוכרבה24306. רדס  לע  תועיקת  העורת -  ןימינביעדוי  לאומש  םהרבא  "אזיוהנקנרפ , קרבפשת ינב 

העורת24307. םהרבאיעדוי  "אזיוהקנרפ , קרבפשת ינב 

םיארומאהו24308. םיאנתה  תורפסב  תיניטלו  לאינדתינווי  "ברברפש , םילשורימשת

שדקמה24309. תיבב  המלשםוי  "ערעטכאלס , םילשורישת

הוצמ24310. רבה  ןרהאםוי  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריעשת

םיכרכ24311.  2 ןידה -  ילאםוי  "דץיברוה , ןורבחשח

ותועמשמו24312. תדלוהה  קחציםוי  יול  "גלאינב , תיליעעשת ןיעידומ 

תודיסחה24313. רואב  תדלוה  יברהםוי  תרותמ  תוחיש  טקל 
"השטיוואבוילמ םילשוריעשת

טבש24314. אלוליה כ"ב  אקשומ ע"הםוי  היח  תינברה  "חרכזל  נשת

איבנה24315. הנוי  לש  לארשי  תבהא  םירופיכה -  "מםוי  "דשח שח

םירופיכה24316. בוטםוי  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

םירופיכה24317. יכדרמםוי  "דגרבנירג , הנביבשח םרכ 

ןושארה24318. רוסיאה  תזרכה  םיזורכםוי  "גטקל  םילשורינשת

ןיאושנה24319. םהרבאםוי  ןב  המלש  "עןמ , םילשורישת

תואמצעה24320. השמםוי  ןב  דוד  לואש  וק , ' חצוב '' בקעיעשת בכוכ 

םיכרכ24321.  3 שודקה -  השמםוי  יבצ  ןב  דוד  "טןהאק , סשת

שידקה24322. תישארהםוי  תונברה  "ז.לארשי  ,טשת םילשורי

ררוב24323. תוכלה  יעיבשה -  קחציםוי  ןב  השמ  קרביבאצר , ינב 

ישישה24324. לאירואםוי  "אבומיסקמ , קרבפשת ינב 

הרות24325. לש  הלילו  םייחםוי  ןב  ןושרג  בקעי  "הסייו , םילשוריעשת

לארשיל24326. הז  רנבאםוי  ןב  לארשי  "פהדאז , שמששת תיב 

לארשיל24327. הז  קחציםוי  לארשי  לאימחרי  "בןירפלה , קרבפשת ינב 

םתכלהכ24328. דעומה  לוחו  בוט  היראםוי  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "גיאני , קרבעשת ינב 

םיכרכ24329.  2 ותכלהכ -  בוט  ,םוי  רגניזארג םירפא -  השמ  ןמרביל ,
"אןועמש "דפשת מח

הזה24330. שדק  ארקמ  בוט  םהרבאםוי  ןב  םירפא  "טתויח , ונרוויל Livornoעקת

הנשה24331. שאר  ןעגנולהעצרע -  בוט  לדנמםוי  םחנמ  בהז , "אישמ  םילשורימשת



"ו24332. סרת לש ר"ה  בוט  לאומשםוי  ןב  רב  בוד  םולש  "הןוסרואינש , סשת

ותכלהכ24333. ינש  בוט  יבצםוי  ןמחנ  ןב  דוד  לאימחרי  "חדירפ , םילשוריסשת

תויולג24334. לש  ינש  בוט  םיסנםוי  קחצי  ןב  ריאמ  "זוהינב , םילשורימשת

ותכלהכ24335. תויולג  לש  ינש  בוט  רזעילאםוי  "פןהכ , תיליעשת רתיב 

הכלהל24336. תויולג  לש  ינש  בוט  ןמלזםוי  ןב  םייח  לארשי  "זקורד , קרבסשת ינב 

ןלאבמיס24337. עגידבוט  יבצםוי  קחצי  "זרעווע , דנלווילקשת

גח24338. םוי  לארשיםוי  "הסה , םילשורינשת

הלואגו24339. חישמ  םוי  "אםיטוקילםוי  ןויצלנשת ןושאר 

יברה24340. םע  םוי  םחנמםוי  "דםיובלגיז , "דשח מח

לארשיל24341. היחתפםוי  ןב  יבצ  השמ  "חהירנ , ביבאישת לת 

םידמחמ24342. דודםוי  ןב  ריאמ  בקעי  "ברטכש , םילשוריפשת

החילס24343. הברםוי  .ח ג' " שת .רוזחמ  "ח.תוליפת  הבר Djerbaשת ג'

ונתינעת24344. םוצ  רנבאםוי  ןתנוי  "וסקז , םילשוריעשת

םיכרכ24345.  2 ןותבש -  יבצםוי  ןרהא  ןב  והילא  "ברגניזלש , םילשוריפשת

ןהכ24346. תחמש  ריאמםוי  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"איכדרמ םילשוריעשת

ובל24347. תחמש  המלשםוי  ןב  הירא  הדוהי  "דרלשרה , םילשוריסשת

החכות24348. ןהכהםוי  לאקזחי  ןב  הדוהי  "הכ"ץ , הנוטלא Altonaקת

העורת24349. הברםוי  .ה ג' " שת .רוזחמ  "ה.תוליפת  הבר Djerbaשת ג'

אבבי24350. םוי  העורת  ץרפםוי  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "כרשכ , שת

תועובשה24351. גח  אתיירואד -  םייחאמוי  עפש  "בןוכמ  הינתנסשת

אתרצעד24352. יכדרמאמוי  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "דבהוא  םילשוריעשת

ןנברל24353. אבט  השמאמוי  ןיניד , ןימינב -  םייח  "דגרבדלוג , תיליעסשת ןיעידומ 

ןנברל24354. אבט  "טםיטוקילאמוי  סשת

סלשיפ24355. "ל  רהמ ישודיח  ןנברל -  אבט  ,אמוי  סלשיפ לאוי - ןב  לאלצב  גרובשנר ,
ביל "םהדוהי  דשת

הציב24356. ןנברל -  אבוט  ןפטסאמוי  רזעילא  יבר  תושארבש  םילשוריללוכ 

הבר24357. םינקזאמוי  תפיסא  "בןוכמ  "דעשת מח

ירגפד24358. בדימוי  "דהפי , םיסכרעשת

םיכרכ24359.  2 הכונחד -  השמןימוי  ןב  ןנחוי  "גרפוס , םילשוריסשת

"מןמוי24360. "דשח "דשח מח

"ח24361. כשת ולסכ  "ה , כשת ולסכ  ריאמןמוי -  "דגנילראה , שח

םיעוגעגה24362. ריע  ןאמוא -  קחציןמוי  "חןמרבליז , םילשורימשת

םיכרכ24363.  2 השראוו -  וטיג  םהרבאןמוי  ןב  לליה  "וןאמדייז , ,שת ביבא לת 

.24364( די בתכ   ) תוינודנהו תותירבה  דודןמוי  דיונונעאו , בתכ 

יברעמה24365. לתוכה  רודגיבאןמוי  קחצי  "חןייטשנרוא , םילשוריכשת

ריזנה24366. ברה  )ןמוי  ריזנה  ) דוד "טןהכ , םילשוריעשת

הלוח24367. השמןמוי  ןב  קחצי  ןימינב  "חןמטכרט , ביבאכשת לת 

"ל24368. שת טבש  י  ביירדןמוי ט -  יבר  "פתכרעמ  "דשת מח



םיכרכ24369.  2 התכ -  לחרןמוי  "ברנלוו , ביבאנשת לת 

עסמ24370. "וםובלאןמוי  הדוהיעשת רוא 

שדוקה24371. ץראל  עסמ  םייחןמוי  השמ  "גוטסופאק , םילשורימשת

שטיוואבוילמ24372. "א  טילש "ר  ומדא ירוקב כ"ק  ימשר  ןועמשןמוי  "טןייטשנצילג  םילשוריפרת

"א24373. משתה להקה  תנש  "אןמוי  משתה להקה  תנש  "אןמוי  "דמשת מח

"ח24374. משתה להקה  תנש  "חןמוי  משתה להקה  תנש  "חןמוי  משת

הבישי24375. ןב  לש  בוטנבונמוי  "א.מ  םילשורימשת

ויתולועפ24376. לע  ןמסל  יתבש  רמ  לש  ריאמונמוי  יתבש  "טןמסל , ביבאלשת לת 

ירכזא24377. רזעלא  יבר  לש  ,ונמוי  רטכפ השמ -  ןב  רזעלא  ירכזא ,
"דיכדרמ םילשורינשת

.24378< ץס תרודהמ   > הפיע תליגמ  הלוצמ  ןוי 
 - השמ ןב  עטנ  ןתנ  רבונאה ,

ילבא םהרבא  ןב  יתבש  טרופאפר ,
ןהכה

"א וטנורוטנשת

םיכרכ24379.  4 הלוצמ -  השמןוי  ןב  עטנ  ןתנ  "הרבונאה , ,)שת ביבא - לת )

"א>24380. רגה  > "א)הנוי רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  בוקרטויפ Piotrkowערת

והילאו24381. יתמא  ןב  היראהנוי  םייח  ןב  עשוהי  "דךרכב , ןויצענשת רוא 

הימוה24382. ןהכההנוי  המלש  בקעי  ןב  ןימינב  "ורשיילפ , קראוינ Newarkצרת

חונמ24383. אצמ  ביגשהנוי  "התימע , שמשסשת תיב 

החכותו24384. האובנ  ללההנוי  ןב  םהרבא  "וןילביר , םילשוריסשת

המת24385. לאויהנוי  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןאמטראה , Drogobychמרת ץיבוהורד '

םלא24386. לאקזחיתנוי  ןב  הנוי  "יבוליפראק , הוקת Petahשת חתפ 
Tikva

םלא24387. היכרבתנוי  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "טונאפ , בובלירת  Lvov

םיכרכ24388.  2 יבצ -  יולהתנוי  םהרבא  ןב  יבצ  תילעקלוו , ןיעדומ 

עלסה24389. יוגחב  "זןורכזיתנוי  םילשורימשת

יתמת24390. רדנסכלאיתנוי  ןתנוי  "ודעס , קרבעשת ינב 

יתמת24391. בודיתנוי  ףסוי  "דןאבול , םילשוריעשת

ילש24392. בוט  יכה  רבחה  קישטייריסוי  יולה  קחצי  ףסוי  ברה  רכזל 
"טז"ל "דסשת בח רפכ 

.24393< ךוניח יקרפ   > ץמוא ןאמגילזףיסוי  סחניפ  ןב  אפזוי  ףסוי  "זןאה , ביבאלשת לת 

רוא24394. קחציףיסוי  דוד  ןב  ריאמ  ףסוי  "בןגמ , קרבמשת ינב 

דוד24395. לאומשףיסוי  ןב  דוד  "זיטעומ , ונרוויל Livornoטרת

ןוזמה24396. תכרב  לע  םישוריפ  טקל  תעד -  הנויףיסוי  "ולגוו , םילשורינשת

"ה24397. עשת "ד- עשת תונוילג  תעד -  ריאמףיסוי  תיב  "ותבישי  קרבעשת ינב 

םייח24398. םייחףיסוי  ףסוי  "סשטיוואדאמ , םילשורישת

םייח24399. והילאףיסוי  ןב  אפיל  םייח  "טןרוה , השרו Warsawנרת

"דןופיסוי24400. נקת "ד.ןופיסוי  ונרווילנקת

םיכרכ24401.  3 ןוירוגןופיסוי -  ןב  ףסוי  "גןהכה , םדרטשמאפת
Amsterdam

טלבנזור24402. ףסויהלסוי  ןב  לאומש  "אטלבנזור , ביבאכשת לת 

תבש24403. חקל -  םהרבאףסוי  ןב  ףסוי  "בסוכרמ , םילשוריסשת



םיכרכ24404.  5 םהרבא -  םהרבאףסוי  ןב  ףסוי  "בלאיתלאש , יקינולש Salonikaירת

ץמוא24405. םהרבאףסוי  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  "הרדפ , השרו Warsawמרת

ץמוא24406. אסילמףסוי  המלש  ןב  "וףסוי  םדרטשמאכקת
Amsterdam

.24407< ןמוא המלש  ןוכמ   > ץמוא ןאמגילזףסוי  סחניפ  ןב  אפזוי  ףסוי  "וןאה , םיבלעשעשת

םיכרכ24408.  3 ץמוא -  ןאמגילזףסוי  סחניפ  ןב  אפזוי  ףסוי  "לןאה , רימוטיז Zhitomirרת

םיכרכ24409.  3 ץמוא -  לאפרףסוי  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  ונרוויל Livornoנקת

.24410< השדח הרודהמ   > ויחא תא  םייחףסוי  ןב  ףסוי  'י , "הגאלאפ "דסשת מח

ויחא24411. תא  םייחףסוי  ןב  ףסוי  'י , "וגאלאפ רימזיא Izmirנרת

רואב24412. השמףסוי  ןב  ףסוי  "אהפי , הנליו Vilnaמרת

יריחב24413. םיסנףסוי  קחצי  ןב  ריאמ  "אוהינב , םילשורינשת

"ר24414. דסב ףסוי 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

היחרז "בקחצי  ונרוויל Livornoרת

תעד24415. ףסויףסוי  ןב  השמ  "ביול , קרבנשת ינב 

תעד24416. ףסויףסוי  "טסיל , קרבנשת ינב 

תעד24417. ףסויףסוי  "וןוביד , םילשורימשת

םיכרכ24418.  2 תעד -  רכששיףסוי  ןב  ףסוי  "טשילקימ , גרפ Pragueסש

םיכרכ24419.  42 תעד -  )ףסוי  ךרוע  ) ףסוי הזרא , - ןב  "ד נשת
"ד םילשוריסשת

םיכרכ24420.  4 תעד -  הדוהיףסוי  אבא  ןב  הירא  ףסוי  "בידזי , קרבנשת ינב 

םולש24421. רבוד  תעד , היננחףסוי  ןועמש  ןב  םולש  ףסוי  "טןוטיב , םילשורינשת

םייחףסוי ה'24422. ןב  ףסוי  "אהררפ , דעלאפשת

הרותה24423. יקוספב  םכילע -  ןהכהףסוי ה ' םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

םיכרכ24424.  2 ללה -  לדנמףסוי  םחנמ  "זדלפכרב , ןילקורבמשת

אנקמה24425. ןתנףסוי  ןב  ףסוי  "ללאיציפוא , םילשורישת

ונוקיתו24426. תירבה  תרימש  לע  קידצה -  ןוריףסוי  "אתימע , "דנשת מח

יח24427. 'יףסוי  גארפ ןב  יתאוח  והילא  "הירמד , הבר Djerbaשת ג'

םייח24428. םייחףסוי  ףסוי  "גיחרזמ , םילשורינשת

םייח24429. "תףסוי  וש "חץבוק  ביבאנשת לת 

םייח24430. דודףסוי  ןב  םולש  יזוע  "דיסלברט , לאינביעשת

ןח24431. ףסויףסוי  "הסוקרוק , ונרוויל Livornoפקת

ןח24432. ףסויףסוי  ןב  ןתנ  - דנאלדירפ , "ח לרת
"א השרו Warsawמרת

ןח24433. דודףסוי  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

ןח24434. לאומשףסוי  ןב  ףסוי  "חןיבור , ילופירטפרת

םיכרכ24435.  2 ןח -  דודףסוי  ןב  ףסוי  "ה,שאימחנ , ערת ], סנות

םיכרכ24436.  2 ןח -  ףסויףסוי  "אןיבור , דודשאעשת

רהוט24437. ףסויףסוי  "טידשמ , קרבעשת ינב 

רסומ24438. תחקל  קחל , םימחרףסוי  ןב  לאומש  "בןהכ , םילשורינשת



םוגרת24439.  > רחשה תולפת  רדס  םע  שמוח  חקל  ףסוי 
תישארב םדרטשמאתידנלוהל - > .ט  " נרת .ך  " "טנת נרת ' Amsterdam

םוגרת24440.  > רחשה תולפת  רדס  םע  שמוח  חקל  ףסוי 
ארקיו םדרטשמאתידנלוהל - > .ט  " נרת .ך  " "טנת נרת ' Amsterdam

םוגרת24441.  > רחשה תולפת  רדס  םע  שמוח  חקל  ףסוי 
רבדמב םדרטשמאתידנלוהל - > .ט  " נרת .ך  " "טנת נרת ' Amsterdam

חקל24442. קחציףסוי  ןריבא  יולה ,

תוכרב24443. חקל -  םשףסוי  דםוליעב  "" דשח '' מח

םיכרכ24444.  2 חקל -  בילףסוי  הירא  ןב  ףסוי  - פאר , "ז שת
"ל םילשורישת

םיכרכ24445.  2 חקל -  אפורהףסוי  הילא  ןב  רזעילא  "זיזנכשא , הוקלוז Zholkvaנקת

םיכרכ24446.  4 חקל -  יכדרמףסוי  ןב  יבצ  ףסוי  "גדלוהניר , םילשוריסשת

םיכרכ24447.  3 חקל -  בקעיףסוי  ןב  םייח  "באיפעלובא , צת רימזיא Izmirת"צ - 

םיכרכ24448.  7 חקל -  ףסויףסוי  "עץרפ , קרבשת ינב 

םיכרכ24449.  2 חקל -  קחציףסוי  ןב  ןוני  "גיכאלמ , דעלאעשת

םיכרכ24450.  2 חקל -  םהרבאףסוי  ןב  ףסוי  "זץירכוב , הברטשת ג'

אלמה24451. רופיסה  תבש -  ריקומ  רנבאףסוי  "חטנמיצ , תיליעעשת ןיעידומ 

וילע24452. השמףסוי  קחצי  ןב  ףסוי  "חויקיטנומ , יקינולשקת

סויולפ24453. לישהףסוי  עשוהי  ןב  םהרבא  ינורפצ ,
"ווהילדג ,פרת ביבא לת 

יקסבשירק24454. שידק  ףסוי  יבר  תודלות  אשידק -  רשאףסוי  ןרהא  "סיקסבשירק , םילשורישת

הכוס24455. הלאש -  לואשףסוי  ףסוי  "דיקסבשרש , םילשוריעשת

האצוה24456. חיש -  והיעשיףסוי  םייח  ןב  רזעילא  ףסוי  "זרעקא , םילשוריעשת

וגידמליד24457. המלש  .א.דףסוי  "אןמדירפ , ביבאישת לת 

םיכרכ24458.  3 תולהת -  לאפרףסוי  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  ונרוויל Livornoסקת

ראות24459. רמותףסוי  ףסוי  "גידשמ , קרבסשת ינב 

הדות24460. םהרבאףסוי  "טיקסינינסרק , עשת

תועינצ24461. לש  חתפייפוי  "חיראשב , םילשוריסשת

ותפוחמ24462. ןתנאצוי  "פןמטור , קרבשת ינב 

תוריחל24463. שטיוואבוילמםיאצוי  יברה  לש  "דםיבתכמ  "דשח מח

םיכרכ24464.  2 רוא -  ןועמשרצוי  ןב  יבצ  לאוי  "דטור , ץלוקשימ Miskolcשת

םיכרכ24465.  2 רוא -  ןהכהרצוי  םייח  המלש  "גרניבא , לאעשת תיב 

תישארב24466. ןברצוי  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"טהשמ הלופעעשת

"ע)24467. שת  - ) ףסויתורצוי רוא  ללוכ  "עץבוק , יגחשת תיב 

םיכרכ24468.  3 ףסויתורצוי -  רוא  "טללוכ  "יסשת גח תיב 

תרואובמה24469. אביקעתורצוי  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"זיולה םילשורימשת

ןרהרעמו24470. םהיפו  ןלופ  גהנמכ  ףסויתורצוי  ןב  "טרשא  בוקרק Cracowמש

הנשה24471. לכמ  םיטויפתורצוי  "ו.תוליפת  גרפ Pragueפר

םיכרכ24472.  2 אנ -  ןהכהחקוי  ןמחנ  ןב  "אםהרבא  יקינולש Salonikaמרת



אטיל24473. גרוברוי  תליהקל  ןורכזה  רפס  הליהקגרוברוי -  "ארפס  םילשורינשת

א24474. העד -  יבצהרוי  ןב  עשוהי  תיליעלבנע , ןיעידומ 

ךרד24475. לאפרהרוי  ןב  והילא  "הלאטנזור , יניאס Seiniפרת

שוקלמו24476. גילזהרוי  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "דארק , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ24477.  4 םיאטח -  השמהרוי  ןב  קחצי  "אסילע , טריפ Fuerthנת

אמיכח24478. ןויצהרוי  - ןב ןב  והילא  םהרבא  סיזיימ ,
ןימינב "חןסינ  סירפ Parisשת

.24479< השדח הרודהמ   > אמיכח ןויצהרוי  - ןב ןב  והילא  םהרבא  סיזיימ ,
ןימינב "אןסינ  עשת

א24480. ךיטפשמ -  ןועדגורוי  השמ , "דןב  םילשוריעשת

בקעיל24481. ךיטפשמ  המלשורוי  ןב  בקעי  "בירכוס , התכלכ Calcuttaמרת

.24482< השדח הרודהמ   > בקעיל ךיטפשמ  המלשורוי  ןב  בקעי  "וירכוס , םילשורימשת

םיכרכ24483.  5 בקעיל -  ךיטפשמ  דועסמורוי  ןב  בקעי  "באריצחיבא , תוביתנעשת

םיכרכ24484.  5 בקעיל -  ךיטפשמ  ינרותורוי  "סץבוק  בקעישת ןורכז 

.244852 בקעי > - ראב  ןוכמ  תרודהמ   > בקעיל ךיטפשמ  ורוי 
דועסמםיכרכ ןב  בקעי  "עאריצחיבא , םילשורישת

םיכרכ24486.  2 ראובמה > -  > בקעיל ךיטפשמ  דועסמורוי  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

.24487< בתכה ןוכמ   > םירבד רבדמב , םילהא  קחציבשוי  ןב  םהרבא  "טיביתנע , םילשורימשת

ןישודיק24488. תובותכ , םילהא -  בקעיבשוי  "דלאירא , ןג Ramat Ganשח תמר 

םילהא24489. דודבשוי  ןב  בקעי  "טזורטנמ , םילשורינשת

םילהא24490. רזעילאבשוי  קחצי  "טבוש , "דעשת מח

.24491< השדח הרודהמ   > םילהא קחציבשוי  ןב  םהרבא  "היביתנע , ןולוחעשת

.24492< ךלמה יזנג  ןוכמ  תרודהמ   > םילהא קחציבשוי  ןב  םהרבא  "דיביתנע , םילשוריעשת

םיכרכ24493.  3 םילהא -  קחציבשוי  ןב  םהרבא  "חיביתנע , םילשוריכשת

םיכרכ24494.  7 םיבורכ -  לכימבשוי  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

להא24495. אפזוייבשוי  ףסוי  "טץמנייטש , סשת

םילהא24496. תורובחהיבשוי  ינב  דוגיא  ץבוק  "טץינזיו -  קרבסשת ינב 

ךתיב24497. המלשיבשוי  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

לבת24498. בקעייבשוי  ןב  שריה  יבצ  "טגרובנרד , ךבנפוא Offenbachמקת

םיכרכ24499.  2 םינגב -  ,תבשוי  טרעגע קחצי -  םהרבא  שטראטס ,
ףלאוו "זבאז  דווקילנשת

ןויצ24500. ותאבאעישוי  ןב  ןויצ  - ןהכה , "ז שת
"ח הבר Djerbaשת ג'

.24501< השדח הרודהמ   > תמא ירבד  השמרשוי  ןרהא  ןב  שובייפ  םלושמ  רלה ,
"ויולה םילשוריעשת

םיכרכ24502.  2 תמא -  ירבד  השמרשוי  ןרהא  ןב  שובייפ  םלושמ  רלה ,
"דיולה םילשורילשת

ירוה24503. ןהכהרשוי  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "אטרופפר , קרבעשת ינב 

ירוה24504. בקעירשוי  ןב  לארשי  "ובל , תיליעעשת ןיעידומ 

בבל24505. בקעירשוי  ןב  לארשי  "זבל , תיליעעשת ןיעידומ 

ב24506. בבל -  ותאבארשוי  ןב  דוד  - ןהכ , "ד ערת
הברת"ש ג'



םיכרכ24507.  2 בבל -  םהרבארשוי  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "ביקיר , םדרטשמאקת
Amsterdam

םיכרכ24508.  2 השדח - > הרודהמ   > בשוח השעמ  בבל  םהרבארשוי  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "עיקיר , םילשורישת

ןויצע24509. רפכל  ןויצערוכזי  רפכל  "טרוכזי  ביבאשת - לת

יבצרכזי24510. אבא  "ץןיזרב , םילשורירת

םימ24511. באזלזי  קחצי  "חרעיאמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ24512.  2 וילדמ -  םימ  באזלזי  הדוהי  "סץיבוביל , קרבשת ינב 

דובכ24513. קיזייאךרמזי  קחצי  ןב  "ברזעילא  הוקלוז Zholkvaקת

.24514< השדח הרודהמ   > דובכ קיזייאךרמזי  קחצי  ןב  "ורזעילא  סשת

םיכרכ24515.  3 רוא -  ןהכהחרזי  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  "טץראווש , קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ24516.  2 השדח - > הרודהמ   > רוא ןהכהחרזי  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  "טץראווש , קרוי New Yorkסשת וינ 

הירזעילאערזי24517. ןב  םהרבא  "הםכח , םילשוריכשת

וננרי24518. םירה  דועסמדחי  ןב  והילא  "דיאלוזא , הפיחנשת

רפכה24519. ידלי  לכ  הנכהודחי  דומיל  "זץבוק  "דעשת בח רפכ 

"חץבוקוידחי24520. "דמשת מח

הרצקב24521. ויתוכלה  בילדוחי -  "גרפורט , םילשורילשת

םשדוחי24522. "דםוליעב  "דשח מח

שדוק24523. תבש  השודקו -  הכרב  לאפרדוחי  ןב  הירא  "האריפש , םילשוריעשת

תודדובתהה24524. יבצדוחי  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

.24525( תילגנא  ) תודדובתהה יבצדוחי  םהרבא  "חרגולק , שמשעשת תיב 

.24526< ראובמו ךורע   > ןגה דוחיו  האריה  יחדוחי  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריפשת

םיכרכ24527.  2 תבשה -  יבצדוחי  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

םירופ24528. ךומכ -  תוילעו  אקניפסםידוחי  םישודק  תעד  "דללוכ  "דעשת מח

תוכוס24529. ךתומכ -  תוילעו  אקניפסםידוחי  םישודק  תעד  "דללוכ  קרבשח ינב 

הכונח24530. ךתומכ -  אקניפסםידוחי  םישודק  תעד  "חללוכ  "דעשת מח

תעד24531. ןימינבהוחי  ןב  יבצ  "היקסבוקאמ , םילשוריצרת

.24532< טפק  - > םינומר סדרפ  תעד  הוחי 
 - השמ בקעי  ןב  בקעי  םיוברברול ,
 - לאומש ןב  קחצי  השמ  רודגיבא ,

זייא קחצי  ןייטשנכייא ,
"ן םילשורישת

תעד24533. תישאר  םע  הדנ  תוכלה  תעד  תווח  תעד -  הוחי 
תעדו םעטו 

השמ בקעי  ןב  בקעי  "בםיוברברול , פשת

םיכרכ24534.  3 תעד -  קחציהוחי  "חןזח , םילשוריסשת

ץי24535. ' זדומ  - רימזאק תובא -  לארשיסוחי  תורבד  "אןוכמ  שמשעשת תיב 

םילודגה24536. היעשיסוחי  ןב  לאומש  "בץיברוה , םילשורינשת

םיקידצה24537. "אסוחי  כש .םיקידצה  "אסוחי  ,כש הבוטנמ

םיכרכ24538.  2 םיקידצה -  "וסוחי  נרת .םיקידצה  "וסוחי  ,נרת םלשורי

רעגרעבנזייא24539. טנאפעלע -  תחפשמ  םשסוחי  "דםוליעב  "דשח מח

םיארומאו24540. םיאנת  אריפשמיסוחי  סומינולק  ןב  "דהדוהי  קיללרת  Lyck

.24541< ןומימ תרודהמ   > םיארומאו םיאנת  אריפשמיסוחי  סומינולק  ןב  "גהדוהי  םילשוריכשת

ונידאלל24542. םימגרותמ  לאינדו -  בויא  יקינולשלאקזחי  .ב  " לש .ך  " "בנת יקינולש Salonikaלש



ךלמה24543. יולהיחי  רעבוד  םולש  "באפלוו , תגנשת תירק 

ףסוי24544. םולשיחי  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ארפוס , םילשורינשת

ארזע24545. והילאיחי  ןב  ריבד  "גםירש , קרבנשת ינב 

ןבואר24546. ןבואריחי  ןב  קחצי  ןרהא  "כיקסנלסז , שת

ןבואר24547. יולהיחי  םחנמ  יבצ  ןב  ןבואר  "זןאמז , השרו Warsawצרת

א24548. ןבואר -  יבציחי  קחצי  ןב  םייח  ןבואר  - רגרבנייוו , "ו צרת
"ז צרת

.24549< ןייפ ןבואר  רל '  > ןבואר ןורכזיחי  "רפס  םילשורינשת

בקעי24550. תוא  ןבואר -  - יחי  םולש קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
ןבואר דוד  "גיוואנ , םילשורימשת

ןבואר24551. לארשייחי  ןב  ןבואר  "ויאבג , ,טשת םילשורי

ןבואר24552. ןורכזיחי  "גרפס  םילשורינשת

ןבואר24553. קחצייחי  ןורכז  הכרב -  קמע  "זללוכ  םילשוריעשת

א24554. ןבואר -  ןתניחי  ןב  ןבואר  "גהבוכ , םילשוריעשת

םיכרכ24555.  3 ןבואר -  )יחי  ורכזל  ) םולש ןבואר  "זינבארש , םילשוריעשת

םיכרכ24556.  7 ןבואר -  קחצייחי  ןב  רוצילא  ןבואר  ןייטשנלרק ,
"וריאמ "דעשת מח

תומי24557. לאו  ןבואר  ןבואריחי  "דיבערש , סשת

המלש24558. ןהכהיחי  יכדרמ  ןב  המלש  לאיחי  קרברפוק , ינב 

ורודב24559. ירואדיחי  "הברוח , עשת

היה24560. ויתודואדיחי  ריאמ -  השמ  "ארגניזלש , םילשוריפשת

םיכרכ24561.  2 ורודו -  ןרהאדיחי  לשגו , המלש -  "אןמפוה , םילשוריעשת

תודהיב24562. רובצו  בודדיחי  םהרבא  ןב  באז  םייח  "אסנייר , ,שת קרוי - וינ

דיחיב24563. דיחיבהדיחי  "זהדיחי  עשת

שפנבש24564. לאלצבהדיחי  "הרואנ , םילשורימשת

םיכרכ24565.  3 בדתויודיחי -  ןרהא  "טןירפלה , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ24566.  2 תולכו -  םינתח  קחציתויודיחי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , עשת

"דתודיחיתודיחי24567. "דמשת בח רפכ 

הלוגס24568. הידידיידיחי  קחצי  ןב  רסיא  "ךלקנרפ , ביבא Tel Avivשת לת 

ןגד24569. יכדרמויחי  ןב  םייח  לאיחי  ובריטיוו ,
ושמש לאפר 

 - "צ קת
"ג ונרוויל Livornoרת

םיכרכ24570.  2 רבדמ -  יגחליחי  "דיול , דודשאעשת

לארשי24571. לארשילחי  "ההבואט , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ24572.  3 "ת > - וש  > לארשי םייחלחי  השמ  ןב  ריאמ  לארשי  "גואל , םילשוריסשת

םיכרכ24573.  6 תובא > -  > לארשי םייחלחי  השמ  ןב  ריאמ  לארשי  "הואל , םילשוריסשת

םיכרכ24574.  2 ללש -  בקעיקלחי  ןב  ןימינב  םימואת , - "וץיבוניבר םילשוריסשת

םיכרכ24575.  7 ללש -  ודיבקלחי  ודומלת  "דתכרעמ  םילשורישח

םיכרכ24576.  2 ללש -  ףלאווקלחי  באז  דווקילזייר ,

ינב24577. ןנחויךנחי  ןב  השמ  "אטאואש , יטיספשת וקיסקמ 

ונכרביו24578. ךבנזייאוננחי  ףסוי  "זהיננח  "דעשת מח



שדחה24579. ודבד  ריאמסחי  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"זיכדרמ םילשורינשת

הכלהל24580. הדגאה  יולהסחי  בקעי  ןב  באז  םייח  "טגרבשריה , ,פרת אניו

םיכרכ24581.  4 השודקה -  הפשה  השמשידיי  יבצ  ןב  דוד  "דןהאק , סשת

עשראוו24582. השמשידיי  "דןיישנוז , סרייאישת סאנוב 

ןבעל24583. בילשידיי  הדוהי  ןודנולןאילרוא ,

טלעג24584. לאינדעשידיי  ךורב  ןב  קחצי  "ךדניקביר , קרוי New Yorkשת וינ 

םילכאמ24585. יכדרמעשידיי  "חרבוסוק , ישת

םיכרכ24586.  2 סקלאפ -  החמשעשידיי  "טאקשורטעיפ , שת

עינעמור24587. ןיא  עסערפ  ףלוועשידיי  טסרקוב1977רובמט ,

רעזייווגעוו24588. רעשיפארגאטרא  םירפוסרעשידיי  1961רבח 

גרובסענאהאי24589. ןיא  לביילןדיי  "וןמדלפ , גרובסנהויטשת

השודקו24590. הכרב  לאומשדוחיי  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"טרודגיבא םילשוריעשת

םילשורי24591. לש  לאומשהדוחיי  "ארברפש , םילשורילשת

קסופו24592. תופסות  לעבכ  והילא  ןב  ץרפ  וניבר  לש  חבשודוחיי  "דןמלוש , ןגעשת תמר 

בל24593. ףסויבטיי  לאפר  ןב  דוד  םייח  "חןזח , רימזיא Izmirכרת

םיכרכ24594.  3 בל -  ןבבטיי  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
ןסינ "הרזעלא  טגיס Sighetלרת

םיכרכ24595.  5 םינפ -  ןבבטיי  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
ןסינ רזעלא 

 - "ב מרת
"ג בובל Lvovמרת

א24596. בוטה -  םימחרןיי  ןב  קחצי  "זםיסינ , םילשורישת

.24597< השדח הרודהמ   > בוטה םימחרןיי  ןב  קחצי  "וםיסינ , םילשוריסשת

םיכרכ24598.  6 בוטה -  היבוטןיי  רתלא  "וןיו , תובוחרלשת

םיכרכ24599.  2 ךלמה -  םחנמןיי  המלש  ןב  םייח  ךונח  "הקוטשניו , נשת

םיכרכ24600.  3 רמושמה -  לבטןיי  דוד  ןבואר  ןב  ןתנ  "באריפש , סרת

םיכרכ24601.  3 רמושמה -  םשןיי  דםוליעב  "" םילשורישח

םיכרכ24602.  2 חמשמה -  השמןיי  ןב  ביל  הירא  "זץניצ , דודשאסשת

חקורה24603. אזימרגמןיי  הדוהי  ןב  "חרזעלא  ןילבול Lublinסש

חקרה24604. רטסניימןיי  ןב  "אהשמ  טרופנרידעקת
Dyhernfurth

חקרה24605. ןהכהןיי  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

.24606< אבר ארדא   > חקרה העושיןיי  השמ  ןב  הדוהי  "בהייתפ , םילשוריסשת

.24607< אטוז ארדא   > חקרה העושיןיי  השמ  ןב  הדוהי  "בהייתפ , םילשוריסשת

םיכרכ24608.  3 חמשי -  אגרשןיי  םירפא  ןב  םינוב  החמש  "אטוגניו , "דפשת מח

תעד24609. שקבמ  ןשי -  ןונמאןיי  ןב  לארשי  בקעי  "בןסינ , פשת

םיכרכ24610.  2 ןשי -  ןבןיי  ןימינב  לאומש  םהרבא  ןמדלוו ,
יכדרמ "דףסוי  משת

םיכרכ24611.  6 ןשי -  יעובשןיי  "דןוילג  "דעשת מח

םיכרכ24612.  4 שדח -  ןקנקב  ןשי  םינורחאהןיי  ילודגמ  םירוביח  "בתפיסא  דודשאעשת

ןונבל24613. בילןיי  הדוהי  ןב  לאיחי  "ל , "וירב סירפ Parisכרת



ךסנל24614. בקעיןיי  ןב  דוד  "וינרהט , תיליענשת רתיב 

תבשל24615. עשוהיןיי  "דיקסנקננ , קרבשח ינב 

תוכלמ24616. ןועמשןיי  בקעי  ןב  עשוהי  "אלגופ , קרבסשת ינב 

תוכלמ24617. קחציןיי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , משת

םיכרכ24618.  5 חמשמ -  ןושמשןיי  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ד סשת
"א "דעשת בח רפכ 

ףסויד24619. יחאניי  ףסוי  בוט , םילשוריןמיס 

ב24620. הרות -  לש  רואילהניי  "וזורנשור , קרבעשת ינב 

םיכרכ24621.  7 הרות -  לש  השמהניי  ןב  ןימינב  "גרלדא , םילשורימשת

תפצב24622. "ד  בח תירק  לש  התוחתפתהו  תודיסחהדוסיי  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "טבח "דסשת בח רפכ 

דול24623. "ד  בח ןוכיש  לש  ותוחתפתהו  אשוזודוסיי  "עףלוו , "דשת בח רפכ 

ךרדו24624. והילאדועיי  עשוהי  ןב  והיעשי  "זןייטשנרב , ,טשת ביבא לת 

חוכ24625. לטעיופיי  "דקנחוב , "דעשת בח רפכ 

בא24626. ןרהאדבכי  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "גןדלאוו , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ24627.  2 ראפ -  ןהכהןהכי  בקעי  סחניפ  ןב  יבצ  ךונח  "דןיוול , םילשוריכשת

םיכרכ24628.  2 שדוק - > תבש  תורימז  לע   > ראפ בוטןהכי  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "חאפיל  נשת

םיכרכ24629.  2 אפרתש -  תבש  בקעיהלוכי  ןב  דוד  "אץיבוקציא , קרבפשת ינב 

תוירוה24630. זעובו -  זעובןיכי  "אירודכ , םילשוריסשת

םיכרכ24631.  2 זעבו -  המלשןיכי  ןב  חמצ  "בןארוד , ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ24632.  2 בתכה - > ןוכמ   > זעבו א המלשןיכי  ןב  חמצ  "בןארוד , םילשורינשת

םיעושעש24633. יולהדלי  השמ  ןב  ןרהא  "דקיציבולוס , םילשורישח

םיעושעש24634. ןתנדלי  "דןמטור , קרבשח ינב 

םיכרכ24635.  6 הנשיה -  םילשוריב  לאירבגתודלי  היננח  ןב  בקעי  םילשורי1965עשוהי ,

םיכרכ24636.  7 - ונתודליונתודלי -  "ו שת
"ז ,טשת םילשורי

ןמזה24637. - ידלי  ישרדב םהרבא  ןב  "והיעדי  גרפ Pragueמקת

םימישאמ24638. ןרהט  השמידלי  "אדלפנש , קרבלשת ינב 

םימישאמ24639. ןרהיט  לארשיידלי  "גתדוגא  ,שת םילשורי

םיכרכ24640.  2 ףסוי -  ףסויידלי  "חיברב , םילשוריסשת

שדוק24641. דודידלי  לאומש  ןב  עשוהי  ףסוי  "זביוט , קרוי New Yorkטשת וינ 

הכלהכ24642. םיסינםידלי  ןב  םולשיבא  "גרציינומ , ןיעהסשת שאר 

תעד24643. ןימינבדמלי  והיעשי  "דרעצלאה , משת

וניבר24644. םייחונדמלי  "דדלאג , "דשח מח

םיכרכ24645.  2 ןהכהטוקלי -  יבצ  הימחנ  "אחנימע , םילשוריצרת

לארשי24646. תנומא  ינבא  ןהכהטוקלי  ביל  הדוהי  ןב  סחניפ  "הפוטניל , השרו Warsawנרת

.24647< השדח הרודהמ   > םינבא ךורבטוקלי  ןב  שריה  יבצ  "גןאמלרפ , םילשוריסשת

םיכרכ24648.  2 םינבא -  ךורבטוקלי  ןב  שריה  יבצ  "הןאמלרפ , םילשורילרת

םהרבא24649. יתבשטוקלי  ןב  םהרבא  "אץישפיל , צרת

םיכרכ24650.  2 םהרבא -  ןימינבטוקלי  ףסוי  ןב  םהרבא  "ורניו , קרבעשת ינב 



םיכרכ24651.  15 ךרבא -  םימחרטוקלי  ןב  םהרבא  "בןהכ , דולעשת

שדוק24652. תורגא  ידאלמטוקלי  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  םילשוריסשת

ינשו24653. ןושאר  רדא  רפוסה -  תרדא  לאומשטוקלי  ןב  השמ  "טרפוס , ןראבטסיאעשת

םיכרכ24654.  2 לארשי -  תבהא  םייחטוקלי  ןב  השמ  "דףירכ , םילשורישח

םולש24655. תבהא  קודצטוקלי  המלש  "ברפוצ , ביבאלשת לת 

הקבר24656. להא  לאומשטוקלי  ןב  החמש  ףסוי  "הןיילק , טיורטדעשת

לארשי24657. בהוא  לאומשטוקלי  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"חהטפאמ םילשורינשת

םיכרכ24658.  2 רוא > - יצוצינ   > םייחה רוא  דודטוקלי  ןב  םהרבא  םייח  "גןב  םילשוריסשת

שודקה24659. םייחה  רוא  לארשיטוקלי  בקעי  "ביסאגול , םילשוריסשת

םיכרכ24660.  3 הנשה -  רוא  לאומשטוקלי  "ברלצ , קרבעשת ינב 

החמשו24661. הרוא  שדוקטוקלי  יבתכמ  "חטוקיל  םילשורינשת

החמשו24662. הרוא  אבאשטטוקלי  תונייעמ  "דןוכמ  םילשוריסשת

וניתובר24663. תורוא  דודטוקלי  םהרבא  "סןמטוג , קרבשת ינב 

םיכרכ24664.  2 םיבר -  םייא  קחציטוקלי  הירא  לארשי  "דתוילגרמ , ביבאשח לת 

ייחד24665. אנליא  ןיטוקלי  ' זור תיבל  "זוניתובר  םילשורינשת

.24666< םילהת  > רזעילא יכדרמטוקלי  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "נםירפא  שקפ Paksרת

םיכרכ24667.  4 רזעילא -  יכדרמטוקלי  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ םירפא 

 - "ד כרת
"א ,לרת גרובסערפ

םיכרכ24668.  2 רזעילא -  לאומשטוקלי  ןב  רזעילא  "אןינור , הנבוק Kaunasערת

ןוחטבו24669. הנומא  םייחטוקלי  ןב  השמ  "אףירכ , םילשוריסשת

םעונ24670. ירמא  ןרהאטוקלי  לאומש  ןב  םעונ  לארשי  "חםאר , "דסשת מח

שדוק24671. ירמא  םהרבאטוקלי  ןב  השמ  לארשי  ןמדירפ ,
"טבקעי "דעשת מח

שדוק24672. ירמא  הרוגידאסטוקלי  יריעצ  תורובחה  "גתודחאתה  "דעשת מח

.24673< בובאב  > רפש ירמא  "דץבוקטוקלי  ןילקורבסשת

םירמא24674. בוטטוקלי  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"גאפיל םילשוריסשת

םירפא24675. יולהטוקלי  בקעי  ןב  םירפא  "זאיקוק , םילשורילרת

םירפא24676. יכדרמטוקלי  ןב  םירפא  "הןאמדירפ , סרת

םירפא24677. םולשטוקלי  ןב  םירפא  יליווש , - "דיאווקיש םילשוריערת

.24678( תרופסת  ) שינרעשפא "גםיטוקילטוקלי  "דמשת בח רפכ 

םיכרע24679. העברא  ןיטוקלי  ' זור תיבל  "חוניתובר  םילשורינשת

לארשי24680. ץרא  ףסויטוקלי  ןב  לדיא  הדוהי  "נגנילזיצ , הנליו Vilnaרת

םלשה24681. לארשי  ץרא  יכדרמטוקלי  ןב  בקעי  ,ןאמדלוג , אשראוו

לשא24682. לשאטוקלי  "חטוקלי  "דמשת בח רפכ 

רבדמב24683. םירמ -  ראב  םהרבאטוקלי  "ורמיצ , הפיחנשת

הדוהי24684. לוק  תובא -  ללגב  חבשטוקלי  ןב  שביל  הדוהי  "דןירפלייה , עשת

תמאבו24685. דסחב  םייחטוקלי  ןב  השמ  "דףירכ , םילשוריסשת

תור24686. תולימ  רואיב  לבויטוקלי  "הימרכ , םילשוריעשת



ןיטיג24687. והילא -  השמ  תיב  םירואיב  םשטוקלי  "גםוליעב  נשת

םילוח24688. רוקיב  דודטוקלי  "איולה , ביבאלשת לת 

לודגה24689. תסנכה  תיב  םהרבאטוקלי  "זינורצח , ביבאלשת לת 

הניב24690. ינב  ןיטוקלי  ' זור תיבל  "ווניתובר  םילשורינשת

לאלצב24691. םהרבאטוקלי  ןב  לאלצב  - בורדנסכלא , "ז פרת
"ט ,פרת בוקרטעיפ

הוצמ24692. רב  ,טוקלי  יקסבונירמ השנמ -  יכדרמ  רפואל ,
( םיכרוע  ) "ההשמ "דמשת בח רפכ 

ןיליפתו24693. הוצמ  רב  שיעיטוקלי  ןב  ןועמש  "חונונאו , םילשוריסשת

ישארב24694. והילאטוקלי  ןב  הירכז  "בישארב , םילשורינשת

בוד24695. ךורב  בקעיטוקלי  ןב  בוד  ךורב  "אןייטשנטכיל , ןודנול Londonישת

לארשי24696. תלואג  םייחטוקלי  ןב  השמ  "זףירכ , םילשוריסשת

םיכרכ24697.  3 לאירבג -  לאירבגטוקלי  "הידזי , םילשוריעשת

םיכרכ24698.  2 הירא -  רוג  ןנחויטוקלי  ילא ' "פהירארוג , ןולוחשת

תישארב24699. שדוק -  תורבד  ךורבטוקלי  ןב  רזעילא  "דרגה , הפיחשח

ןרהא24700. ירבד  רשאטוקלי  ןב  ןרהא  "בןאמזיוה , םילשוריכשת

ףסא24701. ירבד  יולהטוקלי  רדנס  רדנסכלא  "אןייטשרייפ , םילשוריסשת

םייח24702. ירבד  לאינדטוקלי  "הןוטיב , שמשסשת תיב 

םיכרכ24703.  6 םימכח -  ירבד  "ןטוקלי  רנ תנקת  "חתדוגא  םילשורישת

דוד24704. בקעיטוקלי  ןב  לבט  דוד  "והפי , בוקרק Cracowנרת

.24705< השדח הרודהמ   > דוד ץריהטוקלי  ילתפנ  ןב  דוד  "ברנזופ , עשת

םיכרכ24706.  2 דוד -  ץריהטוקלי  ילתפנ  ןב  דוד  "ארנזופ , טרופנרידנת
Dyhernfurth

לאינד24707. לארשיטוקלי  ןב  לאינד  רדיינשנייטש ,
"גלרסיא הבלסיטרב Bratislavaערת

ןישודיק24708. םישודיחה -  יפד  ןודנולטוקלי  המרה  "ההבישי  ןודנולכשת

ןידו24709. תד  רזעילאטוקלי  םירפא  ןב  דוד  "הףסא , הפיח Haifaשת

.24710< השדח הרודהמ   > ןידו תד  רזעילאטוקלי  םירפא  ןב  דוד  "זףסא , הפיח Haifaסשת

םירואה24711. םולשטוקלי  ןב  ירוא  השמ  "דרלק , כשת

.24712< השדח הרודהמ   > םירואה םולשטוקלי  ןב  ירוא  השמ  "ורלק , קרבעשת ינב 

יבוזאה24713. המלשטוקלי  ןב  קחצי  "פיבוזאה , הינתנשת

תיעיבש24714. ןילוח , תונוגע , "ד , רוי ינושרגה -  השמטוקלי  ןב  ןושרג  "הןרטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ24715.  3 "ס > - שה תודגא   > ינושרגה השמטוקלי  ןב  ןושרג  - ןרטש , "ב פרת
"ז טגיס Sighetפרת

םיכרכ24716.  2 "ך > - נת  > ינושרגה השמטוקלי  ןב  ןושרג  - ןרטש , "ט נרת
"ס שקפ Paksרת

םיכרכ24717.  3 "ע > - וש  > ינושרגה השמטוקלי  ןב  ןושרג  - ןרטש , "א סרת
"ח סרת

םיכרכ24718.  5 םיללכ > -  > ינושרגה השמטוקלי  ןב  ןושרג  - ןרטש , "ד נרת
"ו שקפ Paksנרת

תובא24719. תכסמ  לע  ינושרגה  השמטוקלי  ןב  ןושרג  "וןרטש , שקפ Paksסרת

תודמהו24720. תועדה  ףסויטוקלי  ןב  הדוהי  םייח  "ותור , ,שת םילשורי



םיכרכ24721.  3 שורדה -  לארשיטוקלי  ןב  אפיל  רזעילא  םולבסייוו ,
קחצי םולש  ןטיול , םייח - 

 - "פ רת
"ז קרוי New Yorkפרת וינ 

רהזה24722. ןבטוקלי  לדנמ  םחנמ  היעשי  דימשנזייא ,
ילא "בםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowערת

אשידק24723. הרבחה  ביבאטוקלי  לת  .אשידק  "והרבח  ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ24724.  2 םייחה -  הדוהיטוקלי  השמ  ןב  םייח  רתלא  ןאמפיש ,
יולה "זביל  םילשורישת

בוטה24725. תרכה  םייחטוקלי  ןב  השמ  "גףירכ , םילשוריסשת

יולה24726. הידידיטוקלי  ןרהא  ןב  לאפר  "ויולה , ונרוויל Livornoלקת

יולה24727. הידעסטוקלי  "גישבוכ , םילשורימשת

םיכרכ24728.  3 תוכילה -  יכדרמטוקלי  ןרהא  "וןירג , שמשעשת תיב 

םלוע24729. תוכילה  השמטוקלי  דוד  ןב  לארשי  "טןאמדירפ , םילשורינשת

םיכרכ24730.  2 "ד -  בח םיגהנמה  ימעטו  תוכלה  ןבוארטוקלי  "טהלמש , "דעשת מח

ךורע24731. ןחלש  רוציק  רפסמ  םידימלתל  תוכלה  טוקלי 
< םייח תורוא  ןוכמ   > ףסויםלשה ןב  המלש  "עדירפצנאג , םילשורישת

םיכרכ24732.  2 יריאמה -  בילטוקלי  הדוהי  ןב  ריאמ  םהרבא  "חלארזיא , לשת

א24733. םהשה -  ינבאו  רסומה  לאקזחיטוקלי  ןב  לאכימ  "טןהכ , םילשורילשת

םיכרכ24734.  2 םהשה -  ינבאו  רסומה  לאכימטוקלי  ןב  ןועמש  "טןהכ , םילשורילשת

ב24735. םידעומה -  והילאטוקלי  ןב  הדוהי  יבצ  ץיבוניבר ,
"גאביקע סריא Buenosשת סונאוב 

ובוטב24736. שדחמה  ןרהאטוקלי  "דןמזייר , םילשורישח

םיכרכ24737.  6 יריכמה -  ירמטוקלי  אבא  ןב  "חריכמ  םילשוריכשת

א24738. תונקתו -  תוגהנה  תונקתוטוקלי  תוגהנה  "דטוקלי  םילשורישח

תואלפנה24739. השמטוקלי  ןב  קחצי  ןימינב  "וןמטכרט , קרבכשת ינב 

םיטויפה24740. קחציטוקלי  עשוהי  ןב  ןרהא  "חיקסרימ , םילשוריישת

םישוריפה24741. םלושמטוקלי  קחצי  ןב  אביקע  "ך,רדנלוה , ,)שת ביבא - לת )

תואלפה24742. שירעבטוקלי  רכשי  ןב  םייח  "חקינרטופ , איירוגליבצרת

םימגתפה24743. םהרבאטוקלי  "היזרא , םילשוריסשת

םיחמצה24744. ןבטוקלי  והילדג  רדנס  רדנסכלא  שרוכט ,
קחצי "הםהרבא  שת

שידקה24745. השמטוקלי  ןב  חילצמ  "דןומימ , עבששח ראב 

להקה24746. םחנמטוקלי  םייח  "אלטכייט , "דמשת בח רפכ 

תואוקמ24747. םינושארה -  דודטוקלי  ןב  בקעי  "חרעיולסרב , "דעשת מח

האורה24748. ןמלזטוקלי  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשוריכשת

םיעורה24749. השמטוקלי  "לץיבוקילז , הסדוא Odessaרת

םיעורה24750. רדנסטוקלי  ןב מ ' ץרה  ילתפנ  "הגוצרה , השרו Warsawמרת

םיכרכ24751.  2 םיעורה -  יבצטוקלי  ריאמ  ןב  לאלצב  ןועמש  - ןאמיינ , "א נרת
"ז הלשימרפ Przemyslנרת

לודגה24752. םיעורה  םימודקטוקלי  הלבק  ירפס  ילשוריועשתץבוק 

םיכרכ24753.  2 חירה -  קחציטוקלי  "הןזח , םילשוריעשת

םיכרכ24754.  8 םכתא -  יתעבשה  דעיבאטוקלי  "ורגיינ , םילשוריעשת



םהישרדמו24755. "ך  נתבש םייטרפה  תומשה  לדנמטוקלי  דוד  "דףודרה , ביבאכשת לת 

הטימשה24756. םחנמטוקלי  םייח  "דלטכייט , "דשת בח רפכ 

תרופסתה24757. קחציטוקלי  ףסוי  "סיקסנאירבעקעס , שת

םיכרכ24758.  9 ןילהוו -  ןילהווטוקלי  - טוקלי  "ה שת
"ג ביבא Tel Avivישת לת 

םיחוכיו24759. םיחוכיוטוקלי  "חטוקלי  פרת

וארת24760. ישדקמו  יבצטוקלי  בקעי  אלוק , "בדועו -  תילעסשת רתיב 

הרות24761. ירבד  םישוריפו  קחציטוקלי  רשא  ןב  לאומש  "גהפי , קרבסשת ינב 

שדוקה24762. תבשחמ  ןורכז  )טוקלי  וילע  ) יכדרמ םהרבא  "הגרבשרה , םילשוריסשת

תונורכז24763. זעובטוקלי  "זדדח , דולמשת

הכונח24764. ןושמש -  ערז  לאכימטוקלי  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "טינמחנ , "דעשת מח

ןורבח24765. בודטוקלי  םהרבא  ןב  עשוהי  והילא  "זןונבל , ,צרת םילשורי

שדח24766. ביילטוקלי  הדוהי  ןב  ןועמש  "זרטייל , טשת

.24767< די בתכ   > שדח שדחטוקלי  דיטוקלי  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ24768.  8 שדח -  ץיזלבמטוקלי  ןימינב  ןב  ןילבול Lublinת"חלארשי 

תורודה24769. רדס  לעב  ינינפו  ישודיח  המלשטוקלי  ןב  לאיחי  "אןירפלייה , םילשוריסשת

םיכרכ24770.  3 םישודיח -  "חץבוקטוקלי  םילשוריישת

םיכרכ24771.  6 יאשימח -  םייחטוקלי  ןב  השמ  "טףירכ , םילשוריסשת

בוט24772. יבצטוקלי  השמ  ןב  רשא  םייח  "ברנייל , השרו Warsawסרת

ץראה24773. בוט  והילאטוקלי  לארשי  "טלקסד , דווקילעשת

םיכרכ24774.  2 היקזח -  די  היקזחטוקלי  ןב  דוד  "זילבבורז , םילשורינשת

םיכרכ24775.  2 תמאה -  תועידי  יחטוקלי  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( ביבאכשת לת 

םיכרכ24776.  5 הדוהי -  רבטוקלי  בוד  ןב  ביל  הדוהי  - גרובזניג , "א צרת
"ה קסניוד Daugavpilsצרת

םיכרכ24777.  7 הדוהי -  בילטוקלי  הדוהי  "דווארעזאל , צרת

עשוהי24778. לאויטוקלי  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  "גץיבוניבר , יקוולימ Milwaukeeצרת

םיכרכ24779.  2 חקל -  ףיסוי  ןהכהטוקלי  לארשי  בקעי  "גסופייב , םיסכרעשת

ףסוי24780. והילאטוקלי  ןב  םייח  ףסוי  "דזולי , םילשוריצרת

ףסוי24781. יולהטוקלי  םהרבא  ןב  יבצ  ףסוי  "דרבוב , ביבאנשת לת 

.24782< ףסוי תיב  תרודהמ   > םירופ ףסוי  הידבועטוקלי  ןב  קחצי  "וףסוי , םילשוריעשת

ףסוי24783. ףסויטוקלי  "זןמסורג , קמעהנשת לדגמ 

םיכרכ24784.  53 ףסוי -  הידבועטוקלי  ןב  קחצי  "הףסוי , םילשורימשת

םיכרכ24785.  2 ףסוי -  ףסויטוקלי  לארשי  "בוועל , ןודנולשת

םיכרכ24786.  14 השדח > - הרודהמ   > ףסוי הידבועטוקלי  ןב  קחצי  "פףסוי , םילשורישת

לאקזחי24787. היבוטטוקלי  ןב  לאקזחי  "גןהכ , הילגנאעשת דנלרדנוס ,

בקעי24788. ףסויטוקלי  בקעי  ןב  "ובקעי  קרבעשת ינב 

קחצי24789. לשיפטוקלי  םירפא  ןב  קחצי  לאיחי  "זןאמרב , השרוצרת  Warsaw

קחצי24790. לארשיטוקלי  ןב  קחצי  "גץיבוחמש , קרוי New Yorkצרת וינ 



םיכרכ24791.  4 קחצי -  לדנמטוקלי  םחנמ  השמ  ןב  קחצי  - רלאז , "ה נרת
"ס השרו Warsawרת

קחצי24792. ינפ  יקחצי -  ןהכהטוקלי  םהרבא  ןב  קיזייא  קחצי  "וקינוק , סרייאכשת סונאוב 

םידעומל24793. חרי  לאיחיטוקלי  ןב  גילז  םייח  בקעי  גאלשדלוג ,
"גלכימ השרו Warsawמרת

ךלמ24794. חמשי  בוקירטסמטוקלי  לדנמ  םחנמ  ךלמילא  "חיבר  םילשוריעשת

םיכרכ24795.  5 והיעשי -  ךורבטוקלי  ןב  והיעשי  "חדניו , םילשוריסשת

םיכרכ24796.  2 רשי -  ןמלזטוקלי  םירפא  ןב  םולש  היעשי  "חחקור , ירוגליב Bilgorajצרת

לארשי24797. החמשטוקלי  קחצי  ןב  לארשי  "חרגרב , בוקרטויפ Piotrkowפרת

לארשי24798. היראטוקלי  םייח  ןב  לארשי  "כררושמ , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ24799.  3 לארשי -  בקעיטוקלי  לארשי  "ןץלוהפלק , שת

תמה24800. דובכ  ופיטוקלי  ביבא  לת  אשידק  "ןהרבח  ביבאשת לת 

םיכרכ24801.  3 הנוהכ -  )טוקלי  ךרוע  ) ןועמש ןב  רידא  "עןהכה , קרבשת ינב 

שדוק24802. יבתכ  שדוקטוקלי  "איבתכ  םילשוריכשת

םיכרכ24803.  2 תויתוא -  ירתכ  לאפרטוקלי  "זףירקלא , קרבמשת ינב 

םיכרכ24804.  6 הרותה -  לע  קחצי  יול  ךורבטוקלי  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
"דרואינש עשת

םיול24805. יולהטוקלי  ןתנ  םייח  ןב  ףסוי  "טלגס , ,ישת קרוי וינ 

םיכרכ24806.  6 םידעומל -  המלשטוקלי  םייח  "הרקב , םילשורילשת

שלושמה24807. םירופל  ןהכהטוקלי  בוד  "חקניפ , סשת

םיכרכ24808.  2 הנשה > - ידעומ  לע   > בוט חקל  ןהכהטוקלי  לארשי  בקעי  "טסופייב , םיסכרנשת

םיכרכ24809.  4 בוט -  חקל  ןהכהטוקלי  לארשי  בקעי  "אסופייב , םיסכרעשת

םיכרכ24810.  3 הרות > - לש  םייח   > בוט חקל  ןהכהטוקלי  לארשי  בקעי  "ססופייב , םיסכרשת

םיכרכ24811.  6 עובשה > - תוישרפ  לע   > בוט חקל  ןהכהטוקלי  לארשי  בקעי  "טסופייב , םיסכרמשת

םיכרכ24812.  5 והערל -  שיאמ  לכימטוקלי  קחצי  "פפוקש , וגקיששת

.248132 התדיקשו -  הרות  תבהא  קוזיחל  םירמאמ  טוקלי 
עשוהיםיכרכ "דראלקש , קרבשח ינב 

םיכרכ24814.  2 םידעומהו -  תוישרפה  לע  םירמאמ  הילדגטוקלי  "אלגס , םילשורימשת

םיכרכ24815.  3 ןגמ -  "זןוילגטוקלי  ביבאישת לת 

תובא24816. ןגמ  ריאמטוקלי  םוחנ  "הןאמרעג , סשת

א24817. הדמ -  דגנכ  הדמ  השמטוקלי  והילא  "אךאלב , דווקילכשת

םיכרכ24818.  2 ןמית -  ישרדמ  עדונטוקלי  יתלב  ינמית  "גםכח  םילשורינשת

םיכרכ24819.  9 םישרדמ -  )טוקלי  ךרוע  ) ןדיע "טאשד , תפצסשת

"ח24820. ירהמ בילטוקלי  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "ציבצ  ןודנול Londonרת

תוכוס24821. תועובש , חספ , לארשי -  ידעומ  םייחטוקלי  ןב  השמ  "הףירכ , םילשוריסשת

םיכרכ24822.  2 לארשי -  ידעומ  לאכימטוקלי  "גןהכה , קרבנשת ינב 

חספה24823. גח  ךישדק -  ידעומ  "לטוקלי  טי להקד  םיכרבא  תודחאתה 
"וראמטאס סשת

ףסכ24824. ריחמ  תורודהטוקלי  ילודג  "התובושת  קרבמשת ינב 

םיאולימ24825. ןהכהטוקלי  יבצ  ןב  לארשי  "ץיקספיל , קוטסילאיב Bialystokרת



םיגהנמ24826. םהרבאטוקלי  בקעי , ןב 

םיכרכ24827.  3 םיגהנמ -  רשאטוקלי  "וליטרסו , םילשורינשת

חספ24828. השמ -  תחונמ  רשא -  תחונמ  טוקלי 
יולה לאומש  ןב  לישנא  רשא  זיירגנוי ,

רשא ןב  עטנ  ןתנ  השמ  זיירגנוי , - 
לישנא

"ד םילשוריסשת

םחנמ24829. אראיטוקלי  ןב  לדנמ  "דםחנמ  בוקרטויפ Piotrkowערת

םחנמ24830. בודטוקלי  םוחנ  ןב  םחנמ  לאומש  "הדורב , לה Hullפרת

םיכרכ24831.  32 זעול -  םעמ  בקעיטוקלי  "זילוכ , םילשוריכשת

הליעמ24832. םישרפמ -  םינורחאטוקלי  ירפס  "חץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ24833.  5 תסנכ > - ןוכמ   > שדחה םישרפמ  .תסנכטוקלי  ןוכמ  .םישרפמ  "דטוקלי  "דשח מח

.24834< - תסנכ ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  טוקלי 
סחנפ תיבו  יולההאלפה  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "בץיוורוה , םילשוריפשת

רוהנ24835. תסנכ - > ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  טוקלי 
אגרש

אגרש ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"בשובייפ םילשוריפשת

ץבוק24836. תסנכ - > ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  טוקלי 
תורעה

ילתפנ ןב  םנוב  ןנחלא  ןאמרסאוו ,
"בשוניב םילשוריפשת

ימ24837. תסנכ - > ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  טוקלי 
חותפנ

ילתפנ ןב  ליבט  דוד  ןגובנלנצאק ,
"בץריה םילשוריפשת

.24838< - תסנכ ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  טוקלי 
בקעי יולהתחנמ  הדוהי  ןב  רזעילא  בקעי  "ל , "בגס םילשוריפשת

.24839< תסנכ ןוכמ   > תומבי תכסמ  לע  םישרפמ  .תסנכטוקלי  ןוכמ  .םישרפמ  "בטוקלי  םילשוריפשת

םילכ24840. תכסמ  לע  םישרפמ  םישרפמטוקלי  "בטוקלי  םילשוריסשת

.24841< תסנכ ןוכמ   > תוכמ תכסמ  לע  םישרפמ  תסנכטוקלי  - ןוכמ  "ד םילשורישח

תוילגרמ24842. השמטוקלי  ןב  ןבואר  "זתוילגרמ , בובלפרת  Lvov

םיכרכ24843.  5 יכדרמ -  קחציטוקלי  יכדרמ  "בשקנ , םיעשת תב 

השמ24844. ריאמטוקלי  ןב  השמ  "דץיבוקבל , בוקרטויפ Piotrkowערת

השמ24845. ןהכהטוקלי  השמ  "דןודרוג , ביבאשח לת 

השמ24846. ןימינבטוקלי  לארשי  ןב  השמ  "דשבד , נרת

א24847. השמ -  םשטוקלי  "וםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ24848.  2 השמ -  רמתיאטוקלי  "חןהכ , הינתנעשת

שפנ24849. בישמ  החמשטוקלי  ףסוי  "חןיילק , סשת

םיכרכ24850.  29 הלואגו -  חישמ  "זטוקליטוקלי  נשת

הרותה24851. תלוגס  םייח -  ץפחה  ילשמ  השמטוקלי  דלפנייש  יתבש -  "אדלפנייש , משת

המכח24852. ירמא  םירופיס  םילשמ  ןתנטוקלי  ןב  רזעילא  "חןמנייטש , ביבא Tel Avivישת לת 

תועובש24853. ונתרות -  ןתמ  הרותטוקלי  לידגי  "עתרבח  םילשורישת

םיכרכ24854.  2 חנ -  חנטוקלי  "אןלפק , ישת

םיכרכ24855.  2 ינמחנ -  ילתפנטוקלי  ןב  םוחנ  "זרניירב , השרו Warsawצרת

דוס24856. המלשטוקלי  ףסוי  "בןושמש , םילשוריעשת

םיכרכ24857.  3 רפוס -  רזעילאטוקלי  ןאמסוז  ןב  ביל  ףסוי  - רפוס , "ד נרת
"ג שקפ Paksסרת

םיכרכ24858.  2 שדחה -  רפוס  רזעילאטוקלי  ןאמסוז  ןב  ביל  ףסוי  "דרפוס , עשת

יניס24859. ףסויטוקלי  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "דרזיורק , םילשוריכשת



םיכרכ24860.  2 םירופס -  ןרהאטוקלי  השמ  ןב  ףלוו  באז  "טדלאוונירג , השרו Warsawנרת

םיכרכ24861.  2 םישרדמו -  םירופס  ןרהאטוקלי  השמ  ןב  ףלוו  באז  "גדלאוונירג , השרו Warsawפרת

הלימ24862. תירב  לע  רהזה  רפס  יולהטוקלי  ףסוי  לאקזחי  "חגלשא , קרבסשת ינב 

ךוניחה24863. רפס  ןרהאטוקלי  לאינד  "אןמרבולג , תיליעסשת ןיעידומ 

םירפס24864. םחנמטוקלי  "טטסבורפ , ,פרת גרובנטולרש - ןילרב

"ם24865. תס םימשטוקלי  תכאלמ  "דןוכמ  "דשח מח

םיכרכ24866.  2 לארשי -  תדובע  יתבשטוקלי  ןב  לארשי  "אןייטשפוה , םילשוריעשת

ירבע24867. דודטוקלי  ןב  קחצי  לארשי  "טירבע , קרוי New Yorkצרת וינ 

.24868< ינבואר טוקלי   > הרותה לע  עשוהיטוקלי  ןב  ןבואר  םהרבא  כ"ץ ,
ןהכה "איקשאה  ףרודסמרהליומת

Wilherms

הלפתה24869. לע  )טוקלי  ךרוע  ) ילתפנ "וםובנירג , םילשורימשת

השמו24870. ןרהא  תריטפ  לע  ףסויטוקלי  ןב  לדנוז  "דךונח  השרו Warsawלרת

הליפתה24871. דומע  םייחטוקלי  ןב  השמ  "חףירכ , םילשורינשת

רתסא24872. תליגמ  לע  שש  ידומע  ןהכהטוקלי  ןרהא  "גלרפ , סשת

ינע24873. הדוהיטוקלי  ןב  באז  "יסזומ , ביבא Tel Avivשת לת 

הכלה24874. ינינע  ןבטוקלי  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"אלואש קרבפשת ינב 

םייח24875. ץפחה  ירפסמ  תוכרדהו  תוצע  באזטוקלי  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "אןהכ , "דסשת מח

םידליה24876. תוברע  בקעיטוקלי  ןב  ןנחוי  םהרבא  "זלאטנמולב , םילשוריטשת

רנ24877. תכירע  בולעלטוקלי  בקעי  רוא  "אתודסומ  םילשוריסשת

םידוד24878. תע  םידודטוקלי  תע  "בטוקלי  תיליעעשת רתיב 

רומח24879. רטפ  "טוקלי  םולש תבהא   " "הןוכמ םילשורימשת

םיכרכ24880.  7 םישוריפ -  בדטוקלי  םהרבא  ןב  לארשי  "טכ"ץ , ביבאכשת לת 

םיכרכ24881.  40 םישוריפ -  דודטוקלי  ןב  עשוהי  "עראלקש , קרבשת ינב 

םיכרכ24882.  4 םיליהת > -  > םישוריפ םהרבאטוקלי  לאומש  "גרלדא , םילשוריסשת

םיכרכ24883.  2 ילשמ > -  > םישוריפ םהרבאטוקלי  לאומש  "ברלדא , םילשוריסשת

םיכרכ24884.  2 תובא > - יקרפ   > םישוריפ םהרבאטוקלי  לאומש  "דרלדא , םילשוריסשת

הרותל24885. םישוריפ  יולהטוקלי  לאפר  קחצי  םילשורי1971ןויצע ,

קחצי24886. יול  טוקלימ  םישוריפ  קחציטוקלי  יול  "דןוסרואינש , עשת

הרותה24887. לע  םישוריפ  היראטוקלי  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"טיולה םילשוריכשת

ןיליפת24888. תוצמ  לע  םישוריפ  ךורבטוקלי  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
"חרואינש "דעשת בח רפכ 

ןיבמ24889. ינפ  ןהכהטוקלי  לכימ  לאיחי  ןב  לאנתנ  "בדירפ , קרבנשת ינב 

םינינפ24890. השמטוקלי  ןב  ןבואר  "טתוילגרמ , בובלפרת  Lvov

םינינפ24891. היראטוקלי  ןב  יבצ  םחנמ  "זןיסקאט , קרוי New Yorkשת וינ 

רדה24892. ץע  ירפ  םהרבאטוקלי  ןב  חנ  הדוהי  רווארב ,
"טרדנסכלא ,נרת בוקרטעיפ

יבצ24893. הדוהיטוקלי  השמ  ןב  שריה  יבצ  "גרלטרג , ,ישת ןודנול )

דסחו24894. הקדצ  םייחטוקלי  ןב  השמ  "דףירכ , םילשוריסשת



תויתואה24895. תרוצ  ,טוקלי  ןייטשטנרג ביל -  דוד  דלפנירג ,
והילא "גלאומש  משת

םיכרכ24896.  9 ךרד -  ינויצ  ןרהאטוקלי  לאומש  ןב  לואש  "חןיבור , קרבכשת ינב 

םיחרפו24897. םיציצ  לאויטוקלי  "דץיבוקציא , קרבעשת ינב 

.24898< תסנכ ןוכמ   > תוכמ תכסמ  לע  םינומדק  תסנכטוקלי  - ןוכמ  "ד םילשורישח

עברא24899. תירק  םייחטוקלי  יכדרמ  "חןהאזקילג , םילשוריכשת

עברא24900. תירק  שריהטוקלי  יבצ  ןב  םייח  יכדרמ  "ב,ןוזקילג , ערת ], םלשורי

םיכרכ24901.  6 ינבואר -  עשוהיטוקלי  ןב  ןבואר  םהרבא  כ"ץ ,
ןהכה "ביקשאה  גרובמוה Homburgעת

.24902< תוהגה םע   > תומבי םינושאר  םינושארטוקלי  "דטוקלי  םילשורימשת

הבר24903. ללהטוקלי  ןב  יעור  "טןהכ , םילשוריסשת

יחמשו24904. ינר  )טוקלי  "סזנאצ הינתנשת

"י24905. שר "י)טוקלי  שר  ) קחצי ןב  "בהמלש  יטיס Kansas Citשת סזנק 

תובא24906. יקרפ  לע  ןועמשטוקלי ש"י  ןב  קחצי  "גבילטוג , סריא Buenosצרת סונאוב 

לארשי24907. תיראש  - טוקלי  קינדליוומ ףסוי  ןב  רב  בוד  לארשי 
ןהכה םוחנ  םחנמ  "דןהאק , םילשוריעשת

םיכרכ24908.  17 עבש -  המלשטוקלי  ןב  לאומש  םרמע , "זןב  ןורבחמשת

םיחא24909. תבש  יבצטוקלי  ףסוי  תיב  "בתבישי  םילשורינשת

שדוק24910. תבש  םייחטוקלי  ןב  השמ  "דףירכ , םילשוריסשת

םיכרכ24911.  3 גהנמו -  הכלה  ינינעב  "ת  וש ףסויטוקלי  בקעי  "עןירג , רעווקסשת וינ 

תוחיש24912. רשאטוקלי  םיאנ , "זןב  קרבעשת ינב 

רסומ24913. תוחיש  ןאמפילטוקלי  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "הוואקאר , ןודנולמשת

םירועיש24914. ףסויטוקלי  ןב  קחצי  "טונאדילוט , "דסשת מח

םיחספ24915. םירועיש -  בקעיטוקלי  "דןטרגניו , םילשורינשת

רזעה24916. ןבא  םירועיש -  ילתפנטוקלי  םיובסונ ,

הבורמ24917. םירועיש -  לאומשטוקלי  "איקסבוזור , קרבנשת ינב 

םיכרכ24918.  6 םירועיש -  ןאמפילטוקלי  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "חוואקאר , ןודנוללשת

םיכרכ24919.  3 םירועיש -  םחנמטוקלי  סחנפ  ןב  לואש  "גרתלא , םילשורינשת

המלש24920. לאלצבטוקלי  ןב  המלש  "חךילירד , קרוי New Yorkצרת וינ 

המלש24921. המלשטוקלי  "זןוצב , םילשוריעשת

לאומש24922. יולהטוקלי  יבצ  ןב  םחנמ  לאומש  "הןייפ , סיאולצרת .טס   St. Louis

לאומש24923. תובאטוקלי  תכסמ  לע  םירפס  "דץבוק  שח

םיכרכ24924.  2 לאומש -  שריהטוקלי  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "בקינלור , םילשוריעשת

םילשורי24925. תחמש  באזטוקלי  םייח  ןב  לארשי  "ערנזיולק , שת

ןועמש24926. ןועמשטוקלי  "סירסל , דודשאשת

תובא24927. יקרפ  ינועמש -  קרויטוקלי  וינ  .ז  " ישת "ז.תובא  קרוי New Yorkישת וינ 

ב24928. "ר - > ופד  > ינועמש טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  - ןועמש  "א פר
"ז יקינולש Salonikaפר

םיכרכ24929.  5 ןושאר > - סופד   > ינועמש טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  - ןועמש  "א פר
"ז יקינולש Salonikaפר

םיכרכ24930.  3 ינועמש -  טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  "טןועמש  הנליו Vilnaסרת



םיכרכ24931.  4 ןנער > - לכיהו  ןנער  ןמש   > ינועמש טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  "דןועמש  הנליו Vilnaכרת

םיכרכ24932.  11 "ק > - הומ  > ינועמש טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  "גןועמש  םילשורילשת

.24933< אריו - תישארב  > ראובמהו א דקונמה  ינועמש  טוקלי 
השמ ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 

"טךורב םילשורינשת

.24934< יחיו - הרש ייח   > ראובמהו ב דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"טךורב םילשורינשת

.24935< ורתי - תומש  > ראובמהו ג דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"טךורב םילשורינשת

.24936< ידוקפ - םיטפשמ  > ראובמהו ד דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"סךורב םילשורישת

.24937< ינימש - ארקיו  > ראובמהו ה דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"חךורב םילשוריסשת

.24938< חלש - רבדמב  > ראובמהו ז דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"אךורב םילשוריסשת

.24939< יעסמ - חרק  > ראובמהו ח דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"אךורב םילשוריסשת

.24940< האר - םירבד  > ראובמהו ט דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"גךורב םילשוריסשת

תאזו24941. - םיטפוש  > ראובמהו י דקונמה  ינועמש  טוקלי 
< הכרבה

השמ ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"דךורב םילשוריסשת

.24942< םירישה ריש   > אי ראובמהו  דקונמה  ינועמש  השמטוקלי  ןב  לאפר  ןיול , ןשרדה -  ןועמש 
"טךורב םילשוריעשת

םיכרכ24943.  5 לשגו > - תרודהמ   > םלשה ינועמש  טרופקנארפמטוקלי  ןשרדה  "גןועמש  םילשוריסשת

.249446 םילשורי - > ןוכמ  הישות -   > םלשה ינועמש  טוקלי 
טרופקנארפמםיכרכ ןשרדה  - ןועמש  "ה םילשוריסשת

הנוי24945. ונברל  םירעש  םהרבאטוקלי  ןב  הנוי  םילשורית"שידנוריג ,

החמשו24946. ןושש  לאויטוקלי  "דץיבוקציא , קרבעשת ינב 

םילימה24947. יתש  הנויטוקלי  "הךירנייה , "דנשת מח

"ד24948. בח יפ  לע  שפנה  תרות  אשוזטוקלי  רדנסכלא  ןונ ,) - ןב  ) "טןינוב "דעשת בח רפכ 

בוקרושט24949. יעשעש -  ךתרות  )טוקלי  ךרוע  ) המלש יכדרמ  "עץיבוניבר , םילשורישת

די24950. יבתכמ  תואחסונ  ייונישו  תויועט  ינוקית  טוקלי 
( ןיפתושה  ) ארתב אבב  הייקנםינושארו -  תלוס  "בןוכמ  דווקילפשת

הרות24951. דומלת  םייחטוקלי  ןב  השמ  "חףירכ , םילשורינשת

םיכרכ24952.  8 הרות -  דומלת  יליקסהטוקלי  - בקעי  "מ שת
"ה םילשורימשת

לארשי24953. תבושת  םייחטוקלי  ןב  השמ  "דףירכ , םילשורישח

ףסוייטוקלי24954. םייח  ןב  םהרבא  "ויקסבאל , סריא Buenosשת סונאוב 

םיכרכ24955.  2 והילא -  דודיטוקלי  ןב  והילא  "נונינד , םילשורישת

לודגה24956. הדוהיםי  ןב  השמ  בקעי  "אונאדילוט , ריהק Cairoצרת

םיכרכ24957.  2 הכלהה -  םייחםי  "ושרדמ  םילשורינשת

םיכרכ24958.  2 הכלהה -  בקעיםי  "פרדמ , "דשת מח

תלהק24959. םייחה -  ידובעםי  ןב  לאלצב  השמ  "חארזע , םילשוריעשת

המכחה24960. יולהםי  קחצי  ןב  לאוי  ןושמש  "גאריפש , הרטסוא Ostrogפקת



המכחה24961. לכימםי  לאיחי  "בןרטש , םילשוריפשת

םיכרכ24962.  25 המכחה -  בקעיםי  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"טםחנמ םילשוריסשת

םיעגנ24963. הרהטה -  - םי  ןמלז לארשי  ןב  עשוהי  ץיבומולש ,
ןמלז לאומש  ןב  השמ  "בןייטש , דווקילפשת

םיכרכ24964.  2 רסומה -  יכדרמםי  ףסוי  "טינוביס , םילשוריסשת

לופלפה24965. יולהםי  השמ  ןב  ריאמ  קחצי  "וגרבניטסק , השרו Warsawערת

םיכרכ24966.  2 בחרה -  לאקזחיםי  ןב  לאלצב  םייח  "אטנפ , לשת

הרותה24967. םיינרותםי  םירמאמ  "וץבוק  םינשת תב 

הרותה24968. יכדרמםי  ןב  ףסוי  "חןייטשדלוג , םילשוריעשת

דומלתה24969. ףלווםי  באז  ןב  אקלז  "וקחצי  הוקלוז Zholkvaטקת

דומלתה24970. יבצםי  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"חהירא תיליעסשת ןיעידומ 

דומלתה24971. יולהםי  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "טלדע , םילשוריעשת

םיכרכ24972.  2 םיה - > ישרפמ   > דומלתה ןבםי  לשה  עשוהי  השמ  ןייטשנרוא ,
באז "ביכדרמ  השרו Warsawנרת

רכששי24973. אמילםי  הדוהי  ןב  רב  "טרכששי  ץמ Metzכקת

הדוהי24974. לש  קחציםי  ןב  הדוהי  "וןאמטלא , ץו Vacפרת

םיכרכ24975.  11 המלש -  לש  "ל)םי  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  - אירול , "ג צש ]
"ה, ,צש אקארק

םיכרכ24976.  6 ןרהא - > יבר  תנשמ  ןוכמ   > המלש לש  "ל)םי  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "פאירול , דווקילשת

לאומש24977. לש  השמםי  בקעי  "חרמרק , משת

םיכרכ24978.  4 החמש -  םייחםי  ףסוי  ןב  השמ  לארשי  "זדעירפ , סשת

החמש24979. "י  ידיסחמי "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"חרדנסכלא קרבנשת ינב 

המדקו24980. ריאיהמי  "דםקימע , ןויצלשח ןושאר 

המדקו24981. השמהמי  ןב  לאקזחי  "ןיולה , ןגשת תמר 

ץינ24982. ' זיומ םייח  ירמאה  לעב  לע  "ה -  מחה ןורכזתומי  "זרפס  נשת

חישמה24983. שריהתומי  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "לאריפש , םילשורישת

חישמה24984. בודתומי  רכששי  םייח  ןב  בקעי  "זסורג , צרת

חישמה24985. םחנמתומי  "דדורב , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ24986.  2 הכלהב -  חישמה  ןבתומי  ךורב  קחצי  םהרבא  יקצילרעג ,
והילא "ההשמ  סשת

אבה24987. םלועהו  םיתמה  תייחת  חישמה , קחציתומי  םהרבא  "נהירנ , שת

םלוע24988. ןרהאתומי  ןב  לאוי  "מץרווש , םילשורישת

םיכרכ24989.  5 םלוע -  ףסויתומי  "אןוסמרב , םילשורילשת

הנשהימי 24990770. תומי  יפל  ונייח  תיבמ  "זםינמוי  "דעשת בח רפכ 

.24991< השדח הרודהמ   > םהרבא ןימינבימי  ןב  םהרבא  "גימילאח , םילשורינשת

םהרבא24992. ןימינבימי  ןב  םהרבא  "טימילאח , הברצרת ג'

םירצמה24993. ןיב  םהרבאימי  ןב  אביקע  "טרגנלרא , םילשורינשת

תישארב24994. תואישנהימי  תלבק  תפוקתמ  "דןמוי  נשת

הכרב24995. רכששיימי  ןב  לאכימ  לאיחי  "זדלישטור , רפססשת תירק 



הכרב24996. םיגחהימי  שדוחב  םיעוריא  "דןמוי  עשת

דוד24997. יקינולאשמימי  דוד  ןב  ףסוי  "ודוד , יקינולש Salonikaרת

.24998< השדח הרודהמ   > דוד יקינולאשמימי  דוד  ןב  ףסוי  "זדוד , ןילקורבסשת

הכונחה24999. גח  רואה -  י יימי  "בלאלצב , פשת

םירואה25000. םייחימי  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"בןהכה םילשוריסשת

םירואה25001. הנקלאימי  םהרבא  אריפש , - "באנהכ םילשוריעשת

םיארונ25002. םימי  םינתיאה -  י יימי  "בלאלצב , פשת

ןעיינאבה25003. .אימי  "דםהרבא , "דשח מח

ינשה25004. תיבה  בדימי  םייח  "דץיבוניבר , םילשוריכשת

ב25005. גחה -  רכששיימי  ןב  לאכימ  לאיחי  "טדלישטור , רפססשת תירק 

הכונחה25006. ןרהאימי  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

הכונחה25007. החמשימי  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"חםנוב קרבנשת ינב 

הכונחה25008. דודימי  ןב  קחצי  "דונאיצרמ , םילשוריסשת

םיכרכ25009.  2 הכונחה -  םהרבאימי  לארשי  ןב  היעשי  "ארטכש , קרבנשת ינב 

םיכרכ25010.  2 הדגאבו -  הכלהב  הכונחה  "דץבוקימי  םילשוריעשת

דרפסב25011. םידוהיה  םהרבאימי  "בןונבל , םילשורינשת

האדוהו25012. ללה  יכדרמימי  ףסוי  "גקאפ , סומעסשת הלעמ 

םיסנה25013. לאינדימי  דוד  "דןהכה , םילשורישח

הדגאבו25014. הכלהב  רמועה  םולשימי  דוד  "איקנ , םילשוריפשת

םירופה25015. ןרהאימי  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םירופה25016. בודימי  ןב  םהרבא  "הןייו , דודשאסשת

םירופה25017. םהרבאימי  לארשי  ןב  היעשי  "ארטכש , קרבנשת ינב 

םירופה25018. החמשימי  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"זםנוב קרבנשת ינב 

םירופה25019. חספימי  יבצ  "וקנרפ , םילשורישת

םירופה25020. ףסויימי  ןב  דוד  "גןהכ , םילשוריעשת

םירופה25021. הנקלאימי  םהרבא  אריפש , - "זאנהכ םילשוריעשת

םירופה25022. רנבאימי  ןב  םעונ  "הירוהז , םילשוריעשת

םירופה25023. יבצימי  םייח  ןב  הדוהי  הירא  "בןמטוג , םילשוריפשת

הדגאבו25024. הכלהב  םירופה  "גץבוקימי  םילשוריעשת

וניתובר25025. לש  םתנשמב  םירופה  םתנשמבימי  "בתכרעמ  םילשוריעשת

הלאה25026. םירופה  רזעילאימי  "ןןהכ , קרבשת ינב 

חספה25027. םהרבאימי  לארשי  ןב  היעשי  "ערטכש , קרבשת ינב 

םירפה25028. ןימינבימי  ןב  רייגצ  "דשושע , עבשכשת ראב 

ץיקה25029. קחציימי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , יכאלמסשת תירק 

םימחרה25030. קחציימי  םייח  ןב  בד  ףסוי  "פסומיטפס , חרפתשת

תוחילסהו25031. םימחרה  ןרהאימי  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

תוחילסהו25032. םימחרה  "אימי  טילש ץינ  ' זיומ "ר  "וומדא קרבנשת ינב 



"כ)25033. וי ר"ה ,  ) ןוצרה םהרבאימי  לארשי  ןב  היעשי  "ערטכש , קרבשת ינב 

תיעיבשה25034. םהרבאימי  לארשי  ןב  היעשי  "ארטכש , קרבנשת ינב 

"ם25035. יבבושה הנרובדנימי  רמתיא  תרמשמ  "דתכרעמ  קרבעשת ינב 

"ם25036. יבבושה םייחימי  ןב  ףסוי  והישאי  "זוטניפ , "דעשת מח

םיבבושה25037. ךלמילאימי  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םירופה25038. גח  החמשה -  י יימי  "בלאלצב , פשת

תואלתה25039. יולהימי  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "בןזח , ,משת םילשורי

הבושתה25040. לאינדימי  דוד  "הןהכה , םילשוריסשת

םיכרכ25041.  11 ןורכז -  קיזייאימי  קחצי  ןב  ןרהא  "ןאריפש , קרבשת ינב 

םימיה25042. ךייח  לארשיימי  ןב  שוביל  הדוהי  םיובנזור ,
"אהשמ ערת

הכונח25043. ףסויימי  ןב  דוד  "הןהכ , םילשוריעשת

א-ב25044. רהוט -  יכדרמימי  ןב  ןוני  "והנוי , םילשוריסשת

רהוט25045. ריאמימי  לארשי  "פוללפא , םילשורישת

ףסוי25046. ףסויימי  "עלאכימ , םישת תב 

םיכרכ25047.  2 ףסוי -  יולהימי  יכדרמ  ןב  ףסוי  "גדידי , םילשוריערת

"ת25048. נרהמ ץריהימי  ילתפנ  ןב  ןתנ  "טץראהנרטש , לופמרפ Frampolערת

םיכרכ25049.  2 "ת -  נרהומ ץריהימי  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , ,סרת םלשורי

הציב25050. דעומ -  דאווקיילימי  הובגה  "ד  מהיב הרובחה  "וינב  דוואקיילעשת

דעומה25051. לוח  תוכלה  דעומ -  סחנפימי  ןב  בקעי  םרמע  "חרעדניב , קרבעשת ינב 

א25052. ךלמ -  ימי 
ףסוי יקסב , ' צירק רואינש -  יזנכשא ,

( םיכרוע  ) יולה "בקחצי  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ25053.  3 ךלמ -  השנמימי  יכדרמ  "ארפואל , נשת

םירופ25054. תוכלה  החמשו -  התשמ  יכדרמימי  ףסוי  "וקאפ , םילשוריסשת

החמשו25055. התשמ  םייחימי  םעונ  "דבואט , קרבשח ינב 

המחנ25056. ירעש  המחנ -  םוחנימי  "הםאהארבא , עשת

הימחנ25057. ךורבימי  והילא  "גשטעפעק , םילשורימשת

ךלמה א25058. רפוס  )ימי  וילע  ) יבצ קחצי  "אדלפנרב , קרבמשת ינב 

ןוצר25059. המלשימי  "גהדווערב , םילשורינשת

ןוצר25060. םהרבאימי  ןב  דוד  "טםהרבא , סשת

ןוצר25061. םוחנימי  "זםאהארבא , עשת

תוחילסו25062. לולא  ןוצר -  ןויצימי  ןב  ןב  באז  רזעלא  "אזר , םילשוריעשת

דעומו25063. תבש  ןרהאימי  םהרבא  ןב  םחנמ  דוד  "בןמכייר , קרבפשת ינב 

"ם25064. יבבוש קחציימי  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  ץרווש ,

המלש25065. דודימי  ףסוי  םיסנ  ןב  המלש  "דיחמק , רימזיא Izmirלרת

םיכרכ25066.  3 לאומש -  היעשיימי  ןב  לאומש  "בץיברוה , םילשורינשת

הכונח25067. הנומש -  שעעדמימי  "טוניתובר  קרבסשת ינב 

הנומש25068. ןרהאימי  רזעלא  "טבהובא , קרבעשת ינב 

הנומש25069. עשוהיימי  סנגמ ,



החמש25070. םחנמימי  דוד  "דןמכייר , קרבעשת ינב 

החמש25071. אנימלזימי  המלש  "וגרבניו , "דעשת מח

תוכוסה25072. גח  וניתחמש -  י יימי  "בלאלצב , פשת

הנמש25073. באזימי  רזעילא  ןב  השנמ  "אןיילק , סשת

םהרבא א25074. לש  עבטמ  וא  יתונש  דודימי  בקעי  ןב  םירפא  םהרבא  "דגניזאר , הפיחשח

םימימת25075. "דסיפדתימי  דולסשת

םימימת25076. קחציימי  ןב  םחנמ  "גהרייוונ , היצנו Veniceיקת

םיכרכ25077.  8 םימימת -  "דימי  בח תודיסח  תוליעפ  תונש  לבוי 
"ק "חהראב "דסשת בח רפכ 

הבושת25078. ןהכהימי  םייח  המלש  "ורניבא , לאסשת תיב 

הבושת25079. ןועמשימי  ןב  םולש  "אלאינרק , ,שת ביבא לת 

אלמא25080. ןורכזךימי  "בץבוק  םילשוריסשת

םידחא25081. יארוהנםימי  ןב  ףסוי  "נביבוזא , ונרוויל Livornoקת

םיריהב25082. םירופיסםימי  "חטקל  ביבאסשת לת 

םיכרכ25083.  2 םיריהב -  )םימי  הכירע  ) .ע "דלאינרק , "דשח בח רפכ 

הנשב25084. אביקעםימי  - "טינב ביבאצרת לת 

ךוב25085. םיבוט  לאלצבםימי  תב  הרש  "וררינש , זדולצרת

םיכרכ25086.  4 יברה -  םע  םיבוט  בדםימי  ןרהא  "וןירפלה , "דעשת בח רפכ 

ראלקלאפ25087. םיבוט  היעשיםימי  "צקינטנולז , השרורת

ורבדי25088. בקעיםימי  םהרבא  "גבאקאי , עשת

ורבדי25089. םשםימי  "פםוליעב  שת

ורעסי25090. יכ  אגרשםימי  רזעילא  "טגרבנטור , םילשורינשת

םיירונכ25091. הנשושםימי  "דלדיא , םילשוריסשת

םדקמ25092. יכדרמםימי  בקעי  ןב  םייח  "חןוסנשריה , םילשוריסרת

םדקמ25093. המלשםימי  "ורזנוופ , עשת

םדקמ25094. םשםימי  םוליעב 

םדקמ25095. דודםימי  קחצי  "דץיבומזר , ןילקורבנשת

םיכרכ25096.  12 םדקמ -  היראםימי  הדוהי  ןב  רנבא  ןתנוי  חסקז , '' עשת

ןויפא25097. וא  םדקמ  השמםימי  "חרדנלדירפ , השרו Warsawמרת

םיארונ25098. הנשהםימי  תומי  יפל  ונייח  תיבמ  "חםינמוי  "דעשת בח רפכ 

םיארונ25099. ןועמשםימי  ןב  ןויצנב  "הןהכ , תוביתנעשת

ךאנאמלא25100. םיארונ  ףסויםימי  "אןוזנדירפ , - כשת New York קרוי וינ 

םינתח25101. תכרבו  הכוס  דוד -  דודןימי  "הןימי , דעלאעשת

םיכרכ25102.  3 דוד -  ןימיןימי  "הדוד , דעלאעשת

המלשןימי ה'25103. ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

ליח25104. השוע  יכדרמןימי ה ' םהרבא  "פבילטוג , שת

םיכרכ25105.  2 הממור -  ןהכהןימי ה ' םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטעשת

ךלמה25106. ךורבןימי  ןב  ןימינב  "אןיקצורוס , לשת

לאמשו25107. ןימינבןימי  ןב  ביל  הדוהי  "צטראביורג , Lodzרת זדול '



ףסוי25108. הדוהיןימי  ןב  ןימינב  ףסוי  ץיבונועמש ,
"זיבצ םילשוריישת

בקעי25109. ןתנןימי  לארשי  ןב  השמ  בקעי  "דץיבוניבר , סשת

ינומראל25110. םינוקיתוןימי  "דתולפת  "דשח מח

השמ25111. אביקעןימי  ןב  השמ  "דקינורק , ואלסרב Breslauפקת

השמ25112. הדוהיןימי  ןב  השמ  "טביבט , תיליעסשת ןיעידומ 

.25113< םייח םיימ  ראב   > השמ ףסויןימי  ןב  השמ  - הרוטניוו , "ז לקת
"ח גה Hague, Theלקת

השמ25114. יבצןימי  השמ  "זטובחוב , "דעשת מח

םיכרכ25115.  2 השמ -  ףסויןימי  ןב  השמ  "דהרוטניוו , התכלכ Calcuttaרת

.25116( די בתכ   ) השמ ףסויןימי  ןב  השמ  דיהרוטניוו , דיבתכ  בתכ 

לאומש25117. שירבןימי  בוד  ןב  יבצ  לאומש  "אסקאוולגוז , ןילבול Lublinצרת

לאומש25118. ריאמןימי  ןב  לאומש  יכדרמ  ץיבלאומש ,
"גיולה תיליעסשת ןיעידומ 

ינקבחת25119. המלשונימי  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבנשת ינב 

םיכרכ25120.  7 ךתלהת -  יפ  יבצאלמי  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ25121.  2 ושפנ -  לאפרטלמי  ןב  יח  םולש  םהרבא  "דיומח , התכלכ Calcuttaמרת

םייח25122. בקעיאצמי  ןב  םייח  'י , "גגאלאפ רימזיא Izmirכרת

ןח25123. םייחאצמי  ילתפנ  "בןמטוג , קרבנשת ינב 

ךלמה25124. ןויציאני  ןב  "אאירול , םילשוריכשת

.25125< בויזדני ידוהיל  ןורכזה  רפס   > הליהקבויזדני "הרפס  ביבאכשת לת 

תישארב25126. הילאו -  לאירבגןוני  ןב  ןועמש  "בהנחוא , קרבסשת ינב 

ןנחויונחני25127. ןב  ןנחוי  - גרבנזייא , "ס רת
"א השרו Warsawסרת

םיכרכ25128.  5 המכח -  ביניביני  ןיעהבקעי , שאר 

רתסא25129. תליגמ  םייתפש -  ארזעביני  ןב  ביני  "ארחש , םילשוריעשת

ךלמה25130. בקעידסי  ןב  הדוהי  ' - דיס , "ו רימזיא Izmirכרת

הלעמה25131. בילדסי  הדוהי  ןב  לאיחי  "ל , - ירב "ג מרת
"ח םילשורילשת אצנגמ - 

זוע25132. ןליאתדסי  ןב  דוד  זוע  "חריפכ , םילשוריעשת

זע25133. הרותתדסי  ישודיח  "טץבוק  תיליעסשת ןיעידומ 

דעומ25134. להוא  בקעידוסי  ןב  םהרבא  "וקיב , בובללרת  Lvov

הנומא25135. םחנמדוסי  עשוהי  ןב  דוד  "דרגצמ , םילשורינשת

הונע25136. הדמו  הנומא  היבוטדוסי  ןב  ךונח  "אןהכ , השרו Warsawפקת

רתי25137. תפש  אוה  קודקד  ריאמדוסי  ןב  םהרבא  ארזע , - "הןבא םילשורימשת

תודחאה25138. באוידוסי  ןב  םוחנ  "זלטנזור , "דעשת מח

הנומאה25139. בלסרבמדוסי  החמש , ןב  "גןמחנ  םילשוריישת

.25140< השדח הרודהמ   > הנומאה בוסוקמדוסי  םהרבא  ןב  "גךורב  עשת

הנומאה25141. לואשדוסי  ןב  בקעי  "אןיצק , םילשוריעשת

םיכרכ25142.  2 הנומאה -  בוסוקמדוסי  םהרבא  ןב  "דךורב  ץיבונר Chernovtsyכרת צ'

םיכרכ25143.  2 הנומאה -  םייחדוסי  ןב  ףסוי  בובל Lvovת"רץבעי ,



םיכרכ25144.  2 ןוחטבה -  שרשו  הנומאה  דודדוסי  ןב  לאומש  - ןאק , "ט מרת
"ג "ד,סרת מח שקאפ - 

ןינבה25145. )דוסי  טקיל  ) ריאמ השמ  "זלגופבר , "דנשת מח

ןינבה25146. לואשדוסי  ןב  ריאמ  השמ  "טלגופבר , קרבמשת ינב 

םיכרכ25147.  2 האירבה -  םייחדוסי  ןב  בקעי  םהרבא  "היקצירפ , םילשוריסשת

הלואגה25148. םשדוסי  "בםוליעב  דודשאמשת

תעדה25149. ןבדוסי  רפוס  דוד  רזעלא  ןייטשנרוא ,
לשה עשוהי  "בםהרבא  השרו Warsawערת

םיכרכ25150.  2 תדה -  ילתפנדוסי  ןב  בוד  יכדרמ  לאטנדירפ ,
לארשי

 - "ב פקת
"ד ואלסרב Breslauפקת

ב]25151.  ] תדה ג ילתפנדוסי  ןב  בוד  יכדרמ  לאטנדירפ ,
לארשי

 - "ב פקת
"ד ואלסרב Breslauפקת

.25152< הלבקה תמכח  ישרש   > המכחה ןהכהדוסי  דג  קחצי  לאומש  "זןיקיידוי , קרבנשת ינב 

םיכרכ25153.  2 הרהטה -  ללהדוסי  רמייהטרו , לואש -  השמ  "גןיילק , קרבסשת ינב 

.25154( תילגנאב  ) הרהטה ללהדוסי  רמייהטרו , לואש -  השמ  "זןיילק , קרבסשת ינב 

תינידמה25155. תונויצה  לש  תודוסיה  הדוהידוסי  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "דרב ביבא Tel Avivשת לת 

םידעומה25156. םייחדוסי  ןב  בקעי  םהרבא  "זיקצירפ , םילשוריסשת

םיכרכ25157.  2 םידעומה -  הדוהידוסי  "דןטראגנייוו , קרבשח ינב 

הלעמה25158. הדוהידוסי  "וביבש , םילשורימשת

םיכרכ25159.  2 הלעמה -  ןרהאדוסי  "ביקסרוס , קרבמשת ינב 

םיכרכ25160.  2 התכירעו -  הנשמה  השמדוסי  ןב  ןבואר  "ןתוילגרמ , םילשורישת

דוקינה25161. בילדוסי  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
םדרטשמאת"צןהכה

Amsterdam

הדובעה25162. והיתתמדוסי  קחצי  ןב  םהרבא  "בגרבנייוו , השרו Warsawנרת

הדובעה25163. והיעשידוסי  "נץיבוכורוב , השרורת  Warsaw

.25164< טסקט  > הדובעה והיתתמדוסי  קחצי  ןב  םהרבא  "זגרבנייוו , םילשוריסשת

הפיאשה25165. םהרבאדוסי  ןב  לאנתנ  "זישונא , סשת

תבשה25166. והיעשידוסי  ןב  ריאמ  ףסוי  ןוסבוקעי ,
"דבקעי קרוישת וינ   New York

הרותה25167. רזעילאדוסי  ןב  לאיחי  קחצי  ןוזננוס ,
"צילתפנ םילשורירת

הבושתה25168. ץריהדוסי  ילתפנ  ןב  ףסוי  ןורהא  "זןהכה , נרת

רזעלא25169. ירוכיב  הבושתה -  ,דוסי  רענדאב םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"פרזעלא יסנומשת

.25170< שפנ תבישמ   > הבושתה ,דוסי  גרבדלוג םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
יולה קחצי  ןב  דוד  "טןרהא  ףילקיוסשת

דרשמ25171. ללכב ו" "י  אב םייתדה  ןידה  יתב  תוכמסו  דוסי 
טרפב ןרהאתונברה " ןב  ןויצ  - ןב ןרהא , - "זןב םילשוריפרת

הצקומה25172. שרושו  ריאמדוסי  ןב  םימחר  "וגיווט , דעלאעשת

םיכרכ25173.  4 הדובעה -  שרושו  הנדורוהמדוסי  השמ  ןב  דניקסיז  "ערדנסכלא  קסנימ Minskקת

םיכרכ25174.  2 השדח > - הרודהמ   > הדובעה שרושו  הנדורוהמדוסי  השמ  ןב  דניקסיז  "זרדנסכלא  קרבמשת ינב 

םלוע25175. ייח  - דוסי  ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
קחצי לאכימ  יקצול ,

"א םילשוריפשת



םיריתמה25176. תועט  באזדוסי  ןימינב  "הץראווש , םילשוריעשת

ףסוי25177. אנבודמדוסי  לדוי  הדוהי  ןב  אקסוי  "זףסוי  רימוטיז Zhitomirכרת

ףסוי25178. והילאדוסי  ןב  ףסוי  "חכ"ץ , בוקרק Cracowצש

ףסוי25179. יולהדוסי  קחצי  ןב  אקסוי  "גףסוי  ץיבוקנימ Minkovtsyסקת

דוחי25180. ףסוי -  ףסוידוסי  "זידשמ , עשת

םיכרכ25181.  4 ףסוי -  אנזופמדוסי  המלש  ןב  "טףסוי  לת

םיכרכ25182.  20 בוט > - םוי  תרהט   > ףסוי אפילדוסי  בוט  םוי  איננח  - שטייד , "ח שת
"ב יושקכשת  Kosice

ןח25183. יארי  השודק , המיענ  ראובמה ,>  > ףסוי אנבודמדוסי  לדוי  הדוהי  ןב  אקסוי  "חףסוי  דודשאעשת

קחצי25184. יולהדוסי  בקעי  ןב  קיזייא  "עקחצי  הלשימרפ Przemyslרת

ארקל25185. הירכזדוסי  ףסוי  ןב  שוביל  הירא  ץישפיל ,
"הםחנמ םילשוריפרת

ונמא25186. לחר  להא  ארקל , הירכזדוסי  ףסוי  ןב  שוביל  הירא  ץישפיל ,
"דםחנמ םילשוריסשת

םיכרכ25187.  4 ארומ -  ריאמדוסי  ןב  םהרבא  ארזע , - - ןבא ר"צ
"ל םילשורישת אטשוק - 

"ק>25188. הומ תרודהמ   > הרות דוסו  ארומ  ריאמדוסי  ןב  םהרבא  ארזע , - "פןבא םילשורישת

םיכרכ25189.  2 הרות -  דוסו  ארומ  ריאמדוסי  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא םילשוריצרת

םיכרכ25190.  2 יברעמ -  םייחדוסי  ןב  לאפר  "ו,אנחוא , נרת ], םלשורי

םיכרכ25191.  7 הרות -  הנשמ  השמדוסי  ןב  הדוהי  "גיניטובלא , הפיחסשת

"ל25192. חמר םלוע -  םייחדוסי  ןב  יכדרמ  "ויקירש , עבראמשת תירק 

םלוע25193. ןרהאדוסי  ןב  השמ  "זהבאגלא , יקינולש Salonikaטקת

םלוע25194. ןמחנדוסי  דוד  הינתנאיבל ,

םיכרכ25195.  3 םלוע -  ףסוידוסי  ןב  קחצי  לארשי , - "זןב ןילרב Berlinלקת

םיכרכ25196.  3 םלוע -  יכדרמדוסי  ןב  השמ  "דתוכז , Altonaלרת

קידצ25197. בלסרבמדוסי  החמש , ןב  "חןמחנ  םילשוריישת

םיקידצ25198. לש  ןקוליס  קידצ -  יבצדוסי  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"דשריה קרבשח ינב 

קידצ25199. ליהעווזמדוסי  יכדרמ  ןב  המלש  "אןמדלוג , םילשוריעשת

קידצ25200. לאפרדוסי  ןושמש  ןב  הירא  םייח  קרבזעשתרגנלרא , ינב 

ד25201. ג -  ןויצ -  דודדוסי  ןב  ןויצ  "אשודק , סשת

ןויצ25202. ןמלסדוסי  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

םיריש25203. "גדוסי  נש .שדח  רהוז  "ג.רהוז  בוקרק Cracowנש

םולש25204. םולשדוסי  "טיסאילא , ביבאסשת לת 

הבושת25205. השמדוסי  ןב  קחצי  "חסילע , האיצינועת

"ד25206. בח רה  תלחנ  תנוכש  לש  התוחתפתהו  ירופיסהדוסי  םיבתכמ , שדוק , תורגא 
"חםידיסח "דסשת בח רפכ 

ירזוכה25207. רפס  לארשי ע"פ  תנומא  )תודוסי  ריזנה  ) דוד "גןהכ , םילשוריסשת

תבש25208. תוכלהב  והילאתודוסי  ןב  ףסוי  , "בןהכ םילשוריעשת

םיכרכ25209.  4 טפשמ -  ןשוחב  םהרבאתודוסי  ןב  והיתתמ  "ארנסייר , קרבעשת ינב 

שדקה25210. ןושל  קודקד  םשתודוסי  "בםוליעב  רימזיא Izmirירת



םרואיבו25211. הנומאה  המלשתודוסי  ןב  רטח  "חםלעמלא , ןיעהמשת שאר 

תיבה25212. והילאתודוסי  ןב  השמ  המלש  "טראמע , םילשוריעשת

ךוניחה25213. רפסמ  ידוהיה -  תיבה  םוחנתודוסי  "חבונהכ , "דעשת מח

ותשודקו25214. תיבה  םשתודוסי  "חםוליעב  םילשוריסשת

הכלהה25215. םיקילאתודוסי  ןב  רזעילא  "גיול , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ25216.  2 ךוניחה -  לאפרתודוסי  ןב  ןושמש  "חשריה , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ25217.  2 רפוס -  םתחה  לאיחיתודוסי  דוד  "גרקינפייל , םילשוריעשת

תודהיה25218. המלשתודוסי  ןב  יכדרמ  םייח  ןאמסיל ,
"ךוהילא ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ25219.  2 רפוס -  בתכה  לאיחיתודוסי  דוד  "ארקינפייל , רתיבפשת

ירבעה25220. חולה  באזתודוסי  רחש , "טןב  הפיחשת

יברה25221. תנשמב  ירבעה  חולה  קחציתודוסי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , שת

דומילה25222. יכרד  רעש  הארוההו -  דומילה  םיסנתודוסי  ןב  םייח  לאפר  "טיול , םיקפואעשת

תבש25223. תוכלה  םייחתודוסי  השמ  "ורגנלש , םילשורימשת

תובורעת25224. תוכלה  הדוהיתודוסי  ןרהא  "דגיטרפ , םילשורישח

הצקומה25225. יבצתודוסי  לאומש  ןב  קחצי  לארשי  ןמרביל ,
םילשוריןהכה

תידוהיה25226. החפשמה  הדוהיתודוסי  היבוט  "גימויבט , קרבלשת ינב 

רסומ25227. יטוקילו  הדובעה  םירפסמתודוסי  "דטקל  "דשח מח

לחנ25228. יברעה  הדוהיתודוסי  "חדלפניש , םילשורינשת

תיבירה25229. םהרבאתודוסי  ןב  קחצי  "זםלסמא , שמשעשת תיב 

ערוזה25230. תכאלמ  תבשה -  ןועמשתודוסי  "חרדמ , םילשוריסשת

םידובעישה25231. דודתודוסי  ןתנ  ןב  לואש  בקעי  "חלגס , םילשוריעשת

העומשה25232. ןושרגתודוסי  "בןייטשלדא , קרבעשת ינב 

הלפתה25233. םיקילאתודוסי  ןב  רזעילא  "חיול , Tel Avivישת ביבא לת 

הינימ25234. הברדב  היל  םיק  יללכו  והירמשתודוסי  ןב  באז  "דילאירא , םילשוריעשת

תבש25235. תוכלהב  םירקעו  ןהכהתודוסי  םחנמ  "וירטסוא , הפיחסשת

תרימשל25236. ךוניחב  הכרדה  תעמשמב -  םישרשו  תודוסי 
ןהכהןושלה והילא  ןב  ריאמ  "אקנומ , קרבסשת ינב 

רודל25237. תדה  ךונח  ףסויתודוסי  ןב  הירא  הדוהי  "זטומגלוו , הגיר Rigaצרת

ךוניחל25238. היראתודוסי  לאומש  "טןייטשקע , קרבסשת ינב 

םיכרכ25239.  2 םינמאנ -  תורודהתודוסי  ילודג  ירבדמ  "דםיטוקיל  קרבנשת ינב 

םיכרכ25240.  2 שדוק -  ןרהאתודוסי  ןב  דקש  "דהנדהוב , דעלאשח

תעדה25241. םייחידוסי  ןב  השמ  - ןייטשנזור , "ה צרת
"ח השרוצרת  Warsaw

תדה25242. שונאמידוסי  םחנמ  ןב  קחצי  "וגיצנאד , ,ערת םילשורי

תילסרבינואה25243. תדה  לאומשידוסי  ןמלז  ןב  המלש  דוד  "ואריפש , קרוי New Yorkצרת וינ 

םייחה25244. תוגהנה  תדה , המלשידוסי  םילשורייילאפ ,

תודהיה25245. רבידוסי  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"זיולה קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ25246.  8 הכלה -  לאומשידוסי  "וריבד , עבשסשת ראב 



תבש25247. תוכלה  - ידוסי  "ב תיליעפשת רתיב 

תודמה25248. ןועמשידוסי  לארשי  "זןרוהדלפ , קרוי New Yorkישת וינ 

דומלתהו25249. ארקמה  לאיחיידוסי  ןב  ןרהא  "עןירפלייה , רימוטיז Zhitomirרת

םיכרכ25250.  2 ירבעה -  טפשמה  רואינשידוסי  ןב  רשא  ביל  הדוהי  קאלוג ,
יולה "בןמלז  ןילרבפרת

תבש25251. תוכלה  הכלההו -  איגוסה  ןנחויידוסי  "פגרבנזור , םילשורישת

רובעה25252. בקעיידוסי  ןב  גילז  םייח  "טיקסמינולס , השרו Warsawמרת

םיכרכ25253.  2 םירקעה -  שונאמידוסי  םחנמ  ןב  קחצי  - גיצנאד , "ח מרת
"ד השרו Warsawסרת

הקדצה25254. ןהכהידוסי  בד  ןושמש  ןב  ןמ  םחנמ  "טןדשכ , םילשוריסשת

ויתורוא25255. יקוקיזו  ןחלושה  לאומשידוסי  "זץנאיאז , - עשת New York קרוי וינ 

םיכרכ25256.  2 הרותה -  ינרותידוסי  "הץבוק  ביבאכשת לת 

םיכרכ25257.  2 הרותה -  אבאידוסי  ןב  ןרהא  ןועמש  "גיסגא , םילשורינשת

םיכרכ25258.  2 הרותה -  יולהידוסי  אגרש  ןרהא  "ביקסנאיפול , םילשוריעשת

הליגמ25259. םייח -  דודידוסי  ןב  רכששי  "חדדח , םילשוריעשת

ןויגהה25260. תמכח  לכימידוסי  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "סםיבלמ , השרו Warsawרת

הרהט25261. דודידוסי  ןב  לאינד  "וינרפעז , םיסכרעשת

םיכרכ25262.  11 ןורשי -  יבצידוסי  ןב  הילדג  - רדלפ , "ד ישת
"ל וטנורוט Torontoשת

םיכרכ25263.  2 םלוע -  לאומשידוסי  בקעי  "היול , םילשוריעשת

תבש25264. השמידוסי  ןב  ןושמש  בקעי  "דאריפש , תיליעשח רתיב 

תוחמש25265. ןרהאידוסי  "הרדלפ , לשת

רודל25266. יכדרמרפוסי  ןב  הנוי  "דלאונמע , םילשורינשת

םיכרכ25267.  3 ינרסי -  ןנחלארוסי  קחצי  "זרטלרביג , קרבסשת ינב 

ןושרגםירוסי25268. לאוי  ןב  השמ  "דיקסנליו , ןודנולכשת

לארשיםירוסי25269. בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

רסואו25270. המלשינתרסי  "חיילאפ , םילשוריעשת

םימע25271. השמךודבעי  ןב  םימחר  "זיסחנפ , םילשוריעשת

םיכרכ25272.  4 הרומ -  ןהכההטעי  ךורב  בקעי  "הבארט , םילשוריסשת

םיכרכ25273.  3 רכוז - > ןיע   > ןזא לאפרריעי  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  םילשוריכשת

םיכרכ25274.  2 ןזא -  לאפרריעי  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  ונרוויל Livornoנקת

.25275< םידומיל ןושל   > ןזא לאפרריעי  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "ג]קחצי  נקת םילשורי[

םיכרכ25276.  2 ןזוא -  יל  ןבוארריעי  ףפונק , קחצי -  "עקינשולפק , "דשת מח

ונק25277. יולריעי  ןב  רזעילא  םחנמ  "בגנילטשניג , הנליו Vilnaכרת

"ס25278. דה השמהלעי  דוד  חבד , "דןוהתס  לשת

רתסא25279. תליגמ  סדה -  חספהלעי  יבצ  "חרמרד , םילשוריסשת

םיכרכ25280.  4 סדה -  "דץבוקהלעי  קרבשח ינב 

םיכרכ25281.  4 רבא -  לאירבגולעי  ןב  לאיחי  םהרבא  "פונידלוט , םילשורישת



םידיסח25282. קחציוזלעי  ןב  רזעילא  "גופאפ , םילשורימרת

םידיסח25283. ירבקווזלעי  םישודק  תומוקמ  .תוליפת 
"גםיקידצ ,נרת םלשורי

.25284< הישות תאצוה   > םידיסח קחציוזלעי  ןב  רזעילא  טופאפ , '' םילשורימשת

ןח25285. המלשתלעי  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

א25286. ןח -  ןבתלעי  לאיתוקי  םהרבא  ןויצ , בהוא 
"טיכדרמ םילשוריסשת

ןח25287. בלסרבמתלעי  החמש , ןב  - ןמחנ  "ד ישת
"ח םילשוריכשת

.25288< השדח הרודהמ   > ןח בלסרבמתלעי  החמש , ןב  "הןמחנ  ופיסשת ביבא  לת 

םיכרכ25289.  3 ןח -  ףסויתלעי  ןב  ביל  הדוהי  הירא  "סםימואת , דווקילשת

םיכרכ25290.  2 ןח -  השמתלעי  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , דודשאסשת

שאב25291. םהרבאהנעי  ןב  והילא  גזומא , "וןב  ונרוויל Livornoסרת

ךורב25292. ךורבהנעי  "זטטשנוק , םילשוריסשת

לוקב25293. בקעיוננעי  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבסשת ינב 

תמ25294. אל  וניבא  לאקזחיבקעי  "גרפוס , "דסשת מח

םיכרכ25295.  2 ותיבו -  שיא  יצאגמבקעי  ןב  בקעי  "בןהכ , קרבנשת ינב 

ורזעב25296. בקעיבקעי  "והפי , רימזיא Izmirלרת

"ד25297. יה לקסד  ןורכזבקעי  "דץבוק  "דשח מח

לבח25298. ףסויבקעי  ןב  בקעי  םייח  "בונאשראוו , יקינולש Salonikaלקת

קחל25299. ןבבקעי  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "ולאפר  ונרווילסקת

קחל25300. הדוהיבקעי  ןב  אקבקעי  בקעי  ןירפלייה ,
שוביל "דהירא  עשת

הלס25301. בקעיבקעי  "מהפי , רימזיא Izmirרת

ןונבלה25302. קחצירעי  ןב  בקעי  "זטלבנזור , "דעשת מח

ןונבלה25303. המלשרעי  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ25304.  3 יחיש -  קחציברעי  לאומש  "בהפי , םילשוריעשת

םיכרכ25305.  7 שבד -  עטנתורעי  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "ט,ץישבייא , נקת ], ךאבצלוז

םיכרכ25306.  2 דקונמ > -  > שבד עטנתורעי  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "בץישבייא , םילשוריעשת

רשואה25307. לאנתנתורעי  "דןהכ , "דשח מח

ישבדו25308. המלשירעי  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבמשת ינב 

ישבד25309. םע  עשוהיירעי  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "זדלוג , םילשורינשת

שבדה25310. בקעיתרעי  ןב  לאקזחי  "ןםימחר , יבמוברת  Bombay

םיונע25311. לכימראפי  לאיחי  ןב  יבצ  ןועמש  "א,ןוסניחאי , ,מרת אשראוו

םימיענב25312. םירמהפי  הפי  "חסוארטש , הוקתנשת חתפ 

ותיעב25313. השמהפי  ןב  ףסוי  "זיסחנפ , "דסשת מח

תעד25314. ןהכההפי  קחצי  "טםיובנגיפ , םילשורימשת

הרבו25315. לאיתוקיהפי  "וסייוו , סרייאצרת סונאוב 

ונתשורי25316. שרושהפי  הפי  תרמ  לש  "ההרכזל  ןויצעסשת שוג 



בל25317. יולההפי  סחנפ  ףסוי  "זןוסניול , "דעשת מח

םיכרכ25318.  2 םימשבל -  יבצהפי  רשא  ןב  אבא  םילשורית"שהפי ,

םיכרכ25319.  9 בלל -  םייחהפי  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , - גאלאפ "ב לרת
"ו רימזיא Izmirסרת

הארמ25320. השמהפי  ןב  ףסוי  "סיסחנפ , "דשת מח

הארמ25321. היצנוהפי  .ן  .ימלשורי ש" היצנו Veniceש"נדומלת 

הארמ25322. השמהפי  ןב  לאנתנ  םייח  "דןאינוי , קרבעשת ינב 

אמק25323. אבב  הארמ -  ןוילעהפי  שרדמ  חתיב  '' קרבעשת ינב 

םיכרכ25324.  2 הארמ -  קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "זיזנכשא םדרטשמאפת
Amsterdam

םיכרכ25325.  33 הארמ -  בקעיהפי  יבצ  ןב  המלש  ףסוי  "עןיציסיל , קרבשת ינב 

םיכרכ25326.  2 הארמ -  םשהפי  "פםוליעב  קרבשת ינב 

םיכרכ25327.  14 תשרדנ -  השמהפי  ןב  הנוי  "וןמדירפ , עשת

ףונ25328. לאיחיהפי  ןב  םהרבא  "חרלה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ףונ25329. המלשהפי  יכדרמ  ןב  לארשי  "אסנרפ , בובל Lvovנרת

ףונ25330. השמהפי  ןב  ףסוי  "סיסחנפ , "דשת מח

ףונ25331. קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "סיזנכשא םילשורישת

םיכרכ25332.  2 ףונ -  ףונהפי  ירחאהפי  "ב  היצנו Veniceלש

םיניע25333. קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "איזנכשא היצנו Veniceצש

םיניע25334. ידורבמהפי  יכדרמ  ןב  "טדוד  בובל Lvovנקת

.25335< השדח האצוה   > םיניע ידורבמהפי  יכדרמ  ןב  "בדוד  ןודנולעשת

םיניע25336. םשהפי  "זםוליעב  םילשוריסשת

ב25337. השדח - > הרודהמ   > םיניע קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "היזנכשא םילשוריעשת

םימש25338. יכרדב  םיניע , השמהפי  ןב  ףסוי  "סופאנכ , ונרוויל Livornoרת

ףנע25339. םיסינהפי  "זובמולאפ , רימזיא Izmirלרת

הכיאו25340. רתסא  תור  ףנע -  קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "ויזנכשא רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

ראות25341. ירפ  יולההפי  ןועמש  ןב  םייח  לאוי  "זרנלפ , ןילקורבסשת

םירישה25342. ריש  לוק -  קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "טיזנכשא רימזיא Izmirצת

םיכרכ25343.  2 ןתחיש -  ןנחלאהפי  "דןירפלייה , שח

םיכרכ25344.  3 העש -  הדוהיהפי  ןב  המלש  "בןהכ , םילשוריסרת

םיכרכ25345.  2 העש -  והילאהפי  ןב  ףולכמ  "אאריצחיבא , םילשורילשת

תחא25346. העש  רזעלאהפי  "חגאבס , םילשוריעשת

ראת25347. השמהפי  ןב  ףסוי  "סיסחנפ , "דשת מח

םיכרכ25348.  2 ראות -  קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - אטשוקת"חיזנכשא

םיכרכ25349.  7 ןרהא > - ןורכז   > ראות קחציהפי  ןב  לאומש  הפי , - "חיזנכשא עשת

םיכרכ25350.  3 דומלת -  םייחהפי  ןב  קחצי  םיסנ  םימחר  'י , - גאלאפ "ח לרת
"נ רימזיא Izmirרת

עשוהיופי25351. ןב  ףסוי  "ז,אכירא , ,ישת ביבא לת 

לארשי25352. ךיתוניעמ  םחנמוצופי  "חןמטוג , םילשורינשת



ץקל25353. יכדרמחפי  ןב  דוד  לארשי  הפי , - תוילגרמ  "ב כרת
"ח הבלסיטרב Bratislavaמרת

תורימזו25354. תוכלמ  עשוהיתויפי  "גךרכב , ןויצענשת רוא 

םיכרכ25355.  2 הנומא -  ףסויחיפי  ןב  יבצ  הדוהי  - ץיבוקלוו , "ח נרת
"ס הנליו Vilnaרת

הנובת25356. ,קיפי  ץורטס ןימינב -  גרובזניג  םיכרוע :
"דהדוהי תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ25357.  8 הנובת -  דודקיפי  תלחנ  ינרות  "נץבוק  הוקתשת חתפ 

ןוצר25358. המלשקפי  ןב  קחצי  "גץבעי , אטשוק Istanbulנש

ויפנכ25359. המלששורפי  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

קידצ25360. וימיב  קחציחרפי  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"וקיזיא םילשורילשת

הנשושכ25361. דעיסמחרפי  ןב  םייח  םיסנ  "דראדאמ , םילשורישח

םיכרכ25362.  4 הנשושכ -  ןהכהחרפי  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

ולעפל25363. םדא  ןסינאצי  םהרבא  ןב  לאומש  "בןאמיינ , יסנומסשת

ךמע25364. עשיל  "ססרטנוקתאצי  דודשאשת

םיכרכ25365.  3 םהרבא -  יבצבצי  םהרבא  "דרלצניג , "דעשת מח

תולובג25366. רוכבבצי  ןרהא  ןב  םייח  "דףידאחלא , םילשוריסרת

םירמאמ25367. הכירע  םיבתכ  יספלא  קחציקחצי  "חיספלא , ביבאנשת לת 

םיריש25368. ארזע -  ןבא  םהרבא  ןב  - קחצי  ארזע ןבא  םהרבא  ןב  קחצי 
( רידהמ  ) םייח םחנמ  "טרצלמש , לשת

ןנרי25369. ןהכהקחצי  םהרבא  ןב  קחצי  "הץיוואר , בובל Lvovנרת

ןנרי25370. קחציקחצי  ןב  םיקילא  "ווייניטאג , יקינולש Salonikaמקת

ןנרי25371. סקבשקחצי  קחצי  םייח  יבר  "סתודלות  קרבשת ינב 

ןנרי25372. קחציקחצי  "אשאור , דודשאעשת

ןנרי25373. ןייטשנוולקחצי  קחצי  יבר  לש  "דורכזל  קרבשח ינב 

ןנרי25374. ןהכהקחצי  ןמחנ  ןב  ,קחצי  אנליוו

ןנרי25375. בקעיקחצי  השמ  ןב  קחצי  "פןמירק , םילשורישת

ןנרי25376. יכדרמקחצי  ףסוי  ןב  קחצי  בקעי  דןרעטש , '' מח

ןנרי25377. ןנחלאקחצי  קחצי  קרברטלרביג , ינב 

םירמוש25378. ןנרי -  באזקחצי  קחצי  - רלה , "ז עשת

םיכרכ25379.  20 ןנרי -  לארשיקחצי  ןב  קחצי  "באדרב , ןולקשאעשת

חושל25380. הדוהיקחצי  םולש  "אסורג , משת

חושל25381. ףסויקחצי  היקזח  ןב  קחצי  "בובוק , ,פקת םלשורי

תבשה25382. החמשתואיצי  ןב  קחצי  השמ  ןאמסיוו ,
"געשוהי סשת

קרוזה25383. קרפו  תבשה  תואיצי  קרפ  תבשה -  ףסויתואיצי   " ללוכ הרות  ישודיח  ץבוק 
" "דחקל םילשוריעשת

םיכרכ25384.  2 םירצמ -  םייחתאיצי  ףסוי  ןב  היעשי  "דרגרבנייש , םילשורילשת

הזה25385. ןמזהו  םירצמ  לארשיתאיצי  ןב  ריאמ  בקעי  - רטכש , "ז ישת
"ט םילשוריישת



ןסינ25386. שדוחו  םירצמ  ןרהאתאיצי  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ25387.  11 םגתפ -  יבצביצי  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"זשריה הינתנעשת

םיכרכ25388.  2 םגתפ -  יבצביצי  ןב  לארשי  בקעי  הנוטלא Altonaת"קןידמע 

םיכרכ25389.  2 אעראב -  בוזאלבמאביצי  הדוהי  יבצ  "טאריפש , עשת

ורזנ25390. םרמעץיצי  ןב  השמ  "חדירפ , םילשוריסשת

תודלותו25391. םירקחמהריצי  "דץבוק  םילשורינשת

םדא25392. םחנמתריצי  ןועמש  ןב  לארשי  "דגרבדלוג , םילשורישח

םידימתמה25393. תבישי  אלפה  בקעיתריצי  קחצי  "וץיבוקשרה , קרבכשת ינב 

שדק25394. ןרהאתריצי  ןב  דקש  "דהנדהוב , דעלאשח

הישות25395. םירשיל  הדוהיןפצי  ןב  סחנפ  קחצי  "דרסודלוג , קרבמשת ינב 

הכסב25396. הדוהייננפצי  ןב  סחנפ  קחצי  "טרסודלוג , קרבנשת ינב 

םיכרכ25397.  4 ןמש -  ןהכהקצי  יבצ  הנוי  "אסוארק , קרבפשת ינב 

קסבורטפורפנד25398. הליהקבאלסונירטאקי  "גרפס  ביבאלשת לת 

רזעילא25399. לסיזבקי  לארשי  ןב  באז  רזעילא  ץרובד ,
"זבלכ קרבנשת ינב 

םיכרכ25400.  10 םירפא -  ליפאקבקי  בקעי  "הץראווש , משת

באז25401. םהרבאבקי  ןב  באז  יתבש  ןאמדירפ ,
"אוהילא קרוי New Yorkישת וינ 

המלש25402. דודליהקי  ףסוי  םיסנ  ןב  המלש  "היחמק , רימזיא Izmirכרת

המלש25403. ףלוולהקי  ןימינב  ןב  המלש  "ורנכוב , ונרוויל Livornoמקת

א25404. המלש -  בקעילהקי  ןב  רזעילא  המלש  "ביראדנאפלא , םילשוריעשת

תראפת25405. תרטע  המלש , תיב  המלש , - להקי  ןהכה יבצ  בוד  ןב  המלש  ץיבוניבר ,
ףלוו ןימינב  ןב  המלש  "ברנכוב , משת

םימע25406. הנויתהקי  "אהבואט , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ25407.  2 רואל -  קחציוקי  ןב  לאיתוקי  "הסייוו , סריא Buenosצרת סונאוב 
A

תמאה25408. איחילבוקי  "טלובטיבא , ונרוויל Livornoלרת

םימה25409. םימחרווקי  ריאמ  ןב  ןתנוי  םיסכרומאמ ,

םיכרכ25410.  2 םימה -  םשווקי  "דםוליעב  םילשורישח

רבד25411. ףסויםוקי  השמ , "דןב  דודשאשח

תוכמ25412. רבד -  לאומשםוקי  "ולבוס , "דעשת מח

רבד25413. ארזעםוקי  ןב  ןתנ  "פןהכה , שת

םיכרכ25414.  2 תווצמ -  רשאחקי  ןב  והיעשי  "איקסנילרק , הוקתמשת חתפ 

םיכרכ25415.  7 תווצמ -  ארזעחקי  ןב  הדוהי  "טיצרא , קרבעשת ינב 

םירפא25416. יל  - ריקי  הדוהי הירא  ןב  ללה  םירפא  רזייק ,
הדוהי הירא  "טרזייק , קרויסשת וינ  ןילקורב 

הממדל25417. הרעש  יולהםקי  רעב  בד  םולש  "דאפלוו , תגסשת תירק 

תבש25418. אתיירוא -  ןהכהרקי  לאקזחי  - רולק , "ג םילשוריפשת

ךרעה25419. םרמערקי  ןב  יגותע )  ) קותעמ הבר Djerbaת"שןהכ , ג'

ךרעה25420. המלשרקי  ןב  קחצי  "גטידרא , יקינולש Salonikaפקת



.25421< השדח הרודהמ   > ךרעה המלשרקי  ןב  קחצי  "חטידרא , םילשוריסשת

ךרעה25422. ץריהרקי  ילתפנ  ןב  ףסוי  "דיולה , םירוצסשת ןיע 

הלודגו25423. המלשרקי  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םימכח25424. קיזייארקי  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "דירשנ , קרבשח ינב 

אתפטוט25425. ןמלזרקי  המלש  ןב  םייח  "חךאבנזייא , דודשאסשת

זפמ25426. םהרבארקי  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  אנהכ ,
"בןהכה השרו Warsawצרת

םיכרכ25427.  3 זפמ -  יתבשרקי  ןב  לארשי  "דןייטשפוה , סשת

םיכרכ25428.  2 זפמ -  יבצרקי  בקעי  ןב  סחניפ  באז  "זיקסבלדנמ , םילשוריעשת

השמ25429. בקעירקי  ןב  םהרבא  םייח  ןאמשטייד ,
"הריאמ ,מרת ץיוואנרעשט

תומבי25430. תראפת -  לארשירקי  תראפת  "זתבישי  םילשוריעשת

הבהאב25431. םינהכ  תכרב  תראפת -  יבצרקי  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"אןהכה םילשוריפשת

םיכרכ25432.  8 תראפת -  אביקערקי  "הרטסיק , םילשוריעשת

םיכרכ25433.  2 תראפת -  "ז)רקי  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "הןב  םילשורישת

ותלודג25434. תראפת  "לרקי  צז רטסיק  אביקע  יבר  ןואגה  "דרכזל  "דשח מח

אתיירואד25435. היראארקי  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"גבייל םילשורינשת

אתיירואד25436. םייחארקי  בקעי  ןב  רזעילא  םהרבא  "ארפוס , םילשוריסשת

אתיירואד25437. לאיחיארקי  ןב  רכששי  לאומש  קראטש ,
"זםהרבא בובל Lvovנרת

ןיטיג25438. אתיירואד -  רפסארקי  תירק  קחצי  תסנכ  "דתבישי  תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ25439.  9 אתיירואד -  רזעילאארקי  םהרבא  ןב  לאיחי  "זקיצ , קרבסשת ינב 

.25440' יחד יולהארקי  הנוי  ןב  םהרבא  "סאגניטיא , בובלרת  Lvov

ייחד25441. רדנסכלאארקי  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"טיבצ שת

ייחד25442. לארשיארקי  ןב  םירפא  "טאדנאל , יניאספרת  Seini

תוליבא25443. םילוח , רוקיב  ייחד -  םיסינארקי  יבר , ןולא -  ןהכ , םייח -  "סיבר , םילשורישת

םיכרכ25444.  2 ייחד -  ףסויארקי  ןב  רזעילא  םהרבא  "גקשמד , ךבנפוא Offenbachפקת

םיכרכ25445.  2 ייחד -  רודגיבאארקי  ןב  םייח  "זןייטשנרב , קרבסשת ינב 

יבכשדו25446. ייחד  קחציארקי  "וןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

יבכשד25447. ארקיו  ייחד  רדנסארקי  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
- קחצי "ד קרבשח ינב 

םיכרכ25448.  2 "ם -  ייחד בקעיארקי  ןב  ןמלז  המלש  "זךיירנרא , יולמאשצרת

םייחד25449. ףסויארקי  ןב  ןמחנ  לארשי  "גרשטיבוהורד , יקינולש Salonikaעקת

םייחד25450. טכיודלוגארקי  "י  חרגה דובכל  ןורכז  "ורפס  נשת

םיכרכ25451.  7 אכלמד -  השמארקי  הילדג  ןב  יכדרמ  ןמדלוג ,
"וליהעווזמ םילשורינשת

ארובצד25452. והילאארקי  ןב  ןועמש  "טםלסמא , תובוחרעשת

תבש25453. תשודק  אתבשד -  היראארקי  יבצ  ןב  ןמחנ  "דןייטשדלוג , םילשורילשת

םיכרכ25454.  2 אתבשד -  םהרבאארקי  ןב  יש  "גיפנסא , תיליעעשת ןיעידומ 



יבכשד25455. יקינולאשמארקי  דוד  ןב  ףסוי  "דדוד , יקינולש Salonikaלקת

היבכשד25456. ןהכארקי  סחנפ  רוחבה  "ברכזל  םילשוריסשת

והנעאו25457. קיזייאינארקי  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "דירשנ , "דשח מח

היחד25458. המלשהרקי  ןב  בקעי  "דץיוויילג , אנורבשח

םינינפמ25459. איה  לאנתנהרקי  "חיבד , אתאעשת תירק 

םינינפמ25460. איה  יקסבוקשימהרקי  לרפ  הנינפ  לש  "חהרכזל  הפיחמשת

םינינפמ25461. דודהרקי  ןב  ריאמ  והילא  "חןיקראב , דווקילנשת

םינינפמ25462. והילאהרקי  ןועמש  "ושולע , דודשאסשת

םיכרכ25463.  3 םינינפמ -  ביבחהרקי  ןב  ךונח  "בןוטיב , קרבסשת ינב 

םיכרכ25464.  4 םינינפמ -  לאומשהרקי  ןב  םייח  והילא  "זיסחנפ , םילשוריסשת

םיכרכ25465.  2 רפוס -  בתכ  השמתורקי  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  םילשורידסשתרפוס ,

החמשה25466. לאפרתרקי  ןב  ביל  הירא  "פאריפש , שת

םלשו25467. )ארי  וילע  ) יבצ יכדרמ  "דגרבלטש , "דסשת מח

םיכרכ25468.  4 וחמשיו -  לאימחריוארי  "פרשירגנוא , קרבשת ינב 

וניניע25469. יכדרמוארי  השמ  ןב  בקעי  "בפראק , םילשוריעשת

ונניע25470. יתבשוארי  דוד  ןב  ריאמ  בקעי  "ורנסגנל , יזרעשת וינ ג' קייסאפ 

"ש25471. מש םע  המכחהךוארי  םי  "אןוכמ  םילשוריעשת

ורצוא25472. לארשיתארי ה ' "הןייבנפלא , "דסשת בח רפכ 

םייחל25473. ןיתארי ה ' ' זולוומ קחצי  ןב  "ך,םייח  רת גרבסגינק[

הארוהה25474. רכששיתארי  ןבואר  "דןסינ , קרבעשת ינב 

םשה25475. השמתארי  "דרבמע , םילשורינשת

ורצוא25476. איה  םשה  באזתארי  יכדרמ  "חסה , "דעשת מח

םימש25477. ןנחלאתארי  םהרבא  ןב  ריאמ  "פאדריפ , ואסד Dessauקת

םיכרכ25478.  2 הרות -  יולההברי  בד  רכששי  "אגרבנטור , ןילקורבנשת

ןטק25479. ךוניחו  החכות  חמשו -  ןוריןורי  "הןאתיב , קרבעשת ינב 

לארשי25480. םיסנןורי  "דהכלמ , תגשח תירק 

ורבד25481. םהרבאץורי  "דםהרבא , םילשורישח

םיכרכ25482.  2 ורבד -  רימאץורי  "טרלו , תובוחרעשת

הררשב25483. הקזחו  בדהשורי  םהרבא  ןב  עשוהי  "דןיול , קרבשח ינב 

ןילופבםילשורי25484. םייחרזמה  םינברה  - תסנכ  "ט פרת
"צ םילשורירת

םימודק25485. םירתא  לאירזעםילשורי -  "זישורב , םילשוריכשת

עשוהיםילשורי25486. ףסוי  ןב  ןמינב  םהרבא  "וןילביר , ביבאכשת לת 

יעדמםילשורי25487. יתורפס  "גץבוק  ,ערת ופי

םיכרכ25488.  12 השמםילשורי -  םהרבא  ץנול ,
 - "ב מרת
"ט ערת

םיכרכ25489.  2 קחציםילשורי -  "האריפש , םילשורישת

םיכרכ25490.  6 - םילשוריםילשורי -  "ח שת
"ו םילשוריטשת



.25491< ןיסחוי תליגמ   > תומוחה ןיב  לאפרםילשורי  סחוימ , םהרבא -  בקעי , ןב 
לאומש ןב  "זסחוימ  םילשורילשת

םיכרכ25492.  3 לארשי -  תריב  באזםילשורי  םילשורי1960יאנליו ,

םיכרכ25493.  8 הידעומב -  יולהםילשורי  לאקזחי  רדגיבא  "זלצנבנ , םילשוריסשת

ונתורפסב25494. יולהםילשורי  סחנפ  ןב  באז  לארשי  "דץיבורוה , םילשוריכשת

היאור25495. יניעב  םהרבאםילשורי  "לארוטרב , םילשורישת

התראפתב25496. לדנמםילשורי  םחנמ  בהז , "הישמ  םילשורילשת

אבהדד25497. ןהכהםילשורי  לפוק  בקעי  ןב  ןויצ  - ןב "עכ"ץ , Drogobychרת ץיבוהורד '

א25498. אטילד -  קחציםילשורי  ןב  דוד  "צינבל , ביבא Tel Avivרת לת 

האושבו25499. ירמב  אטילד  בודםילשורי  ןב  קראמ )  ) ריאמ יקצ , ' "א,זרובד ,)ישת ביבא - לת )

םיכרכ25500.  2 דעותמו -  ריואמ  אטילד  רזיילםילשורי  "דןאר , לשת

תעדונ25501. יתלבה  יתבשםילשורי  "חהירכז , םילשורינשת

היונבה25502. היונבהםילשורי  "הםילשורי  הוקלוז Zholkvaרת

היונבה25503. יכדרמםילשורי  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "דירשא , קרוי New Yorkפרת וינ 

היונבה25504. יכדרמםילשורי  "מקאשוד , בוקרק Cracowרת

היונבה25505. יולהםילשורי  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "ורבוב , םילשוריסרת

השדחה25506. ןרהאםילשורי  "וטסריפ , םילשורישת

הרבוחש25507. ריעה  ןויצםילשורי  ןב  ןב  לאקזחי  "ויפצומ , םילשוריעשת

הקיתעה25508. רזעילאםילשורי  םירפא  ןב  בקעי  "חןומיר , םילשוריישת

הל25509. ביבס  םירה  בקעיםילשורי  לאלצב  ןב  הירש  - יקצילבד , "ז משת
"ט קרבמשת ינב 

שדקמהו25510. יכדרמםילשורי  ףסוי , רב  םואברבלפ ) "ד( לשת

ריעה25511. תומוח  ןרהאםילשורי  "דריב , םילשורישח

הקיסומה25512. ריע  רזעילאםילשורי  ןב  ןועמש  ריאמ  "חירושג , ביבאכשת לת 

םיכרכ25513.  2 שדקמהו -  שדוקה  ריע  "זץבוקםילשורי  םילשורילשת

חצנהו25514. שדוקה  ריע  ןרהאםילשורי  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורינשת

ךריע25515. לאומשםילשורי  יצרא , "וןב  לאסשת תיב 

הל25516. ביבס  תונוכש  ןימינבםילשורי  "טרגולק , םילשורילשת

םיכרכ25517.  9 בהז -  לש  הקיאדויםילשורי  "הגולטק  םילשוריעשת

הטמ25518. לש  יתבשםילשורי  "גהירכז , םילשוריסשת

הלעמ25519. לש  בדםילשורי  ןב  לארשי  "דןזור , "דשח מח

םיכרכ25520.  5 הלעמ -  לש  לדנמםילשורי  םחנמ  "גץילרג , םילשורימשת

ילש25521. רתלאםילשורי  ןב  לשיפ  לאיחי  םובנשריק ,
ףסוי "טםייח  סשת

ריעה25522. תודלות  ןרהאםילשורי  "דריב , םילשורישח

םיכרכ25523.  2 םושלש -  לומת  לאירבגםילשורי  היננח  ןב  בקעי  םילשורי1979עשוהי ,

לארשיםלשורי25524. ץרא  תריקחל  ץבוק 
"חהיתוקיתעו םילשוריפרת

ץראה25525. יכאלמתשורי  "חרטומלרפ , "דעשת מח

טפשמ25526. לאפרתשורי  "עןרטש , לאומששת תעבג 



םיכרכ25527.  2 הטילפ -  ץבוקתשורי  .הטילפ  "ותשורי  טספדוב Budapestשת

םיכרכ25528.  10 זנכשאונתשורי -  תשרומ  "זןוכמ  קרבסשת ינב 

םיכרכ25529.  2 םיאריהונתשורי -  דוגיא  "חןוחרי  קרבעשת ינב 

םינתיאה25530. היראחרי  יבצ  ןב  ןמחנ  "אןייטשדלוג , םילשוריישת

םינתיאה25531. לאויחרי  םייח  ןב  קחצי  "ברנטוה , קרוי New Yorkישת וינ 

םינתיאה25532. רודגיבאחרי  ןב  קחצי  "דילאירא , ביבאכשת לת 

םינתיאה25533. יבצחרי  לאומש  ןב  קחצי  "בלאפר , םילשורישת

םינתיאה25534. רפוסוחרי  רגייא  תוחפשמ  "איאצאצ  םילשוריסשת

םינתיאה25535. אזלעבחרי  ידיסחד  הרות  יקיזחמ  תרבח 

םינתיאה25536. לדנמחרי  םחנמ  חןיבול , '' קרבעשת ינב 

םיכרכ25537.  2 םינתיאה -  תודיסחהחרי  רוא  "אןוכמ  "דעשת בח רפכ 

ונרופסה25538. תנשמב  םינתיאה  ריאמחרי  בקעי  ןב  השמ  "דץיברק , שמשעשת תיב 

הכונח25539. םידעומל -  םחוריחרי  "דןישלא , דווקילעשת

םידעומל25540. לזויחרי  ןב  לדנמ  ןיימדופתםחנמ  טופקנרפ 

םיכרכ25541.  2 קידצה -  רוא  קרויןוחרי  וינ  בלסרב  ידיסח 

םיכרכ25542.  21 הרות -  רוא  זנאצןוחרי  "אץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ25543.  4 ןי -  ' זור תיב  ןיןוחרי  ' זור תיב  - ןוחרי  "פ שת
"א "דפשת מח

םיכרכ25544.  69 רצואה -  תעןוחרי  "זבתכ  "דעשת מח

ב25545. הרותה -  זכרמ  הרותהןוחרי  זכרמ  תבישי  ידימלת 
"בלאירטנומב לאירטנומשת

הלכד25546. רדנסכלאיחרי  ןב  לשיפ  לאירתכ  שרוכט ,
והילדג "דרדנס  ביבאשח לת 

א25547. "ד - > בח  > הלכ "אץבוקיחרי  משת

םיכרכ25548.  5 הלכ -  "טץבוקיחרי  קרבנשת ינב 

םיכרכ25549.  2 הפוריא -  הלכ  "בץבוקיחרי  ןודנולנשת

םיכרכ25550.  2 דהסטיג -  הלכ  דהסטיגיחרי  הלכ  "גיחרי  דהסטייגכשת

םיכרכ25551.  3 זבינופ -  תבישי  ידי  לעש  הלכ  'יחרי  זבינופ תבישי 

"ב25552. עשת הלכ  תיזכרמהיחרי  "ת  ות "בתבישי  "דעשת בח רפכ 

"ג25553. עשת הלכ  תיזכרמהיחרי  "ת  ות "גתבישי  "דעשת בח רפכ 

"ו25554. עשת הלכ  תיזכרמהיחרי  "ת  ות "ותבישי  "דעשת בח רפכ 

"ח25555. עשת הלכ  תיזכרמהיחרי  "ת  ות "חתבישי  "דעשת בח רפכ 

םדק25556. יבציחרי  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"בןהכה םילשוריעשת

םיכרובמ25557. ןרהאםיחרי  קחצי  ןב  ךורב  "אליפנעפ , פשת

עדמה25558. תוחתפתה  רואל  תורודה  םשתדירי  "דםוליעב  קרבנשת ינב 

השמ25559. םהרבאםירי  ןב  השמ  "נורטסאק , יקינולש Salonikaרת

השמ25560. םייחםירי  ןב  השמ  "דךישלא , טריפ Fuerthכקת

.25561< םולש תחנמ   > השמ השמםירי  ירוגאזא , םולש -  לייא  "וטובחוב , םילשוריעשת

םיכרכ25562.  3 השמ -  השמםירי  "דירוגאזא , אתאשח תירק 



םיכרכ25563.  4 השמ -  השמםירי  "ורבו , םילשוריעשת

םיכרכ25564.  2 השמ -  יחםירי  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב( םילשורימשת

םיכרכ25565.  2 תובא -  ידסח  השמ , ,םירי  יאלוזא םייח -  ןב  השמ  ךישלא ,
דוד ףסוי  "בםייח  השרוכרת  Warsaw

הריחבה25566. תיב  תינכת  שאר -  םהרבאםירי  לאפר  "זםלש , םילשוריכשת

ןרהא25567. דודתועירי  םייח  ןב  ןרהא  "גחפאק , םילשוריסשת

להאה25568. בקעיתועירי  ןב  ןולובז  ןימינב  "ל , "חגס ןישוטורק Krotoszynלרת

םיכרכ25569.  2 ןשוחה -  ןרהאתועירי  ןב  הדוהי  "חחטיא , םילשוריסשת

םיכרכ25570.  2 ןכשמה -  הרותתועירי  ישודיח  "וץבוק  קרבלשת ינב 

םיזע25571. םילשורימתועירי  לאומש  ןב  "זןושמש  היצנו Veniceנש

הליפתה25572. רדס  לע  המלש -  ןרהאתועירי  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

המלש25573. ןבתועירי  ןב  ביל  הדוהי  המלש  ןאטיוועל ,
יולה "חןויצ  םילשוריכשת

המלש25574. "ל)תועירי  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "דאירול , קרבמשת ינב 

המלש25575. ףסויתועירי  ןרהא  ןב  המלש  "דרבליזנייפ , ןדיק Kedainiaiצרת

המלש25576. הדוהיתועירי  ןב  המלש  "אןאזוו , סינות Tunisנרת

המלש25577. בושטניפמתועירי  םלושמ  ןב  רדואדת"ץהמלש  טרופקנרפ 
Frank

המלש25578. המלשתועירי  "משיפ , םילשורידשת

.25579< השדח הרודהמ   > המלש ןאמגילזתועירי  ןב  המלש  "וםייהנפאפ , קרבעשת ינב 

המלש25580. יולהתועירי  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "ורבוב , השרו Warsawנרת

אעיצמ25581. אבב  המלש -  קחציתועירי  ןב  המלש  "טיחרי , םילשוריעשת

"ק>25582. הומ  > המלש ןאמגילזתועירי  ןב  המלש  "טםייהנפאפ , םילשוריעשת

םיכרכ25583.  8 המלש -  םולשתועירי  ןב  ןמלז  המלש  "עןאמלוא , רת

םיכרכ25584.  3 המלש -  ןאמגילזתועירי  ןב  המלש  "דםייהנפאפ , טרופנרידמקת
Dyhernfurth

םיכרכ25585.  2 "א > - רגה רואיב  לע   > המלש םשתועירי  "אםוליעב  שמשעשת תיב 

םיכרכ25586.  3 המלש -  המלשתועירי  רנ , ' "גצניל םילשוריעשת

ןיסחוי25587. בקעי -  ילהא  המלש  בקעיתועירי  תקלח  ללוכ  "דץבוק  קרבעשת ינב 

להאה25588. לאומשתעירי  ןב  ביל  הירא  "דןייטשניבור , בוריזמ Mezhirovנקת

ב25589. םהרבא א -  דודךרי  ןב  םהרבא  םייח  "ההשורטשיא , יקינולש Salonikaעקת

בקעי25590. םהרבאךרי  ןב  בקעי  "ביסותייפ , ונרוויל Livornoרת

א ב25591. בקעי -  םהרבאךרי  ןב  בקעי  אטשוק Istanbulת"שיטיאוגרא ,

בקעי25592. לאפרךרי  ןב  בקעי  "והסיוס , שמשעשת תיב 

תוכרב25593. ןופצ -  םייחיתכרי  ןב  והילא  "זןייטשקילק , קרבנשת ינב 

תומבי25594. ןופצ -  לאיחייתכרי  "וןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ25595.  2 ןופצ -  לאקזחייתכרי  םהרבא  ןב  השמ  "גךולב , סשת

ונידאלל25596. םגרותמ  יקינולשוהימרי -  .ט  " כש .ך  " "טנת יקינולש Salonikaכש

רזעילאוהימרי25597. םירפא  ןב  יבצ  ףסוי  "וןומיר , ,פרת םלשורי



ארקמל25598. םא  לאכימשי  רזעילא  "אןיקצורוס , םילשוריפשת

םלועל25599. ארוב  יסאשי  ילוי , "אןבא  םילשוריפשת

םלוע25600. ארוב  איחישי  ןב  המלש  "החרוק , קרבנשת ינב 

א25601. םינוש - > םינינעב  תודיחו  תולאש   > הומתל הרותשי  ילהא  "באתביתמ  משת

א25602. השדח - > הרודהמ   > ןיאמ םהרבאשי  ןב  והילא  "גזולי , הינתנסשת

א25603. ןיאמ -  אייחישי  "חרואינש , םילשורילשת

ןיאמ25604. ןהכהשי  ףסוי  ןועמש  "חדלפנזיו , םילשוריסשת

ןיאמ25605. ןימינבשי  "דןייפ , הכרבשח רה 

םיכרכ25606.  2 ןיאמ -  םהרבאשי  ןב  והילא  - זולי , "ט סרת
"ב םילשוריצרת

םלועל25607. גיהנמ  םששי  "אםוליעב  םילשוריפשת

ןיליחנמ25608. סחנפשי  "וןגובנלנצק , םילשורימשת

םיכרכ25609.  3 ןילחונ -  יולהשי  יתבש  ןב  םהרבא  "טץיוורוה , בובל Lvovרת

.25610< השדח הרודהמ   > םהרבא תירב  ןילחונ , יולהשי  יתבש  ןב  םהרבא  "גץיוורוה , םילשורינשת

ומלוע25611. הנוק  ץיבלדוישי  המלש  בקעי  דליה  "טרכזל  סשת

םילאוש25612. ךורבשי  ןמלז  "דדמלמ , לאעשת תיב 

.25613< השדח הרודהמ   > רכש היחתפשי  השמ  ןב  רב  "גרכששי  םילשורינשת

רכש25614. יבצשי  ןב  באז  רכששי  יבצ , - "בןב םילשוריישת

םיכרכ25615.  4 רכש -  היחתפשי  השמ  ןב  רב  "טרכששי  גרפ Pragueסש

הוקת25616. באזשי  ןימינב  "הןאמנייוו , תיליעעשת רתיב 

הכרב25617. "א  דודשי ןב  והילא  םולש  לארשי  "עאדרב , הירבטשת

שיא25618. רזעילאאשי  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"וםחורי םילשורינרת

הכרב25619. ןבאשי  םחורי  לאומש -  הדוהי  יזנכשא ,
"בםלושמ ונרוויל Livornoפקת

הכרב25620. רזעילאאשי  ןב  השמ  "גרמש , הנליו Vilnaערת

הכרב25621. קחציאשי  ןב  ןועמש  ןנחוי  "דלולא , םיסכרשח

הכרב25622. םיסנאשי  "פןייד , קרבשת ינב 

א25623. הכרב -  ריאמאשי  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

הכרב25624. ןרהאאשי  קחצי  "אןיילק , קרבפשת ינב 

םיכרכ25625.  5 הכרב -  לארשיאשי  ןב  רזעלא  הידידי  לואש  "נביוט , שת

םיכרכ25626.  3 הכרב -  יולהאשי  ריאמ  לארשי  "דןרעפלאה , ןודנולסשת

קחציאשי ה'25627. ןב  העושי  "טיולה , םילשוריערת

םיכרכ25628.  7 ףסוי -  לאיתוקיאשי  ףסוי  "זיתרפא , םילשוריעשת

ךיתורבדמ25629. ןושרגאשי  לאימחרי  ןב  לארשי  "חןיטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ25630.  10 ךיתורבדמ -  רעבאשי  בוד  "וםיובלפא , םילשוריעשת

םיכרכ25631.  2 ךיתורבדמ -  לארשיאשי  "דןייטשלדא , קרבשח ינב 

ךיתרבדמ25632. היראאשי  היעמש  "טברנש , קרבסשת ינב 

וינפ25633. לכימאשי  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תילעעשת ןיעידומ 



םולש25634. םירה  - ואשי  ןימינב ףסוי  ןב  רזעילא  ןמגרב ,
"דדועו םילשורישח

םיריסא25635. תורהד  תורהדמ  תורהנ  לאפרואשי  קחצי  "היצניפ , הבודפסקת  Padua

םילהא25636. "אץבוקבשי  םילשוריעשת

ףרצמ25637. ילתפנבשי  ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  רלקניוו ,
"סץרה ץו Vacרת

וחור25638. גילזבשי  רשא  היעשי  "אתוילגרמ , םילשוריצרת

ןירדהנס25639. רפוס -  םייחבבשי  ןב  םולש  בקעי  "ורפוס , םילשורילשת

תוכוסב25640. ןימינבובשי  ןב  יבצ  "זסלוה , םילשוריעשת

ןויצ25641. ןועמשתבשי  ןויצ  "חםינגוב , קרבנשת ינב 

ןויצ25642. םרמעתבשי  ןב  המלש  קחצי  "ויולב , םילשורישת

שדוקב25643. איגשאגשי  "חהנחוא , םילשוריעשת

בויא25644. וחוכב -  ביגשביגשי  "ותימע , שמשעשת תיב 

וחוכב25645. המלשביגשי  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

לארשי25646. ץרא  יבצבושי  השמ  ןב  באז  לארשי  "צגרבצנימ , םילשורירת

הזה25647. ןמזב  לארשי  ץרא  קחציבושי  "גןמפוה , םילשוריכשת

הזה25648. ןמזב  לארשי  ץרא  םשבושי  "פםוליעב  םילשורישת

הציצמ25649. סרטנוק  לארשי , ץרא  יכדרמבושי  ןב  ףסוי  ביל  השמ  "גתוילגרמ , משת

ץראה25650. קחציבושי  ןב  יכדרמ  "גןיקסיד , םילשוריערת

תעדה25651. ןבבושי  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "זבקעי  קרבלשת ינב 

םימולהי25652. יתחצנו , יתענכנ  תעדה , לארשיבושי  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

טפשמ25653. תיסכודותרואהבושי  הליהקה  "בזולק .' Clujפרת זולק '

םינרדומה25654. םייחב  הכלהה  םירמאמםושי  "דטקל  "דשח מח

.25655< השדח הרודהמ   > לארשיב ףסויהעושי  ןב  "זןתנוהי  קרבעשת ינב 

םיכרכ25656.  2 לארשיב -  ףסויהעושי  ןב  ןימד Frankfת"פןתנוהי  טרופקנרפ 

שארב25657. ריאמהעושי  ןב  לשה  "חעשוהי  בולקש Shklovמקת

הלודג25658. ריאמהעושי  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , טספלב Belfastסרת

החלצהו25659. ןרהאהעושי  "עיאכז , םילשורישת

המחנו25660. בודהעושי  קחצי  ןב  הדוהי  םייח  "ח,רגניזלש , צרת ]Budapest

םימחרו25661. םייחהעושי  ןב  םימחר  "בדמלמ , םילשוריערת

תועושי25662. סוכ  שוריפ  םע  חספ  לש  הדגה  םימחרו -  םימחרהעושי  "זבאטח , ביבאמשת לת 

םיכרכ25663.  3 םימחרו -  התיוחהעושי  העושי  "ברפוס , הברכשת ג'

ןרהא25664. ןרהאתועושי  "דםייהטסוו , קרבסשת ינב 

.25665< העושי עבוכ   > תונעשוה רדס  רזעילא  רזעילאתועושי  קשמד  "דןוכמ  עשת

םיכרכ25666.  4 הירא -  המלשתועושי  ןב  הירא  הדוהי  "גרלשרה , קרבעשת ינב 

אשא25667. םולשתועושי  םירפא  "גהוואקנא , םילשוריעשת

תומחנו25668. םלשמתועושי  ןב  בקעי  םדרטסמאת"טליו ,

םייח25669. ןהכהתועושי  היעשי  םייח  "הגרבסרבלאה , השרו Warsawמרת

םיכרכ25670.  2 םייח -  םולשתועושי  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשורינשת



המכח25671. ןהכהתועושי  היעשי  םייח  "אגרבסרבלאה , ןילבול Lublinסרת

עשוהי25672. בילתועושי  הירא  ןב  לשה  עשוהי  סנייר ,
"חןהכה הנליו Vilnaמרת

בקעי25673. לאומשתועושי  ןב  םייח  בקעי  םיאנ , "דןב  ונרוויל Livornoמקת

בקעי25674. ףסויתועושי  ןב  בקעי  "זירוהנא , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ25675.  6 בקעי -  יכדרמתועושי  ןב  םלושמ  בקעי  ןייטשנרוא ,
"דבאז םילשורישח

ןורחא25676. בקעי  יבצתועושי  לארשי  ןב  בקעי  "אןייטשרוב , השרו Warsawסרת

םיכרכ25677.  7 "ס -  שה רדס  לע  בקעי  יכדרמתועושי  ןב  םלושמ  בקעי  ןייטשנרוא ,
"מבאז םילשורישת

לארשי25678. םשתועושי  "וםוליעב  םילשוריטשת

לארשי25679. לואשתועושי  ןב  רדנסכלא  עשוהי  "זךיירדלוג , הלשימרפ Przemyslמרת

לארשי25680. ףסויתועושי  "דטאר , הזרוגדופ Podgorzeסרת

םיכרכ25681.  2 לארשי -  דודתועושי  ןב  עשוהי  לארשי  "לקנורט , השרו Warsawרת

םיכרכ25682.  28 ןהכ -  ןהכהתועושי  ןרהא  ןב  לישעה  עשוהי  "הרלדא , קרבעשת ינב 

וכלמ25683. דודתועושי  ןב  עשוהי  לארשי  "חקנורט , קרויישת וינ   New York

.25684< עברא תירק   > וכלמ דודתועושי  ןב  עשוהי  לארשי  "זקנורט , בוקרטויפ Piotrkowפרת

וכלמ25685. בושטאלזמתועושי  דיגמה  לכימ , "דלאיחי  םילשורילשת

םחנמ25686. םחנמתועושי  "דןמביל , "דשח מח

םיכרכ25687.  13 השמ -  ריאמתועושי  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "הרגה , קרבעשת ינב 

.25688< השדח הרודהמ   > וחישמ הדוהיתועושי  ןב  קחצי  "זלאנברבא , ןולקשאעשת

םיכרכ25689.  2 וחישמ -  הדוהיתועושי  ןב  קחצי  "אלאנברבא , גרבסגינקכרת
Koenigsberg

וזוע25690. םייהכלקתועושי  יזוע  יברל  ןורכזה  "ורפס  םילשורינשת

הכוס25691. םולש -  היראתועושי  ןב  םולש  והיעשי  "חקוטשניו , םילשוריעשת

םיכרכ25692.  2 ןושמש -  והילאתועושי  השמ  ןב  ןושמש  והיעשי  - ש"ס , "ג צרת
"ו הנליו Vilnaצרת

ןמינב25693. ךורבתעושי  ןב  עשוהי  ןימינב  "נרבליז , קרבשת ינב 

םיכרכ25694.  3 ךורב -  ביילתעושי  םהרבא  ןב  ףסוי  ךורב  "זיונטרופ , דודשאסשת

םיכרכ25695.  2 ךורב -  קחציתעושי  ןב  והיעשי  ךורב  "טםלעומ , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ25696.  7 דוד -  םולשתעושי  ןב  דוד  עשוהי  "ביקסרבופ , קרב Bene Berakכשת ינב 

םיכרכ25697.  4 לאינד -  עשוהיתעושי  לאינד  "חטדימשדלוג , תיליעסשת ןיעידומ 

ןיע25698. ףרהכ  היעשיתעושי ה ' "הלאלצב , םיעשת תב 

םיכרכ25699.  5 םשה -  םהרבאתעושי  ןב  העושי  "חןייד , ןולוחסשת

בקעי25700. שריהתעושי  יבצ  ןב  ףלוו  באז  5614בקעי 
"ד Breslauירת

םיכרכ25701.  2 בקעי -  לאלצבתעושי  ןב  בקעי  קי , ' "זצייבולוס רימוטיזסרת

רכשי25702. עשוהיתעושי  ןב  שירעב  רכשי  "נןייטשנכייא , הוקתשת חתפ 

לארשי25703. בקעיתעושי  המלש  ןב  לארשי  "גץיבוניבר , השרו Warsawסרת

השמ25704. קחציתעושי  יול  ןב  עשוהי  השמ  "באדנאל , םילשורימשת

םיכרכ25705.  4 השמ -  לאכימתעושי  ןב  השמ  עשוהי  ןוסנורהא ,
והילא

 - "ח כשת
"א ביבאלשת לת 



אל25706. יכוניחןורושי -  ידומיל  "אןוחרי  קרבמשת ינב 

םיכרכ25707.  45 ינרותןורושי -  "וףסאמ  םילשורינשת

םיכרכ25708.  130 תינמרג > -  > תעןורושי "דבתכ  ןילרבערת

םיכרכ25709.  11 ץינןורושי -  ' זיו יחרפ  רעונה  ןוגרא  "חןואטב  קרבלשת ינב 

םיכרכ25710.  13 "ע > - וש  > קחצי ףסויבישי  בקעי  ןב  לאומש  קחצי  רטכש ,
"הםייח םילשורינשת

םיכרכ25711.  47 "ת > - וש  > קחצי ףסויבישי  בקעי  ןב  לאומש  קחצי  רטכש ,
"סםייח םילשורישת

םיכרכ25712.  3 השמ -  השמבישי  - גורתש , "ד פרת
"ב הבר Djerbaצרת ג'

התובישחו25713. הדוחי  התוהמ  "אץבוקהבישי -  םילשוריעשת

ליזארב25714. תורעימ  הלעמ  לש  םייחהבישי  "עינימינב , דבחשת רפכ 

דאדגב25715. השמ שתובישי  "ותבש , םילשוריעשת

םיכרכ25716.  2 ןנברוחבו -  ןתלודגב  הירגנוה  םהרבאתובישי  "טסקופ , םילשורילשת

םיכרכ25717.  22 ץיבונרב -  הרות  תבהא  הרותתבישי  תבהא  תבישי  גולטק 

םייח25718. תניב  רסומותבישי  "ת  ודיח "אץבוק  קרבעשת ינב 

ץראה25719. ןימינבתבישי  םחנמ  ןב  ןרהא  "אהרדמש , דודשאעשת

םיכרכ25720.  2 ןילבול -  ימכח  םהרבאתבישי  דוד  "דםיובלדנמ , קרבנשת ינב 

וללוחמו25721. ןילבול  ימכח  לאומשתבישי  ןב  דוד  "הימחלה , קרבנשת ינב 

והיקזח25722. תסנכ  הבישילתבישי  "טלבוי  םידיסחנשת רפכ 

םירדנ25723. לארשי -  תלחנ  לארשיתבישי  תלחנ  תבישי  "זץבוק  םילשוריסשת

םיארומאה25724. ימיב  אתידבמופ  המלשתבישי  ןב  בוד  יכדרמ  "הץיבולידוי , ביבא Tel Avivצרת לת 

בונישיק25725. בונישיקתבישי  תבישי  ידימלת  "כדוגיא  ביבא Tel Avivשת לת 

הרות25726. לש  הנש  לארשי 160  חצנ  סעליימאר  "דץבוקתבישי  םילשורימשת

ץיבונארב25727. דסח  תרות  ץיבונארבתבישי  דסח  תרות  "טתבישי  "דעשת מח

השמ25728. ןהכהרישי  הירכז  ןב  "בהשמ  הבוטנמ Mantuaעש

השמ25729. השמרישי  "זיטעומ , ונרוויל Livornoלקת

השמ25730. השמרישי  לאפר  "זןוקלאפ , יקינולש Salonikaסקת

.25731< בתכה ןוכמ   > השמ םהרבארישי  ןב  השמ  "דןייד , םילשוריסשת

השמ25732. תסנכהרישי  תיב  "ו.הנייס  ונרוויל Livornoנקת

.25733< הריש קרפ   > השמ רישי 
ןב ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,

יולה דוד  "ןוהילא  הנליו Vilnaרת

השמ25734. קחצירישי  ןב  השמ  "וןומימ , םילשורילשת

םיכרכ25735.  2 השמ -  םהרבארישי  ןב  השמ  "טןייד , הכנלבזכ Casablancaישת

םיכרכ25736.  9 ידבע -  םולשליכשי  ןב  הידבוע  - היאדה , "א צרת
"מ םילשורישת

תאז25737. עשוהיוליכשי  "חץיבוקרמ , עשת

רוא25738. דודןכשי  רוא  "וללוכ  דעלאסשת

ךילהאב25739. ןודנולרכשי  אזלעב  ידיסחד  םיכרבא  "טללוכ  "דעשת מח

א25740. ורבד -  יגחחלשי  "זיול , םיעשת תב 



בא25741. םהרבאחמשי  ןב  ילתפנ  לאירא  םייח  יולה ,
"אלואש "דפשת מח

םיכרכ25742.  3 בא -  םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "היראריח , ביבאלשת לת 

םיכרכ25743.  16 בא -  ןנחלאחמשי  ןסינ  ןב  ךורב  והילא  "בןמלוש , פשת

ב25744. ךיבא -  בקעיחמשי  ןב  ןרהא  ןהכה ,

ובל25745. תחמש  םשה -  םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "סיראריח , ביבאשת לת 

םייח25746. ףסויחמשי  ןב  םייח  ןימינב  "זןייטשרפלא , םילשוריפרת

םייח25747. בקעיחמשי  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םיכרכ25748.  9 הדוהי -  הדוהיחמשי  קחצי  "חץיבובוקאי , דווקילסשת

םיכרכ25749.  5 הדוהי -  הדוהיחמשי  קחצי  "חץיוואבאקאי , דווקילנשת

בקעי25750. םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

קחצי25751. יבצחמשי  קחצי  "טרעווע , כשת

לארשי25752. הדוהיחמשי  ןב  יח  בקעי  "האלרוב , םילשורילרת

לארשי25753. יולחמשי  בקעי  ןב  םוחנת  לארשי  קדרד ,
"דלאומש םילשוריסשת

לארשי25754. בקעיחמשי  המלש  ןב  לארשי  "טץיבוניבר , השרו Warsawסרת

לארשי25755. החמשחמשי  לארשי  "עןוסמרבא , םילשורישת

לארשי25756. לארשיחמשי  ןב  ףסוי  "חןיווטיל , ןודנול Londonישת

לארשי25757. סחנפחמשי  ךורב  ןב  לארשי  "וץיבוניבר , הדירולפכשת

לארשי25758. המלשחמשי  ןב  לאומש  לארשי  הראפילק ,
"האפור כרת

א25759. לארשי -  לארשיחמשי  ןב  ןמלז  רואינש  "זחוור , דעלאעשת

לארשי25760. לארשיחמשי  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

.25761< השדח הרודהמ   > לארשי סחנפחמשי  ךורב  ןב  לארשי  "וץיבוניבר , עשת

םיכרכ25762.  2 לארשי -  השמחמשי  דוד  ןב  לארשי  "גןאמדירפ , צרת

םיכרכ25763.  4 לארשי -  ןבחמשי  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
"זלאיחי קרבסשת ינב 

םיכרכ25764.  2 לארשי -  ךורבחמשי  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"טוהילא םילשורימשת

םיכרכ25765.  2 לארשי -  "וץבוקחמשי  ןרובלממשת

וישועב25766. לארשי  המלשחמשי  ןב  לאומש  לארשי  הראפילק ,
"ואפור בוקרק Cracowפש

וישועב25767. לארשי  םיטויפחמשי  "א.תוליפת  סנכמ Meknesצרת

וישועב25768. לארשי  יבצחמשי  ןרהא  "פרעלפמור , םילשורישת

םיכרכ25769.  6 ראובמה -  לארשי  לארשיחמשי  חמשי  "דןוכמ  שח

בל25770. אדוהיחמשי  סחנפ  ןב  ןסינ  ףסוי  "ביקסניבול , םילשורינשת

א25771. בל -  םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "חיראריח , ביבאלשת לת 

בל25772. םייחחמשי  ןב  יח  השמ  םולש  ןיגאג ,
"חםהרבא םילשורילרת

בל25773. קחציחמשי  השמ  "זרלפמט , םילשוריעשת

תיביר25774. בל -  לאומשחמשי  םייח  תראפת  "טללוכ  קרבעשת ינב 

הלימ25775. תירב  בל -  היראחמשי  ריאמ  ןב  הדוהי  "זבל , דעלאעשת



םיכרכ25776.  4 בל -  הדוהיחמשי  ןב  ןועמש  השמ  "גיולה , לואירטנוממשת

םיכרכ25777.  5 בל -  השמחמשי  ןב  ןמלז  המלש  קחצי  רגרבסניג ,
"אםייח ,פרת טסעפאדוב

םיכרכ25778.  5 ץבוק > -  > בל םהרבאחמשי  בל  "טתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ25779.  4 בל -  ןבוארחמשי  ןב  םחנמ  "דץיוואס , דווקילסשת

םיכרכ25780.  3 בל -  יבצחמשי  ןב  םוחנ  םחנמ  "זיקסרבט , בוידרב Bardejovסרת

ב25781. בל א -  םיסינחמשי  ןב  םחנמ  םייח  לאפר  'י , גנארפ
המלש

 - "ח כרת
"ח רימזיא Izmirלרת

"ת>25782. וש  > בבל םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "חיראריח , ביבאנשת לת 

םיכרכ25783.  2 בבל -  ןבחמשי  םייח  ןועמש  העושי  הידבוע ,
"דדועסמ םילשורינשת

ילשמ25784. יבל -  םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "זיראריח , ביבאנשת לת 

ןיבוריע25785. יבל -  בילחמשי  הדוהי  ןורכז  "בללוכ  פשת

"ת>25786. וש  > ונבל םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "גיראריח , ביבאנשת לת 

ךלמ25787. ארוגידאסחמשי  ןי  ' "חזור ביבאנשת לת 

ארקיו25788. תומש , ךלמ -  םהרבאחמשי  ןב  ןועמש  "חיראריח , ביבאעשת לת 

השמ25789. השמחמשי  םייח , "אןב  םילשוריכשת

השמ25790. השמחמשי  םייח  ןב  יתבש  "חיטילופילאג , רימזיא Izmirכרת

השמ25791. גרובשלקינמחמשי  לאוי  ןב  "אהשמ  ןדיל Leidenלקת

השמ25792. בקעיחמשי  ןב  השמ  "גגיג ,' ונרוויל Livornoכרת

השמ25793. גרובסארטשמחמשי  השמ  "חךאלב , םילשורינשת

השמ25794. המלשחמשי  ןב  השמ  לאשוב , "היד  רימזיא Izmirלת

ךודוי25795. םייחה  השמ -  השמחמשי  ןב  בקעי  "טללה , םילשוריסשת

השמ25796. יחחמשי  והילא  ןב  השמ  "הקיווד , הירבטסשת

השמל25797. הלהת  הכיא - >  > השמ שריהחמשי  יבצ  ןב  השמ  "גםיובלטייט , עשת

"ת א25798. וש השמ -  השמחמשי  "ודדח , םילשוריעשת

השמ25799. השמחמשי  "חןמוא , תיליעעשת רתיב 

השמ25800. אתימחמשי  םייח  השמ  םילשורייולה ,

הדנ25801. השמ -  היראחמשי  אביקע  יכדרמ  "ברהבל , וטנורוטעשת

םיכרכ25802.  6 השמ -  שריהחמשי  יבצ  ןב  השמ  צ"ל:םיובלטייט , "ז ! שת
"ב קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ25803.  9 השמ -  דודחמשי  השמ  ןב  םייח  לאומש  "דתויח , םילשוריסשת

םיכרכ25804.  2 השמ -  השמחמשי  "בןורש , דעלאעשת

םיכרכ25805.  3 םירועיש > -  > השמ דודחמשי  השמ  ןב  םייח  לאומש  "זתויח , םילשוריעשת

םיכרכ25806.  6 הנושאר > - הרודהמ   > השמ שריהחמשי  יבצ  ןב  השמ  - םיובלטייט , "ט רת
"א, גרבמלכרת

םיכרכ25807.  2 השדח > - הרודהמ   > השמ שריהחמשי  יבצ  ןב  השמ  "חםיובלטייט , נשת

םיכרכ25808.  3 השמ -  השמחמשי  ןב  םייח  לארשי  "וןפג , קרבעשת ינב 

םיכרכ25809.  3 םיטוקיל > -  > השמ שריהחמשי  יבצ  ןב  השמ  "זםיובלטייט , עשת

וקלח25810. תנתמב  השמ  ןרהאחמשי  השמ  ןב  בד  םהרבא  "גלטנזור , םילשוריעשת

הרותה25811. לע  השמ  השמחמשי  ןב  םייח  לארשי  "זןפג , קרבעשת ינב 



בקעי25812. יתירב  המלש , תכאלמ  השמ , - חמשי  המלש רלימ , הירש -  יקצילבד ,
ןהכה השמ  "חיקציוליא  הוקתכשת חתפ 

קידצ25813. הירכזחמשי  ףסוי  ןב  שוביל  הירא  ץישפיל ,
"אםחנמ בוקרטויפ Piotrkowערת

.25814< השדח הרודהמ   > קידצ הירכזחמשי  ףסוי  ןב  שוביל  הירא  ץישפיל ,
"בםחנמ םילשוריעשת

לאפר25815. רזעלאחמשי  ריאמ  םילשוריהיטע ,

תובא25816. תכסמ  ךב -  םהרבאוחמשי  ןב  ןועמש  "טיראריח , ביבאסשת לת 

ךתוכלמב25817. )וחמשי  בובאב  ) םיקידצ תיב  "התכרעמ  ןילקורבסשת

ךריצי25818. ריאמךחמשי  "בדאדח , םילשוריעשת

םיכרכ25819.  3 ותלהת -  לכ  יולהעימשי  יבצ  לארשי  ןב  לאומש  "ארבה , עשת

םיכרכ25820.  2 ונויזב -  לטעמשי  "חןהכ , ןולוחעשת

ורבד25821. עמאשעמשי  םילשורידשחהשאי ,

ילוק25822. ולכיהמ  רנבאעמשי  ןב  לאקזחי  ןוני  "אןהכ , םילשוריעשת

תעד25823. "דץבוקורמשי  "דשח מח

םיכרכ25824.  2 תעד -  באזורמשי  ןימינב  ןב  ךורב  לאומש  שטיוד ,
"בןהכה םילשוריפשת

.25825< חספ לש  הדגה   > םיהלא בקעיעשי  ןב  ןועמש  ןתנוי  "הלקנרפ , בובלצקת  Lvov

םיכרכ25826.  3 םיהלא -  םייחעשי  ןב  השמ  "טיטנאזיפ , יקינולש Salonikaכש

םיכרכ25827.  3 םיהלא -  קחציעשי  ןב  םהרבא  "חןולהצ , םילשוריעשת

םיקולא25828. ןועמשעשי  ןתנוי  "גלקנרפ , םילשוריסשת

דוד25829. דודעשי  היעשי  "זלאיכלמ , שמשעשת תיב 

הי25830. םייחעשי  רזעילא  ןב  היעשי  "זהצינ , היצנו Veniceצש

ריאי25831. םויכ  הליל  ונימי -  ןועמשעשי  ןמרה ,

םיכרכ25832.  4 ונימי -  ינרותעשי  "ןץבוק  שת

תודעו25833. םינייד  המלש -  השמעשי  היעשי  ןב  המלש  "זץאוורא , םילשוריעשת

"ק25834. דר םע  "ק)והיעשי -  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ביחמק , ןובסיל Lisbonנר

.25835( שרופמ  ) רשאוהיעשי "זרזייו , ביבא Tel Avivשת לת 

וטושפכ25836. גילעזוהיעשי  רשא  "גיקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

ןושרגהפשי25837. ןימינב  "דןודרוג , םילשוריעשת

םירדעה25838. ןאמילסוקשי  ןב  יאחוי  יכאלמרמע , תירק 

ירוה25839. הירארשי  ןועמש  ןב  ןמינב  ריאמ  קו , ' "גזוי קרבמשת ינב 

םיכרכ25840.  2 בוטו -  היבוטרשי  לארשי  "וןהכ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ25841.  2 ומינפ -  וזחי  השמרשי  ןב  הירנ  עשוהי  "באריפש , פשת

םשלארשי25842. "אםוליעב  ערת

הקירמאבלארשי25843. לארשי  ץרא  ינב  "יתורדתסה  שת

באזלארשי25844. ןרהא  "גילוכשא , םילשוריישת

םהרבאלארשי 2584570. סנרפ , יבצ -  - רבוניש  "ח עשת

'ן25846. תולג עריא  ןוא  דודלארשי  גרסבלדייא ,

םדאב25847. השמלארשי  ןב  ףסוי  םהרבא  "גןאמטוג , השרו Warsawערת



םירבאב25848. בלכ  תומואב  יכדרמלארשי  "אגרבנירג , הנביבעשת םרכ 

.25849< תילגנא  > םירבאב בלכ  תומואב  יכדרמלארשי  "טגרבנירג , הנביבסשת םרכ 

םיכרכ25850.  2 יריחב -  יבצלארשי  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

.25851' הב חטב  יולהלארשי  לארשי  רנייש ,

םימעה25852. ןיב  ןמלקלארשי  ןב  הדוהי  םייח  ךיירנרא ,
"פסומינולק טגיס Sighetרת

םיכרכ25853.  2 םדמעמב -  לארשי 
יכדרמ ןב  לארשי  ןועמש  ןמדלפ ,

"הןמלז סשת

םימעב25854. באזלארשי  דוד  ןב  והילא  "דןודרוג , הנליו Vilnaערת

ךוותב25855. םייחלארשי  "חץישפיל , םילשוריכשת

קוק25856. ברה  לש  ותסיפתב  קחצילארשי  באז  ןב  בקעי  רתלא  "זיארחש , ,צרת ביבא לת 

א25857. תיתדה -  תיתדהלארשי  "דלארשי  ביבאישת לת 

תילכתהו25858. דוסה  קחצילארשי  "טשריה , "דמשת מח

אתיירואו25859. דודלארשי  לארשי  "הסנפרה , סשת

אתיירואו25860. ץבוקלארשי 

םיכרכ25861.  4 אתיירואו -  ןמלקלארשי  לארשי  "זןהארק , דוואקיילעשת

ותנומאו25862. ןמלזלארשי  המלש  "ניאגרש , םילשורישת

ותלואגו25863. הדוהילארשי  "הליק , םילשורילשת

תושונאהו25864. והילאלארשי  גזומא , "זןב  םילשוריכשת

םינמזהו25865. םחנמלארשי  לארשי  "הןטרגניו , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ25866.  2 םינמזהו -  דודלארשי  לארשי  "בסנפרה , סשת

םיכרכ25867.  5 םינמזהו -  ןהכהלארשי  םייח  המלש  "ורניבא , לאעשת תיב 

םיכרכ25868.  3 םינמזהו -  דודלארשי  "טףוסור , םילשוריסשת

םיכרכ25869.  2 םינמזהו -  םייחלארשי  ךונח  ןב  יכדרמ  "אןהכה , םילשורימשת

ותשודקו25870. םיקידצלארשי  ךרעבירופיס  "צ  רת
"ג ישת קרוי - וינ  לישמעשפ - 

ותבשו25871. ןרהאלארשי  "דטריביונ , םילשוריכשת

וישרושו25872. הדוהילארשי  רדנסכלא  "דןרפש , םילשורינשת

םיכרכ25873.  2 ותרותו -  ףסוילארשי  ןב  קיזייא  קחצי  "בןאמדירפ , השרו Warsawערת

הרותב25874. תויתוא  יגולידב  לאעמשי  והיתתמלארשי  "וןוסרזלג , םילשוריסשת

ודוחיל25875. היראלארשי  יבצ  ןב  קחצי  "חלאימד , ביבא Tel Avivישת לת 

ותלוגסל25876. לארשילארשי  בקעי  "חיסאגול , םילשוריסשת

תוכוס25877. ותלוגסל -  לארשילארשי  "ההזבח , קרבעשת ינב 

חספ25878. לש  הדגה  ותלוגסל -  קחצילארשי  ןב  ישיבא  "הינרהט , םילשוריעשת

ותלוגסל25879. לארשילארשי  "אןיבור , םילשוריפשת

םיניוצמ25880. םשלארשי  "דםוליעב  םילשורישח

לודגה25881. חנ  ןמלזלארשי  רואינש  "ורגרב , סשת

אבס25882. רעבלארשי  לארשי  "דרסדוא , םילשורישח

םיכרכ25883.  78 אבס -  - ץבוקלארשי  "ב כשת
"ג הינתנכשת



םיכרכ25884.  4 "ב > - הרא  > אבס אבסלארשי  לארשי  "גןוחרי  ןילקורבישת

ליח25885. השוע  קינפוזלארשי  לארשי  דובכל ר ' לבוי  "הרפס  םילשורילשת

ץראו25886. םע  יבצלארשי  רבוניש  קחצי -  "חגרבדלוג , םילחננשת

םיכרכ25887.  2 םיברע -  דודלארשי  לארשי  "וסנפרה , סשת

םישודק25888. ןהכהלארשי  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , ןילבול Lublinפרת

םישודק25889. דודלארשי  לארשי  "זסנפרה , סשת

.25890< הכרב רה  תרודהמ   > םישודק ןהכהלארשי  בקעי  ןב  קודצ  "סץיבוניבר , הכרבשת רה 

ןויצ25891. הרות  ךלמילאלארשי  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"טןהכה םילשורימשת

הליסמ25892. הברעב  דודורשי  "ןושש , םילשורינשת

תרבוח ג25893. הינש  הנש  תודהיהןורשי -  ינינעלו  הרותל  "אןוחרי  ןילרבפרת

םיכרכ25894.  3 קחציןורשי -  ףסוי  קאבוק ,

בל25895. ףסויירשי  לאפר  ןב  דוד  םייח  "לןזח , רימזיא Izmirרת

תבש25896. בל -  "הץבוקירשי  רפססשת תירק 

בל25897. דיסחהירשי  םהרבא  םירפא  ןב  "נבקעי  קרב Bene Berakשת ינב 

בל25898. ריאיירשי  "זרבזג , םילשוריעשת

תוכירצ25899. תווצמו  אמרג  ןמזהש  ינינעב מ"ע  בל -  ירשי 
היראהנווכ ןרהא  ןב  םהרבא  "פץיבונמלק , םילשורישת

םיכרכ25900.  2 בל -  דודירשי  ןתנ  ןב  בקעי  קחצי  "דץיבוניבר , קרבכשת ינב 

םיכרכ25901.  2 בל -  הדוהיירשי  באז  ןב  ןנחוי  "עןייש , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ25902.  3 בל -  אגרשירשי  לאקזחי  "גץרווש , עשת

יכרד ה'25903. באזםירשי  יכדרמ  "בסה , הוונפשת

בקעי25904. בקעישרשי  ןב  המלש  "גרמירד , בובל Lvovכרת

בקעי25905. עטנשרשי  ןתנ  ןב  הדוהי  בקעי  "צםיובננט , השרו Warsawרת

בקעי25906. ילתפנשרשי  ןב  יבצ  בקעי  "כסלוי , שת

בקעי25907. )שרשי  ול סחוימ   ) בקעי "חינאבאב , הנוטלא Altonaכקת

בקעי25908. בקעישרשי  ןב  םייח  "טאיפעלובא , רימזיא Izmirפת

םויקה25909. דוסי  בקעי -  ןימינבשרשי  אזוניפסא , בקעי -  "הינאבאב , רפססשת תירק 

.25910< השדח הרודהמ   > בקעי עטנשרשי  ןתנ  ןב  הדוהי  בקעי  "עםיובננט , קרבשת ינב 

בקעי25911. יולהשרשי  בקעי  םייח  "גרנזור , סשת

.25912< השדח הרודהמ   > בקעי ילתפנשרשי  ןב  יבצ  בקעי  םילשוריסלוי ,

בקעי25913. ןועמששרשי  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"הריאמ ,פרת ןילרב

םיכרכ25914.  3 בקעי -  דודשרשי  ןב  בקעי  "אקיש , םילשוריסשת

םיכרכ25915.  2 השדח > - הרודהמ   > בקעי בקעישרשי  ןב  המלש  "ערמירד , םילשורישת

הרותה25916. יבצתרשי  היבוט  ןב  רנבא  םהרבא  "זרנטייב , םילשוריערת

ךילהאב25917. הארוהלרכששי  ןוכמ  "טללוכ  םילשורילשת

ךילהאב25918. ןודנולרכששי  אזלעב  "גללוכ  םילשוריעשת

ןולובזו25919. ןהכהרכששי  יליע  ןרהא  "חליווט , תיליעסשת ןיעידומ 

ןולובזו25920. ןהכהרכששי  יליע  והילא  ןב  ןרהא  "גליווט , ,ערת םלשורי



ןולובזו25921. שודקרכששי  ןסינ  "טןהכ , "דעשת מח

םיכרכ25922.  2 ןולובזו -  השמרכששי  ןב  ןמלז  םירפא  "חךובנרטש , קרבנשת ינב 

ונבלתיו25923. לאקזחיוררבתי  "הרפוס , עבשנשת ראב 

םירבדה25924. ונבלתיו  הרותוררבתי  ינב  "דתדוגא  םילשורישח

יראכ25925. םשרבגתי  "זםוליעב  םילשוריסשת

.25926< תדקונמ הרודהמ   > יראכ םשרבגתי  "עםוליעב  םילשורישת

אריפשלדגתי25927. הילדג  לש  ורכזל  "בץבוק  ביבאמשת לת 

אבר25928. הימש  שדקתיו  םשלדגתי  "דםוליעב  "דעשת מח

הבר25929. הימש  שדקתיו  יכדרמלדגתי  "אגרבנירג , הנביבעשת םרכ 

םיכרכ25930.  137 ריאמה -  ינרותדתי  "דןוחרי  תפצסשת

םיכרכ25931.  3 ןמאנ -  ןמאנדתי  "בדתי  קרבסשת ינב 

םילהוא25932. ריאמתודתי  ןב  לאוי  "חשא , ןילרב Berlinמקת

רצחה25933. והילאתודתי  ןב  השמ  םהרבא  "עןהכ , דווקילשת

דדועי25934. הנמלאו  השמםותי  "חןדיבא , םילשוריעשת

ב25935. ןויצמ -  ןויצןתי  ןב  "סןהכה , שת

הציב25936. תוכרב , ןויצמ -  בקעיןתי  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "מןהכ , ןולקשאשת

םיכרכ25937.  2 זבה -  קחצירתי  ןב  יארוהנ  ןומרא , "זג' ונרוויל Livornoמקת

האירבה25938. ישרשב  "ל  חמרה ךרד  רואה -  ןרהאןורתי  "גרנרוט , קרבעשת ינב 

רואה25939. לאומשןורתי  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"דרודגיבא "דשח מח

םכחה25940. "שןורתי  חרגה ןב  "ש  "ביארה קרבפשת ינב 

המכחל25941. השמןורתי  םייח  ןב  ךורב  "דרוש , בובללרת  Lvov

םחלה25942. יתש  יניינעב  םינודינ  תונברקהכ"ג  תרות  "בןוכמ  "דפשת מח

םיכרכ25943.  2 יחל -  ארבחלכ"ה  םירושקה  םיניינעל  ףסאמ 
"זאשידק ביבאסשת לת 

תחא25944. ףסויכ"פ  "דןהכ , םילשוריעשת

"ה25945. הללקוצז הנרובדנמ  "ר  ומדא ןרמ  השמכ"ק  לאיחי  ןב  יכדרמ  "חץילרג , קרבלשת ינב 

"ה25946. ללקוצז רוגמ  "ר  ומדאה ןרמ  תונותיעכ"ק  יעטק 

חצנ25947. היעשייבאכ  םייח  ןב  םחנמ  השמ  ףיש ,
הוקתרשא חתפ 

ריהזמ25948. המחה  ןהכהרואכ  לדנמ  םחנמ  "ברשקפ , םילשורינשת

ריהזמ25949. המחה  יולרואכ  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"פןהכה םילשורישת

הגנ25950. שובייפרואכ  רזעילא  ןב  השמ  "ורנרק , ואלסרב Breslauעקת

הגנ25951. .ברואכ  "זןהכ , קרבנשת ינב 

םימיה25952. תעבש  הקבררואכ  הרוא  "אטרוגניו , םילשוריעשת

ב25953. גרעת -  "ל  םשיאכ "דםוליעב  "דשח מח

גורעת25954. ןהכהלייאכ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטסשת

גרעת25955. לאומשליאכ  םהרבא  "וםייהנפפ , קרבסשת ינב 

גרעת25956. המלשליאכ  ןב  יבצ  "סרטיב , חרפתשת



גרעת25957. ןורכזליאכ  "הרפס  םילשוריעשת

םימ25958. יקיפא  גורעת -  קחציליאכ  ןב  יכדרמ  והיעשי  "גטשקאב , םילשוריעשת

גורעת25959. והילאליאכ  ןב  הנקלא  "גלארשי , קמעהעשת לדגמ 

גורעת25960. לארשיליאכ  בקעי  "דיולה , עשת

םיכרכ25961.  4 גורעת -  לכימליאכ  ןב  קחצי  םהרבא  ץיבוקפיל ,
"דהדוהי קרבסשת ינב 

םיכרכ25962.  5 יעובש > - ןולע   > גורעת יבצליאכ  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ25963.  13 גורעת -  יבצליאכ  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "פןמנייטש , קרבשת ינב 

םיכרכ25964.  2 גורעת -  לייאליאכ  םילשוריימרמע ,

דחא25965. בלב  דחא  םששיאכ  "אםוליעב  "דפשת מח

םיכרכ25966.  3 ונמחנת -  ומא  רשא  הנחשיאכ  "הואט , םילשוריעשת

ףיכב25967. םירג  ףסאןאכ  דודבע , '' מח

הגשי25968. ןונבלב  ןועמשזראכ  ןב  לאיחי  םהרבא  "עשטיוד , םילשורישת

אשנתי25969. ףסוייראכ  "דרנלק , םילשורינשת

אשנתי25970. המלשיראכ  ןב  םיסנ  "דןייד , םילשוריעשת

רסקלפ25971. קחצי  יבר  אשנתי -  רזעלאיראכ  ןב  םוחנ  "ערסקלפ , םילשורישת

הכסב25972. השמהיראכ  םירפא  ןב  הירא  "אלהאוו , "דפשת מח

םשה25973. הוצ  םהרבארשאכ  ןב  רזעילא  לאינד  לקניפרג ,
"והשמ םילשוריעשת

שמשה25974. יקסבוזוראבכ  לאומש  לע ר ' םידפסה 
"ל "טצז קרבלשת ינב 

יברעמה25975. רנ  "להבכ  צז קחצי  תחנמה  ןרמ  לע  "ןםידפסה  םילשורישת

םיכרכ25976.  2 לארשי -  רנ  יבצהבכ  ףסוי  ןב  השמ  לארשי  יקסנישוד ,
( וילע "ד( םילשוריסשת

םאו25977. בא  םולשדובכ  ןב  דוד  ללה  "דקאווטיל , שח

םאו25978. בא  סחנפדובכ  בקעי  "מןמדלפ , םילשורישת

םאו25979. בא  .ץדובכ  " רת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
הבר .ץג' " הבררת ג'

הדגאבו25980. הכלהב  םאו  בא  םשדובכ  "גםוליעב  עשת

ךרה25981. ליגל  םאו  בא  ילתפנדובכ  "דםיובנירג , םילשורישח

אינסכא25982. ךורבדובכ  ןב  קחצי  םירפא  "דלקסיירפ , הנליוסרת

םיהולא25983. בוטדובכ  םש  ןב  ףסוי  בוט , םש  - "זןבא הררפ Ferraraטש

םיכרכ25984.  2 םיהולא -  יולהדובכ  קחצי  ןב  םהרבא  שאגימ , - "זןבא םילשורילשת

תסנכה25985. תיב  ןרהאדובכ  "היאכז , םילשוריעשת

דוד25986. דודדובכ  ןב  ןושש  "גידעלג , םילשוריעשת

םלועל25987. םרמעדובכ ה ' יכדרמ  ןב  באז  ןימינב  "וןוזבקעי , קרבעשת ינב 

תיבה25988. בושטניפמדובכ  בקעי  ןב  ףלוו  "זןועמש  גרובמה Hamburgסת

םירוה25989. השמדובכ  "גירינפ , םילשוריעשת

ותכלהכ25990. םירוה  םהרבאדובכ  "גראיורב , רתיבסשת

םייחה25991. םילשורידובכ  לארשי , ינומא  "טימולש  ,ישת םלשורי

ןהכה25992. "מדובכ  "השח קרבסשת ינב 



ןונבלה25993. דודדובכ  ןב  ףלוו  באז  "הםיובנסונ , Drogobychסרת ץיבוהורד '

ןונבלה25994. לאכימדובכ  ןב  םחנמ  "גרעיילב , 'סרת ץקנומ

תמה25995. בקעידובכ  לארשי  "וץלוהפלק , םילשוריכשת

תמה25996. ףסוהידובכ  ןמחנ  "טלאירטיוו , םילשוריעשת

םירפסה25997. ןהכהדובכ  השמ  ןב  םייח  קחצי  "חליווט , םילשוריסשת

יתימאה25998. דובכה  שדחה , ימצעה  ןרהאדובכ  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

ברה25999. השמדובכ  "דןמרש , משת

ברה26000. םהרבאדובכ  ןילוסא , "חןב  ןולוחעשת

תבשה26001. ןועמשדובכ  עשוהי  ןב  דוד  ףסוי  "סןטרגניו , םילשורישת

הרותה26002. איסוזדובכ  ןב  לאומש  "גץיבונרל , בובללרת  Lvov

םיכרכ26003.  3 הרותה -  םשדובכ  "אםוליעב  קרבסשת ינב 

אניטנאגראב26004. הרותה  לדניזדובכ  םחנמ  ןב  המלש  ףסוי  "ולזמ , ירוגליב Bilgorajפרת

רדהו26005. קודצדובכ  ןב  יכדרמ  "גסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ26006.  2 רדהו -  ןימינבדובכ  ןב  סחניפ  "אטעמאס , שמשעשת תיב 

רודיהו26007. ןהכהדובכ  והילא  קחצי  "דרלדא , םיקפואנשת

זעו26008. המלשדובכ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

הפוח26009. יולהדובכ  ףסוי  ןב  ריאמ  םייח  "חץיוורוה , Frankfort on theמרת
Mai

םימכח26010. בושטניפמדובכ  בקעי  ןב  ףלוו  "גןועמש  גרובמה Hamburgסת

םימכח26011. ןואילדובכ  ריסמ  הדוהי  ןב  "טדוד  ןילרב Berlinנרת

םימכח26012. ןהכהדובכ  םהרבא  ןב  הירא  בוד  "הלאטנוול , היפלדליפ Philadelphiצרת

םימכח26013. דודדובכ  ןב  םייח  - רלונק , "ח נרת
" הלשימרפ Przemyslערת

םימכח26014. יכדרמדובכ  ןב  ןתנ  השמ  ןייטשניבור ,
לדנמ "זםחנמ  בושטידרב Berdichevנרת

םימכח26015. יולהדובכ  קחצי  ןב  ליצג  םיקילא  "בץיוורוה , הנליו Vilnaסרת

םימכח26016. הרותדובכ  ישודיחל  דחוימ  "בץבוק  םילשורימשת

םימכח26017. השמדובכ  הדוהי  ןב  דוד  לאכימ  "ושוב , רפססשת תירק 

םימכח26018. םייחדובכ  ןב  ךלמילא  יבצ  "לשילאק , קרבשת ינב 

םיכרכ26019.  2 םימכח -  םולשדובכ  ןב  ןיכנמ  םחנמ  "בןירפלייה , םילשוריסרת

םיכרכ26020.  2 םימכח -  ףסוידובכ  ןב  ביל  הדוהי  סופדרציבוחופ , ת"ס 
היצנו Veniceרחא

םיכרכ26021.  3 םימכח -  הרותדובכ  ישודיח  "בתפיסא  וגקישסשת

םיכרכ26022.  2 םימכח -  יולהדובכ  רזעלא  ןב  בקעי  "חאדנאל , ,סרת בובל

זפ26023. תרטע  םימכח  "טץבוקדובכ  "דמשת בח רפכ 

בוט26024. םוי  בוטדובכ  םוי  "וןונאד , יקינולש Salonikaרת

בוט26025. םוי  המלשדובכ  השמ  ןב  ןאמפיל  בוט  - םוי
"זקושישייאמ הנליו Vilnaעקת

.26026< יולה דידי   > בוט םוי  ןורכזדובכ  "חץבוק  םילשוריסשת

בקעי26027. םייחדובכ  ןב  םהרבא  'י , "בגאלאפ רימזיא Izmirנרת



םילשורי26028. הדוהידובכ  ןב  יכדרמ  םהרבא  ץיוורוה ,
לגנא יולה  "צםוחנ  םילשורירת

לארשי26029. קחצידובכ  ןב  המלש  דוד  "גץשולס , השרו Warsawמרת

שיאל26030. לואשדובכ  בקעי  ןב  השמ  םייח  "ערשילא , םילשורירת

ךלמ26031. "וץבוקדובכ  ןעווייהמשת וינ 

םיכלמ26032. םולשדובכ  ןב  יבצ  השמ  "דאדנאל , ןידרונילק Kleinwardeצרת

םיחספ26033. םיכלמ -  םיכלמדובכ  "גדובכ  קרבסשת ינב 

םיכלמ26034. המלשדובכ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

םיכלמ26035. השמדובכ  ןב  ןבואר  "ותוילגרמ , םילשוריעשת קרוי - וינ 

םיכרכ26036.  2 םיכלמ -  לארשידובכ  ןב  לאומש  "ארלה , תפצעשת

יניס26037. ןורכזדובכ  "ארפס  "דפשת מח

םיקידצ26038. םיקידצדובכ  "אדובכ  םילשורימשת

תבש26039. והילאדובכ  ןב  דוד  "וםכח , םילשורישת

תבש26040. ןהכהדובכ  ריאמ  קחצי  "הץרוש , טגיס Sighetפרת

תבש26041. ףסוידובכ  ןב  ןימינב  םהרבא  "היקסבונוטלוק , בוקרטויפ Piotrkowצרת

תבש26042. םייחדובכ  "היבר , ןולוחעשת

המילש26043. הבושת  םלש -  בדנדובכ  "אץרפ , שמשעשת תיב 

םימש26044. בילדובכ  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
"זהירא הטנלג Galantaפרת

םיכרכ26045.  2 םימש -  באזדובכ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

הרות26046. קחצידובכ  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"אבקעי םילשורילשת

ךלמ26047. תב  השמהדובכ  "ארעניוו , משת

ךלמ26048. תב  ןסינהדובכ  השמ  "הרעניוו , עשת

הרות26049. לש  לאקזחיהדובכ  ןב  דוד  ךונח  "צסאלגנירג , השרורת  Warsaw

רמשמה26050. תורגא  הרות -  לש  יולההדובכ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

הרות26051. לש  דומלתההדובכ  שא  תבישי  "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ26052.  6 הרות -  לש  "גץבוקהדובכ  ביבאמשת לת 

םיכרכ26053.  4 הרות -  לש  יולההדובכ  לארשי  "חיראב , םילשוריכשת

םלוע26054. אלמ  םשודובכ  "טםוליעב  סשת

החילמ26055. וטלופ -  ךכ  בדנועלובכ  "גץרפ , ;סשת םיקפוא

ןורימ26056. באזינבכ  ריאמ  ןב  רזעלא  "דןרטש , דודשאשח

ךרדה26057. תרוסמתרבכ  "גתאצוה  םילשוריכשת

הלועל26058. המלששבכ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

שדוקה26059. ךרדו  ונתפוקת  לש  הירכזהנושבכ  "דימענת , ונואשח תירק 

םלוע26060. לש  השמונושבכ  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "ייקצדורוה , ,שת ביבא לת 

אנמחרד26061. והילאישבכ  בוט , "זיכ  םילשורימשת

קריה26062. "ן  םילשוריגכ .ט  " סרת .רהוז  ינוקית  "ט.רהוז  םילשוריסרת

ויצלח26063. רוזאי  םייחרבגכ  השמ  "חינומרא , םילשורינשת

םיכרכ26064.  2 ינרותאנוגכ -  "גץבוק  םילשוריעשת



םינדע26065. והילאןגכ  ןב  הפלכ  "אגיג ,' םילשוריסשת

הור26066. םייחןגכ  השמ  "חינומרא , םילשוריסשת

הור26067. והילאןגכ  ןב  הפלכ  "בגיג ,' םילשורינשת

רהנ26068. ילע  םחנמתונגכ  ילתפנ  ןב  ןרהא  "בץיברק , םילשוריעשת

חרזאכ26069. םהרבארגכ  ןב  יכדרמ  "גרתלא , םילשוריעשת

םימה26070. המלשדכ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבנשת ינב 

חמקה26071. לאימחרידכ  ןב  המלש  דוד  "טץישבייא , הלשימרפנרת  Przemysl

םיכרכ26072.  7 חמקה -  הואלחדכ  ןבא  רשא  ןב  "וייחב  ,נש ןילבול

ןועמש26073. יבר  אוה  עשוהייאדכ  ןב  סחנפ  "דןמדירפ , םילשוריעשת

תולהא26074. והילא -  ןורהארבדכ  השמ  ןב  יבצ  לארשי  "באדיורב , עשת

הרפ26075. תכסמ  השמ -  ןורהארבדכ  השמ  ןב  יבצ  לארשי  "ואדיורב , עשת

םיכרכ26076.  6 וסמנ -  באזגנודכ  ןב  ןתנ  דוד  "בןיטשרג , דווקילפשת

ןטק26077. "שרודכ  רב החמש  ןב  ןמחנ  "דןוסנומיס , ?שח ואלסרב

ותלואג26078. לאכימידכ  ןב  לאומש  "בץרפ , וקיסקמעשת

םיכרכ26079.  3 תורמסמכו -  "הץבוקתונברדכ  דווקילעשת

םויה26080. "בןטיבאתדכ  םילשוריעשת

ןידכו26081. רזעילאתדכ  והילא  שיפסיו , "זןונבל  םילשורינשת

תבישמ26082. שפנ  דודתדכ  ןב  ריאמ  בקעי  "חרטכש , םילשוריסשת

יחל26083. יחהכ  "טןהכ , הבר Djerbaערת ג'

חספ26084. לש  הדגה  יחל -  ריאמהכ  ןב  קחצי  "וןזח , םילשורימשת

יחל26085. בילהכ  ןב  המלש  "זרנסלפ , ואלסרבנרת  Breslau

יחל26086. קחציהכ  םהרבא  ןב  המלש  "חןהכ , ,נרת ןילרב

םיכרכ26087.  2 יחל -  יולההכ  ירוא  יכדרמ  "גןמלגנא , ןויצלעשת ןושאר 

ינע26088. יתפש  רמאת -  לדנמהכ  םחנמ  "דגלבנש , סשת

בקעי26089. תיבל  רמאת  יבצהכ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"גשריה משת

בקעי26090. תיבל  רמאת  יולההכ  יכדרמ  סייוו ,

וכרבת26091. ןהכההכ  ילתפנ  ןב  לאירא  השמ  "בטור , "דסשת בח רפכ 

וכרבת26092. יולההכ  קחצי  יול  "חץיוורוה , םילשוריסשת

םיכרכ26093.  3 וכרבת -  ףסויהכ  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"אןהכה יקינולש Salonikaמרת

ךלמילא26094. ןהכהתנוהכ  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "סןייטשניבור , ןילבול Lublinרת

לארשי26095. םשתנוהכ  "בםוליעב  קרבפשת ינב 

םלוע26096. אטשוקמתנוהכ  ןהכה  אטשוק Istanbulת"קהשמ 

םיכרכ26097.  3 לאפר -  ןהכהתנוהכ  לאפר  "אקוק , םילשוריסשת

ןואצמת26098. רזעלאםויהכ  ןב  לואש  "גךארב , "דמשת מח

חספה26099. היראתוכלהכ  לאכימ  "אדנאר , דודשאעשת

חספה26100. היראתוכלהכ  הדוהי  ןב  ןד  םחנמ  םילשוריסלזיימ ,

תרשמ26101. לודג  השמןהכ  לאיחי  ןב  יכדרמ  "בץילרג , קרבסשת ינב 

םירופיכה26102. םויב  לודגה  עשוהיןהכ  ןרהא  ןב  ףסוי  "ורקוצ , קרבסשת ינב 



אנהכ26103. עייסמ  ןהכהאנהכ  הירכז  ןב  יבצ  באז  "חןיילק , ןילרבצרת  Berlin

םהרבא26104. הטנאזמתנהכ  ןהכה  יתבש  ןב  "ט,םהרבא  עת ], האיציניו

םלוע26105. ןהכהתנהכ  לאיחי  השמ  ןב  ןועמש  "וןטוש , בונרו Vranov Nadפרת
Top

.26106< השדח הרודהמ   > םלוע ןהכהתנהכ  לאיחי  השמ  ןב  ןועמש  "טןטוש , סשת

םלוע26107. ןהכתנהכ  ןועמש  דוד  ןב  ןנחלא  "דליווט , "דשח מח

העושי26108. אגרשעבוכ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"חשובייפ השרו Warsawמרת

תורשי26109. ןיתונווכ  ' צנחמ בקעי  ןב  קחצי  םדרטשמאת"יהדוהי 
Amsterdam

שדוק26110. תבש  עודיתונווכ  אל 

תונוש26111. םשתונווכ  דםוליעב  '' מח

םיכרכ26112.  2 שיא -  והילאתנווכ  ןב  ןתיא  "בןשוש , קרבפשת ינב 

הלפתה26113. המלשתנווכ  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "זןזיוהלימ , פרת

תופקההו26114. בלולה  יעונענ  אתנווכ  "אינברהש , "דפשת מח

רמועה26115. תריפס  יחרזמתנווכ  קחצי  ןב  םולש  "דיבערש , םילשוריערת

רמועה26116. תריפס  אתנווכ  "פינברהש , שת

םילהת26117. "דתנווכ  פת .םילהת  "דשומיש  גרובמוה Homburgפת

"ש26118. שבד יולהתרווכ  אנכש  םולש  ןב  דוד  "ט,ץיוורוה , ,מרת אשראוו

תודהיב26119. הבשחמה  םשחוכ  "זםוליעב  םילשוריעשת

הלמ26120. לש  ביילהחוכ  לארשי  "הןמלונ , םילשורינשת

םיכרכ26121.  2 הירוגנס -  לש  רואינשהחוכ  ןב  לשיפ  עשוהי  ןוסרואינש ,
"אןמלז ןולוחעשת

תועינצ26122. לש  באזהחוכ  םחנמ  "זרואמ , םילשורינשת

םיכרכ26123.  2 תבש -  לש  "מהחוכ  "גשח םילשוריעשת

דוסיה26124. ןוקיתב  המשל  הרות  לש  קחציהחוכ  ןב  םהרבא  "דהנחוא , םילשורישח

הליפת26125. לש  באזהחוכ  םחנמ  "ורואמ , םילשורינשת

הליפת26126. לש  המלשהחוכ  "דרלימ , תיליעשח ןיעידומ 

םגתפ26127. לש  הנחוחוכ  "בתיב  "דסשת בח רפכ 

שפנה26128. לאומשתוחוכ  ןב  יכדרמ  "פגרבנטור , קרבשת ינב 

ןיחיתפ26129. ןבםיניוכ  םחנמ  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
בקעי "אהמלש  פשת

הטלעב26130. תורבכוכ  "מןמדייז , םילשורידשת

רחשה26131. ךורבבכוכ  והילא  "בשטעפעק , םילשוריעשת

רחשה26132. החמשבכוכ  "גזר , םילשוריסשת

רחשה26133. םולשבכוכ  ןב  םייח  "ץץיבוניבר , ,רת יניאעס

בקעי26134. הברבכוכ  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "בןהכ , הברשת ג'

בקעימ26135. בקעיבכוכ  "דןורבלייה , םילשוריכשת

בקעימ26136. היננחבכוכ  בקעי  "הובוק , יקינולשערת

בקעימ26137. בקעיבכוכ  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת



.26138< השדח הרודהמ   > תורטפה בקעימ  דיגמהבכוכ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "דאנבודמ םילשוריעשת

בקעימ26139. םהרבאבכוכ  ןב  רדנס  בקעי  "חגרבנירג , השרו Warsawצרת

.26140< השדח הרודהמ   > בקעימ םהרבאבכוכ  ןב  רדנס  בקעי  "דגרבנירג , םילשוריעשת

בקעימ26141. דודבכוכ  "אןרטש , "דפשת מח

םיכרכ26142.  3 בקעימ -  רזעילאבכוכ  ןב  בקעי  "גדלפנדייוו , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ26143.  2 בקעימ -  דיגמהבכוכ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "מאנבודמ השרו Warsawרת

רוא26144. ןמחניבכוכ  ןב  קחצי  םייח  "זאנהכ , הנליו Vilnaלרת

רוא26145. המלשיבכוכ  ןב  קחצי  "דרזאלב , םילשורילשת

רוא26146. תכרבהויבכוכ  םירשימ  בבודה  ןנרמ  תודלות 
"הןועמש םילשוריסשת

אלאיב26147. רוא -  "דטוקיליבכוכ  "דנשת מח

רוא26148. יולהיבכוכ  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "בןזח , םילשורילשת

רוא26149. והיעשייבכוכ  ןב  ריאמ  "חץיבובא , הנליו Vilnaפרת

רוא26150. קחצייבכוכ  ריאמ  "פשטיוואלימש , ןילקורבשת

םיכרכ26151.  2 רוא -  )יבכוכ  ךרוע  ) םהרבא דוד  "גםיובלדנמ  קרבסשת ינב 

םיכרכ26152.  2 רוא -  יולהיבכוכ  עשילא  "ךדלפנזור , ןודנולשת

.26153< לחנה ךשמ  תרודהמ   > םלשה רוא  יולהיבכוכ  לארשי  ןמחנ  ןב  םהרבא  "הןזח , םילשוריסשת

רשא26154. םהרבאיבכוכ  ןב  רשא  "הםיובנזור , ביבא Tel Avivכשת לת 

רקוב26155. שירבודיבכוכ  ןב  יכדרמ  "דהחמש , "דשח מח

רקוב26156. ףסוייבכוכ  "הסדע , םילשורימשת

םיכרכ26157.  2 רקוב -  לדנמיבכוכ  םחנמ  "טןרטש , עשת

םיכרכ26158.  5 קחצי -  דודיבכוכ  ןב  קחצי  "בלהנרטש , ןילקורבלשת

הרוא26159. ימלועהולוכ  םימימתה  - דעו  "ב פשת

ץרובד26160. באז  לארשי  יבר  תודלות  בל -  .נולוכ  "גרכרפש , קרבעשת ינב 

םידמחמ26161. ןרהאולוכ  ןב  רנבא  "סהדאז , קרבשת ינב 

םידמחמ26162. םייחולוכ  "גןהכ , קרבסשת ינב 

הכלה26163. ינויעל  דודללוכ  - רוש , "ה משת

ב"ק26164. ףסוי -  תרופ  ןתנללוכ  ןב  םהרבא  "טםילאס , םילשורילשת

םיבוהא26165. הימחנםלוכ  ןב  ביל  "והירא  טגיס Sighetסרת

םיבוהא26166. הימחנםלוכ  ןב  בייל  הירא  "זרב , בובל Lvov?נקת

םיכרכ26167.  2 המכחב -  )םלוכ  הכירעו טוקיל   ) .ש "זגרבנטור , "דנשת בח רפכ 

תישע26168. המכחב  השמםלוכ  "וןדיבא , םילשוריעשת

דחאכ26169. דחאכונלוכ  "חונלוכ  קמעהסשת לדגמ 

דחאכ26170. אשוזונלוכ  "פףלוו , "דשת מח

.26171< חרפו רתפכ   > תודגאה קחציתונוכ  ןב  בקעי  "טוטאצול , םדרטסמאסת

םיכרכ26172.  2 תודגאה -  קחציתונוכ  ןב  בקעי  "אוטאצול , האיליסבמש

תואלפנ26173. באזתונוכ  יכדרמ  ןב  לאומש  "זרנימוה , םילשוריישת

תויטרפ26174. יחרזמתונוכ  קחצי  ןב  םולש  "איבערש , םילשוריערת



תעדה26175. ךורבןנוכ  ןב  רדנס  רדנסכלא  "זגרבנדירפ , השרו Warsawנרת

זאמ26176. ךורבתננוכ  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "טסחניפ  ןילקורבנשת

םיכרכ26177.  9 זאמ -  ןהכהתננוכ  ןנחלא  ןב  לאילמג  "אץיבוניבר , תובוחרפשת

"ג26178. עשת "ב -  עשת זאמ  ןהכהתננוכ  ןנחלא  ןב  לאילמג  "גץיבוניבר , תובוחרעשת

םירשימ26179. קחציתננוכ  ףסוי  "סןמרבליס , םילשורישת

םיכרכ26180.  2 בלה -  טדנבתנוכ  ךורב  ןב  לליה  ןייטשנטכיל ,
"זןילקורבמ נשת

סרטנוק ב26181. תוצמה -  יבצתנוכ  לאומש  ןב  באז  ןועמש  - ןאמלרפ , "ג צרת
"ח ןידרונילק Kleinwardeצרת

םיכרכ26182.  2 המלש -  המלשתנוכ  היצנו Veniceת"להקור ,

והילא26183. ףסויסוכ  ןב  והילא  "עןרפש , םילשורישת

םינוגיה26184. המלשסוכ  "ארעטטוג , סשת

תועושיה26185. ןהכהסוכ  ףסוי  ןב  לאומש  ןטוש ,
"ך) ששרהמ "ד( הזרוגדופ Podgorzeסרת

ישימח26186. ץרפסוכ  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ירשכ , קרוי New Yorkשת וינ 

המחנו26187. העושי  ףסויסוכ  ןב  ןתנ  "טדנאלדירפ , ואלסרב Breslauירת

תועושי26188. ףסויסוכ  ןב  ןתנ  "טדנאלדירפ , םדרטשמאירת
Amsterdam

תועושי26189. דודסוכ  "זןהכ , הברשת ג'

תועושי26190. םחוריסוכ  קחצי  ןב  עשוהי  "טיקסנאידורוב , קרבעשת ינב 

אניינת26191. והיעשי  רפס  רואיב  תועושי -  דודסוכ  השמ  "אילאוו , םילשוריפשת

םיכרכ26192.  2 תועושי -  ץריהסוכ  ילתפנ  ןב  שריה  יבצ  "עיזנכשא , השרו Warsawרת

םילכ26193. תליבט  והילא -  לש  בקעיסוכ  םהרבא  ןב  יבצ  השמ  "פןייטשטור , םילשורישת

םימוחנת26194. רשאסוכ  ןב  םייח  יכדרמ  "זגרבסגילז , טרופקנרפכרת

איבנה26195. והילא  לש  קחציוסוכ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חעדיבא , םילשוריישת

םיכרכ26196.  3 היור -  הדוהייסוכ  יול , אנימלז -  המלש  "חגרבניו , תרפאסשת

לוכשאה26197. לאקזחירפוכ  ןב  םולש  "אקבלא , השרו Warsawערת

"ה26198. ליש ןכשמ  תושרדו  "ת  ושמ הניחבה  ןברוכ  לאומש  ףסוי  םהרבא  אדנאל ,
יולה הנוי  "זלארשי  ואלסרב Breslauצקת

לזרבה26199. ןמרוורברוכ  גילעז  "גיבר  םילשוריעשת

םיכרכ26200.  11 הכלהה -  השמרוכ  ןב  עשוהי  "חקוב , םילשוריעשת

בהזה26201. המלשרוכ  ןב  םיסנ  "דןייד , םילשוריעשת

ןירדהנס26202. ןחבמה -  הנוירוכ  לאפר  "טיקסניצוקיט , קרבמשת ינב 

םיכרכ26203.  5 ןחבמה -  לדוירוכ  הדוהי  ןב  עשוהי  ריאמ  "חגרבנזור , םילשוריכשת

םיכרכ26204.  3 ןחבמה -  םחורירוכ  "חתבישי  םחורימשת

םיכרכ26205.  2 השדח > - הרודהמ   > ןחבמה לדוירוכ  הדוהי  ןב  עשוהי  ריאמ  "בגרבנזור , םילשורינשת

םיכרכ26206.  7 הנשמה -  יצראהרוכ  הכלהה  "גלעפמ  םילשוריעשת

בהז26207. יכדרמרוכ  ןב  ביל  הירא  "וטראהנייטש , םילשוריצרת

בהזל26208. יולהרוכ  ףסוי  ןב  לאומש  "אףרוצ , רדואדמת טרופקנרפ 
Frank



םיכרכ26209.  2 בהזל -  הדוהירוכ  ןב  המלש  לוריבג , - "וןבא ךבנפוא Offenbachעת

תמאה26210. הארמו  תונומאה  ףרצמ  קחצירוכ  "זספול , ץמרת  Metz

תירבה26211. יבצתרוכ  השמ  ןב  והילא  "גקסופ , בובל Lvovנרת

חבז26212. ילע  יתירב  לכימיתרוכ  בקעי  ןב  ירוא  יכדרמ  ןמלגנא ,
"ויולה ןויצלעשת ןושאר 

יברעמ26213. ריאמלתוכ  באז  ןב  יבצ  "זץיבוקשומ , םילשוריכשת

ןמלזונלתוכ26214. המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריסשת

םיכרכ26215.  5 שמוחל -  םינשרפ  העבש  םולשתורתוכ  "טהנחוא , עשת

השרוב26216. התיה  הנינפתאזכ  "טרלה , קרבנשת ינב 

שדחו26217. האר  הדוהיהזכ  "דןויצע , שח

שדקו26218. האר  הירכזהזכ  ןב  ללה  ןמלז  "בלדנפ , דוואקיילעשת

עיקרה26219. רהוזרהוזכ  "טבורובז , רוזאעשת

וננמזב26220. רימזתיזכ  "וןהכ , םילשוריעשת

הפי26221. "ד  יב ןבחכ  יכדרמ  םהרבא  ןייטשטיירב ,
ןמלז "בהמלש  םילשורינשת

דיתעל26222. ןיד  תיב  ןנחויחכ  "בןורכיד , ןודנולסשת

םיכרכ26223.  2 השרפב -  םלשה  רובידה  המלשחכ  "והיליבלא , דודשאעשת

הנעטה26224. םחנמחכ  ירוא  ןב  ףסוי  "חןמוא , "דעשת מח

ןידב26225. רסומה  לפוקחכ  בקעי  ןב  השמ  קחצי  "הןיול , הרדחעשת

שעמה26226. ,חכ  יזנט םהרבא -  ןב  יכדרמ  סוקרוק ,
( ךרוע  ) ריאמ "הקחצי  םילשוריעשת

ידוהיה26227. הפה  העושילחכ  תיפצ  "גןוכמ  םילשוריסשת

הרותה26228. החמשחכ  השנמ  ןב  שריה  יבצ  "דןאמדירפ , קרוי New Yorkפרת וינ 

הבושתה26229. באזחכ  ןב  ביל  השמ  "גרוחש , םילשורימשת

הציב26230. ףעיל -  שבילחכ  הירא  ןב  אביקע  ףסוי  "טסיירפ , קרבנשת ינב 

תוציחמ26231. לאיתוקיחכ  ןב  הדוהי  הירא  "סרנדירפ , םילשורישת

שדוק26232. יבתכמ  לאיחיחכ  ןב  החמש  השנמ  "וןאמדירפ , קרוי New Yorkפרת וינ 

וישעמ26233. הרודכחכ  "הדאדח , םילשורינשת

וישעמ26234. םייחחכ  "חןולחכ , הינתנעשת

ומעל26235. דיגה  וישעמ  ןהכהחכ  דוד  ןב  דועסמ  "ודאדחלא , םילשוריסרת

רוש26236. םחנמחכ  ןב  ףסוי  "זטראהנייטש , גרפפקת

רוש26237. םהרבאחכ  ןב  קחצי  "חרוש , הימולוק Kolomyyaמרת

ארתיהד26238. ןבאחכ  םיקילא  הדוהי  עשוהי  גרבדלוג ,
"בבקעי קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ26239.  2 הקדצ -  לש  יכדרמהחכ  ןב  השמ  "דאירול , ,שת ביבא לת 

הליפת26240. לש  יבצהחכ  ןרהא  "חרעלפמור , שמשסשת תיב 

הליפת26241. לש  המלשהחכ  "חרלימ , תיליעעשת ןיעידומ 

"י26242. בשרב רזעלא  יברד  גילזוחכ  רשא  היעשי  "דתוילגרמ , עודישח אל 

"י26243. בשרד גילזוחכ  רשא  היעשי  "חתוילגרמ , םילשורישת

"ג26244. דסמ "ר  ומדא לע  יבל -  לע  יבצםתוחכ  ריאמ  "הןמזורג , הוקתעשת חתפ 



ףועי26245. םהרבאםולחכ  "עויתס , םילשורישת

םויה26246. "אןטרגנזורםחכ  הווקתפשת חתפ 

ראפ26247. ןהכי  קחציןתחכ  לארשי  לאימחרי  "בןירפלה , קרבעשת ינב 

היתוכרבו26248. הפוחה  רדס  ראפ -  ןהכי  ןרהאןתחכ  קחצי  "בןמלגילפ , םילשוריעשת

ראפ26249. ןהכי  והילאןתחכ  ןב  ןועמש  םייח  "העיבר , תיליעעשת רתיב 

ראפ26250. ןהכי  יכדרמןתחכ  םייח  ןב  בקעי  םיובנזור ,

םיכרכ26251.  2 יתרמא -  קחצילטכ  ןב  לאיחי  "הרדיו , קרבסשת ינב 

ללפתא26252. ךילא  ילתפניכ  ןב  לאומש  "טךבלרק , קרבנשת ינב 

ןמלוש26253. יכדרמ  יבר  ןואגה  לש  ותומדל  םא -  ןבואריכ  "גןמסורג , הוקתמשת חתפ 

יחורב26254. םא  היראיכ  המלש  ןב  םייח  "הרנורב , םילשוריסשת

ארקת26255. הניבל  םא  יכדרמיכ  םחנמ  םימואת , "דלקנרפ  קרוי New Yorkשח וינ 

םיכרכ26256.  11 ידמע -  התא  בדיכ  ןנחלא  ןב  םהרבא  םייח  קינמאי ,
"איולה םילשוריעשת

ךרוא26257. אב  הקבריכ  הרוא  "הטרוגניו , םילשוריעשת

דעומ26258. אב  קחצייכ  ןב  יכדרמ  והיעשי  "אטשקאב , םילשוריסשת

םירצמה26259. ןיבו  תוינעת  ד ' הנשי > הרודהמ   > דעומ אב  םימחריכ  והילא  ןב  ןימינב  "עהתוח , םילשורישת

"ק26260. ומ דעומ -  אב  דודיכ  "גסייוו , דלנייאעשת ןטעטס 

םיכרכ26261.  2 קחציב -  לאכימיכ  ןב  קחצי  - בהדאב , "ח פרת
"ט םילשוריפרת

ינתייח26262. םב  ריאמיכ  ןב  לישעה  לארשי  "אגרבנירג , עשת

ילקמב26263. השמיכ  "גארבג , קרבעשת ינב 

םימיה26264. בורב  םשיכ  "פםוליעב  "דשת מח

הדשה26265. ץע  םדאה  - יכ  "ז צרת
"ט יניאס Seiniצרת

םכתמכח26266. איה  המלשיכ  "ורנזור  םילשוריסשת

ונייח26267. םה  בדיכ  םולש  "אאפלוו , תגנשת תירק 

ונייח26268. םה  ןרהאיכ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ונייח26269. םה  יכדרמיכ  "הגרבנרטש , לאומשעשת תעבג 

םיכרכ26270.  2 ונייח -  םה  לארשייכ  רזנ  "חתבישי  ןויצלסשת ןושאר 

ונעדי26271. אל  שיאה  השמ  הז  םחנמיכ  דןוזבקעי , "" קרבשח ינב 

םינינפמ26272. המכח  הבוט  רואיליכ  "בסחנפ , "דפשת מח

תינוי26273. תינוי כ"ף  ץרפיכ  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "גרשכ , םילשוריכשת

ךלאשי26274. יבציכ  "גגרברפוק , קרבעשת ינב 

ךלאשי26275. תיאבצהיכ  "ותונברה  רמושהלשת לת 

ליחב26276. אל  םשיכ  הירבטםוליעב 

תינורחא26277. לצה  בושי  אל  השמיכ  יקסנייסרק ,)  ) "דיתרפא םילשורישח

"ס26278. שה תויגוסב  ודסח -  םלועל  ןהכהיכ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "חקוק , הירבטעשת

הרות26279. אצת  ןויצמ  ןועמשיכ  ןויצ  "הםינגוב , קרבעשת ינב 

תצמאתמ26280. םחנמיכ  "ודלוג , עשת

יתמק26281. יתלפנ  רואיליכ  הירבטןיסח ,



וארי26282. ןיעב  ןיע  רחשיכ  "גינמחר , םילשורינשת

וארי26283. ןיעב  ןיע  תוחישיכ  "דץבוק  םילשוריסשת

וירפ26284. אשנ  ץע  באזיכ  יכדרמ  "זסה , "דעשת מח

הננחל26285. תע  ןבואריכ  "בןמדירפ , םילשוריעשת

םויה26286. שודק  ןהכהיכ  והילא  רתלא  "וןמדירפ , עשת

תירש26287. םיובנריביכ  לאירשל  ןורכז  "זרפס  םילשורינשת

תירש26288. ץנגיכ  לארשי  םחנמל  ןורכז  "חרפס  םילשורימשת

השע ד'26289. םימי  תשש  היחתפיכ  ןב  יבצ  השמ  "אהירנ , ביבאלשת לת 

ץראה26290. לא  ואובת  המלשיכ  ןב  השמ  והילא  יקסבוחנג ,
"וףסוי םילשוריצרת

המחלמל26291. אצת  ףסוייכ  ןב  ךונח  'ק , "חזנורק ,שת םילשורי

המחלמל26292. אצת  םשיכ  דודשאםוליעב 

המחלמל26293. אצת  םהרבאיכ  "דירפ , םילשוריעשת

קחצי26294. רכז  םאו -  בא  דודדוביכ  יבצו  ףלוו  באז  "ורבוקמ , קרבסשת ינב 

תודהיה26295. תורוקמב  םאו  בא  יבצדוביכ  רבוניש  קחצי -  "בגרבדלוג , םילחננשת

םארומו26296. םאו  בא  םירפאדוביכ  "גדבוע , קרבסשת ינב 

הדגאבו26297. הכלהב  םירוה  באזדוביכ  "זטור , קרבעשת ינב 

ארומו26298. ןהכהדוביכ  והילא  קחצי  "ורלדא , םילשורימשת

הסיבכ26299. תנוכמב  דעומה  לוחב  יולהסוביכ  ןתנ  ןב  םהרבא  םילשוריןומיימ ,

הליגמ26300. "ס  מע םינויצ  רתסא -  ךלמה -  - דיכ  אבא ןב  םייח  השמ  רעטייל ,
ףלאוו באז  "ארעטייל , רפססשת תירק 

םיכרכ26301.  2 ריאי -  השמםויכ  ףסוי  ןב  הדוהי  לאיחי  "דןוזניוול , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ26302.  4 ריאי -  ריאמםויכ  "חהטוריס , שמשסשת תיב 

רושא26303. ץראמ  קחציהנויכ  "עןודד , םילשורישת

ןונבל26304. המלשןייכ  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

םירדנ26305. השמייוניכ  קרבועשתרקבסיו , ינב 

"ג26306. נשת הריחבה -  תיב  םירועישסוניכ  "וץבוק  םילשורינשת

םיחולשה26307. לאומשסוניכ  "דןאמזיירג , "דשח מח

ימלועה26308. םיחולשה  "אםובלאסוניכ  נשת

םימכח26309. .ןאמילססוניכ  ןב  והילא  "זינמ , םילשוריעשת

.26310( תילגנאב  ) "ד בח יכנחמ  "דסוניכ  בח יכנחמ  סוניכ 

לארשי26311. ינבר  לארשיסוניכ  ינבר  "אסוניכ  כשת

םיכרכ26312.  12 הרות -  "זץבוקסוניכ  כשת

.26313( ןוטסוב  ) הרות "טץבוקסוניכ  ןוטסובמשת

םיכרכ26314.  2 "ד - ) בח רפכ   ) הרות "גץבוקסוניכ  "דלשת בח רפכ 

.26315( ןודנול  ) הרות "דץבוקסוניכ  ןודנולמשת

.26316( ןעגישימ אקסאקלאק ,  ) הרות "הץבוקסוניכ  אקסאקלאקמשת

.26317( הקנלבזק  ) הרות "בץבוקסוניכ  משת

א26318. יכאלמ - ) תירק   ) הרות "בץבוקסוניכ  "דסשת בח רפכ 

לודגה26319. הרות  "גץבוקסוניכ  משת



דוד26320. ןב  דודרוניכ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "דקוטשנייוו , םילשוריסשת

הכלהכ26321. הפיכו  הכלהכ  שארה  ןהכהיוסיכ  דוד  והילא  "בןמכייר , םילשוריסשת

םיכרכ26322.  2 הוחםיפוסיכ -  "גןיטשרוב , םילשוריעשת

ןויצל26323. ןבוארםיפוסיכ  "אינאשק , םילשורימשת

םיכרכ26324.  3 גחבו -  תבשב  ידליב  לפטא  השמדציכ  לאיחי  "ברגניזלש , ,לשת םלשורי

לארשי26325. תוצופתב  ןמה  תא  וכה  יכדרמדציכ  לארשי  ןב  בוט  - םוי "זיקסניוול , ביבא Tel Avivשת לת 

שדקמה26326. תיבל  לגרל  ולעי  םחנמדציכ  ןב  םהרבא  "טןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה26327. תיבב  ונגניו  ורישי  םחנמדציכ  ןב  םהרבא  "טןיטשרוב , םילשוריעשת

ירבע26328. םש  רוחבל  ישדציכ  "טןומיפלת , ביבאשת לת 

םיצרש26329. תליכא  רוסיאמ  ענמהל  ןרהאדציכ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורימשת

חומשלו26330. תונהל  באזדציכ  םחנמ  "טרואמ , םילשורינשת

עיפשהלו26331. דדומתהל  איגדציכ  "זינש , תיליעסשת תיב 

םיכרבמ26332. יבצדציכ  םהרבא  "בןהכה , קרבסשת ינב 

םיכרכ26333.  2 ןינמזמ -  הדוהידציכ  יכדרמ  "סרעיילב , ןודנולשת

תולקבו26334. החמשב  חספל  םיקנמ  הדוהידציכ  "דבואט , "דשח מח

םיפלסמ26335. םיפלסמדציכ  "טדציכ  משת

ןיברעמ26336. הדוהידציכ  "גיקחצי , תילעעשת ןיעדומ 

ןיברעמ26337. המלשדציכ  ןוסיא , ףסוי -  "פישאוט , וקיסקמשת

ןידקרמ26338. יולהדציכ  ףסוי  םייח  "דןמדירפ , סשת

ןתחה26339. ינפל  ןידקרמ  השמדציכ  ןב  הדוהי  "בבואט , אתאפשת תירק 

א26340. םידדומתמ -  הדוהידציכ  "והכרב , םילשוריסשת

םיכרכ26341.  2 ונידלי -  תא  ךנחנ  ףסוידציכ  "זןמטרה , יכאלמסשת תירק 

תסנכה26342. תיבב  הליפתל  ךנחנ  דודדציכ  "דןמרייפ , שמששח תיב 

הנשמ26343. רדס  ןרהאדציכ  ןב  השמ  "הקישטפארומ , ןילבול Lublinצש

הנשמ26344. רדס  לשרעהדציכ  "אןוסניבור , םילשוריפשת

הבושת26345. רשאדציכ  ןב  השמ  "אךובנרטש , םילשוריסשת

רואה26346. םהרבאןורתיכ  יבצ  ןב  לאינד  "בדניק , םילשוריעשת

ןמיתמ26347. יתחרב  קודצךכ  "חירהצי , ןיעהמשת שאר 

"ך26348. נתב השמךכ  ןב  קחצי  "חירניבא , םילשורילשת

הרות26349. לש  הכרד  איה  "סץבוקךכ  םילשורישת

םיכרכ26350.  2 הרות -  לש  הכרד  איה  לאויךכ  ןב  השמ  - גרבדלאוו , "ד כרת
"ח סי Jassyכרת

ופסינ26351. םה  השמךכ  םהרבא  "הפאראה , לשת

יתדה26352. רעונה  רפכ  דלונ  םהרבאךכ  "טץרה , תובשמשת ןולא 

תומוחה26353. וצרפנ  לדנמךכ  םחנמ  "אץילרג , םילשורימשת

ויפמ26354. יתעמש  )ךכ  ךרוע  ) ןד "פןהכ , קרבשת ינב 

בקעי26355. בילבככ  הירא  ןב  "דבקעי  הוקלוז Zholkvaלקת

.26356< השדח הרודהמ   > בקעי בילבככ  הירא  ןב  "זבקעי  הינתנסשת

טיבשד26357. בקעיאבככ  ןב  גילז  םייח  "זיקסמינולס , השרו Warsawירת



טיבשד26358. םהרבאאבככ  ןב  והילא  "טהרוטניוו , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ26359.  2 תלאש -  רשא  רודגיבאלככ  "דןזופ , םילשוריעשת

בהז26360. הבררככ  ' גמ השמ  ןב  הפיל  כ' "בןהכה , הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ26361.  3 ןדאל -  לאפררככ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

תיבה26362. לעב  לש  ףלוותורככ  באז  "הןיילק , צרת
"ו ,צרת ץלאקשמ

בהז26363. המלשירככ  ןב  םיסנ  "הןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ26364.  2 לארשי -  תודגא  השמלכ  ןב  ןימינב  לארשי  םילשורירנבל ,

שדוק26365. תמדא  ונצרא  םירמאמלכ  "וטקל  םילשורימשת

ןיבוריע26366. וב -  באזלכ  לאיתוקי  "דסוארג , משת

וב26367. "ךלכ  רת .וב  "כלכ  בובל Lvovרת

"ר>26368. ופד  > וב .וב ר"ןלכ  הילטיא Italyר"נלכ 

היצנו ש"ז>26369.  > וב .וב ש"זלכ  היצנו Veniceש"זלכ 

וב26370. "בלכ  מקת .וב  "בלכ  טריפ Fuerthמקת

וב26371. "ולכ  כש .וב  "זלכ  היצנו Veniceכש

םיכרכ26372.  8 םירואיבו > - תוהגה  םע   > וב םהרבאלכ  ןב  דוד  םהרבא , וב -  לכ 
( םירואיבו תורעה  "ט( םילשוריסשת

שדחה26373. וב  לדנמלכ  םחנמ  ןב  לארשי  "דץיבוניבר , - לשת New York קרוי וינ 

םיכרכ26374.  2 טייצראיל -  וב  ריאמלכ  ןב  ןרהא  ןיול ,

םירופל26375. וב  ביללכ  םולש  ןב  ףסוי  אביקע  "חךבנזייא , םילשורימשת

םירופל26376. וב  לדנמלכ  םחנמ  םהרבא  "ו]רומ , טרת ]Lemberg

םירופ26377. תכסמו  םירופל  וב  לדנמלכ  םחנמ  םהרבא  "ורומ , בובלטרת  Lvov

םיכרכ26378.  3 תולבא -  לע  וב  בקעילכ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  - דלאוונירג , "ז שת
"ב קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ26379.  3 אנמחר -  רמאד  ףסוילכ  בקעי  ןב  יבצ  ןרהא  - סורג , "ב צרת
"א טספדוב Budapestשת

ץראל26380. ץוחב  רדה  ןמלזלכ  המלש  "איאגרש , םילשוריכשת

םייחה26381. בקעילכ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

הלס26382. ךודוי  םייחה , ראב  םייחה , לכ 
, ןגרפיא בקעי -  ןב  םייח  'י , גאלאפ

בקעי רפוס , לאפר , ןב  םייח  רשא 
םולש קחצי  ןב  םייח 

"ז םילשוריעשת

דוד26383. תיב  תמחלמל  אצויה  קחצילכ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דנשת מח

.26384< םייח יכרד   > םייחל בותכה  יולהלכ  לאפר  "בםיובטמיצ , םילשוריכשת

םייחל26385. בותכה  סאיבוטלכ  םייח  יברל  ןורכז  "מרפס  םילשורידשת

םייחל26386. בותכה  ןילכ  ' זולוומ קחצי  ןב  "טםייח  םילשוריסשת

םיכרכ26387.  2 םייחל -  בותכה  םייחהלכ  רוא  ירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"טשודקה קרבעשת ינב 

א26388. הוצמה -  היעשילכ  ןב  בקעי  "הןייטשנרוא , םילשורינרת

"ב26389. תו םירצמה  ןיב  תוכלה  הילע -  לבאתמה  יכדרמלכ  ףסוי  "גקאפ , םילשוריעשת

ימשב26390. ארקנה  גילזלכ  רשא  היעשי  "ותוילגרמ , םילשורילשת



ןיעיבשה26391. לאוילכ  "ההליש , םיסכרעשת

תוכלה26392. הנושה  םולשלכ  רוא  דתתומע  '' מח

הב26393. וושי  אל  ךיצפח  ןמלזלכ  המלש  ןב  לאומש  "בךאברעיוא , םילשוריעשת

לארשי26394. היחלכ  "גתימע , םילשוריעשת

םיכרכ26395.  2 לארשי -  יבצלכ  לארשי  ןב  לאומש  "זרבה , סשת

א26396. םירבח -  לארשי  השמלכ  ןב  לארשי  בקעי  םייח  רגרב ,
"דיבצ סיאולשת .טס   St. Louis

המינפ26397. ךלמ  תב  הדובכ  ריאמלכ  "גשרוש , םילשורימשת

ותא26398. ןינעב  םירפא  תיבהו  בקעי  תונכשמה  יבתכ  לכ 
תוציחמ ילטבמו  םיבר 

, ןיכורב ןמלז -  םירפא  תוילגרמ ,
"בבקעי דווקילפשת

םע26399.  > םעט ךורב  םעט  ךורבה  וניבר  ישודיחו  יבתכ  לכ 
< םייח ירבד  תוהגה 

עשוהי ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "בלאקזחי  םילשוריפשת

םיכרכ26400.  3 םעט -  ךורבה  וניבר  ישודיחו  יבתכ  עשוהילכ  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "בלאקזחי  םילשוריפשת

ריפס ז"ל26401. בקעי  יבר  יבתכ  יולהלכ  ןתנ  ןב  בקעי  "טריפס , םילשורירת

הכאלמ26402. הדוהילכ  "וקאר , םילשוריעשת

סולטוטסראל26403. ןויגה  תכאלמ  -לכ  ןבא דמחמ  דילו  - לא ובא  דשר , - ןבא
דמחמ - ןבא וטנרטד Rivaש"כדמחא  הויר 

הנומא26404. ךיתוצמ  לאומשלכ  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"דרודגיבא םילשוריעשת

תיעיבש26405. שדקמ  יבצלכ  ןרהא  ןב  והילא  "דרגניזלש , םילשוריעשת

ךיתולאשמ26406. ןבלכ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבעשת ינב 

ךירבשמ26407. לארשילכ  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

םירדנ26408. תוכלה  לע  ירדנ -  השמלכ  ןב  והילא  קחצי  "הןמסטש , םילשוריעשת

םיכרכ26409.  4 בוט -  םש  לעב  ירופיס  בקעילכ  לארשי  "זץלוהפלק , קרבלשת ינב 

םיכרכ26410.  5 יברה -  ירופיס  - לכ  יבא בונמלז , בקעי -  ןייטשנרוב ,
"ז נש "בןמרביל , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ26411.  2 תויח -  "ץ  רהומ ירפס  שריהלכ  יבצ  "דתויח , ביבאשח לת 

והנימל26412. ףוע  והיקזחלכ  "בןמטרופ , שמשפשת תיב 

יתומצע26413. "דלכ  בח ידיסח  "דינוגינ  "דשח מח

ןימיל26414. תוינפ  בקעילכ  הדוהי  "ביאקרב , םילשוריעשת

םיכרכ26415.  3 ריאי -  יבצ  יריש  ריאמלכ  יבצ  "חץמניטש , נשת

דיגנה26416. לאומש  יריש ר ' )לכ  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "עלאומש  השרו Warsawרת

ןואג26417. יאה  בר  יריש  ןואגלכ  ארירש  ןב  "טייאה  בובל Lvovמרת

.26418, םידוד יריש  ןויצ , יריש   > יולה הדוהי  יבר  יריש  לכ 
< םילשמו יולהםיחבש  לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבאכשת לת 

.26419< תוחילסו תובורק   > יולה הדוהי  יבר  יריש  יולהלכ  לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבא Tel Avivכשת לת 

.26420< תוישר תורצוי   > יולה הדוהי  יבר  יריש  יולהלכ  לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבאכשת לת 

םימתכמ26421. דפסהו , הניק  יריש   > יולה הדוהי  יבר  יריש  לכ 
< יולהתודיחו לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבאכשת לת 

.26422< תודידי יריש   > יולה הדוהי  יבר  יריש  יולהלכ  לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבאכשת לת 

.26423< לוח יריש   > יולה הדוהי  יבר  יריש  יולהלכ  לאומש  ןב  "דהדוהי  ביבאכשת לת 



יולה26424. הדוהי  יבר  יריש  יולהלכ  לאומש  ןב  "והדוהי  ,טשת ביבא לת 

םיכרכ26425.  4 דיגנה -  לאומש  יבר  יריש  )לכ  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  - לאומש  "ז שת
"ג ,ישת ביבא לת 

ןכש26426. ןורכזאיבלכ  "גרפס  ןויצעסשת רוא 

ןכש26427. המלשאיבלכ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ26428.  2 ןכש -  לאומשאיבלכ  יכדרמ  ןב  חנ  המלש  "דלורק , םילשורישח

ןיציקה26429. לכ  םהרבאולכ  ןב  השמ  לארשי  ןיקצורוס ,
"חקחצי עשת

םהרבא26430. םהרבאתולולכ  "הןיוודנרב , םילשוריעשת

םיכרכ26431.  2 ןוירפא -  ףסויתולולכ  ןב  השמ  קחצי  "פרגנלרא , םילשורישת

םינתח26432. קודצתולולכ  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבסשת ינב 

םהרבאל26433. רוכז  הלוג -  םחנמילכ  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "ולדנמ  נשת

ךוניח26434. תחנמו  הרותה  לע  הלוג -  ןועמשילכ  "גלעבאג , םילשוריעשת

םיכרכ26435.  4 ןועמש -  ירפוסו  הלוג  ןועמשילכ  "נלעבאג , םילשורישת

אמג26436. ןהכהילכ  לכימ  לאיחי  ןב  לאנתנ  "בדירפ , קרבנשת ינב 

להאה26437. לאנתנילכ  "דרינ , תיליעשח רתיב 

דומלתה26438. תורפסב  סרחה  םולשילכ  ןב  עשוהי  "גדנארב , םילשוריישת

םיאורה26439. בונידמילכ  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ג- הלשימרפ Przemyslמרת

םיאורה26440. םהרבאילכ  ןב  דוד  "גםייהנפוא , קרוי New Yorkשת וינ 

החילמ א>26441.  > ןחלשה ריאמילכ  ןב  סומע  "פץרפ , םיקפואשת

החילמ ב>26442.  > ןחלשה ריאמילכ  ןב  סומע  "פץרפ , םיקפואשת

םיכרכ26443.  2 תובורעת > -  > ןחלשה ריאמילכ  ןב  סומע  "בץרפ , םיקפואעשת

םיכרכ26444.  3 תבש > -  > ןחלשה ריאמילכ  ןב  סומע  "בץרפ , םיקפואעשת

םיכרכ26445.  2 בלחב > - רשב   > ןחלשה ריאמילכ  ןב  סומע  "דץרפ , םיקפואעשת

דומלתה26446. תורפסב  תיכוכז  עשוהיילכ  "חדנארב , םילשורילשת

הדמח26447. היראילכ  ןב  רכששי  םלושמ  ץיוורוה ,
יולה "השביל  הלשימרפ Przemyslמרת

תישארב26448. רצואה - > ןוכמ   > הדמח םהרבאילכ  ןב  לאומש  "וודאיינאל , םילשוריעשת

םיכרכ26449.  12 הדמח -  םייחילכ  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
קחצי

 - "ו סרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ26450.  4 הנשה > - ידעומ   > הדמח םייחילכ  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
"אקחצי קרבסשת ינב 

םיכרכ26451.  2 הדמח -  םהרבאילכ  ןב  לאומש  - ודאיינאל , "ד נש
"ו היצנו Veniceנש

םיכרכ26452.  4 בתכה - > ןוכמ   > רבדמב הדמח  םהרבאילכ  ןב  לאומש  "גודאיינאל , םילשורימשת

םיכרכ26453.  5 םהש > - ינבא  ןוכמ  תרודהמ   > הדמח םייחילכ  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
קחצי

םילכ א26454. רוהט -  המלשילכ  ןב  לארשי  "זיקסביינק , קרבסשת ינב 

םינושאר26455. םיאיבנ  רקי -  לאומשילכ  - ודאינל , "ג סש
"ד היצנו Veniceסש



"ר>26456. ופד  > רקי ןרהאילכ  ןב  םירפא  המלש  "בץישטנול , ,סש ןילבול

םיכרכ26457.  11 בתכה - > ןוכמ   > עשוהי רקי  םהרבאילכ  ןב  לאומש  "הודאיינאל , םילשורימשת

םיכרכ26458.  2 רצואה > - ןוכמ   > רקי םהרבאילכ  ןב  לאומש  "זודאיינאל , םילשוריעשת

םיכרכ26459.  2 םלשה -  רקי  ןרהאילכ  ןב  םירפא  המלש  "הץישטנול , קרבמשת ינב 

םיכרכ26460.  2 םייח > - תורוא  ןוכמ   > םלשה רקי  ןרהאילכ  ןב  םירפא  המלש  "אץישטנול , םילשוריסשת

תעד26461. יתפש  רקי  באזילכ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
( םיטוקיל "ג( םילשוריסשת

םיכרכ26462.  2 ףסכ -  םולשילכ  "גאריצחיבא , םילשורילשת

םיכרכ26463.  2 הכרב -  קיזחמ  השמילכ  ןב  לארשי  הרא , ' "זגאנ םילשוריסשת

םיכרכ26464.  2 "ח - > דהמ  > הכרב קיזחמ  השמילכ  ןב  לארשי  הרא , ' "דגאנ םילשוריעשת

םיכרכ26465.  3 המחלמ -  לאינדילכ  המלש  ןב  יכדרמ  - יולה , ת"ש
"ז םילשוריישת

םיכרכ26466.  2 תשוחנ -  ריאמילכ  ןב  םהרבא  ארזע , - "הןבא גרבסגינקרת
Koenigsberg

םיכרכ26467.  2 זפ -  םהרבאילכ  ןב  לאומש  "זודאיינאל , היצנו Veniceית

םיכרכ26468.  3 בתכה - > ןוכמ   > זפ א םהרבאילכ  ןב  לאומש  "וודאיינאל , םילשורינשת

םיכרכ26469.  2 תרש -  השמילכ  ןב  אבא  םהרבא  "זקינזר , הינתנ Netanyahישת

תוצעוי26470. "אץיברתוילכ  םילשוריסשת

ךמשל26471. ורמזי  םשתוילכ  "פםוליעב  דשת '' מח

לאינדםירמזילכ26472. ךורב  ןב  קחצי  "ךדניקביר , ,שת קרוי - וינ

םיכרכ26473.  2 ןובשחה -  ןהכהלילכ  ריאמ  ןב  דוד  "זןזיוהנזירפ , ןילרב Berlinנקת

ןח26474. דודלילכ  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

תלכת26475. והילאלילכ  "גרגבט , םילשורינשת

תראפת26476. הדוהילילכ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"הביל םילשורינרת

תראפת26477. רפסלילכ  תירק  קחצי  תסנכ  "טתבישי  תיליעסשת ןיעידומ 

תראפת26478. לארשילילכ  תראפת  "זתבישי  םילשוריסשת

תראפת26479. ריאמלילכ  ןב  שריה  "פיבצ  ואלסרב Breslauקת

.26480< השדח הרודהמ   > תראפת השמלילכ  ןב  והיעשי  "ורוש , םילשוריסשת

תראפת26481. לארשילילכ  ןכשמ  "עתבישי  םילשורישת

תראפת26482. םילשורילילכ  תראפת  ידימלת 

ןוילג ו)26483. הנש ב   ) בי תראפת -  םילשורילילכ  תראפת  "בללוכ  םילשוריפשת

םיכרכ26484.  2 תראפת -  השמלילכ  ןב  והיעשי  "דרוש , "דשח מח

םיכרכ26485.  2 תראפת -  ףסוילילכ  ןרהא  ןב  עשוהי  השמ  "דןיסעפ , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ26486.  2 תראפת -  םהרבאלילכ  "טםהרבא , םילשוריעשת

םיכרכ26487.  4 תראפת -  הרותהלילכ  תראפת  ללוכ 

השמ26488. תראפת  ןרהאלילכ  ןב  ןבואר  היעשי  "טרגנילק , גרבסגינקלרת
Koenigsberg

הרונמה26489. יכדרמתלילכ  ןב  ןתנ  השמ  ןייטשניבור ,
לדנמ "בםחנמ  בושטידרב Berdichevנרת

ןח26490. דודתלילכ  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת



םינתח26491. ןתנתלילכ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "עןהכ , ריהק Cairoרת

יפוי26492. באזתלילכ  ןב  "גרזעילא  רובד Nowyמקת יבונ 
Dwor

יפוי26493. בקעיתלילכ  ןב  קחצי  םהרבא  ץישטנול ,
"גלאומש םיהלדר Roedelheimעקת

יפוי26494. יפויתלילכ  "חתלילכ  םילשורילשת

םיכרכ26495.  2 יפוי -  ןמלזתלילכ  לאיתוקי  ןב  ןתנ  םייח  - רציבמד , "ח מרת
"ג בוקרק Cracowנרת

לואש26496. יולהתלילכ  םהרבא  ןב  םייח  לואש  "טץיוורוה , הנליו Vilnaלרת

המלש26497. לש  לכימםילכ  לאיחי  "לןאמדלואג , קרבשת ינב 

ךיתובאכ26498. יהת  לא  תרגאו  םייוגה  יולהתמילכ  השמ  ןב  קחצי  ןארוד  טיפורפ 
דיידפאה םילשוריבתכ 

השדחה26499. תעב  ןמיתב  ינרדומ  ךוניחו  ףסויהלכלכ  "הילאירוצ , םילשוריסשת

תבש26500. הדוהיתלכלכ  "טדלפניש , "דנשת מחרי

הרותב26501. לודג  ןושמשללכ  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

הבורמ26502. דספה  םהרבאללכ  אביקע  "בשרבלוק , םילשוריפשת

םימעהו26503. לארשי  טרפו -  םשללכ  "הםוליעב  םילשורימשת

ןטק26504. באזללכ  ןימינב  ןב  והיתתמ  "הךולב , אטשוק Istanbulכת

רצק26505. ףסויללכ  ןב  הדוהי  טאלוב , - "וןבא םילשוריצרת

אתדבאד26506. םהרבאאללכ  "טוגיינוסנומ , קרבנשת ינב 

אתיברד26507. ןרהאאללכ  הדוהי  ןב  המלש  "סרגולק , םילשורישת

אתיברד26508. קיזייאאללכ  קחצי  ןב  ןרהא  "דןתיא , םיסכרעשת

אתיבירד26509. בקעיאללכ  ןב  המלש  "גרדנלגנא , קרבלשת ינב 

תומלועה26510. תוילעו  ןוקית  בוקשארמתוללכ  "חיתבש  בובל Lvovמקת

ירכנל26511. הרימא  ףסוייללכ  ןב  הדוהי  ריאמ  והיתתמ  אפפ ,
"סיולה קרב Bene Berakשת ינב 

בלבש26512. םירבד  השמיללכ  ןב  בקעי  "ביקסבונרט , קרבעשת ינב 

יוחיד26513. יבציללכ  ןב  םהרבא  "חרנזור , םילשוריעשת

האירקה26514. קודקד  בולטמיללכ  ןב  השנמ  "דןוהתס , הבוצערת םרא 

רויגה26515. הידבועיללכ  ןב  קחצי  "דףסוי , "דשח מח

קודקדה26516. רזעילאיללכ  ןב  הדוהי  "ד,לאירב , פת ], הבוטנמ

"א26517. רגהמ קודקדה  "א)יללכ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  - והילא  "ד שח

הארוה26518. ןמחניללכ  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"ובאז בובל Lvovנרת

רתיהו26519. רוסיא  תארוה  םייחיללכ  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"טסורדוט םילשוריסשת

םיכרכ26520.  4 "ת -  מא ירפס  לש  םימעטה  בקעייללכ  ןימינב  ןב  לאכימ  "הןמלרפ , ביבאמשת לת 

תבש26521. תוכלה  לואשיללכ  לאומש  "דיול , "דשח מח

םיגהנמה26522. הידבועיללכ  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשוריסשת

םיגהנמה26523. ריאייללכ  רואיל  "פהידבוע , ןולוחשת

תווצמה26524. םהרבאיללכ  ןב  ףסוי  היליטאקי , "בג' נשת



תוצמה26525. םהרבאיללכ  ןב  ףסוי  היליטאקי , "בג' תפצנשת

א26526. תונשרפה -  תרותב  ארקמה  השמיללכ  "חןאיול , םילשורילשת

םיקסופה26527. לארשייללכ  ןב  רודגיבא  השמ  ןיקייח ,
"גאגרש ןודנול Londonפרת

םינורחא26528. םיקסופה -  הידבועיללכ  ןב  קחצי  "חףסוי , םילשוריסשת

הארוההו26529. םיקסופה  לאיתוקייללכ  "השקרפ , "דסשת בח רפכ 

המכחה26530. תלחתה  ןאמפיליללכ  הידידי  ןב  ביל  הירא  "גןיקפיל , השרו Warsawנרת

דומלתה26531. םהרבאיללכ  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , ןילרב Berlinערת

םיכרכ26532.  2 דומלתה -  םירפאיללכ  ןב  ףסוי  "חוראק , יקינולש Salonikaנש

"ן26533. במרה ירבדב  דומלתה  ןמלקיללכ  ןב  אגרש  "אןוסמרבא , םילשורילשת

םיכרכ26534.  6 םייח -  רדנסכלאיללכ  ןב  באז  םייח  "זרלימ , קרבנשת ינב 

תמאה26535. תמכח  יחיללכ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( השרומרת

םשב26536. הנק  הרהט  ריאמיללכ  "גרעפראדסדנארב , םילשוריעשת

ארקד26537. אמעט  םחנמיללכ  רתלא  ןב  המלש  "חץילכורטש , תיליעעשת ןיעידומ 

ארקמה26538. ימעט  היראיללכ  הדוהי  "חןמטוג , נשת

םיכרכ26539.  4 רחבנ -  ףסכ  טדנביללכ  ךורב  "הןייטיוג , םילשורינשת

וגימ26540. )יללכ  ךרוע  ) בד ןמזור , םירוביח -  "בףסוא  םילשוריעשת

אקיפס26541. קפס  יבציללכ  םהרבא  "אלייוו , םילשוריפשת

ראובמה26542. אקיפס  קפס  לאירבגיללכ  ןב  יגח  "טןטק , קרבסשת ינב 

ירוריב26543.  > תוקיפסה סרטנוק  "ך  של אקיפס  קפס  יללכ 
< תוקיפסה

, רשייר  - ןהכה ריאמ  ןב  יתבש  כ"ץ ,
יכדרמ םהרבא  דלפנייטש , "הבקעי -  דווקילעשת

רמוא26544. עיבי  ןרמ  ירפסמ  אקיפס  קפס  ןהכהיללכ  דוד  "זףויפוצ , םילשוריעשת

"מ26545. בלק קחצייללכ  ןב  םחנמ  לאכימ  "זינוליש , םילשוריסשת

"מ26546. בלק והירמשיללכ  ןב  באז  "דילאירא , םילשוריעשת

האילפה26547. רפס  רוצק  "ז)יללכ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , - ןב  "ע רת
"ד םילשוריערת

"ם26548. במר )יללכ  ךרוע  ) השנמ יכדרמ  "ארפואל , נשת

םיכרכ26549.  2 "י -  שר )יללכ  ךרוע  ) היבוט "חיולב , "דעשת בח רפכ 

תופסותו26550. "י  שר לאומשיללכ  ןתנ  קחצי , "דןב  תיליעעשת רתיב 

לאומש26551. לאומשיללכ  דיס , - "בןבא םילשורילשת

םיכרכ26552.  2 הרות -  בקעייללכ  ןב  ףסוי  "גאריפש , שת

"ח26553. אדב ידאלמםיללכ  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  סשת

ןניגלפ26554. ןידב  םשםיללכ  "וםוליעב  שמשעשת תיב 

תבש א26555. הכלהב -  והילאםיללכ  ןב  ףסוי  , "דןהכ םילשורישח

םיכרכ26556.  8 תבש -  תוכלהב  לאקזחיםיללכ  "דרגרבדלפ , קרבעשת ינב 

הכמב26557. הילת  ןינעב  םירואיבו  תורעה  ידיסחדםיללכ  הארוהל  ללוכ 
"זאקווירטסיחאר תיליעעשת רתיב 

הרילחה26558. ינפמ  רהזהל  הרילחהםיללכ  ינפמ  רהזהל  , - "םיללכ  ערת ], םלשורי

דומלתה26559. בילאובמכ  הדוהי  ןב  השמ  "סראולפופ , ,רת ןילרב



תורטש26560. תייגוסב  םירוריב  םשהמכ  "טםוליעב  "דעשת מח

העד26561. הרוי  יניינעב  תויגוס  דודהמכ  שמשןייטשנזייא , תיב 

"ס26562. שה תויגוסב  םינינע  אביקעהמכ  "גסמ , קרבעשת ינב 

רחשה26563. יולהומכ  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "דאדנאל , הזרוגדופ Podgorzeסרת

םי26564. העושיל , תיפצ  השדח - > הרודהמ   > רחשה ומכ 
דומלתה

 - יולה דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  אדנאל ,
ריאמ יבצ  "ערטרטניא , םילשורישת

ב26565. ידמע -  ורתיסומכ  ףייצו  "חןהכ , תוביתננשת

ידמע26566. םחנמסומכ  ןב  סומכ  סיימכ  "בזוזאמ , משת

םיכרכ26567.  2 ידמע -  סומכסומכ  "דזעשתביגע , מח

"ת26568. ישה תדובעב  תוכיאו  םשתומכ  "דםוליעב  םילשורישח

שממ26569. בדותומכ  ןרהא  "זןירפלה , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ26570.  2 יחקל -  ןורכזרטמכ  "דרפס  םילשוריעשת

םיסכמ26571. םיל  דודםימכ  תיב  ילייח  "חדעו  עשת

המחנה26572. רעצה -  םשתסימכ  הירבטםוליעב 

המחנה26573. רעצה  "מתסימכ  "טשח הירבטעשת

םיכרכ26574.  6 היסיכב -  לאיחיחנמכ  "דןמוא , "דשח מח

עגר26575. ןתנטעמכ  "פןמטור , קרבשת ינב 

רבגתמה26576. םהרבאןייעמכ  "וזרא , םילשוריעשת

ללה26577. רמא  ללהןכ  "הץיבוניבר , עשת

הברי26578. םשןכ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ26579.  2 הקדצ -  םידרפסההגנכ  תדע  - .םילשורי  "ג צרת
"ד םילשוריצרת

םיכרכ26580.  2 ןגנמה -  ןגנמהןגנכ  "עןגנכ  שת

דוד26581. הדוהירונכ  בקעי  ןב  דוד  "דקלפ , םילשוריעשת

דודל26582. הדוהירונכ  דוד  וקצוב ,

םיכרכ26583.  2 דוד -  לש  הדוהירונכ  יבצ  "וטימס , ןודנולכשת

םיכרכ26584.  10 םיניידה -  םיינברהסנכ  ןידה  יתב  תלהנה  "דםילשורי -  םילשוריעשת

"ה26585. לשת איבל -  יתדהסנכ  ץוביקה  "התאצוה  ביבאלשת לת 

הקנהו26586. הדיל  "ה -  עופ "הסנכ  עופ "דןוכמ  םילשוריסשת

םימש26587. םשל  בולטמהיסנכ  ןב  השנמ  "דןוהתס , םילשורילרת

.26588< השדח הרודהמ   > םימש םשל  בולטמהיסנכ  ןב  השנמ  "זןוהתס , םילשוריסשת

םיכרכ26589.  2 םהרבא -  הדוהיתסנכ  םהרבא  "וןייטשברפ , םילשוריסשת

ןרהא26590. הנויתסנכ  ןב  ןרהא  "גילאפר , םילשוריעשת

והילא26591. םהרבאתסנכ  ןב  והילא  "איחרזמ , םילשוריצרת

םיכרכ26592.  2 והילא -  יולהתסנכ  דוד  ןב  והילא  "ויאדסח , ןולקשאעשת

ןרהא26593. והילא  ןורכזתסנכ  "חץבוק  םילשוריסשת

קחצי26594. תיב  קחציתסנכ  תיב  "דתסנכ  םילשוריישת

דוד26595. יכדרמתסנכ  ןב  דוד  "היקסרבט , םילשוריסשת

דוד26596. השמתסנכ  ןב  דוד  "סרלאז , םילשורירת



"ר>26597. ופד  > "ד א וי הלודגה  לארשיתסנכ  ןב  םייח  - תשינבנב , "ח ית
"ד ונרוויל Livornoצת

םיכרכ26598.  5 "ג > - הנכ ירייש   > הלודגה לארשיתסנכ  ןב  םייח  "בתשינבנב , ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ26599.  13 הלודגה -  לארשיתסנכ  ןב  םייח  "אתשינבנב , בובל Lvovכרת

םיכרכ26600.  4 הלודגה -  ןושמשתסנכ  ןב  קחצי  - יקסלאבוס , "נ רת
"א השרו Warsawנרת

םיכרכ26601.  29 בתכה > - ןוכמ   > הלודגה לארשיתסנכ  ןב  םייח  "בתשינבנב , םילשוריעשת

םיכרכ26602.  2 הלודגה -  ןתנתסנכ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  - ןהכ , "ג סרת
"ד Alexandriסרת הירדנסכלא

רסומה26603. לארשיתסנכ  תסנכ  תבישי  ירגוב  "עתודחאתה  םילשורישת

םיכרכ26604.  2 רפוסה -  והיעשיתסנכ  "פגרבסיו , תיליעשת רתיב 

םיכרכ26605.  2 םינושארה -  היראתסנכ  ןב  יכדרמ  "גןליא , קרבסשת ינב 

םיכרכ26606.  3 םינושארה -  יכדרמתסנכ  ןב  דוד  בקעי  "בןליא , קרבסשת ינב 

אקירעמאב26607. םיסקאדותרואה  םינברה  םיסקאסותרואהתסנכ  םינברה  תסנכ 
"אאקירעמאב פרת

םייח26608. םולשתסנכ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "גרפוס , םילשורינשת

םיכרכ26609.  15 ץבוק > -  > לארשי ימכח  לאויתסנכ  םהרבא  - ןאסלעבא , "ג נרת
"ז הסדוא Odessaנרת

םימכח26610. םימכחתסנכ  "התסנכ  יניאססרת

םימכח26611. 'תסנכ  ןימינב ר '  ' עשוהי ןמדלפ , - "ארדלר םילשוריכשת

ןורשי26612. יקקח  םהרבאתסנכ  ןב  באז  והיעשי  ןילוגראמ ,
"אבוד הנליו Vilnaנרת

א26613. הדוהי -  הדוהיתסנכ  תסנכ  "חתבישי  םילשורילשת

םיכרכ26614.  2 ץבוק > -  > הדוהי בוטתסנכ  םוי  תופסות  "נללוכ  םילשורישת

אעיצמ26615. אבב  עשוהי -  עשוהיתסנכ  "טרנרל , םילשוריכשת

.26616< אנרס לאקזחי  רל ' ןורכז  רפס   > לאקזחי לאקזחיתסנכ  "אתסנכ  ביבאלשת לת 

לאקזחי26617. השמתסנכ  ןב  לאקזחי  "אטנאפ , Clujצרת זולק '

לאקזחי26618. המלשתסנכ  ןב  ארזע  לאקזחי  "בםימחר , םילשורימשת

םיכרכ26619.  2 לאקזחי -  רכשיתסנכ  םהרבא  ןב  לאקזחי  ץיבוניבר ,
"הןהכה םילשוריסשת

םיכרכ26620.  2 לאקזחי -  םהרבאתסנכ  ןב  לאקזחי  "דןגובנלנצאק , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ26621.  2 לאקזחי -  תוכרעמתסנכ  "ותפוסא  דעלאסשת

םיכרכ26622.  3 לאקזחי -  למיזתסנכ  ןועמש  ןב  לאקזחי  רענבורג ,
"טיולה םילשוריסשת

םיכרכ26623.  2 השדח > - הרודהמ   > לאקזחי השמתסנכ  ןב  לאקזחי  טנאפ ,

בקעי26624. םולשתסנכ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשורימשת

לארשי26625. "בתסנכ  צרת רייא  "בןוחרי  קרוי New Yorkצרת וינ 

לארשי26626. ףסויתסנכ  ןב  לארשי  "זןושש , ונרוויל Livornoטרת

לארשי26627. קיזיאתסנכ  קחצי  ןב  ףסוי  לאומש  - ןיפ , "ז מרת
"נ השרו Warsawרת

ג26628. לארשי -  לארשיתסנכ  - תסנכ  "ו מרת
"ח השרו Warsawמרת



יכדרמ26629. ןורכז  לארשי -  "זץבוקתסנכ  םילשוריסשת

לארשי26630. ןמלזתסנכ  רואינש  ןב  לארשי  "גןמסורג , םילשוריסשת

לארשי26631. לארשיתסנכ  ןב  הילדג  "חץישפיל , ואלסרב Breslauעקת

לארשי26632. ןהכהתסנכ  םהרבא  ןב  בקעי  לארשי  "עהפי , רטס Manchesterרת ' צנמ

לארשי26633. הנויתסנכ  רשא  "דרגרבנייוו , םילשורינשת

לארשי26634. קחציתסנכ  ןב  לארשי  "וקאלופ , השרו Warsawמרת

תומבי26635. השדח - > הרדס  םילשורי  ןורבח   > לארשי ינרותתסנכ  ץבוק 

לארשי26636. לאלצבתסנכ  ןב  בלכ  לסיז  לארשי  "ב]ץרובד , ערת ]Poltava

לארשי26637. השמתסנכ  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , פשת

םיכרכ26638.  2 לארשי -  דודתסנכ  יבצ  ןב  ןבואר  "טז"ק , קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ26639.  3 לארשי -  ןורכזתסנכ  "גץבוק  קרבמשת ינב 

םיכרכ26640.  6 לארשי -  קחציתסנכ  ןרהא  ןב  לארשי  - ןמדלוג , "ד פרת
"צ יניאס Seiniרת

םיכרכ26641.  2 לארשי -  ריאמתסנכ  םייח  ןב  ךורב  לארשי  "חןיורב , ןאילקב Becleanסרת

םיכרכ26642.  5 "ב > - הרא  > לארשי הקדובולסתסנכ  ידימלת  תורדתסה 
הדנקו "ב  "גהאבד שת

.266432 לארשי > - תסנכ  ןורבח  תבישי   > לארשי תסנכ 
םילשוריםיכרכ ןורבח  "התבישי  םילשורינשת

.26644( אנליו  ) לארשי לארשיתסנכ  - תסנכ  "צ רת
"ה אנליוצרת

םיכרכ26645.  3 השרו - )  ) לארשי לארשיתסנכ  - תסנכ  "ו מרת
"ח השרו Warsawמרת

ןורכז26646. ץבוק  קרב - ) ינב  הקדובלס   ) לארשי ךורבתסנכ  יבר  לש  ורכזל  ןורכז  ץבוק 
"הגרבנזור קרבסשת ינב 

ןורכז26647. ץבוק  קרב - ) ינב  הקדובלס   ) לארשי םרמעתסנכ  יבר  לש  ורכזל  ןורכז  ץבוק 
"דסקז קרבעשת ינב 

םיכרכ26648.  4 קרב - ) ינב  הקדובלס   ) לארשי "גןוחריתסנכ  םילשורילשת

םיכרכ26649.  5 קרב - ) ינב  הקדובלס   ) לארשי "חץבוקתסנכ  קרבנשת ינב 

םיכרכ26650.  6 םילשורי - ) הקדובלס   ) לארשי - ןוחריתסנכ  "א שת
"ב םילשורישת

םיכרכ26651.  11 הקדובלס - )  ) לארשי הקדובלסת"שןוחריתסנכ 

םיוגה26652. תומחלמו  לארשי  בקעיתסנכ  השמ  ןב  לאומש  ןרהא  "ףתרמת , ,רת השרו

םיכרכ26653.  4 םילשורי -  לארשי  "חץבוקתסנכ  םילשוריכשת

םיכרכ26654.  2 םחנמ -  םחנמתסנכ  "אברפרבליז , םילשוריפשת

םיכרכ26655.  2 יכדרמ -  יכדרמתסנכ  "חתסנכ  הלשימרפ Przemyslצרת

םיכרכ26656.  4 יכדרמ -  ןרהאתסנכ  ןב  ףסוי  םולש  יכדרמ  "וןמדירפ , ביבאנשת לת 

םיכרכ26657.  2 יכדרמ -  יכדרמתסנכ  תסנכ  חללוכ  '' שמשעשת תיב 

גרובשערפ26658. םירפוס -  םיזנגתסנכ  "חתפוסא  סשת

.26659< שלושמה תוצע  יטוקיל   > תואבצ להק  ץריהתסנכ  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , םילשורישח

יתדהונתסנכ26660. רמושה  "גתסנכ  בוקרקצרת

ידוהי26661. שיא  ץרפףנכ  ןב  השמ  "טלאירא , קרבנשת ינב 

דגבה26662. דודףנכ  בקעי  "אךלוא , קרבסשת ינב 



םיכרכ26663.  2 הננר -  יולהףנכ  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  - אדנאל , "ו מרת
"ט הלשימרפ Przemyslנרת

םיננר26664. ןבףנכ  לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,
"אםהרבא ונרוויל Livornoלרת

.26665< השדח הרודהמ   > הריש קרפ  לע  םיננר  היעשיףנכ  ןב  לדנוז  ךונח  "האירול , םילשוריסשת

םיכרכ26666.  4 םיננר -  היעשיףנכ  ןב  לדנוז  ךונח  "ח,אירול , ,סרת אנליוו

םיכרכ26667.  2 םיננר -  יכדרמףנכ  ןב  םהרבא  "ביאלוזא , םילשורינשת

םיכרכ26668.  3 םיננר -  םהרבאףנכ  ןב  השמ  "ווגודריב , דולעשת

םיכרכ26669.  2 םיננר -  ןימינבףנכ  ןב  הידידי  ףסוי  ימרק ,
"זלאיתוקי היצנו Veniceפש

םילהת26670. לע  םיננר  בקעיףנכ  "אדאדח , ונרוויללרת

רשנה26671. והילאיפנכ  סחנפ  ןב  והירמש  "בןאמלוש , עשת

הנוי26672. והילאיפנכ  ןב  הנוי  "ברפוסדנאל , גרפ Pragueעקת

הנוי26673. "ליפנכ  גס עשוהי  ןב  הנוי  והילא  "ויקסרפ , הנליו Vilnaלרת

הנוי26674. בקעייפנכ  םהרבא  "בץנימדלוג , םילשוריסשת

הנוי26675. ןורכזיפנכ  "טרפס  םילשוריסשת

הנוי26676. לאומשיפנכ  ןב  השמ  לאפר  "הזאבלא , קרבנשת ינב 

הנוי26677. םידעומהיפנכ  יניינעב  ןורכז  "דץבוק  םילשוריעשת

תובותכ26678. הנוי -  והילאיפנכ  ןרהא  ןב  ןתנוהי  "גימענת , םילשוריעשת

תוחמש26679. תוכלה  הנוי -  יולהיפנכ  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "הדעלג , בקעיעשת ןורכז 

הנוי26680. רפסב  ןויע  הנוי -  לאננחיפנכ  "דגורתא , שח

הנוי26681. בקעייפנכ  ןב  לאינד  הנוי  "הומאמ , קרבנשת ינב 

העד26682. הרוי  ןרהא - > ןורכז   > הנוי והילאיפנכ  ןב  הנוי  "גרפוסדנאל , עשת

הנוי26683. ןהכהיפנכ  יבצ  ןב  בקעי  קחצי  הנוי  "חסיר , עשת

הנוי26684. ךורביפנכ  הינתנבואט , וטנורוט - 

םיכרכ26685.  4 הנוי -  היכרביפנכ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "וונאפ , ץרוק Koretsמקת

םיכרכ26686.  3 הנוי -  הנוייפנכ  "גרעכאבסנא , ןודנולכשת

םיכרכ26687.  4 הנוי -  ךונחיפנכ  ןב  הנוי  "טרלו , קרבנשת ינב 

םיכרכ26688.  2 הנוי -  ךלמילאיפנכ  ןב  הנוי  "ארגצמ , םילשוריעשת

ףסכב26689. הפחנ  הנוי  םהרבאיפנכ  רמות  "זונונו , םילשוריסשת

םירשנ26690. םייחיפנכ  והילא  ןב  םהרבא  רלדא ,)  ) "ארשנ םילשורילשת

םירשנ26691. רזעילאיפנכ  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"גןאמפיל הנליו Vilnaערת

םירשנ26692. ביליפנכ  "אןייטשקא , ןפוא Ofenכרת

רחש26693. חניפנכ  ןב  רב  בוד  םולש  טאטשנזייא ,
"הםייח בוקרטויפ Piotrkowצרת

רחש26694. ןהכהיפנכ  המלש  ןב  אגרש  "חגרבנזור , צרת

.26695< השדח הרודהמ   > רחש חניפנכ  ןב  רב  בוד  םולש  טאטשנזייא ,
"גםייח דווקילעשת

םיכרכ26696.  3 תידוהיה -  הליהקהו  דודןיקנכ  ךורב , 1996ןב 

א26697. יניסמ -  "קןתניתנכ  הראב תובישיה  ידימלת  "פתודחאתה  "דשת מח



ךלמה26698. אבססכ  רפכ  "ד  בח תיב  "זץבוק  אבסמשת רפכ 

והילא26699. השמאסכ  ןב  והילא  "אלארשי , יקינולש Salonikaעקת

והילא26700. ולאסכ  סחוימ  .ןאמילס  ןב  והילא  "הינמ , םילשוריכרת

והילא26701. יולהאסכ  והיעשי  ןב  והילא  "וףוסור , קרויטשת וינ   New York

.26702< השדח הרודהמ   > והילא השמאסכ  ןב  והילא  "סלארשי , םילשורישת

והילא26703. סחניפאסכ  ןב  שונג  והילא  "אןהכ , הבר Djerbaשת ג'

.26704< השדח הרודהמ   > והילא ולאסכ  סחוימ  .ןאמילס  ןב  והילא  "הינמ , םילשוריעשת

א26705. והילא -  חילצמאסכ  ןב  םימחר  "טזוזאמ , "דעשת מח

והילא26706. לאומשאסכ  לאכימ  "פעיבר , הירבטשת

םיכרכ26707.  2 דוד -  לאפראסכ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

.26708< םחנמ ןוצר  דוד , חמצ   > םלשה דוד  בוטילבאזמאסכ  דוד  "זיבר  םילשורינשת

םיכרכ26709.  2 םלוע -  תלואג  דוד , לאפראסכ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  ונרוויל Livornoנקת

אתמחנד26710. "טםידפסהאסכ  "דסשת מח

רתסא26711. תליגמ  ילפלפד -  אשוזאסכ  םלושמ  "בןיוודנרב , םילשוריעשת

אחספד26712. לואשאסכ  ןב  ףסוי  וסוס  "בןהכה , םילשוריבשת

ךלמ26713. השמאסכ  ןב  םולש  "טולגאזוב , םדרטשמאכקת
Amsterdam

טפשמ26714. יולהאסכ  ןרהא  ןב  לאיחי  "דרביוט , יסנומעשת

ןוכנ26715. דודאסכ  השמ  "חילאוו , םילשורינשת

םימחר26716. ןהכהאסכ  םייח  ןב  ןבואר  םימחר  "אדמלמ , םילשוריערת

םימחר26717. םחנמאסכ  ןב  םימחר  "עזוזאמ , םילשורירת

םימחר26718. ירוחאסכ  תחפשמ  "הימכח  םילשורילשת

םיכרכ26719.  4 םימחר -  לאפראסכ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  ונרוויל Livornoסקת

םיכרכ26720.  2 םימחר -  קחציאסכ  ןב  םימחר  "הירוח , תוביתנמשת

םיכרכ26721.  5 םימחר -  בקעיאסכ  ןב  םימחר  "בירוח , םילשורילשת

המלש26722. לאומשאסכ  ןב  המלש  "זםיכח , יקינולש Salonikaרת

המלש26723. המלשאסכ  "זזוזאמ , תוביתנמשת

המלש26724. סינותמאסכ  המלש  "ואקרז , ונרוויל Livornoצקת

המלש26725. לאומשאסכ  ןב  המלש  לאפר  "סודאינאל , םילשורירת

.26726< בתכה ןוכמ   > המלש לאומשאסכ  ןב  המלש  לאפר  "דודאינאל , םילשורימשת

דוד26727. תיבל  דודתואסכ  רזעילא  ןב  לאהשע  הדוהי  "אבוט , ית הנורו Veronaת"ט - 

םיכרכ26728.  2 דוד -  תיבל  לואשתואסכ  םייח  ןב  דוד  בקעי  "בלהאמש , ןפרווטנאסשת

ןירדהנס26729. טפשמל -  בקעיתואסכ  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

טפשמל26730. השמתואסכ  ןב  ןויצ  ןב  "גיעלקלא , םילשוריסרת

םירופכה26731. רודגיבאףסכ  "בלאירזע  םילשורינרת

םיכרכ26732.  2 ףורצ -  ףסכ  םע  הנשמה  הדוהיףסכ  "אץרפ , םילשוריפשת

םישדקה26733. יכדרמףסכ  "דןאמרוו , דווקילעשת



םיכרכ26734.  2 בישי -  ןהכה כ"ץףסכ  קחצי  ןב  ףסוי  "זדלפנש , םילשורינשת

רשכ26735. ריאמףסכ  "דירמת , םילשורינשת

רשכ26736. לאיראףסכ  "טילארב , םילשוריעשת

ףוסכל26737. הצורו  תוצרל  יתבשחמףסכ  יתבשיח  "בןוכמ  םילשוריפשת

קקוזמ26738. "ף)ףסכ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "חוטניפ , היצנו Veniceפש

קקזמ26739. םהרבאףסכ  "חןיילביל , בובל Lvovנרת

קקזמ26740. ןרהאףסכ  ןב  אשוז  רדנסכלא  ןאמדירפ ,
"געשוהי השרו Warsawפרת

רחבנ26741. "ף)ףסכ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "אוטניפ , היצנו Veniceפש

רחבנ26742. טדנבףסכ  ךורב  "הןייטיוג , בובל Lvovנרת

א26743. רחבנ -  םהרבאףסכ  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
קחצי

"ו םילשורילשת

םיכרכ26744.  3 רחבנ -  ריאמףסכ  והיעשי  ןב  והילדג  - ןוטסרבליס , "ט ערת
"ב ןוטגנישו Washingtonפרת

םיכרכ26745.  2 רחבנ -  קחציףסכ  ןב  גילז  ירזעיבא  תוילגרמ ,
"דקזיא ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ26746.  2 השדח > - הרודהמ   > רחבנ קחציףסכ  ןב  גילז  ירזעיבא  תוילגרמ ,
"גקזיא סשת

םיכרכ26747.  15 רחבנ -  ןנחלאףסכ  ןב  הידידי  "פילעשמלא , קרבשת ינב 

םיכרכ26748.  2 קידצ -  ןושל  רחבנ  ןרהאףסכ  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , עודישח אל 

ףורצ26749. ודיעףסכ  "נקרמ , םילשורישת

ףורצ26750. "ף)ףסכ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "טוטניפ , םדרטשמאפת
Amsterdam

תישארב26751. ףורצ -  ףסויףסכ  ןב  הידעס  "והריפצ , םילשורינרת

.26752< ךז תיז  ןמש   > ףורצ ףסויףסכ  ןב  הידעס  "אהריפצ , םילשוריצרת

ףורצ26753. ףסויףסכ  ןב  "וףסוי  םילשוריפרת

ףורצ26754. םייחףסכ  ןרהא  "ולבל , םילשוריעשת

ףורצ26755. רשאףסכ  "אגרבניו , םילשוריפשת

ףורצ26756. םשףסכ  םוליעב 

איכד26757. המלשאפסכ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

ךשנב26758. ןתנ  אל  םירועישופסכ  ץבוק  ברה -  זכרמ  "דתבישי  םילשוריעשת

רעת26759. לאויןיעכ  "פהליש , םיסכרשת

םינאראנ26760. יכדרמרעמלעכ  "טןב  פרת

הנרוג26761. בודרימעכ  רכששי  "וןמפוה , סשת

רבדמב26762. המלשםיבנעכ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

תונלבסו26763. השמסעכ  ןב  קחצי  יחיבא  "בלגיב , המידקפשת

הזמ26764. תאצל  רשפא  םיבצעו  לאפרסעכ  ינור  "דאכירא , םילשורישח

םיכרכ26765.  2 לותש -  אזלעבץעכ  ידיסחד  הארוהל  "זללוכ  ןודנולעשת

םיכרכ26766.  2 לותש -  המלשץעכ  "טינמחנ , "דעשת מח

הברעב26767. עשוהירערעכ  "טץישבייא , םילשורינשת

תבש26768. תוכרב , היח -  ןתנוהיתעכ  "וןח , דעלאסשת



היח26769. םייחתעכ  "בשטיוד , קרבסשת ינב 

םיכרכ26770.  2 רמאי -  םייחתעכ  ןב  יכדרמ  הירא  לארשי  ןיקייח ,
"גקחצי םיסכרנשת

תחא26771. ףכ 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

היחרז "בקחצי  ונרווילרת

תחא26772. םולשףכ  "חאריצחיבא , םילשוריכשת

ןדה26773. הדוהיףכ  והילא  ןב  לכימ  לאיחי  "היקצבול , שמשסשת תיב 

הדנ26774. בהזה -  םולשףכ  םהרבא  לאפר  "דםלעומ , םילשוריעשת

םייחה26775. בקעיףכ  ןב  םייח  'י , "טגאלאפ יקינולש Salonikaירת

.26776< השדח הרודהמ   > םייחה בקעיףכ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ קרבעשת ינב 

םיכרכ26777.  11 םייחה -  ךורבףכ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"הוהילא םילשוריסרת

םיכרכ26778.  10 השדח > - הרודהמ   > םייחה ךורבףכ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"דוהילא םילשוריעשת

ןהכה26779. ןהכהףכ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "היקחצי , ונרוויל Livornoכרת

םינזאמה26780. ןבףכ  דניקסיז  רדנסכלא  בולאירבג ,
"זיכדרמ השרו Warsawנרת

רמותה26781. םהרבאףכ  רמות  "דונונו , ןיעידומעשת

תוכז26782. דודףכ  'ה , "גגוק םילשורינשת

ןח26783. דודףכ  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , ישת

תחנ26784. םיסנףכ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ26785.  2 תחנ -  ביילףכ  ןב  םהרבא  "וטובלייה , הנוטלא Altonaסשת

יקנ26786. הפילכףכ  הכלמ , "בןב  דולעשת

םלשה26787. יקנ  הפילכףכ  הכלמ , "חןב  דולעשת

ןטק26788. .שרופכ  .שדוח ת" שאר  ברע  .תוליפת 
הבר הבר Djerbaת"שג' ג'

ב26789. םימת -  דדגברופכ  .ה  " צרת .רוזחמ  "ה.תוליפת  דאדגב Baghdadצרת

םידובעש26790. לוענמה -  םשתופכ  "דםוליעב  "דשח מח

בהז26791. ןהכהתופכ  רשא  ןב  ףסוי  "וכ"ץ , הנליו Vilnaצקת

ב26792. םירמת -  ןימינבתופכ  ןב  רייגצ  "דשושע , עבשלשת ראב 

ץצופי26793. היראשיטפכ  בקעי  ןב  השמ  םהרבא  ןמסורג ,
"גיולה םילשוריעשת

ןרהא26794. ןבואריפכ  ןב  קחצי  ןרהא  "ויקסנלסז , טשת

ןרהא26795. יולהיפכ  ןרהא  "גןייטשפא , צרת

םיכרכ26796.  2 ןרהא -  לאירזעיפכ  ןב  ןרהא  - לאירזע , "ד לרת
"ו םילשורימרת

האתילת26797. ןרהא  ןבואריפכ  ןב  קחצי  ןרהא  "חיקסנלסז , כשת

אנינת26798. ןרהא  ןבואריפכ  ןב  קחצי  ןרהא  "גיקסנלסז , םילשוריכשת

םייח26799. ןמלזיפכ  רואינש  ןב  םייח  "גטרופופר , רטסנשת ' צנמ

שיא26800. ףכ  םייח -  םשיפכ  "אםוליעב  םילשוריסשת

היהת26801. םשיפכ  "זםוליעב  םילשורינשת



היהת26802. ייפכ  "פיללה , םילשורישת

ןושל26803. ריאמלפכ  ןב  המלש  "הןילוסא , קרב Bene Berakעשת ינב 

הישותל26804. ןויצםילפכ  - ןב ןב  יבצ  "הזלש , בושטידרב Berdichevנרת

הישתל26805. קיזיאםילפכ  קחצי  ןב  ףסוי  "גרבח  השרו Warsawלרת

םיאנומשחה26806. םהרבארפכ  ןב  באז  "היאנליוו , ,פרת ביבא לת 

םיכרכ26807.  2 "ד -  בח קחצירפכ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

םייחל26808. בקעירפכ  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ רימזיא Izmirכרת

םיכרכ26809.  2 קחציל -  קחצירפכ  'ל , "ב,זריבא צרת ], סקאררמ

הליפת26810. לש  "דרפכ  בח רפכד  ינחור  "חדעו  "דעשת בח רפכ 

אטוחהו26811. אטחה  ךורבתרפכ  "ארקבסיו , קרבפשת ינב 

תוקלמ26812. חנתרפכ  ןב  והילא  "וילאפ , קרבעשת ינב 

דודוטושפכ26813. "דינסינ , ןיעידומעשת

לוענמה26814. לדנמתפכ  םחנמ  ןב  םהרבא  "חןטראגמיוב , עקת

חרפו26815. םהרבארותפכ  ןב  קיזיא  קחצי  ןייטשנזור ,
בוד

 - "ז צרת
"ח םילשוריצרת

חרפו26816. קחצירותפכ  ןב  בקעי  "אוטאצול , בובל Lvovנרת

חרפו26817. ביילרותפכ  הירא  "ךךעלפונק , םילשורישת

קוק26818. ברה  דסומ  ןויצ > יחרפ   > חרפו יחרפהרותפכ  השמ  ןב  "וירותשא  םילשורימשת

העומש26819. ינויע  תיעיבש - >  > חרפו הדידירותפכ  השמ  "דרניוו , םילשורינשת

תומש26820. תישארב , חרפו -  המלשרותפכ  ןב  םהרבא  לארשי  ןייטש ,
ןהכה "דןרהא  ביבאשח לת 

חרפו26821. םשרותפכ  - םוליעב  "ג משת

םיכרכ26822.  5 חרפו -  יחרפהרותפכ  השמ  ןב  היצנו Veniceש"חירותשא 

.268233 תובשיתהב > - הכלהל  "ד  מהיב תאצוה   > חרפו רותפכ 
יחרפהםיכרכ השמ  ןב  "דירותשא  םילשוריסשת

ףסוי26824. )ןאצכ  ךרוע  ) יולה הידידי  "נלקנרפ , םילשורישת

שמשה26825. יכדרמתאצכ  לאומש  "חץרווש , םילשורינשת

שמשה26826. השמתאצכ  ןב  קחצי  "הןייד , ןולוחסשת

םיכרכ26827.  3 שמשה -  םשתאצכ  "דםוליעב  םילשוריעשת

שבדב26828. ארזעתחיפצכ  לאכימ  ןב  םירפא  המלש  "אדיור , םילשוריפשת

ףסכה26829. החמשףרצכ  "חןמדירפ , "דסשת מח

בשע26830. ילע  החמשםיביברכ  רגיא , השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
השמ ןב  "הםנוב  ןודנולנשת

חשממ26831. לאפרבורכ  דועסמ  ןב  המלש  "טיספלא , ונרוויל Livornoירת

חשממ26832. ףסויבורכ  ןב  המלש  "הןזח , הירדנסכלאנרת
Alexandria

.26833< השדח הרודהמ   > חשממ ףסויבורכ  ןב  המלש  "אןזח , םילשוריסשת

םיכרכ26834.  3 בא -  סומכםחרכ  ןב  ףולכמ  "חדדח , הברשת ג'

"ח26835. טמב קיש  תטירפ  יזכרמה , "ח  מגה יארשא , םוחניסיטרכ  "דשיפסייו , תיליעשח ןיעידומ 

הדש26836. קחציחירכ  ןב  יבצ  עטנ  "וטלבנירג , םילשוריעשת

םילשורי26837. לש  רזעילאךרכ  "טןהכ , קרבסשת ינב 



ימור26838. לש  רזעילאךרכ  ןב  השמ  לארשי  "וןזח , ונרוויל Livornoלרת

המוח26839. םיפקומה  היראםיכרכ  דוד  ןב  רזעלא  "בלזירב , םילשוריכשת

םיפקומו26840. םימחרםיכרכ  בקעי  ןב  ןועמש  "וםלעומ , םילשוריעשת

המוח26841. םיפקומה  היראןיכרכ  דוד  ןב  רזעלא  "ולזירב , םילשורינשת

םיכרכ26842.  14 )םרכ -  ךרוע  ) יולה םייח  ןרהא  - ןאמרעמיצ , "א ישת
"ח קרוי New Yorkישת וינ 

םהרבא26843. םהרבאםרכ  "דטדימשדלוג , םילשורימשת

םהרבא26844. םהרבאםרכ  "הסרדנס , "במשת הרא

ןרהא26845. םוחנםרכ  םהרבא  ןב  ןרהא  "אבונאלוו , השרו Warsawצרת

והילא26846. םירפאםרכ  ןב  והילא  "געיבר , םילשוריעשת

םיכרכ26847.  6 רזעילא -  בקעיםרכ  ןנחלא  ןב  רזעילא  ץיבוניבר ,
ןהכה "הדוד  שמשעשת תיב 

םיכרכ26848.  3 רזעלא -  ןרהאםרכ  ןב  רזעלא  "חןהכ , רפססשת תירק 

םירפא26849. ןבםרכ  והילא  השמ  רתלא  ץילגיטש ,
ןתנ "זםירפא  בוקרטויפ Piotrkowצרת

םירפא26850. רכששיםרכ  םירפא  "סאדנל , םילשורישת

לאירא26851. לאיראםרכ  "חקרמ , קרב Bene Berakסשת ינב 

הירא26852. היראםרכ  "זיחרזמ , םילשוריסשת

םיכרכ26853.  4 הנביב -  הרותםרכ  ישודיח  "סץבוק  שת

לארשי26854. תיב  רזעילאםרכ  קיזייא  קחצי  "חץיבושריה , קרבלשת ינב 

םיכרכ26855.  4 לאומש -  תיב  רדנסכלאםרכ  תבישי  "גץבוק  קרבנשת ינב 

םיכרכ26856.  4 הנש ב > -  > לאומש תיב  )םרכ  ךרוע  ) קחצי לארשי  םייח  - טכאנייוו , "ב צרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ26857.  3 הנש א > -  > לאומש תיב  )םרכ  ךרוע  ) קחצי לארשי  םייח  - טכאנייוו , "ב צרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowצרת

תבש26858. ןימינב -  סומעםרכ  ןב  ןימינב  "חיערק , קרבסשת ינב 

םיכרכ26859.  3 ןימינב -  ןנחלאםרכ  ןב  ריאמ  ןימינב  "הדיגמ , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ26860.  2 המלשםרכ ד"ל -  ןב  לאינד  "איול , ביבא Tel Avivלשת לת 

דוד26861. ןרהאםרכ  השמ  ןב  היננח  דוד  "טוטניפ , םילשוריסשת

.26862( תילגנאב  ) דוד ןרהאםרכ  השמ  ןב  היננח  דוד  "טוטניפ , םילשוריסשת

.26863( תיתפרצב  ) דוד ןרהאםרכ  השמ  ןב  היננח  דוד  "טוטניפ , םילשוריסשת

ץראה26864. םהרבאםרכ  ןב  יבצ  ףסוי  "גיולה , םילשורישת

םיכרכ26865.  3 םיגיגה -  יבצםרכ  םהרבא  "מתילגרמ , לאימרכדשת

םיכרכ26866.  5 תודיסחה -  )םרכ  ךרוע  ) דוד "אגלשרבליז , קרבמשת ינב 

ידידיל26867. היה  רדנסכלאםרכ  ןב  הידידי  "בןהכ , םילשורינשת

םיכרכ26868.  7 יבצה -  הדוהיםרכ  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
ביל

 - "ף רת
"ח צרת

הרותה26869. יקידצמםרכ  טוקיל   ) םחנמ לאיחי  רגניז ,
( קצוקו אקרוו  "זאחסישרפ  עשת

הליפת26870. תוכלה  תולז -  ןרעםרכ  "טןאירגרז , הרדחעשת

םיכרכ26871.  3 "ד -  בח "דםרכ  בח "זםרכ  "דמשת בח רפכ 



דמח26872. קיזייאםרכ  קחצי  ןב  טרופנרידת"פרזעילא 
Dyhernfurth

דמח26873. ןרהאםרכ  ןב  השמ  םהרבא  "אדנאפלה , הנליו Vilnaערת

דמח26874. רזעילאםרכ  ןב  ףסוי  "זןאמפיל , םילשוריטשת

.26875< השדח הרודהמ   > דמח קיזייאםרכ  קחצי  ןב  "ורזעילא  סשת

דמח26876. דמחםרכ  - םרכ  "ט פרת
"ץ ,רת בוקרטויפ

םיכרכ26877.  2 דמח -  לאינדםרכ  םייח  "סחישמ , קרבשת ינב 

םיכרכ26878.  3 דמח -  רזעילאםרכ  ףסוי  ןב  המלש  "זשדיירפ , הנליו Vilnaכרת

םיכרכ26879.  4 דמח -  ריאמםרכ  םייח  ןב  ביל  הדוהי  ץיבוניבר ,
"בדוד םילשוריסשת

םיכרכ26880.  2 דמח -  "לםרכ  גס לואש  ןב  לאוי  "גץיוורוה , םילשוריסרת

הדמח26881. יכדרמםרכ  ןב  םימחר  - ןהכה , "ה ערת
"ו הבר Djerbaערת ג'

הדמח26882. לאומשםרכ  ןב  לאפר  םחנמ  "פןהכ , תיליעשת רתיב 

רמח26883. לאפרםרכ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ26884.  2 רמח -  יכדרמםרכ  ןב  םהרבא  - אוואקנא , "ט כרת
"א ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ26885.  3 רמח -  לאומשםרכ  ןב  יכדרמ  "חגרבנטור , םילשוריעשת

היבוט26886. בקעיםרכ  יבצ  ןב  היבוט  "הןיציסיל , קרבסשת ינב 

הנבי26887. ינרותםרכ  "בץבוק  עשת

עשוהי26888. קחציםרכ  ןב  לשה  עשוהי  ןייטשרלאוו ,
"טםייח בובל Lvovנרת

עשוהי26889. השמםרכ  ןב  עשוהי  "וגנאל , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ26890.  7 ףסוי -  יחםרכ  ףסוי  בוט , "דןמיס  םילשוריעשת

בקעי26891. םולשםרכ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשורימשת

קחצי26892. ןורכזםרכ  "ורפס  תיליעעשת ןיעידומ 

לארשי26893. דודםרכ  יבצ  ןב  ןבואר  "צז"ק , ןילבול Lublinרת

לארשי26894. ףסויםרכ  םחנמ  ןב  לארשי  ןייטשנרוב ,
"טיולה בוקרטויפ Piotrkowפרת

ב26895. לארשי -  תודיסחוםרכ  הרותל  "ןץבוק  םילשורישת

הנוהכ26896. ךורבםרכ  ןב  ןבואר  "עןהכ , םילשורישת

א26897. םחנמ -  לדנעמםרכ  םחנמ  "והבהו , המילסשת

הטוס26898. עטנ -  יולהםרכ  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "האדנאל , אקארקנרת

םיכרכ26899.  2 ידג -  ןיע  יולהםרכ  יכדרמ  ןב  הדוהי  "דץיוורוה , גרבסגינקכקת
Koenigsberg

.26900< השדח הרודהמ   > היחתפ א בילםרכ  הירא  ןב  היחתפ  "אןיקנמ , םימודקסשת

םיכרכ26901.  3 היחתפ -  בילםרכ  הירא  ןב  היחתפ  "חןיקנמ , סשת

יבצ26902. ךלמילאםרכ  לאומש  "גקריוט , לשת

יבצ26903. היראםרכ  ןב  יבצ  טסרקוב Bucharestת"שןמטוג ,

יבצ26904. רזעלאםרכ  לארשי  ןב  באז  יבצ  "אגרבדלוג , קרוי New Yorkפרת וינ 



ןויצ26905. "הץבוקםרכ  םימשת תב 

םיכרכ26906.  14 ןויצ -  ןויצםרכ  - םרכ  "ה צרת
"ג םילשוריכשת

םיכרכ26907.  3 ןויצ -  קחציםרכ  "גלטנזור , םילשורימשת

םיכרכ26908.  6 םלשה -  ןויצ  קחציםרכ  "הלטנזור , םילשוריכשת

ןבואר26909. ךורבםרכ  ןב  ןבואר  "אןהכ , םילשוריעשת

ןנבר26910. הרותהםרכ  רוא  "חתודסומ  םילשוריסשת

רסומו26911. המכח  ןנבר -  יחםרכ  ףסוי  בוט , "עןמיס  םילשורישת

"ז26912. בדיר דודםרכ  בקעי  "היקסבוליו , םילשורינשת

תיעיבש26913. ליאםרכ  דוד , "חןב  עבשסשת ראב 

המלש26914. השמםרכ  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "זיקצדורוה , Drogobychנרת ץיבוהורד '

המלש26915. קחציםרכ  םהרבא  ןב  המלש  "אןהכ , הלשימרפ Przemyslסרת

המלש26916. םהרבאםרכ  ןב  ןמלז  המלש  "חרגייג , גרובמוה Homburgצת

המלש26917. ןרהאםרכ  הדוהי  ןב  המלש  "גרגולק , הלשימרפ Przemyslפרת

תיביר26918. המלש -  המלשםרכ  "גזוזאמ , "דמשת מח

"ת>26919. וש  > המלש ןאמפיוקםרכ  לאיתוקי  ןב  המלש  "וסאה , סרת

המלש26920. לאויםרכ  ןב  גילז  ןרהא  "אהמלש  השרו Warsawרת

המלש26921. ףסויםרכ  ןב  המלש  "טוייליראמא , יקינולש Salonikaעת

המלש26922. ןהכהםרכ  והילדג  ןב  בוד  המלש  "בץנירפש , ןוטסוב Bostonערת

המלש26923. לואשםרכ  ןב  המלש  - ןיצק , "ח צרת
"ב םילשורישת

המלש26924. קודצםרכ  ןב  יכדרמ  "מסורג , קרבשת ינב 

המלש26925. ןהכהםרכ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

המלש26926. יולהםרכ  השמ  ןב  ןמלז  המלש  "זץיבולגס , הנליו Vilnaלרת

תומבי26927. המלש -  םייחםרכ  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "חןמרהא , קרבמשת ינב 

ו26928. ה -  הנשי -> הרודהמ   > המלש ףסויםרכ  ןב  ןאמלס  "בוהילא , םילשוריסשת

המלש26929. דודםרכ  ןב  המלש  "והנאייבוט , ונרווילסקת

המלש26930. לאלצבםרכ  ןב  ףסוי  המלש  גייווצנזור ,
"חםייח בוקרק Cracowמרת

ו26931. המלש -  המלשםרכ  "אבילטוג , םילשורינשת

תוליגמ26932. שמח  המלש -  המלשםרכ  ןב  ןנח  לאכימ  "איש , "דפשת מח

םיכרכ26933.  2 המלש -  ןרהאםרכ  קחצי  ןב  ןתנ  המלש  "ארלטוק , םילשורילשת

םיכרכ26934.  2 המלש -  ןאמפיוקםרכ  לאיתוקי  ןב  המלש  "דסאה , םילשורילשת

םיכרכ26935.  3 המלש -  והילאםרכ  ןב  השמ  המלש  "טראמע , לאיזוענשת תיב 

םיכרכ26936.  6 המלש -  ףסויםרכ  ןב  ןאמלס  "ווהילא , םילשוריסשת

יבצ26937. ילודגו  המלש  עשוהיםרכ  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"טיולה הוקלוז Zholkvaכרת

לאומש26938. אביקעםרכ  ןב  לאומש  ןמלז  "וימרכה , נשת

םייח26939. ןועמש  ךורבםרכ  ןב  םייח  ןועמש  "אןינקו , םילשוריעשת

םיעושעש26940. יבצםרכ  ןב  םייח  "גיקסבודורב , ,נרת בושטידרב



םהרבא26941. םהרבאימרכ  יכדרמ  "הןמדירפ , קרבעשת ינב 

לארשי26942. באזימרכ  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "נהדיסח , םילשורישת

תוללועו26943. טרפ  ןייהו , ןפגה  לארשי , באזימרכ  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "זהדיסח , םילשורימשת

ןורמוש26944. ןועמשימרכ  ןב  ביל  לאפר  "אםייהכריק , ןימד Frankfירת טרופקנרפ 

םיכרכ26945.  3 ילש -  קותעמימרכ  ןב  ץקיקמ  לואש  "גילש , םילשורילשת

תוכמ26946. רדנסכלאונמרכ -  "אתבישי  קרבמשת ינב 

םיכרכ26947.  51 רדנסכלאונמרכ -  ידיסח  תודסומ  זכרמ  "טןואטב  קרבלשת ינב 

והילאד26948. דודאייסרכ  ןב  דוד  םייח  ביבח  "וןוהתס , םילשוריסרת

ץבר26949. רורדערכ  ןב  איבל  הדוהי  דוד , "וןב  םילשורינשת

הובאד26950. םיקילאהיערכ  ןב  לאיחי  והיעשי  "ורגניזלש , ןודנולסשת

.26951< תורעה יטוקיל   > הדנ תוכלה  יתלפו  קחצייתרכ  "עיקצירטסיב , םילשורישת

"ר>26952. ופד  > יתלפו עטניתרכ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , הנוטלא Altonaכקת

םיכרכ26953.  2 יתלפו -  עטניתרכ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , עקת

םיכרכ26954.  3 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > יתלפו עטניתרכ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "וץישבייא , סשת

םיכרכ26955.  2 ראובמה -  יתלפו  עטניתרכ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , םילשוריסשת

הליהקבונאשכ26956. "דרפס  "דשח מח

םידלי26957. ןמלזונייהשכ  "הןמרדור , עשת

וניפאב26958. ןילבאהמשנהשכ  "גבתכ , קרבנשת ינב 

הריאמ26959. ןומדקהמשנהשכ  ימענ  תרמ  "טרכזל  "דסשת מח

ךרוא26960. .ירחשכ  ןרהא  "זבינ , קרבעשת ינב 

הדנ26961. ךרוא -  הרותרחשכ  רתכ  "פתבישי  שת

םיאשונ26962. םדאה -  "חךיתונייעמןנובתישכ  "דעשת מח

וניבלי26963. םהרבאגלשכ  ןב  ףסוי  "גןינקעאו , םילשוריסשת

קלח26964. וא  בקעירשכ  ןד  "טןהכ , תוגספעשת

רבדה26965. םהרבארשכ  ןועמש  יסנומגידניא ,

יאשונבתורשכ26966. תועדומ  תרבגהו  רקחל  ןוכמ 
ןוזמה "התורשכ  תפצסשת

םינימה26967. תעברא  ןרהאתורשכ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשורינשת

.26968( ינועבצ  ) םינימה תעברא  ןרהאתורשכ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשורינשת

תיבב26969. ןרהאתורשכ  עשוהי  ןב  לואש  "הלשגו , םילשורימשת

חספב26970. והילאתורשכ  ןב  םרמע  "דיערדא , םילשוריסשת

וירצומו26971. בלחה  באזתורשכ  "זןמטיו , נשת

םילכה26972. ןויצתורשכ  ןב  ןב  רכששי  "וןזח , תילעעשת רתיב 

םילכאמה26973. ןויצתורשכ  ןב  ןב  רכששי  "גןזח , תילעעשת רתיב 

תורשעמו26974. תומורת  ןוזמה -  השמתורשכ  "טאיו , םילשוריעשת

םיכרכ26975.  4 ןוזמה -  ןרהאתורשכ  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

הכלהכ26976. ןוזמה  רואמתורשכ  "גןהכ , דודשאנשת

םיכרעו26977. םיגשומ  חבטמה -  לאקזחיתורשכ  "דרפוס , "דשח מח

חבטמה26978. "וץבוקתורשכ  םילשוריסשת



הדגאבו26979. הכלהב  חבטמה  םשתורשכ  "בםוליעב  עשת

הדגאבו26980. הכלהב  חבטמה  םולשתורשכ  דוד  ביקנ , "" םילשוריעשת

תואקשמה26981. והילאתורשכ  ןב  םרמע  "חיערדא , םילשוריסשת

ןחלשה א26982. ריאמתורשכ  "גונונעו , םילשורינשת

ןחלשה ג26983. ריאמתורשכ  "הונונעו , םילשורינשת

ןחלשה ד26984. ריאמתורשכ  "וונונעו , םילשורינשת

ןחלשה ה26985. ריאמתורשכ  "חונונעו , םילשורינשת

ןחלשה ו26986. ריאמתורשכ  "סונונעו , םילשורישת

ןחלשה ז26987. ריאמתורשכ  "בונונעו , םילשוריסשת

ןחלשה ח26988. ריאמתורשכ  "הונונעו , םילשוריסשת

ףועב26989. תופרטו  השמתורשכ  ןב  ןימינב  "טרלדא , םילשורילשת

ינרדומה26990. חבטמב  תבשו  קחציתורשכ  יול  "טןירפלה , םילשורילשת

םיכרכ26991.  2 הכלהכ -  תורשוכתורשכ  "טינבר  הרומעשת ןולא 

השעמלו26992. הכלהל  לאויתורשכ  "וץיבוניבר , תובוחרעשת

חוליגה26993. תונוכמ  והילאתורשכ  "ויערד , קרבעשת ינב 

בטלא26994. זעובבאתכ  "חדאדח , הברצרת ג'

למאכלא26995. הימחנבאתכ  "זינולא , לשת

ףתנלא26996. הדוהיבאתכ  "אגויח ,' ביבאסשת לת 

.26997( תורגיאה רפס   ) לייאסרלא יולהבאתכ  סורדוט  ןב  ריאמ  "אהיפעלובא , סירפ Parisלרת

םיכרכ26998.  4 שיא -  היראבתכ  "דזיוהנייטש , םילשוריעשת

תמא26999. ןבבתכ  שובייפ  אגרש  םלושמ  ןירפלייה ,
ץריה "דילתפנ  ןילקורבעשת

םיכרכ27000.  3 תמא -  קחציבתכ  ןב  לאפר  "וןהכ , קרבסשת ינב 

לארשי27001. תיב  ןבוארבתכ  ןב  היעשי  "זרכייר , יניאס Seiniפרת

תדה27002. םחנמבתכ  םהרבא  ןב  רב  בוד  "סץיבומרבא , קרוי New Yorkרת וינ 

.27003< ןווי אטשוק , הילטיא , ימכח   > הצלמה הצלמהבתכ  "הבתכ  היציניולקת

םיכרכ27004.  5 ןותשנה -  קחציבתכ  השמ  ןב  םייח  ןויצ  ןב  "סיקצבול , םילשורישת

תויתואה27005. תרוצ  רפוסה -  ,בתכ  גרבסקילג בד -  ילתפנ  גרבנזור ,
"חלארשי שמשעשת תיב 

תובותכ27006. שדקה -  םולשבתכ  דוד  "ולטסירק , קרבעשת ינב 

םינשרדל27007. תולצנתה  אקארקמבתכ  השנמ  ןב  "דדוד  ןילבול Lublinלש

רפוס27008. םתחו  ,בתכ  רפוס לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
השמ ןב  ןימינב  לאומש  "טםהרבא  משת

ןורכז27009. תאז  לאומשבתכ  םהרבא  רעביירש , - רפוס
"וןימינב םילשורילשת

ןורכז27010. תאז  םהרבאבתכ  ןב  בקעי  "וילאפר , םילשוריעשת

םיכרכ27011.  2 רזעילאבתכ י"ד -  םהרבא  ןב  ףסוי  "וקשמד , השרו Warsawמרת

די27012. ןהכהבתכ  דוד  ןב  בוד  הדוהי  "דקינפוז , םילשוריסשת

רפסו27013. די  רפסובתכ  די  "נבתכ  םילשורישת

וכרעו27014. הילגנא ) ימכח  תופסות   ) אמרפ 933 די  לארשיבתכ  עמש , "חאת  ןגלשת תמר 

ןיסחוי27015. בילבתכ  ףסוי  ןב  והיעשי  לאומש  "ההפי , דווקילעשת



רשוי27016. שריהבתכ  יבצ  ןב  לואש  "דןיוול , ןילרב Berlinנקת

רשוי27017. םולשבתכ  ןב  לאומש  "ץררטסוא , ןילופ Russia-קת - היסור

.27018< תעדומ לארשי  יטבשב   > חילשל רשוי  דודבתכ  ןב  םהרבא  לאפר  "בהירא , ונרוויל Livornoנקת

ףירח27019. רבדו  רב נ"ט  ינידב נ"ט  השמ -  ןהכהבתכ  יבצ  ןב  השמ  "בןמיונ , רתסשתנמפשת

םיכרכ27020.  2 השמ -  השמבתכ  ןב  רשא  בקעי  "זןמדלפ , םילשורימשת

.27021< רפוס טע   > רחבנ לפוקבתכ  בקעי  ןב  השמ  "הכ"ץ , גרפ Pragueסת

.27022< רפוס בתכ  ידימלת  ןוכמ   > ןיטיג רפוס  השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "ברפוס , םימודאפשת הלעמ 

םיכרכ27023.  8 "ס > - שה לע   > רפוס השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "חרפוס , םילשורינשת

םיכרכ27024.  3 תושרד - >  > רפוס השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "חרפוס , םילשורימשת

םיכרכ27025.  4 "ת > - וש  > רפוס השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  - רפוס , "ג לרת
"ד הבלסיטרב Bratislavaנרת

םיכרכ27026.  2 הרותה > - לע   > רפוס השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  - רפוס , "ג לרת
"ד הבלסיטרב Bratislavaנרת

ע"ז27027. תועובש , ב"ב , ב"מ , ב"ק , רפוס -  השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "דרפוס , םילשורילשת

הרותה27028. לע  שדחה  רפוס  השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "טרפוס , םילשורימשת

תושדחה27029. רפוס  השמבתכ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "טרפוס , םילשורימשת

תבשב27030. רתס  בדבתכ  ןב  לארשי  "לןזור , םילשורישת

םכל27031. לארשיובתכ  רוא  "גתבישי  הוקתסשת חתפ 

םכל27032. קחציובתכ  "דןרוקלדנמ , "דשח מח

םכל27033. םכלובתכ  "עובתכ  קרב Bene Berakשת ינב 

תורודל27034. עשוהיינובתכ  "סךרכב , ןויצעשת רוא 

תורודל27035. השמינובתכ  ןב  בקעי  "חללה , םילשורינשת

תורודל27036. םהרבאינובתכ  ןב  םולש  ףסוי  "גבישילא , םילשוריעשת

תורודל27037. השמינובתכ  "בןמפואק , קרבעשת ינב 

תורודל27038. בושטידרבמינובתכ  ריאמ  ןב  קחצי  "דיול  םילשוריסשת

םירופ27039. תורודל -  השמינובתכ  ןב  קחצי  יחיבא  "ולגיב , המידקעשת

תוקיתע27040. יבצתובתכ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "גיקסבייארג , םילשוריצרת

םיכרכ27041.  2 ירמ -  אבא  ןרהאיבתכ  ןב  דוד  לאומש  "בןיקלאוו , משת

לאונמע ז"ל27042. הנוי  "ר  רה וניבא  הנוייבתכ  "ולאונמע , םילשוריעשת

והילא27043. םהרבא  והילאיבתכ  םהרבא  "דןיקטאלפ , עשת

.27044( הדגאבו הכלהב   ) א םיחא -  םוחניבתכ  ןב  יכדרמ  ךורב  "דיקצינזוגאר , ,צרת םלשורי

שא27045. ביליבתכ  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
"אהירא הטנלג Galantaצרת

שרדמה27046. תיב  יכדרמיבתכ  ןב  והירמש  "בםיובלפפא , בושטידרב Berdichevערת

.27047< השדח הרודהמ   > לארשי תיב  קיזיאיבתכ  קחצי  םייח  - רש , "ג פרת
"א ןילרב Berlinצרת

םיכרכ27048.  3 לארשי -  תיב  קיזיאיבתכ  קחצי  םייח  - רש , "ג פרת
"א ןילרב Berlinצרת

היפרגוילביב27049. לסרק -  .ג  לכימיבתכ  לאיחי  ןב  לצג  "ולסרק , דולמשת

םיכרכ27050.  4 ןילי -  דוד  עשוהייבתכ  ןב  דוד  "חןילי , םילשורילשת



םיכרכ27051.  2 "ל -  צז ןיקנעה  והילא  ףסוי  יבר  ןואגה  רזעילאיבתכ  ןב  והילא  ףסוי  ןיקנה ,
"אסומינולק משת

םיכרכ27052.  2 גרבנייו -  בקעי  לאיחי  יבר  ןואגה  השמיבתכ  ןב  בקעי  לאיחי  "חגרבנייוו , נשת

םינואגה27053. היראיבתכ  םייח  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"חיולה בוקרטויפ Piotrkowפרת

"ז27054. ירגהו "ח  רגה - יבתכ  יולה בד  ףסוי  ןב  םייח  קיציבולוס ,
יולה םייח  ןב  באז  קחצי  קיציוולוס ,

"י27055. רגה בושטעלמיבתכ  קחצי  "חיבר  םילשוריסשת

"ל27056. צז קוק  "י  ארגה יבציבתכ  לאומש  ןב  קחצי  "חלפרו , םילשוריצרת

םיכרכ27057.  2 "ש -  ירגה םהרבאיבתכ  ןב  םולש  ףסוי  "גבישילא , םילשוריעשת

םישודק27058. תעדה  רשאיבתכ  ןב  דוד  םהרבא  "וןאמראוו , םילשורינשת

םייח27059. ץפחה  השמיבתכ  "דסילג , םילשורימשת

יבצ27060. ןב  ןוכמב  םיינמיתה  דיה  ףסוייבתכ  "ביבוט , םילשורימשת

יבצ27061. ןב  ןוכמב  ברגמה  ידוהי  לש  דיה  היראיבתכ  ןב  ףסוי  "י , "גביבא םילשורינשת

יבצ27062. ןב  ןוכמב  סרפ  ידוהי  לש  דיה  ןונמאיבתכ  "ורצנ , םילשורימשת

םיכרכ27063.  2 הנבודמ -  דיגמה  דיגמהיבתכ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( אנבודמ

 - "ב ישת
"ג ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ27064.  7 םלקמ -  אבסה  לארשייבתכ  ןב  לסיז  החמש  "בויז , קרבנשת ינב 

הירוטסה27065. ינורדנסכלאהיבתכ  "זןוליפ  ביבא Tel Avivצרת לת 

בוקארמ27066. יולעה  יכדרמיבתכ  השמ  ןב  והילא  םהרבא  "גןלפק , כשת

"ל27067. חמרלש הלבקה  ריאמיבתכ  "טוהינב , םילשורילשת

שודקה27068. ףסוייבתכ  ןב  ביל  "נהירא  קרבשת ינב 

םיכרכ27069.  5 תימראב -  שדקה  לארשייבתכ  ןב  רדנסכלא  - רברפש , "ט ישת
"ג ןדיל Leidenלשת

רגילז27070. ףסוי  ברה ד"ר  יולהיבתכ  לאומש  ןב  ףסוי  "ץרגילז , םילשורירת

רדא27071. טבש  תבט  שריה -  ברה  לאפריבתכ  ןב  ןושמש  "חשריה , םילשורישת

ןמשיפ27072. ןהכה  .ל  .י  ברה  םחנמיבתכ  ןב  ילתפנ  םחנמ , "וןב  םילשורישת

םיכרכ27073.  4 יעלקלא -  הדוהי  ברה  יחיבתכ  המלש  ןב  הדוהי  "היעלקלא , ,לשת םילשורי

אנידוממ27074. הירא  הדוהי  ברה  קחצייבתכ  ןב  הירא  הדוהי  "והנידומ , טספדוב Budapestסרת

םיכרכ27075.  2 דנאלדירפ -  ןתנ  ברה  ףסוייבתכ  ןב  ןתנ  "מדנאלדירפ , םילשורישת

יקסבוחיב27076. "א  חרה ןהכהיבתכ  רזעילא  םייח  "ניקסבוחיב , שת

"א27077. בטירה יליבשאיבתכ  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ז( ,טשת קרוי - וינ

הלבקה27078. תמכחב  ונאפמ  "ע  מרה היראיבתכ  ןב  ףסוי  "י , "דביבא םילשורישח

רוש27079. בקעי  יבר  ןואגה  ישודיחו  קחצייבתכ  עשילא  ןב  בקעי  "ארוש , קרבנשת ינב 

ןאסמלת27080. ימכחו  םייחיבתכ  יבצק , ןתנ -  "עןאייג , םילשורישת

םיכרכ27081.  3 םייח -  םייחיבתכ  "זןמדירפ , עשת

ןיזור27082. תיבל  םינושאר  םידיסח  תורמאיבתכ  "גטקל  םילשורינשת

סוטיקט27083. סוילנרוקיבתכ  "הסוטיקאט , ,צרת םילשורי

דודיבתכ י"ד27084. ףסוי  "הןיילק , לואירטנומסשת



די27085. רדנסכלאיבתכ  ןב  השמ  םירפא  רניפ ,
דניקסיז

 - "א כרת
"ל ןילרב Berlinרת

ןיבוריע27086. די -  ןנחוייבתכ  "פףשד , שת

הלבקב27087. די  רותראיבתכ  ןב  םושרג  "ץםולש , םילשורירת

םירפסה27088. תיב  תורצואמ  םירחבנ  םיסופדו  די  יבתכ 
ימואלה

ימואלה םירפסה  "התיב  םילשורימשת

הניטאלאפה27089. תיירפס  תורצואמ  םיירבע  די  יבתכ 
ימואלהאמראפב םירפסה  "התיב  םילשורימשת

.27090'( ריכזמה  ' ךותמ  - ) שדוק די  בייליבתכ  הדוהי  "דרנורג , שח

םיכרכ27091.  6 "ם -  במרה לש  די  "ם)יבתכ  במר  ) ןומימ ןב  דיהשמ  דיבתכ  בתכ 

ילבבה27092. דומלתה  לש  די  םימוליציבתכ  "דרחבמ  םילשורילשת

.27093< טטשנזיא  > יליזרב עשוהי  השמיבתכ  ריאמ  ןב  עשוהי  "גיליזרב , ,ערת ופי

הפי27094. קחצי  יכדרמיבתכ  ןב  קחצי  "דהפי , םילשוריצרת

"ה27095. אמ םהרבאיבתכ  ןב  הירא  יכדרמ  ץיוורוה ,
יולה "טבקעי  םילשוריעשת

םיכרכ27096.  3 יקסנאילסאמ -  םייחיבתכ  ןב  שריה  יבצ  "טיקסנאילסאמ , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ27097.  2 גארפמ -  "ל  רהמ "ליבתכ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "כגארפמ םילשורישת

הרריא27098. "ם  רהמ השמיבתכ  "חהרריא , םילשוריסשת

"ח27099. ירהמ עשוהייבתכ  ןב  םייח  לארשי  גרובצאק ,
ןהכה יבצ  "אדוד  ץו Vacערת

"ח)27100. וא  ) ןיקסיד "ל  ירהמ ןביבתכ  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"גןימינב םילשוריסשת

"א27101. צרהמ בונידמיבתכ  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ח- סשת

"ג27102. שרהמ השמיבתכ  ןב  לאומש  "גזיורג , ץו Vacסרת

"ק>27103. ומל םינושאר   > לעשיפ ירעה  ןוכמ  תשירדליבתכ  לשיפ  ירה  ןוכמ  .םילשורי 
"זדומלתה םילשוריצרת

םיכרכ27104.  2 "ן -  שבמ םחנמ  יבציבתכ  םייח  ןב  םחנמ  "ן , - שבמ "ח פרת
"ג םילשוריצרת

םיכרכ27105.  4 יכדרמ -  המלשיבתכ  ןב  יכדרמ  "טןעשמ , וקיסקמעשת

השמ27106. השמיבתכ  "סןמדירפ , שת

םיירבע27107. החפשמ  ןבואריבתכ  ןב  באז  "ץגרבצרה , ,רת םלשורי

םישדק27108. זרא -  יפנע  באזיבתכ  הירא  ןב  םהרבא  "פץיברוג , םילשורישת

זפ27109. עשוהייבתכ  םהרבא  "גגרבדלוג , םילשוריסשת

םלועה27110. תאירב  לע  ינורדנסכלאה -  ןוליפ  ינורדנסכלאהיבתכ  "אןוליפ  םילשוריצרת

גרברוט27111. סחניפ  רדנסכלאיבתכ  בקעי  ןב  סחניפ  גרברוט ,
ןהכה "גרדנס  ,ישת קרוי - וינ

"ט27112. וי תופסותה  לעבל  הלבק  ןאמפיליבתכ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "זןב  םילשוריסשת

ב27113. העבראו -  םירשע  שדק  השרויבתכ  .ך  " רת .ך  " - נת "ך רת
"ב השרו Warsawכרת

םיכרכ27114.  5 םישדחה -  בקעי  תולהק  ץרפיבתכ  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "חיקסביינק , קרבנשת ינב 



שדוק27115. החסישפמיבתכ  רשא  ןב  קחצי  "ובקעי  השרו Warsawפרת

שדוק27116. הליהקיבתכ  "חץאקנומ .' פרת

םיכרכ27117.  3 ההגה > - ילע   > שדוק קחצייבתכ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , שת

תוצילמו27118. שדוק  ידיבתכ  רזעילא  ןב  ןועמש  "ך,רדלג , קת ], םדרטשמא

תמא27119. ימכחמ  שדוק  "חיבתכ  פרת .שדוק  "חיבתכ  ןילבול Lublinפרת

תמא27120. ימכחמ  שדוק  "ביבתכ  כרת .שדוק  "ביבתכ  בובלכרת  Lvov

תמא27121. ימכחמ  שדוק  "דיבתכ  מרת .שדוק  "דיבתכ  השרו Warsawמרת

םירקי27122. םיטוקיל  "מ -  מר שדוק  םייחיבתכ  יכדרמ  םינאלס , השמ -  - רנדימ , "ו כשת

םיכרכ27123.  2 ןייטשפא -  םהרבא  לארשייבתכ ר ' ןב  םהרבא  - ןייטשפא , "י שת
"ז םילשוריישת

םיכרכ27124.  3 קיזייא -  והילאיבתכ ר ' יכדרמ  ןב  קיזייא  "נייווש , שת

"ב27125. וש עשאי  "ביבתכ ר ' וש עשאי  "דיבתכ ר ' םילשורישח

ןילביר27126. ףסוי  ןימינביבתכ ר ' םהרבא  ןב  ףסוי  "דןילביר , םילשורישח

.27127, םינינתה רמאמ  האיפ , רפס  ןובית -  ןבא  השמ  יבתכ ר '
"ג בשר תורהזא  לאומששוריפ  ןב  השמ  ןובית , - "עןבא עבששת ראב 

םיכרכ27128.  2 "ה -  חא יבר  אייחיבתכ  אבא  "חשריה , קרבנשת ינב 

םיכרכ27129.  2 לאיחי -  יבר  לאיחייבתכ  "בהטריווטוג , קרבסשת ינב 

היפארגוילביב27130. ןידמע  בקעי  יבר  קחצייבתכ  "דלאפר , םילשורישח

א27131. ןליא -  רב -  ריאמ  יבר  הדוהייבתכ  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "ירב םילשורישת

לידנעמ27132. יבר  ףסוייבתכ  לידנעמ  םחנמ  "גסקאז , עשת

יולב27133. השמ  יבר  המלשיבתכ  קחצי  ןב  השמ  "גיולב , םילשורימשת

וטאצול27134. םייח  השמ  יבר  םחנמיבתכ  ןב  ילתפנ  םחנמ , "אןב  םילשוריישת

ןמחנ27135. יבר  ןתניבתכ  ןב  רזעילא  "אןמנייטש , מביבאישת לת 

ונרופס27136. הידבוע  יבר  בקעייבתכ  ןב  הידבוע  "זונרופס , םילשורימשת

םיכרכ27137.  3 ינודא -  לאומש  יבר  לאומשיבתכ  ינאזרב , "גינודא  תיליעסשת רתיב 

יקרפ27138. עברא , לש  ןחלש  חמקה , דכ  ייחב -  וניבר  יבתכ 
הואלחתובא ןבא  רשא  ןב  "לייחב  םילשורישת

םיכרכ27139.  3 הבוצ -  םראמ  ןהכה  םייח  וניבר  הבוציבתכ  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  "הםייח  םילשורינשת

םיכרכ27140.  3 הקסנופ - ) הד   ) בהובא קחצי  וניבר  )יבתכ  ישילשה  ) קחצי "זבהובא , םילשוריסשת

םיכרכ27141.  2 גרובצריוומ -  יולה  בד  קחצי  וניבר  יולהיבתכ  החמש  ןב  בד  קחצי  "ברגרבמב , נשת

"ק>27142. הומ  > א "ן ) במרה  ) ןמחנ ןב  השמ  וניבר  "ן)יבתכ  במר  ) ןמחנ ןב  "גהשמ  םילשוריכשת

"ק>27143. הומ  > ב "ן ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ  וניבר  "ן)יבתכ  במר  ) ןמחנ ןב  "דהשמ  םילשוריכשת

יודנל27144. .ח  .ש  ריאמיבתכ  השמ  ןב  םייח  לאומש  "היודנאל , ,צרת השרו

םירדנ27145. יקסבוזור -  לאומש  יבר  ןואגה  ירועיש  דודיבתכ  לכימ  ןב  לאומש  "ויקסבוזור , קרבעשת ינב 

לאומש27146. לאוייבתכ  ןב  לאומש  "זגרבדלאוו , בוקרק Cracowסרת

לארשי27147. תראפת  הילדגיבתכ  ןב  לארשי  "אץישפיל , םילשוריפשת

ץריהםיבתכ27148. ילתפנ  "דןאמרא , ביבא Tel Avivשת לת 

ןויבאה27149. לימרתמ  םהרבאםיבתכ -  ןב  קחצי  םייח  "וןינוב , ,צרת השרו

םיכרכ27150.  3 בוטםיבתכ -  - םוי ןב  ריאמ  רזעילא  ץישפיל ,
אפיל

 - "ז שת
"ז םילשוריישת



םיכרכ27151.  3 ןבוארםיבתכ -  ןב  קחצי  ןרהא  "דיקסנלסז , כשת

םיכרכ27152.  3 דודםיבתכ -  ןב  ףסוי  "טחפאק  םילשורימשת

םיכרכ27153.  2 והילאםיבתכ -  ןב  בקעי  "לםייהנזור , קרבשת ינב 

רפסב27154. באזםיבתכ  ןב  לליה  "ביקסבוכאלמ , היפלדליפ Philadelphסרת

לארשי27155. תבל  יכדרמםיבתכ  יבצ  תב  לידנארב  "זםיוב , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ27156.  2 תבח -  תודלותל  אבאםיבתכ  םהרבא  רשא  רתלא  בונאיורד ,
לצג םיקילא  חספ  ןב 

 - "ט ערת
"ב ,צרת ביבא - לת הסידוא - 

הזינגהמ27157. בקעיםיבתכ  8ןאמ , יטנסניס1937 - 

האושה27158. ימימ  קחציםיבתכ  "וראיורב , םילשוריעשת

םירחבנ27159. אשוזםיבתכ  רדנסכלא  "דןמדירפ , םילשורימשת

םירחבנ27160. ןנחלאםיבתכ  ןב  ףסוי  עשוהי  "דליירפ , קרוי New Yorkפרת וינ 

םירחבנ27161. ןמלזםיבתכ  המלש  ןב  קחצי  "וראיורב , ביבא Tel Avivטשת לת 

םירחבנ27162. םחנמםיבתכ  ןב  ןתנ  "גםיובנריב , םילשורישת

םירחבנ27163. טידנבםיבתכ  ךורב  ןב  קחצי  לארשי  "זכ"ץ , קרוי New Yorkערת וינ 

םירחבנ27164. ןאמפילםיבתכ  םהרבא  ןב  קחצי  "חםיובנסינ , ,שת םילשורי

םירחבנ27165. לאיתוקיםיבתכ  "אגרובצניג , םילשוריכשת

םיכרכ27166.  2 םירחבנ -  שריהםיבתכ  יבצ  ןב  םהרבא  - רנילרב , "ה שת
"ט םילשורישת

םיכרכ27167.  2 םירחבנ -  ןהכהםיבתכ  לאירבג  ןב  םהרבא  - הידבוע , "ב שת
"ד םילשורישת

םיכרכ27168.  2 םירחבנ -  רזעילאםיבתכ  ןרהא  ןב  ללה  "ףןילטייצ , ,רת השרוו

םיכרכ27169.  2 םירחבנ -  עשוהיםיבתכ  ןב  דוד  - ןילי , "ו צרת
"ט ,צרת םילשורי

םיכרכ27170.  4 םייאופר -  "ם)םיבתכ  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  ת"ש
"ב םילשורישת

חול27171. לע  יולהםבתכ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

ךביל27172. חול  לע  הרותםבתכ  ישודיח  קרבץבוק  ינב 

תובותכ27173. תאז -  בקעיבותכ  ןב  ןוני  "טשמש , םילשוריעשת

רפסב27174. ןורכז  תאז  ןבבותכ  לבייפ  אגרש  יכדרמ  ןייטשנרוב ,
לפוק "ובקעי  בוקרק Cracowמרת

רפסב27175. ןורכז  תאז  תדהבותכ  ירמוש  םיארי  תדע  להק  "ה.טסוח  ודרגוניוצרת  Vinogradov

.271762 הרעש -  תומחלמ  בישמו  תמא  ירבד  רשי  בותכ 
ןהכהםיכרכ יבצ  ןב  באז  בקעי  "הרכרב , ץיבונר Chernovtsyפרת צ'

רמאל27177. קחציבותכ  "טיולה , "דעשת מח

םיכרכ27178.  2 םייחל -  בקעיבותכ  קחצי  ןב  םייח  "חםהרבא  הנליו Vilnaירת

.27179< ןמיירפ תרודהמ   > םש )בותכ  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "גםהרבא  קרבסשת ינב 

םיכרכ27180.  2 םש -  )בותכ  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "זםהרבא  םילשוריישת

םלשה27181. םש  )בותכ  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "טםהרבא  םילשוריכשת

התכלהכ27182. רזעילאהבותכ  לאומש  "וןרטש , קרבנשת ינב 

ןמית27183. חסונ  ןמיתהבותכ  חסונ  "דהבותכ  קרבשח ינב 

ןאטסניגפאו27184. הרכוב  סרפמ  תורטועמ  ןבוארתובותכ  ינאשק ,



ןודנולםיבותכ27185. .ט  " שת .ך  " "טנת ןודנולשת

םינורחא27186. "זםיבותכ  פרת .םיינוציח  "זםירפס  ןילרב Berlinפרת

םינורחא27187. "דםיבותכ  נרת .םיינוציח  "דםירפס  השרו Warsawנרת

םינורחא27188. "וםיבותכ  כשת .םיינוציח  "וםירפס  םילשוריכשת

םיכרכ27189.  3 םינורחא -  םינורחאםיבותכ  "דםיבותכ  ביבא Tel Avivשח לת 

טפשמב27190. דודםיבותכ  ןב  עשוהי  דעיבא  "זהרגס , הווקתעשת חתפ 

"ג27191. בלרו "י  שר שוריפ  םע  ילופנםיבותכ  .ח  " מר .ך  " "חנת ילופנ Naplesמר

.27192< ברע ןושלב  "י  תכ  > "ג סר שוריפו  םוגרת  םע  ןואגםיבותכ  ףסוי  ןב  "יהידעס  "יתכ תכ

רוא27193. ףסויתנותכ  ןב  והילא  "גןגרפיא , דודשאעשת

ףסוי27194. השמתנותכ  קחצי  ןב  ףסוי  "גויקיטנומ , יקינולש Salonikaכקת

ףסוי27195. ןורכזתנותכ  "ארפס  סשת

ףסוי27196. םולשתנותכ  ןב  ףסוי  "חיאבג , Tunisסשת דודשא

ףסוי27197. ףסויתנותכ  ןב  והילא  "גןגרפיא , דודשאעשת

םיכרכ27198.  5 ףסוי -  הדוהיתנותכ  ןב  ףסוי  - וגודריב , "ב פרת
"ג תפצ Safedשת

רמא27199. ףסוילו  ףסוי , םשתנותכ  "דםוליעב  "דשח מח

םיספ27200. םייחתנותכ  ןב  ריאמ  בקעי  "חאוודאפ , גרבסגינקירת
Koenigsberg

םיספ27201. ןהכהתנותכ  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"והאנלופמ בובל Lvovכרת

םיספ27202. גארפמתנותכ  יולה  קחצי  ןב  "דףסוי  ןילבול Lublinעש

םיספ27203. הלשימרפמתנותכ  השמ  ןב  "אףסוי  ןילבול Lublinנת

.27204< השדח הרודהמ   > םיספ ןהכהתנותכ  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"אהאנלופמ םילשוריעשת

םיספ27205. ןנחויתנותכ  "טךאלב , ןודנולפרת

םיספ27206. ףסויתנותכ  ןב  והילא  "וןגרפיא , דודשאעשת

םאר27207. החמשתופעותכ  ןב  רזעלא  לאומש  "דםאר , םילשוריסשת

םדק27208. ינמ  ינורדנסכלאהתותכ  "חןוליפ  גרפצקת

הרות27209. רפס  תביתכ  הרורב -  םשהביתכ  "אםוליעב  רפסעשת תירק 

התכלהכ27210. לכימהביתכ  לאיחי  ףסוי  ןב  בקעי  "וןיילק , הפיחסשת

םייחל27211. בודהביתכ  רכשי  םייח  "וסורג , נשת

המת27212. ןהכההביתכ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

הטסורינ27213. סומלוקב  "ם  תס ןועמשתביתכ  ןב  והילא  "דןהכ , דודשאשח

הרות27214. םייחתביתכ  ףסוי  ןב  ןרהא  המלש  "זךולב , םילשוריסשת

רואמל27215. ןנחויתיתכ  ןב  ריאמ  "בץיפש , נקת

רואמל27216. המלשתיתכ  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

רואמל27217. לארשיתיתכ  ןב  םהרבא  "הוסניפ , םילשורינשת

םיכרכ27218.  3 רואמל -  ריאמתיתכ  "וןמסוז , רפסעשת תירק 

םיכרכ27219.  9 רואמל -  יבצתיתכ  ןב  בקעי  "ולבנע , םילשוריעשת

םיכרכ27220.  8 שרדמה -  תיב  רשויילתכ  ירעש  - תבישי  "א םילשוריפשת

ארתב27221. אבב  לכיה -  רזעילאילתכ  לכיה  תבישי  "דץבוק  דעלאשח



םיכרכ27222.  17 לתכהונלתכ -  תבישי  "אץבוק  םילשורילשת

רתסא27223. תליגמ  לע  קחצי > ראפ   > ריפוא ןבםתכ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "הרדנסכלא  קרבעשת ינב 

רתסא27224. תליגמ  לע  והילא > ראב   > ריפוא ןבםתכ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ברדנסכלא  םילשוריעשת

םיכרכ27225.  3 ריפוא -  םולשםתכ  ןב  ריפוא  'י , "אגנט "צסשת לשאר

רתסא27226. תליגמ  לע  ריפוא  ילתפנםתכ  ןב  והילא  "זהידבוע , םילשוריסשת

.27227< השדח הרודהמ   > זפ 'םתכ  ץירטומסמ קחצי  ןב  שריה  "ויבצ  םילשוריעשת

םיכרכ27228.  4 זפ -  ןועמשםתכ  "האיבל , ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ27229.  2 זפ -  'םתכ  ץירטומסמ קחצי  ןב  שריה  "גיבצ  טסיפוק Kopysצקת

םיכרכ27230.  4 השדח > - הרודהמ   > זפ ןועמשםתכ  "דאיבל , םילשוריעשת

חרפי27231. המלשרמתכ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

רוא27232. המלשתונתכ  ןב  בקעי  ביבח , - "דןבא םדרטשמאמת
Amsterdam

רוא27233. קחציתונתכ  ןב  ריאמ  "דריזראוו , רדואדיקת טרופקנרפ 
Frank

.27234< השדח הרודהמ   > רוא קחציתונתכ  ןב  ריאמ  "גריזראוו , םילשוריעשת

רוא27235. ןושרגתונתכ  "נשורפ , םילשורישת

םיכרכ27236.  2 רוא -  ןהכהתונתכ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

םיכרכ27237.  2 רוא -  שריהתונתכ  יבצ  ןב  ריאמ  "ותוילגרמ , בושטידרב Berdichevעקת

רוע27238. קחציתונתכ  ןב  ףסוי  ןמלז  "זינולא , ןילבד Dublinטשת

ףסוי27239. קחציתנתכ  ןב  ףסוי  ןמלז  "טינולא , ןילבד Dublinישת

הנוהכ27240. קחציתנתכ  ןב  ףסוי  ןמלז  "דינולא , ןילבד Dublinכשת

רעיה27241. יצעב  קחציחופתכ  ןב  ישיבא  "אינרהט , םילשוריסשת

.27242< ןומדק שרדמ   > רעיה יצעב  קחציחופתכ  ןב  ישיבא  "גינרהט , םילשוריסשת

דפאה27243. יבצתפתכ  ןב  הירא  "הסחניפ  הלשימרפ Przemyslנרת

םיכרכ27244.  8 טפשמבו ע"פרתכ -  הלכלכב  םירקחמ 
"והרותה נשת

ץבוק27245. אתיירוא -  הרותהרתכ  רזנ  "טתבישי  םילשורינשת

דעל27246. םיכומס  והילא -  לאפררתכ  "חןהכה , םילשוריסשת

םירפא27247. לשיפרתכ  לאירתכ  "זשרוכט , ביבאכשת לת 

ארקמה27248. לש  לבוקמה  חסונהו  הבוצ  םרא  יכדרמרתכ  "זראיורב , םילשורילשת

דוד27249. םייחרתכ  ןב  והילא  "אןופלח , םיבלעשסשת

דוד27250. ןורכזרתכ  "הרפס  וקיסקמעשת

םיכרכ27251.  2 דוד -  חנרתכ  ןב  דוד  לאירתכ  "חןילפאק , םילשוריכשת

חנ27252. תודלות  אנינת -  דוד  חנרתכ  ןב  דוד  לאירתכ  "גןילפאק , ןודנולמשת

יעסמ27253. - תקוח תעדה -  םשרתכ  "גםוליעב  םילשוריעשת

ידוהיה27254. בקעירתכ  ןב  יכדרמ  הירא  ץיבוניבר ,
"טןרהא םילשוריפרת

ךלמה27255. ללהרתכ  ןב  ןרהא  לאירתכ  "וןתנ , השרו Warsawנרת

"ם)27256. תס תוכלה   ) ךלמה ןועמשרתכ  "דירסל , דודשאסשת



תבשה27257. רברתכ  בוד  ןב  ביל  הדוהי  "אגרובזניג , סיאולשת .טס   St. Louis

םייח27258. םייחרתכ  לאירתכ  "חבורזעילא , םילשורינשת

המכח27259. קחצירתכ  ןב  ףלוו  באז  םייח  - םלשורי , "ם רת
"א ,מרת םלשורי

תווצמ27260. בוט -  יולהרתכ  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "ודעלג , חרפתעשת

תודמעמו27261. םילהת  לע  הנוהכ -  רתכ  ףסוי , רודיסרתכ  ךותמ   ) השמ ןב  ףסוי  יזנכשא ,
( ףסוי ת"סרתכ  "ט -  ןילרב Berlinנת

העושי27262. אגרשרתכ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"גשובייפ בוקרטויפ Piotrkowערת

העושי27263. רזעלארתכ  ןב  השמ  "חןייד , "דיקת מח

א27264. הנוהכ -  שירברתכ  בוד  ןב  םהרבא  קחצי  "הכ"ץ , הוקלוז Zholkvaסקת

הנוהכ27265. "דץבוקרתכ  משת

הנוהכ27266. ןהכהרתכ  לאירזע  ןב  שריה  יבצ  "דקלוו , םילשוריסשת

הנוהכ27267. המלשרתכ  ןב  ללה  'ק , "דצלופ "דשח מח

הנוהכ27268. ןהכהרתכ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "דיקחצי , סינות Tunisסרת

הנוהכ27269. ןהכהרתכ  קחצי  ןב  דוד  הראל , "טיד  גרובמה Hamburgכת

םיכרכ27270.  3 הנוהכ -  ץרפרתכ  ןב  דוד  רב  בוד  "וןאמפיר , ןילרב Berlinלרת

םיכרכ27271.  2 הנוהכ -  אנינחרתכ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "בןהכה , היכרבסשת

םיכרכ27272.  2 השדח > - הרודהמ   > הנוהכ שירברתכ  בוד  ןב  םהרבא  קחצי  "טכ"ץ , קרבמשת ינב 

הנהכ27273. םהרבארתכ  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "חריאמ  Drogobychנרת ץיבוהורד '

הרותל27274. שריהרתכ  יבצ  ןב  ךורב  - ןירפלייה , "ג ערת
"ד בובלערת  Lvov

לארשי27275. םע  לש  חצה  שדוקה  ןושל  אטבמ  יולהרתכ  קחצי  ףסוי  ןב  לאיחי  "בןושש , םילשורימשת

בל27276. יכרעמ  הכולמ -  ןהכהרתכ  ביל  הירא  "זאריפש , םילשוריסשת

ןמא27277. תיינע  יניינע  הכולמ -  םוחנרתכ  "דרנטסק , םילשורישח

הכולמ27278. בקעירתכ  ןב  יבצ  "גףולז , הירבטעשת

תור27279. תליגמ  רואב  הכולמ -  םייחרתכ  ןב  והילא  "וןופלח , ןוליאעשת ףונ 

הכולמ27280. שפנרתכ  תבישמ  רסומה  "דתרובח  תיליעשח ןיעידומ 

הכולמ27281. םשרתכ  "סםוליעב  םילשורישת

הנשה27282. שאר  הכולמ -  הדוהירתכ  המלש  "אןזח , "דפשת מח

םיכרכ27283.  3 הכולמ -  םהרבארתכ  ןב  ןרע  "חהרבכ , םיקפואסשת

םיכרכ27284.  25 הכולמ -  םימחררתכ  אסכ  תבישי  ירגוב  "אדוגיא  קרבעשת ינב 

תוכלמ27285. "ז)רתכ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "עןב  קרבשת ינב 

תוכלמ27286. ךורברתכ  ןב  קחצי  יש  "עאגרש , םילשורישת

תוכלמ27287. והילארתכ  ןתנ  "וטור  קרבנשת ינב 

תוכלמ27288. דאדגבמרתכ  והילא  ןב  םייח  "ס,ףסוי  רת ], םלשורי

תוכלמ27289. ףסוירתכ  היננח  "זךבנזייא , "דעשת מח

.27290< השדח הרודהמ   > תוכלמ הדוהירתכ  ןב  המלש  לוריבג , - "דןבא "דשח מח

םיכרכ27291.  2 תוכלמ -  הדוהירתכ  ןב  המלש  לוריבג , - "הןבא ביבא Tel Avivשת לת 

.27292( יסראפ ןושלב  הקתעה  םע   ) תוכלמ הדוהירתכ  ןב  המלש  לוריבג , - "הןבא םילשורינרת



םיכלמ27293. יולהרתכ  בקעי  ןב  םהרבא  "דרדוהמ , ביבא Tel Avivישת לת 

יכדרמ27294. )רתכ  ךרוע  ) היננח ןב  יכדרמ  "אןילוסא , דודשאנשת

ארוהנ27295. חנרתכ  ןב  דוד  לאירתכ  "דןילפאק , םילשוריסשת

הליפת27296. רודיס  ךותמ  הליפתה  שוריפ   > ארוהנ רתכ 
< אטפאמהרשי ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "אןרהא  עשת

המלש27297. םוחנ  רתכ 
, המלש םוחנ  רתכ  ללוכ  ץבוק 

"וןילראק םילשוריעשת

והיעשי27298. םרמע  םשרתכ  "דםוליעב  דווקילשח

יבצ27299. יבצרתכ  ןב  החמש  "וץיבורטלפ , םילשוריסרת

ארקיו27300. תומש , קידצ -  העושירתכ  השמ  ןב  הדוהי  "טהייתפ , םילשורימשת

השודק27301. וטניפרתכ  תחפשמ  ימכח  "אתודלות  Tunisעשת דודשא

ב27302. םולש -  ינרותרתכ  "אןוחרי  םילשורינשת

המלש27303. םהרבארתכ  המלש  "בןורק , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ27304.  5 המלש -  םייחרתכ  ןב  והילא  "פןופלח , ןולייאשת ףונ 

םיכרכ27305.  2 המלש -  המלשרתכ  "אינברהש , פשת

בוט27306. םש  דודרתכ  ןרהא  "בץיבוביל , דנלבילקסשת

בוט27307. םש  הדוהירתכ  םהרבא  יקסנישולאיזד ,

םיכרכ27308.  4 בוט -  םש  "ט)רתכ  שעב  ) רזעילא ןב  "זלארשי  ,ישת קרב ינב 

םיכרכ27309.  3 בוט -  םש  בקעירתכ  ןב  בוט  םש  "ודמלמ , היצנו Veniceנש

םיכרכ27310.  2 בוט -  םש  קחצירתכ  ןב  ישיבא  "סינרהט , םילשורישת

םיכרכ27311.  4 בוט -  םש  לאפררתכ  קחצי  ןב  בוט  םש  ןיגאג ,
"חוהיקזחי םילשורינשת

.27312< השדח הרודהמ   > םלשה בוט  םש  "ט)רתכ  שעב  ) רזעילא ןב  "בלארשי  עשת

םיכרכ27313.  2 םלשה -  בוט  םש  "ט)רתכ  שעב  ) רזעילא ןב  "דלארשי  סשת

םיכרכ27314.  2 ראובמו -  שרופמ  בוט  םש  "ט)רתכ  שעב  ) רזעילא ןב  "ולארשי  םילשוריעשת

הרות27315. ןהכהרתכ  היעשי  םייח  "אגרבסרבלאה , ןילבול Lublinסרת

הרות27316. לארשירתכ  בקעי  ןב  ןועמש  "זןירפלייה , םילשורישת

הרות27317. השמרתכ  ןב  לאומש  הליבא , "היד  םדרטשמאפת
Amsterdam

הרות27318. םהרבארתכ  ןב  היעשי  "זגרעבפראש , ןיטיסוה Husiatynסרת

הרות27319. קחצירתכ  יול  ןב  "וריאמ  השרו Warsawסרת

הרות27320. הדוהירתכ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"לביל הנליו Vilnaרת

הרות27321. לימלרתכ  לאירזע  "הןמרה , סשת

הרות27322. ילופלפרתכ  ידומלת  - ןוחרי  "צ רת
"ט בוקרטויפצרת

תוצמ27323. "ג  ירת הרות -  המלשרתכ  ןב  דוד  "ולאטיוו , אטשוק Istanbulצר

הרות27324. לאפררתכ  ןימינב  ןודנארב , - "ושאיד םדרטסמאטקת

.27325< השדח הרודהמ   > הרות קחצירתכ  יול  ןב  "בריאמ  עשת

הרות27326. םהרבארתכ  ןב  אביקע  "גרגנלרא , םילשוריעשת

הרות27327. חרזמהרתכ  רנ  ללוכ  ינרות  "וץבוק  הטנלטא Atlantaעשת



הרות27328. קחצירתכ  ןב  לדנמ  "דןרטש , הניוכרת

תובא27329. תכסמו  תועובש  הרות -  םהושרתכ  ינבא  "זןוכמ  ביבאעשת לת 

הרות27330. תודיסחרתכ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח תדפשת " מח

תינקנ27331. הרותהש  םירבד  מ"ח  הרות -  ןודנולרתכ  םלוע  ייח  "גתבישי  ןודנולסשת

םיכרכ27332.  2 הרות -  קצולופמרתכ  הדוהי  ןב  "וסחניפ  ,נרת םלשורי

םיכרכ27333.  2 הרות -  ךורברתכ  ןב  השמ  "זברוח , קרבסשת ינב 

םיכרכ27334.  3 הרות -  סחניפרתכ  גילז  ןב  הירא  בוד  "היקסרפ , ,מרת אנליוו

םיכרכ27335.  4 הרות -  ינרותרתכ  "אץבוק  קרבנשת ינב 

םיכרכ27336.  2 הרות -  ינרותרתכ  "חןוחרי  הברצרת ג'

םיכרכ27337.  7 קסמודר - >  > הרות "בץבוקרתכ  קרבסשת ינב 

א27338. ןוחרי - )  ) הרות בודרתכ  דוד  "טשילזיימ , ןילבולצרת

.27339( סרטנוק  ) הרות הרותרתכ  "דרתכ  שח

תונברה27340. תרתכה  רדסו  הרות  "רתכ  םלשורי תדע   " תורדתסה "ו.םילשורי  םילשוריצרת

דודל27341. הרות  עשוהירתכ  ןב  עטנ  ןתנ  רנבא  יקסבושילא ,
"סגילז םילשורירת

םיכרכ27342.  7 גאת - ' הרות  םילשורירתכ  .ד  " נרת .ך  " - נת "ד נרת
"ח םילשוריכשת

םיכרכ27343.  5 םישרפמ > - םישמח  ' > גאת הרות  םילשורירתכ  .ס  " שת .ך  " "סנת םילשורישת

דסח27344. תרות  הרות  ןרהארתכ  רלטוק ,

ב27345. אכלמד -  "קארתכ  הבר לש  םתנשמ  ינרות ע"פ  ץבוק 
"עאלאיבמ היקלחשת תיב 

.27346< המלש תסנכ   > הרות לש  "וץבוקהרתכ  הרדחנשת

הרות27347. לש  )הרתכ  תודוא  ) לאומש לאפר  "דםיובנריב , דווקילעשת

תויתוא27348. לומגירתכ  ארזע  יקסני , ' "טצקוט םילשוריסשת

רצואה27349. תיב  תויתוא -  לאכימירתכ  ןמפוק , לאומש -  "פץיבוקרמ , קרבשת ינב 

םיכרכ27350.  2 רזעלא -  ינרותירתכ  "הץבוק  סשת

תוישרפ27351. השמירתכ  בקעי  "אןיקרוש  תילעפשת ןיעידומ 

ןויבס27352. יולל"ב  ןב  לאומש  "ויקצירטסיב , "דעשת בח רפכ 

רמעב27353. רמעבל"ג  "ול"ג  םילשורינשת

םיכרכ27354.  2 םירתסנ -  םיקידצ  בקעיל"ו  לארשי  "זץלוהפלק , קרבלשת ינב 

םירעש27355. אזימרגמל"ו  הדוהי  ןב  "ארזעלא  קרוי New Yorkשת וינ 

םירעש27356. היחתפל"ו  ןב  לארשי  םילשורית"שןילרסיא ,

םידימלתל27357. תבש -  תוכאלמ  לאינדל"ט  ןב  םייח  םהרבא  "דסדע , םילשוריעשת

היחא27358. יכ  תומא  םהרבאאל  ןב  גרפ  "כימילח , הבר Djerbaשת ג'

היחא27359. יכ  תומא  המלשאל  םייח  "זןמדירפ , ןפרוווטנאמשת

חכב27360. אלו  ליחב  קחציאל  "טריאמ , קרבנשת ינב 

הכב ר"ע27361. תעדי -  ךדבל  התא  תלהק -  ינא  יבל -  הבג  באזאל  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןמדירפ , םילשורישח

ךרדה27362. וז  בילאל  הדוהי  "דןוסלריצ , בונשיקפרת

רקפהה27363. ןמ  רואב  יתיכז  קחציאל  "אלאפר , םילשורימשת

ינפ27364. לע  םירחא  םיקלא  ךל  היהי  לאקזחיאל  "דרפוס , "דשח מח



הדוהימ27365. טבש  רוסי  הדוהיאל  ןרהא  "הןייטשקע , םילשורינשת

אבצב27366. אצי  קחציאל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , "דעשת מח

לארשי27367. תיב  םיוגה  לככ  והילאאל  ןב  ןנחוי  םייח  לארשי  "ויקסליב , ,טשת ביבא לת 

תורומש27368. תויוכזה  לכ  קחציאל  ןב  ישיבא  םהרבא  "איול , רפססשת תירק 

חבטל27369. ןאצכ  "מאל  "דשח שח

םיל27370. רבעמ  ןרהאאל  די  "דתבישי  םילשוריעשת

ומש27371. עדונ  ימלאל  עדונ  "אאל  גרובנזיולקשת

בקעיב27372. שחנ  םייחאל  ריאמ  ןב  ךלמילא  םעונ  "הןרא , קרבעשת ינב 

סנאצ27373. ונתנ  ירואאל  "דרהוז , םילשורינשת

טוקיל27374. םתס  ביגשאל  "התימע , "דעשת מח

הבישי27375. הקספ  רימאל  "זתבישי  םילשוריעשת

לארשיב27376. םסק  ףסויאל  בקעי  "דביוט , שח

איה27377. הקוחר  ןמלקאל  "אשיפסיו , קרבעשת ינב 

רהז27378. הערמב  קר  םולשאל  "גבתכ , ביבאנשת לת 

דאמ27379. שר  םולשאל  "דבתכ , "דשח מח

םנחת27380. רזעילאאל  ןב  באז  םהרבא  "חרנזור , קרבנשת ינב 

לאמשו27381. ןימי  רוסת  השמאל  "דןדיבא , םילשוריעשת

ךער27382. םד  לע  דומעת  דדלאאל  "זילאומש , םילשורינשת

בר27383. לע  הנעת  לארשיאל  ןב  רטלא  בוד  באז  ריאמ ,
"ויולה הבלסיטרבערת  Bratislava

יתא27384. ןושעת  קחציאל  "דימרכ , קרבשח ינב 

ופיקת27385. לטאל  "טןהכ , ןולוחעשת

וברקת27386. יכדרמאל  ןב  דוד  "פןהכ , קרבשת ינב 

ךישת27387. השמאל  יולה , חילצמ -  ןב  ריאמ  "הזוזאמ , קרבסשת ינב 

חכשת27388. בקעיאל  "ההידבוע , הפיחנשת

חכשת27389. ןרהאאל  "טםחורי , "דשת מח

ךיחא27390. תא  אנשת  באזאל  םהרבא  "גרנזור , קרב Bene Berakעשת ינב 

.27391( םיטסינוטנאקה ייחמ   ) ווחתשת ךוניחאל  ינינעל  "דזכרמה  "דלשת בח רפכ 

הדגאו27392. הכלהב  ודדוגתת  והיעשיאל  השמ  ןב  ןרהא  "טןהכ , קרבעשת ינב 

הנקמל27393. םהרבאםהרבאל  "אונאריש , יקינולש Salonikaלרת

.27394( םהרבא ןעיו  ךותמ   ) הנקמל דודםהרבאל  םהרבא  "יחוויר , הבר Djerbaשת ג'

הלעמ27395. לש  ביילשזדאל  םייח  "בסקופ , לשת

הארילו27396. םשהבהאל  םוליעב 

"דבוהאל27397. בח תדוגא  "ויריעצ  "דעשת בח רפכ 

ךנחלו27398. קחציבוהאל  "חןיקביר , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ27399.  8 "ם -  )ואל ךרוע  ) מ "טןמסיל , ביבא Tel Avivכשת לת 

אסריג27400. אימקואל  "נןיקסיד , םילשורישת

םיכרכ27401.  2 אסריג -  ףסויימקואל  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"ביולה םילשוריעשת

תישארב27402. םייחה -  רואב  לאקזחירואל  ןב  קודצ  "פץיבוקפיל , קרבשת ינב 



םיכרכ27403.  2 םייחה -  רואב  )רואל  ךרוע  ) המלש בקעי  "ארגרבנייש , עשת

הדגאה27404. ילתפנרואל  םהרבא  ןב  באז  ןושרג  קשמד ,
"וןהכה קרוי New Yorkטשת וינ 

הנומאה27405. לאקזחירואל  לאומש  ןב  השמ  "חרגארפ , קרוי New Yorkישת וינ 

רנה27406. בוהבה  בקעירואל  "דןומר , ביבא Tel Avivלשת לת 

ב27407. הכלהה -  םילשורירואל  תיתדה  "סהצעומה  םילשורישת

םיכרכ27408.  2 הכלהה -  יכדרמרואל  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "וןיווז , םילשורישת

םייחה27409. ןרהארואל  השמ  ןב  םהרבא  "אטורניו , םילשוריפשת

"ל27410. רהמה ןרהארואל  השמ  ןב  םהרבא  "פטורניו , םילשורישת

חצנה27411. לאקזחירואל  לאומש  ןב  השמ  "ברגארפ , כשת

הלבקה27412. רזעילארואל  ןב  יתבש  לארשי  "ברנטר , ביבאכשת לת 

הרותה27413. ןהכהרואל  הדוהו  "אקשמד , כשת

יול27414. תשודק  ןרהארואל  השמ  ןב  םהרבא  "טטורניו , םילשוריעשת

ןילבולמ27415. קודצ  יבר  ןרהארואל  השמ  ןב  םהרבא  "אטורניו , םילשוריפשת

תמא27416. תפש  ןרהארואל  השמ  ןב  םהרבא  "בטורניו , םילשוריפשת

הרות27417. לש  לאירואהרואל  "טזפס , בקעיעשת בכוכ 

ךלנ27418. םייחורואל  ןב  םולש  ףסוי  "געושעש , ןולוחסשת

םינשו27419. םימי  עשוהיךרואל  "טץישבייא , םילשוריסשת

םיכרכ27420.  2 ךנחתנ -  ףסויםרואל  "חןמטרה , םילשוריסשת

םע27421. ישארו  לארשי  ילודג  לש  ריאמםרואל  הדוהי  "וץיבומרבא , םילשורימשת

ןורכזלו27422. לאינדתואל  ךורב  ןב  קחצי  "בדניקביר , קרוי New Yorkשת וינ 

ןורכזלו27423. המלשתואל  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

וללוחו27424. וסרהנש  ןימלע  יתבל  ןורכז  סקנפ  דעלו -  לאקזחיתואל  לאומש  ןב  השמ  "גרגארפ , ביבאלשת לת 

המואה27425. ןרהאתודחאל  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

המואה27426. תודחאלו  הרותה  לשיפתודחאל  לאירתכ  "זשרוכט , ביבאישת לת 

הליהקץיבוחאל27427. "טרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

.27428[ ארוג  ] םיבכוכב ןורכזזוחאל  "זרפס  םילשורינשת

םיכרכ27429.  5 חיר -  ףולכמןליאל  ןב  ןליא  "דלזוג , דודשאעשת

ויכרדכ27430. חנשיאל  ןב  והילא  "אילאפ , קרבפשת ינב 

םיכרכ27431.  7 םולש -  םולששיאל  בקעי  יבצ  "חןמשריה , תילעעשת ןיעדומ 

תודות27432. ינר  םיזועמ  הליהקיהלאל  "נ.הבוטנאמ  הבוטנמקת  Mantua

םיכרכ27433.  16 ונתע -  לארשיתנומאל  יבצ  "וואט , םילשוריסשת

םיכרכ27434.  3 ןלייצרעד -  "וץבוקרימאל  "בעשת הרא

ט27435. הבישי - > ןבל  תרגא   > הבישיןאל ןבל  "דתרגא  םילשורילשת

רודגיבאןאל27436. "סרלימ , שת

תכלה27437. לדנעמןאל  "טןוסנמלק , עשת

לארשי27438. ןיא  לארשיבןטפאשנאמסדנאל  ןילופ  ילוע  "אתודחאתה  ביבא Tel Avivכשת לת 

הניב27439. בילשונאל  השמ  ןב  ןבואר  "חדמלמ , קרבנשת ינב 

תידוהי27440. הליהק  לש  הנברוחו  הייח  הליהקטוצנאל -  "דרפס  כשת

םיכרכ27441.  2 אתכליהד -  אבילא  אתעמש  יכדרמיקוסאל  ןב  לארשי  םהרבא  "חןהכ , "דעשת מח



םיכרכ27442.  12 אתתעמש -  אתתעמשיקוסאל  יקוסאל  שרדמ  "טתיב  רפססשת תירק 

רסיא27443. ףסוירוסאל  ןב  קחצי  לאנתנ  "וונינד , םילשוריסשת

םיכרכ27444.  2 הליהקקסאל -  "זרפס  הוקתכשת חתפ 

וועלאבאס27445. ןוא  הליהקוועשזאקסאל  רפס 

םיגדב27446. םיעלות  ארוסיאמ -  יכדרמישורפאל  השמ  "אפראק , קרבעשת ינב 

ךבנעקאל27447. השודק  הלהק  הליהקךבנעקאל -  "גרפס  םילשוריכשת

הדמשוהש27448. הליהק  רכזל  הליהקץישאל -  "גרפס  ביבאכשת לת 

תובא27449. "הץבוקבל  משת

א27450. םתובא -  לע  םינב  תובא -  בקעיבל  "זרבעה , םילשוריסשת

תובא27451. קחציבל  ןב  המלש  "היולה , יקינולש Salonikaכש

תובא27452. יחבל  םהרבא  ןב  ףסוי  "לידע , םילשורישת

םינב27453. לע  תובא  םולשבל  ןב  השמ  "וןמפואק , קרבנשת ינב 

םינב27454. לע  תובא  תמוצבל  ןוכמ 

רודגיבא27455. ןהכהבל  רודגיבא  "גרלימ , םילשוריסשת

א27456. "ת - > וש  > םהרבא אגרשבל  לאקזחי  ןב  םהרבא  "זדלפנייוו , לשת

תובא27457. יקרפ  םהרבא -  אגרשבל  לאקזחי  ןב  םהרבא  "ודלפנייוו , עשת

םיכרכ27458.  2 םהרבא -  רפוסבל  םהרבא  "חםהרבא , םילשורילשת

םיכרכ27459.  8 םהרבא -  םהרבאבל  "פןיטשרבליס , הינתנשת

םידעומהו27460. הרותה  לע  םהרבא  אגרשבל  לאקזחי  ןב  םהרבא  "חדלפנייוו , עשת

ןרהא27461. ץריהבל  ילתפנ  ןב  ןרהא  "ולגנא , קרוי New Yorkפרת וינ 

ןרהא27462. דודבל  ןב  ןרהא  דוד , "בןב  "דנשת מח

ןרהא27463. רשאבל  ןב  ביל  הירא  ןרהא  "בץיבונמלק , םילשורישת

ןרהא27464. ףסויבל  ןרהא  "בטשקאב , םילשורימשת

ןרהא27465. ןבבל  בייל  הדוהי  ףסוי  ןיקצורוס ,
"ורזעילא םילשורילשת

ןרהא27466. םשבל  "זםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ27467.  2 ןרהא -  םהרבאבל  ןב  ןרהא  םייח , - "טןבא היצנו Veniceסש

םיכרכ27468.  2 ןרהא -  ןויצבל  ןב  ןרהא  "זןוראוב , םילשוריסשת

םיכרכ27469.  7 ןרהא -  השמבל  ןב  ןרהא  "אםיובלטייט , עשת

םיכרכ27470.  2 שיא -  ביילבל  הירא  "אןמנייר , דווקילסשת

והילא27471. יולהבל  ןאמסוז  ןב  ביל  והילא  "טאניגיטא , השרו Warsawסרת

םיכרכ27472.  3 והילא -  בקעיבל  ןב  והילא  "הןאיפול , םילשוריסשת

ןינרא27473. הנמלא  יחימעבל  "איתרנכ , רמתיאפשת

ירא27474. ביילבל  הירא  "הץיבר , םילשורימשת

הירא27475. רזעילאבל  לארשי  ןב  הירא  ןילראק ,
"חיולה ביבא Tel Avivצרת לת 

הירא27476. יולהבל  ןועמש  ןב  הירא  בוד  - גילק , "צ רת
"ו בובל Lvovצרת

.27477< שילאק בייל  הירא  רל '  > הירא ןורכזבל  "הרפס  םילשורינשת



הירא27478. םחנמבל  לארשי  ןב  ביל  הירא  "דץיברוה , קרבסשת ינב 

הירא27479. רשאבל  ןב  ביל  הירא  ןרהא  "הץיבונמלק , םילשורישת

םיחספ27480. הירא -  םייחבל  ןב  ביל  הירא  יקסלבוק , ןהכ 
"הןימינב תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ27481.  2 הירא -  יולהבל  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "חסנסורג , ןודנול Londonישת

םיכרכ27482.  2 הירא -  יולהבל  אביקע  ןב  ביל  הדוהי  "אהירא  בובלכרת

םיכרכ27483.  2 הירא -  יקשאהבל  עשוהי  ןב  ביל  הירא  "דהדוהי  ףרודסמרהליולת
Wilherms

םיכרכ27484.  2 שדחה -  הירא  בקעיבל  ןב  הירא  הדוהי  "גבולרפ , םילשוריצרת

הרומו27485. ררוס  ןב  םינב -  יולהבל  קחצי  "הידעלב , םילשורינשת

ןישודיק27486. ןימינב -  לארשיבל  רנ  תבישי  "זץבוק  רומיטלובסשת

לאלצב27487. יכדרמבל  השמ  "טןיקסילפ , דודשאנשת

רשב27488. ןוניבל  ןב  ןשוש  "גירוח , קרבעשת ינב 

דוד27489. ףסויבל  ןב  םייח  דילאטיוו , דיבתכ  בתכ 

דוד27490. דודבל  "סןמדלפ , ןודנולשת

.27491< רושימ תרודהמ   > דוד לאפרבל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  קרבסשת ינב 

דוד27492. דודבל  ולול , "וןב  םיקפואסשת

םיכרכ27493.  7 דוד -  לאפרבל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  ץיבונר Chernovtsyטרת צ'

םיכרכ27494.  2 דוד -  דודבל  ןב  ןויצ  "בשודק , סשת

םיכרכ27495.  2 דוד -  ףסויבל  ןב  דוד  "אשודק , קרבנשת ינב 

םיכרכ27496.  3 דוד -  דודבל  ץלוש ,

םלוע27497. תירב  דוד , לאפרבל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  םילשוריסשת

םדאל27498. םדאה  לאפרבל  ןב  השמ  "אןמלדא , םילשורינשת

"י27499. ראה חספבל  "אןייטשדלוג , קרבסשת ינב 

יראה27500. אשוזבל  "טםיובננט , "דסשת בח רפכ 

יראה27501. שריהבל  יבצ  ןב  בייל  הדוהי  "בץירקנ , תירבהנשת תוצרא 

םיכרכ27502.  3 יראה -  החמשבל  קחצי  ןב  ביל  הירא  "ניקצבוקמ , םילשורישת

םיכרכ27503.  5 יראה -  ביילבל  הירא  "זףוטשדלוג , רפסעשת תירק 

היראה27504. ףסויבל  ןב  ביל  הירא  ןרהא  "טץיבוריאמ , הגיר Rigaפרת

םיכרכ27505.  2 היראה -  קחציבל  ןב  הירא  הדוהי  "בהנידומ , היצנו Veniceעש

שאה27506. בקעיבל  ןב  לאירה  "בהמיחפ , פשת

הרהטה27507. הקברבל  "דראמע , דודשאעשת

םיטוקלה27508. ינמבל  "אבל , ןולוחפשת

םיכרכ27509.  11 םידעומה -  היראבל  ריאמ  ןב  הדוהי  "דבל , דעלאעשת

םיכרכ27510.  4 ךלמה -  רשאבל  "עץמניטש , שת

םיכרכ27511.  4 איגוסה -  םייחבל  והילא  "בסלזיימ , הרדחעשת

םיכרכ27512.  2 ירביעה -  לאיחיבל  ןב  ףסוי  אביקע  - רגניזלש , "ג לרת
"ד בובל Lvovלרת



םיכרכ27513.  2 ירביעה -  ,בל  רגניזלש לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
לאיחי ןב  ףסוהי  "ד,הביקע  פרת ], םלשורי

תבשה27514. ביילבל  הדוהי  "זןוסנמחנ , תובוחרסשת

ןושלו27515. דודבל  המלש  "טבראפדלוג , עודיכשת אל 

םייח27516. םייחבל  "בןוטיב , םילשורינשת

םייח27517. רדנסכלאבל  ןב  היבוט  םייח  קינילמ ,
"דרדנס בוקרטויפ Piotrkowנרת

םיכרכ27518.  3 םייח -  בקעיבל  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ג פקת
"נ יקינולש Salonikaרת

םיכרכ27519.  2 םכח -  קחציבל  ןב  לאומש  "ולופירא , אטשוק Istanbulמש

ונימיל27520. םכח  ןרהאבל  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ27521.  4 םכח -  תרות  רפס  לע  םכח  דהואבל  ןמ , ' "זגרות םילשוריעשת

םימכח27522. ןבבל  רסיא  לארשי  ןימינב  ןגובנלנצאק ,
יולה "עלואש  בוידרב Bardejovרת

םיכרכ27523.  2 ןונח -  ןונחבל  ןב  םהרבא  "טןומימ , םילשורינשת

רוהט27524. השמבל  ןב  השמ  "בסייו , םילשורינשת

רוהט27525. לטעבל  "דקנחוב , "דשח בח רפכ 

רוהט27526. לבייפבל  ןב  והילא  ,]קוצניפ , "ס רת ], ןילבול

םיכרכ27527.  3 רוהט -  באזבל  יכדרמ  ןב  לאומש  "ןרנימוה , םילשורישת

םיכרכ27528.  2 רוהט -  ןושמשבל  ןב  רודגיבא  "חסנרפ , םילשוריסשת

בוט27529. והילאבל  ןב  השמ  "וןומימ , אתאלשת תירק 

בוט27530. םשבל  - םוליעב  "ד סרת
"ה םילשורילשת ןילבול - 

בוט27531. בקעיבל  המלש  ןב  דוד  ןייטשנכייא ,
"גאדייז עשת

.27532< ןופצה רוא  ןוכמ   > בוט םיקילאבל  ןב  "טקחצי  םילשוריעשת

עשואי27533. הידבועבל  לאימולש  עשוהי  היפאסומ ,
קחצי םייח  ןב  "טהידידי  יקינולש Salonikaפקת

הדוהי27534. ביילבל  אדוהי  "גןיול , םילשוריעשת

הדוהי27535. יבצבל  םהרבא  ןב  הדוהי  בוט  םוי  "חסלבא , הניוסרת  Vienna

םיכרכ27536.  2 הדוהי -  םייחבל  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "אןוסלריצ , כשת

ףסוי27537. ףסויבל  ןב  היבוט  "דןפג , סיאול St. Louisפרת .טס 

ףסוי27538. שריהבל  יבצ  ןב  ביל  ףסוי  םייח  "חטסנרא , קרוי New Yorkישת וינ 

םי27539. קחציבל  ןב  לכימ  לאיחי  "חןאמקרב , הנליו Vilnaנרת

םי27540. יכדרמבל  קחצי  "הץיבוניבר , וטנרוטסשת

םיכרכ27541.  6 םי -  לכימבל  לאיחי  "דרבליז , םילשורישח

םיכרכ27542.  2 םי -  םחנמבל  בקעי  ןורכז  "אללוכ  םילשוריסשת

ימחלה27543. תיב  םימי -  קחציבל  "גהזבכוב , םילשורילשת

קחצי27544. ןורהאבל  ןב  קחצי  "חזיוהנייוו , טיורטדנשת

םיטפוש27545. עשוהי , "ע -  בוי םוגרתל  רואיב  קחצי -  ךורבבל  ןב  ביל  קחצי  "וואלב , קרבסשת ינב 

קחצי27546. היראבל  "זיחרזמ , םילשוריעשת



לארשי27547. ןמלזבל  רואינש  ןב  לארשי  "חןמסורג , םילשוריסשת

תעדל27548. ינמבל  "בבל , ןולוחפשת

םיכרכ27549.  3 תעדל -  "חףסאמבל  עשת

םיכרכ27550.  2 תעדל -  ןושמשבל  ןב  קחצי  "הגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ27551.  5 תעדל -  לאכימבל  "זןמדלו , םיסכרעשת

םיכרכ27552.  5 תעדל -  "הךיתונייעמבל  םילשוריעשת

םיכרכ27553.  5 תעדל -  יכדרמבל  ןרהא  "גןיוז , קרבעשת ינב 

ןיבמ27554. בקעיבל  ןב  קחצי  רוכב  "זוראבאנ , יקינולש Salonikaעקת

ןיבמ27555. ינפ  ןיבמ -  לאפרבל  ןב  ןומימ  "אוגודריב , סנכמ Meknesשת

ןיבמ27556. ףסויבל  "טםלאס , ןולקשאעשת

םיכלמ27557. דהואבל  "חדאדח , "דעשת מח

םחנמ27558. בקעיבל  ןב  םחנמ  םהרבא  ץיוורוה ,
"גאגרש עשת

םיכרכ27559.  2 דומלתה -  ישרפמ  ןהכהבל  דוד  והילא  "וןמכייר , קרבעשת ינב 

יכדרמ27560. ביילבל  יכדרמ  "הןמרקוצ , םילשוריסשת

יכדרמ27561. רעבבל  לאומש  ןב  יכדרמ  "האירול , דנלבילקנשת

"א27562. פרמ הדוהיבל  ןב  ריאמ  לאפר  לי , ' "זזינאפ םילשורימרת

.27563< השדח הרודהמ   > "א פרמ הדוהיבל  ןב  ריאמ  לאפר  לי , ' "אזינאפ קרבפשת ינב 

השמ27564. םהרבאבל  "טטדימשדלוג , םילשורילשת

השמ27565. ביילבל  ןמחנ  ןב  ןימינב  השמ  "גןייטשנרב , קרב Bene Berakעשת ינב 

השמ27566. םהרבאבל  לאיחי  ןב  םחנמ  השמ  "טרבליז , קרבנשת ינב 

םיכרכ27567.  2 השמ -  ןהכהבל  השמ  םהרבא  "וןמדירפ , ןילקורבסשת

ןמאנ27568. לדנמבל  םהרבא  "זרלדנ , םילשוריסשת

ילתפנ27569. ,בל  לגופ וילע - )  ) ץריה ילתפנ  לגופ ,
( ךרוע  ) "אןמחנ םילשוריפשת

ילתפנ27570. ןמחנבל  "דלגופ , "דשח מח

רבשנ27571. השמבל  ןב  קחצי  "חאיפעלובא , רימזיא Izmirלרת

קידצ27572. ןהכהבל  ילעמ  ףסוי  ןב  לאינד  "זליווט , םילשוריעשת

ןויצ27573. יולהבל  ביל  הירא  "טיקסנייפל , םילשורינשת

שגר27574. ןועמשבל  םהרבא  ןב  לאומש  "בץיוורוה , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ27575.  2 הרותה > - לע   > בחר השמבל  ןב  םימחר  "חסירכוב , קרבלשת ינב 

םיכרכ27576.  3 "ס > - שה לע   > בחר השמבל  ןב  םימחר  "מסירכוב , םילשורישת

םיכרכ27577.  7 בחר -  השמבל  ןב  םימחר  "אסירכוב , םילשוריסשת

עמוש27578. ילופירטמבל  המלש  ןב  םייח  "הןהכ , ונרוויל Livornoמרת

.27579< השדח הרודהמ   > עמוש ילופירטמבל  המלש  ןב  םייח  "הןהכ , ןולקשאנשת

םיכרכ27580.  8 עמוש -  היעמשבל  "בוועל , ןודנולעשת

םיכרכ27581.  2 המלשל -  עמוש  היעמשבל  ןב  המלש  "דיקסבוכיד , קרבעשת ינב 

םולש27582. םירפאבל  ןב  םולש  "בןהכ , םילשוריעשת

םלש27583. לאיחיבל  ןב  המלש  "גםלש , םדרטשמאלקת
Amsterdam



המלש27584. יבצבל  ןמלז  המלש  "דןיילק , עבששח ראב 

המלש27585. ןימינבבל  ןב  המלש  "חיולה , יקינולש Salonikaסקת

המלש27586. אמלחמבל  השמ  ןב  "גהמלש  םילשוריסשת

תיעיבש27587. הכוס , םיחספ , תבש , לאומש -  חנבל  ןב  ביל  לאומש  "בסנומולוס , קרבפשת ינב 

חמש27588. לאומשבל  ןב  בוד  ךינה  ךונח  "הריאמ , הלשימרפנרת  Przemysl

חמש27589. בובלבל  .ב  " כרת .רודיס  ' .תוליפת  "ב בובל Lvovכרת

םירופ27590. חמש -  ןויצבל  ןב  ןב  באז  רזעלא  "דזר , םילשוריעשת

חמש27591. .רודיסבל  "ב.תוליפת  ןודנולכשת

םיכרכ27592.  2 חמש -  המלשבל  ןב  םהרבא  "בירגילא , אטשוק Istanbulית

םיכרכ27593.  2 שדחה -  חמש  לאומשבל  ןב  בוד  ךינה  ךונח  "גריאמ , םילשוריכשת

םינפ27594. ביטיי  חמש  יולהבל  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "הרגניזלוש , קרבעשת ינב 

יתחמש27595. שאר  חמש , םהרבאבל  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאסשת לת 

החמש27596. עשוהיבל  ןב  החמש  "זסאה , הוקלוז Zholkvaיקת

"ת>27597. וש  > החמש םהרבאבל  ןב  ןועמש  "ויראריח , ביבאנשת לת 

החמש27598. רשאבל  יש , "בןב  "דפשת מח

חנ27599. ינב  תוצמ  עבש  עבש -  םייחראבל  ןב  ביל  הירא  יקסלבוק , ןהכ 
"זןימינב תילעעשת ןיעדומ 

דוד27600. לאומשבבל  ןב  דוד  "ךיטעומ , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ27601.  4 דוד -  טנמלקבבל  ןב  דוד  "טורטסק , קרבסשת ינב 

המכח27602. ךורבבבל  "דסייוו , סשת

המכח27603. המכחבבל  בבל  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ27604.  2 הרותה > - לע   > המכח ךורבבבל  "טסייוו , עשת

םימי27605. והיתתמבבל  קחצי  "אםיובננט , םילשוריסשת

םלש27606. ןורכזבבל  "ארפס  םילשורילשת

תומש27607. החמש -  ןהכהבבל  החמש  "אדלפנזור , "דפשת מח

ןמאנ27608. םהרבאובבל  ןוספלוו ,

יתיאודבל27609. ףסוי , "דןב  דודשאשח

אבצב27610. רודגיבאאובל  ןייטשקיד , םחנמ -  "גןוטרמ , "דעשת בח רפכ 

תויולג27611. לש  הידפולקיצנא  הליהקבובל -  "זרפס  םילשוריטשת

םיכרכ27612.  2 הכלה -  לשיפןובל  םחורי  "אגרבסורג , םילשורינשת

הכז27613. המלשהנובל  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

.27614< ראובמה  > הכז דועסמהנובל  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םיכרכ27615.  2 הכז -  דועסמהנובל  ןב  בקעי  "ט,אריצחיבא , פרת ], ןומא אנ 

םיכרכ27616.  5 ךוניח > - תחנמ  לע   > החנמה סחנפתנובל  ןב  באז  הדוהי  "נץיבומרבא , םילשורישת

ךדסח27617. יבצרקובל  רזעילא  "אןמגליצ , "דפשת מח

ןוראה27618. יולהשובל  ריאמ  "הןמלה , "דעשת מח

ףסוי27619. םהרבאשובל  ןב  ףסוי  "דיאכז , םילשורישח

םיכרכ27620.  2 םידעומ > -  > ףסוי ףסוישובל  "גרשי , םילשוריסשת

םיכרכ27621.  5 הרותה > - לע   > ףסוי ףסוישובל  "גרשי , םילשוריסשת

םיכרכ27622.  4 תוחמשה > - לע   > ףסוי ףסוישובל  "ארשי , םילשוריעשת



םיכרכ27623.  7 ףסוי -  ףסוישובל  "בידשמ , קרבפשת ינב 

עשי27624. םהרבאשובל  ןב  והיעשי  םילשורית"שןייטשפא ,

.27625< השדח הרודהמ   > עשי םהרבאשובל  ןב  והיעשי  "דןייטשפא , םילשוריעשת

תוצלחמ27626. רשאשובל  ןב  לאפר  "חריאמ , תיליעסשת ןיעידומ 

תוכלמ27627. היבוטשובל  ןב  יכדרמ  "בןייטשנרב , Lodzערת זדול '

תוכלמ27628. לארשישובל  ןב  לאפר  עשוהי  "גיתשינבנב , םילשוריסרת

תוכלמ27629. םחנמשובל  "עתאיג , םילשורישת

םיכרכ27630.  6 תוכלמ -  םהרבאשובל  ןב  יכדרמ  "ההפי , כשת

םיכרכ27631.  3 היצנו ש"פ > -  > תוכלמ םהרבאשובל  ןב  יכדרמ  - הפי , ש"פ
"א היצנו Veniceפש

םיכרכ27632.  7 ןרהא > - ןורכז   > תוכלמ םהרבאשובל  ןב  יכדרמ  "סהפי , שת

םיכרכ27633.  8 יכדרמ -  םייחשובל  יבצ  ןב  יכדרמ  השמ  "דןייטשפא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ27634.  5 השדח > - הרודהמ   > יכדרמ םייחשובל  יבצ  ןב  יכדרמ  השמ  "דןייטשפא , םילשוריעשת

םיכרכ27635.  2 יכדרמ -  לאומששובל  בקעי  "טרנימוה , קרבעשת ינב 

קדצ27636. ןהכהשובל  המלש  ןב  לאירבג  "וקחצי  םילשוריסשת

םיכרכ27637.  2 הרות -  לש  יבצהשובל  םהרבא  ןב  והילא  חספ  "זקלפ , םילשוריסשת

םיכרכ27638.  4 ןרהא -  "טישובל  וי איננח  ןב  ןרהא  םיובלטייט ,
"זאפיל עשת

.27639( יטנאקיר  ) תורקי רוא  ןימינבישובל  ןב  םחנמ  "היטאנאקיר , ,נש ןילבול

םיכרכ27640.  2 יטנאקיר - )  ) תורקי רוא  םהרבאישובל  ןב  יכדרמ  - הפי , "מ רת
"א בובל Lvovמרת

םידב27641. לאנתנישובל  בקעי  ןב  האיט  הידידי  "חלייוו , םילשורימשת

היראה27642. "מישובל  "חשח קרבנשת ינב 

םיכרכ27643.  4 ןשוח -  לאינדישובל  ןב  ריאמ  "חקייחסא , םילשוריסשת

תישארב27644. הדוהי -  בילישובל  הדוהי  , "טרבוקמ קרבעשת ינב 

םיכרכ27645.  4 בוט -  םוי  אפילישובל  בוט  םוי  היננח  "לםיובלטייט , שת

"ש27646. ארהל םידגב  יאלכ  תוכלה  לע  ףסוי -  המלשישובל  ףסוי  , "גיקסנפטס קרבנשת ינב 

לולכמ27647. השמישובל  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "הרנביה , סרת

םיכרכ27648.  10 יכדרמ -  ילתפנישובל  ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  רלקניוו ,
ץרה

 - "ב ערת
"ג הו Tolcsvaערת ' צלוט

םיכרכ27649.  4 השדח > - הרודהמ   > יכדרמ ילתפנישובל  ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  רלקניוו ,
"אץרה עשת

הקדצ27650. ןהכהישובל  בקעי  ןב  קודצ  "טץיבוניבר , ןילבול Lublinפרת

םיכרכ27651.  8 דרש -  לאימחריישובל  ןב  המלש  דוד  ,]ץישבייא , "ט עקת ], בושבורה

ופיו27652. ביבא  לתל -  ישארה  ברה  תישארהתריחבל  תונברה  .ביבא  - "ולת ביבא Tel Avivשת לת 

לטייפםיטבל27653. אגרש  ןב  בד  םייח  "טץיבוניבר , םילשורילשת

חרזמב27654. )יבל  ךרוע  ) םהרבא ןב  דוד  "בםהרבא , גנוקעשת גנוה 

וננרי27655. ירשבו  המלשיבל  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

רע27656. ןבואריבל  "חראמע , םילשורינשת

רע27657. המלשיבל  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 



חמש27658. םהרבאיבל  ןב  ןועמש  "טיראריח , ביבאנשת לת 

הרותה27659. לע  "י  שר שוריפ  לש  טסכטה  והיעשיתרוקיבל  1940הנז ,

תבשב27660. הבילח  תלאש  יבצרוריבל  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "וטורנורב , םילשורישת

םיכרכ27661.  3 בקעי -  רבתיבל  בוד  ןב  בקעי  "בףסוי , קרבסשת ינב 

לארשי27662. תונושתיבל  "ז.תוליפת  םילשוריישת

ןבדבודה27663. ןולובזבולבל  "דןוראוב , הינתנסשת

הבישיה27664. ןרהאןבל  עשוהי  ןב  לואש  "מלשגו , םילשורישת

השודיחב27665. דודהנבל  יבצ  ןב  ןרהא  "חבוש , תיליעעשת ןיעידומ 

ארקיו27666. חמשי -  םהרבאונבל  ןב  ןועמש  "גיראריח , ביבאסשת לת 

עטנ27667. יולהןונבל  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "אאדנאל , הזרוגדופ Podgorzeסרת

.27668< השדח הרודהמ   > עטנ יולהןונבל  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "דאדנאל , ןודנולעשת

ןמאנ27669. תיב  ריאמתונבל  םולש  ןב  יכדרמ  "דןמרגנוי , "דעשת מח

ןמינב27670. ןבינבל  לאומש  םהרבא  לארשי  ןיקסיד ,
"לןימינב השרו Warsawרת

.27671< בקעי ירבד   > ןמינב ןבינבל  לאומש  םהרבא  לארשי  ןיקסיד ,
"דןימינב םילשורישח

לארשי27672. ןבינבל  טדנב  ןימינב  לארשי  ןוזלבייפ ,
"חךורב ובירג Grajevoסרת

"י>27673. תכמ  > לארשי ןבינבל  טדנב  ןימינב  לארשי  ןוזלבייפ ,
"גךורב קרבנשת ינב 

םיכרכ27674.  2 לארשי -  לשטנאינבל  רשא  ןב  לארשי  "חלוטש , קרבסשת ינב 

.27675( השנמ לובג  ךותמ  השנמ ( הנויינבל  לאקזחי  ןב  השנמ  "טגרבסורג , ןימד Frankנרת טרופקנרפ 

ורפס27676. ןמיסםכינבל  ןב  דעלג  "סקודצ , קרבשת ינב 

רמא27677. ןבןימינבל  ףלוו  באז  ןימינב  ץיבוקסוב ,
יולה "הלאומש  שקפ Paksסרת

רמא27678. םהרבאןימינבל  ןימינב  "דסרגנירג , שמשעשת תיב 

רמא27679. ןימינבןימינבל  "דדאדח , "דנשת מח

רמא27680. ןימינבןימינבל  "דןאילג , םילשוריעשת

רמא27681. ןימינבןימינבל  "אהיעמש , תוביתנפשת

םיכרכ27682.  4 רמא -  לאירזעןימינבל  ןימינב  "דבדנ , םילשוריסשת

רופיסה27683. לאירזעתנבל  ביל  הירא  לאלצב  םיובננט ,
יכדרמ ןרהא  "זןב  "דעשת מח

ריפסה27684. ףסויתנבל  וניל , ' "גגנא םילשוריערת

ריפסה27685. ןהכהתנבל  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטסשת

אירופב27686. םרמעימוסבל  "בןמרגיט , םילשוריעשת

רתסא27687. תליגמ  אירופב -  ידיסחימוסבל  "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"טרדנסכלא קרבעשת ינב 

תידרפסה27688. הדעה  םידרפסהתויעבל  תוליהק  "זתודחאתה  םילשוריישת

לארשי27689. םע  לש  תינחורה  היחתה  תינחורהתויעבל  היחתה  ןעמל  ןוגריאה 
לארשי - ץראב "חתילארשיה  םילשוריצרת

ןמיירפ27690. ןויצ  ןב  ברה  לע  ולכיהב -  לכימרקבל  "דרמייהלפ , םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ27691.  2 ולכיהב -  דומילרקבל  "טץבוק  סשת



םיכרכ27692.  3 הניר -  ריאמרקבל  השמ  "דןייטשנרב , תילעשח ןיעידומ 

תורוקמה27693. יארב  הנוזתה  עדמ  לחרתואירבל -  "זםולהי , "דסשת מח

טבה27694. יכדרמתירבל  םירפא  ןב  רזעילא  "הגרובזניג , נשת

ומשב27695. ריאמךרבל  לארשי  "אןהכ , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

א-ג27696. ךתראפת -  ידגב  הקברישבל  תיב  תודסומ  לש  ךוניחה  "ותדעו  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ27697.  2 לארשי -  דודתבל  ןב  ךורב  "דרשי , םילשורילשת

הרות27698. לש  "בץבוקהרובגל  לואירטנוממשת

םיכרכ27699.  4 ךלמ -  לש  ונייחונויגל  חתכרעמ  '' עשת

ימינפה27700. רואה  תא  םחנמתולגל  "ודורב , "דסשת בח רפכ 

ארקמב27701. טויפה  תורוצ  לעפמ -  לש  סומעורמגל  , םכח הדוהי -  "גליק , םילשוריסשת

תומשנב27702. יתבשתעגל  "ביקציטבלס , "דסשת מח

םירשימ27703. םהרבארבודל  ןב  השמ  הדוהי  "ארמרק , בוקרטויפ Piotrkowסרת

.27704< ףסוי טוקלי  םע   > תמא לאפרדודל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  םילשורימשת

םיכרכ27705.  4 תמא -  לאפרדודל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "ףקחצי  ונרוויל Livornoקת

ךורב27706. ןהכהדודל  ךורב  ןב  דוד  "חגוזא , םילשורינשת

יעשיו27707. ירוא  והיעשידודל ה ' ןב  בקעי  לאומש  רפוס ,
יולה "הםהרבא  קרבסשת ינב 

וערזלו27708. יבצדודל  דוד  "דגלבנש , רטסשנמעשת

וערזלו27709. "דץבוקדודל  קרבשח ינב 

וערזלו27710. םשדודל  "חםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ27711.  5 וערזלו -  דודדודל  ןב  קחצי  "זןהכ , הירבטעשת

ריכזהל27712. דודדודל  "הירוגאז , "דעשת מח

ריכזהל27713. םחנמדודל  "ביקסניפמק , קרבפשת ינב 

אישנה27714. דוד  יטויפ  רומזמ -  הלוגהדודל  שאר  והיקזחי  ןב  "טדוד  םילשוריסשת

םישנ27715. רומזמ -  דודדודל  "דיקסבומליו , םילשורישח

םילהת27716. יקרפ  לש  יתיצמת  םוכיס  רומזמ  לארשידודל  ןב  םייח  ריאי  "בסה , םימודקפשת

.27717[ ואדנל  ] םלוע דע  ןורכזדודל  "טרפס  םילשוריכשת

םיכרכ27718.  3 ןמפוה > - "צ  דרל לבויה  רפס   > יבצ השמדודל  ןב  יבצ  דוד  "דןאמפוה , ןילרב Berlinערת

ריש27719. דודדודל  ןב  רשא  "טזבלא , קרבנשת ינב 

הבושתב27720. ןהכהיקפודל  ירוא  "ורגיט , םילשוריעשת

םיכרכ27721.  2 הבושתב -  הבושתביקפודל  יקפודל  "עתכרעמ  םילשורישת

ןורחא27722. הדנקורודל  תירבה  תוצראב  םינברה  "זתדוגא  קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ27723.  3 תורודלו -  םימחררודל  ןב  קחצי  "גםיסינ , םילשוריעשת

תורודלו27724. שריהורודל  "ר  שרגהמ םירמאמ  ץבוק 
"טויתודלותלו םילשורימשת

םיכרכ27725.  5 םילשוריםתורודל -  הנרובדנ  ידיסח  תדע  "דלהק  םילשוריעשת

תירכנ27726. האפ  תמאה -  הדוהיישרודל  םהרבא  ןב  בד  השמ  "דסבולס , קרבשח ינב 

דיסח27727. לש  הדוהיותומדל  "דץנאג , "דשח מח



אדורב27728. וויז -  לסיז  החמש  לש ר ' םיסנותומדל  "טןמסקוו , ישת

רומזמ27729. יולהלאינדל  לאינד  "זגרובסניג , םילשוריעשת

ךכרד27730. ץראב  הדוהיתעדל  "ודלונירג , םילשורינשת

רסומו27731. המכח  דודתעדל  "דהידבוע , "דשח מח

רסומו27732. המכח  הידעסתעדל  ףסוי , "דןב  הנויצשח סנ 

םיכרכ27733.  2 רסומו -  המכח  העושיתעדל  ןב  בקעי  םיסינ  "טהייטע , םילשורינשת

ןימאהל27734. לאקזחיתעדל  "זרפוס , "דסשת בח רפכ 

בותכל27735. םחוריתעדל  "חיקסבוטיח , םילשוריעשת

דומלל27736. לארשיתעדל  ןב  יבצ  ךורב  םיובנירג ,
"גיכדרמ םילשוריעשת

לצא27737. םיקרפו  תותכסמ  תומשב  הינפההו  ןויצה  ךרדל 
סיפדת הדוהיםינושארה -  ןב  לאומש  בקעי  "זלגיפש , ןגמשת תמר 

םיכרכ27738.  3 םיהלא -  לאפרשרדל  ןב  יח  םולש  םהרבא  "טיוומח , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ27739.  3 האולמו -  ץראה  ץרפהל ' ןב  השמ  "חלאירא , קרבסשת ינב 

הכונח27740. אגרשריאהל -  ןתנוי  "פבמוד , קרבשת ינב 

םשריאהל27741. "וםוליעב  עשת

םיכרכ27742.  2 ריאמריאהל -  לאיחי  "דרקוצ , "דשח מח

ךרדה27743. תא  דודריאהל  לארשי  ץיבונייטש ,

םיכרכ27744.  5 םייחה -  רואב  "גץבוקריאהל  "דעשת מח

םיכרכ27745.  2 םייחה -  רואב  זנאצריאהל  הרות  ינב  םילשוריללוכ 

הכשח27746. ךותמ  ףסויריאהל  "טןמטוג ,  םילשורינשת

םיכרכ27747.  2 שא -  ךונחבהל  ןב  דג  ריאמ  םירפא  יקסנילכיז ,
"חהידעס םילשוריסשת

ןמגראל27748. תלכת  ןיב  המלשלידבהל  "דםיובלטיט , םילשורישח

ירשת27749. לולא  שא -  הימחנתובהל  הדוהי  השמ  "הםאטשרבלה , קרבסשת ינב 

"ח27750. עשת שא -  אגרשתובהל  לאקזחי  ירבד  "חןוכמ  םילשוריעשת

הקירמאב27751. ןרהאתובהל  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

שדוק27752. הדוהיתובהל  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"מביל םילשורישת

חישמה27753. תומיל  קחציאיבהל  יול  "זגרובזניג , "דמשת מח

חישמה27754. תומיל  הבושתאיבהל  יניינעב  תורוקמ  "וטקל  "דנשת בח רפכ 

חישמה27755. תומיל  הלואגהאיבהל  תאבהל  יברה  תוארוהמ  "דטקל  עשת

חספ27756. לש  הדגה  רדסה , ליל  השנמןיבהל -  ןב  ןרהא  "בבווש , הוקתעשת חתפ 

םסקה27757. תא  הקברןיבהל  תיב  "אתללכמ  "דפשת בח רפכ 

תוליגמ27758. תוישרפ , ארקמב -  םחנמןיבהל  ירוא  ןב  ףסוי  "דןמוא , קרבשח ינב 

םיכרכ27759.  2 הליפתב -  םחנמןיבהל  ירוא  ןב  ףסוי  "דןמוא , קרבשח ינב 

ליכשהלו27760. השמןיבהל  "גסייר , םילשורינשת

ליכשהלו27761. קחציןיבהל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
לאוי ןהכ , "ה - םילשוריעשת

ליכשהלו27762. עשוהיןיבהל  "בסורג , םילשוריפשת

םיכרכ27763.  6 ליכשהלו -  לארשיןיבהל  רנ  שרדמ  תיב  "הץבוק  םיסכרסשת



םיכרכ27764.  4 ליכשהלו -  םירעשןיבהל  יחתפ  "דללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

תודיסח27765. םחנמןיבהל  "טדורב , "דעשת בח רפכ 

לשמ27766. ריאמןיבהל  "פיאבג , םילשורישת

םיכרכ27767.  4 הצילמו -  לשמ  לאומשןיבהל  "וונאדילוט , ןויצלעשת ןושאר 

םיכרכ27768.  2 אתתעמשד -  אתרוצ  עשוהיןיבהל  ןב  המלש  "דלואש , קרבשח ינב 

םיכרכ27769.  5 תועומש -  רזעיבאןיבהל  ןב  ןמלק  לאינד  ןוספלוו ,
יולה ףסוי  "זןועמש  םילשוריסשת

םיכרכ27770.  2 תועומש -  ןבןיבהל  היעשי  םהרבא  היקזח  ןיצרוט ,
ןנח "דעשוהי  םילשורינשת

םיכרכ27771.  6 תועומש -  בדןיבהל  ןב  ביל  הדוהי  "ושעמ , םילשוריעשת

תועובש27772. שא -  ןרהאתבהל  "בןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ27773.  6 דוד -  לאיחיתבהל  ןב  והיתתמ  דוד  ץיבוניבר ,
"זעשוהי קרבסשת ינב 

הרידאהלו27774. הרות  דעהסטיגלידגהל  תבישי  ץוביקה  "בירבח  "דנשת מח

רפש27775. ירמאב  לצרהתוגהל  ילתפנ  "ולטנזייא , סשת

םיכרכ27776.  4 )דיגהל -  ךרוע השמ ( ןב  הירא  בקעי  "ולאירא , םילשוריסשת

ךדסח27777. רקובב  סמרבאדיגהל  תחפשמ  "דיאצאצ  "דשח מח

.277782 "ל -  צז יקסביינק  םייח  וניבר  לש  ויכרדב  קבדהל 
םיכרכ

לאיחי ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"ביולה קרבפשת ינב 

וניתובר27779. לש  םתאריב  לאיחיקבדהל  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"איולה קרבפשת ינב 

ךרבלו27780. רכששיקילדהל  ןבואר  "וןסינ , קרבעשת ינב 

תועד27781. קחציהגוהל  םייח  "זטלבנירג , ןודנולסשת

שקבלו27782. מתודוהל  "דואדנל , קרבשח ינב 

הכונח27783. ללהלו -  המלשתודוהל  "חהדווערב , סשת

ללה27784. לע  שורדהו  הכלהה  רצוא  ללהלו -  בדתודוהל  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "הםלהליו , קרבסשת ינב 

ללהלו27785. ןמלזתודוהל  המלש  "גןאמדירפ , דווקילנשת

ללהלו27786. קחציתודוהל  יול  ןב  לאלצב  "ויודנל , םילשורינשת

םירופו27787. הכונח  ינידב  ללהלו -  ןמחנתודוהל  "דםלהליו , עשת

ללהלו27788. בדתודוהל  איבקע  "פגרבנייפ , תיליעשת רתיב 

ללהלו27789. בדתודוהל  יבצ  ןב  הדוהי  השמ  "ארסוונזור , םילשוריסשת

ללהלו27790. בקעיתודוהל  "בלטנמולב , שמשפשת תיב 

םיכרכ27791.  3 ללהלו -  ךלמילאתודוהל  לאירזע  םוחנ  "ארגרבניו , עשת

םיכרכ27792.  2 חבשלו -  בילתודוהל  יכדרמ  ןב  השמ  לאפר  "בןמ , םילשוריעשת

.27793' הל םיסנתודוהל  "טןייד , קרבעשת ינב 

ושובי27794. אל  ךיווק  לכש  ןרהאעידוהל  לאומש  ןב  לואש  "אןיבור , קרבנשת ינב 

לופלפו27795. חקל  ריאמףיסוהל  ןב  ןרהא  "ורלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

טפשמו27796. המכח  ןויצתורוהל  ןב  המלש  רימת  "טןהכ , םילשוריעשת

םיעגנ27797. וינפל -  םייחתורוהל  הדוהי  "גןרטשנגרמ , דווקילעשת

םיכרכ27798.  21 ןתנ -  םרמעתורוהל  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , קרבלשת ינב 

םיכרכ27799.  5 םידעומ > -  > ןתנ םרמעתורוהל  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , קרבמשת ינב 



םיכרכ27800.  5 הרות > -  > ןתנ םרמעתורוהל  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , קרבעשת ינב 

תודהיה27801. יבצתקזחהל  ןבואר  ןב  לכימ  לאיחי  ,השבוה , בוקרטעיפ

התכלהכ27802. תהבגה ס"ת  תישעב  הנשויל  הרטע  קחציתרזחהל  םהרבא  "דןמפוה , םילשורימשת

בר27803. םע  השמתויחהל  "פגרבטנור , דווקילשת

בלו27804. חור  קחציתויחהל  "אןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

ברחה27805. שריהטהל  יבצ  ןב  היבוט  "זרדפ , הנליו Vilnaכרת

תכפהתמה27806. ברחה  מ לטהל  "פץינייר , בוקרק Cracowקת

תכפהתמה27807. ברחה  רעבודטהל  םייח  "ויקסבלוג , לשת

תכפהתמה27808. ברחה  יחטהל  - סנ "סישאוש , הוקתשת חתפ 

תדובעב ה'27809. בלה  לש  ומוקמ  ונבבל -  "הץבוקתוטהל  םילשוריסשת

ילצא27810. םשתויהל  "דםוליעב  "דשח מח

תא27811. םולשתויהל  דוד  םילשוריועשתיקנ ,

דימת27812. החמשב  קחציתויהל  ףסוי  "אכ"ץ , עשת

דימת27813. החמשב  ישתויהל  עשוהי  "זןבואר , "דעשת מח

שרוש27814. םתיאתוכהל  ןיקנה , םהרבא -  "בןמרסו , םילשוריעשת

הנידמ27815. היחתפתוכלהל  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ27816.  2 רובצ -  קחציתוכלהל  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"זןהכה םילשורימשת

תויחל27817. חספךישמהל  ןב  בקעי  לאינד  "הסיברט , םילשוריעשת

םיכרכ27818.  3 שי -  יבהוא  ןהכהליחנהל  השמ  ןב  לאומש  בקעי  "הליווט , םילשוריסשת

תורודל27819. רעונהליחנהל  ינב  תועסמל  הנכה  יקרפ 
"דןילופל הוקתנשת חתפ 

הכרב27820. לאכימחינהל  "טןהכה , "דמשת מח

הלח27821. "ס  מע הכרב -  ףסויחינהל  ןב  עשוהי  ןתנוהי  "וקורב , םילשוריעשת

הוסמה27822. אתרקריסהל  "יירוטנ  םילשורישת

הדושחו27823. האנ  הלק  לש  לושכמ  ןושרגריסהל  השמ  ןב  םייח  (Poltava)1913ןיגוב ,

םיכרכ27824.  4 ליכשהלו -  תורוהל  ףסויריעהל  ןב  אגרש  ןתנוי  "אבמוד , קרבסשת ינב 

א27825. דימת -  רנ  "זץבוקתולעהל  תגסשת תירק 

דימת27826. רנ  םיסנתולעהל  "פןייד , קרבשת ינב 

שדוק27827. דודקידצהל  "בןילבה , םילשורינשת

עגורב27828. ךדתשהל  םחנמחילצהל  "דץפח , שח

םש27829. ויחאל  לארשיםיקהל  ןב  הינתמ  "הןידנה , קרבנשת ינב 

םש27830. יולהםיקהל  םייח  ןב  םוחנ  בקעי  "חןייטשפא , הפיח Haifaפרת

םש27831. הנקלאםיקהל  ןב  םייח  לארשי  "בןרטסוא , קרבפשת ינב 

יניס27832. םייחרהל  דוד  ןב  יבצ  "ץיאדשכ , הפיח Haifaרת

ידוהי27833. קחציראשהל  "חרבליז , םילשוריסשת

םקנתמו27834. ביוא  דודתיבשהל  תיב  ילייח  "גדעו  עשת

ונלאושל27835. ץראהבישהל  בושיב  םיקסועה  "גדעו  םילשורימרת

םיכרכ27836.  2 ךתמאב -  "ארלגליכשהל  קרבפשת ינב 



ביטיהל27837. לאירבגליכשהל  לאכימ  הירבטןורגס ,

הניב27838. ידאלמךליכשהל  ךורב  ןב  ןמלז  "ורואינש  דבחלשת רפכ 

.27839( בלמ ןוגי  גיפהל   ) םוחנל הימחנ  יבתכמ  םשרבגתהל -  "בםוליעב  קרבסשת ינב 

םיכרכ27840.  2 ירואךלהתהל -  "פןמצלוה , םילשורישת

םיכרכ27841.  2 םייחה -  רואב  ףסויךלהתהל  ןב  השמ  רימש , "טןילוסא  םילשוריעשת

הכלמןנוכתהל27842. "דרגת , "דשח בח רפכ 

םיכרכ27843.  2 באזתולעתהל -  "חגרובצניג , הפיחסשת

םיכרכ27844.  6 הדוהיגנעתהל -  "דטורמיצ , םילשוריעשת

םיכרכ27845.  2 והילאגנעתהל -  ןב  הנקלא  "זלארשי , קמעהעשת לדגמ 

םיכרכ27846.  3 םשגנעתהל -  "טםוליעב  "דעשת מח

לע ה'27847. השנמגנעתהל  ןב  בקעי  "זהשנמ , םילשוריעשת

םיכרכ27848.  3 םשה -  לע  םשגנעתהל  "בםוליעב  םילשוריפשת

תעדוסנרפתהל27849. םעט  "עןוכמ  "דשת בח רפכ 

תוניגנב27850. הנשושול  "בלדיא , ביבא Tel Avivסשת לת 

הכונח27851. יניינעב  םירועיש  ומכח -  לאנתנול  "ארינ , "דפשת מח

הליהקלומובול27852. "דרפס  ביבאשח לת 

ןמחנןילבול27853. "אןמש , וטנורוט Torontoישת

םיכרכ27854.  2 הליהקןילבול -  "זרפס  םילשוריישת

ןורכז27855. רפס  ץיטלדו - ' הליהקץבול ' "ארפס  לשת

ןורכז27856. רפס  לודג - ) טשילס   ) הליהקלופיבדול "הרפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ27857.  2 הליהקזדול - ' "זרפס  ,ישת סרייא סונאוב 

.27858( קסנילוו - רימדלו  ) רימדול סקנפ  הליהקרימדול -  "ברפס  ביבאכשת לת 

ןח27859. הנויתיוול  םהרבא  "וןמליס , קרבעשת ינב 

זוליאל27860. זוליאזול  בקעי  לש  "אורכזל  םילשורימשת

םיכרכ27861.  5 םילשוריבחול -  תודחואמה  "ותוקדצה  םילשורישת

םימלוע27862. רשעו  המכחה  רצוא  רזעילאחול  ןרהא  "חיקסניזוטראק , השרו Warsawנרת

םיכרכ27863.  2 זרא -  ןאמפילחול  רזעילא  ןב  קחצי  - טאטשנוק , "ו מרת
"נ בוקרק Cracowרת

םיכרכ27864.  2 זרא -  בקעיחול  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirמרת

שדחה27865. זרא  ןאמפילחול  רזעילא  ןב  קחצי  "הטאטשנוק , ערת

םיכרכ27866.  3 םירמאמ > - רחבמ   > לארשי ץרא  יבצחול  ןב  השמ  םהרבא  "הץנול , םילשורינרת

םיכרכ27867.  16 לארשי -  ץרא  יבצחול  ןב  השמ  םהרבא  "הץנול , םילשורינרת

הנש27868. םישמחו  האמ  לע  לארשי  ץרא  םייחחול  םהרבא  "אןייטשנרב , םילשוריפרת

שרא27869. יבצחול  ןב  לארשי  בקעי  "טןידמע  הנוטלא Altonaכקת

.27870< ונרצוא תרודהמ   > שרא יבצחול  ןב  לארשי  בקעי  "אןידמע  םילשוריסשת וטנרוט - 

םיכרכ27871.  2 ףסוי -  ירוכב  רורדחול  דוד , ןב  םייח -  "סרלק , םילשורישת

תוכרב27872. החמשחול  ןב  הירא  רדנסכלא  "חםיובלדנמ , םילשוריסשת

תוכרב27873. ןרהאחול  "ביאכז , םילשוריפשת

םיכרכ27874.  37 ותעב -  רבד  יכדרמחול  "נטונג , קרבשת ינב 

םימיה27875. ירבד  "דארזעחול  "דשח מח



.27876< - תיתפרצ םולש -  תבהא   > םיגהנמו םיניד  חול 
"ט םולשעשת תבהא  "טתרבח  םילשוריעשת

"א27877. פשת תיתפרצ - > םולש - תבהא   > םיגהנמו םיניד  םולשחול  תבהא  "אתרבח  םילשוריפשת

םיכרכ27878.  6 םולש - > תבהא   > םיגהנמו םיניד  םולשחול  תבהא  "ותרבח  םילשוריעשת

םיכרכ27879.  2 םולש  - תבהא   > םיגהנמו םיניד  םולשחול  תבהא  "זתרבח  םילשוריעשת

םיכרכ27880.  2 םולש -  תבהא   > םיגהנמו םיניד  םולשחול  תבהא  "אתרבח  םילשוריפשת

"ה27881. עשת בול -  יאצוי  "ק  קל םיגהנמו  םיניד  לאפרחול  קורז ,

םיכרכ27882.  2 ימויה -  ףד  חצנחול  "התאצוה  קרבלשת ינב 

םיכרכ27883.  12 םיגהנמהו -  תוכלהה  רשאחול  והילא  "עקינזלז , שמששת תיב 

.278842 "ל - > וח ינבל   > "ז עשת םיגהנמהו  תוכלהה  חול 
רשאםיכרכ והילא  "זקינזלז , שמשעשת תיב 

"פ27885. שת םתכלהכ -  םינמזה  יבצחול  "דןאדיע , םילשורישח

הרות27886. תרזע  לש  לבויה  הרותחול  תרזע  .קרוי  "ווינ  קרוי New Yorkצרת וינ 

םירשעה27887. האמה  לש  תוחולה  בקעיחול  "זקאדז , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ27888.  2 םיגהנמו -  תוכלה  לאומשחול  והילא  "מדניו , םילשורידשת

םיכרכ27889.  2 םיגהנמו -  תוכלה  םרמעחול  "מולגזובא , ביבאשת לת 

ירשת27890. שדוחל  םיגהנמו  תוכלה  שטיוואבוילחול  ינבר  דעו 

םישדח27891. ישארו  םידעומה  ףסויחול  ןב  ארזע  "דוניזיוו , היצנו Veniceמש

הצקומה27892. םולשחול  ןב  ןתנוהי  רוצ , "בןב  םילשוריסשת

ופוסבו27893. רפוס -  לאנתנ  יברל  המחה  תעיקשו  ץנה  חול 
תנכדועמ הלבט 

 - םייח בקעי  ןב  ןרהא  דוד  רפוס ,
לאנתנ "ביקסנליפת , דיערת בתכ 

םלועה27894. תיראש  לש  רוביעה  המלשחול  "אסאיימחנ , הקנלבזקשת

םילעפה27895. ןתנוהיחול  יבצ  ןב  "חלאכימ  טריפ Fuerthכקת

ללכשמה27896. םילעפה  אחול  "גיקסבליקנאי , ,פרת זדול

םלשה27897. םילעפה  יכדרמחול  ןב  ןרהא  לואש  "לילקרב , םילשורישת

ןילופ27898. תודהי  לש  האושה  ןנחלאחול  ןב  יתבש  לארשי  "דיקסנאפיצש , לשת

ןקזה27899. וניבר  רודיס  לע  םינוקיתו  תוטמשה  קחציחול  יול  "הןיקסאר , ןודנולסשת

"ז27900. סשת "א -  סשת ןקזה  "ר  ומדא "ע  ושל ןוקיתה  ןוקיתהחול  "דחול  "דשח מח

הרורב27901. הנשמ  רפסבש  לש ט"ס  ןוקתה  הנשמחול  רפסבש  לש ט"ס  ןוקתה  חול 
"אהרורב םילשוריכשת

םיכרכ27902.  4 הרוגידאס > - ןי  ' זור  > ותכלהכ ןמז  ןמלזחול  המלש  ןב  לארשי  "פדנופש , שת

"ג27903. נשת "ד -  בח "דחול  בח "גחול  "דנשת בח רפכ 

"ה27904. פרת ןומרח -  ןומרחחול  "החול  ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

הדוהיו27905. לארשי  יכלמו  םיטפושה  לש  םינשה  ןובשח  חול 
םיכרכ  2 "א) - רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשורימרת

תועובשה27906. גח  השעמל -  הכלה  ימוי  םוי  סטייהחול  ןוארקד  "צ  "הדב עשת

"א ג27907. פשת השעמל  הכלה  ימוי  ימויחול  "פחול  שת

תודימו27908. רסומל  ימוי  קחציחול  םייח  ביבאןיקפיל , לת 

םיכרכ27909.  11 םילשורי -  ןתנחול  בד  "ארקנירב , םילשורישת



םיכרכ27910.  2 ימלשורי -  םימכחחול  ידימלת  ינקז  תבישי  .םילשורי 
"עתיללכה םילשורירת

לארשי27911. הדואיחול  יסאגול ,

"ע27912. שת תנשל  "ד  בח ללוכ  "דחול  בח "עללוכ  םילשורישת

"ז27913. סשת תנשל  "ד  בח ללוכ  "דחול  בח "זללוכ  םילשוריסשת

"א27914. עשת תנשל  "ד  בח ללוכ  "דחול  בח "אללוכ  םילשוריעשת

"ג27915. עשת תנשל  "ד  בח ללוכ  "דחול  בח "גללוכ  םילשוריעשת

"ס27916. שת "ה -  מקת םינש  דניורפחול ל216  םהלליו  הניו1885ןומולס 

א27917. ךבל -  ץפחחול  ובל  ללוכ  "טץבוק  רפססשת תירק 

הנש27918. םירשעו  האמל  םייחחול  םהרבא  "לןייטשנרב , םילשורישת

הנש27919. האמל  םייחחול  םהרבא  "דןייטשנרב , םילשוריכשת

םינשה27920. תועיבקל  המלשחול  "דבויאסומ , םילשורינרת

םילשורי27921. תונורכז  "ז -  מרת תנשל  ,חול  יבצ ןב  יכדרמ  "ו,ןמלדא , מרת ], םלשורי

"א27922. לשת תנשל  הינמורחול  תוליהק  לש  "אהיצרדפ  טסרקובלשת

הנש27923. םיפלא  תששל  היראחול  םהרבא  "ואיבקע , םילשורילשת

לארשי27924. ידעומ  יכדרמחול  בקעי  ןב  םייח  "הןוסנשריה , קרוי New Yorkצרת וינ 

"ל27925. צז ןיקנה  "א  ירגה יקספ  תסנכה ע"פ  תיב  יגהנמ  חול 
םיכרכ  6 ויתוהגהו - 

ףסוי ןיקנה , השמ א -  ןילוגרמ ,
"מוהילא שת

"ו27926. לשת תסנכה -  תיב  ינידו  יגהנמ  קרויחול  וינ  .הנש  "וחול  לשת

םיכרכ27927.  8 אריווקס > -  > הנשה לגעמ  לאויחול  רכששי  "גרגנוא , סשת

"ח27928. עשת "ז  עשת םידימתמ -  םילשוריחול  תדע  להק 

הנש27929. תואמ  עבראל  ץוחנ  יבצחול  קחצי  ןב  הירא  םוחנ  םילשורית"שרקינלצ ,

"ב27930. פשת ןסינ  תפרצחול  ץיואבויל  ינבר  "בדעוו  תפרצפשת

"ד27931. עשת םויה -  תדובע  םויהחול  תדובע  "דחול  שמשעשת תיב 

םיכרכ27932.  2 שטייט -  ירבע  שטייטחול  ירבע  "ץחול  רת

םינואגה27933. תפוקתמ  םישוריפל  רזע  היראחול  "דןמלמיק , שח

הנש27934. חכ  לע  ןבחול  םייח  ףסוי  םימחר  הקטאלפוא ,
"זקחצי םילשורינרת

יששה27935. ףלא  לכ  לע  אנדורוהמחול  השמ  ןב  לבייפ  "ז,אגרש  כרת ], םלשורי

"ב27936. צרת םייח -  ץע  םייחחול  ץע  "בחול  םילשוריצרת

םיכרכ27937.  10 םויה -  יבקע  בקעיחול  "ווקש , עשת

הנשה27938. ימי  לכ  ךרע  םחנמחול  ןב  ףסוהי  "בץראווש , םילשוריכרת

הרותל27939. םיתע  ימויחול  דומילל  "בתוחול  קרבעשת ינב 

"ד27940. בח תובית  ישאר  ץרפחול  "זןמדירפ , הלמרסשת

דרפס27941. ימכח  הנש  דרפסחול  ימכח  "אןוכמ  פשת

םיכרכ27942.  578 הניבל -  םיתיע  הנש  םייחחול  בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "פרפוס , םילשורישת

םיכרכ27943.  74 "ג -  פשת הניבל  םיתיע  הנש  םייחחול  בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "גרפוס , םילשוריפשת

"ג27944. נר תנש  ריקחול  "וחול  וקרבנר

ךורע27945. ןחלושה  דומיל  תינכתל  יתנש  ץריהחול  ילתפנ  ץיבולדנמ ,

"ח27946. שת ץראה -  תרות  ןויצחול  ינב  "חשרדמ  םילשורישת



םיכרכ27947.  3 ןבא -  ריאמתוחול  ןב  ןנחלא  קרבןמדירפ , ינב 

םיכרכ27948.  2 ןבא -  ןנחלאתוחול  "הןמדירפ , סשת

םיכרכ27949.  2 ןבא -  םהרבאתוחול  "אןמרקוצ , "העשת ארה רפכ 

םינבא27950. קחציתוחול  "חןיקפיל , םילשורימשת

םיכרכ27951.  2 תודעה -  םהרבאתוחול  ןב  רזוע  "הרימזוצ , בובל Lvovכרת

םיכרכ27952.  2 רוביעה -  ףסויתוחול  בקעי  ןב  לאפר  - יולה , "ז טקת
"ז ןדיל Leidenיקת

תוחול27953. ירבשו  )תוחול  ךרוע  ) ןויצ ןב  "אןמגולק , קרבנשת ינב 

ירבעה27954. חולה  לע  תוחול -  ירבשו  ירודכתוחול  ןב  ריאמ  בקעי  "אןולתמ , םימודקפשת

ןורכז27955. םהרבאתוחול  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "דריאמ  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

"ה27956. עשת תיעיבש  םינמז  תוחולתוחול  "הףסוא  "דעשת מח

תודע27957. עטנתוחול  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "הץישבייא , השרו Warsawמרת

םיכרכ27958.  73 םינשי -  הנש  .ונידאלתוחול  .הנש  "כחול  יקינולאשרת

םיכרכ27959.  9 םינשי -  הנש  ךאבצלוזתוחול  .הנש  "מחול  ךבצלוזקת

םיכרכ27960.  2 םינשי -  הנש  אדרויפתוחול  .הנש  "אחול  אדרויפמקת

םיכרכ27961.  49 םינשי -  הנש  היצנותוחול  .הנש  היצנות"רחול 

םיכרכ27962.  7 םינשי -  הנש  .תידרפסתוחול  .הנש  "זחול  ואדיוטנומצרת

םיכרכ27963.  2 תודע -  עטנתחול  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "הץישבייא , הוקלוזכרת  Zholkva

ןח27964. ליוונאזתיול  לאומש  ןב  םירפא  - רשקה , "ב צת
"ג הנוטלא Altonaצת

ןח27965. ןחתיול  תיול  תבישי  "סץבוק  םילשורישת

ילשמ27966. ןח -  "לתיול  גס םייח  השמ  םיובנזור , - "אשטיל קרבסשת ינב 

ןח27967. ןהכהתיול  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

הכוס27968. ןח -  םהרבאתיול  ןב  ןנחוי  "ויקסנדור , םילשורימשת

ןח27969. דודתיול  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

ןח27970. ןויצתיול  ןב  תב  הניח  "ויקסבוסוק , סשת

תורשעמ27971. ןח -  ריאמתיול  השמ  ןב  ןורושי  לאכימ  "הסלפ , םילשוריעשת

ןח27972. והילאתיול  ןרהא  ןב  ךינה  ךונח  "זרגניס , ,שת קראי - וינ

םיכרכ27973.  3 ןח -  ביילתיול  ףסוי  ןב  חנ  ןבואר  "דןהכ , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ27974.  2 ןח -  לאיתוקיתיול  ןב  לאונמע  "זוטנוונב , הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ27975.  2 ןח -  םהרבאתיול  ןב  "זיול  עבשסשת ראב 

תורקי27976. רואו  ןח  ןושרגתיול  לאומש  ןב  ביל  הדוהי  "בהירא  היצנו Veniceקת

ךשארל27977. ןח  םשתיול  "חםוליעב  "דסשת מח

ךתרות27978. ברהאלול  זכרמ  תבישי  תורובח  "חץבוק  םילשוריסשת

תלכת27979. בקעיתואלול  המלש  "סםיובלטייט , םילשורישת

הזמול27980. תליהקל  ןורכיז  רפס  הליהקהזמול -  "גרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

קודורוהנזוק27981. הליהקץינינול -  "ברפס  ביבא Tel Avivישת לת 

.27982( בוקול  ) הליהקוואקול "חרפס  ביבאכשת לת 

ןאזלק27983. םולש  "ר  רה ןועמשרכזל  "בידירג , םילשורימשת



לארשיל27984. קסניממרכזל  שריה  יבצ  ןב  לכימ  "דלאיחי  הנליו Vilnaצקת

םלוע27985. המלשרכזל  "דלולמ , קרבעשת ינב 

קידצ27986. יהי ' םלוע  לארשירכזל  בקעי  ןב  ןועמש  "ג,ןירפלייה , צרת םילשורי[

גרבנגו ע"ה27987. הנשוש  יכדרמרכזל  תב  הנשוש  "דגרבנגאוו , םילשורישת

ןילופב27988. וניתויחאמ  שלשו  םיעשת  תישארהרכזל  תונברה  .ביבא  - "גלת ביבא Tel Avivשת לת 

ףרוד27989. רשא  השמ  ברה  לש  ןהכהורכזל  רשא  השמ  "חףרוד , םייתעבגכשת

טשקב27990. ללה  םייח  לש  ןורכזורכזל  "דרפס  הוקתנשת חתפ 

סוקרמ27991. ףסוי  לש ר ' לארשיורכזל  םהרבא  ןב  ףסוי  סוקרמ ,

ןבוארןורכזל27992. ןב  קחצי  ןרהא  "חיקסנלסז , כשת

דימת27993. ינפל ה ' ןהכהןורכזל  יבצ  םייח  "דלארש , "דשח מח

םלוע27994. בקעיןורכזל  "דןייטשרג , שח

םיכרכ27995.  2 הזה -  ךורבןמזל  ןמלז  "דדמלמ , לאעשת תיב 

העשלו27996. ךורבןמזל  ןמלז  "דדמלמ , לאסשת תיב 

ונתורח27997. באזןמזל  יכדרמ  "זסה , "דעשת מח

תורחה27998. לארשיגחל  ןב  קחצי  "חיספלא , ביבאכשת לת 

רכבי27999. הדוהיוישדחל  "הביבש , םילשוריסשת

ב28000. רכבי -  "חץבוקוישדחל  תיליעסשת ןיעידומ 

רכבי28001. ףסויוישדחל  ןב  לארשי  בקעי  זיוהנייטש ,
"וםייח "דעשת מח

הליהקאווחל28002. "זרפס  ביבאישת לת 

"ד28003. בוחמ הז  ךיא  "קשוחל  האב "ד  בח תונבו  ישנ  "הןוגרא  "דעשת בח רפכ 

ומש28004. םרמעיבשוחל  יכדרמ  "הןוזבקעי , קרבעשת ינב 

םיכרכ28005.  4 ומש -  "הץבוקיבשוחל  קרבנשת ינב 

םינבא28006. שריהתוחל  יבצ  ןב  םהרבא  - רנילרב , "א מרת
"ה טרופקנרפצרת

הבושתב28007. לארשירוזחל  ןב  יבצ  ךורב  םיובנירג ,
"גיכדרמ םילשוריעשת

הליגמה28008. הבושתב ע"פ  שרוזחל  "זןהכ , "דסשת מח

ןוכשי28009. דדבל  םעונב -  םהרבאתוזחל  והילא  לאירזע  השמ  "אדלפיונ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ28010.  4 םעונב -  ןרהאתוזחל  לאונמע  "ודניירפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ28011.  8 םעונב -  הרוגידאסתוזחל  יריעצ  תורובחה  "ותודחאתה  קרבעשת ינב 

םיכרכ28012.  2 םעונב -  ישיתוזחל  "זןמציו , ןולוחעשת

םעונב ה'28013. ךלמילאתוזחל  "דטור , תיליעשח ןיעידומ 

ימלשוריה28014. דומלתה  לש  ורוא  םענב -  עשוהיתוזחל  ןב  ישי  "זןמציו , תולעמעשת

םיכרכ28015.  5 םענב -  והילאתוזחל  ןב  לאירזע  השמ  דלפיונ ,
"אםהרבא תיליעעשת ןיעידומ 

םענב ה'28016. "מתוזחל  "דשח "דשח מח

יאר28017. קוקיחל  ןנער  קחצי  םהרבאל  ןורכז  "ארפס  םילשוריכשת

יאר28018. ףסוייחל  ןרהא  "חןזור , עשת

יאור28019. יכדרמיחל  ןב  ףסוי  םהרבא  "גיבור , תיליעעשת ןיעידומ 

רשואה28020. ףס  לא  דודתויחל  "דרנרו , םילשורישח



הנומא28021. ןרהאתויחל  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

חצנה28022. תא  לגתויחל  ןימינבל  "טןורכז  תובוחרלשת

תמאב28023. שתויחל  "טןהכ , "דסשת מח

יקולא28024. בחרמב  ןושמשתויחל  ןב  קחצי  "זגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

תויחל28025. בושו  דודתויחל  ןסינ  "טוואבוד , נשת

הכלהכ28026. םשתויחל  "פםוליעב  קרבשת ינב 

ןמזה28027. םע  המחנתויחל  "זןמזיירג , נשת

םיכרכ28028.  5 ןמזה -  םע  ןושמשתויחל  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ע שת
"ב "דעשת בח רפכ 

הז28029. םע  הזתויחל  םע  "זתויחל  "דטשת מח

םידוהי28030. םע  היעמשתויחל  קחצי  ןב  והילא  "ארשילא , םילשורימשת

םילשוריב28031. ךורבםייחל  "ההנאת , םילשוריסשת

םלשוריב28032. בקעיםייחל  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ רימזיא Izmirלרת

הכרבלו28033. לאכימםייחל  "גבייט , "דעשת בח רפכ 

הכרבלו28034. יתבשםייחל  "דיקציטבלס , "דעשת בח רפכ 

הכרבלו28035. קחציםייחל  ףסוי  "זקירטיח , "דעשת בח רפכ 

.28036< ץראה ימע  לכ  תעד  ןעמל   > ףרש בקעיתשיחל  לארשי  ןב  השמ  "וזיגאח , ואנה Hanauפת

םיריבא28037. זוזעםחל  ןב  םהרבא  "הליגרוב , היצנו Veniceסש

םיריבא28038. םהרבאםחל  ןב  השמ  "ובקעי  השרו Warsawנרת

םיריבא28039. ןאמילסםחל  השמ  לואש  יח  דוד  "הםלעומ , םילשורימשת

םיריבא28040. לארשיםחל  ןב  ךלמילא  "הןאמשיפ , םילשורינשת

םיריבא28041. םהרבאםחל  ןב  בקעי  "אןגמ , "דעשת מח

םיריבא28042. דהואםחל  "עדאדח , קרבשת ינב 

םיכרכ28043.  3 השדח > - הרודהמ   > םיריבא זוזעםחל  ןב  םהרבא  "עליגרוב , םילשורישת

הנשמ28044. םחל  שיא -  והילאםחל  ןב  ןתיא  "וןשוש , קרבעשת ינב 

תישארב28045. ישא -  ,םחל  טוגניו הדוהי -  לאומש  טוגניו ,
אגרש "אםירפא  תפצכשת

םיכרכ28046.  2 השדח > - הרודהמ   > ישא ,םחל  טוגניו הדוהי -  לאומש  טוגניו ,
אגרש "דםירפא  םילשורינשת

אעיצמ28047. אבב  רשא -  רשא אםחל  לוטש ,

םיכרכ28048.  2 רשא -  םייחםחל  ןב  הדוהי  לישנא  רשא  "ורלימ , אתאמשת תירק 

םירוכב28049. סחנפםחל  ןב  ןועדג  דוד  "חןוזרוק , םילשוריסשת

העמד28050. קחציםחל  ןב  לאומש  אדיזוא , "טיד  השרוכרת

ץראה28051. םהרבאםחל  ןב  יבצ  ףסוי  "ייולה , םילשורישת

םיכרכ28052.  2 םירוכבה -  השמםחל  ןב  לואש  "אןהכה , קרבמשת ינב 

םינפה28053. בלסרבמםחל  החמש , ןב  - ןמחנ  "א לשת
"ב םילשורילשת

םינפה28054. יקינולאשמםחל  דוד  ןב  ףסוי  "טדוד , יקינולש Salonikaצת

םינפה28055. המלשםחל  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

.28056< השדח הרודהמ   > םינפה יקינולאשמםחל  דוד  ןב  ףסוי  "זדוד , ןילקורבסשת



םינפה28057. יולהםחל  באז  "גןמיק , םילשוריעשת

םיכרכ28058.  4 םינפה -  רודגיבאםחל  ןב  ןאמפוק  לאיתוקי  השמ 
"הןהכה האנלופ Polonnoyeסקת

בהז28059. יעיבג  דימתה  קחציםחל  ףסוי  "גדלעפנעזאה , םילשוריסשת

הלמשו28060. והילאםחל  ןב  הדוהי  ןויצ  - ןב - ץיבוקרב , "י רת
"ו הנליו Vilnaטרת

.28061< השדח הרודהמ   > הלמשו ףסויםחל  ןב  המלש  "ודירפצנאג , קרבסשת ינב 

םיכרכ28062.  2 הלמשו -  ףסויםחל  ןב  המלש  .]דירפצנאג , "א כרת ], בובל

יקח28063. המלשםחל  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

יקח28064. לאקזחיםחל  םהרבא  ןב  השמ  "טךולב , סשת

םיכרכ28065.  2 יקח -  ןהכהםחל  המלש  ןב  באז  "הןמרבוה , משת

.28066< הדוהי ינב   > הדוהי ב קחציםחל  ןב  הדוהי  "חשאייע  ונרוויל Livornoיקת

א28067. הדוהי -  קחציםחל  ןב  הדוהי  "השאייע  ונרוויל Livornoקת

.28068< המריל הדוהי  ר '  > הדוהי לאומשםחל  ןב  הדוהי  - המריל , "ד יש
"ו הטנויבס Sabbionetaטש

םיכרכ28069.  2 הדוהי -  םהרבאםחל  ןב  הדוהי  "אוקראז , םילשורילשת

םמוי28070. הדוהיםחל  "טיול , דעלאעשת

םיכרכ28071.  2 ףטה -  יפל  סומכםחל  לאירבג  ןב  יח  קחצי  הבר Djerbaת"שאזבכוב , ג'

םימשה28072. ןמ  לאפרםחל  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

םימשה28073. ןמ  םייחםחל  ןב  בקעי  "החמצ , סרת

םיכרכ28074.  2 םימשה -  ןמ  היעשיםחל  לאפר  ןב  השמ  - יאלוזא , "ה רת
"ח ונרוויל Livornoרת

.28075< השדח הרודהמ   > תובא הנשמ  קחציםחל  חנ  ןב  השמ  "הץישפיל , סשת

םיכרכ28076.  4 הנשמ -  קחציםחל  חנ  ןב  השמ  "זץישפיל , בוקרק Cracowצש

םיכרכ28077.  2 הנשמ -  השמםחל  ןב  םהרבא  ןוטוב , - יד  "ג סת
"ד עת

םדרטשמא
Amsterdam

תובא28078. תכסמ  לע  הנשמ  קחציםחל  חנ  ןב  השמ  ןילבול Lublinת"בץישפיל ,

םיכרכ28079.  3 םירתס -  המלשםחל  ןב  ףסוי  "חקאצאטיאט , היצנו Veniceסש

םיכרכ28080.  3 םירתס -  םהרבאםחל  ןב  המלש  םיסנ  "דיזאגלא , היצנו Veniceכת

ינוע28081. לאפרםחל  "דןאסח , ןודנול Londonמקת

ינוע28082. ףסויםחל  היעשי  ןב  יול  "חטנאלאפ , בושטידרב Berdichevסרת

ינוע28083. יולהםחל  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבשח ינב 

ינע28084. הדוהיםחל  ןתנ  ןב  םייח  באז  "גרלזייג , םילשוריסשת

הדוהי28085. המלש  ירבד  ינע -  הדוהיםחל  המלש  "דרטארטניא , םילשורישח

.28086( םהרבא תכרב  ךותמ   ) ברע השמםחל  ןב  יבצ  םהרבא  - אנדורב , "ט נרת
"ג הנליו Vilnaערת

תבש28087. תוכלה  םינפ -  סחנפםחל  ןב  עשוהי  יול  "טגלביינש , דעלאעשת

בר28088. ןילבולמםחל  הקסוי  ףסוי  ןב  "חלאומש  גרפ Pragueסש

בר28089. השמםחל  ןב  םהרבא  ןוטוב , "היד  בוקרק Cracowמרת

.28090< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > בר ןילבולמםחל  הקסוי  ףסוי  ןב  "גלאומש  סשת



.28091< ןרהא ןורכז   > בר השמםחל  ןב  םהרבא  ןוטוב , "חיד  עשת

םיכרכ28092.  2 בר -  יולהםחל  ןושרג  ןב  השמ  םיובנזור , - "אשטיל ןיידראווניילקפרת

םיכרכ28093.  3 בר -  "לםחל  גס םייח  השמ  םיובנזור , - "סשטיל םילשורישת

םלשה28094. בר  "לםחל  גס םייח  השמ  םיובנזור , - "דשטיל םילשורילשת

.28095< אניינת הרודהמ   > המלש בקעיםחל  ןב  ןמלז  המלש  "אךיירנרא , םילשורינשת

המלש28096. ןקזהםחל  קחצי  ןב  המלש  "זיולה , היצנו Veniceנש

המלש28097. קחציםחל  ןב  ןמלז  המלש  "בטרופאפר , ץינזוק Kozieniceערת

המלש28098. השמםחל  לאפר  ןב  המלש  "ההלוב , יקינולש Salonikaנקת

.28099< בתכה ןוכמ   > המלש לאומשםחל  ןב  המלש  לאפר  "דודאינאל , םילשורימשת

םיכרכ28100.  6 המלש -  בקעיםחל  ןב  ןמלז  המלש  "זךיירנרא , םילשורילשת

םיכרכ28101.  6 םימש -  יבצםחל  ןב  לארשי  בקעי  - ןידמע  "ג צת
"ח קבסדנו Wandsbeckכקת

ןמש28102. המלשםחל  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

הנמש28103. היעשיםחל  רשא  ןב  השנמ  "בןיבור , כשת

םירעש28104. חרזםחל  ןב  לכימ  לאיחי  "חןייטשנרוב , םילשוריסרת

םירעש28105. ןאדייקמםחל  השמ  ןב  "חלואש  ,מקת אנדארוה

םירעש28106. םשםחל  םוליעב 

הפונת28107. לכימםחל  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

המורת28108. והיעשיםחל  ןב  ןרהא  "ארקשולגרק , טריפ Fuerthמקת

הרות28109. לש  הרותהמחל  ישודיח  "דץבוק  עשת

הדנ28110. תוכלה  םיריבא -  רזעלאימחל  ןב  לאלצב  יכדרמ  "אןיילק , עבשעשת ראב 

םיכרכ28111.  2 הכרב -  יבצימחל  ףסוי  ןב  ןרהא  "גןייטשרבליז , עשת

םיחספ28112. םיחספימחל  "חימחל  םילשורינשת

הדות28113. היקזחימחל  לארשי  ןב  והיעשי  "אןאסאב , היצנוקת

םיכרכ28114.  2 הדות -  יולהימחל  סחניפ  ןב  שריה  יבצ  "וץיוורוה , ךבנפוא Offenbachעקת

.28115< םולש תבהא  תרודהמ   > הדות היקזחימחל  לארשי  ןב  והיעשי  "בןאסאב , םילשוריפשת

תונוזמ28116. לואשתוינמחל  השמ  "גןיילק , קרבסשת ינב 

דובכלו28117. רחשןחל  "חןהיק , ןיעידומעשת

"צםינחלםינחל28118. הבררת ג'

רומזמ28119. רזעילאםידיסחל  ןב  ןועמש  ריאמ  "וירושג , םילשוריצרת

"א28120. רגה ירואיב  ןהכהרקחל  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "זאנהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

םיראותהו28121. םייונכה  לאומשרקחל  "חןיילק , טספדובצרת

דומלתהו28122. הנשמה  רברקחל  בוד  ןב  םהרבא  "הסייוו , שת

דומלתה28123. רברקחל  בוד  ןב  םהרבא  "וסייוו , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ28124.  2 תוחפשמ -  הדוהירקחל  ןב  ןושרג  שריה  יבצ  יבכרה ,
"גביל םילשוריישת

דומלתה28125. רודס  קחצירקחל  ןב  השמ  לאומש  "בןייטשניבור , הנבוק Kaunasצרת

ןואג28126. יאחא  בר  תותליאש  ריאמרקחל  ןב  השנמ  ןימינב  "טןיוול , הפיח Haifaפרת

דומלתב28127. םייוניכו  תומש  השמרקחל  ןב  ןבואר  "כתוילגרמ , םילשורישת



ירבעה28128. טפשמה  תודלות  רואינשרקחל  ןב  רשא  ביל  הדוהי  קאלוג ,
יולה "טןמלז  םילשוריפרת

םיכרכ28129.  2 תוכלה -  לארשיירקחל  ןב  םייח  - רלה , "ד פרת
"ב ןילרב Berlinצרת

עמקו28130. )שחל  ךרוע  ) קחצי "ויקחצי , ביבאלשת לת 

הנמאנה28131. תודהיה  לש  המלוע  לשיפןובשחל  עשוהי  "גסקאז , םילשוריישת

ידוהיכ28132. .יבושחל  ןמלז  "גרנזופ , "דמשת בח רפכ 

תובשחמ28133. בקעיבושחל  ןב  לאירזע  השמ  "בגאללאב , ץיוושסשת ףנעג - 

הינברו28134. יכדרמאיבטל  "פןמזלג , אגירשת

םינברו28135. תסנכ  יתב  ןתנהיבטל  "הןהכרב , הגירסשת

םייח28136. תבשההימעוטל  לע  םירמאמ  "אתפוסא  אריפשעשת זכרמ 

רישה28137. רשאיל  ןב  דוד  "זיקצירז , ,ישת םילשורי

ותעב28138. רבד  עישוהי , לאומשיל  השמ  ןב  ןתנוי  עשוהי  "זגיטסול , קרוי New Yorkישת וינ 

יעב28139. רזעלאאביל  ןב  לואש  "הךארב , שקפ Paksסרת

הדגאבו28140. הכלהב  הוצמ  רב  אתיירואב -  ירואיאביל  "גןמקיד , עשת

הכרבה28141. החמשןוביל  ןב  הירא  רדנסכלא  "זםיובלדנמ , םילשוריעשת

םיכרכ28142.  2 תוכלה -  שריהןוביל  יבצ  "ארגרבנייש , םילשוריסשת

םילכ28143. תלעגה  אתכלה -  לאומשןוביל  "דץש , קרבעשת ינב 

םיכרכ28144.  6 שיניא -  םשרמגיל  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

ןיעמה28145. םייחדיל  ךונח  ןב  יכדרמ  "נןהכה , ביבאשת לת 

םיכרכ28146.  5 תבש -  ןחלש  המלשדיל  "דיקציטבולס , קרבשח ינב 

אדיל28147. רפס  הליהקאדיל -  "לרפס  ביבאשת לת 

הליהקץינידיל28148. "גרפס  ביבאלשת לת 

רמאיו28149. ףסויהדוהיל  לאקזחי  "טרגייג , דודשאעשת

הרוא28150. התיה  ךלמילאםידוהיל  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

הרוא28151. התיה  היראםידוהיל  דוד  ןב  רזעלא  "דלזירב , םילשוריכשת

הרוא28152. התיה  הדוהיםידוהיל  ןב  סחנפ  קחצי  "גרסודלוג , קרבעשת ינב 

החמשו28153. הרוא  התיה  חוחינםידוהיל  "ח  ירמ "פןוכמ  הלופעשת

לש28154. תונושל  רשע  רואב  החמשו -  הרוא  התיה  םידוהיל 
הינננחהחמש "בןהכ , לאומשפשת תעבג 

הרייעה28155. תודלות  רבחשטיוואבויל -  תונידמב  "ד  בח ידיסח  תדוגא 
"אםימעה שטיוואבוילסשת

"ד28156. בח לש  הרייעה  ןהכהשטיוואבויל  בישילא  - ןולפק , "ז שטיוואבוילעשת

הלייחו28157. ןמחנשטיוואבויל  לאפר  "גןהכה , דבחמשת רפכ 

"ד28158. בח תודיסח  שרע  ןהכהשטיוואבויל  בישילא  "וןולפק , "דעשת מח

םיכרכ28159.  3 שטיוואבוילבש -  םימימתהשטיוואבויל  ידימלת  "דדעו  שח

הצמ28160. הצמעשטיוואבויל  "ועשטיוואבויל  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ28161.  2 לומתא -  םולשםויל  ןב  ןרהא  "דלגופ , םילשורישח

קסנזיל28162. ישודקל  ןורכז  רפס  קסנ -  ' הליהקזיל "דרפס  ביבאשח לת 

םיכרכ28163.  2 לאומשאטיל -  הדיסח , השמ -  "הץיבוניצ , קרבכשת ינב 

םיכרכ28164.  2 יתרוכמ -  בקעיאטיל  ןב  קחצי  םהרבא  "כבירק , הפיח Haifaשת



םיכרכ28165.  2 עשיווטילעטיל -  ןופ  טפאשלעזעג  - רוטלוק
"אןדיי ישת

םיכרכ28166.  6 ןלארטש -  בשילאטכיל  "טןהכ , כשת

הלצהה28167. המלשליל  דוד , "גןב  םילשורימשת

םירומש28168. המלשליל  "זהדווערב , סשת

םירומש28169. חספליל  ליל  "ורדס  ונרווילמרת

ריאי28170. םויכ  םהרבאהליל  "וםואב , םילשוריסשת

רדסה28171. ליל  ריאי -  םויכ  והיתתמהליל  קחצי  ןב  בקעי  "אםיובננט , םילשוריסשת

ריאי28172. םויכ  בקעיהליל  "טםיובננט , םילשוריעשת

תעד28173. ןמלזדמיל  ןב  יבצ  "טגרבטור , קרבעשת ינב 

ץרא28174. ךרד  הרות  ילתפנהדמיל  ןב  לאיחי  ללה  "חרנפוה , םילשוריסשת

םיכרכ28175.  2 אשונב -  ןורדומיל  "זהגירב , הוקתעשת חתפ 

תודיסחה28176. בודדומיל  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ארב נשת

םימימת28177. יכמותב  תודיסחה  'דומיל  םימתה  ' "חןואטב "דעשת בח רפכ 

ןישודיק28178. איגוסה -  ל.חדומיל  דרנזור , "" דשח '' מח

רוא28179. הרותו  הרות  יטוקילב  השרפה  "דץבוקדומיל  "דשח מח

קימעהל28180. ןיבהל  תעדל  "ם -  במרה רעבודדומיל  םולש  "דףלוו , תפצשח

הרותה28181. ןרהאדומיל  "ויאכז , םילשורינשת

ןורבח28182. "ק  העב רשא  הבישיה  רדסו  שדוקהדומיל  תדובעו  לארשי  תסנכ  .ןורבח 
םידסח "לתולימגו  םדרטשמאקת

Amsterdam

תוכז28183. בקעידומיל  ןב  רזעילא  המלש  "ביראדנאפלא , םילשורילשת

לארשיל28184. קח  היראדומיל  אביקע  קחצי  "הזר , םילשורינשת

אנויעל28185. תוחיש  יטוקל  תודיסחדומיל  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "פבח "דשת מח

בא28186. "ח  רל םינושדומיל  "ח.םינוקית  ,לרת רימזא

םיכרכ28187.  17 תורוקמה -  "י  פע הרותב  איגוס  הדוהידומיל  "בןמרפוק  םילשוריכשת

הרותה28188. תודוס  דודדומיל  "בןאישפק , נשת

בלסרב28189. תנשמב  ךורע  ןחלוש  השעמלודומיל  אדבועל  "וןוכמ  "דעשת מח

ןמיתב28190. הרות  ןועמשדומיל  "זידירג , םילשורימשת

תוליצא28191. ףסויידומיל  ןב  םייח  "זלאטיוו , נרת

םיכרכ28192.  3 העד -  ךורבידומיל  ןב  םייח  בקעי  רזעלא  ןוזלבייפ ,
"בףסוי קרבכשת ינב 

.28193< תורהט  > השמ תנשמ  תעד  תורהטידומיל  "וללוכ  עשת

םיכרכ28194.  5 תעד -  ןויעבידומיל  תורהט  "זללוכ  קרבסשת ינב 

םיכרכ28195.  2 תורהט  -  > יכדרמ ןורכז  תעד  תורהטידומיל  "דללוכ  עשת

םיכרכ28196.  5 תעד -  תורהטידומיל  "דללוכ  עשת

שדוקה28197. תרהט  לע  לוח  םהרבאידומיל  ףסוי  "דףלוו , קרבלשת ינב 

תואווקמ28198. םילשורימידומיל  ןרהא  ןב  דוד  "גןהכ , ,נרת םלשורי

א28199. ןסינ -  אפילידומיל  ןסינ  "אטרפלא , נשת

רבעו28200. םש  תבישיב  םדמלל  יוארש  ןרהאםידומיל  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת



ץישטניל28201. רפס  הליהקץישטניל -  "גרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

רוכזי28202. רפס  קסיבוטיל -  דורגילב , קירטסיא , קסניל ,
"י אביל הליהקישודקל  "ורפס  ביבאכשת לת 

תוכוס28203. קדצה -  םשתניל  ןפרווטנאםוליעב 

הליהקונפיל28204. "טרפס  ביבאמשת לת 

קושינפיל28205. תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקקושינפיל -  "טרפס  ביבאכשת לת 

ינקפיל28206. תליהק  הליהקינקפיל -  "גרפס  ביבאכשת לת 

חיר28207. לאומשקחציל  ןב  קחצי  ןאנד , - "בןבא ונרוויל Livornoסרת

םיכרכ28208.  2 םירמא -  ןבטוקיל  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
ןימינב

 - "ב פרת
"ה םילשוריצרת

ליח28209. תשא  קחציטוקיל  ףסוי  רפוס , "דרביירש  םילשורישח

םילכ28210. רשכה  ינידב  הדוהיטוקיל  לאוי  ןב  םייח  השמ  "חראיוב , קרבעשת ינב 

תובורעת28211. ינידב  הדוהיטוקיל  לאוי  ןב  םייח  השמ  "זראיוב , קרבסשת ינב 

.28212< והילא תירב   > "ק הוזה לע  "א  רגה ירואיב  "א)טוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  "דעשת מח

רדחל28213. דליה  תסנכה  אשונב  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , תפרצעשת ובמוק  וטנופ 

ןמזב28214. תונברק  תברקהו  שדקמה  תיב  ןינב  ןינעב  טוקיל 
םשהזה "דםוליעב  "דשח מח

יברל28215. הביתכה  ןינעב  ימלועהטוקיל  םימימתה  ידימלת  "טדעו  "דסשת בח רפכ 

ןוחטבו28216. הנומא  ינינעב  דודטוקיל  השמ  "אילאוו , עשת

םיכרכ28217.  3 "ת -  ישה תדובעו  הליפתו  הרות  ינינעב  ןאיובטוקיל  ידיסח  "ולהק  םילשוריעשת

שדוח28218. שאר  יגהנמו  יניד  םיחטוקיל  "עטרופופר , שת

דסח28219. תבהא  רפסה  תונוילגמ  תורעה  ןהכהטוקיל  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  םילשוריטרופפר ,

םיתמה28220. יוניפ  רוסיא  ןידב  רוריבו  םיתמהטוקיל  יוניפ  רוסיא  ןידב  "חטוקיל  נשת

תוחילסל28221. תורוקמו  םימעט  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , שח

הכרבה28222. תא  הוצ ה ' ןאכ  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "מןוסרואינש , שת

םיכרכ28223.  5 שדוק -  די  יבתכ  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , עשת

ןישודיק28224. "ס -  שה לע  קדצ  חמצה  ישודיחמ  םולשטוקיל  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"האנכש משת

רדסה28225. ליל  םייברה -  יגהנמ  לאלצבטוקיל  םהרבא  "טזעג , אונירבעשת

תונווכה28226. רפס  לע  "ז  מרה ירפסמ  יכדרמטוקיל  ןב  השמ  "דתוכז , החטבעשת בשומ 

םיכרכ28227.  17 שדוק -  תונעמ  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , קרויפשת וינ  ןילקורב 

"ת28228. הע "י  שריפמ "וםיטוקילטוקיל  "דמשת בח רפכ 

ב-ד28229. חישמו -  הלואג  ןינעב  תורוקמ  הרותטוקיל  ילהא  ידימלתד  "בץבוק  נשת

הרותה28230. תוימינפ  דומיל  תודוא  תומוקמ  יארמ  תומוקמטוקיל  "חיארמ  םילשורינשת

ולסכ28231. סרטנוקל ר"ח  תומוקמ  יארמ  תומוקמטוקיל  יארמ  "חטוקיל  סקאראקמשת

םידעומו28232. הרותה  לע  תומוקמ  יארמ  קרבטוקיל  ינב  ליבונרעשט  תודסומ 

תוחיש28233. יטוקילב  ונייוצש  תומוקמ  יארמ  תומוקמטוקיל  יארמ  "חטוקיל  משת

הבאושה28234. תיב  תחמש  לדוג  שדוק -  תוחישמ  טוקיל 
םיברה קחציתושרב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , סשת

ךלמה28235. רעש  רפס  ךותמ  לאומשטוקיל  ןב  - יכדרמ  "ב פשת

םיכרכ28236.  2 םינוגינ -  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת



"ם28237. תס ירפס  "םטוקיל  תס ירפס  "דטוקיל  "דשח מח

םישוריפ28238. ךורבטוקיל  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
רואינש

םיכרכ28239.  21 םינושאר -  חרפתטוקיל  םינושאר  טוקיל  - ןוכמ  "ג משת
"ז חרפתנשת

םיבתכמו28240. תוחיש  קחציטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , משת

םיענ28241. תחמש  יחטוקיל  םיענ  "ושמש , םילשוריעשת

שמש28242. תיבב  קיתעה  "ק  היב ןינעב  תובושת  תובושתטוקיל  "דטוקיל  םילשוריעשת

רגיא28243. אביקע  וניברמ  םישודיחו  תובושת  השמטוקיל  ןב  אביקע  "חרגיא , קרבכשת ינב 

םיכרכ28244.  2 הדיבא -  לשיפיטוקיל  לארשי  בוט  םוי  "דרביירש , םילשורישח

רקובה28245. תולפת  ןבא , ילתפניטוקיל  ןב  םירפא  "גגרבנייוו , םילשוריכשת

םהרבא28246. ףסוייטוקיל  הדוהי  ןב  םהרבא  "ורבורגנו , םילשורילשת

םיכרכ28247.  2 םהרבא -  ץנזרוושמיטוקיל  קחצי  ןב  "גםהרבא  גרפ Pragueנקת

םיכרכ28248.  2 םהרבא -  יולהיטוקיל  בקעי  ןב  םהרבא  ' - רדוהמ , "א ןילופ Polandצרת

יבצ28249. תרטע  םהרבא  יולהיטוקיל  םייח  ןב  םהרבא  "חןמטלא , דודשאעשת

םיכרכ28250.  2 הדגא -  חספיטוקיל  ןב  קחצי  הדוהי  ' - ןילמ , "ד שת
"ז ,)שת הפיח )

ב28251. רסומו -  הדגא  סורדוטיטוקיל  ריאמ  "זרבליז , עשת

ןרהא28252. יביביטוקיל  ףולכמ  ןב  העושי  "בםולל , םילשוריסשת

רוא28253. םהרבאיטוקיל  ףסוי  "גםזיפ , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ28254.  5 הרוא -  בוטיטוקיל  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"גאפיל לאויעשת תירק 

םיכרכ28255.  2 תורוא -  השמיטוקיל  "טןוספלוו , סשת

ןוחטבה28256. ןינעב  תורוא  םשיטוקיל  "דםוליעב  "דשח מח

ןנחלא28257. ןנחלאיטוקיל  םייח  "דםיובסונ , קרבלשת ינב 

םיכרכ28258.  7 ןנחלא -  ןהכהיטוקיל  ןנחלא  "דיקסנישרב , הפיחנשת

והילא28259. והילאיטוקיל  "חיערד , ןיקצומסשת תירק 

םיכרכ28260.  3 ךיתע -  תנומא  השמיטוקיל  "דןוספלוו , עשת

תובא28261. ירמא  םימחריטוקיל  ןב  ריאמ  לאקזחי  "זםלעומ , דאדגב Baghdadצרת

םיכרכ28262.  4 לא -  ירמא  םימחריטוקיל  ןב  ריאמ  לאקזחי  - םלעומ , "ב צרת
"ה דאדגב Baghdadצרת

טבשב28263. ירמא ט"ו  םימחריטוקיל  ןב  ריאמ  לאקזחי  "טםלעומ , דאדגב Baghdadצרת

םיכרכ28264.  3 ףסוי -  ירמא  יבציטוקיל  לאומש  ןב  ריאמ  ףסוי  "אסייוו , עשת

א28265. םירמא -  קסבטיוומיטוקיל  השמ  ןב  לדנמ  "אםחנמ  בובל Lvovערת

.28266< הריש קרפ  לע   > םירמא ידורבמיטוקיל  ביל  הדוהי  ןב  "בםהרבא  הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ28267.  2 אינת - >  > םירמא ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "הרואינש  הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ28268.  3 םירמא -  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  משת

םיכרכ28269.  2 "ר - > ופד  > םירמא ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  - רואינש  "ו נקת
"ז הטיולס Slavutaנקת

הבושתה28270. תרגא  בחר -  רואיב  םע  אינת  םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  קרבסשת ינב 

.28271< טסקט  > אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  םילשוריסשת



אמק28272. ארודהמ  אינת -  םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "חרואינש  עשת

א28273. בקעי - > ראב   > אינת םירמא  ,יטוקיל  ןסינ ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
לארשי "אבקעי  "דפשת מח

םישוריפ28274. יטוקיל  ףוריצב מ"מ   > אינת םירמא  יטוקיל 
םיכרכ  6 "נ > - ידאלמשו ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  סשת

.28275( שידיא םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  טשת

.28276( תילגנא םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "חרואינש  ןודנולנשת

םיכרכ28277.  2 תינמרג - ) םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "סרואינש  הניושת

ד28278. תידרפס - ) םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  ורנסשת הד ז' ויר 

.28279( תיברע םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  לשת

.28280( תיתפרצ םוגרתב   ) אינת םירמא  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  סשת

םיכרכ28281.  2 תראובמ -  תודיסח  אינת ע"פ  םירמא  קחצייטוקיל  רזעילא  "הןוכמ  סשת

.282826 שפנ -  לכל  הוושה  רואיב  םע  אינת  םירמא  יטוקיל 
םיכרכ

, ןהכ ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"גלאוי סשת

א28283. ןהאק -  לאוי  רואיב ר ' םע  אינת  םירמא  לאוייטוקיל  "הןהאק , "דסשת מח

םיכרכ28284.  2 םינינפו -  םירואיב  םע  אינת  םירמא  ,יטוקיל  קניל ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"גהשמ םילשוריעשת

םיטוטיצ28285. יטוקיל  םע  אינת  םירמא  )יטוקיל  טקלמ  ) תימע "דןח , "דשת מח

םיכרכ28286.  2 םישוריפ -  טוקל  םע  אינת  םירמא  יבתכויטוקיל  ירפסמ  םישוריפ  טוקיל 
וניאישנ "הוניתובר  עשת

.282876 תראובמ -  תודיסח  שוריפ  םע  אינת  םירמא  יטוקיל 
קחציםיכרכ רזעילא  "טןוכמ  סשת

םירפא28288. ךירפמוגיטוקיל  "הםייהנפוא , ץמ Metzעקת

שא28289. לארשייטוקיל  ןב  המלש  םהרבא  םורב ,
"טקחצי םילשוריסשת

שא28290. ירואיטוקיל  "אינברהש , םילשוריעשת

םירואיב28291. ןמלזיטוקיל  רואינש  ןב  רב  בוד  "חירואינש , כרת

םיכרכ28292.  5 אינתה -  רפסב  םירואיב  הילדגיטוקיל  ןב  עשוהי  "חףראק , כשת

"ל28293. זרמו םיקוספה  "ב  יל םירואיב  םירואיביטוקיל  "מיטוקל  יכאלמשת תירק 

ןרהא28294. תיב  הדוהייטוקיל  ןב  ךלמילא  ןרהא  גרבנזור ,
"דלדוי לואירטנומ Montrealישת

םיכרכ28295.  2 םירפא -  תיב  לשיפיטוקיל  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "ברפוס , נרת

ילתפנ28296. הטממ  םירפא  תיב  לשיפיטוקיל  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "גרפוס , מרת

םישלש28297. ינב  יולהיטוקיל  יבצ  ןב  ףסוי  "דגרבנטור , קרבנשת ינב 

"ט28298. שעב "ט)יטוקיל  שעב  ) רזעילא ןב  "אלארשי  השרו Warsawערת

.28299< השדח הרודהמ   > "ט שעב "ט)יטוקיל  שעב  ) רזעילא ןב  "חלארשי  סשת

יתחפ28300. רב  ףסוייטוקיל  סחנפ  ןב  ןתנ  "דםימואת , שח

"ם28301. ימשב ןביטוקיל  המלש  לכימ  לאיחי  ןאמרב ,
השמ "גםהרבא  השרו Warsawסרת

ןיע28302. תב  דודיטוקיל  ןב  בוד  םהרבא  "וךאבריוא , שמשעשת תיב 

יטוקיל28303. רתב  יבציטוקיל  דוד  "זןמפוה , ןילרבנרת  Berlin

םינואג28304. ןב א ייטוקיל  באז  ןימינב  "חדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowפרת



םיכרכ28305.  2 הנשה -  לכל  ארמג  ןמקילגיטוקיל  שורפ  םוחנ  "זוהילא  םילשורישת

"ש28306. בד ךונחיטוקיל  ןב  דוד  "אךרכב , םילשוריערת

דוד28307. ירבד  בולעלמיטוקיל  "ק  הוברמ םירמא  "דטקל  םילשורישח

ןישודק28308. םייח -  ירבד  שוביליטוקיל  הירא  ןב  םייח  "אםאטשרבלאה , הינתננשת

םיכרכ28309.  2 אלאיבמ -  "ק  הובר ירבד  )יטוקיל  ךרוע  ) גרבנטור "זיכדרמ  םילשוריסשת

דוד28310. דודיטוקיל  "סןאישפק , דעלאשת

דוד28311. ןויציטוקיל  ןב  דוד  "זודאיינאל , םילשורילשת

םיכרכ28312.  2 םירוביד -  בודיטוקיל  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב סשת

םיכרכ28313.  3 םירוביד -  :יטוקיל  םגרית .קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
ךונח םהרבא  "נןייטשנצילג , "דשת בח רפכ 

הרצקב28314. הטיחש  תוכלה  םיניד -  המלשיטוקיל  םהרבא  ןב  "גקחצי  הפיחכשת

םיכרכ28315.  6 םיניד -  ןימינביטוקיל  ןב  םהרבא  "סףונימא , םילשורירת

תופירטו28316. הטיחש  םיניד  המלשיטוקיל  םהרבא  ןב  "פקחצי  םילשורישת

רצוקמה28317. תופירטו  הטיחש  םיניד  המלשיטוקיל  םהרבא  ןב  "פקחצי  םילשורישת

תעד28318. ריאייטוקיל  אגרש  ןב  בקעי  "דדלוגנייו , קרבשח ינב 

םיטפשמ28319. - תומש תושרד -  קחצייטוקיל  ריאמ  "בץיוורוה , עשת

םיכרכ28320.  5 תושרד -  םייחיטוקיל  "דטריווזיירק , םילשוריסשת

אשד28321. לאיתוקייטוקיל  ןב  דוד  ןרהא  "אאריפש , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ28322.  2 רואה -  לאומשיטוקיל  ןב  ביל  הירא  "זיול , ןילבול Lublinנת

אינתה28323. רפסל  תוהגה  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  לשת

.28324< תוכוס םיארונ , םימי   > םידעומ "א  רגה "א)יטוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  קרבסשת ינב 

.28325< םירופ הכונח ,  > םידעומ "א  רגה "א)יטוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  קרבסשת ינב 

.28326< והילא תירב   > "א רגה "א)יטוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  "דעשת מח

םיכרכ28327.  2 "א -  רגה "א)יטוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  השרו Warsawמרת

תוארוה28328. עשוהייטוקיל  ןב  השמ  "גןאמדירפ , רימוטיז Zhitomirסרת

םיכודיש28329. יניינעב  םירואיבו  םיגהנמ  תוארוה  יטוקיל 
קחציןיאושינו יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

יבאזה28330. ףלוויטוקיל  באז  ןב  סחניפ  "זףפוקשריה , השרו Warsawלרת

יולה28331. יולהיטוקיל  בוד  קחצי  ןב  ןתנ  "זרגרבמאב , ןילרב Berlinסרת

"ד>28332. ירמ שוריפ  םע   > תוכלה - יטוקיל  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
דוד יכדרמ  ןמרקא 

 - "ס רת
"ב השרו Warsawפרת

"ח א28333. וא לחנה - > ךשמ   > תוכלה ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "זץראהנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ28334.  3 תוכלה -  באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  - ןהכ , "ס רת
"ב השרו Warsawפרת

םיכרכ28335.  3 תוכלה -  יבציטוקיל  ןב  ליטנ  בוט  - םוי לגיפשנורב ,
בוד

 - "ד סרת
"ע בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ28336.  23 תוכלה -  ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "חץראהנרטש , אווקלורת ז'

םיכרכ28337.  8 ןשב > - ןוכמ   > תוכלה ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , הכרבעשת

.28338( בוט חקל   ) תוכלה הנליויטוקיל  .א  " ערת .ילבב  "אדומלת  הנליו Vilnaערת

.28339( בוט חקל   ) תוכלה הנליויטוקיל  .ט  " מרת .ילבב  "טדומלת  הנליו Vilnaמרת



"ם28340. תס תוכלה  לע  תוכלה  המלשיטוקיל  יתבש  "טרעדגיוו , לשת

הקדצ28341. תוכלה  לע  תוכלה  המלשיטוקיל  יתבש  "זרעדגיוו , לשת

ץילמה28342. םהרבאיטוקיל  ןב  ריאמ  "הודאינל , םילשוריסשת

הנשמה28343. והיתתמיטוקיל  ןב  שבייפ  אגרש  לקנרפ ,
"גיולה ואלסרב Breslauלרת

שדקה28344. תרהט  לע  ךוניחב  תוכלהו  תוגהנה  "גםיטוקיליטוקיל  יכאלמלשת תירק 

םיכרכ28345.  6 "ס -  תח תובושת  ירפס  לע  תורעה  בודיטוקיל  רכששי  "וןייטשדלוג , םילשורימשת

םיכרכ28346.  2 סדרפה -  "י)יטוקיל  שר  ) קחצי ןב  "זהמלש  נרת

םיכרכ28347.  2 "ר - > ופד  > סדרפה "י)יטוקיל  שר  ) קחצי ןב  "טהמלש  היצנו Veniceער

השרפה28348. באזיטוקיל  הדוהי  םילשורירעיילב ,

א28349. תומדקה -  לאומשיטוקיל  "הונדילוט , קרבכשת ינב 

םיכרכ28350.  3 "ה -  יארה ,יטוקיל  קוק היחתפ -  ןב  יבצ  השמ  הירנ ,
ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא 

 - "ן שת
"ה םילשורינשת

"ז28351. מרה אשוזיטוקיל  םלושמ  "אטירטשנבה , Mukachevoנרת ץקנומ '

םיכרכ28352.  3 "ס -  שה "י)יטוקיל  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "םאירול , םילשורידשת

.28353( קחצי סדרפ  תרודהמ   ) "ס שה "י)יטוקיל  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "דאירול , םילשורישח

ארתב28354. אבב  "ם -  שרהמ יקספו  השמיטוקיל  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"חןהכה םילשורילשת

בהז28355. "דםיטוקיליטוקיל  קרבסשת ינב 

םיכרכ28356.  11 םייח -  ןב  רבח  םייחיטוקיל  ןב  לבייפ  היקזח  - טיולפ , "ח לרת
"ג הבלסיטרב Bratislavaנרת

"ל28357. זח לוגזיטוקיל  םייח  "היול , םילשוריערת

םיכרכ28358.  3 הרות -  ישודיח  לארשייטוקיל  ןב  הירא  השמ  "זדניירפ , םילשורינשת

םישורדו28359. םישודיח  םייחיטוקיל  השמ  "ארלרמש , ךיריצמשת

.28360< ץיבוקסוי "ז  ירגה  > "ת ושו םישודיח  באזיטוקיל  בקעי  "בץיבוקסוי , ביבאנשת לת 

םייח28361. איחייטוקיל  ןב  םייח  "ויחידב , ונואסשת תירק 

םירופ28362. םייח -  בדיטוקיל  ןב  םייח  "פאריפש , דעלאשת

םיכרכ28363.  6 םייח -  דודיטוקיל  קחצי  םייח  "זץייוו , םילשוריכשת

רסומו28364. המכח  יולהיטוקיל  םייח  ןב  לאפר  "זץיבלאומש , םילשוריעשת

םיכרכ28365.  2 דמח -  השמיטוקיל  "וןייד , ביבא Tel Avivלשת לת 

םיכרכ28366.  6 םייח -  ץפח  באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "גןהכ , םילשורילשת

הפקשהו28367. העד  לע  םייח  ץפח  באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , םילשוריסשת

םידעומ28368. קחצי -  לקח  ריאמיטוקיל  ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "הסייוו , עשת

םיכרכ28369.  2 רפוס -  םתח  לאומשיטוקיל  ןב  השמ  "דרפוס , םילשורישח

הרהט28370. ןמסיזיטוקיל  רזעלא  ןב  באז  "ארנפד , שמשעשת תיב 

תודוהל28371. בוט  בדיטוקיל  רכששי  ןב  הדוהי  לטיירט , "חטמס  םילשוריעשת

לט28372. יולהיטוקיל  היבוט  והיעשי  "ורוטקריד , לשת

םיכרכ28373.  12 הדוהי -  ,יטוקיל  רטלא ביל -  הירא  הדוהי  הנייה ,
יכדרמ םהרבא  ןב  ביל  הירא  "להדוהי  םילשורישת

םיכרכ28374.  5 השדח > - הרודהמ   > הדוהי ,יטוקיל  רטלא ביל -  הירא  הדוהי  הנייה ,
יכדרמ םהרבא  ןב  ביל  הירא  "בהדוהי  קרבעשת ינב 



עשוהי28375. עשוהייטוקיל  "זדלפניש , ישת

הציב28376. בוט -  םוי  םחנמיטוקיל  אגרש  ןב  סחנפ  "דץיבוקרב , םילשוריסשת

ףסוי28377. םהרבאיטוקיל  ןב  אפזוי  ףסוי  ןאמליפש ,
"גרזעילא קרוי New Yorkצרת וינ 

ףסוי28378. הדוהייטוקיל  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  רגארפ ,
"דביל השרו Warsawסרת

ףסוי28379. ףסוייטוקיל  "היאבג , םילשורימשת

םיכרכ28380.  2 ףסוי -  יולהיטוקיל  קחצי  ןב  אקסוי  "גףסוי  קרבסשת ינב 

םיכרכ28381.  5 ףסוי -  המלשיטוקיל  ןב  םייח  ףסוי  "זבאז , םילשורימשת

םיכרכ28382.  2 ותבשב -  תבש  ידמ  ףסוי  ריאמיטוקיל  ןב  ףסוי  "היתבנע , םילשורימשת

רופחי28383. אל  רשוי -  דודיטוקיל  לאומש  ןב  המלש  ףסוי  "חץינייר , םילשוריסשת

לאקזחי28384. יולהיטוקיל  לאקזחי  "וןייטשניול , קרבמשת ינב 

םיכרכ28385.  3 המכחה -  םי  בקעייטוקיל  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"הםחנמ םילשוריעשת

"ץ28386. בעי בקעייטוקיל  ןב  דוד  "דןאמרניילק , רטס Manchesterנרת ' צנמ

בקעי28387. בדיטוקיל  עשוהי  ןב  הדוהי  בקעי  "גשטיוולבל , םילשורילשת

בקעי28388. היראיטוקיל  ןב  ןסינ  בקעי  "בםורפ , ובירג Grajevoערת

קחצי28389. ןמלזיטוקיל  המלש  ןב  קיזייא  קחצי  "אבלג , םילשוריישת

קחצי28390. ףלוויטוקיל  באז  ןב  קיזייא  קחצי  ןימד Frankת"קץש , טרופקנרפ 

קחצי28391. ןהכהיטוקיל  שינאמ  םחנמ  ןב  "אקחצי  הנליו Vilnaסרת

קחצי28392. קחצייטוקיל  "חןייטשולב , םילשורילשת

םיכרכ28393.  2 קחצי -  לאומשיטוקיל  ןב  קיציא  קחצי  "ז,ץלוהטור , ,נרת אשראוו

השמ28394. תועושי  ריאמיטוקיל  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "חרגה , קרבעשת ינב 

תישארב28395. היעשי -  לאומשיטוקיל  השמ  ןב  היעשי  "הסורג , קרויצרת וינ   New York

םיכרכ28396.  5 םירשי -  קחצייטוקיל  ןב  םהרבא  ףסוי  "בדיגמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ28397.  4 קחצי -  יול  ךורביטוקיל  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
"דרואינש סשת

א28398. ריאמ -  יולהיטוקיל  ריאמ  "לגרבניטש , ןודנולשת

.28399< הכרב רה  תרודהמ   > םירמאמ ןהכהיטוקיל  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , הכרבסשת רה 

םירמאמ28400. באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "ץןהכ , השרו Warsawרת

םירמאמ28401. המלשיטוקיל  ןב  םולש  סחנפ  "חןמדירפ , קרבמשת ינב 

םיכרכ28402.  2 םיבתכמו -  םירמאמ  באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "לןהכ , קרבשת ינב 

םיכרכ28403.  9 סחנפ -  יליבש  םירמאמ  עשוהייטוקיל  ןב  סחנפ  "בןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ28404.  3 םישרדמ -  )יטוקיל  ךרוע  ) ןדיע "באשד , תפצפשת

.28405< השדח הרודהמ   > "א רהמ םיקילאיטוקיל  השמ  ןב  רזעלא  ןייטשפוה ,
"והעירב ביבאסשת לת  םילשורי - 

םיכרכ28406.  2 "א -  רהמ םיקילאיטוקיל  השמ  ןב  רזעלא  ןייטשפוה ,
"בהעירב בובל Lvovלרת

"ל28407. רהמ סחנפיטוקיל  "אטילבנזור , םילשוריכשת

קיש28408. "ם  רהמ ףסוייטוקיל  ןב  השמ  "בקיש , ערת

הרותה28409. לע  שדחה -  קיש  "ם  רהמ ףסוייטוקיל  ןב  השמ  "דקיש , םילשוריעשת



"ל28410. ארהמ השמיטוקיל  ןב  ביל  הירא  "בץניצ , םילשוריכשת

"א28411. ירהמ ןתנוהייטוקיל  ןב  לישטנא  רשא  "לףסוי  בובלרת  Lvov

םיכרכ28412.  2 "א -  ירהמ רכששייטוקיל  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
רב "נבוד  בובל Lvovרת

םיכרכ28413.  3 "ח -  ירהמ הדוהייטוקיל  ןב  םייח  לארשי  - ןאמדירפ , "ס רת
"א טגיס Sighetערת

םיכרכ28414.  3 השדח > - הרודהמ   > "ח ירהמ הדוהייטוקיל  ןב  םייח  לארשי  "גןאמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ28415.  2 "ל -  ירהמ בוקילקאזמיטוקיל  ביל  "סהדוהי  ןילבול Lublinרת

יול28416. ןב  קחצי  תודלותו  "ן  ירהמ בוקיפמיטוקיל  קחצי  יול  ןב  "אלארשי  בושטידרב Berdichevעקת

"ץ28417. אירהמ יבציטוקיל  ןרהא  עשוהי  "סרגרעבנייוו , קרבשת ינב 

"ם28418. מרהמ קחצייטוקיל  ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"גקיזייא בובל Lvovמרת

םיכרכ28419.  2 "א -  צרהמ בונידמיטוקיל  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"א- קרבסשת ינב 

"ם28420. רהומ ץנזרוושיטוקיל  "ד  בא "חריאמ  ןדיק Kedainiaiצרת

.28421< תוליפת יטוקיל  לחנה , תפש   > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "מןמחנ  םילשורישת

"ר>28422. ופד  > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  ןמחנ 
 - "ח סקת
"א הרטסוא Ostrogעקת

.28423< טסקט  > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "חןמחנ  םילשוריסשת

"ת>28424. נרהומ "י  תכ תוהגהו  תואחסונ  םע   > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "הןמחנ  םילשורימשת

.28425< לחנה ךשמ   > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "וןמחנ  םילשורינשת

"ן28426. רהומ באלסארבמיטוקיל  החמש  ןב  .]ןמחנ  "ו לרת ], גרעבמעל

.28427< אלפ תלוגס   > "ן רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "אןמחנ  דרעסשת

םיכרכ28428.  5 "ן -  רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "וןמחנ  םילשורילשת

םיכרכ28429.  6 חצנ > - תומיענ  ע"פ   > "ן רהומ ,יטוקיל  רמרק בלסרבמ -  החמש , ןב  ןמחנ 
( ראבמ  ) םחנמ "דםייח  םילשוריסשת

םיכרכ28430.  4 המכח > - רוקמ   > "ן רהומ יולהיטוקיל  קחצי  םהרבא  "הלמרכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ28431.  5 אתורבח > -  > ראובמ "ן  רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "אןמחנ  םילשוריפשת

תוכלמ28432. םולש  "ן ע"פ  רהומ ,יטוקיל  החמש ןב  ןמחנ  םולש -  שורא ,
"אבלסרבמ םילשוריעשת

הרונמ28433. ינפ  רואיב  םע  "ן  רהומ לאומשיטוקיל  "אןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ28434.  2 לחנה -  תפש  שוריפ  םע  "ן  רהומ בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

םולש28435. ביתנב  שבד -  תורעי  רפסמ  רסומ  ,יטוקיל  ןהאק עטנ -  ןתנ  ןב  ןתנוהי  ץישבייא ,
םהרבא ןב  "הלארשי  קרבמשת ינב 

ןמ28436. םהרבאיטוקיל  ןב  ףסוי  "דןויח , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיגהנמ28437. לארשייטוקיל  ןב  םייח  רדנס  רדנסכלא  "הרוש , טגיס Sighetסרת

ריאמ28438. יטוקיל  יטוקיל ש"ם , םיגהנמ , לארשייטוקיל  ןב  םייח  רדנס  רדנסכלא  "דרוש , טגיס Sighetערת

"ס28439. שה לע  ךוניח -  תחנמ  ריאמיטוקיל  יכדרמ  ןב  המלש  "חןאגאק , לשת

חספ28440. ךוניח -  תחנמ  לאומשיטוקיל  ןמסורג , ףסוי -  "ד , באב
יכדרמ לארשי  גרביט , "הןבואר -  עשת

םיכרכ28441.  2 השנמ -  םחנמיטוקיל  - השנמ , "ז צרת
"ב םילשוריישת



תוישעמ28442. ןוששיטוקיל  ןב  "טלארשי  םילשוריסרת

תוישעמ28443. ןימינביטוקיל  ןב  רייגצ  "בשושע , עבשלשת ראב 

תורשעמ28444. חניטוקיל  ןב  והילא  "טילאפ , קרבעשת ינב 

תוילגרמ28445. ןרהאיטוקיל  ןב  היבוט  "זןוסנורא , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ28446.  2 בל -  יחמשמ  םוחניטוקיל  ןב  ריאמ  - טנראב , "ג סרת
"ט ןודנול Londonערת

םינובנ28447. שטאקנומיטוקיל  "סיקידצ  קרבשת ינב 

המלחאו28448. ובש  םשל  תולגנ  לקייחיטוקיל  םייח  ןב  המלש  "בבושילא , רפססשת תירק 

הנש א28449. קחצי -  תמחנ  ןויציטוקיל  ןב  ןב  םחנמ  קחצי  "פיולב , םילשורישת

םיסנ28450. ןהכהיטוקיל  םיסנ  "אןיבר , ביבאלשת לת 

ילתפנ28451. אדרויפמיטוקיל  םייח  ןב  שריה  "טיבצ  טריפ Fuerthכקת

.28452< ותלוגסל לארשי   > לארשי תולוגס  ךותמיטוקיל  קחצי ( בקעי  ןב  יתבש  ץישפיל ,
( "חורפס םילשוריסשת

א28453. רפוס -  רזעילאיטוקיל  ןאמסוז  ןב  ביל  ףסוי  - רפוס , "ג ערת
"א שקפ Paksפרת

םירופס28454. יכדרמיטוקיל  םייח  "בבולרפ , םילשוריסשת

תרטע28455. םייחיטוקיל  לאומש  "דטדימשדלוג , םילשורישח

םיכרכ28456.  2 בקעי -  ןיע  בדיטוקיל  ןנחלא  ןב  םהרבא  םייח  קינמאי ,
"ביולה םילשוריעשת

.28457< שטייט ירבע   > תוצע בלסרבמיטוקיל  החמש , ןב  - ןמחנ  "ב צרת
"ה "דצרת מח

םיכרכ28458.  2 תוצע -  ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "טץראהנרטש , םילשורילשת

םיכרכ28459.  2 תוצע -  עטניטוקיל  ןתנ  ןב  יבצ  "הןמפיוק , משת

ב28460. שלושמה -  תוצע  ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  - ץראהנרטש , "ב פרת
"ו השרו Warsawצרת

םיכרכ28461.  6 ךרע ש"י -  יבציטוקיל  חספ  ןב  הדוהי  המלש  - קאבאט , "ז דווקילעשת

"ם28462. במרבו "ס  שב םיכרע  קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

האפ28463. חניטוקיל  ןב  והילא  "הילאפ , קרבסשת ינב 

ץעוי28464. אלפ  קחצייטוקיל  ןב  רזעילא  "זופאפ , םילשוריסשת

סחנפ28465. ןהכהיטוקיל  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  - ץראווש , "ח צרת
"ט ןידרונילק Kleinwardeצרת

.28466< השדח הרודהמ   > סחנפ ןהכהיטוקיל  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  ,]ץראווש , "ח פרת קרוי[ וינ  ןילקורב 

.28467< השדח הרודהמ   > דסח ינפ  םולשיטוקיל  ןב  סחניפ  "ארלדא , םילשוריעשת

םיכרכ28468.  2 רכשי -  ןב  ינינפ  יתבשיטוקיל  ןב  והילא  "הרגרבנייוו , םילשורינשת

םירחבנ28469. םינינפ  לאימחרייטוקיל  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"טיבצ קרבעשת ינב 

םישורפ28470. רשאיטוקיל  "ארקצירפ , ביבא Tel Avivשת לת 

א28471. תלהק -  לע  םישורפ  היראיטוקיל  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"היולה םילשוריכשת

הלח28472. תוכרב , שדח -  ירפ  דודיטוקיל  ןב  היקזח  הווליס , "זיד  םילשוריסשת

יבצ28473. ןימינביטוקיל  ןתנוהי  ןב  שריה  יבצ  "אןהכה , ביבאמשת לת 

יבצ28474. ריאמיטוקיל  ןב  שריה  יבצ  "ויקסנזדורג , סיאול St. Louisערת .טס 



יבצ28475. הבונאימיטוקיל  קחצי  ןב  שריה  "טיבצ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

יבצ28476. עשוהייטוקיל  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"ביולה הוקלוז Zholkvaכרת

יבצ28477. יבציטוקיל  "הרצטיפש , דודשאעשת

םהרבא28478. תבהא  דוד -  ישעמ  יבצ -  םירוביחיטוקיל  "בץבוק  סשת

םהרבא28479. תבהא  דוד , ישעמ  יבצ , ,יטוקיל  ןרטש דוד -  ןרטש , יבצ -  רצטיפש ,
לאומש "הםהרבא  דודשאלשת

םיכרכ28480.  13 םינויצ -  ףסוייטוקיל  ןב  ןימינב  "גןמהל , קרבסשת ינב 

הירא28481. לוק  ןביטוקיל  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"עסחניפ ז שת

אעיצמ א28482. אבב  ןשוחה -  תוצק  - יטוקיל  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
יבצ ףסוי  "פלזרב , קרבשת ינב 

תאיג28483. ןבא  הדוהי  ןב  קחצי  הדוהייטוקיל ר ' ןב  קחצי  תאיג , - "בןבא ךיריצ Zurichישת

םיכרכ28484.  2 רגיא -  אביקע  יבר  ,יטוקיל  ןאילאומש השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
הידידי ןב  םייח  "טוהילא  קרבעשת ינב 

םיכרכ28485.  2 יזנכשא -  לאלצב  וניבר  םהרבאיטוקיל  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , משת

הבושת28486. םייח -  ץפחה  וניבר  םשיטוקיל  "דםוליעב  "דשח מח

םייח28487. ץפחה  וניבר  באזיטוקיל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  - ןהכ , "ד שח

םיכרכ28488.  3 "ל -  מר בוסאסמיטוקיל  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "זהשמ  ץיבונר Chernovtsyטרת צ'

םיכרכ28489.  2 לאפר -  בקעייטוקיל  לאפר  "בקקח , םילשורילשת

"א28490. בצר ןהכהיטוקיל  םהרבא  ןב  שריה  יבצ  "זאנהכ , השרו Warsawכרת

תוישעמו28491. תומישר  תוישעמויטוקיל  תומישר  "טיטוקל  "דכשת בח רפכ 

תוישעמו28492. תומישר  לאומשיטוקיל  יכדרמ  ןב  עשוהי  "חןיישדנומ , "דעשת בח רפכ 

"י)יטוקיל ש"ס28493. ראה  ) המלש ןב  קחצי  "נאירול , ונרווילקת

לארשי28494. תיראש  קינדליוומיטוקיל  ףסוי  ןב  רב  בוד  "חלארשי  סשת

רעי28495. הדש  קחצייטוקיל  "טא , םילשורימשת

םינשוש28496. לאפריטוקיל  ןב  ריאמ  םהרבא  "אידזאי , םילשוריצרת

םינשוש28497. םינשושיטוקיל  "ביטוקיל  היצנו Veniceסש

.28498< דוד ךרביו  "ת  וש  > םינשוש לואשיטוקיל  ןויצ  ןב  השנמ  "גןהכ , קרבסשת ינב 

םינשוש28499. ףסוייטוקיל  יכדרמ  ןב  יבצ  לאפר  ןייטשפא ,
"ויולה לואירטנומ Montrealטשת

םינשוש28500. "ליטוקיל  גס םחנמ  ןב  לליה  "דךרוטש , ןיידוסורגשת

םינשוש28501. ילופורטסואמיטוקיל  חספ  ןב  "בןושמש  סרת

םינשוש28502. ןהכהיטוקיל  היעשי  םייח  "טגרבסרבלאה , ןילבול Lublinסרת

םינשוש28503. לאומשיטוקיל  ןב  והיתתמ  "נןושארטש , ןילרב Berlinרת

םינשוש28504. בקעייטוקיל  ןב  קחצי  "חשלזיימ , קצירופ Poryckעקת

.28505< השדח הרודהמ   > םינשוש ילופורטסואמיטוקיל  חספ  ןב  "דןושמש  םילשורינשת

.28506< השדח הרודהמ   > םינשוש המלשיטוקיל  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  "וןאמרטוג , םילשורימשת

ןינמואה28507. תא  רכושה  םינשוש -  הירכזיטוקיל  דוד  "הןאמוינ , דווקילעשת

ןיטיג28508. םינשוש -  לאפריטוקיל  תרות  תיליעתבישי  רתיב 

םיכרכ28509.  4 םינשוש -  המלשיטוקיל  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  ןאמרטוג ,



םיכרכ28510.  2 םינשוש -  אבאיטוקיל  םהרבא  ןב  סחניפ  "טאריפש , ץיבונר Chernovtsyירת צ'

םיכרכ28511.  2 םינשוש -  ןהכהיטוקיל  ןרהא  "גכ"ץ , ערת

םיכרכ28512.  2 םינשוש -  רודגיבאיטוקיל  ןב  הירכז  דוד  "חןאמוינ , דווקילסשת

םיכרכ28513.  3 םינשוש -  אווקלוזמיטוקיל  יול  ןב  "םריאמ  השרו Warsawרת

דודל28514. םינשוש  לואשיטוקיל  ןויצ  ןב  השנמ  "עןהכ , םילשורישת

םיכרכ28515.  5 יש -  םהרבאיטוקיל  ןב  בקעי  ןועמש  סאפראב ,
"נקחצי קרבשת ינב 

"ד>28516. נשת ( > רבדמב  ) חכ תוחיש  קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

םיכרכ28517.  43 תוחיש -  קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

םיכרכ28518.  25 ישפח > - םוגרת   > תוחיש קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

םיכרכ28519.  6 םידעומ > -  > תוחיש קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , עשת

םיכרכ28520.  2 עובשה > - תשרפל  תונויער   > תוחיש קחצייטוקיל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דלשת בח רפכ 

םיכרכ28521.  6 םירועיש -  לאומשיטוקיל  ןורהא  ןב  קחצי  חספ  "וןייטש , דווקילסשת

םירישה28522. ריש  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  עשת

םיכרכ28523.  2 האפו -  החכש  הדוהייטוקיל  ןב  םהרבא  "זךילמלא , הררפ Ferraraטש

"ה28524. לש השמיטוקיל  "דןורושי , םילשוריסשת

םולש28525. בקעייטוקיל  ןב  םולש  "בולגזוב , דודשאנשת

ףיסאה28526. רפס  המלש -  השמיטוקיל  ןב  ןמלז  המלש  "טןיילק , ביבאמשת לת 

המלש28527. ןהכהיטוקיל  ביל  ןושרג  ןב  המלש  "דןיילק , שקפ Paksנרת

םיכרכ28528.  2 יאמש -  קחצייטוקיל  לאומש  ןב  יאמש  ןיקיידוי ,
"בןהכה םילשוריסשת

לאומש28529. אבאיטוקיל  םהרבא  "טןמרניילק , םילשורילשת

החמש28530. לארשייטוקיל  ןב  םנוב  החמש  "זץראהפראש , השרו Warsawצרת

ןושמש28531. ןושמשיטוקיל  "גגרבנזור , סשת

דוחיה28532. רעש  ףסוייטוקיל  ןב  ייחב  הדוקפ , - "בןבא תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ28533.  2 םייח -  עפש  יבציטוקיל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"דשריה נשת

תמא28534. תפש  םהרבאיטוקיל  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"זיכדרמ קרבמשת ינב 

םיכרכ28535.  2 "א - > תיב "א  פלא רדס  לע   > םילהת השרויטוקיל  .ז  " ירת.ך " "זנת השרו Warsawירת

הרות28536. "א)יטוקיל  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  השרו Warsawנרת

הרות28537. ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  סשת

.28538< השדח הרודהמ   > הרות םוחניטוקיל  םחנמ  ןב  יכדרמ  "איקסרבט , םילשוריסשת

םיכרכ28539.  3 הרות -  םוחניטוקיל  םחנמ  ןב  יכדרמ  "גיקסרבט , בוקרטויפ Piotrkowמרת

םיכרכ28540.  3 רומיטלאב - )  ) הרות לארשייטוקיל  ילודגמ  ינרות  "טףסאמ  רומיטלובישת

הנומא28541. ירבד  הרות  דודיטוקיל  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"וןהכה םילשורינשת

.28542( תומש <) "א ירהמ  > "ס ב שהו הרות  רכששייטוקיל  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
רב בוד 

 - "ז לרת
"ב בובל Lvovנרת

.285434 תישארב - ) < ) "א ירהמ  > "ס א שהו הרות  יטוקיל 
םיכרכ

רכששי ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
רב בוד 

 - "ז לרת
"ב בובל Lvovנרת

תוישרפ28544. גל ' הרות  לדנמיטוקיל  םחנמ  ןב  לאומש  "דןוסרואינש , אנליומרת



תישארב28545. רפסמ  הרות  ידאלמיטוקיל  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  הנליו Vilnaמרת

.28546< לאקזחי תבכרמ   > םיבותכו םיאיבנ  הרות  ףסוייטוקיל  ןב  םייח  תפצלאטיוו ,

םיכרכ28547.  3 םיבותכו -  םיאיבנ  הרות  ףסוייטוקיל  ןב  םייח  "בלאטיוו , בובל Lvovסקת

תראובמ28548. תודיסח  שוריפ  םע  הרות  קחצייטוקיל  רזעילא  "טןוכמ  סשת

םיכרכ28549.  27 לאומש -  תרות  הרות  לדנמיטוקיל  םחנמ  ןב  לאומש  "חןוסרואינש , משת

םיכרכ28550.  4 תולפת -  ץריהיטוקיל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "וץראהנרטש , הזרוגדופ Podgorzeסרת

ב28551. יפל א -  תולפת  "דבלסרביטוקיל  "דשח מח

המלש28552. ןוקת  המלשיטוקיל  ןימינב  רציפש , יולה  "ל  גס
"אןמלז ביבאלשת לת 

תובושת28553. ילזירישיטוקיל  והילא  ןב  בוט  - םוי "חלארשי , םילשוריסשת

ףסוי28554. תנשמ  תובושת -  ןהכהיטוקיל  לאילמג  "הץיבוניבר , םילשוריעשת

תומבי28555. םינושארה -  תובושת  םינושאריטוקיל  "וטוקיל  משת

םירופ28556. םידעומ - >  > תוגהנהו תובושת  רשאיטוקיל  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשוריעשת

חספה28557. גח  לע  "א  ירהמ תודגא  ישודיחו  תובושת  לארשייטוקיל  ןב  הדוהי  "טדאסא , ןודנולסשת

םיכרכ28558.  4 ףסוי -  תנשמ  תובושת  ןהכהיטוקיל  ןנחלא  ןב  לאילמג  ץיבוניבר ,
( ךרוע "ב( םילשוריפשת

לאומשםיטוקיל28559. ןב  ףסוי  "הןירפלייה , קרבמשת ינב 

םיכרכ28560.  3 םחנמםיטוקיל -  בל , - "זרב ביבאכשת לת 

םירואב28561. השמםיטוקיל  ןב  יבצ  םהרבא  "באנדורב , םילשוריפרת

םיכרכ28562.  5 םייפרגוילביב -  םיבתוכםיטוקיל  ףסוי -  םייח  ןב  םהרבא  ירעי 
"דםיפסונ םילשורישח

חספ28563. לש  הדגהו  רתסא  תליגמל  םירואיבו  םהרבאםיטוקיל  ףסוי  "טףלוו , קרבלשת ינב 

םיכרכ28564.  5 תורעהו -  םהרבאםיטוקיל  ףסוי  "זףלוו , קרבלשת ינב 

רבדמב28565. רפסל  תורעהו  םהרבאםיטוקיל  ףסוי  "וףלוו , קרבכשת ינב 

ןוזמה28566. תכרבו  הרשע  הנומש  תליפתל  תורעהו  םהרבאםיטוקיל  ףסוי  "בףלוו , קרבלשת ינב 

םיכרכ28567.  2 םירובחו -  םירובחוםיטוקיל  "טםיטוקל  אטשוקער

םישדח28568. ןב מ יםיטוקיל  השמ  "טלאיחי  השרו Warsawנרת

"ו28569. חרהמו "י  ראהמ םישדח  קחציםיטוקיל  אירול , ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"י) ראה  ) המלש "הןב  םילשורימשת

םירקי28570. יכדרמםיטוקיל  "ז , "היחשמ 'כרת ץיבונרצ

"ר>28571. ופד  > םירקי 'םיטוקיל  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "בבוד  נקת

םירקי28572. אבאםיטוקיל  םהרבא  ןב  סחניפ  "דאריפש , ץיבונרעשטכרת

םיכרכ28573.  3 םירקי -  'םיטוקיל  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "אבוד  משת

םשהל28574. םירקי  לאפרםיטוקיל  "סןאיגמד , קרבשת ינב 

םיכרכ28575.  10 תוחיש -  יטוקילל  תומוקמ  יארמהל  תומוקמםיטוקיל  יארמהל  "טםיטוקיל  לשת

ץיראקמ28576. סחנפ  ברהמ ר ' שוגרובמםיטוקיל  המלש  ןב  "דהשמ  בוקרטויפ Piotrkowערת

ריכבא28577. שרדממ  המלשםיטוקיל  "גרבוב , מרת

הבר28578. םירבדה  הלא  שרדממ  יולהםיטוקיל  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "הרבוב , מרת

םיכרכ28579.  7 סדרפמ -  ףסויםיטוקיל  ןב  קחצי  - םירש , "ל רת
"ג הבוצ Aleppoלרת םרא 



םיכרכ28580.  2 הרותה -  לע  שורפמ  יכדרמםיטוקיל  לאפר  - יכלמ , "ג פרת
"ה םילשוריפרת

ץיראקמ28581. סחנפ  רמ ' אבאםיטוקיל  םהרבא  ןב  סחניפ  "דאריפש , 'כרת ץיבונרצ

ןואג28582. יאה  ברמ  שוגרובמםיטוקיל  המלש  ןב  "חהשמ  השרו Warsawנקת

ןוחטבה28583. תווצמ  לע  הנוי  ונברמ  השמםיטוקיל  דרקבסיו , "" קרבשח ינב 

םיאלפנ28584. הדוהיםיטוקיל  ןב  ביל  הירא  לאוי  "אןאמשיפ , הנליו Vilnaנרת

והילא28585. יבד  סמ ' םינוש  הנקלאםיטוקיל  ןב  והילא  "טילאספאק , הבודפ Paduaכרת

תמא28586. תפש  "טםיטוקילםיטוקיל  םילשוריכשת

תויפלת28587. המלשםיטוקיל  ןב  הדוהי  ריאמ  "אןאמרגנאל , פרת

ךמש28588. תא  ךמשהאריל  תא  "זהאריל  םילשורינשת

יתיוק ה'28589. םשךתעושיל  "דםוליעב  םילשוריסשת

ונויק28590. לואשךתעושיל  והילא  "בןירב , לאפשת תיב 

החמש28591. בל  )ירשיל  וילע  ) ןתנ החמש  "דלגס , םילשוריסשת

הליהת28592. הואנ  "לםירשיל  צז אנהכ  ןמלק  יברל  ןורכז  "בירבד  נשת

הליהת28593. הואנ  "וץבוקםירשיל  הירנעשת

הלהת28594. הואנ  זלעבםירשיל  םילשוריתודיסח 

הליהת28595. הוואנ  לואשםירשיל  קחצי  ןב  הירא  "וטרבלא , "דסשת מח

הלהת28596. םהרבאםירשיל  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"כףסוי םילשורישת

.28597< השדח הרודהמ   > הלהת יחםירשיל  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ד( תיליעעשת ןיעידומ 

.28598< רשיל רוא   > הלהת יחםירשיל  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( םילשוריסשת

םיכרכ28599.  7 הלהת -  יחםירשיל  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( ,פקת ףאפעזוי

םילימה28600. רואיב  םע  הלהת  יחםירשיל  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
סחנפ ץרפ , "ל - ) חמר "ה( םילשוריסשת

יתקושת28601. ילא  ירודכךל  ןרוא  "דריבד , םחוריעשת

יתקושת28602. ילא  ןרואךל  ירודכ , "אריבד  עשת

ךורב28603. דודלו  דוד , ןהכהךל  השמ  ןב  דוד  "וילקס , םילשוריצרת

םעידוהו28604. "רךל  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "חותמ םילשוריעשת

ךל28605. העושיךל  ןב  יכדרמ  "גהיטע , םילשוריכשת

ינב28606. ךל  םייחךל  "גאריפש , םילשורינשת

תודוהל28607. האנ  םולשךל  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ערפוס , םילשורישת

המלש28608. ודבודמךל  ףסוי  ןב  המלש  "זןהכ , הכנלבזכ Casablancaצרת

יתלהת28609. ןדךל  "עןאיסוי , םילשורישת

הרותה28610. תעדלדובכל  "הןוכמ  קרב Bene Berakסשת ינב 

תראפתלו28611. קחצידובכל  לארשי  לאימחרי  "אןירפלה , קרבפשת ינב 

םיכרכ28612.  3 תראפתלו -  ןבדובכל  קחצי  לארשי  לאימחרי  ןירפלה ,
םחנמ "עןימינב  הוקתשת חתפ 

בוט28613. םוי  "זץבוקדובכל  םילשוריטשת



בוט28614. םוי  לארשידובכל  םייח  ןב  קחצי  "וןמרטנוא , שת

הרותה28615. ידומע  יולהדובכל  רזעילא  ןב  קחצי  באז  "ןרניד , Frankfort on theרת
Mai

חספ28616. עשוהידובכל  "גןמטפש , ןודנולישת

קידצ28617. ןהכהדובכל  ףסוי  ךלמילא  "בגרעברעבליס , ןגישימנשת

םיכרכ28618.  3 הנשה -  שאר  עשוהידובכל  "חןמטפש , ןודנולישת

תבש28619. ןרהאדובכל  "טןירמזור , שת

םיכרכ28620.  2 תבש -  )דובכל  ךרוע  ) לאקזחי "וגרבנטור , קרבלשת ינב 

הרות28621. לש  ןומולסהדובכל  ןב  ןומימ  השמ  ררחלא ,
"חהמלש םימודקמשת

הרות28622. רפס  ינינעב  הרות -  לש  םירמאמהדובכל  "בץבוק  םילחננשת

םיכרכ28623.  9 ךלמ -  לש  תירקודובכל  םימימת  יכמות  תבישי  ץבוק :
"דתג תגנשת תירק 

קידצ28624. לש  "בץבוקודובכל  הכנלבזכ Casablancaנשת

ידוד28625. ךונחהכל  לאכימ  "גבמאלאג , עשת

ימחלב28626. ומחל  ןהכהוכל  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

הננרנ28627. המלשוכל  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

ןמז28628. םהרבאלכל  ןועמש  גידניא ,

תעו28629. ןמז  והילאלכל  ןב  דעיבא  ןאו , ' "בגרא תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ28630.  2 ץפח -  רזעילאלכל  "בילימ , היצנו Veniceיש

תע28631. והיתתמלכל  "דןוסרזלג , םילשורישח

הבושת28632. הלאש  ןועמשלכל  "דןהכ , םילשורישח

א28633. טרפלו -  םימחרללכל  ןב  קחצי  "חםיסינ , םילשוריעשת

תובית28634. ישאר  יולהןוקיסכל  ףסוי  בקעי  ןב  ךורב  "האורק , ביבא Tel Avivשת לת 

עקרקה28635. תחת  שדקמה  תיב  רכשיתורשכל  ןב  "פיכדרמ  םילשורישת

רעבירא28636. קחציהליחתכל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ךרוע  ) לאומש םהרבא  טעיקוב , "ס - "דשת בח רפכ 

ירחא28637. ןמחנךתכל  דוד  הינתנאיבל ,

רבדמב28638. ירחא  המלשךתכל  "אלטוג , םילשוריעשת

רבדמב28639. ירחא  לארשיךתכל  "דןונבל , "דשח מח

תוינטק28640. ששח  ליאאלל  דוד , "בןב  עבשעשת ראב 

םיכרכ28641.  2 ארומ -  לדנמאלל  םחנמ  "זץיבוקשרה , דבחעשת רפכ 

"ל28642. צז ןמלפ  "צ  ברגה לע  םש -  בצוחאלל  לוק  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ28643.  2 ימע -  םהרבאבלל  ןב  בקעי  ןרהא  - רגניס , "ט צרת
"ו ןודנול Londonטשת

תשק28644. הדוהי  ינב  םחנמדמלל  ןב  ןרהא  "זיול , םילשורינשת

ללכה28645. לע  עשילאדמלל  ןב  דוד  השנמ  "בןושש , םילשורינשת

הרות28646. םשודמלל  "בםוליעב  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ28647.  6 ללפתהל -  ךיא  ןמלזדומלל  רואינש  "טןיפוג , סשת

םידעומה28648. תא  ןמלזדומלל  רואינש  "חןיפוג , "דעשת בח רפכ 

דמללו28649. ללהדומלל  עשוהי  "דרנדלוג , Clujצרת זולק '



דמללו28650. קחצידומלל  יול  "גןוזלדנמ , "דעשת בח רפכ 

דמללו28651. תוכרבדומלל  יניינעב  "טץבוק  םילשורימשת

תישארב28652. א  דמללו -  בדדומלל  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  "טךובנרטש , קרבנשת ינב 

"פ28653. שת בא  - רדא תבש -  םייקלו -  תונוילגדומלל  "פץבוק  "דשת מח

גנ28654. םיקרפ א- אינת -  יולהדומלל  .א  םייח  "ורבה , עבשעשת ראב 

םינשוש28655. דניקטוקלל  הנשוש  לש  "זהרכזל  סשת

םיכרכ28656.  6 םינשוש -  הדוהיטוקלל  ןב  והילא  "אטובחב , םילשוריסשת

םינשוש28657. הנשושטקלל  "חבקאי , עשת

"ם28658. במרה "ז)תונושלל  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "גןב  לשת

א28659. "ם -  במרה יולהתונושלל  םחנמ  ןב  רתלא  "יץיבליה , םילשורישת

תעד28660. דודדמל  השמ  "גטשקב , םילשורינשת

תירבע28661. הביתכ  תנוכמב  בותכל  ןנחוידמל  םהרבא  ןב  עשוהי  "חגרבנרטש , ,ישת םילשורי

ךונחתונדמל28662. "חןיניד , םילשורינשת

לארשי28663. ץרא  אקווד  הסדההמל  "טדמלמ , תובוחרסשת

םיחילצמ28664. םידוהי  הימחנהמל  "אגרבנטור , עשת

וארתת28665. םולשהמל  "וןמדירפ , קרבכשת ינב 

םיכרכ28666.  2 לארשיב -  תואידיאה  - ךלהמל  ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ישי "דרמרק , לאשח תיב 

תישארב28667. תוישרפה -  השמךלהמל  "גרכיילב , ןורבחסשת

ונתפוקת28668. השמךלהמל  ןורבחרכיילב ,

ארקמה28669. דודדומל  ןב  ףסוי  "בהיסאנג , הברכשת ג'

םיכרכ28670.  6 ךורע -  יולהדומל  בוד  קחצי  ןב  המלש  - רגרבמאב , "ח כרת
"ז טריפ Fuerthנרת

המשל28671. הרות  ןרהאדומל  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

םיכרכ28672.  2 םהרבא -  ןבידומל  לאיחי  םהרבא  בקעי  יקסלכימ ,
"זלואש םילשורישת

המלשידומל ה'28673. ןב  םיסנ  "סןייד , קרבשת ינב 

.28674< ןרהא ןורכז  ' > בקעיידומל ה ןב  הדוהי  רא , ' "אגנ פשת

םיכרכ28675.  2 בקעיידומל ה - ' ןב  הדוהי  רא , ' "זגנ ונרוויל Livornoמקת

עבטה28676. הדוהיידומל  ןב  יכדרמ  השמ  "ולוואי , ץיבונר Chernovtsyצקת צ'

דמח28677. .דידומל  " נרת .תוכוס  ימי  העבש  .םינוקית 
"דטשפדוב טספדוב Budapestנרת

ןח28678. דודידומל  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , ישת

םיכרכ28679.  2 ןושל -  לאכימידומל  ןב  בקעי  "ניול , םילשורישת

םיכרכ28680.  2 השמ -  השמידומל  "אאריפש , "דפשת מח

םיסנב28681. שריהםידומל  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןאמדנאל , הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ28682.  7 - דעומלדעומל -  "ה שת
"ז םילשורישת

חספ28683. דוד -  באוידעומל  ןב  דוד  "חשושא , םילשוריעשת



ביבאה28684. שדוח  "סדעומל  תחה "א  קערגה תרותמ  טוקיל 
דלפנרהע תחפשמ  "סינברו  םילשורישת

הטימשה28685. תנש  ןבוארדעומל  ןב  קחצי  ןרהא  "ביקסנלסז , ישת

המימי28686. םימימ  םירפאהדעומל  יקחצי , לגס ) "א( תובוחרעשת

םיכרכ28687.  3 רהזנלו -  השמריהזמל  "טלאטנרא , םילשורילשת

הנויתרכזמל28688. םהרבא  ןב  לאלצב  "בןינווי , קרוי New Yorkנרת וינ 

היראםיקיזחמל28689. באז  "ברניבר , ביבאכשת לת 

ריתעא28690. ריאמרחמל  ןב  השמ  "גרעיולסרב , םילשוריעשת

חספה28691. דדועתרחמל  "בוהיכרב , םילשוריעשת

הדוהי28692. בילהטמל  הדוהי  ןב  םהרבא  דוד  "ברנפמק , השרו Warsawנרת

הדוהי28693. היבוטהטמל  השמ  "אסעה , משת

הטימשה28694. תכרב  תכייש  םייחהימל  שפנ  "אללוכ  קרבפשת ינב 

םיכרכ28695.  6 יארק -  ןמלזרבסימל  ןב  יבצ  "טגרבטור , קרבסשת ינב 

םיכלמ28696. דודהכמל  ןב  קחצי  "בלהנרטש , צרת

.28697< תבחרומ הרודהמ   > קיתע הסכמל 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןימינב סרגנירג ,  - לארשי בקעי 
םהרבא

"ג שמשעשת תיב 

םיכרכ28698.  2 לושכמ -  ןרהאעונמל  "חיאכז , םילשורינשת

ונימי28699. לאננחתונמל  ןנח  - טברה , "ב פשת

יבצימחנמל28700. דוד  םייח  ןב  הדוהי  םהרבא  "אןח , ,צרת ביבא לת 

יתוניגנב28701. םיסנחצנמל  "פןייד , קרבשת ינב 

דודל28702. בקעיחצנמל  ןב  דוד  "הודראפ , יקינולש Salonikaכקת

רחשה28703. תליא  לע  ןרהאחצנמל  ןמנייטש , ןימינב -  דרבסורג ,
( וילע  ) יבצ חנ  ןב  ביל  "דהדוהי  "דשח מח

תינימשה28704. לע  םשחצנמל  "חםוליעב  "דעשת מח

םינשוש28705. לע  םשחצנמל  "דםוליעב  "דשח מח

ליכשמל28706. ,הלעמל  ןהכ לאפר -  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
השמ ןב  ריאמ  "דלארשי  תובוחרעשת

םישוחה28707. ןמ  בקעיהלעמל  "וקזב , םילשורימשת

.28708< תשדוחמ הרודהמ   > שמשה ןמ  רשאהלעמל  ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

.2870928 לארשי > - תבשחמב  תוליסמ   > שמשה ןמ  הלעמל 
לארשיםיכרכ תבשחמב  םירמאמ  "אץבוק  ביבאנשת לת 

תונלבוסו28710. לארשי  תבהא  םירמאמןעמל  "אץבוק  םילשורינשת

יערו28711. יחא  המלשןעמל  "חךבילרק , םילשורינשת

יערו28712. יחא  םירפאןעמל  "אלמצ , קרבמשת ינב 

יערו28713. יחא  ןמלזןעמל  ןב  ןנחלא  "חןיקצורוס , םילשורימשת

שא28714. בהלב  קרזנה  ןתיא  קרבןעמל  ריאי  הדוהיל  ןורכז  "הרפס  םילשוריסשת

הרפסא28715. םירפאןעמל  "הדאדח , םילשורימשת

תעד28716. השמןעמל  "מדלפנש , קרבשת ינב 

הרז28717. הדובע  תעד -  לאומשןעמל  "הלבוס , "דעשת מח

םיכרכ28718.  3 תעד -  "רןעמל  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
( ןרהא "עתודלותמ  םילשורישת



םיכרכ28719.  2 תעד -  םילשוריןעמל  תעד , ןעמל  שרדמה  "דתיב  םילשוריעשת

דוחיהו28720. תודחאה  ףסויןעמל  "האנוא , םילשורילשת

תבשה28721. תבשהןעמל  קרוית"שןעמל  וינ   New York

תבשה28722. לאיחיןעמל  ןב  השמ  "חהכלמ , םילשורימשת

ךימי28723. ןוכיראי  יולהןעמל  יבצ  בקעי  "טןמדלפ , סשת

ךימי28724. ןוכיראי  ילתפנןעמל  "זםיובנירג , םילשורימשת

ועדי28725. )ןעמל  ויתודוא  ) והילא םחורי  "דןיקברד , "דשח מח

ועדי28726. הרשןעמל  "בגיסיוט , םילשורינשת

םכיתורוד28727. ועדי  והילאןעמל  תרדא  "פתבישי  םילשורישת

ודלוי28728. םינב  ...ועדי  יכדרמןעמל  "זןמרטסוש , "דנשת בח רפכ 

םילשורי28729. יבצןעמל  והילא  "חקינטוק , ,פרת םלשורי

השחא28730. אל  הרותה  דובכ  השמןעמל  ןב  םרוי  "אןומימ , אתאסשת תירק 

.28731< םייניע רואמ  דגנ   > תרדענ תמאה  היהת  אל  לאירבגןעמל  ןב  עשילא  "ווקילאג , היצנו Veniceלש

ימע28732. ןתיאןעמל  "זטנרב , הניטנגראעשת

ךראפ28733. קודצןעמל  ןב  יכדרמ  "עסורג , קרבשת ינב 

ןויצ28734. ףסויןעמל  "טןוסמרב , םילשורילשת

ןויצ28735. היראןעמל  םייח  ןב  לארשי  ררושמ ,

ןויצ28736. בילןעמל  הירא  "אןמדירפ , ,ערת קראיונ

ןהכה28737. ןויצ  ןב  יבר  השחא -  אל  ןויצ  הדליהןעמל  "חןהכ , ןולקשאנשת

םיכרכ28738.  2 השחא -  אל  ןויצ  ךלמילאןעמל  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
ןהכה

 - "ד ישת
"ו םילשוריטשת

םיכרכ28739.  3 ךתניכש -  ירואןעמל  םילשוריןהכ ,

ךינב28740. םולש  לאכימןעמל  ןב  והילא  םהרבא  בוט , "זיכ  םילשוריטשת

תווצמב28741. הנווכ  ומש -  לאגיןעמל  "טיבר , םילשוריעשת

הבהאב28742. ומש  לארשיןעמל  "הבותתמ , לאומשנשת תעבג 

הבהאב28743. ומש  היראןעמל  ןב  רינ  "פיכרצ , םילשורישת

עדת28744. המלשןעמל  "חלרעפ , "דעשת מח

רוכזת28745. ןומדאןעמל  ןב  םימחר  השמ  "דויעש , םילשוריעשת

ורכזת28746. קחציןעמל  "מןסנעבא , םילשורישת

ורכזת28747. ןהכהןעמל  דוד  ןב  לארשי  ישי , "אןב  תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ28748.  2 ורכזת -  דהואןעמל  ןמ , ' "דגרות םילשורישח

רפסת28749. שירבודןעמל  ןב  יכדרמ  "נהחמש , שת

רפסת28750. השמןעמל  "דיערד , קרבשח ינב 

ןורחא28751. רודל  ורפסת  הדוהיןעמל  ףסוי  "ויול , קרבנשת ינב 

חילצת28752. ךורבןעמל  לאיחי  "חןמכריוא , "דנשת בח רפכ 

רתסא28753. תליגמ  לע  סחנפהשעמל  ביברז ,

בות28754. ןהכהךשדקמל  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

םימה28755. "יהוקמל  גאפ "אללוכ  םילשוריפשת

רילק28756. יבריב  רזעלא  לש ר ' ותשרומב  רצויה  לש  ומוקמל 
( סיפדת תימלוש( "זרוצילא , םילשורינשת



תורדקב28757. ריאמהלאשמל  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא עודישח אל 

יניסמ28758. לכימהשמל  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

תבש28759. הנתמ -  ינרותהשמל  "זףסאמ  םילשוריסשת

םיכרכ28760.  4 "ק > - השל  > דודתועמשמל םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  "גןוזבוקעי , םילשורילשת

םיכרכ28761.  2 שידיא > -  > דודתועמשמל םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  "הןוזבוקעי , םילשוריכשת

םירופ28762. סנו  הליגמה  לש  השמםתועמשמל  ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

הפוקתה28763. ףסוייכובנל  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "גלאימע , םילשורישת

ןזח28764. םהרבא  ברה  םימש -  םירמעוטנל  ןזח , "זיוויטס  םילשוריסשת

ןורכז28765. רפס  ןינל  תלהק  הליהקןינל -  "זרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

.28766< תונברקה השעמ  לע   > היח "משפנל  "דשח תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ28767.  2 היח -  בקעישפנל  םהרבא  "כרגידמרברד , ביבאשת לת 

םיכרכ28768.  2 היח -  הרותשפנל  ישודיח  "עץבוק  םילשורישת

םיכרכ28769.  2 ונשרדת -  בקעישפנל  לאלצב  ןב  הירש  "טיקצילבד , קרבנשת ינב 

תלאוגה28770. הרותה  - תוביתנל  ףסוי דוד  ןב  אוהיבא  םייח  ץרווש ,
קחצי םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  "וקוק , םילשוריעשת

םיכרכ28771.  3 לארשי -  קחציתוביתנל  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"זןהכה םילשוריכשת

ונבר28772. ךורבתוביתנל  ןמלז  "דדמלמ , לאשח תיב 

םיכרכ28773.  3 חצנה -  דדועיביתנל  "דיקסנלו , םילשורישח

רבדמב28774. תישארב , ןויצב -  ןויצרפסל  ןב  ףסוי  הפיזו  ןתנוהי , "יןהכ  הבר Djerbaשת ג'

.28775< השדח הרודהמ   > ןויצב בקעירפסל  ןב  ןויצ  ןב  ןתנוהי , "הןהכ  ןולקשאסשת

חספ28776. לש  הדגה  ןויצב -  בקעירפסל  ןב  ןויצ  ןב  ןתנוהי , "אןהכ  הברצרת ג'

םיכרכ28777.  2 תישארבמ -  םחנמרפסל  "אםיובלגיז , "דסשת בח רפכ 

הרמשלו28778. המחנהדבעל  "בסוקרמ , םייחנשת ץפח 

תמאב28779. )ודבעל  וילע  ) השנמ "גבווש , םילשוריעשת

םכבבל28780. לכב  עשוהיודבעל  תקלח  אלאיב  "טתודסומ  "דסשת מח

םלש28781. בבלב  המלשודבעל  םייח  "עלטנזור , שת

תמאב28782. לטימעךדבעל  הדוהי  ברה  לע  "אםידפסה  םילשוריעשת

תמאב28783. ןמלסקוךדבעל  לארשי  לש ר ' וייח  "ויקרפ  םילשוריעשת

םיכרכ28784.  2 תמאב -  בדךדבעל  "זהפי , םיסכרסשת

םיכרכ28785.  2 עובשה > - תוישרפ   > תמאב בדךדבעל  "בהפי , םיסכרעשת

"ג)28786. עשת  ) תמאב םשךדבעל  "גםוליעב  קרבעשת ינב 

"ה)28787. עשת  ) תמאב םשךדבעל  "גםוליעב  קרבעשת ינב 

רסיקו28788. ךלממ  השעמ  השעמלו -  ,אדבועל  ןישנא בלסרבמ -  החמש , ןב  ןמחנ 
ןמחנ "דםירפא  םילשוריעשת

חמשלו28789. באזדדועל  "ברואמ , םילשוריעשת

וואטרעוועל28790. ןברוח  הליהקוואטרעוועל -  זירפ1947רפס 

ךדוא28791. יניסםלועל  "גרלדא , םילשוריעשת

םיכרכ28792.  2 ךדוא -  יולהםלועל  המלש  השמ  ןב  באז  קחצי  "אשיפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ודסח28793. םירפאםלועל  "פדאדח , םילשורישת



םיבוטה28794. ןמ  םדא  היהי  יולהםלועל  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ28795.  2 ארקמ -  לש  "מוקמועל  "ושח תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ28796.  3 "י -  שר לש  המלשוקמועל  ךונח  ןב  רודגיבא  "ק , שנב
"דןהכה םילשוריעשת

הבהאה28797. תא  קחציררועל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , "דשת מח

"ך28798. נתב "י  שר ןנחלאיזעל  ףסוי  "בגרבנירג , םילשורינשת

םירובגב28799. ריאיתרזעל ה ' "השילזיימ , ןגמשת תמר 

תבש א28800. תוכלה  ארותפ  ךינעהרטעל  ךונח  "טיזנכשא , סשת

תבש ב28801. תוכלה  ארותפ  ךינעהרטעל  ךונח  "טיזנכשא , סשת

הדנ28802. היראאנויעל -  הדוהי  ןב  השמ  "זטרופפר , םילשוריעשת

ארתב28803. אבב  זיבונופאנויעל -  תבישיד  הרובחה  "אינב  קרבפשת ינב 

םיכרכ28804.  2 המשנ -  ןרהאיוליעל  קחצי  השמ  ןב  יבצ  "ובורבי , קרב Bene Berakעשת ינב 

לארשי28805. לכ  לאונמעיניעל  ןב  ןימינב  "בהיפאסומ , םדרטשמאלת
Amsterdam

לארשי28806. לכ  בקעייניעל  ןב  יבצ  "דיזנכשא , םדרטשמאעת
Amsterdam

החמשתולעל28807. ןב  הירא  רדנסכלא  "בםיובלדנמ , םילשוריעשת

הרותב28808. ןועמשםילמעל  ןב  םלושמ  "דהטאר , םילשורישח

הרותה28809. קסעב  תבשה  תא  לאגיגנעל  "חינמחנ , "דעשת מח

תיעיבש28810. הכלה -  דודןיינעל  ןב  לאיחי  השמ  "בןיקסרה , תיליעפשת ןיעידמ 

םיכרכ28811.  2 רוטארעטיל -  רעשעידיי  רעד  ןופ  ןמלזןאקיסקעל  "דןעזייר , השרוערת

תומכח28812. עשידוי  ןופ  היעשיןאקיסקעל  "טקינטאלז , השרופרת

הליהקרערעל28813. ןודנול1954רפס 

תמא28814. יאדסחתושעל  יולה  דוד  ןב  והילא  "חיולה , ןולקשאסשת

תבשה28815. תא  םשתושעל  שמשםוליעב  תיב 

םיכרכ28816.  4 תבשה -  תא  באזתושעל  רזעלא  ןב  סחנפ  "וזר , םילשוריעשת

ךנוצר28817. םשתושעל  "דםוליעב  רפסשח תירק 

םידוד28818. דודתעל  יול ,

אוצמ28819. קחציתעל  "זרלדא , םילשורימשת

ב28820. אוצמ -  ךורבתעל  ןב  םימחר  הראמע , "דןב  "דשח מח

תוליפת28821. טקל  אוצמ -  עמשיתעל  דוע  "ח  "המג םילשוריעשת

תונמוזמ28822. קחציםיתעל  םהרבא  "גןאמרביל , צרת ' , הגיר

ןתנוהי28823. טקל  ג -  ירפס -  ףסוייפל  םימחר  יניי , ' "גגא םילשורינשת

ב28824. ירפס א -  ףסוייפל  םימחר  יניי , ' "בגא םילשורינשת

א28825. וירפס -  ףסוייפל  םימחר  יניי , ' "אגא םילשורילשת

ז28826. העש -  העשיפל  - יפל  "ו ערת
"ז םילשוריערת

שא28827. דודדיפל  קחצי  רנבווצ , "דגאש -  םילשוריישת

יאקדרהבונ28828. שא  )דיפל  וילע  ) קחצי "גיקסנלרוא , םילשורינשת

םיכרכ28829.  2 שאה -  ןרהאדיפל  "זיקסרוס , קרבנשת ינב 

שא28830. לש  שאדיפל  ידיפל  "זתאצוה  - לשת New York קרוי וינ 



םיכרכ28831.  3 תד -  שא  "זץבוקידיפל  לשת

אירגנואב28832. לארשי  בקעיתוגלפל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "טדלאוונירג , הוד Devaפרת

דעל28833. ,תוגלפל  קישטיוו ןבואר -  גילז  סיגנעב ,
יולה יבצ  "בלאומש  סשת

םיכרכ28834.  12 ןבואר -  שריהתוגלפל  יבצ  ןב  ןבואר  גילז  ' סיגנב , "ז םילשורישת

ורהטת28835. םשינפל ד ' "וםוליעב  קרבעשת ינב 

הערכהה28836. סחניפינפל  ןב  בקעי  "דיודנאל , ביבא Tel Avivשת לת 

ךלמה28837. קחציינפל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

ךלמה28838. לכימינפל  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

דמוע28839. התא  ימ  )ינפל  טקילו ךרע   ) הימחנ "גןולפק , תובוחרסשת

רוע28840. ןהכהינפל  והילא  קחצי  "טרלדא , םיקפואמשת

הנש28841. תואמ  יתש  בקעיינפל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "בדלאוונירג , קרוי New Yorkישת וינ 

דימת28842. םייחינפל  השמ  ןב  והילא  "היקסבסוס , םילשוריסשת

ןידה28843. תרושמ  .יםינפל  "רבואט , סשת

םיניעה28844. תא  קחציחוקפל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דנשת מח

םיניע28845. אתרקחוקפל  "דירוטנ  םילשוריישת

השמםיקרפל28846. ןב  בקעי  לאיחי  "זגרבנייוו , םילשוריכשת

םיכרכ28847.  2 השדח > - הרודהמ   > השמםיקרפל ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , םילשוריעשת

םולש28848. תילארשיה  לגדה  תינאב  תורשכה  סחנפתשרפל  "דרברפ , "דכשת מח

םיכרכ28849.  2 ושרדמלו -  יכדרמוטושפל  ןב  לארשי  "דןייטשדלוג , דצימעשת

ארקמ28850. לש  החמשוטושפל  םהרבא  ןב  הדוהי  "דןמרפוק , םילשורילשת

ארקמ28851. לש  ןהכהוטושפל  דוד  ןב  לאומש  "הגרבנירג , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ28852.  5 "י -  שר לש  .פוטושפל  לאומש  "גדרבלג , הוקתמשת חתפ 

םיכרכ28853.  2 לכימיאצאצל -  לאיחי  תב  הטיא  "חןילי , םילשוריצרת

ןיליפתב28854. רטועמו  תילטב  ףטועמ  תיבהמ  םימחרתאצל  "דשורקינ , "דשח מח

םימחרב28855. םימחרןויצל  יול , םהרבא -  "היול , דעלאעשת

םיכרכ28856.  4 הנרב -  ןהכהןויצל  ריאמ  ןב  ןרהא  "בןמדלוג , "דפשת מח

םיכרכ28857.  2 םמוי -  יאחוילצל  "אלוכשא , םיסכרפשת

שממ28858. לעופב  ונקדצ  חישמ  ינפ  "דלבקל  בח תונבו  ישנ  "בןוגרא  נשת

הבהאב28859. הדוהיםלבקל  "חבוטביח , דודשאעשת

םיכרכ28860.  2 "ץ -  ראב רשא  המלשםישודקל  ןב  ןויצ  דוד  "טודאינאל , םילשוריסשת

ץראב28861. רשא  השמםישודקל  ןב  בקעי  "הללה , םילשוריעשת

םיכרכ28862.  7 ץראב -  רשא  ףסויםישודקל  "דגרבניו , "דשח מח

םירמא28863. ןבטוקל  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
ןימינב

 - "ב פרת
"ה םילשוריצרת

"ן28864. במרה "ן)תוטוקל  במר  ) ןמחנ ןב  "אהשמ  יקינולש Salonikaנקת

ןרהא28865. בדיטוקל  םוחנ  ןב  ןרהא  "זןמרדניש , ביבאכשת לת 

םיכרכ28866.  4 ןרהא -  ןרהאיטוקל  "סדרזא , הלמרשת

א28867. םירמא -  טרעסמיטוקל   ) ךורב ןב  רזעילא  רגה ,
( ץינ ' זיו



.28868< בקעי ראב   > אינת םירמא  ןונמאיטוקל  ןב  לארשי  בקעי  "אןסינ , "דפשת מח

םירואיב28869. בלסרבמיטוקל  החמש , ןב  "זןמחנ  םילשורישת

םיכרכ28870.  14 יטוקל -  רתב  הדוהייטוקל  םהרבא  ןב  לאומש  - רטלא , "א ישת
"ב קרוי New Yorkישת וינ 

.28871( תישארב  ) א הרות -  יטוקל  רתב  הדוהייטוקל  םהרבא  ןב  לאומש  "ורטלא , םילשורילשת

הרות28872. ירבד  שריהיטוקל  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , הרמ Oradeaשת האידרוא 

םיכרכ28873.  3 םירבד -  םהרבאיטוקל  ןב  והירמש  םוחנ  - ןיקנושש , "ד םילשוריישת

םיכרכ28874.  5 םירוביד -  בודיטוקל  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"טרב עשת

תוכלה28875. ץריהיטוקל  ילתפנ  ןב  ןתנ  ץראהנרטש ,

םיכרכ28876.  3 הנושאר - > הרודהמ   > תוכלה ץריהיטוקל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "אץראהנרטש , גרבמלכרת

"ב28877. יארה בייליטוקל  הנוי  ןב  ףסוי  ןרהא  "דךולב , ,שח םלשורי

םיכרכ28878.  2 "ה -  אמרה רסיאיטוקל  ריאמ  - ןמלה , "ט שת
"ב ביבא Tel Avivישת לת 

אלילק28879. אדווז  ןרהאיטוקל  "ורצלז , םילשוריכשת

קחצי28880. רכז  ביליטוקל  לאומש  ןב  בקעי  קחצי  "אץיבוניבר , םילשוריפשת

הרות ב28881. דומלת  סרטנוק  םייח -  ץפח  באזיטוקל  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ28882.  2 אדוהי -  בודיטוקל  קחצי  ןב  הדוהי  םייח  - רגניזלש , "ט סרת
"ב ץו Vacערת

ןיפתושה28883. רשוי -  דודיטוקל  לאומש  ןב  המלש  ףסוי  "בץינייר , םילשוריעשת

בקעי28884. יולהיטוקל  בקעי  ןב  רזעילא  "היולה , םילשוריכשת

קחצי28885. ןמלזיטוקל  המלש  ןב  קיזייא  קחצי  "אבלג , ,ישת םילשורי

םיכרכ28886.  5 לאיתוקי -  ריאמיטוקל  ןב  איסוז  לאיתוקי  דומלמ ,
ןהכה

 - "ץ רת
"ד יניאס Seiniישת

םיכרכ28887.  5 לארשי -  ןהכהיטוקל  יכדרמ  לארשי  "גןמלדיא , םילשורימשת

ריאמ28888. יכדרמיטוקל  לאומש  ןב  ריאמ  "בטנב , בוידרב Bardejovצרת

םירמאמ28889. םייחיטוקל  ןב  רב  בוד  קחצי  ןוסרואינש ,
ןמלז ,1918רואינש  הבטלפ

"י28890. רהמ "ייטוקל  רהמ "דיטוקל  "דשח מח

ינועמש28891. טוקלי  לע  םלשה  "א  ירהמ רכששייטוקל  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
רב "זבוד  לשת

.28892< השדח הרודהמ   > יול ןב  קחצי  תודלותו  ןירהמ  בוקיפמיטוקל  קחצי  יול  ןב  "הלארשי  הינתנסשת

אחישמד28893. אתבקע  לע  םיבתכמ  באזיטוקל  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , שח

םחנמ28894. יולהיטוקל  בקעי  ןב  לדנמ  "אםחנמ  יקינולש Salonikaפש

והילא28895. תבהא  תחנמ  והילאיטוקל  "חבורישא , שת

םירדנ28896. םישרפמ -  םשיטוקל  "וםוליעב  קרבסשת ינב 

םיכרכ28897.  6 הנשמ -  יולהיטוקל  םהרבא  ןב  בד  םחנמ  "בשיש , קרבסשת ינב 

םיכרכ28898.  2 תוצע -  ץריהיטוקל  ילתפנ  ןב  ןתנ  "יץראהנרטש , הוקלוזרת  Zholkva

חספ28899. רזעילאיטוקל  ןב  והילא  "גהסיוס , וכענשת

םיכרכ28900.  5 יבצ -  אדרויפמיטוקל  םייח  ןב  שריה  "ב,יבצ  ,כרת אנליוו

תוינומדק28901. יולהיטוקל  חבש  ןב  החמש  "ךרקסניפ , רת



םיכרכ28902.  2 בקעי -  השמ  יבר  )'יטוקל  רלדנסה  )' ןהכה בקעי  השמ  "דבוקיבר , קרבסשת ינב 

.28903< לאקזחי תבכרמ   > "י)יטוקל ש"ס ראה  ) המלש ןב  קחצי  תפצאירול ,

םיכרכ28904.  2 "י)יטוקל ש"ס -  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "האירול , ץרוק Koretsמקת

םינשוש28905. םינשושיטוקל  "ביטוקיל  היצנו Veniceסש

םינשוש28906. לאומשיטוקל  ןב  והיתתמ  "ןןושארטש , ,רת ןילרב

םינשוש28907. ביליטוקל  הדוהי  ןב  ןסינ  רשא  "הןוסניוול , ,לרת אנליוו

םינשוש28908. בודיטוקל  ןנחלא  ןב  בקעי  "גןייטשרג , ,פרת ןילקורב

םיכרכ28909.  2 םינשוש -  ןהכהיטוקל  היעשי  םייח  ,]גרבסרבלאה , "ג מרת ], ןילבול

םיכרכ28910.  2 םינשוש -  ריאמיטוקל  ןב  באז  המלש  "הרה , ,לרת אנליוו

.28911< תינמרג םגרותמ   > תוחיש קחצייטוקל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , "דשת מח

.28912( טבש חלשב י '  ) א ראובמ -  תוחיש  קחצייטוקל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , - עשת New York קרוי וינ 

םולש28913. םולשיטוקל  "זץיבובוקעי , םילשורילשת

לאומש28914. לאומשיטוקל  "זסיראמ , "דערת מח

הרות28915. בקעייטוקל  ןב  קחצי  "האריצחיבא , םילשוריעשת

הרות28916. ראמיטלאביטוקל  לארשי  רנ  "טתבישי  רומיטלובישת

ארקיו28917. הרות -  ידאלמיטוקל  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  "דפשת מח

םיכרכ28918.  2 ראובמה -  הרות  ,יטוקל  סקז ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"אקניל םילשוריפשת

םיכרכ28919.  13 ראובמה -  רוא  הרותו  הרות  יוליטוקל  "ובלעג , - עשת New York קרוי וינ 

םינוקית28920. "גטוקיליטוקל  םילשוריכשת

םינונחתו28921. תולפת  היראיטוקל  יבצ  ןב  ןמחנ  "זןייטשדלוג , םילשוריצרת

ילופורטסואמםיטוקל28922. חספ  ןב  "דןושמש  "דשח מח

יולהםיטוקל28923. םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "הרבוב , מרת

םירקי28924. ןסינםיטוקל  בקעי  ןב  ביל  "דהירא  קרוי New Yorkפרת וינ 

םיחרוא28925. ןולמ  ןילבולמ -  ןהכה  קודצ  ירפסמ ר ' בקעיםיטוקל  ןב  ףסוי  יכדרמ  רנייל ,

א28926. הרותה -  לע  שורפמ  יכדרמםיטוקל  לאפר  "גיכלמ , םילשוריפרת

םידמחנ28927. םידמחנםיטוקל  "זםיטוקיל  הרמ Satu Mareצרת וטס 

תורואמה28928. שריהיוקל  יבצ  "טרנבירס , ,נרת אססעדא

בויקב28929. לארשי  ינב  םהרבאתורוקל  "אקינרפוק , בושטידרב Berdichevנרת

םיכרכ28930.  3 לארשי -  לע  תורזגה  והילאתורוקל  קחצי  ןב  הנוי  םייח  - דנאלרוג , "ז מרת
"ג הלשימרפ Przemyslנרת

אינבליסנרטב28931. תודהיה  םהרבאתורוקל  ןב  בקעי  יבצ  "אםהרבא , קרוי New Yorkישת וינ 

קשמדב28932. םידוהיה  ןימינבתורוקל  ןב  רזעילא  "וןילביר , ביבא Tel Avivפרת לת 

םיכרכ28933.  2 ןילבולב -  םידוהיה  ךורבתורוקל  המלש  .]םיובנסינ , "ף רת ןילבול[

אקארקב28934. דוחיבו  ןילופב  םידוהיה  שריהתורוקל  לבייפ  "חןייטשטוו , בוקרק Cracowערת

בויקב28935. םידוהיה  םהרבאתורוקל  ןב  םוחנ  לארשי  יקסווראד ,
"גהשמ בושטידרב Berdichevסרת

אטילו28936. ןילופ  איסורב  םידוהיה  יבצתורוקל  םהרבא  ןב  ןויצ  - ןב "טץכ , ןילרב Berlinנרת

תונברה28937. החמשתורוקל  "זףסא , םילשוריפרת

איראגנואב28938. םיאתבשה  בקעיתורוקל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "בדלאוונירג , ץו Vacערת



ילבבה28939. תווהתה  רבתורוקל  בוד  ןב  םהרבא  "טסייוו , השרו Warsawפרת

איסורב28940. לארשי  ןושרגתורוקל  לאיתוקי  ןב  םירפא  "ודראנייד , נרת

הינברו28941. קאדרהאוואנ  ריע  שריהתורוקל  יבצ  השמ  ןב  דוד  "גיקסנירבלוו , השרו Warsawערת

הינברו28942. ןאדיק  ריע  ןמלזתורוקל  המלש  ןב  השמ  "גץיבוקרמ , השרו Warsawערת

הינברו28943. ןייסאר  ריע  ןמלזתורוקל  המלש  ןב  השמ  "גץיבוקרמ , השרו Warsawערת

ןזינג28944. תלהק  הדוהיתורוקל  ןב  ךורב  אביקע  "חרנזופ , םילשוריישת

ואקינרצ28945. תלהק  הדוהיתורוקל  ןב  ךורב  אביקע  "זרנזופ , ,ישת םילשורי

שטיבר28946. תלהק  הדוהיתורוקל  ןב  ךורב  אביקע  "ברנזופ , םילשוריכשת

תעד28947. קיזייאחקל  "ודנבזא , םילשוריסשת

הבישיה28948. - חקל  םייח יבצ  ןב  יכדרמ  השמ  ןייטשפא ,
ביל הדוהי  םילשוריןמסח ,

בובילו28949. קחציחקל  םהרבא  "חהירנ , משת

ארתב28950. אבב  ארבסו -  בקעיחקל  ןואג  דתבישי  "" קרבשח ינב 

בוט28951. יולחקל  ןב  השמ  הרא , ' "הגאנ אטשוק Istanbulלש

בוט28952. הדוהיחקל  ןב  ףסוי  "גליגנע , השרו Warsawנרת

בוט28953. ילנמחקל  םחנמ  ןב  ןאמפיל  "דרזעילא  רדואדסת טרופקנרפ 
Frank

יקסניצשל28954. תחפשמ  תודלות  בוט -  בילחקל  הירא  לארשי  "חיקסניצשל , םילשוריסשת

בוט28955. קחציחקל  ןב  םילס  המלש  "בםיסינ , דאדגב Baghdadערת

בוט28956. לקייחחקל  םייח  ןב  המלש  "ויקסבונאי , םילשוריפרת

.28957< םולש תבהא   > בוט "ץ)חקל  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "הןולהצ , םילשוריסשת

בוט28958. םייחחקל  ףסוי  ןב  בוט  םש  ןומאס , "סןבא  ונרוויל Livornoקת

בוט28959. הידעסחקל  דיאטוב , ןמיתבתכ 

בוט28960. המלשחקל  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

בוט28961. תודיסחחקל  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "פבח "דשת מח

םיכרכ28962.  4 בוט -  רזעילאחקל  ןב  "מהיבוט  הנליו Vilnaרת

םיכרכ28963.  4 בוט -  'החקל  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "זםהרבא  הנליו Vilnaלרת

םיכרכ28964.  3 בוט -  בקעיחקל  ןב  ףסוי  "טוטניפ , םילשוריסשת

םיכרכ28965.  3 בוט -  רכששיחקל  ןב  היבוט  לאננח  "טןייד , קרבמשת ינב 

םיכרכ28966.  3 בוט -  בוטחקל  חקל  ללוכ  "דץבוק  "דשח מח

םיכרכ28967.  3 בוט -  ןרהאחקל  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

.28968( רתסא תליגמ   ) בוט "ץ)חקל  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  - ןולהצ , "ז לש
"ח תפצ Safedלש

הכיא28969. תלגמ  לע  בוט  רזעילאחקל  ןב  "ההיבוט  ,נרת ןילרב

תוכרב28970. בקעי -  המלשחקל  ןב  בקעי  "עינמחנ , םילשורישת

קחצי28971. בילחקל  הדוהי  ןב  קחצי  "חץגוב ,' קרבסשת ינב 

דמחנ28972. והילאחקל  ןב  יבצ  םחנמ  ,1869ץיבוניבר , אנליוו

רסומה28973. דודיחקל  "דלאירבג , םילשורישח

םייח28974. ןרהאיחקל  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורינשת



םיכרכ28975.  2 רסומ -  יולהתחקל  לאומש  ןב  באז  לארשי  "זץיוורוה , עשת

הרות28976. תבהא  לאקזחיטקל  ןב  השמ  "אלאירוצ , קרבעשת ינב 

והילא28977. והילאטקל  - אריפש , "ד צקת
"ה ואלסרב Breslauצקת

והילא28978. והילאטקל  "גרגרב , םילשוריסשת

םיכרכ28979.  8 שדוק -  ירמא  תיבלטקל  קה ' וניתובר  תרותמ  ףסוא 
"דאזלעב םילשורישח

םיכרכ28980.  2 םירמא -  דודטקל  ןב  ריאמ  בקעי  "ארטכש , םילשוריסשת

ירועש28981. דומיל  תלעמ  לדוגב  שדק  ימגתפו  םירמא  טקל 
"ת בדתח באז  "אםינולס , "דמשת בח רפכ 

םוקמה28982. תא  בהוא  תוירבה , תא  בהוא  םירואיב -  בקעיטקל  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

אמק28983. אבב  םירואיב -  םישודיחטקל  "זטקל  ,עשת סרייא סונאוב 

הכונח28984. ינינעב  םירואיב  הדוהיטקל  ןב  בקעי  "עיקסנפטס , "דשת מח

אנליוומ28985. ןהכה  לאלצב  יברמ  םירואיב  אנליוומטקל  השמ  לארשי  ןב  לאלצב  "בןהכ , דווקילעשת

םירופה28986. גח  ינינעב  בוטטקל  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

םיכרכ28987.  2 חספה -  גח  ינינעב  בוטטקל  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

הנשה28988. שאר  ינינעב  בוטטקל  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

תועובש28989. ינינעב  בוטטקל  םוי  ןב  עשוהי  "טיול , תפצעשת

דומילה28990. רדסב  םילודג  ירבד  "וטקולמטקל  קרבכשת ינב 

םיארונ28991. םימיל  תוררועתה  ירבד  "דםיטוקילטקל  "דשח מח

םיכרכ28992.  2 קוזיח -  ירבד  יבצטקל  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "אןמנייטש , "דסשת מח

םימכח28993. ירבד  רשאטקל  ןועמש  "דןהכ , םילשוריעשת

"ם28994. תס תביתכב  םיניד  תוכלהטקל  "דטקל  םילשורילשת

םיארונה28995. םימיה  תלעמב  םילשמו  תושרד  םשטקל  "דםוליעב  "דשח מח

תועובש28996. םירדנ , הכלהה -  והיקדצטקל  ןב  ןנחלא  "הןהכ , קרבסשת ינב 

שדקה28997. ץרא  ןוחטב  תוארוה  קחציטקל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

הכונחה28998. לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "גןהכ , םילשוריסשת

דוד28999. ןורכז  הכונחה  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "וןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ29000.  3 שדוק -  תבש  יגהנמו  תוכילה  ןרהאטקל  לאכימ  "וןאזגילעז , נשת

םיכרכ29001.  4 תוכלה -  יולהטקל  םולש  םייח  "טלגס , קרבעשת ינב 

תורשעמ29002. רועיב  תוכלה  לאירשטקל  "אגרבנזור , קרבסשת ינב 

םידימלתל29003. תוכרבו  ןוזמה  תכרב  תוכלה  ךנבלטקל  תדגהו  "דתבישי  קרבשח ינב 

תוכרבב29004. תויוצמה  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "גרניד , קרבעשת ינב 

הזוזמב29005. תויוצמה  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "דרניד , קרבעשת ינב 

תבשב29006. לחש  הנשה  שארב  םיגהונה  םינידו  תוכלה  םנובטקל  החמש  "עןוזרזייל , םילשורישת

םיכרכ29007.  7 םיגהנמו -  תוכלה  קחציטקל  ןב  םהרבא  ףסוי  קרבדיגמ , ינב 

חספה29008. גחל  םיגהנמו  תוכלה  רשאטקל  םהרבא  "גבונילב , "דסשת מח

םיכרכ29009.  2 ןיד -  יקספו  תוכלה  קרבטקל  ינב  קדצ  ןיד  "דתיב  קרבנשת ינב 

םירופ29010. הכונח -  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "דרניד , קרבשח ינב 



בוט29011. םוי  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "גרניד , קרבסשת ינב 

דעומה29012. לוחו  בוט  םוי  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "דרניד , קרבעשת ינב 

ירשת29013. שדוחל  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "דרניד , קרבעשת ינב 

םיארונ29014. םימיל  תוכלה  היראטקל  הדוהי  "ברניד , עשת

םילועה29015. יבושיל  תוכלה  בקעיטקל  לאלצב  ןב  הירש  "זיקצילבד , כשת

ךורע29016. ןחלש  רוציק  ךותמ  םידימלתל  תוכלה  ביילטקל  הדוהי  ןב  יול  "טיקצירטסיב , תפצסשת

חספ29017. תוכלה  היראטקל  הדוהי  "ארניד , קרבעשת ינב 

תונוממ29018. ינידב  םינטק  תוכלה  ,טקל  - ןהכ "ד שח

תיעיבש29019. תוכלה  היראטקל  הדוהי  "דרניד , שח

הבישיב29020. םייוצמה  םינינעב  תבש  תוכלה  תבשטקל  תוכלה  "דטקל  םילשורישח

הרות29021. ןבל  תוגהנה  ץרפטקל  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "היקסביינק , קרבעשת ינב 

שיא29022. ןוזחה  לעב  ןרממ  תוגהנה  והירמשטקל  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"וףסוי קרבמשת ינב 

תושומנה29023. לאפרטקל  ןב  ןהכה  דוד  לאומש  קנומ ,
לואש םילשוריחלשתםולש 

ןייטשלדא29024. תינברה  לע  םידפסה  )טקל  היתודוא  ) לחר הינה  "גןייטשלדא , קרבסשת ינב 

.29025
תעפש ךורב - רוקמ  המת -  הדובע  הדובעה -  טקל 

 - דודל םינשוש  שדקמ -  תדובע  םייחל -  רפכ  םיביבר - 
הדוהי םחל 

ףסוי ןב  לארשי  לאפר  "פיחמק , דווקילשת

תוראהו29026. תורעה  ץרעהטקל  ילתפנ  ןב  ארזע  "גלזיוו , םילשוריסשת

םירופיכה29027. םוי  קרפ  לע  תוראהו  תורעה  דודטקל  ןב  ןרהא  לארשי  "זןמדירפ , םילשורינשת

דודל29028. הליהת  םירופה  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "וןהכ , םילשוריעשת

ןישרודו29029. ןילאוש  חספה  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ29030.  2 השרפה -  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "פןהכ , םילשורישת

םיכרכ29031.  2 םירצוקה -  קחציטקל  ןב  לאכימ  סחניפ  טיילסיורג ,
"זקיזייא הנליוכרת  Vilna

םיכרכ29032.  5 חמקה -  בקעיטקל  לארשי  ןב  השמ  "וזיגאח , קבסדנו Wandsbeckפת

םיכרכ29033.  6 שדחה -  חמקה  המלשטקל  ןב  יבצ  בקעי  "זץכ , ןודנול Londonנשת

ריצקה29034. לאפרטקל  ןב  םהרבא  "בןופלאכ , "דנשת מח

םיכרכ29035.  2 תבשה -  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "עןהכ , םילשורישת

םיכרכ29036.  15 טרפו -  היבוטטקל  "ויולב , םילשוריעשת

םיכרכ29037.  4 תורובח -  "דץבוקטקל  "דמח מח

"ל29038. קוצז םיובנרב  "ש  רגה ןרממ  "ת  ודיח לאומשטקל  לאפר  "עםיובנריב , דווקילשת

םיכרכ29039.  3 הרות -  ישודיח  קחציטקל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , משת

ארתב29040. אבב  תכסמב  םירואיבו  םישודיח  קחציטקל  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

הדוהי29041. קחציטקל  ןב  הדוהי  "ביקסבוקינרוו , הנליו Vilnaלרת

ףסוי29042. דודטקל  לאומש  ןב  ריאמ  ףסוי  "וןיוול , קרוי New Yorkסרת וינ 

ףסוי29043. בקעיטקל  םייח  ןב  םיסנ  ףסוי  "סאלרוב , םילשורירת

םיכרכ29044.  2 ףסוי -  יכדרמטקל  ןב  ףסוי  "טגרובצניג , יקינולש Salonikaסת

א-ב29045. רשוי -  רכיירטסואטקל  השמ  ןב  אפזוי  - ףסוי  "ג סרת
"ד ןילרב Berlinסרת



םיכרכ29046.  2 םילשורי > - ןוכמ   > רשוי ףסויטקל  היחתפ -  ןב  לארשי  ןילרסיא ,
רכיירטסוא השמ  ןב  "עאפזוי  םילשורישת

םיארונ29047. םימי  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "פןהכ , םילשורישת

שידקה29048. תודוסי  לואשטקל  ןב  ריאמ  ףסוי  ןירפאס ,
"טלאקזחי שמשעשת תיב 

לארשי29049. חנטקל  ןב  לארשי  ןח , - "אאשונ ,צרת ביבא לת 

םיכרכ29050.  3 ארמגה -  יללכ  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "בןהכ , םילשוריעשת

םיבתכ29051. ןאמסוזטקל  ןב  באז  "גץבעי , םילשורישת

ןבא29052. תוחול  םהרבאטקל  "אןמרקוצ , "העשת ארה רפכ 

.29053< םימי תדמחמ  טוקיל   > תועובשה גחל  םימיטקל  "אתדמח  קרבעשת ינב 

טבש29054. אלוליהה י ' םויל  אלוליההטקל  םויל  "אטקל  ישת

תודיסחה29055. רצואמ  אגרשטקל  לאקזחי  "ורפרודסדנרב , םילשורילשת

תובבלה29056. תבוח  ירמאמ  )טקל  ךרוע  ) ךורב ןב  םהרבא  "בגרבנזור , קרבסשת ינב 

הליפתה29057. הרותה  דומיל  חבשב  ל  '' זח ירמאמ  םשטקל  דםוליעב  '' מח

םיכרכ29058.  2 םירמאמ -  יכדרמטקל  רביל  ןב  םייח  םולש  "ושורפ , םילשוריסשת

הנש29059. םישימח  תואלמב  תונומתו  תויודע  םירמאמ  טקל 
ןורבחב "ט  פרת םירמאמתוערואמל  "טטקל  עבראלשת תירק 

לארשיב29060. השאה  לע  םירמאמ  "דטקל  בח "אישנ  "דמשת בח רפכ 

תואובמ29061. לאקזחיטקל  ןב  השמ  "עלאירוצ , קרבשת ינב 

ןישודיק29062. וניאישנ -  וניתובר  ירואיבמ  לדנמטקל  םחנמ  "ויזנכשא , דולנשת

םיכרכ29063.  3 םינורחאו -  םינושאר  ירבדמ  ריאמטקל  "טבדנ , םילשורינשת

יניס29064. רה  דמעמ  לע  "ל  זח ישרדמ  והיקזחטקל  תסנכ  הרות -  "מיכמות  םידיסחשת רפכ 

םירצמ29065. תאיצי  רופיס  לע  "ל  זח ישרדמ  והיקזחטקל  תסנכ  הרות -  "היכמות  םידיסחלשת רפכ 

הרותה29066. ינויגהמ  לאקזחיטקל  ןב  השמ  "אלאירוצ , קרבעשת ינב 

"ט29067. ירהמ הדוהיטקל  םייח  ןב  היבוט  לאיחי  גרבנזור ,
"עוביל בוקרטויפ Piotrkowרת

שדוק29068. יבתכמ  תודיסחטקל  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח "דעשת בח רפכ 

ינע29069. תחנמ  ינעטקל  תחנמ  "אטקל  עשת

ץעוי29070. אלפ  רפסמ  קחציטקל  ןב  רזעילא  "דופאפ , "דשח מח

שדוק29071. תונעמ  םיחולשהטקל  סוניכ  "זתכרעמ  "דעשת מח

האפמ29072. ןבוארטקל  "טוניינפמק , םילשוריסשת

דוס29073. ירפסל  תוחתפמ  לאקזחיטקל  ןב  השמ  "עלאירוצ , קרבשת ינב 

הירבטב29074. לחר  רבק  לע  םירמאמו  תורוקמ  יכדרמטקל  ינב  הירבטהנשתתדוגא 

םינושאר29075. םיאיבנל  םישורפו  תורוקמ  יבצטקל  ןב  םחנמ  והילא  "חןייטיוג , םילשורינשת

תומוקמ29076. יארמ  הדוהיטקל  םהרבא  "הסור , םילשורינשת

"ט29077. נשת וניאישנ -  וניתובר  תרותמ  לאירבגטקל  "טרזכיבא , נשת

םיכרכ29078.  2 וניאישנ -  וניתובר  תרותמ  "וםיטוקילטקל  נשת

"א29079. נשת ונאישנ -  וניתובר  תרותמ  )טקל  טקילו ךרע   ) ןרהא לאכימ  "אןאזגילעז , נשת

תואובנ29080. רימזטקל  "סןהכ , םילשורישת

חיש29081. םעונ  המלשטקל  השמ  "דןייטשנכייא , הוקתעשת חתפ 



םיכרכ29082.  2 תוגהנהו -  תוכלה  תולוגס  י יטקל  "בלאלצב , פשת

םיכרכ29083.  7 שטיואבוילמ -  יברה  לע  םירופיס  םירופיסטקל  "אטקל  "דנשת בח רפכ 

םירופס29084. םירופיסטקל  "גטקל  סשת

הכלה29085. ירוריבו  םינויע  בילטקל  הירא  "עןלפק , תפצשת

ינע29086. קחציטקל  ןב  דוד  "חגאבסא , סנכמשת  Meknes

ינע29087. ןושמשטקל  בקעי  ןב  השמ  "ערגאה , טגיס Sighetרת

.29088< השדח הרודהמ   > ינע ןושמשטקל  בקעי  ןב  השמ  "ורגאה , סשת

םיכרכ29089.  2 ינע -  םייחטקל  ןב  יבצ  יכדרמ  - ראילקס , "ט פרת
"ב קסירב Brest Litovskצרת

םיכרכ29090.  2 תוחילס -  יטויפ  םהרבאטקל  לקנרפ , לאינד -  "גטדימשדלוג , םילשורינשת

םיארונ29091. םימיל  םיטויפ  הדוהיטקל  "טיבהצר , םילשורילשת

לוחו29092. תבשל  םיטויפ  םירפאטקל  "בןזח , םילשורימשת

םיכרכ29093.  4 הדגא -  ישוריפ  לאקזחיטקל  ןב  השמ  "עלאירוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ29094.  3 םישוריפ -  ןימינבטקל  "דרגצמ , קרבשח ינב 

םיארונה29095. םימיה  יניינעב  תורעהו  םינינפ  הילדגטקל  "דןמזייא , דמחשח

תראפת29096. הרות -  דומיל  יניינעב  תורעהו  םינינפ  טקל 
עשוהי

עשוהי טריביונ , הילדג -  ןמזייא ,
"דהיעשי דמחשח

ןישידק29097. ןימגתפ  ןויצטקל  ןב  החמש  "זץיבוניבר , םילשורינשת

יבצ29098. אדרויפמטקל  םייח  ןב  שריה  "זיבצ  םיהלדרלרת  Roedelheim

םיכרכ29099.  4 ןקזה -  "ר  ומדא "ע  של תורעהו  םינויצ  יולטקל  "ביקצירטסיב , משת

ןינעב29100. םינורחאהו  םינומדקה  וניתובר  ירבדמ  רצק  טקל 
ןויעב עובשה  תשרפ  םשדומיל  תיליעםוליעב  ןיעידומ 

הטוס29101. תכסמ  לע  םינושאר  )טקל  תורעהו הכירע   ) יולה בקעי  "חץישפיל , םילשוריסשת

םיכרכ29102.  10 תומישר -  ריאמטקל  ןתנ  "זלגיופטכאוו , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ29103.  6 תויוצמה -  תולאש  היראטקל  הדוהי  "הרניד , סשת

םיכרכ29104.  2 םילבש -  ןועמשטקל  "דןפשקוב , םילשוריסשת

הדש29105. השמטקל  "חהוילח , םיקפואעשת

ךדש29106. םולשטקל  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "גלואש  "דסשת מח

"ת29107. וש לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "אןהכ , םילשוריסשת

הרשע29108. ינפב  שדקל  הנקתה  ןינעב  "ת  וש םינושארטקל  תובושתו  תולאש  טקל 
"זםינורחאו םילשוריכשת

.29109< די בתכ   > םינשוש ןאמפילטקל  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "לןב  ןודנולשת

תועובש29110. םינשוש -  יבצטקל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"חשריה משת

םינשוש29111. אלאיבטקל  בקעי  תשודק  "זללוכ  םילשורילשת

םיכרכ29112.  3 םינשוש -  יבצטקל  לאומש  גטנש  חספ -  "מןייטשדלוג , שת קרב - ינב 

דוס29113. חיש  םשטקל  "חםוליעב  םילשוריסשת

תוחיש29114. יבצטקל  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , "דשח מח

תוחיש29115. רפסטקל  תירק  קחצי  תסנכ  תבישי 

תוחיש29116. ןרהאטקל  ןב  לאוי  "דץרווש , םיקפואשח



םירואיבו29117. תוחיש  הדוהיטקל  יבצ  ןב  בקעי  "טןייטשלדא , ןורשהנשת תמר 

רסומ29118. תוחיש  יבצטקל  "וזוהנירג , תובוחרמשת

רסומ29119. תוחיש  קיזייאטקל  קחצי  "ןרש , קרבשת ינב 

םיכרכ29120.  3 השדח > - הרודהמ   > רסומ תוחיש  קיזייאטקל  קחצי  "הרש , קרבנשת ינב 

תובותכ29121. ב"ב , םירועיש -  רשאטקל  "דסיוו , הפיחשח

א29122. םירועיש -  ןהכהטקל  לאפר  ןב  קחצי  םהרבא  "חקוק , תובוחרנשת

אעיצמ29123. אבב  םירועיש -  םחנמטקל  סחנפ  ןב  דוד  קחצי  "הרטלא , הפיחנשת

םירועיש29124. ילתפנטקל  "הןפג , םילשוריעשת

םיחספ29125. םירועיש -  לאירבגטקל  "הףרס , הנביבעשת םרכ 

"מ29126. רגה ירועיש  הקדובלס - > ר"י   > םירועיש טקל 
תומבי גרבנזור -  "ב  רגה ןמלוש - 

 - ךונח ןושרג  ןב  ךורב  גרבנזור ,
לאומש החמש  ןב  יכדרמ , "מןמלוש , קרבשת ינב 

תבש א29127. הקדובלס - > ר"י   > םירועיש ךורבטקל  "גגרבנזור , קרבמשת ינב 

תבש ב29128. הקדובלס - > ר"י   > םירועיש יכדרמטקל  ןמלוש , ךורב -  "דגרבנזור , קרבמשת ינב 

תבש29129. םירועיש -  הקדובלסטקל  תבישי  ישאר 

ארתב29130. אבב  םירועיש -  םהרבאטקל  "הןאמגילפ , נשת

םיכרכ29131.  10 הקדובלס > - ר"י   > םירועיש הקדובלסטקל  תבישי  "הישאר  קרבמשת ינב 

םיכרכ29132.  9 הקדובלס > - ר"י   > םירועיש בדטקל  "הודנל , קרבעשת ינב 

םיכרכ29133.  16 הקדובלס > - ר"י   > םירועיש ךונחטקל  ןושרג  ןב  ךורב  "טגרבנזור , קרבמשת ינב 

םיכרכ29134.  4 הקדובלס > - ר"י   > םירועיש קחציטקל  "הץרווש , קרבעשת ינב 

םיכרכ29135.  5 םירועיש -  ןוילעטקל  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 

הרומו29136. ררוס  ןב  קרפ  םירועיש  ףסויטקל  תכרב  "חתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ29137.  3 החכש -  דודטקל  ןב  דועסמ  "אןימינב , םיסשת תב 

א29138. תועטו -  החכש  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "טןהכ , קרבנשת ינב 

האפה29139. תחכש  יולהטקל  רעב  בד  םולש  "אאפלוו , תגסשת תירק 

לאומש29140. שורד  לאומש -  ןהכהטקל  אפזוי  ףסוי  ןב  שובייפ  - לאומש  "ד נת
"ה היצנו Veniceנת

םיכרכ29141.  10 "ה -  נשש לאומשטקל  ץרוש , ךרוע :  ) ינרות ןוחרי 
( "דןהכה הרמ Satu Mareצרת וטס 

הלוחה29142. תוליפת  לאגיטקל  "בןרפש , םילשורינשת

"א)29143. דהמ  ) הקדצו הבושת  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "עןהכ , םילשורישת

"ב)29144. דהמ  ) הקדצו הבושת  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "הןהכ , םילשוריסשת

"ג)29145. דהמ  ) הקדצו הבושת  לואשטקל  ןויצ  ןב  השנמ  "עןהכ , םילשורישת

םיריהזמ29146. ריאמםיטקל  יול  ןב  לאקזחי  השמ  ןאמצירק ,
"חןהכה בושטידרב Berdichevנרת

המת29147. ןהכההחיקל  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

לוזגה29148. בלול  המת -  ןהכההחיקל  ךונח  ןושרג  "אןראכיא , עשת

המת29149. קחציהחיקל  יניס  ןב  ןועמש  "ארלדא , חרפתפשת

המת29150. יולההחיקל  קחצי  יניס  ןב  ןועמש  "ברלדא , חרפתפשת

קחצי29151. 'תטיקל  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "סקחצי  טספדוב Budapestרת

םיכרכ29152.  2 םהרבא -  ןב  קחצי  קחציתטיקל  "בףפאק , קרבכשת ינב 



םינטייפה29153. ןושלב  םייוניכה  הנויןוקיסקל  "אדוד , םילשוריסשת

ןימיה29154. קחציץקל  ןב  השמ  "גינימי , השרו Warsawצרת

םשב ה'29155. םלכ  לארשיארקל  ימע  לאננח  "בינייז , הפיחפשת

רורד29156. םירוסאל  ףסויארקל  "דקינשטופאש , ןודנולשח

הלואגה29157. ןרהאתארקל  "סיאכז , םילשורישת

המלשה29158. הלואגה  אבאתארקל  םהרבא  ןב  םירפא  השמ  "ויתרפא , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיארונה29159. םימיה  םירמאמתארקל  "הץבוק  ביבאלשת לת 

םידעומה29160. לואשתארקל  ןב  לדנמ  השמ  "וסורב , סשת

ןיאושינה29161. בדתארקל  ןב  לאיתוקי  "בןהכ , םילשוריעשת

הלכ29162. קחציתארקל  "גדנרא , םילשוריסשת

הלכ29163. לאכימתארקל  ןב  םיסנ  "אןטיבא , דודשאעשת

םיכרכ29164.  2 הלכ -  הדוהיתארקל  לאיתוקי  ןב  ףסוי  קרבסייו , ינב 

שדקמ29165. דגתארקל  ןב  לארה  "בריבד , הירנפשת

אמצ29166. ליבטתארקל  דוד  "ציקסבונייד , בוקרטויפ Piotrkowרת

תבש29167. ףסויתארקל  ןב  השמ  קחצי  "סרגנלרא , םילשורישת

תבש29168. רואינשתארקל  ןב  ביל  הדוהי  יכדרמ  "ש , קז
באז "טןמלז  םילשורישת

תבש29169. ישישהתארקל  םוי  "עללוכ  םילשורישת

תבש29170. לדנמתארקל  םחנמ  "זןיבול , "דעשת מח

"ו29171. נשת "ה , נשת תבש -  )תארקל  ךרוע  ) דוד "ורברג , ביבאנשת לת 

םיכרכ29172.  2 תבש -  לאפרתארקל  ןב  והילא  לאירבג  "זיבוקלא , סשת

םיכרכ29173.  3 תבש -  יכדרמתארקל  ןב  ןועמש  "אךורב , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ29174.  6 תבש -  ימלועהתארקל  תובישיה  ידימלת  "זדוגיא  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ29175.  2 תבש -  ידיסחדתארקל  יכדרמ  תיב  תבישי  ץבוק 
"האזלעב דודשאנשת

םיכרכ29176.  4 תבש -  בקעיתארקל  םהרבא  "טץנימדלוג , םילשוריעשת

םיכרכ29177.  2 תבש -  תבשתארקל  "חתארקל  םילשוריעשת

הכלנו29178. וכל  תבש  םולשתארקל  ןב  ןתנוהי  רוצ , "חןב  םילשוריסשת

אתכלמ29179. תבש  עבשתארקל  תב  הדליה  רכזל  ינרות  ףסאמ 
ןוספלוו "ורתסא  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

לארשי29180. תנידמב  תיתכלממ  הטימש  באזתארקל  "סןמטיו , תובששת ןולא 

"ט29181. ישת הטימש  הרותהתארקל  תואלקחה ע"פ  רקחל  "טןוכמה  ביבאישת לת 

םיכרכ29182.  2 הטימשה -  תנש  הרותהתארקל  יפ  לע  תואלקחה  רקחל  "ח,ןוכמה  ישת ], ביבא לת 

רואמה29183. לא  ץוצינה  ריאיברקל  "עבלכ , "דשת בח רפכ 

ןיבוריע29184. בוט -  ןהכהתוארל  לאיחי  םהרבא  "הרלה , םיקפואעשת

הרהמ29185. והילאתוארל  ןב  "חלאירזע  בובלצקת  Lvov

ךלמ29186. ינפ  ריאמתוארל  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "דהנחוא , םילשורישח

ףסוי29187. ףסוישארל  "ניברב , םילשורישת

ףסוי29188. םהרבאשארל  ןב  ףסוי  "עןינקעאו , םילשורישת

ףסוי29189. ףסוישארל  "אחרפי , בקעיסשת ןורכז 



וננחבת29190. םחנמםיעגרל  בתבאנ , "" םילשוריעשת

םיכרכ29191.  2 חרוא -  םהרבאץורל  "דםהרבא , םילשורישח

חרא29192. ןרהאץורל  "פלטסק , שת

בורקלו29193. "םקוחרל  אר "הןהכה , לאינתעסשת

בורקלו29194. בקעיקוחרל  ראב  תבישיב  ורמאנש  "חםירמאמ  בקעילשת ראב 

םיכרכ29195.  2 םינגב -  ןבתוערל  לישעה  עשוהי  םהרבא  יקסרעווט ,
םוחנ "וםחנמ  עשת

המלש29196. דודהאופרל  ןב  ךורב  "גרשי , םילשורילשת

והוחבזת29197. םייחםכנצרל  ןב  אבא  םהרבא  לארשי  רגירק ,
"טבאז בוקרטויפ Piotrkowסרת

םימכחל29198. דעו  תיב  תושדחתה  ןושרגתלאשל  ןב  לדנמ  םחנמ  "אשורפ , ,צרת םילשורי

םיתמ29199. יחותינ  קחציתלאשל  "דלאפר , םילשורישח

ףוגה29200. לע  םדאה  תולעבו  תמה  חותנ  ןרהאתלאשל  ןב  לכימ  לאיחי  "ליקסניצאקוט , "דשת מח

םיבערלו29201. בילםיעבשל  הדוהי  "וןאילרוא , ביבא Tel Avivטשת לת 

הרצי29202. בקעיתבשל  "והידבוע , הפיחסשת

םיכרכ29203.  2 השמ -  שטירזממתבשל  בקעי  ןב  באז  "חהשמ  יקינולש Salonikaעת

ןמשה29204. רזעילאדשל  םהרבא  ןב  דוד  לאומש  ןיוול ,
"טיולה הנליו Vilnaפרת

ןמשה29205. לאומשדשל  ןב  קחצי  ןאנד , - "חןבא םילשורינשת

ןמשה29206. םיסינדשל  "באכלמ , םילשוריסשת

ןמשה29207. ןהכהדשל  והילדג  ןב  בוד  המלש  "טץנירפש , השרו Warsawלרת

ןמשה29208. המלשדשל  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

הדשב29209. ןרהאחושל  ןב  קחצי  "דרגנלרא , םילשוריעשת

.29210< הוקתה יריסא   > הדשב העושיחושל  השמ  ןב  הדוהי  "דהייתפ , קרבשח ינב 

שא29211. לאפרןושל  קחצי  "חיצניפ , ךבנפוא Offenbachנקת

ונרוד29212. קחציןושל  ןב  יבצ  בהז , - "צרה ביבארת לת 

בהזה29213. - ןושל  ישרדב םהרבא  ןב  "טהיעדי  היצנו Veniceנש

םיברב29214. שורדל  דציכ  בהזה -  והילאןושל  "גרידא , קרבסשת ינב 

םיכרכ29215.  3 בהזה -  קסנזילמןושל  רזעלא  ןב  ףלוו  - באז  "ט נרת
"א השרו Warsawסרת

רטפיג29216. "מ  רגה "א  וק  > אמק אבב  תובותכ , םיה  ןושל 
ליידרעווירח"א> זלט  "ותבישי  ליידרעווירסשת

רטפיג ג>29217. "מ  רגה "א  וק  > ןיטיג תומבי  םיה  ליידרעווירןושל  זלט  "זתבישי  ליידרעווירסשת

רטפיג29218. "מ  רגה "א  וק  > ןיטיג תובותכ , תומבי , םיה  ןושל 
ליידרעווירה> זלט  "אתבישי  ליידרעווירעשת

םיה29219. בדןושל  ןב  ריאמ  בקעי  רטלא  ןמזירב ,
"הןרהא קוטסילאיבצרת  Bialystok

םיכרכ29220.  2 םיה -  ליידרעווירןושל  זלט  "בתבישי  ליידרעווירעשת

םישרדמה29221. קחציןושל  "ליקסטראוו , םילשורישת

שדוקה29222. בילןושל  הירא  קחצי  "זןילכור , תובוחר Rehovotטשת

תונושלה29223. שרוש  שדוקה  והיתתמןושל  "דןוסרזלג , םילשורישח



יבינ29224. ללכב  הדמעמו  םינושאר  םיאיבנל  םוגרתה  ןושל 
תימראה

םהרבא לטנזור ,)  ) "הלט ביבאלשת לת 

"ך29225. נתב האופרו  ןתנןושל  המלש  ןב  דוד  "יתילגרמ , ביבא Tel Avivשת לת 

בהז29226. בקעיןושל  ןב  ףסוי  "דןשראמ , םדרטשמאצת
Amsterdam

בהז29227. אטשוקןושל  .ב  " צת .ך  " "בנת אטשוק Istanbulצת

םיכרכ29228.  2 בהז -  ןהכהןושל  ןמלז  המלש  ןב  ילבט  דוד  - ףיש , "ב פקת
"ג ךבנפוא Offenbachפקת

תורעהו29229. תוהגה  תירוהז -  הגנןושל  םיקיפמ  קרבןוכמ  ינב 

םייח29230. םייחןושל  השמ  "לזרח , םילשורישת

םייח29231. רפוסןושל  םתחה  ןרמ  "סידימלת  דודשאשת

םייח29232. ןהכהןושל  המלש  ןב  בד  לאומש  "חטלבנזייא , םילשורילשת

םימכח29233. לאלצבןושל  ןב  הדוהי  ךורב  סיידנארב ,
"היולה גרפ Pragueעקת

םימכח29234. םימכחןושל  "אןושל  ונרוויל Livornoמקת

םימכח29235. רזעילאןושל  ןב  יבצ  גילז  "הןיישדנומ , בובלכרת  Lvov

םימכח29236. םירפאןושל  "חתרופ , ,צרת םילשורי

םימכח29237. ףסויןושל  ןב  דוד  םחורידשחלולמ ,

םיכרכ29238.  2 םימכח -  והילאןושל  ןב  םייח  "חףסוי  פרת

םיכרכ29239.  2 םימכח -  ןבןושל  ביל  הדוהי  ןועמש  טילבדלוג ,
דוד "וםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowפרת

זפ29240. ןושלו  םימכח  זפןושל  ןושלו  םימכח  "אןושל  הוקלוז Zholkvaיקת

םיכרכ29241.  5 דסח -  דסחןושל  תבהאו  דומילל ח"ח  - ללוכ  "ג עשת
"ז תיליעעשת ןיעידומ 

םידיסח29242. היראןושל  יבצ  ןב  ןמחנ  "וןייטשדלוג , בובל Lvovלרת

םידיסח29243. בקעיןושל  ןב  ןרהא  המלש  "חרמייהטרוו , םילשורינרת

םיכרכ29244.  5 םי -  קחציןושל  לאכימ  ןב  לאקזחי  "גריאמ , קרבסשת ינב 

ג29245. םידומיל -  ןבוארןושל  ןב  לאינד  "זקניפ , ןילרבפרת

םידומיל29246. ןרהאןושל  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "גןרטש , םילשוריעשת

םידומל29247. עשוהיןושל  ןב  באז  "הץלז , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ29248.  5 םידומל -  יחןושל  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( םילשורישת

םיכרכ29249.  2 םידומל -  ךורבןושל  ןב  יליזרב  "וץבעי , רימזיא Izmirטקת

םיכרכ29250.  2 םידומל -  המלשןושל  ןב  דוד  איחי , - "וןבא אטשוק Istanbulסר

םיכרכ29251.  2 םידומל -  יולהןושל  ןמלק  ןב  דוד  השמ  "באדנל , םילשוריעשת

אפרמ29252. לאיראןושל  ץרפ  יברל  ןורכז  "הרפס  הוקתנשת חתפ 

תבשב29253. האופר  תוכלה  אפרמ -  ביילןושל  והיעשי  "טןמסקוו , סשת

םיכרכ29254.  2 אפרמ -  קחציןושל  ןב  ישיבא  "דינרהט , םילשוריעשת

הנשמ29255. ץרעהןושל  ילתפנ  ןב  ארזע  "בלזיוו , םילשוריסשת

יקנ29256. לבטןושל  דוד  ןב  ףסוי  "זךולב , םדרטשמאעת
Amsterdam

םימורע29257. ךורבןושל  ןב  יליזרב  "זץבעי , רימזיא Izmirיקת



קדצ29258. קציאןושל  קחצי  "הןורבלייה , לשת

השודק29259. ןרהאןושל  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

הרות29260. רתלאןושל  םייח  ןב  ךלמילא  יבצ  "פטענאפ , קרבשת ינב 

הרומת29261. ןמגרא -  השמתונושל  קחצי  םייח  "טרגצמ , םילשוריעשת

.29262 - ילבבה דומלתב  תורחואמ  תופסוהו  שוריפ  תונושל 
הדוהיסיפדת ןב  לאומש  בקעי  "גלגיפש , ביבאמשת לת 

תובא29263. תכסמ  שדוק -  )תונושל  ךרוע  ) םהרבא דוד  "גםיובלדנמ  קרבסשת ינב 

.29264( תילגנא  ) םידוהי לש  תוינאמור  םירקחמתונושל  םילשורי1895ץבוק 

םיכרכ29265.  2 שא -  לש  הדוהיתונושל  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"בביל קרבסשת ינב 

השודקה29266. הדוהיוננושל  בקעי  "גגרברבליז , ביבא Tel Avivכשת לת 

ךתרמאב29267. ןועמשחישל  יגיג , "זןב  םילשוריעשת

ושרדת29268. ןועמשונכשל  ןב  והילא  "טףרסא , קרבסשת ינב 

םיכרכ29269.  2 ושרדת -  אנכשונכשל  ןב  קחצי  "ביקצדלוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ29270.  2 ושרדת -  קחציונכשל  "עןהכ , דעלאשת

םיכרכ29271.  11 ושרדת -  םהרבאונכשל  ןב  קחצי  לארשי  בהז , "דישמ  תיליעשח ןיעידומ 

חלמה29272. והיעשיתכשל  לאומש  ןב  ביל  הירא  "גרלק , דווקילעשת

םיכרכ29273.  2 רפוסה -  םולשתכשל  ןב  ןרהא  םהרבא  - אדורב , "ט כרת
"ה םילשורילשת -Vilna הנליו

תודעה29274. םלושמתכשל  םייח  "דרדיו , "דשח מח

םיכרכ29275.  2 שדוקה -  גהנמותכשל  הכלה  ירורבל  ינרות  ץבוק 
"ם תס "ויניינעב  םילשוריסשת

יבצהמלשל29276. ףסוי  ןב  המלש  "עךאבילראק , ןילרב Berlinרת

םיכרכ29277.  2 לולאב -  קחציהשלשל  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
ןהכה

 - "ח צרת
"ז ,שת םילשורי

םיכרכ29278.  2 םישא -  קותעמםשל  ןב  ץקיקמ  לואש  "חילש , ,ישת הבר ג'

תראפתלו29279. םחנמםשל  "טםיובלגיז , תגסשת תירק 

םיכרכ29280.  2 חבז -  לדנוזםשל  ךונח  ןב  ביל  הדוהי  "חבקעי  הנוטלא Altonaכקת

ןויעב29281. הוצת  התאו  יבר -  םיבייח  המ  ביגשםשל  "פתימע , דעלאשת

ובש29282. םהרבאםשל  ןב  לאומש  ירהא , "חצ' ישת
"ו ביבאסשת לת 

םיכרכ29283.  8 המלחאו -  ובש  לקייחםשל  םייח  ןב  המלש  "יבושילא , םילשורישת

םימש29284. ךורבםשל  "זיקסנמרג , םילשורישת

ןתיאה29285. ריאמ  קחצי  ברה  רכזל  םימש -  יחימעםשל  "דיתרנכ , "דשח מח

והיעמשעומשל29286. יבר  תיב  "חתבישי  נשת

םידומלב29287. לאומשעומשל  ןב  והילא  קחצי  "ואדנאל , הנליו Vilnaלרת

ורבד29288. לוקב  ןהכהעומשל  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

ורבד29289. לוקב  "דץבוקעומשל  סשת

דובכ29290. ןת  אשוזךמשל  "וףלוו , "דעשת בח רפכ 

ןזא29291. יולהעמשל  ןמלז  רואינש  "נןאמכוד , שת

םיכרכ29292.  2 להא -  םש  לכיהמשמשל  "זלוק  םילשוריסשת



הבוט29293. רזעלאהנשל  "נלזירב , םילשורישת

הטימשה29294. ןבוארתנשל  ןב  קחצי  ןרהא  "ביקסנלסז , לשת

רודלו29295. ךלמילאהעשל  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"הןהכה םילשוריכשת

תורודלו29296. ןימינבהעשל  "ארגולק , םילשורילשת

תורודלו29297. דודהעשל  ןב  ךורב  "כרשי , וכע Acreשת

תורודלו29298. הידידיהעשל  קחצי  ןב  רסיא  "טלקנרפ , ביבאכשת לת 

תורודלו29299. ןמלזהעשל  המלש  ןב  לאומש  "חךאברעיוא , םילשוריעשת

תורודלו29300. ףסויהעשל  תרופ  תבישי  "פישאר  "דשת מח

םיכרכ29301.  2 תורודלו -  לאקזחיהעשל  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

.29302< תותילט תריכמל  העדומ   > ארוק רשא ה ' תגיראלםידירשל  תיתחפשמ  הרבח  ץפח ,
"דתותילט היצנו Veniceיקת

שדקב29303. לאיחיתרשל  "בטקידנב , םילשוריעשת

שדוקב29304. המלשתרשל  לאומש  ןב  באז  "וןאיפול , םילשוריעשת

םיחבז ב29305. שדוקב -  בקעיתרשל  "טבל , הוקתמשת חתפ 

החמשלו29306. הדוהיןוששל  ןב  סחנפ  קחצי  "ברסודלוג , קרבסשת ינב 

ינומלאה29307. יההותל  - ןמציו , "ז נשת

בובלב29308. םש  ישנא  השמתודלותל  ןב  ןבואר  "יתוילגרמ , םילשורישת

"ל29309. צז תעד  תווח  לעב  ןואגה  קחציתודלותל  "בןיול , כשת

םינואגה29310. תפוקת  לארשיב -  ךונחה  הנויתודלותל  םולש  ונרא , "טצ' םילשוריצרת

הקדובלסו29311. הנבוקב  םידוהיה  קיזיאתודלותל  קחצי  ןב  והיתתמ  דוד  ןאמפיל ,
"איכדרמ ןדיק Kedainiaiצרת

.29312( סיפדת  ) ןי ' זולווב הבישיה  םימדרנתודלותל  יציקמ  "אדעו  םילשוריישת

םילשוריב29313. לא  דסחו  לאקזחי  תסנכ  תובישיה  םהרבאתודלותל  בקעי , "טןב  םילשורישת

אירגנואב29314. םילבוקמה  בקעיתודלותל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "טדלאוונירג , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשיב29315. ןירדהנסה  בקעיתודלותל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "ידלאוונירג , קרוי New Yorkשת וינ 

ןילופב29316. תוליהקה  יולהתודלותל  יבצ  "חץיוורוה , םילשורילשת

לארשי29317. ץראב -  תיזנכשאה  הלהקה  יבצתודלותל  לאומש  ןב  קחצי  "טלאפר , םילשוריצרת

סיפדת29318. וירפס -  תספדהו  יזאגלא  המלש  ברה  הדוהיתודלותל  ןב  לאומש  בקעי  "זלגיפש , ןגלשת תמר 

אירגנואבו29319. אינמרגב  תיתדה  ןאיצמרופירה  בקעיתודלותל  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "חדלאוונירג , קרוי New Yorkשת וינ 

תיזנכשאה29320. הטיחשה  ןושרגתודלותל  ןב  לדנמ  םחנמ  "דשורפ , םילשורישת

ב29321.  - א תיקנארפה -  העונתה  רדנסכלאתודלותל  ןב  לאומש  ריאמ  ןאבאלאב ,
ןאמסוז

 - "ד צרת
"ה ביבא Tel Avivצרת לת 

הנשמה29322. די  יבתכ  ח,בתודלותל  "זןמדירפ , ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

םיארסומה29323. תתכ  ןימינבתודלותל  ןב  והילא  רזעילא  "וןאמדירפ , םילשוריפרת

שריה29324. םיובנזור  תחפשמ  ןורכזתודלותל  "דןוכמ  קרבסשת ינב 

תותליאשה29325. חסונ  לאימחריתודלותל  "בידורב , קרוינשת וינ  םילשורי - 

תבש29326. לש  רנ  השנמתודלותל  ןימינב  "חןיול , צרת

"ט29327. מרת תטימש  סומלופ  רזעיחאתודלותל  "הןיקרא , היתבעשת תרכזמ 

היינולוב29328. תליהק  והיעשיתודלותל  "בהנז , יטניסניסשת



דיגנה29329. לאומש  בקעיתודלותל ר ' ןב  והילא  םהרבא  "ביבכרה , גרוברטפסרת

הארוהו29330. ןייטשנייפהרותל  "מ  רגה ןרמל  ןורכז  "טרפס  משת

םיכרכ29331.  11 הארוהו -  קרויהרותל  וינ  הארוהו -  הרותל  שרדמ  "גתיב  לשת

םידעומלו29332. יכדרמהרותל  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "טןיווז , םילשורילשת

.29333< השדח הרודהמ   > םידעומלו יכדרמהרותל  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "בןיווז , םילשוריסשת

םלוע29334. םיבתכמןוקתל  "התצובק  םילשורילשת

םימיה29335. ןועמשתפוקתל  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"חריאמ ןודנול Londonערת

הנשה29336. יחרזמהתפוקתל  "חלעופה  ,)צרת הוקת - חתפ סגדור , )

רשגה29337. תא  יכדרמןקתל  ןועמש  היחתפ  "בינדיבא , םילשוריעשת

תונוגע29338. השמתנקתל  ןב  באז  קחצי  "זאנהכ , םילשורישת

ןולובזהבושתל29339. ןב  השמ  בקעי  "פ , "דלרח ,פרת םלשורי

המוקתלו29340. םייחהבושתל  בקעי  ןב  לאקזחי  "האנרס , םילשורישת

הנשה29341. רומהתבושתל  רה  "עתבישי  םילשורישת

הנשה29342. ןהכהתבושתל  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "דטרופפר , קרבעשת ינב 

הנשה29343. ןורכזתבושתל  "דתרבוח  םילשורישח

.29344" וליפעיו  " דע וליב " יבצמ" םהרבא  ןב  השנמ  "זץיבוריאמ , ,שת ןויצל ןושאר 

םירבד29345. ןימינבמ"ח  יקסנר , ' "הצש ביבאנשת לת 

השעמל29346. םיניינק  והילאמ"ח  ןב  ןועמש  םייח  "דעיבר , תיליעעשת רתיב 

הניב29347. ירעש  והילאמ"ח  ןרהא  ןב  ןושרג  "אףונ , משת

'ן29348. יבר םוצ  טראפ  הנכהמ' "וץבוק  עשת

רבכ29349. ןויצאמ  ןב  לאירא  "חיכאלמ , דעלאעשת

תודפ29350. ילא  לאקזחיןדבאמ  לאומש  ןב  השמ  "חרגארפ , םילשוריישת

םוקמה29351. יתבשינבאמ  ןב  ןויצ  ןב  "וןוטא , םילשוריעשת

םיכרכ29352.  2 םוקמה -  קחציינבאמ  "דילארשי , םילשוריעשת

םיכרכ29353.  18 םוקמה -  לאינבאמ  תיב  "דתבישי  לאשח תיב 

תוכוס29354. םוקמ -  לאינבאמ  תיב  "דתבישי  לאעשת תיב 

םהיתויוכז29355. לע  ןילופ  ידוהי  המלשקבאמ  - רצנ , "מ שת

ןברוחה29356. םירפאתודגאמ  ןב  קחצי  םהרבא  רחש , ןב 
"איכדרמ םימודקנשת

ןמית29357. ןרהאתודגאמ  ןב  הדוהי  "זימרי , ונואנשת תירק 

"ך29358. נת ינודיחל  םייחרגאמ  ףסוי  "זלובטובא , תגמשת תירק 

םיכרכ29359.  5 "ד -  בח תורפסב  םיכרע  דודרגאמ  "זסנאייל , דודשאעשת

דאמ29360. לש  תידוהיה  הליהקה  הליהקדאמ -  "דרפס  םילשורילשת

םינדא29361. המלשהאמ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

תוכרב29362. רשאהאמ  בקעי  "גשיפסייו , םילשורימשת

םיכרכ29363.  5 ידיסחה -  דליל  םינושאר  םירופיס  דחאו  )האמ  הכירע  ) תימלוש "דגרבנטור , "דשת בח רפכ 

רוסיאה29364. תזרכהל  הנש  םירשעו  רוהטההאמ  ךוניחה  לש  ונויבצ  "וירמוש  םילשורילשת

םיכרכ29365.  2 יברה -  תדלוהל  הנש  "אץבוקהאמ  "דסשת בח רפכ 

תלכתה29366. שודיחל  הנש  השמהאמ  ןב  ןמלז  המלש  "טיאגרש , םילשורימשת



םירפס29367. לש  הנש  יבצהאמ  "בסרב , םילשורינשת

הוקת29368. חתפב  םינברו  תונבר  םינש  הוקתהאמ  חתפ  תישארה  "חתונברה  הוקתלשת חתפ 

םירעש29369. ,האמ  ןמלייה רזעילא -  םייח  יקסבוחיב ,
ריאמ "גםייח  בושטידרב Berdichevערת

םירעש29370. רכששיהאמ  ןב  באז  "דץיבונדייב , םילשורילשת

םירעש29371. רכששיהאמ  םלושמ  ןב  קחצי  ץיוורוה ,
"זיולה בובל Lvovמרת

םירעש29372. בודהאמ  רכשי  ןב  ןמחנ  "חץיבוחספ , בושטידרב Berdichevסרת

םירעש29373. קחציהאמ  "הןהכה , םילשוריסשת

םירעש29374. "דהאמ  בח "י  "ורומדא לשת

םירעש29375. ןבוארהאמ  ןב  לאוי  ףסוי  "זןילביר , םילשורישת

םירעש29376. םהרבאהאמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ברנייטש , הרמ Oradeaשת האידרוא 

םירעש29377. ףסויהאמ  דוד  ןב  קחצי  "אןייטשרבליז , קרבעשת ינב 

םירעש29378. סחניפהאמ  ןב  לאלצב  קחצי  ןרטשנגרומ ,
יל "בהדוהי  השרו Warsawערת

םירעש29379. באזהאמ  םהרבא  ןב  קחצי  "דגלאבעענש , עשת

.29380< השדח הרודהמ   > םירעש "דהאמ  בח "י  "ברומדא עשת

םירעש29381. הנקלאהאמ  ןב  והילא  "הילאשפק , םילשוריעשת

רתסא29382. תליגמ  םירעש -  םהרבאהאמ  "פונאסנאמ , שת

םיכרכ29383.  3 םירעש -  והילאהאמ  ןב  קחצי  יקינולש Salonikaש"גינש ,

םיכרכ29384.  3 םירעש -  אגרשהאמ  ןב  קחצי  "דץיבונייטש , "דשח מח

היתונוכשו29385. םירעש  ןימינבהאמ  "זרגולק , םילשוריעשת

ילש29386. םירעש  ןימינבהאמ  "דרגולק , םילשוריעשת

.293872 המלש -  הרותילהאמ  ישודיח  "בץבוק  עבשסשת ראב 

םיכרכ29388.  3 הרות -  בקעיילהאמ  "חלאירא , םורדנשת רפכ 

יזנג29389. יבצרצואמ  ןב  בד  םייח  םואבנטסק , - "בןומרע ביבאלשת לת 

םיכרכ29390.  2 "א -  שרהמה יולהרצואמ  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ג( םילשוריעשת

תודיסחה29391. לש  הבשחמה  םחנמרצואמ  קחצי  ןב  יתבש  "טסייוו , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ29392.  3 ךלמה -  קחצירצואמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , סשת

םיכרכ29393.  5 השרפבש -  תבשה  בקעירצואמ  ןב  םימחר  ישיבא  "גלאלצב , םילשוריעשת

הליגמו29394. תינעת  דומלתה -  ביבארצואמ  לת  .ד  " שת .ילבב  "דדומלת  ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ29395.  2 "א -  שרהמ יולהרצואמ  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ב( םילשוריעשת

"ת>29396. ודהמ  > ארתב אבב  הרותה  הרותהתורצואמ  תורצוא  הלודגה  "טהבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ29397.  5 הרותה -  הרותהתורצואמ  תורצוא  הלודגה  "דהבישי  קרבסשת ינב 

םייח29398. ץע  תיירפס  "םגולטקתורצואמ  םילשורישת

םימודק29399. ןימינבתורצואמ  ףסוי  בקעי , "עןב  שת

הבותכו29400. ןיאושינ  שא -  יביבש  יולה , טבש  ,תורצואמ  רנזאו רזעילא -  לאומש  ןרטש ,
יולה יבצ  ףסוי  ןב  "זלאומש  קרבסשת ינב 

םיכרכ29401.  2 םידיגמ -  לש  והילאםהיתורצואמ  ןב  ןתיא  "זןהכ , קמעהעשת לדגמ 



םיכרכ29402.  3 דיגמה -  לש  םולשויתורצואמ  "זלרעפ , שמשסשת תיב 

םיכרכ29403.  4 ןשיה -  םינובונרצואמ  השמ  ןהאזשואי ,>  > "וןמטסוי ביבאלשת לת 

א29404. תנשמברואמ -  רקחמו  ןויעל  תע  בתכ 
"ל צז קוק  "ה  םילשורייארה

םהרבא29405. ןרהארואמ  ןב  ריאמ  םהרבא  "אץיבובוקעי , עשת

םיכרכ29406.  2 םהרבא -  בוקירטסרואמ  ידיסחד  םירוחבה  "חתורובח  קרבעשת ינב 

הדגא29407. ןברואמ  לאומש  םהרבא  השמ  ץיבוניבר ,
"ולאקזחי ןדיק Kedainiaiצרת

ןרהא29408. יולהרואמ  בקעי  ןב  ןרהא  "טשדנרג , בקעיסשת ןורכז 

םיכרכ29409.  4 ךורב -  ךורברואמ  רוא  "עתבישי  םילשורישת

לודג29410. ןהכהרואמ  ןנחוי  ןב  השמ  "הםור , םילשוריכשת

הרותה29411. לגד  ףסוירואמ  ןב  םהרבא  "גךישלא , םילשוריערת

להואה29412. ןברואמ  והיעשי  ןהכ , יולה -  ריאמ  שדח ,
רשא "זןועמש  םילשוריעשת

הלפאה29413. היעשירואמ  ןב  "זלאנתנ  םילשוריישת

הריחבה29414. היבוטרואמ  והיעשי  ןב  יבצ  ףסוי  "טרניו , הנויצלשת סנ 

תויולג29415. לש  ינש  בוט  םוי  הלוגה -  השמרואמ  "זטכיל , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ29416.  2 הלוגה -  ןהכהרואמ  בייל  הדוהי  "בןיול , םילשורימשת

םיכרכ29417.  2 לילגה -  לילגהרואמ  רואמ  תבישי  "טץבוק , תילילגהמשת רוצח 

הכלהה29418. רוארואמ  "ההרוב , ביבאעשת לת 

הכלהה29419. השמרואמ  "פםימחר , שמששת תיב 

םייחה29420. השמרואמ  ןב  םייח  רטע , "כןבא  ןודנול Londonשת

םייחה29421. ריאמרואמ  םייח  ןב  דוד  "טןרוהנייא , קרבסשת ינב 

םייחה29422. ריאמרואמ  ןב  ןבואר  "טגרבנייש , סשת

םיכרכ29423.  2 םייחה -  בקעירואמ  ןב  םייח  ריאמ  "כראגנוא , םילשורישת

םיכרכ29424.  11 םייחה -  "גץבוקרואמ  קרבלשת ינב 

םיכרכ29425.  5 םייחה -  ץינזיורואמ  םייח  ירמא  "טתבישי  דווקילסשת

םיכרכ29426.  2 םייחה -  לאוירואמ  םייח  "איומח , "דפשת מח

למשחה29427. קחצירואמ  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "דגרבנזור , לואירטנומ Montrealפרת

תודהיה29428. דודרואמ  ןב  ךורב  "ברשי , םילשורילשת

םידעומה29429. םהרבארואמ  םולש  "זןמטרב , םילשוריעשת

הלימה29430. קחצירואמ  רואמ  "וירבוצ , םילשוריעשת

םדאה29431. ןינבל  םלועה  סחנפרואמ  ןב  ךורב  "דםוחר , דעלאשח

ןיעה29432. איחירואמ  ןב  דאווע , "הרגנ , "דעשת מח

םיכרכ29433.  10 שדוקה -  ףסוירואמ  ןב  הירא  ריאמ  "גבל , םילשורינשת

םיכרכ29434.  2 ןטקה -  לופונראטמרואמ  קחצי  ןב  "זריאמ  טריפ Fuerthנת

ב29435. המרה -  המרברואמ  לשאה  ינרותה  "נזכרמ  םילשורישת

תבשה29436. -רואמ  ליבאנרעשטמ "ק  הובר ירמאמ  טקל 
"ואנלאט םילשורינשת

םיכרכ29437.  2 "ש -  משה ןורכזרואמ  "חרפס  םילשוריסשת



החכותה29438. ןהכהרואמ  עשוהי  ןב  ריאמ  "אןלפק , םילשוריישת

הרותה29439. דודרואמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "וקוטשנייוו , םילשוריכשת

ורתי29440. הרותה -  "בץבוקרואמ  סרייאמשת סונאוב 

םיכרכ29441.  2 הרותה -  ףסוירואמ  ןב  קחצי  ןשוש , "גןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ29442.  7 הרותה -  הרותהרואמ  רואמ  םיכרבא  "וללוכ  קרבנשת ינב 

םיכרכ29443.  6 הרותה -  תודחאתהרואמ  "ל ע"י  וי "ת  דח ץבוק 
קרב ינב  הרות  רוא  תבישי  "חיכינח  קרבלשת ינב 

םיכרכ29444.  5 ןתנ -  תורוהל  הרותה , םייחרואמ  ריאמ  "ברגנוא , םילשוריכשת

הליפתה29445. דודרואמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורינשת

םיכרכ29446.  3 שמשו -  ןרהארואמ  ןב  ןמלק  סומינולק  ןייטשפא ,
"חיולה ואלסרב Breslauמקת

םיכרכ29447.  2 שמשו -  לאפררואמ  םהרבא  ןב  הדוהי  "טטאיירוק , ונרוויל Livornoצקת

םיכרכ29448.  2 השדח > - הרודהמ   > שמשו ןרהארואמ  ןב  ןמלק  סומינולק  ןייטשפא ,
"טיולה סשת

םיכרכ29449.  2 שמשו -  רפסהרואמ  רוא  "דןוכמ  םילשורישח

םיכרכ29450.  6 םלשה -  שמשו  ןרהארואמ  ןב  ןמלק  סומינולק  ןייטשפא ,
"דיולה םילשורינשת

שדח29451. רסיארואמ  ןב  ךונה  ךונח  ריאמ  ישי , ןב 
"בחספ השרו Warsawסרת

שדח29452. אגרשרואמ  ןב  השמ  "דלגנא , "דשח מח

םיכרכ29453.  2 םייח -  "בץבוקרואמ  רפססשת תירק 

"ת>29454. וש  > עשוהי הירארואמ  השמ  ןב  עשוהי  םהרבא  "זדניירפ , םילשוריכשת

לאקזחי29455. לאקזחירואמ  רתלא  "טץיוורוה , סשת

בקעי29456. המלשרואמ  ןתנ  ןב  ריאמ  בקעי  ןמרדיב ,
"זלאלצב םילשוריטשת

בקעי29457. ריאמרואמ  בקעי  "זאנהכ , יבאכשת לת 

םיכרכ29458.  8 בקעי -  םשרואמ  "וםוליעב  "דעשת מח

ךשנ29459. והזיא  קרפ  לע  קחצי  קחצירואמ  רואמ  "חללוכ  םילשוריסשת

יעשי29460. רשארואמ  ןועמש  ןב  והיעשי  "עןהכ , םילשורישת

ןישודק29461. לארשי -  לארשירואמ  רואמ  "בתבישי  קרבנשת ינב 

.29462< השדח הרודהמ   > לארשי הדוהירואמ  הירא  "חלארה , םילשוריסשת

לארשי29463. הדוהירואמ  הירא  "הלארה , םילשורימשת

םיכרכ29464.  4 לארשי -  בקעירואמ  ןב  הידבוע  "טףסוי , םילשוריסשת

שאל29465. יכדרמרואמ  ןורי  "ויאכז , םילשורינשת

םיכרכ29466.  4 תורשכל -  ריאמרואמ  לארשי  "ארגניול , םילשוריעשת

םיכרכ29467.  16 ךלמל -  ךלמילארואמ  ןב  לאקזחי  "ורלמ , םילשורינשת

םיכרכ29468.  2 ןילוח -  תכסמל  ריאמרואמ  לארשי  "הרגניול , םילשורינשת

תורוכב29469. םיחבז  ןילוח  תותכסמל  ריאמרואמ  לארשי  "ארגניול , םילשוריעשת

הרותל29470. םהרבארואמ  .פ  "דלגס , םילשורישח

יכדרמ29471. בקעירואמ  ןב  יבצ  יכדרמ  "חיזינג , קרבעשת ינב 

םיכרכ29472.  6 יכדרמ -  םהרבארואמ  יכדרמ  "גטסברה , קרבסשת ינב 



םיניע29473. ןהכהרואמ  ריאמ  ינא , ' "אגרו םילשורילשת

םיניע29474. םירפארואמ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשכוה ,
"חןימינב קרוי New Yorkצרת וינ 

"ח>29475. הוא ירפס  תרודהמ   > בל חמשי  םיניע  יבצרואמ  ןב  םוחנ  םחנמ  "איקסרבט , םילשוריעשת

םיכרכ29476.  6 םיניע -  ידרואמ  השמ  ןב  הירזע  "ט,יסור , ,נרת אשראוו

םיכרכ29477.  2 םיניע -  "ף)רואמ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  ,[ת"ג,וטניפ , האיציניו

םיכרכ29478.  11 םיניע -  ףסוירואמ  ןב  ריאמ  "ורלסק , קרבעשת ינב 

םיכרכ29479.  5 םיניע -  יבצרואמ  ןב  םוחנ  םחנמ  "חיקסרבט , הטיולס Slavutaנקת

םיכרכ29480.  2 רוקמ > - תרודהמ   > םיניע ידרואמ  השמ  ןב  הירזע  "דיסור , ,כרת אנליוו

יבצ29481. ריאמרואמ  יבצ  הירא , "הןב  "דסשת מח

קידצ29482. םייחרואמ  "דשריה , םילשוריסשת

ןטק29483. המלשרואמ  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

םיכרכ29484.  3 הכלהבש -  יכדרמרואמ  השמ  םילשוריןממ ,

יעיבש29485. רזעלארואמ  ןב  םחורי  בקעי  רטנרליג ,
"אםחנמ קרבעשת ינב 

תבש29486. המלשרואמ  "חסלוה , םילשוריסשת

םיכרכ29487.  2 הרות -  לש  בילרואמ  דוד  ןב  םייח  ףסוי  "ה,הפי , צרת ], םילשורי

החמש29488. החמשרואמ  ןב  ריאמ  "זרלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

אגרש29489. ןימינברואמ  ןב  אגרש  ינ , ' "וזוליו םילשוריעשת

הרות29490. הרותרואמ  - רואמ  "ד שת
"ו יהגנש Shanghaiשת

םיכרכ29491.  4 הרות -  לש  לארשיהרואמ  בקעי  ןב  ןועמש  "דןירפלייה , םילשוריישת

םיכרכ29492.  2 הרות -  לש  "נץבוקהרואמ  םילשורישת

םיכרכ29493.  5 הרות -  לש  ףסויהרואמ  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "ורזיורק , םילשורילשת

א29494. ריאמתורואמ -  תיב  תבישי  ינרות  "סץבוק  תיליעשת ןיעידומ 

"זתורואמתורואמ29495. ביבאטשת - לת

םיכרכ29496.  3 לארשילתורואמ -  תישארה  תונברה  "מןועבר  םילשורישת

םיכרכ29497.  33 ונייחבתורואמ -  הנומאה  רוא  חירזהל  "בןוחרי  םילשורילשת

םיכרכ29498.  2 לארשיותורואמ -  ןרהא  תיב  תבישי  "חידימלת  םילשורילשת

םהרבא29499. ןומימתורואמ  ןב  םהרבא  "השודב , נשת

הלבקה29500. תמכחל  החיתפ  והילא -  והילאתורואמ  ראב  "זןוכמ  "דעשת מח

שא29501. ןהכהתורואמ  רדנסכלא  "זרגרבנייטש , יונריט Trnavaפרת

תודיסחב29502. קחציתורואמ  "היספלא , ביבאסשת לת 

קחצי29503. ןב  קחציתורואמ  ןב  ריאמ  בקעי  רטלא  סקר , צ'
"גחנ בוקרטויפ Piotrkowערת

תודהיה29504. ימשב  אגרשתורואמ  "דסייו , םילשורינשת

םילודגה29505. םיקידצתורואמ  "דירופיס  "דשח מח

םיכרכ29506.  2 םילודגה -  רמתיאתורואמ  ןב  קיזייא  קחצי  "זםיובנזור , טסרקוב Bucharestשת

"א>29507. רגה ישודיח   > "א רגה "א)תורואמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "כוהילא  ביבא Tel Avivשת לת 

"א29508. רגה "א)תורואמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  םילשוריסשת



הדגהה29509. לאומשתורואמ  ןב  ריאמ  המלש  "דונאדילוט , םילשוריעשת

הדגהה29510. ריאמתורואמ  זור ,

רהזה29511. ימלועהתורואמ  רהוזה  "עלעפמ  "דשת מח

בלה29512. םהרבאתורואמ  בל  "חללוכ  עשת

הליגמה29513. לאומשתורואמ  ןב  ריאמ  המלש  "וונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ29514.  2 הליגמה -  ריאמתורואמ  "הזור , נשת

חספה29515. גח  הוצמה -  דודתורואמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשוריעשת

תוצמה29516. דודתורואמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "אקוטשנייוו , םילשורינשת

םיכרכ29517.  5 הנשמה -  ריאמתורואמ  "הזור , תיליעעשת ןיעידומ 

הפוקתהו29518. המחה  שודיק  רפוסה -  לאומשתורואמ  ןב  השמ  "טרפוס , ןודנולסשת

םירופה29519. שעעדתורואמ  "ויקידצ  קרבעשת ינב 

"ס29520. דרפה ביניתורואמ  "אלאירבג , הירבטעשת

השרפה29521. ןרהאתורואמ  ןב  ףסוי  "זיאכז , םילשוריעשת

םיכרכ29522.  4 "ה -  יארה ןמלזתורואמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה םילשורינשת

םינושארה29523. )תורואמ  ךרוע  ) רזעילא לאומש  "בןרטש , םילשוריסשת

"ם29524. במרה בקעיתורואמ  לאומש  "פגרבניו , רומיטלובשת

םיכרכ29525.  2 "ה -  יצרה קחציתורואמ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
עשוה ץיבוניבר ' "אןהכה -  הנקלאעשת

םיכרכ29526.  4 ןחלשה -  בקעיתורואמ  ןב  ןועמש  "זןמדירפ , תירבהעשת תוצרא 

הרותה29527. ןמלזתורואמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"לןהכה םילשורישת

תומורת29528. םייח -  ץינתורואמ  ' זיו "הללוכ  "דנשת מח

םייח29529. והילאתורואמ  ןב  םייח  "בףסוי  םילשוריפשת

קחצי29530. לארשיתורואמ  ןב  קחצי  "ארגניזלש , קרבעשת ינב 

םיכרכ29531.  9 םילשורי -  "הץבוקתורואמ  םילשוריסשת

לארשי29532. יבצתורואמ  ףסוי  תיב  תבישי  ידימלת 
"היקסנישוד םילשוריסשת

הדוהיל29533. "בץבוקתורואמ  הנקלאעשת

םיכרכ29534.  2 לארשיל -  וריאיו  תבשל  לאפרתורואמ  ןב  השמ  "דלולמ , םילשוריעשת

תודיסחהו29535. הלבקה  םלועמ  קחציתורואמ  "דיספלא , םילשורישח

הרותה29536. םלועמ  קחציתורואמ  "היספלא , םילשוריסשת

םיכרכ29537.  2 השמ -  המלשתורואמ  ןב  השמ  םילשוריהנונחוא ,

םיכרכ29538.  3 הירנ -  היחתפתורואמ  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , יכאלמנשת תירק 

ןתנ29539. רבתורואמ  בוד  ןב  ןתנ  "עסאלגלגיפש , ירוגליב Bilgorajרת

ב"מ29540. קדצ - > ינבא   > ןתנ םהרבאתורואמ  ןב  ןתנ  'ל , "גגרוב סרת

ןתנ29541. ןושרגתורואמ  ןב  ביל  הדוהי  ןתנ  "דיזנכשא , Drogobychסרת ץיבוהורד '

ןתנ29542. יולהתורואמ  םייח  ןב  ןתנ  "דגרבדלוג , קרוישת וינ   New York

ןתנ29543. בודתורואמ  דוד  ןב  עטנ  ןתנ  "ורטייל , בוקרטויפ Piotrkowצרת

.29544< התפוקתב המחה  תכרב   > ןתנ םרמעתורואמ  ןב  ןתנ  "ארנטעטשעג , קרבמשת ינב 



ןתנ29545. םהרבאתורואמ  ןב  ןתנ  'ל , "הגרוב נשת

ןתנ29546. לארשיתורואמ  ןב  עטנ  ןתנ  "חיקסבלוא , םילשורינשת

ןתנ29547. םייחתורואמ  ןב  ןועמש  ןתנ  םייח , "הרב  םילשוריעשת

הכונח29548. ןתנ -  לאומשתורואמ  ןב  לאפר  "גסולאוזא , קרבעשת ינב 

םיכרכ29549.  6 ןתנ -  בקעיתורואמ  הדוהי  ןב  ןתנ  קחצי  "טקוטשרפוק , םילשורינשת

א29550. ריאמ -  המלש  הרותתורואמ  ישודיח  "חץבוק  תיליעעשת רתיב 

םילהת29551. לארשיתורואמ  תורוא  "אללכמ  םילשוריעשת הנקלא 

םיכרכ29552.  3 טפשמה -  תרות  ןתנתורואמ  ישיבא  "זסילטיימ , "דעשת מח

.29553< רוא תונתכ   > קחציירואמ א"ש ןב  ריאמ  "וטאטשנזייא , טריפ Fuerthכקת

.29554< העד הרוי  ךורע  ןחלש  רוציק   > רוא ריאמירואמ  ןב  קיזייא  קחצי  "חרוש , קרוי New Yorkשת וינ 

רוא29555. הפילחירואמ  ןב  ריאמ  "בםאייקיב , יקינולש Salonikaיקת

רוא29556. המלשירואמ  "גדארזא , רי Algiersנרת ' גלא

רוא29557. בקעיירואמ  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

רוא29558. ריאמירואמ  "ביול , דודשאסשת

"ן>29559. ונ ב"ן   > רוא ילרבאירואמ  םהרבא  ןב  ןרהא  שמריוו ,
ףסוי

 - "נ קת
"א ץמ Metzצקת

ב"ק29560. רוא -  ריאמירואמ  ןב  לאפר  וגודריב ,

חצ29561. רוא  רוא -  ןהכהירואמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "אשרפופ , םילשוריפשת

םיכרכ29562.  7 רוא -  ילרבאירואמ  םהרבא  ןב  ןרהא  שמריוו ,
ףסוי

 - "נ קת
"א צקת

Metz ץמ

והילא29563. ןמחנירואמ  ןב  והילא  "בןוזרניבר , םילשוריצרת

שא29564. הדוהיירואמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"הביל םילשוריצרת

.29565< רוא תונתכ   > שא קחציירואמ  ןב  ריאמ  "אטאטשנזייא , השרו Warsawנרת

שא29566. םהרבאירואמ  רעטלא  "דץראווש , םילשורישח

םיכרכ29567.  2 םלשה -  שא  הדוהיירואמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"עביל םילשורישת

קחצי29568. תיב  שדקירואמ  אבא  ןב  קיזייא  קחצי  ירוא 
"וקסירבמ ,כרת םילשורי

רואה29569. ירואירואמ  "דריפכ , קרבשח ינב 

םיכרכ29570.  2 םינמזה -  יולהירואמ  יכדרמ  ןב  לאפר  "ארניד , קרבסשת ינב 

םיכרכ29571.  8 הכלה -  לאקזחיירואמ  "ערגרבדלפ , קרבשת ינב 

רזעה29572. ירואירואמ  ריפכ ,

םיכרכ29573.  3 "ם -  במרה ,ירואמ  ךבילרק "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןימינב ןב  הדוהי  "חרזעילא  תיליעעשת ןיעידומ 

תורנ29574. תקלדה  תבשה -  הדוהיירואמ  לארשי  "זבאקאי , םילשוריעשת

הכונח29575. םולשבאירואמ  "ברקוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ29576.  4 עשוהי -  "נץבוקירואמ  קרבשת ינב 

בקעי29577. םיראמירואמ  בקעי  "ארנדלוק , הינתנכשת

"ם29578. תס בקעי -  םולשירואמ  ןב  ריאמ  בקעי  "זרציפש , קרבעשת ינב 

בקעי29579. םהרבאירואמ  ןב  ריאמ  בקעי  "חךילרע , לואירטנומעשת



םיכרכ29580.  3 בקעי -  ידיסחירואמ  "י  עש תודיסחו  הרות  ןואטב 
"ק הראב "ואריווקס  םילשוריסשת

קחצי29581. בקעיירואמ  ןב  קחצי  ריאמ  "עןאמדירפ , םילשורירת

לארשי29582. .בירואמ  "דלאומש , םילשורינשת

לארשי29583. ןמלזירואמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"לןהכה םילשורישת

ןיבוריע29584. "א -  שרהמ בדירואמ  יבצ  ןב  באז  ריאמ  "אץיבולדנמ , םילשוריסשת

יכדרמ29585. יכדרמירואמ  "דרזכיבא , םיקפואעשת

הכוס29586. דודירואמ  ןב  בקעי  השמ  "ארואינש , שמשעשת תיב 

הכוס29587. לאננחירואמ  דג  דהוא  "בןהכ , םילשוריפשת

ןויצ29588. ןרהאירואמ  השמ  ןב  קחצי  "דרדנס , משת

ןויצ29589. קסילרטסמירואמ  רשא  ןב  "אירוא  םילשוריערת

םירעש29590. באזירואמ  הירא  "הץיברוג , קרבנשת ינב 

הליפת29591. יולהירואמ  לאונמע  םחנמ  "סןייטשנרב , םילשורישת

לארשי29592. לש  הדוהיםרואמ  לכימ  יבר  ייחמ  תודבוע 
"ל צז "בץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

לארשי29593. לש  ןבןרואמ  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
"אלאיחי קרבלשת ינב 

ב29594. לארשי -  לש  ןרהאןרואמ  לרפ , ןהכה , הדוהי  רסרטש ,
"אןהכה ןילקורבעשת

א29595. לארשי -  לש  הדוהיןרואמ  רסרטש , ןועמש -  רלשריה ,
ןהכה ןרהא  לרפ , "אןהכה , ןילקורבעשת

הלואגה29596. תארקל  הנכהכ  הפוקתה  ןרהאתוערואמ  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

ףסוי29597. ,תוערואמ  הראימ םייח -  ףסוי  טובחובא ,
"ל) ומ  ) "דהמלש דעלאעשת

םלוע29598. קחציתוערואמ  ןב  ףסוי  "זיראבמאס , רימזיא Izmirטקת

יבצ29599. "גתוערואמ  מרת .יבצ  "גתוערואמ  השרו Warsawמרת

"ו29600. צרת הכרבתוערואמ  "זסבח , ביבאצרת לת 

םיכרכ29601.  2 "ז -  עשת ןרהאתוערואמ  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

.29602< ביתנ ריאי  םע  רוא  ירואמ   > ןתנ ןהכהתרואמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "זשרפופ , השרו Warsawכרת

.29603< ביתנ ריאי  שוריפ  םע  רוא  ירואמ   > ןתנ ןהכהתרואמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "טשרפופ , ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

העורת29604. הדוהיןיזאמ  השמ  "הןמדנרב , םילשוריעשת

םיכרכ29605.  2 הכלה -  ילתפנינזאמ  אשיז  קחצי  םלושמ  "בשיוא , עשת

םיכרכ29606.  2 שדקה -  ןושל  ריאמינזאמ  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא ךבנפוא Offenbachנקת

קדצ29607. -ינזאמ  לא דמחמ , דמאח  ובא  "טילאזג , גיצפילצקת  Leipzig

קדצ29608. והיעשיינזאמ  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "באריפש , ערת

ג29609. קדצ -  לאפרינזאמ  ןב  הירכז  םחנמ  "גרעבליז  סשת

קדצ29610. אשוזינזאמ  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "השרוט , השרונרת  Warsaw

.29611< השדח הרודהמ   > קדצ והיעשיינזאמ  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אאריפש , סשת

א,ב29612. הנורחא -  הנשמו  טפשמל  המלשםיינזאמ  ןב  שריה  יבצ  "ורשילאק , ןישוטורק Krotoszynטרת

טפשמל29613. ןויצםינזאמ  ןב  ןב  ןמלז  "חןיקצורוס , םילשוריכשת



הרותל29614. השמםינזאמ  ןב  דוד  "וםימואת , בובל Lvovנרת

דוגרפה29615. ירוחאמ 
יבצ חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  ןמנייטש ,
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק , - 

לארשי בקעי 
"ב קרבעשת ינב 

םיכרכ29616.  2 דוגרפה -  בקעיירוחאמ  השמ  ןב  ביל  לאומש  - ןורטיצ , "ד פרת
[, "ה פרת ], הנליו

םיעלקה29617. קילומשירוחאמ  קיסרק , אשוז -  "בףלוו , ביבאעשת לת 

לזרבה29618. ךסמ  ןמחנירוחאמ  לאפר  "נןהכה , שת

לזרבה29619. ךסמ  הרשירוחאמ  "אןמכייט , "דעשת בח רפכ 

ביואה29620. יווק  םחנמירוחאמ  "וםיובלגיז , "דעשת מח

ןארוקה29621. יחירחאמ  באז , "ארב  םילשוריעשת

לולא29622. ןרהאיאמ  השמ  "פןמרוורב , "דשת מח

הכונח29623. םיסיניאמ  ןב  קחצי  "חיבאצר , קרבנשת ינב 

הכונח29624. קיזייאיאמ  קחצי  ןב  לאקזחי  "זהטאר , נשת

הכונח29625. ןרהאיאמ  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורימשת

הכונח29626. יכדרמיאמ  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "ובהוא  םילשוריעשת

םיכרכ29627.  3 הכונח -  קחצייאמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

תור29628. יכדרמיאמ  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "אבהוא  םילשוריעשת

תבש29629. בונידיוקיאמ  ידיסח  םירוחבה  "טתרובח  םילשוריעשת

הבהאל29630. םדאלהביאמ  םדאה  תרות  חןוכמ  '' תפצעשת

הבהאל29631. ךורבהביאמ  ץפח , יבצ -  "חרגרבניו , תפצעשת

אבי29632. הברןיאמ  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "גןהכ , סינות Tunisנרת

אובי29633. והילאןיאמ  ןב  ףולכמ  "אאריצחיבא , םילשורילשת

ונרזע29634. אובי  םשןיאמ  "דםוליעב  םילשורישח

תובא29635. יבצריאמ  ריאמ  "דןמזורג , ביבאסשת לת 

יל29636. רוא  יכדרמריאמ  םהרבא  "טיקחצי , "דסשת מח

םיכרכ29637.  2 בויא -  קחציריאמ  ןב  ריאמ  - המארע , "ב כש
"ז וטנרטד Rivaכש הויר 

םיהלא29638. םוקילאריאמ  ןב  "אריאמ  ןילבול Lublinצש

הבהאב29639. םנובריאמ  ןב  ןימינב  "גץנימ , ביבא Tel Avivשת לת 

א29640. ולכיהב -  ריאמריאמ  "הלולא , הווקתעשת חתפ 

ןיע29641. תב  ןיעריאמ  תב  "חריאמ  םילשוריפרת

ןיע29642. תב  הפילחריאמ  ןב  ריאמ  "וםאייקיב , רימזיא Izmirטקת

.29643< השדח הרודהמ   > ןיע תב  הפילחריאמ  ןב  ריאמ  "בםאייקיב , קרבעשת ינב 

םלשה29644. ןיע  תב  ןיעריאמ  תב  "דריאמ  קרבסשת ינב 

ךרד29645. השמריאמ  ןב  ריאמ  "בןהכ , םילשוריעשת

הציב29646. ךרד -  יבצריאמ  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "דליוו , קרבשח ינב 

.296478 ךרד 1 -  יבצריאמ  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "זליוו , קרבעשת ינב 

.2964821 ךרד 17 -  יבצריאמ  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "חליוו , קרבעשת ינב 

.2964916 ךרד 9 -  יבצריאמ  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "זליוו , קרבעשת ינב 



םיכרכ29650.  5 םייחה -  והילאריאמ  ןתנ  "ןטור  קרבשת ינב 

םיכרכ29651.  2 הכלה -  לאילמגריאמ  ןב  ריאמ  לאיחי  ץיבוניבר ,
"דןהכה שמשעשת תיב 

רחשה29652. יולהריאמ  ןאמרביל  רזעילא  ןב  "טריאמ  רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

.29653< השדח הרודהמ   > רחשה יולהריאמ  ןאמרביל  רזעילא  ןב  "בריאמ  עשת

ןחלשה29654. ןמלזריאמ  המלש  ןב  דוד  "זזיוהיינ , "דעשת מח

םיכרכ29655.  16 בוט -  בוטריאמ  םוי  יולה , "אדידי  םילשוריסשת

םיכרכ29656.  5 "י -  שר םע  בוט  בוטריאמ  םוי  יולה , "זדידי  םילשוריעשת

ץראל29657. הפילחריאמ  ןב  ריאמ  "זםאייקיב , יקינולש Salonikaקת

ןויצל29658. ריאמריאמ  "דרדנוו , דודשאמשת

הבהלמ29659. ףסויריאמ  ןב  ריאמ  "דיקסבולסוי , םילשוריעשת

ביתנ29660. ןהכהריאמ  ןאמסוז  רזעילא  ןב  יתבש  - כ"ץ , "ג נקת
"ב הנוטלא Altonaסקת

תומש29661. תישארב  ביתנ -  .מריאמ  "וןינקעו , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ29662.  3 תוביתנ -  רשאריאמ  ןועמש  ןב  והיעשי  "דןהכ , םילשורינשת

.29663( ץנול "מ  אר ייח   ) םילשורי תוביתנ  הנחריאמ  ץנול , "חןיטלוב -  םילשוריכשת

םיכרכ29664.  12 זוע -  םחנמריאמ  ןב  ריאמ  "זהברע , קרבסשת ינב 

ןיע29665. ריאמריאמ  םולש , "השיא  נרת

םיטפוש29666. ןיע -  והימריריאמ  ןב  ריאמ  םולש , - "אשיא נרת

םיכרכ29667.  10 יניע -  בדריאמ  לאומש  ןב  ריאמ  בד , "עןב  הוקתשת חתפ 

תיעיבש29668. יניע -  בדריאמ  לאומש  ןב  ריאמ  בד , "בןב  הוקתפשת חתפ 

םיכרכ29669.  3 הלוגה -  יניע  והילאריאמ  ןימינב  רכשי  םהרבא  רטלא ,
לדנמ םחנמ  "דןב  ביבאשח לת 

םימכח29670. יניע  בושטסרוקמריאמ  ןתנ  ןב  "גריאמ  ןבל Belayaפקת הדש 
Tserk

םימכח29671. יניע  'ריאמ  ץיבוקסובמ םהרבא  ןב  ריאמ  "ודירפ , הניומרת Vienna

יתפש29672. ןוכמ  תרודהמ   > שדח רוא  םימכח  יניע  ריאמ 
< בושטסרוקמםיקידצ ןתנ  ןב  "בריאמ  םילשוריסשת

םיכרכ29673.  4 םימכח -  יניע  םהרבאריאמ  ןב  לאיחי  ריאמ  קוטשצלוה ,
יולה "חקחצי  ןודנולסשת

םיכרכ29674.  4 םימכח -  יניע  )ריאמ  ןילבולמ "ם  רהמ  ) הילדג ןב  - ריאמ  "ט עש
"ב היצנו Veniceפש

לארשי29675. יניע  לארשיריאמ  ןב  עטנ  ןתנ  "טיקסבלוא , םילשורינשת

םיכרכ29676.  5 םירשי -  יניע  השמריאמ  לארשי  ןב  ריאמ  - ןאמצראווש , "ב שת
"ב סיאול St. Louisישת .טס 

םיכרכ29677.  2 םירפוס -  יניע  קיזייאריאמ  קחצי  ןב  רב  בוד  "טקיסאראק , הנליו Vilnaנרת

םיניע29678. ץריהריאמ  ילתפנ  ןב  ןתנ  "טץראהנרטש , םילשוריסרת

םיניע29679. ןהכהריאמ  ריאמ  ןב  השמ  "הטרופאפר , םדרטשמאמרת
Amsterdam

א29680. םיניע -  המלשריאמ  "פריאמ , שת

םיניע29681. ריאמריאמ  םילשוריןוסלדנמ ,

םיכרכ29682.  3 םיניע -  ריאמריאמ  "חרדנוו , קרבכשת ינב 



תולהת29683. קחציריאמ  ןב  ריאמ  "חהמארע , השרו Warsawנרת

הליפת29684. "מריאמ  "זשח םילשוריסשת

םלועה29685. תא  ןועמשםיריאמ  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ29686.  2 ונייח -  יסנומתריאמ  ץינ  ' זיו "בתבישי  משת

םיכרכ29687.  2 ונייח -  ץינתריאמ  ' זיו בוקי  ' זד "גתודסומ  קרבעשת ינב 

םיניע29688. וכעתריאמ  ןמד  לאומש  ןב  "גקחצי  םילשורינשת

םיניע29689. ריאמתריאמ  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , תירבה Unitedפרת תוצרא 
S

םיניע29690. יבצתריאמ  ןב  לארשי  בקעי  "גןידמע  הנוטלא Altonaיקת

םיניע29691. ןהכהתריאמ  אפזוי  ןב  ריאמ  "גיזנכשא , רובד Nowyנקת יבונ 
Dwor

םיניע29692. לאקזחיתריאמ  "דראלק , םילשוריעשת

םיניע29693. המלשתריאמ  םהרבא  "פןמקיד , Lakewooשת .נ ג ' דווקיל 

"ם29694. יבבוש םיניע -  ליבאנרעשטתריאמ  ידיסחד  םירוחבה  "דתרובח  םילשוריסשת

םיכרכ29695.  2 םיניע -  ןרהאתריאמ  קחצי  ןב  באז  יכדרמ  אגניטיא ,
"ביולה הוקלוז Zholkvaרת

םיכרכ29696.  2 םיניע -  דודתריאמ  ןב  המלש  "ויאבג , אטשוק Istanbulכת

והערל29697. לכימשיאמ  קחצי  "פפוקש , וגקיששת

רשכ29698. רזעילאלכאמ  ןב  לאיחי  קחצי  ןוזננוס ,
"וילתפנ םילשוריצרת

תורוסא29699. לאפרתולכאמ  ןב  ןושמש  "דשריה , ביבאכשת לת 

הרותה29700. לש  רנביהאינסכאמ  םייח -  ןמלז  לאיתוקי  רנביה ,
השמ רנביה , "טלאומש -  סשת

ןימאמש29701. לאפרןימאמ  ינור  "חאכירא , םילשוריסשת

םיכרכ29702.  2 חכ -  ךורבץמאמ  ןב  השמ  "חונינשומלא , היצנומש  Venice

םיכרכ29703.  2 םולש > - תבהא  תרודהמ   > חכ ךורבץמאמ  ןב  השמ  "הונינשומלא , םילשוריעשת

קלמעב29704. םחלהו  אצ  יולהרמאמ -  קחצי  םהרבא  "חןייטשלמרמ , םילשוריסשת

"ח29705. פרת םיבשויש  הרשע  ד"ה  ישרמאמ -  ןרזע  קחצי -  ףסוי  ןוסרואינש ,
( רואיב "ג( עשת

םיכרכ29706.  10 לאומשרמאמ -  ןב  רב  בוד  םולש  "אןוסרואינש , נשת

םיכרכ29707.  13 בודרמאמ -  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"הרב סשת

םיכרכ29708.  3 םולשרמאמ -  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"טאנכש סשת

םיכרכ29709.  3 קחצירמאמ -  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת

םיכרכ29710.  4 יולהרמאמ -  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"זשטיראפמ סשת

םיכרכ29711.  5 לדנמרמאמ -  םחנמ  ןב  לאומש  "עןוסרואינש , שת

םיכרכ29712.  7 ןמלזרמאמ -  רואינש  ןב  רב  בוד  "הירואינש , משת

םיכרכ29713.  7 ידאלמרמאמ -  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  סשת

םיכרכ29714.  17 יבצרמאמ -  ןרהא  "ארעלפמור , םילשוריסשת

םיכרכ29715.  14 ףסוירמאמ -  ןב  השמ  קחצי  "ארגנלרא , דודשאעשת



םיכרכ29716.  2 יולהרמאמ -  שייפ  םלושמ  והיעשי  "הגרבנטור , תיליעעשת רתיב 

.29717< םהרבא ערז   > םהרבא רשארמאמ  ןב  םהרבא  "זןייטשרלאוו , טריפ Fuerthיקת

לכ29718. ןודא  שריהרמאמ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "ואריפש , צרת

םיכרכ29719.  2 שיא -  והילארמאמ  השמ  "דץיבוקרמ , םילשורישח

רתסא29720. ןברמאמ  ףלוו  באז  ןימינב  ץיבוקסוב ,
יולה "בלאומש  ןפוא Ofenצקת

רתסא29721. עשוהירמאמ  ןב  יבצ  ןתנ  "זקסירב , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

רתסא29722. ריאמרמאמ  ןב  ףסוי  "אןהכ , דודשאסשת

רתסא29723. לקדרמאמ  "בןהכ , קרבסשת ינב 

ילשמ29724. רתסא -  קחצירמאמ  ןב  ץקיקמ  ןימינב  "גידיד , הברכשת ג'

רתסא29725. םיסינרמאמ  ןב  דוד  השמ  "ודאדח , הבר Djerbaשת ג'

רתיהו29726. רוסיא  רתסא -  רינרמאמ  "גביבא , תוגספסשת

םיכרכ29727.  2 רתסא -  ןרהארמאמ  הדוהי  ןב  המלש  "גרגולק , םילשוריסשת

.29728< השדח הרודהמ   > ןימינב די  רתסא , קחצירמאמ  ןב  ץקיקמ  ןימינב  "פידיד , שת

םיכרכ29729.  2 םירפא -  םירפארמאמ  תרופ , "זןב  םילשורינשת

תיעבטה29730. תירשפא  בקעירמאמ  ןב  שריה  ילתפנ  "בראלסוג , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םייוגל29731. לארשי  ןיב  םיסינרמאמ  ןב  קחצי  "ביבאצר , קרבסשת ינב 

הרהט29732. תוכלה  דומיל  תלעמב  הדוהירמאמ  "עםוראצ , םילשורישת

םילשורי29733. ןינב  המלשרמאמ  קחצי  "דןמרבליז , םילשורישח

םימשגה29734. ימי  ןינעב  "מרמאמ  "חשח "דעשת מח

"ס29735. שהו הפ  לעבש  הרות  ןינעב  יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םוחנ בונהכ , "ל - ) חמר "ח( םילשוריעשת

הכונח29736. השאר -  לע  הלג  םייחרמאמ  ןב  בקעי  םהרבא  "דיקצירפ , םילשורישח

הלואגו29737. תולג  יולהרמאמ  סחניפ  ןב  םהרבא  "גץיוורוה , םילשוריפרת

הרות29738. רבד  דודרמאמ  בקעי  ןב  לצג  םיקילא  "ןןאטיוול , השרו Warsawרת

ןתייוהכ29739. םירבד  םיסינרמאמ  ןב  קחצי  "זיבאצר , קרבנשת ינב 

דוד29740. לשמרמאמ  השמ  ןב  דוד  "נרטפה , רת

א29741. דוד -  ףסוירמאמ  ןב  דוד  "פןהכ , םילשורישת

הרות29742. לש  הכרד  ןושרגרמאמ  "בןייטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ29743.  3 תודחאה -  םייחרמאמ  ןב  ףסוי  "דץבעי , ,יש ארריפ

.29744< הלואגה רוא   > הלואגה יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ה( םילשוריסשת

םיכרכ29745.  2 הלואגה -  יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( םילשוריצרת

םירה29746. דה  חנרמאמ  ןב  לכימ  לאיחי  - סניפ , "ד נרת
"ו םילשורינרת

חבזה29747. ןויעלרמאמ  הובג  "עללוכ  תובששת ןולא 

תוכזה29748. הדוהירמאמ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"חביל ,נרת םלשורי

"ד29749. לשת ה' םכל -  הזה  שדוחה  קחצירמאמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , פשת



המכחה29750. רמאמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

"ל) חמר "ג( Lodzערת זדול '

.29751< ותוכלמ יוליג   > המכחה יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ט( םילשוריסשת

.29752< המכח ירמאמ  המכח , ירואיב   > המכחה יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ףסוי ןב  דוד  ןהכ , "ל - ) חמר "ד( םילשוריעשת

םיכרכ29753.  15 יולה -  והילארמאמ  השמ  "דץיבוקרמ , םילשורישח

דעומה29754. בקעירמאמ  "דדיויד , "דעשת מח

ךלמה29755. םהרבארמאמ  לאפר  "וחילצמ , יקינולש Salonikaסקת

ךלמה29756. תכלמה  המלשרמאמ  "פרלימ , תיליעשת ןיעידומ 

הפקשהה29757. לש  םינינעל  עגונה  ןרהארמאמ  "לרלטוק , שת

שפנה29758. היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "גונאפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

.29759< בל חמשי  תרודהמ   > ןטק םלוע  רמאמ  שפנה  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "אונאפ , םילשוריעשת

שפנה29760. לאירארמאמ  השמ  "דיגלש , דודשאעשת

וללה29761. תורנה  םיסינרמאמ  ןב  קחצי  "גיבאצר , קרבסשת ינב 

רוביעה29762. "ם)רמאמ  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  ןימד Frankfערת טרופקנרפ 

םיכרכ29763.  3 םירקיעה -  יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר )

 - "ח פרת
"ט סוס Viseulפרת - הד - לואשיו

הרותב29764. קוחצה  םשרמאמ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ29765.  4 לכשה -  לכשהרמאמ  "זרמאמ  הנומרק Cremonaיש

םיכרכ29766.  2 החמשהו -  תולפשה  יכדרמרמאמ  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשפא ,
"חיולה השרו Warsawכרת

המכחהו29767. הרותה  בילרמאמ  הדוהי  ןב  לפמוג  יכדרמ  ןוזיוול ,
"איולה ןודנול Londonלקת

הוצמהו29768. הרותה  רזעילארמאמ  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"אןאמפיל הנליו Vilnaפקת

םתעב29769. םכימשג  יתתנו  ןהכהרמאמ  לדניז  ךונח  "פץכ , "דשת מח

ץראה29770. שערתו  םשרמאמ  "אםוליעב  םילשוריסשת

שא29771. תויח  בקעירמאמ  ןב  רזעילא  המלש  "איראדנאפלא , Mukachevoצרת ץקנומ '

םיכרכ29772.  2 םלוע -  ייח  אסיפמרמאמ  םיסנ  "כלאיחי  שת

םיכרכ29773.  2 םייח -  םהרבארמאמ  ןב  ריאמ  םייח  םיובנרטיצ ,
"זיבצ קרבעשת ינב 

םינבה29774. ךוניח  דודרמאמ  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"זןהכה םילשוריכשת

ורוד29775. יפ  לע  רענל  ךונח  המלשרמאמ  "דיילאפ , םילשורישח

תמאו29776. דסח  הדוהירמאמ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"אביל םילשורינרת

הזה29777. םויה  םצעב  ראובמ -  תודיסח  ידאלמרמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  "דמח שח

רתכה29778. לע  הריקח  םייחרמאמ  ןב  ריאמ  "גדמחנ , הבוצ Aleppoצרת םרא 

ןימבי29779. דודרמאמ  "הינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ןתנוהי29780. עטנרמאמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "בץישבייא , בובלכרת  Lvov



בוט29781. םוי  ןאמפילרמאמ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "טןב  קרבמשת ינב 

העושי29782. םוי  רזעלארמאמ  ןב  םולש  "גחקור , בובלירת  Lvov

.29783< בל חמשי  תרודהמ   > םלא תנוי  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , םילשוריסשת

םיכרכ29784.  2 םלא -  תנוי  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , הוקלוז Zholkvaטקת

םיכרכ29785.  2 לאקזחי -  רימזאקמרמאמ  שריה  יבצ  ןב  "חלאקזחי  םילשוריסשת

דימלתהו29786. ברה  סחי  יכדרמרמאמ  "חרטפיג , כשת

םלוע29787. דוסי  םשרמאמ  "אםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ29788.  2 בקעי -  םולשרמאמ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ברפוס , םילשוריסשת

םיכרכ29789.  2 םירצמ -  תאיצי  יכדרמרמאמ  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשפא ,
"ביולה "דפשת מח

םימה29790. ווקי  הדוהירמאמ  ןב  לאומש  ןובית , - "זןבא הבלסיטרב Bratislavaצקת

הרוהט29791. הארי  הרוהטרמאמ  הארי  "דרמאמ  קרבשח ינב 

הרותה29792. תונווכ  בקעירמאמ  ןב  הידבוע  "דונרופס , םילשורינשת

םיכרכ29793.  2 וניבא -  התא  יכ  ידאלמרמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  פשת

"ד29794. לשתה ונארא -  םירוצ  שארמ  יכ  קחצירמאמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , פשת

יאד29795. לכ  ןימינברמאמ  ןב  והילא  "ויולה , קרויעשת ינ ו 

בוטל29796. רוכז  איבנה  והילא  אסכ  גילזרמאמ  רשא  היעשי  "גתוילגרמ , םילשוריכשת

תודיסח29797. שוריפ  םע  "ע  יז "ב  שרה "ר  ומדאל רמאמ 
תראובמתראובמ "זתודיסח  סשת

"ק29798. הותל םינבה  לדגל  המלשרמאמ  ןב  םחנמ  ןרהא  ןאמרטוג ,
דוד "געשוהי  בוקרטויפ Piotrkowערת

םידסח29799. תולימג  קוזיחלו  תבש  תרימש  קוזיחל  השמרמאמ  ןב  המלש  "גרלה , בושטידרב Berdichevערת

ונרודב29800. תמאה  תמכח  דומיל  ףסוירמאמ  ןב  לאיחי  "חירזוע , דעלאסשת

ךימי29801. ןוכיראי  ןעמל  םיסינרמאמ  ןב  קחצי  "איבאצר , קרבסשת ינב 

הטישק29802. האמ  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "בונאפ , נרת

םיכרכ29803.  15 ראובמ -  תובישיהרמאמ  ידימלת  "דדוגיא  סשת

עישומו29804. ןגמ  אבארמאמ  םהרבא  "טרעפייל , דודשאמשת

םיברה29805. הכזמ  ויזרמאמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "לץיוורוה , םילשורישת

ידש29806. הזחמ  יולהרמאמ  לפמוג  יכדרמ  "ורבאנש , נשת

ןבלה29807. ףושחמ  ןימינברמאמ  ןתנ  ןב  המלש  "דיול , "דשח מח

אדיפסהד29808. ילימ  שריהרמאמ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , הבלסיטרב Bratislavaפרת

בתכבש29809. םירבד  סרטנוק  המלש -  החונמ  ןברמאמ  עשוהי  ילובנטסא , הדוהי -  סדע ,
"טףסוי םילשוריסשת

םחנמ29810. יבצרמאמ  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "זלט , עשת

ךרדו29811. לולסמ  םיסינרמאמ  ןב  קחצי  "טיבאצר , קרבנשת ינב 

םינג29812. ןיעמ  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "סונאפ , רת

אשישק29813. רמו  אקוני  רמ  "לרמאמ  חמרה דימלת  לאיתוקי  "גיבר  "דעשת מח

יכדרמ29814. בקעירמאמ  ןב  יכדרמ  "חרדפנופ , ץלוקשימ Miskolcצרת

יכדרמ29815. יתבשרמאמ  ןב  יכדרמ  "ולמנרוק , ירוגליב Bilgorajצרת



יכדרמ29816. ילתפנרמאמ  ןב  בוד  יכדרמ  לאטנדירפ ,
"דלארשי ואלסרב Breslauצקת

יכדרמ29817. בילרמאמ  הירא  ןב  יכדרמ  - סקנמ , "ס רת
"א רימוטיז Zhitomirסרת

יכדרמ29818. קחצירמאמ  לארשי  ןב  יכדרמ  "בהרוגוניוו , ירוגליב Bilgorajצרת

יכדרמ29819. ןועמשרמאמ  ןב  יבצ  יכדרמ  "דיקסבוסוק , בוקרטויפ Piotrkowפרת

יכדרמ29820. יכדרמרמאמ  "נטאטשרבלאה , ונרב Brnoקת

יכדרמ29821. בילרמאמ  הדוהי  ןב  יכדרמ  "טשילוה , טרופנרידעת
Dyhernfurth

יכדרמ29822. בילרמאמ  ריאמ  ןב  ףסוי  יכדרמ  "אריאמ , קרוי New Yorkשת וינ 

יכדרמ29823. קחצירמאמ  ןב  יכדרמ  "חןיפסירק , יקינולש Salonikaפקת

יכדרמ29824. םחנמרמאמ  ןב  "דיכדרמ  יקינולש Salonikaלרת

יכדרמ29825. ןרהארמאמ  קחצי  ןב  באז  יכדרמ  אגניטיא ,
"ביולה בובלירת  Lvov

יכדרמ29826. יכדרמרמאמ  "זרינטל , בובל Lvovלרת

יכדרמ29827. ןהכהרמאמ  ביל  הירא  ןב  "איכדרמ  ונדורג Grodnoעקת

יכדרמ29828. היעשירמאמ  ןב  יכדרמ  ןועמש  "היקסניבוד , הנליו Vilnaסרת

יכדרמ29829. ןרהארמאמ  ןב  בקעי  יכדרמ  "הקוצאילופ , השרו Warsawנרת

יכדרמ29830. המלשרמאמ  ןב  יכדרמ  "זןוסלכימ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

יכדרמ29831. הדוהירמאמ  ןב  יכדרמ  ןומר , "זצ' ונרוויל Livornoמקת

דעומ29832. רדס  תוכרב , יכדרמ -  לאומשרמאמ  ןב  הדוהי  יכדרמ  "עקאנעזאר , םילשורישת

יכדרמ29833. קחצירמאמ  ןב  יכדרמ  "בןיקסיד , םילשורירעת

ב29834. יכדרמ -  יכדרמרמאמ  ןב  יבצ  םוחנ  "חלמנרוק , סשת

יכדרמ29835. םהרבארמאמ  ןב  יכדרמ  "דיקסרבט , םילשורינשת

א29836. יכדרמ -  סומכרמאמ  ןב  יכדרמ  "חןורגס , הבר Djerbaשת ג'

יכדרמ29837. םייחרמאמ  ןב  יכדרמ  "בןיקרימ , השרו Warsawסרת

יכדרמ29838. יכדרמרמאמ  "ורניו , ןעצטייווערת

יכדרמ29839. יכדרמרמאמ  "זרטכייל , ,פרת טעגיס

יכדרמ29840. ןרהארמאמ  ןב  יכדרמ  ,ררבליז , ןעיוו

יכדרמ29841. יכדרמרמאמ  "בץראווש , "דפשת מח

םיכרכ29842.  2 יכדרמ -  השמרמאמ  ןב  יכדרמ  ךורב  ןאמפוק ,
"גרזעילא רימוטיז Zhitomirערת

םיכרכ29843.  2 יכדרמ -  בקעירמאמ  ןב  בוט  םש  "הדמלמ , אטשוק Istanbulמש

םיכרכ29844.  2 יכדרמ -  בודרמאמ  רכששי  ןב  יכדרמ  "דרפייל , כשת

םיכרכ29845.  2 יכדרמ -  שילאקמרמאמ  קציא  קחצי  ןב  "דיכדרמ  טרופנרידכקת
Dyhernfurth

םיכרכ29846.  2 םילשורי - > ןוכמ   > יכדרמ בקעירמאמ  ןב  יכדרמ  "ורדפנופ , םילשוריכשת

םיכרכ29847.  6 א -  "ת > וש  > יכדרמ ןאמלסרמאמ  ןב  יכדרמ  "עוהילא , םילשורישת

םיכרכ29848.  2 יכדרמ -  יכדרמרמאמ  "חלמנרוק , סשת

םיכרכ29849.  3 יכדרמ -  בילרמאמ  הדוהי  ןב  םחנמ  יכדרמ  "אבאווש , סשת

םיכרכ29850.  2 יכדרמ -  יכדרמרמאמ  םהרבא  "אואדנל , תילילגהסשת רוצח 



םיכרכ29851.  3 יכדרמ -  ןאמלסרמאמ  ןב  יכדרמ  "אוהילא , םילשוריפשת

םיכרכ29852.  3 יכדרמ -  םהרבארמאמ  ןב  יכדרמ  - ימרכ , "ד מקת
"ו ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ29853.  4 רדהו > - זוע   > יכדרמ םהרבארמאמ  ןב  יכדרמ  "הימרכ , םילשורינשת

םיכרכ29854.  7 תוכלה > -  > יכדרמ ןאמלסרמאמ  ןב  יכדרמ  "גוהילא , םילשוריעשת

שדוקה29855. תרמשמ  לאומשרמאמ  ןתנ  "חרעטייל , סשת

ןירטק29856. ארשמ  )רמאמ  ןקזה  ) יולה רזעילא  ןב  "חםהרבא  םילשורילשת

ךלמ29857. תלוגס  יבצרמאמ  קחצי  "ערביירש , "דשת מח

בלבש29858. הדובע  בקעירמאמ  לאומש  ןב  ןרהא  "אהטאר , שמשסשת תיב 

"ם29859. יבבושה ימי  תדובע  המלשרמאמ  "זיילאפ , םילשוריעשת

הנומאה29860. לע  רמאמו  אחישמד  אתבקיע  שוניברמאמ  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "זןמרסו , םילשוריטשת

דומלתה29861. תספדה  לע  המלשרמאמ  ןב  עטנ  ןתנ  לאפר  ץיבוניבר ,
"בדניקלאז םילשוריישת

תודגהה29862. לע  יחרמאמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "י( םילשורישת

ב29863. לארשי -  ישאו  הדובעה  לע  ןושרגרמאמ  ןב  הירא  לאיתוקי  ראהלמאק ,

הבושתה29864. לע  לארשירמאמ  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"טרסיא םילשורינשת

לאעמשי29865. לע  םהרבארמאמ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
לאלצב רואנ , "א - ) בשר "ח( סשת

הדועתה29866. תדמחו  הדמחה  תאמח  דיה  יבתכ  לע  ריאמרמאמ  ןב  השנמ  ןימינב  "גןיוול , םילשוריצרת

ךורע29867. לאכימרמאמ  ךונח  "הבמולוג , עשת

יפ29868. ריאמרמאמ  םחנמ  "אדעירפ , םילשוריסשת

םימכח29869. ירבד  שוריפ  םע  האילפ  ןועמשרמאמ  ןב  ןבואר  דוד , "דןב  םילשורימשת

וניבא ע"ה29870. םהרבא  לש  ויתועיספ  ףסוירמאמ  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורינשת

הלפתה29871. תדובע  ביתנ  רמאמו  םירעש  וחתפ  בקעירמאמ  לאומש  ןב  ןרהא  "בהטאר , שמשסשת תיב 

תואבצ ה'29872. היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "ץונאפ , בובל Lvovקת

םיכרכ29873.  5 ןויצ -  םולשרמאמ  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "זרפוס , םילשוריעשת

ןישידק29874. הדוהירמאמ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"סביל םילשורירת

ןישידק29875. ןהכהרמאמ  השמ  ןב  אביקע  "נרביל , רת

ןישידק29876. שידקרמאמ  םיק  ןב  שידק  "דםיק  גרפ Pragueכקת

ןישידק29877. ריאמרמאמ  ףסוי  ןשוש , "חןב  הנביעשת

םייחה29878. ןינק  בודרמאמ  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב פרת

בהז29879. יסרק  "מרמאמ  "דשח "דשח מח

"ז29880. עשת ןמזה -  יניינעו  תדובע ה ' יכרדב  יעובש  רשארמאמ  ןב  השמ  "זךובנרטש , םילשוריעשת

תוליהק29881. עבש  המלשרמאמ  םייח  ןב  השמ  "וןייטשדלוג , ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ29882.  2 תוחול -  ירבש  היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "דונאפ , תפצ Safedכרת

תותבש ד'29883. היכרברמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "גונאפ , בובלכרת  Lvov

םירקיע29884. רשע  השלש  לאומשרמאמ  ןמלז  "טאריפש , רוונדישת

םיכרכ29885.  2 לאומש -  םהרבארמאמ  ןב  דג  לאומש  "עאקרז , קרבשת ינב 



תורואמה29886. ינש  יכדרמרמאמ  ןב  קיזייא  קחצי  ןייטשפא ,
"חיולה הבטלופערת  Poltava

רוא29887. הרות  ןהכהרמאמ  לאירזע  ןב  שריה  יבצ  "כקלוו , םילשורישת

םימשה29888. ןמ  הרות  המלשרמאמ  ןב  שריה  יבצ  "ברשילאק , ירוגליב Bilgorajערת

םימשה29889. ןמ  הרות  לבייפרמאמ  אגרש  ןב  לאומש  "הםולבנזור , השרו Warsawכרת

םיתמה29890. תיחת  יולהרמאמ  לאיחי  השמ  "אןייטשפא , םילשורילשת

םיתמה29891. תיחת  "ם)רמאמ  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  אטשוק Istanbulכש

.29892< םילבוקמהו רהוזה  ויז   > והילא חתפ  תליפת  גילזרמאמ  רשא  היעשי  "דתוילגרמ , םילשוריכשת

תורטש29893. תוכלה  םירפוס -  ןוקת  ןועמשרמאמ  ןב  המלש  "אןארוד , םילשוריסשת

הבושת29894. ןתנוירמאמ  "ערבא , תיליעשת ןיעידומ 

לאומשתורמאמ29895. "חרברפש , םילשורילשת

טבשב29896. רואילתורמאמ ט"ו  "בזורנשור , קרויעשת וינ  קרב -  ינב 

םיכרכ29897.  2 בא -  והילאירמאמ  יכדרמ  "אילארב , תוגספעשת

םהרבא29898. ןרהאירמאמ  השמ  ןב  םהרבא  "נטורניו , קרבשת ינב 

הרותה29899. דומילו  תועובשה  גח  רסומו -  הדגא  השמירמאמ  "פךובנרטש , "דשת מח

.29900< טסקט  > יעצמאה "ר  ומדא ןמלזירמאמ  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

םיכרכ29901.  19 יעצמאה -  "ר  ומדא ןמלזירמאמ  רואינש  ןב  רב  בוד  "טירואינש , משת

םיכרכ29902.  32 ןקזה -  "ר  ומדא ידאלמירמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  "חרואינש  קרוי New Yorkישת וינ 

תראובמ29903. תודיסח  שוריפ  םע  ןקזה  "ר  ומדא ידאלמירמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 

תבש29904. תראובמ -  תודיסח  ןקזה ע"פ  "ר  ומדא ידאלמירמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  סשת

"ד-29905. ירת תוחנה  טסקט - >  > קדצ חמצה  "ר  ומדא ירמאמ 
"ו טרת

םולש ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"זאנכש סשת

ייח29906. - תישארב  > תוחנה א קדצ  חמצה  "ר  ומדא ירמאמ 
< הרש

םולש ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"זאנכש עשת

.29907< יחיו - תודלות  > תוחנה ב קדצ  חמצה  "ר  ומדא םולשירמאמ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"פאנכש שת

םיכרכ29908.  2 קדצ -  חמצה  "ר  ומדא ירמאמ 
םולש ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,

"ואנכש תפצעשת

א29909. בחרנ -  רואיב  םע  "ב  שרה "ר  ומדא "חךיתונייעמירמאמ  םילשוריעשת

"א29910. בשרל הנומא  םהרבאירמאמ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ע( םילשורישת

יכדרמ29911. םייח  ראב  הדוהיירמאמ  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל "טקיזייא  Clujצרת זולק '

"ו29912. לשת "ז  טשת ינגל -  יתאב  קחציירמאמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , עשת

א29913. םינואגה - " רצוא   " ירפס לע  תרקב  "ירמאמ  םינואגה רצוא   " תצפהל "אדעוה  םילשוריצרת

"ח29914. לשת רמאל -  וג ' רבדיו  ומידקהש , העשב  קחציירמאמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , עשת

"ח29915. אד ימלועהירמאמ  םימימתה  ידימלת  "דדעו  ןילקורבשח

םיכרכ29916.  2 ריממ -  יולה  םחורי  וניבר  חיגשמה  יולהירמאמ  םחורי  "אץיבוביל , קרבעשת ינב 

יבצה29917. יבצירמאמ  "מיבכרה , םילשורישת

הקדצה29918. ןרהאירמאמ  "דהטאר , םילשורימשת

דועו29919. השודקה  רעש  שדוקה  תרגא  שדוקה -  םינורחאוירמאמ  םינושאר  "דוניתובר  "דשח מח



היארה29920. ןמלזירמאמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה םילשורימשת

קינציפ29921. יולה  ןרהא  ברה  יולהירמאמ  ןרהא  קינ , ' "הציפ לאנשת תיב 

יאקרב29922. בקעי  הדוהי  ברה  םירמאמירמאמ  "דץבוק  ןויצשח לת 

יברה29923. ןמלזירמאמ  רואינש  "בןיפוג , פשת

םיכרכ29924.  3 ונאפמ -  "ע  מרה היכרבירמאמ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "גונאפ , םילשוריסשת

תוחטתשה29925. יולהירמאמ  ריאמ  ןב  לליה  "אבוסילאמ , קרוי New Yorkישת וינ 

תוקזחתה29926. והילאירמאמ  "דןממ , "דסשת מח

םיכרכ29927.  4 םיאנתה -  םיאנתהירמאמ  ירבד  "וטוקיל  םילשוריסשת

ונתחמש29928. ןמז  אביקעירמאמ  ןב  לאיחי  קחצי  "חדלפנרהע , םילשוריעשת

יעיבשה29929. שדוח  והילאירמאמ  לארשי  "עביורטניו , קרבשת ינב 

"ל29930. זח ןהכהירמאמ  ריאמ  "טרטסוש , גנאקלשת ירוברעטאוו 

םייח29931. םיקולא  ירבדו  קוזיח  בקעיירמאמ  ןב  ןרהא  םולש  "בספול , וכעפשת

םייח29932. יולהירמאמ  המלש  ןב  ןנחלא  "דרלימ , קרבשח ינב 

םיכרכ29933.  2 המכח -  בקעיירמאמ  ןב  גילז  םייח  - יקסמינולס , "א נרת
"ד השרו Warsawנרת

לארשי29934. ץרא  ינינעב  ונימכח  יבצירמאמ  לאומש  "זןמרה , ןימינבכשת די 

הכונח29935. השמירמאמ  הדוהי  ןב  םחנמ  םהרבא  רגיצנד ,
"הרדנסכלאמ קרבסשת ינב 

הכונח29936. אביקעירמאמ  ןב  לאיחי  קחצי  "טדלפנרהע , םילשוריעשת

הכונח29937. דודירמאמ  ןתנוי  "טדיווייד , עשת

םירופו29938. הכונח  אביקעירמאמ  ןב  לאיחי  קחצי  "זדלפנרהע , םילשוריעשת

תודיסח29939. לדנמירמאמ  םחנמ  ןב  לאומש  "וןוסרואינש , םילשוריעשת

תודיסח29940. קחציירמאמ  ףסוי  "חןוסרואינש , םילשוריעשת

תראובמ29941. תודיסח  שוריפ  םע  הנותח  הנותחירמאמ  "הירמאמ  סשת

םיכרכ29942.  6 היבוט -  היבוטירמאמ  "ולשרפ , םילשוריעשת

ףסוי29943. לאקזחיירמאמ  ןב  ףסוי  "הךילרא , קרבכשת ינב 

םיכרכ29944.  2 המכחה -  םי  בקעיירמאמ  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"אםחנמ םילשוריפשת

םינשה29945. ןינמו  רובעהמ  יכרבה  בקעי  השמירמאמ  ןב  בקעי  "גךרכב , השרו Warsawנרת

א29946. שטיוואבוילמ -  "ר  ומדא ןושמשירמאמ כ"ק  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

תועינצה29947. אשונב  םישנל  תוררועתהה  סנכ  "גםירמאמירמאמ  קרבנשת ינב 

הריקחו29948. עדמ  היעשיירמאמ  רשא  ןב  דוד  לאומש  דלפנייוו ,
"גיולה צרת

רסומו29949. הבשחמ  הידעסירמאמ  ןויח , "אןב  ונרווילפשת םילשורי -

הבשחמה29950. תרהטו  םגפ  בקעיירמאמ  לאומש  ןב  ןרהא  םילשוריהטאר ,

םירופ29951. לאומשירמאמ  תיב  "זתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ29952.  2 קחצי -  דחפ  לאויירמאמ  םייח  ןב  קחצי  "חרנטוה , םילשוריסשת

חספ29953. דודירמאמ  ןתנוי  "אדיווייד , פשת

"א29954. טילש "ר  ומדא ןופ כ"ק  שדוק  ירמאמ 
בוד םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,

"ברב שת



ןיליפת29955. לש  רשק  םירפאירמאמ  "דןמטאלפ , "דשח מח

"י29956. בשרב רזעלא  יבר  גילזירמאמ  רשא  היעשי  - תוילגרמ , "ט שת
"ב םילשוריישת

םיכרכ29957.  2 ןמצרווש -  בד  יבר  בדירמאמ  "הןמצרווש , םילשוריעשת

הרותה29958. לע  ןבואר  יבר  ןבוארירמאמ  לאפר  "דיקסבוזורג , דווקילסשת

םיכרכ29959.  2 "ל -  חמר לאפרירמאמ  ןב  הירא  "גאריפש , םילשוריעשת

םירישה29960. ריש  יבצירמאמ  םהרבא  "גרגולק , שמשעשת תיב 

םיכרכ29961.  2 המלש -  המלשירמאמ  "איבכרה , םילשוריסשת

םיכרכ29962.  3 תמא -  תפש  םייחירמאמ  באז  "גןמדור , םילשוריסשת

ץבוק29963. הרות -  השמוירמאמ  םייח  תורוא  "דללוכ  דודשאשח

הרות29964. םחנמירמאמ  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "טלדנמ  םילשוריכשת

בילםירמאמ29965. הדוהי  "טקינטולז , םילשוריצרת

ןיבהל29966. .ט  " שעמו הבושתב  תחא  העש  הפי  םירמאמ - 
' וכ המ ת"ח  ינפמ  "ל  ןמלזזראמ רואינש  ןב  רב  בוד  "טירואינש , לשת

הריגוא29967. םייחםירמאמ -  "כםשל , םילשורישת

באזםירמאמ29968. החמש  "בספיפ , םילשוריישת

םיבותכו29969. םיאיבנ  ירדס  ףסויםירמאמ -  "טרפוס , םילשורימשת

המדקה29970. לולהב  הנוי ן ' רל ' תואנק  תחנמ  םירמאמ - 
םירחבנ הנויםיעטקו  לולהב , לאומש -  בקעי  "ולגיפש , תובשעשת ןולא 

לארשי29971. ילודג  תודלותל  פ הםירמאמ -  השרוןייטשטוו ,

םיכרכ29972.  5 )םירמאמ -  ימר  ) םהרבא "טרנייר , םילשוריסשת

םיכרכ29973.  46 הנויםירמאמ -  ןב  החמש  "הלאונמע , עשת

םיכרכ29974.  15 אגרש > - ןוסמרבא ,  > ןמלקםירמאמ ןב  אגרש  "בןוסמרבא , םילשורימשת

םיכרכ29975.  4 החמש > - ףסא ,  > החמשםירמאמ "זףסא , םילשוריצרת

םיכרכ29976.  7 בדםירמאמ -  הדוהי  "ביקסנילג , םילשוריעשת

םיכרכ29977.  21 האלםירמאמ -  יקצבוקמ , ביבאןייטשנרוב -  לת 

םיכרכ29978.  2 )םירמאמ -  קיתעמ  ) יכדרמ ול  ' גנא "דילטאיפ , "דשח מח

םיכרכ29979.  2 ףסויםירמאמ -  םילשורירפוע ,

םיכרכ29980.  148 םיסנםירמאמ -  קחצי  ןב  ריאמ  םילשורי1966והינב ,

םינבה29981. ךוניחב  רנבאםירמאמ  ןב  לאקזחי  ןוני  "דןהכ , םילשורישח

ץפחי29982. ותברקו  שרוד ה ' שיאל  תי ' ותדובעב  םשםירמאמ  "דםוליעב  "דשח מח

האופרב29983. יכדרמםירמאמ  לאפר  "היכלמ , םילשורימשת

םיכרכ29984.  2 םינויגה -  היבוטםירמאמ  "היקסנירק , םילשוריכשת

םירקי29985. ןמלזםירמאמ  רואינש  ןב  רב  בוד  "דירואינש , כרת

םיכרכ29986.  2 תויח ז"ל -  ץרפ  יבצ  ןורכזל ר ' המלשםירמאמ  ןב  ץרפ  יבצ  "גתויח , צרת

םיכרכ29987.  3 םיטקולמ -  בודםירמאמ  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב סשת



ןקזה29988. ונבר  לש  הרות  יטוקיל  רפסמ  םיטקולמ  ידאלמםירמאמ  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  סשת

"ל29989. קוצז "ן  נראל הבושתה  ןינעמ  ןמחנםירמאמ  רזעילא  "גהאופ , ןודנולנשת

יולה29990. םחורי  ןרמ  "ח  הגה וניבר  לש  ויתוחישמ  םירמאמ 
םיכרכ  6 "ל -  יולהקוצז םחורי  "זץיבוביל , יהגנששת

םיכרכ29991.  2 הפוקתה -  לע  שוניבםירמאמ  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "דןמרסו , םילשורינשת

םיכרכ29992.  2 הליפתה -  תלעמ  לע  ךרועםירמאמ  השמ  "הןייטשנרב , קרבלשת ינב 

ת"ת29993. "ם -  יבבוש ימי  תוישרפ  רדס  לע  רדנסםירמאמ  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"זקחצי קרבנשת ינב 

"א29994. טילש "ר  ומדא ןופ כ"ק  בודםירמאמ  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ברב שת

ץבוק ו29995. םירצק -  םולשםירמאמ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"חאנכש עשת

"ר29996. ומדא לש כ"ק  בודםירמאמ  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"צרב רת

ייח29997. יעב  עשוהיןאמ  "בטלוקס , םילשורינשת

ןנבר29998. יכלמ  םוחנתןאמ  ןב  יכדרמ  "דףוהשיפ , קרבשח ינב 

םיכרכ29999.  2 ןנבר -  יכלמ  ףסויןאמ  "חע , םילשוריעשת

םיכרכ30000.  12 תשרומה -  הקירמאתפיסאמ  ימכח  "התשרומ  עשת

םיכרכ30001.  2 תושרד -  'ס  םייחיקסנאילסאמ ןב  שריה  יבצ  "היקסנאילסאמ , ערת

תונורכז30002. 'ס  םייחיקסנאילסאמ ןב  שריה  יבצ  "דיקסנאילסאמ , פרת

א30003. תושרד -  םייחסיקנאילסאמ  ןב  שריה  יבצ  "ויקסנאילסאמ , טשת

הרות30004. להא  ןנחלאףסאמ  רוא  "אתבישי  םילשורינשת

.30005" קחצי רנ   " ןנחלא רוא  ןנחלאףסאמ  רוא  הרובחה  "הינב  םילשורימשת

הרות30006. רוא  באזףסאמ  הירא  "דץיוורוג , ןודנולצרת

םיכרכ30007.  2 ישורד -  ישורדףסאמ  - ףסאמ  "ט סרת
"ג הנליו Vilnaערת

תובותכ30008. "ס  מע "ת  ודיח הרותףסאמ  תוחרא  ללוכ  "היכרבא  קרבסשת ינב 

אעיצמ30009. אבב  םירפוס -  די  בקעיףסאמ  ראב  אנדורג  "טתבישי  בקעיסשת ראב 

תונחמה30010. לכל  בקעיףסאמ  ןב  המלש  אטשוק Istanbulר"צילומלא ,

תורגו30011. םידלי  ץומיא  תונחמה -  לכל  אגרשףסאמ  לאקזחי  "הןנאמסכאוו , וגקישמשת

םיחדינ30012. בקעיףסאמ  ןב  והילא  םהרבא  "ליבכרה , םילשורישת

םיכרכ30013.  2 הרות -  לוק  היגלבבףסאמ  לארשי  תדוגא  יריעצ 

.30014( תוכרב תוכלה   ) םינושאר יליבשאףסאמ  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר )

 - "ד ערת
"ג םילשוריצרת

םיכרכ30015.  2 הרות -  תחמש  םחנמףסאמ  ינפ  תודסומ  "אץבוק  םילשוריפשת

הניב30016. ירעש  אתיירואףסאמ  יתורפס  ינרות  "חןוכמ  םילשורימשת

החגשהו30017. ןוזמה  תורשכ  יניינעב  ינרות  תורשכהףסאמ  סוניכב  ורמאנש  םירבד 
"עיאפוריאה םילשורישת

םיכרכ30018.  11 תראפת -  לילכ  ינרות  תראפתףסאמ  להקד  םיללוכה  תשר 
"פםילשורי םילשורישת

יעצמאה30019. "ר  ומדא תלואגו  )רסאמ  ךרוע  ) רעבוד םולש  "חןיול , נשת

לודג30020. רואל  סחנפהליפאמ  "אןהכ , תובוחרפשת



םיכרכ30021.  2 לודג -  רואל  הדוהיהליפאמ  םולש  ןב  םחנמ  םהרבא  "חןמכוה , םילשוריסשת

הרואל30022. ןרהאהלפאמ  ןב  לאירזע  "הרבואט , םילשוריסשת

הרואל30023. והילאהלפאמ  "בןויטיס , קרבעשת ינב 

קפא30024. לא  םירפאקפאמ  ןב  קחצי  םייח  "בלאימח , ,ישת םילשורי

הנויבוראקאמ30025. "דאדנאל , שח

קציבוזמ30026. הליהקבוקאמ  "טרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

אנבשוחד30027. לארשייראמ  ןב  יבצ  "טןטרגנייוו , םילשוריעשת

ורבג30028. םימחרתויראמ  ןב  הירא  "דבולייזופ , "דשח מח

םירהנ30029. ארזעםראמ  ןב  יח  לאקזחי  גיב , - "גלא כשת

הליהקשוראמראמ30030. "גרפס  ביבאמשת לת 

שמשה30031. אובמ  יולהץראמ  בקעי  ןב  באז  םייח  "זגרבשריה , ,ישת םילשורי

םיממו30032. )שאמ  ורכזל  ) רזעילא השמ  "טלגיטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ30033.  2 ןרהאל -  המלשרשאמ  זרא  ןב  ןרהא  "דרזייק , תילעעשת ןיעדומ 

םיעטמו30034. םיעות  םייחםירשאמ  "דךולב , שח

ותנשמו30035. ןהכה  קודצ  לע ר ' םירמאמ  ץבוק  קידצל -  )תאמ  ךרוע  ) ןושרג "ססיציק , םילשורישת

השדחה30036. תעב  היפויתא  ידוהי  םילשוריל -  ןהכההיפויתאמ  באז  ןב  םחנמ  "בןמדלו , םילשורינשת

וירפ30037. םירטונל  המלשםיתאמ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ30038.  2 אימיכחד -  תובישיארתאמ  ינבמ  הרות  ישודיח  ץבוק 
"טהנביד הנביסשת

ןחלשה30039. השמאבמ  "זסיזרפ , ןולוחסשת

םיכרכ30040.  7 דומלתה -  בילאבמ  הירא  ןב  לארשי  "גתרופ , דנלבילקשת  Cleveland

אמור30041. ינב  גהנמכ  רוזחמל  היקזחאבמ  ןב  דוד  לאומש  "זוטאצול , ונרוויל Livornoטרת

םיכרכ30042.  8 םירעש -  םהרבאאבמ  ןב  והיתתמ  "ארנסייר , קרבמשת ינב 

םיכרכ30043.  6 טשפה -  בקעיראבמ  ןב  לאיחי  "אטורניו , קרבסשת ינב 

םייח30044. השמראבמ  ןב  ביל  הדוהי  םייח  ןאמכוב ,
"דךורב םילשוריערת

אעיצמ30045. אבב  אמק , אבב  םייח -  השמראבמ  ןב  םהרבא  םייח  יקסבוקבר , צ'
"גאביקע קרבסשת ינב 

תוחלה30046. לע  לישהראבמ  עשוהי  ןב  בקעי  "טגייווצנזור , קוטסילאיב Bialystokערת

םילשורי30047. לש  דודהראבמ  ןימינב  ןב  םהרבא  "עבישילא , םילשורישת

באז30048. לש  באזוראבמ  לאומש  "זרנורב , תפצסשת

ילבבה30049. וא  ירושאה  דוקנה  לא  יולהאובמ  חבש  ןב  החמש  "גרקסניפ , כרת

ןושלה30050. הנויאובמ  ןב  הדוהי  "גשלטיי , גרפעקת  Prague

שרדמה30051. ףסויאובמ  היעשי  ןב  המלש  "חףליוו , בובל Lvovלרת

.30052< השדח הרודהמ   > הרוסמה יולהאובמ  המלש  ןב  ןמלק  "טףסוי  רפססשת תירק 

םיכרכ30053.  2 הרוסמה -  יולהאובמ  המלש  ןב  ןמלק  "בףסוי  השרו Warsawכרת

םיכרכ30054.  2 הנשמה -  לכימאובמ  ןב  בקאי  "חללירב , גרובשערפמרת

הנומאהו30055. דוחיה  רעש  רעשה -  השמאובמ  ןב  קחצי  "טאריפש , רהציעשת

.30056< תורעה םע   > דומלתה ,אובמ  רגצמ הדוהי -  ןב  ףסוי  ןינקע , - ןבא
דוד ןב  "דרמתיא  םילשורישח



דומלתה30057. יבצאובמ  ןב  םייח  "גךולב , ןילרב Berlinירת

דומלתה30058. ריאמאובמ  ןב  שריה  יבצ  "התויח , הוקלוזרת  Zholkva

דומלתה30059. הדוהיאובמ  ןב  ףסוי  ןינקע , - "בןבא ,לרת איולסערב

דומלתה30060. טכרבלאובמ  ןאמרה  "ג,קארטש , ,ערת אנליוו

"ל30061. ירהמ ירפסל  תופסוהו  ,אובמ  סלפ ןהכה -  הדוהי  המלש  רציפש ,
יכדרמ "זלארשי  םילשוריעשת

הרותה30062. לע  םתוח  יחותיפ  רפסל  המדקהו  "מאובמ  "דשח "דשח מח

ימלשורי30063. דומלתל  שורפו  לארשיאובמ  - יול , 1985
ואלסרב1914

תוגהנהה30064. ינידל  רמתיאאובמ  "זןמרביל , "דעשת מח

ץרא30065. ךרד  תוכלהל  הדוהיאובמ  םהרבא  "זטכיל , םילשורילשת

תואווקמ30066. תוכלהל  עשוהיאובמ  ריאמ , "הןב  תרפאעשת

הבר30067. םלוע  רדסהל  לאלצבאובמ  םהרבא  ןב  רב  בוד  "דרנטאר , אנליונרת

עשוהיל30068. דאובמ  - רציפש , "ד שח

הרות30069. דומילל  החמשאובמ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריסשת

הלבקה30070. דומלל  לאומשאובמ  "דונדילוט , "דשח מח

ןושלה30071. שרדמל  עשוהיאובמ  "חןורי , הפיחכשת

אמור30072. ינב  רוזחמל  אובמ 
, וטאצול לאינד -  טדימשדלוג ,

דוד "ולאומש  ביבאכשת לת 

לארשי30073. תבשחמל  השמאובמ  "טהרוטניו , ביבא Tel Avivישת לת 

תוכרב30074. תכסמל  הדוהיאובמ  םהרבא  "טטכיל , קרבלשת ינב 

ןיטיג30075. תכסמל  אשוזאובמ  והיעשי  "דםלהליו , "דשח מח

תבש30076. תכסמל  הדוהיאובמ  םהרבא  "דטכיל , קרבלשת ינב 

דומלתלו30077. הנשמל  קחציאובמ  "אןיבור , ביבאלשת לת 

בויא30078. רפסל  המלשאובמ  ןב  בקעי  "חקינטולז , םילשוריצרת

אפורה30079. ףסא  רפסל  בקעיאובמ  ןב  ןאמסיז  "חרנטנומ , םילשוריישת

באז30080. ןימינב  רפסל  םיסנאובמ  קחצי  ןב  ריאמ  "טוהינב , םילשורימשת

תוקוספ30081. תוכלה  רפסל  ןמחנאובמ  "טגיצנד , נשת

םידיסח30082. רפסל  בקעיאובמ  "טןנאמיירפ , םילשוריכשת

ארקמב30083. ןויצ  תביש  ירפסל  לאומשאובמ  ןהכה ,

תורהטל30084. םינואגה  שוריפל  םוחנאובמ  בקעי  "הןייטשפא , ןילרבערת

הימחנו30085. ארזע  שוריפל  יולהאובמ  הדוהי  השמ  ןב  רזעלא  "טטוהנירג , םילשורינרת

"י30086. ראה תלבקל  ןושמשאובמ  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

האירקל30087. .יאובמ  .י  "הץישפיל , סשת

"ה30088. יבארל רודגיבאאובמ  הניורציבוטפא ,

תיעיבשל30089. קחציאובמ  םהרבא  ןב  םיקילא  "ארגנלש , םילשוריפשת

םיכרכ30090.  2 םיבלשב -  דוסיה  תטישל  םעוניבאאובמ  "דןאהק , "דשח מח

המלש30091. קשח  שוריפ  םע  אתפסותל  ןבאובמ  ביל  הדוהי  המלש  רדנלדירפ ,
"צםחנמ יונריט Trnavaרת

םיבותכו30092. םיאיבנ  הרותל  באזאובמ  יכדרמ  ןב  לאומש  "הרנימוה , םילשורילשת



הפ30093. לעבשו  בתכבש  הרותל  םהרבאאובמ  "אןמרוק , ביבאמשת לת 

תודיסחה30094. תרותל  יכדרמאובמ  ןב  םחנמ  "ךןייטשקא , קרבשת ינב 

דומלתל30095. ןמחנאובמ  ריאמ  ןב  השמ  "היריאמה , ביבא Tel Avivצרת לת 

םירפסה30096. דקע  תיבב  "י  כב אצמנה  ילבב  דומלתל  אובמ 
ןעכנימב

טכרבל ןמרה  "בקרטש , ןעדיילערת

םיכרכ30097.  4 תורשעמו -  תומורתל  קחציאובמ  םהרבא  ןב  םיקילא  "ארגנלש , םילשוריעשת

םיחתפ30098. לאונמעאובמ  ןב  ףסוי  "וסאגריא , הוקלוז Zholkvaכקת

םירעש30099. השמאובמ  ןב  יבצ  ריאמ  "חןמגרב , םילשוריסשת

.30100< םולש תבהא  תרודהמ   > םירעש ףסויאובמ  ןב  םייח  "טלאטיוו , םילשוריעשת

םיכרכ30101.  4 םירעש -  ףסויאובמ  ןב  םייח  "ולאטיוו , יקינולאשסקת

אייתפ30102. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  םירעש  ףסויאובמ  ןב  םייח  - לאטיוו , "ד סרת
"ח םילשורינשת

םיכרכ30103.  4 הכלה -  החמשתואובמ  ןב  הדוהי  - הדיסח , "ב קרבפשת ינב 

םייח30104. לדנמתואובמ  םייח  "בגרבנזור , םילשוריסשת

םי30105. םחנמתואובמ  בקעי  "ארעגיליו , םילשוריעשת

הנשמל30106. יבצתואובמ  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "היקסרימ , כשת

םיכרכ30107.  2 םישדקה -  הדוהייאובמ  םהרבא  ןב  בד  השמ  "עסבולס , קרבשת ינב 

םילשוריל30108. ארויגהראכובמ  "הבולייזופ , םילשורינשת

םיכרכ30109.  16 תיתדעובמ -  הריציל  "גץבוק  םילשוריכשת

םיקיפא30110. ןמיתיעובמ  תדוהי  תשרומב  םירקחמ 
< יקלח  > "והתוברתו ביבאנשת לת 

א30111. תודיסחה -  "בץבוקיעובמ  םילשורינשת

י>30112.  > לחנה 22 "מץבוקיעובמ  םילשורישת

.30113< בי  - אי >24 לחנה 23 - "מץבוקיעובמ  םילשורישת

.30114< גי לחנה 25< "מץבוקיעובמ  םילשורישת

.30115< די לחנה 26-27< "מץבוקיעובמ  םילשורישת

.30116< זט  - וט לחנה 28< "מץבוקיעובמ  םילשורישת

י"ח-י"ט>30117.  > לחנה 29-30 "מץבוקיעובמ  םילשורישת

כ-כ"א>30118.  > לחנה 31-32 "מץבוקיעובמ  םילשורישת

כ"ב>30119.  > לחנה 33 "מץבוקיעובמ  םילשורישת

כ"ג>30120.  > לחנה 34 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

כ"ד>30121.  > לחנה 35 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

כ"ה>30122.  > לחנה 36 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

כ"ח>30123.  > לחנה 37 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

כ"ט>30124.  > לחנה 38 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

מ"ה,מ"ו,מ"ז>30125.  > לחנה 50 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

מ"ז,מ"ח>30126.  > לחנה 51-52 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

מ"ט>30127.  > לחנה 53 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

נ,נ"א>30128.  > לחנה 54 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

נ"א>30129.  > לחנה 55 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת



נ"א,נ"ב,נ"ג>30130.  > לחנה 56-57 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל,ל"א>30131.  > לחנה 39-40 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ב,ל"ג,כ"ט>30132.  > לחנה 41 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ד>30133.  > לחנה 42 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ה>30134.  > לחנה 43 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ו,ל"ז>30135.  > לחנה 44-45 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ח>30136.  > לחנה 46 "אץבוקיעובמ  םילשורימשת

ל"ט,מ>30137.  > לחנה 47 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

מ"א,מ"ב,מ"ג>30138.  > לחנה 48 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

מ"ד>30139.  > לחנה 49 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

ב>30140.  > לחנה 14 "טץבוקיעובמ  םילשורילשת

םיכרכ30141.  2 לחנה -  "מץבוקיעובמ  םילשורישת

םיכרכ30142.  2 נ"ד - >  > לחנה 58 "בץבוקיעובמ  םילשורימשת

םינתיאה30143. חרי  בקעייעובמ  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

ברעל30144. ןרהארקובמ  ןב  קחצי  "בןיול , םילשורימשת

איקידצ30145. ביליריחבמ  ףסוי  "זןמסוז , םילשוריסשת

ס30146. '' שה לאקזחיןחבמ  חרלדנהנייפ , '' םילשוריעשת

םיכרכ30147.  15 םירמא -  םהרבארחבמ  ןיירוא , "ארב  הוקתמשת חתפ 

ןובשחה30148. לארשירחבמ  ןב  בקעי  לאקזחי  "ואלבטל , השרו Warsawכרת

םירמאמה30149. אפורהרחבמ  לאומש  ןב  ונרוויל Livornoת"רןתנ 

תודהיב30150. רסומהו  הבשחמה  םהרבארחבמ  ןב  יבצ  לאיתוקי  "דיבהז , ביבא Tel Avivישת לת 

רמאמהו30151. הסמה  רמאמהורחבמ  הסמה  "גרחבמ  םילשורימשת

ג30152. תוראהו -  תורעה  הדוהימרחבמ  טבש  "אללוכ  ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ30153.  2 תוראהו -  תורעה  הדוהימרחבמ  טבש  שרדמ  "טתיב  ביבאישת לת 

םיניבה30154. ימי  לש  הרישהו  טויפה  הרישהורחבמ  טויפה  "זרחבמ  םילשוריכשת

"ץ>30155. בעירהמ קיפסמ , שורפ   > םינינפה - רחבמ  ישרדב םהרבא  ןב  "אהיעדי  בוקרטויפ Piotrkowערת

םינינפה30156. - רחבמ  ישרדב םהרבא  ןב  "דהיעדי  השרו Warsawכרת

.30157< םינינפ בר  "ץ , בעירהמ קיפסמ , שורפ   > םינינפה - רחבמ  ישרדב םהרבא  ןב  "אהיעדי  בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ30158.  2 םינינפה -  הדוהירחבמ  ןב  המלש  לוריבג , - "אןבא םילשוריסרת

םיכרכ30159.  2 ןומדק  - שוריפ   > םינינפה ,רחבמ  רדמ הדוהי -  ןב  המלש  לוריבג , - ןבא
"אןועמש םילשוריעשת

םיעבשה30160. םיטויפורחבמ  "חםיריש  ,)שת ביבא לת  )

תירבעה30161. הרישה  ןמלזרחבמ  המלש  ןב  םייח  "בידורב , גיצפיל Leipzigפרת

הילטיאב30162. תירבעה  הרישה  םייחרחבמ  "דןמריש , ןילרבצרת

ןיקמורפ30163. בד  לארשי  יבתכ  רדנסכלארחבמ  ןב  בוד  לארשי  ןיקמורפ ,
"דרדנס םילשוריישת

ןהאזיוועל30164. יולה  רבאנש  לפמוג  יכדרמ  "ה  ומ יבתכ  בילרחבמ  הדוהי  ןב  לפמוג  יכדרמ  ןוזיוול ,
"ויולה "דנשת מח

םיבתכ30165. והילארחבמ  םהרבא  "וןלפק , םילשוריסשת

םיבתכ30166. רברחבמ  בוד  ןב  לפמיג  יכדרמ  "חהפי , םילשורילשת



םיבתכ30167. קחצירחבמ  םהרבא  קוק , "אןנער  םילשוריכשת

םיכרכ30168.  2 םיבתכ -  םנוברחבמ  ןב  ןימינב  "זץנימ , ביבאלשת לת 

םיכרכ30169.  2 םיבתכ -  לאומשרחבמ  ןב  והיתתמ  "טןושארטש , םילשוריכשת

תויולתה30170. תוצמ  םירוה  דוביכ  תבש  םירמאמ -  רחבמ 
הלופעץראב יבשות  הבישי  "בידימלת  הלופעסשת

"ד30171. בח תבשחמל  םירמאמ  םירמאמרחבמ  "דרחבמ  ביבאשח לת 

םידוהיו30172. תודהי  לע  תובשחמ  הירמשרחבמ  ןב  יבצ  ףסוי  "דץרה , ביבא Tel Avivשת לת 

ןמית30173. ידוהי  ירופיסמ  המלשרחבמ  "ויבכוכ , סשת

רסומה30174. תורפסמו  םייניבה  ימי  לש  ןויעה  תורפסמ  ןויעהרחבמ  תורפסמ  "זרחבמ  םילשוריכשת

תסנכב30175. םימואנ  בקעירחבמ  המלש  "זסורג  קרבמשת ינב 

דג30176. אב  ילחנ  ףסוירחבמ  דג , "חאב  הוקתעשת חתפ 

תרוסמ30177. ירופס  רשארחבמ  ןב  דוד  "חיקצירז , ביבא Tel Avivישת לת 

םילהת30178. רפסל  "ק  דרו "ע  באר "י  שר ישוריפ  )רחבמ  ךרוע  ) לאוי ןב  לאיחי  ןונ , "זןב  הפיח Haifaטשת

םימגתפ30179. זעוברחבמ  בקעי  ןב  השמ  לארשי  ץיוורוה ,
"ךיולה קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ30180.  2 קדצ -  לאקזחירחבמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "וטנאפ , עשת

תילילגה30181. תימראב  םיעטק  לרחבמ  "זרנולדווס , םילשוריכשת

םירופל30182. תוחיש  הילדגרחבמ  "דןמזייא , "דשח מח

םיכרכ30183.  24 תוננובתה -  ירועיש  ןושמשרחבמ  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ח סשת
"ח "דעשת בח רפכ 

םיכרכ30184.  2 ןב -  לאומש  יריש  )רחבמ  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "אלאומש  ביבא Tel Avivצרת לת 

םייחה30185. לא  רהורטבמ  "דןוכמ  "דעשת בח רפכ 

תומש30186. םייחה -  לא  ןנורטבמ  "טףיירכ , עשת

טעמ30187. רואב  סחנפטבמ  ןב  ךורב  "דםוחר , דעלאשח

ילרוג30188. ןועמשטבמ  ןב  והילא  "טןהכ , דודשאסשת

לארשי30189. ידעומ  לע  ידיסח  יולהטבמ  בקעי  רזעילא  "בדורב , "דסשת מח

םיכרכ30190.  2 לארשי -  ידעומל  השמטבמ  ןב  דוד  לואש  וק , ' "זצוב בקעיעשת בכוכ 

דחוימ30191. הקברטבמ  הרש  "דשפיל , הפיחשח

דחוימ30192. והילאטבמ  "דףלוו , "דעשת בח רפכ 

הרותה30193. יארב  הפוקתה  תוערואמ  לע  ןרהאטבמ  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

ונתפש30194. ןנחלאיאטבמ  ןב  והילדג  לאיחי  "גץרפמוג , םילשוריישת

"א30195. עשת אשרדמ -  ןייטשנטושיבמ  "אללוכ  םילשוריעשת

אעיצמ30196. אבב  אמק , אבב  אשרדמ -  םיריעצליבמ  בקעי  לוק  תבישי  "דץבוק  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ30197.  23 אשרדמ -  לארשייבמ  תרטע  "טתבישי  םילשורילשת

ריאמ30198. יברד  אשרדמ  שיעייבמ  ןב  ןועמש  "בונונאו , םילשוריפשת

אתביתמ30199. אתביתמהיבמ  "עתיב  םילשורישת

םירדנ30200. תובותכ , אדומלת -  דומלתהיבמ  שא  תבישי  "הץבוק  םילשוריעשת

ארוקו30201. םהרבאאיבמ  "ץרעה , קרבסשת ינב 

הוקת30202. חתפל  לע  רזעילאהקליבמ  "חרמיוש , הוקתנשת חתפ 

ארקמב30203. לאיחיןיבמ  השמ  ןוא , - "הרב ביבאלשת לת 



הרות30204. לש  ןיטישה  ןהכהןיבמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

תודיח30205. דודןיבמ  ןב  ףסוי  "הןורבלייה , םדרטשמאכקת
Amsterdam

ידומע30206. "טץבוקיניבמ  תיליעסשת רתיב 

יתדלומ30207. תרייעב  תודלי  ימימ  תונורכז  יקרפ  אבא -  תיבמ 
קחציןיטאיסוה םהרבא  םיובנריב ,)  ) "חבוטיבא ביבאכשת לת 

םיכרכ30208.  5 אבא -  אבאתיבמ  קרבדרבסורג , ינב 

םיכרכ30209.  3 םהרבא -  השמתיבמ  ןב  סחניפ  םהרבא  "סיקסניזדורג , םילשורישת

םיכרכ30210.  2 םהרבא -  בושטכוסתיבמ  תיבל  "ם  "הירומדאה םילשורינשת

םיזנגה30211. רעבודתיבמ  םולש  "עןיול , שת

םיכרכ30212.  4 הארוהה -  "דתיבמ  בח רפכב  הארוהה  תיב  - ןחלשמ  "ט עשת
"א "דפשת בח רפכ 

הארוה30213. "דתיבמ  בח רפכ  הארוהה  "דתיב  "דשח מח

ןייה30214. באזתיבמ  דוד  ןב  השמ  ריאי  "בףלוו , םילשוריעשת

םיכרכ30215.  2 תוכלמה -  המלשתיבמ  ריאמ  "חיקצעבול , זירפעשת

םיכרכ30216.  7 ונייח -  "סץבוקתיבמ  שת

בקעי30217. םינויעתיבמ  "דץבוק  הוקתלשת חתפ 

םיכרכ30218.  2 לארשי -  הדוהיתיבמ  םייח  "זלארשי , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ30219.  31 יול -  טבשתיבמ  לעב  לש  ושרדמ  תיבמ  ץבוק 
"ביולה קרבנשת ינב 

תכורפל30220. םהרבאתיבמ  "דויתס , תובשעשת ןולא 

םיכרכ30221.  4 תוכלה > - רקח   > ריאמ םהרבאתיבמ  ןב  ריאמ  "וץיבלוטס , השרו Warsawערת

ברה30222. לש  ושרדמ  יולהתיבמ  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "חצייבולוס םילשורילשת

.30223 - דוד לדגמ  ןיטיג -  תכסמל  "ל  שרהמ לש  ושרדמ  תיבמ 
המלש תמכח 

ןב המלש  אירול , ןהכה - בקעי  ןב  דוד 
"ל) שרהמ  ) "נלאיחי וטנורוטשת

הכונח30224. ץבוק  ונשרדמ -  לארשיתיבמ  תרטע  "מתבישי  םילשורישת

םיכרכ30225.  18 ונשרדמ -  ברהתיבמ  זכרמ  "עתבישי  םילשורישת

םיכרכ30226.  2 הדגאב -  ונשרדמ  ברהתיבמ  זכרמ  "בתבישי  םילשוריפשת

םיכרכ30227.  2 םידבע -  םירפאתיבמ  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"טיכדרמ דווקילסשת

ןויצ30228. ןויצתיבמ  ןב  י  "סםוחנ , קרבשת ינב 

םיכרכ30229.  2 םוקמה -  לאירוכבמ  תיב  "ותבישי  לאעשת תיב 

לאומש30230. לאומשןבמ  ןב  באז  יכדרמ  - רנימוה , "ו טשת
"ל םילשורישת

הירפמאב30231. םידוהיה  ןידה  יתבו  תינחורה  הגהנהה  הנבמ 
"ז יהו "ז  טה תואמב  האלתינאמתועה  יקצבוקמ , "בןייטשנרוב -  ןגלשת תמר 

םייזכרמ30232. תונויערו  אינתה  "מהנבמ  "דשח "דשח מח

םיכרכ30233.  2 םרשכהו -  תואוקמ  דודהנבמ  "וגרבצנימ , םילשורימשת

רשא30234. גילזינבמ  רשא  ןב  ריאמ  בקעי  "דטורביל , השרו Warsawנרת

םיכרכ30235.  2 רשא -  רתלאםינבמ  ןב  בייל  הירא  לואש  רנזור ,
ןושמש "חבקעי  קרבסשת ינב 

םיכרכ30236.  2 םיכרחל -  השמדעבמ  םחנמ , "חןב  םילשוריסשת



הוסמל30237. יאכזדעבמ  ןב  "גהדוהי  םילשורילשת

םיכרכ30238.  3 אינתה -  רפס  תספדה  אינתהעצבמ  רפס  תספדה  "חעצבמ  "דסשת בח רפכ 

הרותה30239. תלצה  לאקזחיעצבמ  "נרנטייל , םילשורישת

אבר30240. ינבר ג' ילודג  ירפס  תספדה  שדוק  םולשעצבמ  תבהא  "דתרבח  םילשורישח

ןופיפש30241. המלשעצבמ  תב  ןויצ  תב  "דגרבנרטש , "דשח מח

ןיליפת30242. "דעצבמ  בח תדוגא  "דיריעצ  "דשח מח

ףסויןועצבמ30243. ילהא  "דתשר  "דשח מח

תדה30244. יקיזחמ  רופיס  הילגנאב  תודהיה  אמוחרצבמ  "גךורב , ןודנולישת

ןנרי30245. קחצי  קחצי -  יחרצבמ  קחצי  "חאזבוכוב , קרבנשת ינב 

לארשי30246. םהרבארצבמ  ןב  השמ  לארשי  "טרדלשיפ , וקיסכמישת  Mexico City

תדה30247. רכששיירצבמ  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"דרעב ,סרת אנליוו

םיכרכ30248.  25 הדוהי -  השמירצבמ  ןב  דוד  הדוהי  "חירצב , םיקפואעשת

םיכרכ30249.  4 הנומא -  בקעישקבמ  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשורימשת

םיכרכ30250.  2 בקעישקבמ ה - ' ןב  לאומש  "וזיגאח , היצנו Veniceנש

םיכרכ30251.  4 הנומא -  ןרהאישקבמ  תודלותד  םיכרבא  "ודוחיא  םילשורינשת

תומלשה30252. רזעילאישקבמ  םהרבא  ןב  השמ  "זלעגאנישט , קרבלשת ינב 

ךינפ30253. רמתיאישקבמ  "דפעט , תיליעשח ןיעידומ 

הלס30254. בקעי  ךינפ  בקעיישקבמ  "פןזח , "דשת מח

חישמה30255. תומי  דע  היראתישארבמ  "דףרודנרה , םילשורישח

םיכרכ30256.  2 השמ -  "םתכרבמ  במרה תנשמב  םירמאמ  "בץבוק  םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ30257.  18 בישא -  ןסינןשבמ  ןב  ןועמש  השמ  "עלביוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ30258.  2 בישא -  הדוהיןשבמ  ןב  המלש  עשוהי  קייד , ןו 
"דלאכימ ןולקשאעשת

םיכרכ30259.  2 רמואו -  לאונמערשבמ  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "חןב  םילשוריפרת

בוט30260. ףסוירשבמ  ןב  דוד  יבצ  םילשורית"שרזאלג ,

בוט30261. םייחרשבמ  ןב  םהרבא  "אףאדנלא , םילשוריערת

בוט30262. השמרשבמ  ןב  יתבש  "הלסינ , ראווערת ' זולוק

.30263< השדח הרודהמ   > בוט השמרשבמ  ןב  יתבש  "דלסינ , קרבעשת ינב 

בוט30264. ןורכזרשבמ  ץבוק 

בוט30265. םולשרשבמ  "השאכב , ונרווילמרת

םיכרכ30266.  2 בוט -  המלשרשבמ  קחצי  ןב  ןושרג  "אראהלמאק , השיר Rzeszowצרת

םיכרכ30267.  41 בוט -  רשבמ 
ןב םחנמ  החמש  לאלצב  ץיבוניבר ,

"אןויצ םילשוריפשת

םיכרכ30268.  6 "ס > - שה לע   > בוט ןברשבמ  םחנמ  החמש  לאלצב  ץיבוניבר ,
"עןויצ םילשורישת

םיכרכ30269.  3 בוט -  המלשרשבמ  ןב  ריאמ  "הןוסקיזייא , לשת

םיכרכ30270.  11 בוט -  ןרהארשבמ  "טףרוצ , םיסכרסשת

םיכרכ30271.  2 הרות - )  ) בוט ןברשבמ  םחנמ  החמש  לאלצב  ץיבוניבר ,
"בןויצ םילשוריעשת



.30272( תילגנאב  ) הרותה לע  בוט  ןברשבמ  םחנמ  החמש  לאלצב  ץיבוניבר ,
"אןויצ םילשוריעשת

העושי30273. העושירשבמ  "סרשבמ  השרו Warsawרת

ארזע30274. םלשמרשבמ  "חהטאר , םילשוריכשת

הרות30275. ישמוח  ה ' תוצילמה - > טוקלי   > קדצ ןמלזרשבמ  םלושמ  ןב  יבצ  דוד  גרובצאק ,
"אןהכה טספדוב Budapestצרת

קדצ30276. טסופוקמרשבמ  לארשי  ןב  "סיתבש  השרו Warsawרת

.30277< השדח הרודהמ   > קדצ הדוהירשבמ  הירא  ןב  רב  בוד  רכששי 
יבצ עזגמ  "עשוביל  תפצשת

.30278< ץיבולדנמ תרודהמ   > קדצ הדוהירשבמ  הירא  ןב  רב  בוד  רכששי 
יבצ עזגמ  "אשוביל  עשת

םיכרכ30279.  3 קדצ -  הדוהירשבמ  הירא  ןב  רב  בוד  רכששי 
יבצ עזגמ  "חשוביל  ונבוד Dubnoנקת

םיכרכ30280.  2 קדצ -  ןמלזרשבמ  םלושמ  ןב  יבצ  דוד  גרובצאק ,
"בןהכה טספדוב Budapestפרת

םולש30281. םולשרשבמ  ןב  יבצ  השמ  "זאדנאל , ןידרונילק Kleinwardeפרת

הזחא30282. םולשירשבמ  ןב  לאקזחי  "הרנטאר , הנליו Vilnaלרת

ןויצ30283. בקעיתרשבמ  ןב  ןויצ  - ןב "גןהכ , ןולקשאלשת

ןויצ30284. דודתרשבמ  ןב  םיקילא  "אילומרכ , לסירב Brusselsרת

םירישה30285. ריש  ןויצ -  בקעיתרשבמ  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "גןהכ , ןולקשאלשת

ןויצ30286. ןרהאתרשבמ  לארשי  ןב  ,ףסוי  אשראוו

םיכרכ30287.  2 ןויצ -  לדנמתרשבמ  םחנמ  םהרבא  1847Lembergרומ ,

םיכרכ30288.  4 ןויצ -  ןמלסתרשבמ  ןב  ןויצ  ןב  "ויפצומ , םילשוריעשת

םיכרכ30289.  2 המואה -  בילירובגמ  םהרבא  ןב  המלש  .]ןאמרב , "ו טשת ], םילשורי

ונרושא30290. צ.בתועבגמ  "אינושרג , םילשורימשת

םינתיאה30291. חרי  ונרושא -  הרותתועבגמ  ישודיח  "הץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ30292.  2 ונרושא -  ונרושאתועבגמ  תועבגמ  םינמזה  ןיב  "גתבישי  םילשורינשת

ץרא30293. באזדגמ  ףסוי  ןב  ןרהא  "זםאטשרבלאה , סרת

םיכרכ30294.  2 תועבג -  באזדגמ  "זרצלז , לשת

םיכרכ30295.  2 םלוע -  תועבג  השמדגמ  בקעי  ןב  ןמלז  לכימ  "טןיקרוש , םילשורינשת

םיחרי30296. שרג  ללהדגמ  ןב  לאומש  "חגרבנטור , םילשוריעשת

םיכרכ30297.  2 שדח -  דודדגמ  םייח  "דסקבוש , םילשורישח

הדוהי30298. בדדגמ  םלושמ  הדוהי  "דקעשטאלאפ , נשת

ףסוי30299. באזדגמ  לארשי  םייח  ןב  ףסוי  "חשטייד , םילשוריעשת

םיכרכ30300.  4 ףסוי -  ןבדגמ  בייל  הדוהי  ףסוי  ןיקצורוס ,
"חרזעילא םילשורימשת

םיכרכ30301.  3 ףסוי -  יולהדגמ  ךלמילא  סחניפ  ןב  ףסוי  "וןתיא , םילשוריסשת

םיכרכ30302.  11 בקעי -  ןושרגדגמ  ןב  דג  בקעי  "פןמיילק , קרבשת ינב 

םיחרי30303. "חץבוקדגמ  טגיס Sighetנרת

םיחרי30304. אלאיבדגמ  ידיסחד  םירוחבה  "בתודחאתה  "דעשת מח

םיכרכ30305.  2 םיחרי -  ןהכהדגמ  םייח  ףסוי  - סייוו , "ה פרת
"ח הרמ Satu Mareפרת וטס 



םימש30306. ןבדגמ  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "דלאפר  ונרוויל Livornoרת

םימש30307. לאכימדגמ  ןב  ארויג  "גרלסקרד , םילשוריסשת

םיכרכ30308.  3 םימש -  םירפאדגמ  אביקע  ןב  יכדרמ  השמ  - רגטש , "ט מרת
"ה בוקרק Cracowנרת

תואובת30309. הימחנדגמ  ןב  דג  "אץיבלז , קרבפשת ינב 

שמש30310. תאובת  ללהדגמ  ןב  לאומש  "חגרבנטור , םילשוריעשת

םיכרכ30311.  2 דוד -  אדילמלודגמ  ביל  הירא  ןב  "הדוד  קרבסשת ינב 

תועושי30312. דדועלודגמ  "זילאומש , עבשנשת ראב 

.30313< שא ידירשה  לע   > רודה םהרבאילודגמ  ןב  לקייח  םייח  "זגרבנירג , ביבאכשת לת 

םיכרכ30314.  24 תודיסחה -  ןתנילודגמ  ןב  קחצי  םהרבא  "טגרבמורב , םילשורישת

םיכרכ30315.  4 תודיסחה -  םולשילודגמ  ןב  לאקזחי  והיתתמ  - ןאמטוג , "צ רת
"ה צרת

םילשורי30316. בקעיילודגמ  "זסילג , םילשוריכשת

םיכרכ30317.  4 לארשי -  ריאמילודגמ  "וזוזאמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ30318.  3 םייח -  םייחידגמ  "גןיטשמיפ , ביבאישת לת 

לאומש30319. לאומשידגמ  קחצי  "פץרווש , קרבשת ינב 

תועושי30320. ףסוילידגמ  "ןטאר , םילשורישת

וכלמ30321. תועושי  לארשילידגמ  ןב  החמש  םהרבא  "וץיוורוה , םילשוריטשת

וכלמ30322. תעשי  לאפרלידגמ  ןב  הירא  "חאריפש , םילשוריעשת

ע"ז30323. םישדח -  לאומשםידגמ  ןב  לדנמ  םחנמ  סחניפ  רגניז ,
"עןהכה בוקרטויפ Piotrkowרת

תומש30324. תישארב , םישדח -  בקעיםידגמ  ןב  והיעשי  יכדרמ  "גיקסנלרוא , םילשוריעשת

םיכרכ30325.  2 םישדח -  לאומשםידגמ  ןימינב  "ביקסניוולז , בושטידרב Berdichevנרת

םיכרכ30326.  5 םישדח -  לאויםידגמ  דוד  "חסייוו , םילשוריסשת

םיכרכ30327.  2 םישדח -  ןתנםידגמ  "סבילטוג , םילשורישת

תוכרב30328. םירקי -  םחנמםידגמ  המלש  "זץריוש , םילשורינשת

רוא30329. גאטכייללדגמ  יבצ  םייח  "וןמסקו , לשת

םיכרכ30330.  3 קמעה > - לדגמ   > רוא )לדגמ  קמעה לדגמ   ) "חץבוק קמעהלשת לדגמ 

םיכרכ30331.  15 סל > - ' גנא סול   > רוא )לדגמ  סל ' גנא סול   ) "חץבוק סללשת ' גנא סול 

תבש30332. לאירא -  לאיראלדגמ  ןועמש  "גץרווש , םילשוריסשת

שדחה30333. לבב  ןהכהלדגמ  ריאמ  ,דלפנזור , אשראוו

דוד30334. "ז)לדגמ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "גןב  בובל Lvovמרת

דוד30335. חנלדגמ  ןב  רדנסכלא  דוד  "הטכרטלאה , השרו Warsawלרת

דוד30336. קחצילדגמ  ןב  "דדוד  רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

דוד30337. לאומשלדגמ  ןב  המלש  "בדוד  בובללרת  Lvov

דוד30338. דודלדגמ  השמ  "גאדיל , בוקרטויפ Piotrkowנרת

דוד30339. באזלדגמ  ןב  דוד  בקעי  "דיקסוואליוו , אנליולרת

דוד30340. היסורמלדגמ  הדוהי  ןב  "ודוד  גרפ Pragueעש



.30341< השדח הרודהמ   > דוד "ז)לדגמ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "זןב  קרבסשת ינב 

דוד30342. לאומשלדגמ  ןב  הירא  דוד  "וץיבוקיזייא , צרת

ו30343. תידוהי -  ןיעב  דוד -  דודלדגמ  ןנחוי  "וןומולס , קרבעשת ינב 

ןיכרע30344. דוד -  דודלדגמ  "זרבליז , יסנומעשת

דוד30345. ןהכהלדגמ  בקעי  ןב  "ז,דוד  נש ], יקינולאש

.30346< השדח הרודהמ   > דוד ןועמשלדגמ  םחנמ  ןב  יכדרמ  "הןאמקורב , בוקרטויפ Piotrkowעשת

םיכרכ30347.  2 דוד -  ןועמשלדגמ  םחנמ  ןב  יכדרמ  "גןאמקורב , "דעשת מח

םיכרכ30348.  40 דוד -  "וץבוקלדגמ  קמעהנשת לדגמ 

דיוד30349. ןימינבלדגמ  ןב  ביל  הירא  "הןייטשנייפ , השרו Warsawנרת

קמעה30350. קחצילדגמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

ןשה30351. תהקלדגמ  ןב  םוחנ  לאומש  ראיובנסאג ,
"דיולה בובל Lvovמרת

לאננח30352. לאננחלדגמ  "טףיבאח , יקינולש Salonikaעקת

לאננח30353. לאישוחלדגמ  ןב  "ולאננח  ןילרב Berlinלרת

םילכ30354. תליבטו  תואווקמ  לאננח -  לאננחלדגמ  "דגרבסולש , םילשוריעשת

לאננח30355. רשאלדגמ  ןב  לאננח  "זרמע , "דעשת מח

רדע30356. דודלדגמ  ןורכז  "זהרבח  םילשוריפרת

רדע30357. באזלדגמ  ןב  והילדג  "חיקצעניר , בוקרטויפסרת

.303584 זוע -  קמעהלדגמ  לדגמ  תיתדה  הצעומה  "חןואטב  קמעהלשת לדגמ 

זע30359. לאומשלדגמ  יכדרמ  ןב  עשוהי  "מןיישדנומ , "דשת בח רפכ 

זע30360. לאקזחילדגמ  ןב  השמ  "גלאירוצ , קרבלשת ינב 

זע30361. המלשלדגמ  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

.30362< ןרהא ןורכז   > זע יבצלדגמ  ןב  לארשי  בקעי  "חןידמע  עשת

םיכרכ30363.  3 זע -  לדגמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

"ל) חמר "א( כרת
גרבסגינק

Koenigsberg

םיכרכ30364.  2 זע -  יבצלדגמ  ןב  לארשי  בקעי  "פןידמע  םילשורישת

םיכרכ30365.  10 םיפוצ -  השמלדגמ  ןב  והילדג  "הדורלסקא , הפיחנשת

ריש30366. דודלדגמ  "טיול , קרבעשת ינב 

הרות30367. רדנסכלאלדגמ  ןב  ןימינב  השמ  בושאמוט ,
"העשוהי פרת

םיכרכ30368.  4 םיחקרמ -  קחציתולדגמ  יול  "אדלאוונירג , ןילקורבמשת

הרותב30369. תויתוא  יגולידב  םימואתה  והיתתמילדגמ  "בןוסרזלג , םילשוריסשת

םיכרכ30370.  6 והילא -  םירפאתונדגמ  ןב  והילא  רטלא  ןייטשניבור ,
יולה "טלשיפ  םילשוריסשת

רזעילא30371. בודתונדגמ  םולש  ןב  רזעילא  "ארקוצ , הבלסיטרב Bratislavaפרת

רזעילא30372. םייחתונדגמ  ןב  רזעילא  "צךאברעיוא , השרו Warsawרת

רזעילא30373. ןבתונדגמ  שריה  יבצ  רזעילא  םירפא  "פ , לרח
"הבאז השרו Warsawנרת

רזעילא30374. דודתונדגמ  אגרש  ןב  רזעילא  םייח  "חןאמנש , השרו Warsawפרת

רזעילא30375. בודתונדגמ  הילדג  "טץראוש , ישת



.30376< יבצה ןיע   > יבצה קחציתונדגמ  ןב  הירא  יבצ  "בסרדנס , לשת

יפ30377. ירמא  והיקזחי -  סחנפתונדגמ  רפייפ , ןהכה -  והיקזחי  ץכ ,
גילעז "בהדוהי  קרבסשת ינב 

והיקזחל30378. קותעמתונדגמ  ןב  היקזח  "ודדח , הירבטמשת

"ל30379. ירהמ ןבתונדגמ  ביל  הירא  הדוהי  בקעי  לקנרפ ,
יבצ בוט  - םוי

 - "ז פרת
"ץ יולמיש Simleul Silvaרת

ןתנ30380. ןתנתונדגמ  ןב  יח  והילא  'ל , "הגרוב ונרוויל Livornoמקת

ןתנ30381. רדנסכלאתונדגמ  דוד  ןב  ןתנ  "חיקסבונילמ , קרבסשת ינב 

.30382< השדח הרודהמ   > ןתנ ןתנתונדגמ  ןב  יח  והילא  'ל , "גגרוב קרבעשת ינב 

רשא30383. םהרבאינדגמ  ןב  רשא  "טםיובנזור , ביבא Tel Avivישת לת 

לבוי30384. דגינדגמ  לבוי  "זןתיב , םילשוריסשת

הלואגל30385. )הלוגמ  ךרוע  ) ןהכה והילא  רתלא  "בןמדירפ , נשת

הרותה30386. ךונחילחגמ  ןושרג  "דהפל , שמששח תיב 

הגירהה30387. ןועמשאיגמ  "איתרפא , םילשוריכשת

וירבד30388. ןבדיגמ  הדוהי  םיסינ  םימחר  הרוגיש , יד 
סחניפ לאפר  "אעשוהי  רימזיא Izmirמרת

בקעיל30389. וירבד  אנינחדיגמ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "וןהכה , הברשת Djerba ג'

.30390< תופסוה םע   > בקעיל וירבד  'דיגמ  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "אבוד  לשת

בקעיל30391. וירבד  םהרבאדיגמ  ןב  שירעב  בד  "דאדנל , םילשוריסשת

.30392< השדח האצוה   > בקעיל וירבד  'דיגמ  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "עבוד  שת

.30393< יכדרמל ודיגיו  תישארמ -  דיגמ   > בקעיל וירבד  - דיגמ  אנינח ןב  התיוח  יח  םימחר  ןהכה ,
רידכ לאפר  "הןאבצ , היכרבסשת

םיכרכ30394.  4 בקעיל -  וירבד  'דיגמ  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "בבוד  כשת

םיכרכ30395.  6 םידעומ -  בקעיל , וירבד  םולשדיגמ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "זרפוס , םילשוריעשת

םיכרכ30396.  107 "ת -  הע בקעיל , וירבד  םולשדיגמ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשוריעשת

םיכרכ30397.  5 תונוש -  בקעיל , וירבד  םולשדיגמ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשוריעשת

םיכרכ30398.  11 תושדח -  אנינחדיגמ  דיגוב  "דןודעס , קרבנשת ינב 

םירשימ30399. םירפאדיגמ  ןב  ףסוי  "טוראק , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ30400.  2 םירשימ -  ןמחנדיגמ  השמ  ןב  םייח  לאנתנ  "חעפאפ , םילשוריסשת

תישארמ30401. בקעידיגמ  ןב  םייח  אטשוק Istanbulת"עיראדנאפלא ,

תירחא30402. תישארמ  יולהדיגמ  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
קחצי גרובזניג , "דשטיראפמ -  "דעשת בח רפכ 

תירחא30403. תישארמ  ןושמשדיגמ  ןב  קחצי  "דגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ30404.  5 הרותה  - לע  תוכלה > הנשמ   > הנשמ באזדיגמ  רזעילא  ןב  השנמ  "טןיילק , נשת

םיכרכ30405.  2 הנשמ -  יכדרמדיגמ  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "פירשא , קרוי New Yorkרת וינ 

.30406< טסקט  > הרותה לע  תוכלה ) הנשמ   ) הנשמ באזדיגמ  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , םילשוריסשת

ןורחאה30407. הנשמ  הדוהידיגמ  ןב  םולש  קיזייא  קחצי  רגניוול ,
"ההירא םילשורישת

םירשמ30408. יתבשדיגמ  ןב  לארשי  "זןייטשפוה , ירוגליב Bilgorajצרת

"ר>30409. ופד  > םירשמ םירפאדיגמ  ןב  ףסוי  ת"טוראק , ןילבול Lublinת"ו - 



.30410< השדח הרודהמ   > םירשמ ,דיגמ  בלרב םירפא -  ןב  ףסוי  וראק ,
ןימינב ןב  םהרבא  "ןלאיחי  הוקתשת חתפ 

םיכרכ30411.  6 םירשמ -  םירפאדיגמ  ןב  ףסוי  , - "וראק , פקת ןילופ[ - היסור

תואלפנ30412. יבצדיגמ  קחצי  "דדלפנרב , "דשח מח

תודיתע30413. תומולחדיגמ  "םןורתפ  בובל Lvovרת

קדצ30414. בודדיגמ  באז  "דלקנש , בוקרק Cracowנרת

הצחר30415. ןדדיגמ  "אןדיבא , םילשוריפשת

תולהת30416. ץילממדיגמ  לכיא  "אלאיחי  הזרוגדופ Podgorzeסרת

.30417< השדח הרודהמ   > תולהת ץילממדיגמ  לכיא  "ולאיחי  ןילקורבעשת

המולעת30418. ורבחמדיגמ  םש  עדונ  "ואל  םילשוריכשת

םיכרכ30419.  5 המולעת -  בונידמדיגמ  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ב- םילשוריכשת

םיכרכ30420.  7 הבושת -  אנינחדיגמ  דיגוב  "נןודעס , קרבשת ינב 

ריאמתודיגמ30421. ןב  ףסוי  "מםימואת , שת

המוח30422. תופקומב  הדוהיהליגמ  "גןדלוז , םילשוריעשת

הפע30423. םהרבאהליגמ  ןב  ןנחלא  "מןלה , בוקרקרת  Cracow

םימיה30424. היחתפייוליגמ  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , ביבא Tel Avivכשת לת 

הדוהי30425. רבדמ  "טתוליגמ  ישת .תוזונג  "ט,תוליגמ  ,)ישת ביבא - לת )

ןי30426. ' צוק בקעיתוליגמ  ןב  השמ  "חללה , םילשוריעשת

יבא30427. ריאמתליגמ  ףסוי  ןב  דוד  יכדרמ  "באנהכ , םילשוריסשת

הכונחל30428. סוכויטנוא  "ןתליגמ  רת .סוכויטנא  "ןתליגמ  דאדגב Baghdadרת

םיכרכ30429.  2 ץעמיחא -  לאיטלפתליגמ  ןב  "דץעמיחא  םילשורילשת

םיכרכ30430.  5 הביא -  ןאמפילתליגמ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "בןב  טסעפאדובפרת

.30431< םילשורי רבד   > הכיא ןרהאתליגמ  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

.30432< המימת הרות   > הכיא יולהתליגמ  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "בןייטשפא , הנליוסרת

.30433< םייח ירפ   > הכיא דודתליגמ  ןב  םייח  "גרלונק , הלשימרפ Przemyslנרת

.30434< םייח תעמד   > הכיא םייחתליגמ  רטלא  "דןינייש , םילשורישח

.30435< הדוהי ןורכז   > הכיא לאקזחיתליגמ  ןב  יבצ  "אץעטיט , םמירשמרת

.30436< היכוב ינא  הלא  לע   > הכיא רזעילאתליגמ  "טלאיתשק , "דעשת מח

.30437< ינובשח זמר   > הכיא םייחתליגמ  ןב  והילא  "חןופלח , ןוליאעשת ףונ 

.30438< תובא תמחנ   > הכיא יולהתליגמ  יכדרמ  ןב  ףסוי  "דןיול , םילשורישח

.30439< רבד רשפ   > ארזע ןבאו  "י  שר הכיא ע"פ  שירעבתליגמ  בד  "גגרבנזור , םילשוריסשת

רואיב30440. םע  הכיא  ריאמתליגמ  "דיחרזמ , "דעשת מח

ינובשח30441. זמר  ךרדב  רואיב  םע  הכיא  םייחתליגמ  ןב  והילא  "הןופלח , ןוליאעשת ףונ 

שוריפ30442. םע  הכיא  ןהכהתליגמ  םייח  המלש  "ורניבא , לאסשת תיב 

בוטה30443. ץע  שוריפ  םע  הכיא  דודתליגמ  ןב  "הבקעי  "דעשת מח

םינויצו30444. תוניק  הכיא  היצנותליגמ  .ט  " קת .תוניק  "ט.תוליפת  היצנו Veniceקת

םיכרכ30445.  2 והילא -  ןהכהתליגמ  המלש  םהרבא  ןב  "גוהילא  דודשאסשת

הילימיסקפ30446. סוכויטנא -  סוכויטנאתליגמ  "בתליגמ  ןווייהישת וינ 



.30447< בלה תנווכ   > סוכויטנא השדחתליגמ  הריש  "עןוכמ  הוקתשת חתפ 

.30448< קחצי חיש   > סוכויטנא יכדרמתליגמ  ןב  קחצי  ןויצ , "טבהוא  םילשוריעשת

תירבעבו30449. תימראב  סוכויטנא  .הראגחלאתליגמ  ידאו  .סוכויטנא  תלגמ 
"ב "במר הראגחלא Guadalמר ידאו 

םיכרכ30450.  2 תבחרומ -  סוכויטנא  ןתנתליגמ  "בדירפ , קרבנשת ינב 

סכויטנא30451. סוכויטנאתליגמ  "גתליגמ  ךיריצנשת

.30452< המימת הרות   > רתסא יולהתליגמ  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "בןייטשפא , הנליוסרת

.30453< םילשורי רבד   > רתסא ןרהאתליגמ  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

.30454< לגי םהרבא  רזע , רדה  "ע , באר  > רתסא ריאמתליגמ  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא ביבאנשת לת 

"ם>30455. יבלמ  > רתסא לכימתליגמ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "הםיבלמ , הנליו Vilnaלרת

.30456< ייחב וניבר  שרדמ   > רתסא הואלחתליגמ  ןבא  רשא  ןב  "בייחב  םילשוריכשת

.30457< סנ לש  ופקת   > רתסא אנינחתליגמ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "חןהכה , םילשוריישת

.30458< םיזולנה ירתס  החגשהה , ירתסמ   > רתסא לאומשתליגמ  ןב  ביל  הירא  "גןיקמורפ , םילשורינרת

.30459< רתסא יזמר   > רתסא )תליגמ  שרפמ  ) ןמחנ ןב  בקעי  "ודלפנרטש , סומעמשת הלעמ 

ןמית30460. ידוהי  תרוסמ  ע"פ  תמאו - > םולש   > רתסא ףסויתליגמ  ןב  סחנפ  "וחרוק , רפססשת תירק 

.30461< םייח תורבד   > רתסא זנאצתליגמ  תיבל  "זוניתובר  הינתננשת

.30462< תמאו םולש  ירבד   > רתסא ןמלזתליגמ  המלש  השמ  "זיולה , השרו Warsawמרת

.30463< םייח ירפ   > רתסא דודתליגמ  ןב  םייח  "דרלונק , הלשימרפ Przemyslנרת

.30464< םעונ ירמא  שבד , ףוצ  שבד , תרעי   > רתסא בובלתליגמ  .ד  " לרת .ך  " "דנת בובל Lvovלרת

.30465< רפוסה ןיע  ארוקה -  ןיע   > רתסא .התליגמ  " פקת .ך  " "הנת םייהלדערפקת

.30466< החולש הליא  םירתס , תליגמ   > רתסא ןרהאתליגמ  םלהליו , בקעי -  םיוברברול ,
"הוהילא םילשורינשת

.30467< ןיי ריחמ  קחצי , תדקע   > רתסא תליגמ 
( - "א מר  ) לארשי ןב  השמ  שלרסיא ,
, רודיבא השמ -  ןב  קחצי  המארע ,

לבוי
"ד םילשוריסשת

.30468< ינימי שיא   > רתסא יבצתליגמ  ןב  עשוהי  המלש  "וןוארב , תיליעסשת ןיעידומ 

.30469< םיטקולמ םירואיב   > רתסא )תליגמ  ךרוע  ) ףסוי לאירבג  "היול , םילשורינשת

"צ>30470. מהס לע   > רתסא רזעילאתליגמ  ןב  ןואיל  קחצי  רוצ , - "בןבא היצנו Veniceנש

.30471< ישפנ יללה   > רתסא הדוהיתליגמ  ןב  ללה  "אןמרפוק , םילשוריעשת

.30472< תורוקמב םינויע   > רתסא לאומשתליגמ  "הדוד , הלופעסשת

.30473< ארקמה ישרפמ  תליגמ   > רתסא יבצתליגמ  ריאמ  ןב  רשא  "אןמזורג , קרבעשת ינב 

.30474< איכד ארימ   > רתסא בקעיתליגמ  ןב  יכדרמ  "טזבלא , רפססשת תירק 

החולש30475. הליא  ופקת - > השעמ   > רתסא דבאעתליגמ  ןב  המלש  "טהניוות , קרבסשת ינב 

.30476< יבצ ירעש   > רתסא יבצתליגמ  םחנמ  "ארטור , תיליעעשת ןיעידומ 

.30477< םהרבא תלכת   > רתסא םהרבאתליגמ  "אןמרוק , ןגסשת תמר 

.30478< וידחי וקדצ  תמא  יטפשמ ה '  > רתסא בקעיתליגמ  "בןיפסירק , דווקילעשת

.30479< תראפת רקי   > רתסא ףסויתליגמ  ןב  סחנפ  "גחרוק , קרבעשת ינב 

.30480< םולש רבוד   > רתסא ןורודתליגמ  "גלאיחא , ןודנולעשת

.30481< הרות לש  הכלמ   > רתסא לאומשתליגמ  ןב  והיעשי  "טשטייד , םילשורינשת

.30482< תוריבסמ םינפ  תוריאמ , םינפ   > רתסא םהושתליגמ  ינבא  "עןוכמ  ביבא Tel Avivשת לת 



.30483< יזאגלא ר"ש  איבוגיש -  יד  ר"י   > רתסא - תליגמ  איבוגיש יד  השמ  יתשינבנב ,
המלש "חיזאגלא , םילשוריסשת

.30484< םייח ירוכב   > רתסא םייחתליגמ  רטלא  "דןינייש , םילשורישח

.30485< המימי םימימ   > רתסא השמתליגמ  המלש  "וראמע , םילשוריעשת

.30486< םינקז םעט   > רתסא דודתליגמ  ןב  ףסוי  "בירבצ , דעלאעשת

.30487< שדוקה רזנ   > רתסא רימזתליגמ  "דןהכ , םילשוריעשת

.30488< אתדגאד ילימ   > רתסא "לתליגמ  זח ירבד  "דטקל  "דשח מח

.30489< שטנערעס תיב   > רתסא )תליגמ  ךרוע  ) יבצ ןב  הדוהי  השמ  "ארעצטענ , Lakewooסשת .נ ג ' דווקיל 

.30490< בתכה ןגשתפ  תדה -  בתכ   > רתסא לאכימתליגמ  "דרדמ , שח

.30491< הליגמה רוא   > רתסא םשתליגמ  "וםוליעב  םילשוריעשת

םימייקו30492. םייח  רתסא -  ,תליגמ  םהרבא בקעי -  ןב  םייח  'י , גאלאפ
םהרבא ןב  "ודוד  םילשוריעשת

.30493< לארשי תחנמ   > רתסא ןמלזתליגמ  ןב  םייח  לארשי  "וקורד , קרבעשת ינב 

.30494< רמועה אלמ  "א -  רגה  > רתסא "א)תליגמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  קרבישת ינב 

.30495< ןושמש ערז   > רתסא לאכימתליגמ  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "וינמחנ , "דעשת מח

.30496< ןייה תיב   > רתסא וואנישמאותליגמ  אקראוומ  "דוניתובר  םילשוריעשת

.30497< םיה בהז   > רתסא לארהתליגמ  "חירוזנז , "דסשת מח

הדוהי30498. ויז  רתסא -  באזתליגמ  הדוהי  "חץיבוביל , קרבעשת ינב 

ךלמה30499. םגתפ  רתסא -  לאומשתליגמ  השמ  "הרנטייל , םילשורינשת

הכיא30500. תור  תליגמ  רתסא -> רמאמ   > רתסא תליגמ 
< רסומ תחקל  יולה< לאומש  ןב  באז  לארשי  "זץיוורוה , עשת

.30501< הנשושכ חרפי   > רתסא רזעילאתליגמ  "טלאיתשק , "דעשת מח

"א>30502. דיחה ןרמ  שוריפ  םע   > רתסא לאפרתליגמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  ןולוחעשת

.30503< ןהכ השעמ   > רתסא לאירתכתליגמ  ןב  אביקע  ןועמש  השמ  ןהכ ,
"בהדוהי קרבפשת ינב 

.30504< יכדרמ ךורב   > רתסא דודתליגמ  ןב  לאיזוע  לאפר  ךורב  דדח ,
"טןועמש םילשוריעשת

.30505< ריאמ תרטע   > רתסא יבצתליגמ  יעור  "ברימת , םילשוריפשת

.30506< יבצ רוא   > רתסא בודתליגמ  דוד  ןב  שריה  יבצ  "בשלזיימ , םילשוריסשת

.30507< הרואה ייח   > רתסא יולהתליגמ  יכדרמ  ןב  ףסוי  "דןיול , םילשורישח

םיכרכ30508.  2 העושיו - > הנר  לוק   > רתסא דיגמהתליגמ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "פאנבודמ תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ30509.  4 "א - > רגה  > רתסא "א)תליגמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  בוקרטויפפרת

םיכרכ30510.  2 דסח - > לש  טוח   > רתסא ןויצתליגמ  ןב  ןב  ןמלז  "זןיקצורוס , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ30511.  2 העושי - > רבד   > רתסא ןמחנתליגמ  השמ  ןב  םייח  לאנתנ  "טעפאפ , םילשוריסשת

םיכרכ30512.  2 ןיי - > ריחמ   > רתסא - )תליגמ  "א מר  ) לארשי ןב  השמ  שלרסיא ,
לבוי "דרודיבא , םילשוריסשת

םיכרכ30513.  2 הדמ - > דגנכ  הדמ   > רתסא עשוהיתליגמ  ןרהא  "זןיספ , םילשוריעשת

החמשו30514. הרוא  רתסא  ריאמתליגמ  ןב  ףסוי  "חןהכ , דודשאסשת

רחשה30515. תליא  לעב  לש  ותנשמב  רתסא  יבצתליגמ  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "הןמנייטש , קרבעשת ינב 

םירואיב30516. יטוקיל  םע  ןוזמה  תכרבו  רתסא  "זתליגמ  מהבו רתסא  "דתליגמ  שח



תראובמ30517. רתסא  םויבתליגמ  תוכלה  יתש  "דןוכמ  "דשח מח

ומעל30518. בוט  שרוד  רתסא ע"פ  םירפאתליגמ  "עןולחכ , םילשורישת

"א30519. רגה שוריפ  רתסא ע"פ  םהרבאתליגמ  ןב  באילהא  לאומש  "הוגורש , קרבעשת ינב 

"י30520. שר רתסא ע"פ  עשוהיתליגמ  לאומש  "דדלוג , הוקתשח חתפ 

ראב30521. ימ  טוקיל  םע  רתסא  )תליגמ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  ןילקורבעשת

הכלמה30522. רתסא  שרדמ  םע  רתסא  רזעילאתליגמ  "והכלמ , חרפתסשת

דחא30523. רופיס  םע  רתסא  השמתליגמ  םחנמ  השמ , בוט -  ןב  "טרמושמ , ונרווילערת

שוריפ30524. םע  רתסא  ןהכהתליגמ  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

ךלמה30525. יזנג  שוריפ  םע  רתסא  המלשתליגמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

חמשמה30526. ןיי  שוריפ  םע  רתסא  םייחתליגמ  ןב  והילא  "דןופלח , םיבלעשסשת

הלודג30527. העושי  שוריפ  םע  רתסא  עטנתליגמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "דץישבייא , השרוכרת  Warsaw

הרודהמ30528.  > הלודג העושי  שוריפ  םע  רתסא  תליגמ 
< עטנהשדח ןתנ  ןב  ןתנוהי  "חץישבייא , "דסשת שח

םיכרכ30529.  2 םירתס -  תליגמ  שוריפ  םע  רתסא  השמתליגמ  ןב  בקעי  "דםיוברברול , הפיחעשת

קחצי30530. תדקע  שוריפ  םע  רתסא  דודתליגמ  רנרו , השמ -  ןב  קחצי  "והמארע , םילשורינשת

תוריאמ30531. םינפ  שוריפ  םע  רתסא  לארשיתליגמ  ןב  ךורב  "הריאמ  הוקלוז Zholkvaעקת

.קדצ30532. ןהכ  רודגיבא  וניבר  שוריפ  םע  רתסא  תליגמ 
ייחב וניברמ  החמשו  רתסאןושש  "דתליגמ  םילשורינשת

בקעי30533. תנשוש  שוריפ  םע  רתסא  הדוהיתליגמ  יבצ  ןב  לפוק  בקעי  "טסיורק , קרבנשת ינב 

"ם30534. יבלמה שוריפ  רוציק  םע  רתסא  ירואתליגמ  ןמקיד ,

הליגמ30535. ירעש  םע  רתסא  קחציתליגמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , סשת

תיסור30536. םוגרת  םע  רתסא  תיסורתליגמ  םוגרת  םע  רתסא  "ותליגמ  סשת

םירואה30537. םייחתליגמ  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"זןהכה םילשורינשת

רתסהה30538. םחנמתליגמ  "פגיו , שת

הקירפא30539. ןופצב  רלטיה  לכימתליגמ  "חףרש , דולמשת

רתסא30540. תליגמ  םיללוכה -  ללוכתליגמ  -א- "אטפאדא פשת

הלגמה30541. אישנהתליגמ  אייח  ןב  "דםהרבא  ןילרב Berlinפרת

רתסה30542. ןהכהתליגמ  דוד  ןב  לארשי  ישי , "דןב  תיליעעשת ןיעידומ 

רתסה30543. םייחתליגמ  ןב  והילא  "פןופלח , ןולייאשת ףונ 

תבשה30544. תבשתליגמ  תרמשמ  "ד.םילשורי  םילשוריפרת

"ל30545. צז ידאלמ  ברה  לש  וייח  הרשתליגמ  ענרעטש  "בןוסרואינש , "דסשת מח

םייח30546. ןהכהתליגמ  יבצ  לאירוא  "אגרובצק , םילשוריעשת

באב30547. רשע  השמח  לאומשתליגמ  ןב  בייל  הדוהי  "אסרילק , םילשוריסשת

טבשב30548. רשע  השמח  לאומשתליגמ  ןב  בייל  הדוהי  "הסרילק , םילשוריסשת

הכונח30549. הכונחתליגמ  "ותליגמ  ,שת םילשורי

ולסכ30550. ולסכתליגמ י"ט  "דתליגמ י"ט  "דמשת מח

ןיסחוי30551. לשהתליגמ  עשוהי  השמ  ןב  דוד  "זלהנרטש , ביבא Tel Avivשת לת 

ןיסחוי30552. היעשיתליגמ  םייח  "ארעמיווש , עשת

ןיסחוי30553. החמשתליגמ  "טןומייס , קרבעשת ינב 



ןיסחוי30554. לאומשתליגמ  ןב  סחוימ  לאפר  "אסחוימ , ,ערת םלשורי

םיכרכ30555.  2 ןיסחוי -  רזעלאתליגמ  ןב  ריאמ  "בסלרפ , ןודנול Londonסרת

רציבמד30556. ךיירנרא  תוחפשמל  ןיסחוי  רזעילאתליגמ  ןב  ילתפנ  "אךיירנרא , סשת

ךאלבאנק30557. יוועל  תוחפשמל  ןיסחוי  שירעבודתליגמ  "דרעבוו , ןילקורבעשת

תוילגרמ30558. דלוגשור , תוחפשמל  ןיסחוי  ןרהאתליגמ  ילתפנ  "חןייטשקו , דודשאסשת

רטסרפ30559. תחפשמל  ןיסחוי  ןרהאתליגמ  ילתפנ  "טןייטשקו , דודשאסשת

דעירפו30560. רעכיירטסע  תוחפשמ  ןיסחוי  היעשיתליגמ  םייח  "טרעמיווש , סשת

ףסוי30561. ןימינבתליגמ  םהרבא  ןב  ףסוי  "וןילביר , ןגכשת תמר 

הליגמ30562. בקעי -  בקעיתליגמ  "דרמייהנפוא , קרבעשת ינב 

רתסא30563. תליגמ  תביתכ  לארשי -  לארשיתליגמ  "גרנטרג , תיליעעשת ןיעידומ 

םולשו30564. המחלמ  )תליגמ  ריזנה  ) דוד "דןהכ , םילשורילשת

יכדרמ30565. ףסויתליגמ  הדוהי  ןב  יכדרמ  "טרלימ , םילשוריישת

ונתחפשמ30566. קחציתליגמ  "דשיר , הפיחלשת

סונאסוגראס30567. סונאסוגאראסתליגמ  "בתליגמ  םילשורילרת

םירדס30568. יולהתליגמ  יכדרמ  ןב  הדוהי  "דץיוורוה , השרו Warsawמרת

םירדס30569. יכדרמתליגמ  ןב  םהרבא  "הקינפייל , ןילרב Berlinנרת

םיכרכ30570.  3 םירדס -  קחציתליגמ  ןב  בקעי  "אןורבלייה , לואירטנוממשת

רפוס30571. בדתליגמ  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "עםלהליו , קרבשת ינב 

הארימ30572. הבושת  םינמס , ןבתליגמ  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "וןימינב םילשוריסשת

רפס30573. ןתנתליגמ  ילתפנ  ןב  בקעי  םייח  ץינימוד ,
"חעטנ בוקרק Cracowפרת

רפס30574. רזעלאתליגמ  ןב  ריאמ  השמ  גרפ Pragueת"עסלרפ ,

רפס30575. ןבתליגמ  קילשטג  םיקילא  ןדירפנאוו ,
לכימ "נלאיחי  םדרטשמאקת

Amsterdam

רפס30576. בקעיתליגמ  ןב  המלש  "בילומלא , היצנו Veniceיש

.30577< ךבמוב ברה  תרודהמ   > רפס יבצתליגמ  ןב  לארשי  בקעי  "בןידמע  םילשוריעשת

םירופה30578. תרגא  רפס -  יכדרמתליגמ  ןב  שריה  יבצ  "דןאמלדא , גיצנד Danzigרת

רפס30579. באזתליגמ  ןימינב  ןב  יכדרמ  "בשטיוד , נשת

לאומש30580. תורבד  רפס -  - תליגמ  ןמלז המלש  ןב  לאומש  ךאברעיוא ,
לאירוא "טלטנזייא , םילשוריעשת

רפס30581. דודתליגמ  "בםייהנפוא , "דסשת מח

םיכרכ30582.  3 רפס -  יבצתליגמ  ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  השרו Warsawנרת

םיכרכ30583.  5 רפס -  יולהתליגמ  לאירוא  "גלטנזיא , םילשוריסשת

םירתס30584. םדרטשמאמתליגמ  ביל  הירא  ןב  "זדוד  רימוטיז Zhitomirכרת

םירתס30585. יחתליגמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( השרו Warsawמרת

םירתס30586. סומינולקתליגמ  ןב  "גסומינולק  ורזיפער

.30587< רענרעוו תרודהמ   > םירתס לאימחריתליגמ  ןב  המלש  דוד  "דץישבייא , קרבסשת ינב 

.30588< השדח הרודהמ   > םירתס ןבתליגמ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ורדנסכלא  םילשוריעשת



םיכרכ30589.  2 םירתס -  לאימחריתליגמ  ןב  המלש  דוד  "עץישבייא , טגיס Sighetרת

םיכרכ30590.  3 םירתס -  ןבתליגמ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "חרדנסכלא  ישת

ראלסע30591. ןועמשתליגמ  ןב  ןתנ  "גןאמרביל , Mukachevoמרת ץקנומ '

ןליופ30592. אעלתליגמ  "זןייטשלקניפ , סרייאשת סונאוב 

םיכרכ30593.  4 ןילופ -  ביילתליגמ  אדוהי  "זןיול , ביבאכשת לת 

םירצמ30594. םירופ  םירצמתליגמ  ידוהי  לש  הלצהה  סנ  "זרופס  םינשת תב 

רתסלפ30595. ןבתליגמ  הדוהי  לאומש  םהרבא  רנטטשג ,
"דןתנ עשת

ץילדש30596. תוערפ  ףסויתליגמ  םייח  ןב  קחצי  "ז,יפסכ , ,שת ביבא לת 

.30597< ץפח ירבד   > תלהק לאנתנתליגמ  ןב  דוד  חמצ  "איקסנאטסא , הנליו Vilnaערת

.30598< םילשורי ןינב   > תלהק םהרבאתליגמ  ןב  הידידי  לאיטלפ  קי , ' "הצלבול בוקרטויפ Piotrkowסרת

.30599< שדח רואב   > תלהק ךורבתליגמ  "ורברוו , השרו Warsawלרת

.30600< םייח ירפ   > תלהק דודתליגמ  ןב  םייח  "ארלונק , הלשימרפ Przemyslנרת

.30601< תלהק ירבד  תלהק -  ירמא   > תלהק ןבוארתליגמ  ארזע  "ברוגנד , םילשוריסשת

.30602< דעלג ירצ   > תלהק בקעיתליגמ  "וגייוצנזור , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תלהק30603. ךורבתליגמ  "ורברוו , לרת

.30604< ישפנ יללה   > תלהק הדוהיתליגמ  ןב  ללה  "בןמרפוק , םילשוריעשת

.30605< המלש עמש   > תלהק דבאעתליגמ  ןב  המלש  "בהניוות , הדוהיעשת רוא 

.30606< בלסרב  > תלהק שידגותליגמ  אלמ  "התתומע  "דעשת מח

ראובמה30607. ונרופס  הידבוע  וניבר  תלהק ע"פ  בקעיתליגמ  ןב  הידבוע  "גונרופס , שמשעשת תיב 

ךלמה30608. תמכח  רואיב  םע  תלהק  םייחתליגמ  השמ  "חרעטייל , תיליעסשת ןיעידומ 

שוריפ30609. םע  תלהק  ןהכהתליגמ  םייח  המלש  "ורניבא , לאסשת תיב 

ולסכ30610. שדוח  שאר  םחנמתליגמ  תראפת  הרות  "דדומלת  תיליעשח רתיב 

אבס30611. בר  תליגמ 
בד ןב  ריאמ  בקעי  רטלא  ןמזירב ,

"זןרהא היפדליפסשת

ריאמ30612. יבר  דורבמתליגמ  לאיחי  ןב  "הריאמ  בוקרק Cracowצש

.30613< םילשורי רבד   > תור ןרהאתליגמ  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

.30614< ץרפ תיב  תלשוש   > תור בקעיתליגמ  ןב  והילא  "דץרפ , דודשאסשת

"א>30615. רגה  > תור ןמחנתליגמ  בקעי  ןב  החמש  םהרבא 
"ובאלסיצמאמ םילשורינרת

.30616< םייח ירפ   > תור דודתליגמ  ןב  םייח  "גרלונק , הלשימרפ Przemyslנרת

.30617< ישי עזג   > תור לכימתליגמ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "אםיבלמ , הנליו Vilnaנרת

.30618< ריש תליגמ   > תור ריאיתליגמ  ןועמש  "חףפוקטיירב , םילשוריסשת

.30619< ףסוי תלחנ   > תור יולהתליגמ  באז  ףסוי  "וץיבופיל , ביבאלשת לת 

.30620< ישי ןב   > תור יבצתליגמ  ןב  עשוהי  המלש  "עןוארב , תיליעשת ןיעידומ 

.30621< המלש תוכלמ   > תור המלשתליגמ  "טףויפוצ , םילשורינשת

.30622< יזאגלא ר"ש  איבוגיש -  יד  ר"י   > תור - תליגמ  איבוגיש יד  השמ  יתשינבנב ,
המלש "דיזאגלא , םילשורישח

.30623< םירצוקה ירחא   > תור רזעילאתליגמ  "טלאיתשק , "דעשת מח

סדרפ30624. ךרדב  רואב  תור -  "מתליגמ  "ושח םילשוריעשת



.30625< םיטקולמ םירואיב   > תור )תליגמ  ךרוע  ) ףסוי לאירבג  "היול , םילשורינשת

.30626< בוטהו דסחה   > תור והילאתליגמ  השמ  ןב  הירא  לאיחי  קנומ ,
"טןהכה םילשוריעשת

.30627< ישי רטוח   > תור דבאעתליגמ  ןב  המלש  "טהניוות , התכלכמרת

.30628< רמצה תזג   > תור ןועדגתליגמ  "זרחש , תיליעעשת ןיעידומ 

.30629< הדוהי שרוש   > תור יולהתליגמ  יכדרמ  ןב  ףסוי  "דןיול , םילשורישח

םיכרכ30630.  2 וחישמל - > דסח   > תור רבתליגמ  בוד  ןב  אביקע  והילא  "חץיבוניבר , השרו Warsawנרת

"ם30631. יבלמה שוריפ  רוציק  םע  תור  ירואתליגמ  ןמקיד ,

חצנה30632. יארב  תור  םהרבאתליגמ  "דןמרופ , "דשח מח

תראובמה30633. תור  יכדרמתליגמ  .פ 

תורקי30634. רוא  שרדמ  תור  רזעילאתליגמ  "והכלמ , חרפתסשת

תורעה30635. םע  "א  רגהל סחוימה  רואיב  םע  תור  תליגמ 
תוכלמ "א)ירעש  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "אוהילא  קרבעשת ינב 

שטיוואבוילמ30636. יברהמ  םירואיב  םע  תור  )תליגמ  ךרוע  ) סחנפ לאוי  "סןלפק , םילשורישת

שוריפ30637. םע  תור  ןהכהתליגמ  םייח  המלש  "ברניבא , לאסשת תיב 

םירצוקל30638. רמאיו  שוריפ  םע  תור  רזעילאתליגמ  "דגרובזניג , נשת

םירואיבו30639. תועומש  םע  תור  העומשתליגמ  ישקבמ  "הןוכמ  היקלחעשת תיב 

ןיזר30640. ןנחויתליגמ  "וןמרדל , םילשורימשת

תומר30641. לארשיתליגמ  לאנתנ  "דהנחוא , םילשוריעשת

תימלוש30642. תימלושתליגמ  "זןטק , םילשורינשת

ראב30643. חקורה , "י , ראה "א , רגה  > םירישה ריש  תליגמ 
< השרוםהרבא .ז  " מרת .ך  " "זנת השרו Warsawמרת

.30644< לארשי ראש  ריש , ביטמ   > םירישה ריש  בקעיתליגמ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "זןילרב , השרו Warsawמרת

.30645'< תיבמ ה ןייעמ  םוגרת ,  > םירישה ריש  חרזתליגמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןייטשנרוב , היסורפ Jטרת גרובסינהוי ,

.30646< םייח ירפ   > םירישה ריש  דודתליגמ  ןב  םייח  "הרלונק , הלשימרפ Przemyslנרת

.30647< המלשל רישה   > םירישה ריש  עשוהיתליגמ  ןב  דוד  םייח  לאומש  ןירפלה ,
"גלשה םילשוריסשת

.30648< רישה תרקי  ישפנ -  יללה   > םירישה ריש  הדוהיתליגמ  ןב  ללה  "גןמרפוק , םילשוריעשת

.30649< ןייה תיב   > םירישה ריש  ךורבתליגמ  ןב  ןבואר  "זןהכ , םילשוריסשת

שוריפו30650. "ם  יבלמה שוריפ  רוציק  םירישה -  ריש  תליגמ 
ןנחלאושוריפל "בםר , "דמשת מח

.30651< םידוד תע   > םירישה ריש  רזעילאתליגמ  "טלאיתשק , "דעשת מח

.30652< והיפ תוקישנ   > םירישה ריש  ןבתליגמ  לישעה  עשוהי  םהרבא  רעיוניג ,
יולה םייח  תיליעהמלש  ןיעידומ 

.306532 ךמת - > שוריפ ר"א  םע   > םירישה ריש  תליגמ 
יולהםיכרכ קחצי  ןב  םהרבא  - ךמת , "ח יש

"ט הטנויבס Sabbionetaיש

ונרופס30654. הידבוע  יבר  רואיב  םע  םירישה  ריש  בקעיתליגמ  ןב  הידבוע  ,]ונרופס , "ה רת ], גרעבסגינעק

םיכרכ30655.  3 לאומש -  שריהתליגמ  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "טקינלור , "דסשת מח

םינהכה30656. אדנל  ינב  לש  םהיתודלות  החמשתליגמ  ןב  בד  "זואדנל , סשת

תינעת30657. "ותליגמ  סרת .תינעת  "ותליגמ  בובל Lvovסרת

תינעת30658. "דתליגמ  לרת .תינעת  "דתליגמ  השרו Warsawלרת



תינעת30659. "חתליגמ  סרת .תינעת  "חתליגמ  םילשוריסרת

תינעת30660. "התליגמ  פרת .תינעת  "התליגמ  הנליו Vilnaפרת

.30661< תינעתה ירבד  תינעתה -  רואב   > תינעת םרמעתליגמ  ףסוי  "דןייטשנרב , קרבעשת ינב 

"א>30662. רהמ שוריפ  קיפסמ , שוריפ   > תינעת "חתליגמ  רת .תינעת  "חתליגמ  בובל Lvovרת

תינעת30663. "בתליגמ  צרת .תינעת  "בתליגמ  יטניסניסצרת

רדהו30664. זוע  תינעת -  רדהותליגמ  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

הלוטיבב30665. תינעת  קחציתליגמ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "חץרווש , עשת

רצק30666. רואיב  םע  תינעת  ריאיתליגמ  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

ץרא30667. לאינדיניגמ  "דןהכה , םילשוריעשת

לארשי30668. ץרא  ןמלזיניגמ  לאיתוקי  ןב  ןתנ  םייח  "דרציבמד , םילשוריסרת

םידוהיה30669. יבציניגמ  והילא  "ץקינטוק , םילשורירת

בהז30670. דגיניגמ  ןב  גרפ Pragueת"פלאוי 

.30671< השדח הרודהמ   > המלש אקארקמיניגמ  ףסוי  ןב  "העשוהי  םילשוריסשת

םיכרכ30672.  3 המלש -  אקארקמיניגמ  ףסוי  ןב  "העשוהי  םדרטשמאעת
Amsterdam

תוחנמ30673. החנמ -  ןויצישיגמ  ןב  ריאמ  הדוהי  "דיארוהנ , "דשח מח

םיכרכ30674.  2 החנמ -  לאומשישיגמ  ןמסורג , ףסוי -  "ד , באב
"דןבואר "דשח מח

םיכרכ30675.  13 הרותללגמ -  הובגה  "חןוכמה  ןגלשת תמר 

רמואה30676. בונאימלגמ  ןהכה  השמ  ןב  בקעי  "זכ"ץ , גרובמוה Homburgקת

םיכרכ30677.  3 דוס -  המלשהלגמ  ןב  ךירמא )  ) ןרהא "וץרפמוג , הנליו Vilnaצקת

"ר>30678. ופד  > תוקומע המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "זאריפש , בוקרק Cracowצש

תוקומע30679. המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "אאריפש , טריפ Fuerthנת

בויא30680. תוקומע -  דודהלגמ  השמ  "טילאוו , םילשוריסשת

.30681< םיקומע תוראב   > תוקומע המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "באריפש , גרבמלמרת

.30682< השדח הרודהמ   > תוקומע המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "חאריפש , ןודנולסשת

םיכרכ30683.  3 םולש > - תשירפ   > תוקומע המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "באריפש , קרבמשת ינב 

"ף)30684. ירה לע   ) תוקומע המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "ןאריפש , שת

הלפתה30685. תנווכב  תוקומע  היעשיהלגמ  ןב  םייח  "בןוזרביל , בושטידרב Berdichevסרת

ךשח30686. ינמ  תוקומע  םהרבאהלגמ  ןב  והילא  "חחילאמלא , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ30687.  2 הרותה -  לע  תוקומע  המלשהלגמ  ןב  עטנ  ןתנ  "אאריפש , ןילבול Lublinסרת

.30688< םיקמעה תנשוש  רואיב  םע   > הרותה לע  תוקומע  הלגמ 
םיכרכ  7 המלש - ןב  עטנ  ןתנ  דאריפש , "" םילשורישח

אתקימע30689. אלג  םע  תוקומע  ,הלגמ  ןמדיז המלש -  ןב  עטנ  ןתנ  אריפש ,
לארשי "חליא  "דעשת מח

םיכרכ30690.  6 תונופצ -  ןהכההלגמ  המלש  םהרבא  ןב  - והילא  "ז ירת
"א רימזיא Izmirכרת

תומולעת30691. יולההלגמ  שריה  יבצ  "דץיוורוה , ,פרת סיאול .טס 

המוקתל30692. השמתולגמ  "דרכיילב , ןורבחשח

.30693< תוכב ןולא   > הכיא עטנתלגמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "דץישבייא , השרו Warsawכרת

סוכויטנא30694. "בתלגמ  מר .סוכויטנא  "בתליגמ  הראגיחלאמר ידאו 



סכויטנא30695. "חתלגמ  שת .סוכויטנא  "חתליגמ  ביבא Tel Avivשת לת 

רתסא30696. לכימתלגמ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "הםיבלמ , איולסערברת

תיטאמגארפה30697. רתסא  שריהתלגמ  יבצ  "דןיקביר , ,ערת םלשורי

הבובד30698. בודתלגמ  תב  לחר  ,ת"שירמא , ביבא לת 

םיכרכ30699.  4 חבטה -  דודתלגמ  רזעילא  - לאטנזור , "ז פרת
"א ,צרת ביבא - לת םילשורי - 

ןיסחוי30700. לארשיתלגמ  ןבואר  ןב  יבצ  "זישמש , םילשוריישת

ןאמדנארג30701. ףסוי  דיגנה ר ' תיבל  ןיסחוי  םייחתלגמ  "גןמדנורג , סרת

ןאמדנארג30702. המלש  דיגנה ר ' תיבל  ןיסחוי  בודתלגמ  לארשי  "חםיובננט , יצבולדישצרת

םירדס30703. יולהתלגמ  יכדרמ  ןב  הדוהי  "גץיוורוה , גרפ Pragueנקת

םירפוס30704. םירפוסהתלגמ  "ןתחפשמ  םילשורישת

רפס30705. דודתלגמ  ןב  ןימינב  "יסיזאק , אטשוק Istanbulקת

םירופ30706. תכסמ  סו ' םירתס  ולתלגמ  סחוימ  "ג .) בלר  ) ןושרג ןב  "איול  ,לרת ןעיוו

תוינערופ30707. דודתלגמ  הירא  ןב  רשא  םהרבא  "טןייטשנייפ , ,פרת ביבא לת 

.30708< םייח חור   > תלהק םייחתלגמ  ןב  ףלוו  באז  רעב  בוד  "דץישביל , השרו Warsawמרת

.30709< םיבותכב הניב   > םירישה ריש  השמתלגמ  ןב  ףסוי  לארשי  "דילאיזוע , בוקרטויפערת

תובא30710. אהיבןגמ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "דטנב , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תובא30711. הפילחןגמ  ןב  ריאמ  "חםאייקיב , יקינולש Salonikaקת

.30712< בתכה ןוכמ   > תובא חמצןגמ  ןב  ןועמש  "גןארוד , םילשוריסשת

.30713( תובא תכסמ   - ) תובא שעעדמןגמ  "ווניתובר  קרבסשת ינב 

.30714< ןהכ לאיתוקי  ברה  תרודהמ   > בלולה רפס  תובא  המלשןגמ  ןב  םחנמ  "טיריאמ , םילשורימשת

תובא30715. לאיתוקיןגמ  ןב  הדוהי  "חסיורק , שקאפנרת

תובא30716. )ןגמ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "בתכרעמ  ןילקורבעשת

.30717< השדח הרודהמ   > תובא המלשןגמ  ןב  םחנמ  "דיריאמ , םילשורישח

תובא30718. בולסינטסןגמ  "ד  "גמהיב תיליעעשת רתיב 

"י>30719. תכ ע"פ   > יעיבר רמאמ  תובא  חמצןגמ  ןב  ןועמש  "דןארוד , הפיחעשת

םיכרכ30720.  7 תובא -  הדוהיןגמ  ןב  ןמלז  המלש  ןוסרואינש ,
"בביל בושטידרב Berdichevסרת

םיכרכ30721.  3 תובא -  חמצןגמ  ןב  ןועמש  "אןארוד , םילשוריכשת

םיכרכ30722.  2 תובא -  המלשןגמ  ןב  םחנמ  "טיריאמ , ןודנול Londonסרת

םיכרכ30723.  2 תובא -  ןרהאןגמ  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

םיכרכ30724.  3 תובא -  היראןגמ  אביקע  יכדרמ  "ורהבל , םילשוריעשת

.30725< בתכה ןוכמ  ( > תועדו תונומא  תובא ( חמצןגמ  ןב  ןועמש  "זןארוד , םילשוריסשת

"א30726. עיז תובא  תומוקמןגמ  דועו  ןורבח  ינשיל  תוליפת 
"דםישודקה רימזיאשח

םהרבא30727. לאומשןגמ  "דןיבור , עודישח אל 

.30728< אתפסות  > םהרבא "בןגמ  צת "ב.אתפסות  םדרטשמאצת
Amsterdam

םהרבא30729. קחציןגמ  ןב  םהרבא  "גודאינאל , היצנו Veniceסש

םיכרכ30730.  3 םהרבא -  יכדרמןגמ  ןב  םהרבא  "זיקסרבט , ןילבול Lublinמרת



.30731( םהרבאד אתולצ  סרטנוק   ) םהרבא לאיחיןגמ  לאירזע  ןב  לאומש  "וןיבור , ץיבולהימ Michalovceצרת

ראובמה30732. םהרבא  ןרהאןגמ  ןמלק  "טגרבלגנא , דודשאסשת

םהרבא30733. ךורב  םהרבא , לאפרןגמ  ןב  םהרבא  'י , "אצלקסמ םילשוריפשת

םיהלא30734. )?ןגמ  ינשה  ) קחצי "זבהובא , הוקתסשת חתפ 

ידעב30735. םהרבאןגמ  ןב  בולטמ  לואש  "דידאבע , םילשוריסרת

םיכרכ30736.  2 ידעב -  השמןגמ  איחי  "דידובע , םילשוריסרת

םירובג30737. השמןגמ  ןב  לאינד  "דהשורטשיא , יקינולש Salonikaיקת

םיכרכ30738.  7 םירובג -  שובילןגמ  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
באז יכדרמ  אגניטיא , "דיולה -  בובלצקת

םיכרכ30739.  3 םירובג -  לאומשןגמ  ןב  רזעילא  הליבא , - יד  "א מקת
"ו ונרוויל Livornoסקת

דוד30740. ינזארדמןגמ  לאומש  ןב  "טדוד  ץיבוקנימ Minkovtsyעקת

דוד30741. המלשןגמ  ןב  דוד  "בזנאג , גרפ Pragueעש

דוד30742. והיעשיןגמ  ןב  קחצי  דוד  "הןאמרתסא , השרו Warsawסרת

דוד30743. דודןגמ  ןב  יכדרמ  "אגיג ,' רי Algiersנרת ' גלא

דוד30744. ןילבולמןגמ  הדוהי  ןב  בוקרק Cracowת"דדוד 

דוד30745. הדוהיןגמ  ןב  דוד  "דיביבס , היצנו Veniceסת

אידג30746. דח  לע  שוריפ  דוד -  השמןגמ  םלושמ  ןב  "ודוד  ?טקת םדרטשמא

.30747< השדח הרודהמ   > דוד יכדרמןגמ  ןב  דוד  "סיקסרבט , שמששת תיב 

דוד30748. דודןגמ  "גןאזוו , סינות Tunisערת

דוד30749. השמןגמ  ןנחלא  ןב  דוד  "דטטשנוק , קרבשח ינב 

םיכרכ30750.  2 דוד -  ףסויןגמ  ןב  דוד  "טץרפ , הכנלבזכ Casablancaשת

םיכרכ30751.  3 דוד -  "ז)ןגמ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "גןב  םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ30752.  2 דוד -  אטשוקמןגמ  םהרבא  ןב  "זעשילא  אטשוק Istanbulער

םיכרכ30753.  2 דוד -  יכדרמןגמ  ןב  דוד  "ביקסרבט , רימוטיז Zhitomirירת

םיכרכ30754.  3 דוד -  םיסקמןגמ  ןב  דוד  "חיאלוזא , דודשאסשת

םיכרכ30755.  2 דוד -  םחנמןגמ  השמ  ןב  דוד  "ורלאז , ,נרת גרעבמעל

הנומאה30756. הדוהיןגמ  ןב  המלש  "ח,יקצילפט , ,נרת בושטידרב

תדה30757. ביבחןגמ  היננח  "היאלוזא , הבר Djerbaפרת ג'

דומלתה30758. ןהכהןגמ  החמש  "באנהכ , השרו Warsawסרת

ברחו30759. קחציןגמ  ןב  הירא  הדוהי  "כהנידומ , םילשורישת

םיכרכ30760.  2 הניצו -  בקעיןגמ  ןב  קיזיא  קחצי  "ורבח , היסורפ Jטרת גרובסינהוי ,

הנצו30761. םהרבאןגמ  "יבערש , קרבמשת ינב 

הנצו30762. קחציןגמ  ןב  הירא  הדוהי  "זהנידומ , ואלסרב Breslauטרת

ףסוי30763. הירנןגמ  "אירפג , םילשוריעשת

ךעשי30764. השמןגמ  לאפר  "טןלבק , "דעשת מח

לארשי30765. לארשיןגמ  ןב  דועסמ  "איאבג , תפצסשת

דודל30766. דודןגמ  ןב  רזעילא  "דהכלמ , תוביתנשח

ץראה30767. תשודק  יבצ -  דודןגמ  ןב  יבצ  "טאצנגמ , םילשורילשת



לואש30768. בקעיןגמ  ןב  היננח  "זלואש , יקינולש Salonikaקת

לואש30769. ריאמןגמ  ןב  גילז  לואש  ןרהא  בוריאמ ,
ןהכה "דםולש  םילשוריישת

לואש30770. ןהכהןגמ  ןב ש  רזעילא  לואש  "טןוזנדירפ , ירוגליב Bilgorajסרת

לואש30771. םוחנןגמ  םחנמ  ןב  קודצ  םהרבא  "טןיגוב , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ30772.  2 לואש -  םהרבאןגמ  ןב  לאקזחי  לואש  דלפנירג ,
"אהמלש ראוגנוא Uzhgorodלרת

םיכרכ30773.  2 לואש -  לואשןגמ  "באכלמ , "דסשת מח

הפוריא30774. הנוייזנגמ  ןב  החמש  "הלאונמע , םילשוריעשת

"ח30775. רגה יולהיזנגמ  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "טצייבולוס גרובסנהוימשת

תודיסחה30776. תודיסחהיזנגמ  "ח,יזנגמ  שת ], ביבא לת 

ןמיתב30777. םידוהיה  איחייזנגמ  ןב  ןועמש  "חידירג , ביבא Tel Avivשת לת 

תבשה30778. רוא  תונוילג  םיה -  לארשייזנגמ  רוא  "התבישי  "דסשת מח

רבעה30779. ןביזנגמ  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
"טףסוי םילשוריפרת

.30780< לאומש שרדמ  אדסחו -  אנח   > אירבט ימכח  ,יזנגמ  יטרוונוק םיסנ -  םייח  אייפעלאובא ,
ןהכה לאומש  "דםייח  םילשורינשת

.30781< ייח זועמ  לאומש -  תוכרעמ   > אירבט ימכח  םייחיזנגמ  ףסוי  זולי , לאומש -  יקיק , "דןב  םילשורינשת

סנות30782. ימכח  "ל)יזנגמ  ומ  ) םימחר אסכ  "התבישי  קרבמשת ינב 

םיכרכ30783.  19 םילשורי -  יבציזנגמ  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ז פרת
"ט םילשוריפרת

ןאקיטאווב30784. לארשי  םחנמיזנגמ  ןב  ילתפנ  םחנמ , "דןב  םילשוריישת

סירפב30785. לארשי  השמיזנגמ  ןב  רסיא  לארשי  "דםולבדלוג , נרת

םדק30786. יבציזנגמ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "זיקסבייארג , םילשורילשת

םדקה30787. תריש  )יזנגמ  ךרוע  ) הדוהי "איבהצר , םילשורינשת

םהרבא30788. השמינגמ  ןב  יבצ  םהרבא  "ואנדורב , םילשוריפרת

לארשי30789. ץרא  ןמלזינגמ  לאיתוקי  ןב  ןתנ  םייח  "ברציבמד , בובל Lvovירת

לארשי30790. ץראל  )ןיידרווסורגמ  ךרוע  ) בקעי "פאריפש , "דשת מח

הנמשמו30791. לאקזחיהשרגמ  ןב  ךלמילא  םחנמ  "פךאברעיוא , קרבשת ינב 

רשאאתירואדמ30792. םייח  ןגיתרפא , תמר 

םיכרכ30793.  2 אסא -  והילאינאדמ  ןב  הידעס  "דיבירא , דודשאסשת

הקדצב30794. והילארבדמ  קזב ,

הדוהי30795. קחצירבדמ  ןב  הירא  הדוהי  "בהנידומ , היצנו Veniceסש

םיכרכ30796.  5 הנתמ א - ' לארשירבדמ  בקעי  ןב  םיסינ  היתתמ  "עינריט , Seקת יצניריפ - - הילטיא

םיכרכ30797.  4 הנתמ ב - ' לארשירבדמ  בקעי  ןב  םיסינ  היתתמ  "עינריט , Seקת יצניריפ - - הילטיא

ןיס30798. קחצירבדמ  ןב  רודגיבא  "טאראק , רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

.30799< םולש תבהא   > תומדק לאפררבדמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  םילשוריסשת

םיכרכ30800.  3 תומדק -  לאפררבדמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  םילשוריכשת

םיכרכ30801.  4 שדק -  םולשרבדמ  רש  "זחקור , םילשורילשת



רוש30802. ןמלזרבדמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשורינשת

קחרת30803. רקש  םולשרבדמ  ןב  דוד  ללה  "וקאווטיל , משת

תוכופהת30804. םייולהרבדמ  ןמ  "הקחצי  ביבאמשת לת 

לארשי30805. ידליל  יברה  קחציירבדמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

וריבחל30806. םדא  ןיב  ד  םינושאר -  השמירבדמ  דנרא , עשוהי -  "טךרכב , םילשוריישת

םיכרכ30807.  2 היתמואד -  היראאנרבדמ  "אטורנקב , םילשוריסשת

יפל30808. בודשבדמ  "חטמרפ , ןולוחעשת

.30809( תרוקיב תרודהמ   ) יפל םששבדמ  "וםוליעב  קרב Bene Berakעשת ינב 

הדמ30810. דגנכ  ףסויהדמ  ןב  לאכימ  "זץרפ , וקיסקמסשת

םיכרכ30811.  4 הדמ -  דגנכ  עשוהיהדמ  ןרהא  "טןיספ , םילשוריסשת

הבורמ30812. ףסויהדמ  ןב  דוד  "טןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ30813.  2 דב -  בדודמ  השמ  "הרשיפ , ןודנולעשת

ךתאריב30814. יחימעםיקבודמ  םילשוריסשתיתרנכ ,

ריעצ30815. ונלש  אבס  הלבעודמ  "דץיבובמולוג , "דשח בח רפכ 

רוד30816. לא  םוחנרודמ  "זיקסרבט , ביבאכשת לת 

רוד30817. לא  יולהרודמ  ךורב  "חרגרובסרטש , אבסנשת רפכ 

רוד30818. לאפררודמ  ןב  םייח  רזעלא  "לםולב , שת

רודל30819. הירארודמ  "מבדניבא , היקלחדשת תיב 

רודל30820. םהרבארודמ  "טיח , קרבסשת ינב 

רודל30821. םיללוכרודמ  יכינחו  םיכרבא  דוחא 
רוג ידיסח  יכרבא  לש  "טםדוסימ  ביבאכשת לת 

רורדל30822. עשילארודמ  "דיקצילשיו , םילשורישח

גנוע30823. בדינשודמ  לארשי  "פאריפש , דעלאשת

םיכרכ30824.  2 לארשיתודמ -  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

םיתבה30825. בקעיתודמ  ןב  ףסוי  ילאפר ,)  ) "זץיבורוטקוד קרוי New Yorkצרת וינ 

םימחרה30826. אנינחתודמ  דיגוב  "הןודעס , קרבמשת ינב 

הרותה30827. רשאתודמ  ןב  יבצ  קחצי  "גץיבוקרב , בושטידרב Berdichevנרת

תובוט30828. תוגהנהו  ןרהאתודמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ30829.  2 םישעמו -  ןימינבתודמ  יקסנר , ' "אצש םילשוריעשת

הרותה30830. לש  תולקשמו  םייחתודמ  ןב  ןושרג  בקעי  "הסייו , םילשורימשת

הרות30831. ירועישו  סחנפתודמ  םייח  "סשינב , קרבשת ינב 

ןח30832. ןנחויתודמ  "ודרבמול , םילשורינשת

"י30833. בשר גילזתודמ  רשא  היעשי  "זתוילגרמ , םילשוריצרת

יבשל30834. רשאיחדמ  "טיירפש , קרב Bene Berakמשת ינב 

םיכרכ30835.  2 ירבד -  לאקזחיידמ  ןב  ףסוי  לאינד  "ק , שרהמ
םייח "דהמלש  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ30836.  2 שדוח -  םשידמ  "חםוליעב  השדחהעשת ןיעיקפ  בשומ 

םיכרכ30837.  8 ושדחב -  שדוח  ךלמילאידמ  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
ןהכה

 - "ו טשת
"ב םילשוריכשת



םיכרכ30838.  3 תבש -  יכדרמידמ  ןב  ריאמ  לארשי  "דקורד , םילשוריעשת

ןושלה30839. תוחצ  ותבשב -  תבש  קחציידמ  ןב  הידעס  "בףוטעמ , םילשוריסשת

םיכרכ30840.  2 ותבשב -  תבש  ןימינבידמ  יקסנר , ' "אצש ביבאנשת לת 

םימחרל30841. הכלמןידמ  "טאריפש , םילשוריכשת

הימכחו30842. ןהכההנידמ  השמ  קחצי  ןב  םושרג  "דרדאב , ,צרת קרוי ונ 

העד30843. הרוי  לאכימינידמ  ןב  לאומש  "טץרפ , וקיסקמעשת

תיטרקומד30844. הכלה  ודעתנידמ  "הץינכר , הרפעסשת

"ל30845. צז קוק  "ה  יארה ןרמ  לש  הילרקפסאב  לארשי  םייחתנידמ  "טץישפיל , םילשוריישת

םילשורי30846. בקעיתויומדמ  "בסילג , םילשוריכשת

םינמז30847. הבהא  "ם)עדמ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  ,כש הבוטנמ

ארקמה30848. לכימעדמ  לאיחי  ןב  לצג  "גלסרק , ביבא Tel Avivישת לת 

ןמיתב30849. יופרה  איחיעדמ  המלש  ןב  הירכז  "טעצקא , קרוי New Yorkישת וינ 

הנומאו30850. הנומאועדמ  "זעדמ  םילשורישת

םיכרכ30851.  2 הכלהה -  תרזעל  היגולונכטו  "מץבוקעדמ  ביבאשת לת 

הנומאהו30852. עבטה  םהרבאיעדמ  ןב  ךורב  םולש  "וןאמלוא , םילשורישת

םיכרכ30853.  2 תודהיה -  .תירבעהיעדמ  הטיסרבינואה  .םילשורי 
תודהיה יעדמל  ןוכמה 

 - "ו פרת
"ז םילשוריפרת

םיכרכ30854.  4 רד -  בוטרדמ  םוי  ןב  יכדרמ  - ןוספיל , "ט פרת
"ח ביבא Tel Avivצרת לת 

תודיסח30855. לש  המלועב  ריאמתוגרדמ  1975ןיירוא ,

.30856< השדח הרודהמ   > םדאה ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , םילשוריסשת

םיכרכ30857.  2 םדאה -  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "דץיוורוה , םילשוריכשת

תומילשה30858. תשקבב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םייחה30859. יכרדב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowפרת

הבושתה30860. יכרדב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "טץיוורוה , ,צרת םילשורי

הבהאו30861. האריב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowפרת

תמאה30862. תדוקנב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םלועה30863. תפוקתב  םדאה  ויזתגרדמ  ןמלז  המלש  ןב  ףסוי  "בץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowפרת

לארשי30864. ץרא  באזךירדמ  "ויאנליו , םילשורישת

יפרגוילביב30865. יבצךירדמ  לאומש  ןב  קחצי  "ךלאפר , םילשורישת

ךרכ30866. ןבו  ריע  ןב  ןינעב  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"בבאז שמשפשת תיב 

ורכש30867. ןתת  ומויב  תוצמ  ןינעב  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"בבאז שמשפשת תיב 

"ס30868. שת תורשכה -  ףסויךירדמ  תיב  "ץ  "סדב םילשורישת

םיכרכ30869.  33 תורשכה -  הדעהךירדמ  "ץ  דב לש  תורשכה  דעו 
"חתידרחה םילשוריסשת

םיכרכ30870.  4 "ב - ) הרא תורשכה ( תורשכהךירדמ  - ךירדמ  "ח לשת
"ד נשת

ישעמה30871. תורשכה  לאויךירדמ  "גץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ30872.  2 יתכלה -  "דךירדמ  בח הכלה  "זןוכמ  "דעשת בח רפכ 



םילוח30873. יתבב  תויחאל  יתכלה  ןרהאךירדמ  ןב  היעשי  עשוהי  "וטריביונ , םילשורילשת

ןיוקטיבל30874. יתכלה  סחנפךירדמ  "פרלוק , "דשת מח

חספל30875. יתכלה  אדירפךירדמ  אביוט  "דלדנעה , "דשת בח רפכ 

םינימה30876. תעברא  תיינקל  יתכלה  רזעלאךירדמ  םייח  ןב  יניס  "ורטומלרפ , עשת

הנותחה30877. ךלהמ  רדסל  הרבסה  ןמלזךירדמ  רואינש  "ורנפוא , םילשוריעשת

הנשה30878. תומי  לכלו  "ס  שת חספ  תורשכ  םילשוריךירדמ  תישארה  "סתונברה  םילשורישת

הנשה30879. תומי  לכלו  "א  משת חספ  תורשכ  םילשוריךירדמ  תישארה  "אתונברה  םילשורימשת

הנשה30880. תומי  לכלו  "ה  סשת חספ  תורשכ  םילשוריךירדמ  תישארה  "התונברה  םילשוריסשת

הנשה30881. תומי  לכלו  "ה  עשת חספ  תורשכ  םילשוריךירדמ  תישארה  "התונברה  םילשוריעשת

ךרה30882. ליגה  ךונחב  תוהמאל  ףסויךירדמ  "וןמטרה , "דמשת בח רפכ 

םירדוהמ30883. םינימ  העבראל  לאיחיךירדמ  ןושמש  ןב  לארשי  סיורק ,

רגל30884. ןרהאךירדמ  ןב  לאוי  "ןץרווש , םילשורישת

הצקומ30885. ינידל  יולהךירדמ  המלש  ןב  ביל  הדוהי  "גקוטשלה , םילשוריעשת

ב30886. הליפתה -  רואיב  תארוהל  לטייפךירדמ  אגרש  ןב  בד  םייח  "דץיבוניבר , שח

חבטמ30887. תרשכהל  דודךירדמ  םיסנ  "זוואבוד , משת

הכונחב30888. יאנסכא  תוכלהל  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"אבאז שמשפשת תיב 

םיכרכ30889.  2 תופרט -  תוכלהל  ריאמךירדמ  לארשי  םילשורירגניול ,

רוקינ30890. תוכלהל  ריאמךירדמ  לארשי  "דרגניול , םילשוריכשת

תוננובתהל30891. לאומשךירדמ  "חלט , ןימינבעשת די 

םיכרכ30892.  2 ידוהיה -  לייחל  ןרהאךירדמ  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

"ד30893. בח תטיש  יפל  החפשמה  תרהטל  ןהכהךירדמ  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "טלדנה , קמעהסשת לדגמ 

הלכל30894. ילתפנךירדמ  "זםיובנירג , םילשורימשת

ןוזמה30895. תורשכל  והילאךירדמ  ןב  םרמע  "טיערדא , םילשורינשת

רדסה30896. לילל  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"טבאז שמשעשת תיב 

דימלתל30897. ארקמה  ימעט  דומילל  הרומל  בקעיךירדמ  ןימינב  ןב  לאכימ  "טןמלרפ , ביבאלשת לת 

.30898< תינמז אסריג   > קהבומה זנכשא  גהנמל  זנכשאךירדמ  תשרומ  "דןוכמ  קרבעשת ינב 

ללפתמל30899. רזעילאךירדמ  ןב  ילתפנ  "ברנפוה , ביבאמשת לת 

תוכוסל30900. קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"אבאז שמשפשת תיב 

תבש30901. ברעב  לחש  חספ  לש  יעיבשל  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"בבאז שמשפשת תיב 

חספ30902. ברע  תבשל  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"אבאז שמשפשת תיב 

תודימה30903. רופישל  רזעילאךירדמ  ןב  ילתפנ  "חרנפוה , ביבאנשת לת 

הרות30904. תחמשל  קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"אבאז שמשפשת תיב 

םיכרכ30905.  3 הפ -  לעבש  הרותל  םלושמךירדמ  קחצי  ןב  אביקע  "חרדנלוה , ,)ישת ביבא - לת )

תועיקתל30906. קחציךירדמ  ןב  דוד  ריאמ  יול  יקסבשירק ,
"דבאז שמששח תיב 

תופירט30907. ולא  קרפל  רזע  ףסויךירדמ  - רב "א.מ  ביבאלשת לת 



תידוהיה30908. תרוסמה  יפל  יאופר  תודהיוךירדמ  האופרל  "זןוכמ  םילשורילשת

יונה30909. ןגל  הטימש  ץראהוךירדמ  הרותה  ןוכמ 

יאלקחל30910. הטימש  ץראהוךירדמ  הרותה  "זןוכמ  משת

םיכרכ30911.  2 םיאלקחל -  הטימש  ץראהוךירדמ  הרותה  "אןוכמ  םורדסשת רפכ 

ןכרצל30912. הטימש  ץראהוךירדמ  הרותה  "הןוכמ  םורדעשת רפכ 

"ד30913. נשת םינכרצל -  הטימש  ץראהוךירדמ  הרותה  "דןוכמ  םורדנשת רפכ 

תונמאל30914. ינרות  ןרהאךירדמ  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

ךרה30915. ליגל  הדובעה  תינכת  לחרךירדמ  "חרימז , ביבאמשת לת 

םיכרכ30916.  2 זוע -  םיחךרדמ  ןב  יכדרמ  "גדלוהניר , קרבסשת ינב 

םיכרכ30917.  2 םהרבא -  ןביכרדמ  יכדרמ  םהרבא  ןייטשטיירב ,
ןמלז "חהמלש  םילשורינשת

א30918. לושיבה -  בקעייכרדמ  ןב  יכדרמ  "פסייוו , ןילקורבשת

תעדה30919. בקעייכרדמ  דוד  ןב  יכדרמ  ךורב  "חטור , םילשוריעשת

םיכרכ30920.  2 תולשלתשהה -  יכדרמיכרדמ  לאינד  "עיקסבוטרא , "דשת בח רפכ 

םייחה30921. םייחיכרדמ  ןב  יכדרמ  ןמקילג , "דשורפ  םיקפואסשת

הרהטה30922. םירפאיכרדמ  לאומש  ןב  יכדרמ  "ורנרל , "דעשת מח

רהוטה30923. בקעייכרדמ  ןב  יכדרמ  "זסייוו , "דעשת מח

םיכרכ30924.  3 םרכה -  יכדרמיכרדמ  "הגרבנירג , הנביבעשת םרכ 

הוצמה30925. םייחיכרדמ  ףסוי  ןב  ןרהא  יכדרמ  אמיחפ ,

םיכרכ30926.  2 סרטנוקה -  השמיכרדמ  ףסוי  ןב  הירא  הדוהי  "טבל , דודשאנשת

הליפתה30927. יכדרמ איכרדמ  אמיחפ ,

הבושתה30928. דודיכרדמ  יכדרמ  "ולשרגיונ , םילשוריעשת

םייח30929. )יכרדמ  וילע  ) םייח יכדרמ  "חרבולוקוס , תיליעעשת ןיעידומ 

הרהט30930. יכדרמיכרדמ  "הענמ , דעלאסשת

ףסוי30931. ףסוייכרדמ  יכדרמ  "עסוארטש , םילשורישת

ףסוי30932. םהרבאיכרדמ  ןב  יכדרמ  ףסוי  יקסבומליו ,
"חםייח םילשוריצרת

השמ30933. רכששייכרדמ  יכדרמ  ןב  השמ  "ויקסבורמינז , םילשוריסשת

השמ30934. יכדרמיכרדמ  השמ  "בבונאבילק , םילשוריצרת

םיכרכ30935.  2 םעונ -  יכדרמיכרדמ  םייח  "גןייטשנרב , קרבסשת ינב 

אבא30936. לש  )ויכרדמ  וילע המלש ( ןב  קחצי  "דהקסרב , "דעשת מח

םישוריפל30937. ,סרדמ  ץרפ  ) דוד לאפר  ןאבאס , "ל - ) ומ
"הוהילא םילשוריסשת

םישוריפל30938. םיסנסרדמ  ןב  דוד  לאפר  "דןבס , םילשורישח

.30939< תמאו םולש   > ןוירוג אבא  םרמעשרדמ  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבסשת ינב 

תובא30940. השמשרדמ  ןב  ףלוו  באז  ביל  הירא  ץפח ,
"ובקעי השרו Warsawנרת

לאנברבא30941. ,שרדמ  ןמרדל הדוהי -  ןב  קחצי  לאנברבא ,
"חןנחוי םילשורימשת

.30942< השדח הרודהמ   > הדגא הדגאשרדמ  "אשרדמ  םילשוריכשת

הדגא30943. ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "עישרדמ  שת



םיכרכ30944.  2 הדגא -  המלששרדמ  "דרבוב , נרת

תישארב30945. תדגא  "דשרדמ  סקת .תישארב  תדגא  "דשרדמ  הוקלוז Zholkvaסקת

תישארב30946. תדגא  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "אישרדמ  עשת

.30947< םימ ןעשמ   > תישארב תדגא  "אשרדמ  פקת .תישארב  תדגא  אנליוושרדמ 

ןרהא30948. יבצשרדמ  לאומש  ןב  ןרהא  "גסייוו , 'צרת ץקנומ  Mukachevo

םיכרכ30949.  2 שדח -  רוא  םייחשרדמ  "זשטיוד , קרבעשת ינב 

םלשה30950. אביקע  יברד  תויתוא  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

בויא30951. בויאשרדמ  "אשרדמ  םילשוריפרת

הבר30952. הכיא  המלששרדמ  "טרבוב , הנליו Vilnaנרת

שרוד30953. ןמית ע"פ  תרוסמ  דקונמ ע"פ   > הבר הכיא  שרדמ 
< ןויצ

, ןונ ןב  שרפמ - )  ) םיקילא קודצ ,
( דקנמ  ) "הםדא ןימינבעשת די 

הרכזא30954. הלא  תוכלמשרדמ  יגורה  הרשע  "גשרדמ  גיצפיל Leipzigירת

.30955< קחצי חיש   > הרכזא הלא  יכדרמשרדמ  ןב  קחצי  ןויצ , בהוא 

והילא30956. םייחשרדמ  השמ  ןב  "בוהילא  ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ30957.  3 והילא -  ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  "טוהילא  רימזיא Izmirיקת

םיכרכ30958.  2 ןורכז > - רפס   > והילא והילאשרדמ  שרדמ  "דללוכ  "דשח מח

םיכרכ30959.  2 והילא -  והילאשרדמ  "עלאקזחי , םילשורישת

םיכרכ30960.  2 השדח - > הרודהמ   > והילא ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  "הוהילא  קרבסשת ינב 

םיכרכ30961.  2 לאירא -  רודגיבאשרדמ  ןב  קחצי  "חילאירא , םילשורילשת

ירשא30962. איחישרדמ  ןב  םולש  "טחרק , "דלשת מח

שדוחב30963. ףסוישרדמ  "היבערש , םילשוריסשת

ןימינב30964. ןימינבשרדמ  סירפ , - "טהד םילשוריעשת

אטוז30965. תישארב  םיסנשרדמ  ןב  לאומש  "בתונסמ , םילשוריכשת

אטוז30966. תישארב  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

םיכרכ30967.  3 הדוהי > - תחנמ   > אבר תישארב  "בשרדמ  ערת .הבר  - שרדמ  "ב ערת
"ו ןילרב Berlinצרת

.30968< ןקיטו "י  תכ  > הבר תישארב  "ישרדמ  תכ הבר  תישארב  "ישרדמ  "יתכ תכ

יתבר30969. תישארב  יתברשרדמ  תישארב  םילשורית"ששרדמ 

יתבר30970. תישארב  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

עקרקה30971. תלואג  דודשרדמ  סורג , והיעשי -  "וגרבספלוו , םילשורישת

םיכרכ30972.  2 ןמרביל - > תרודהמ   > הבר םירבד  .הבר ת"ששרדמ  "השרדמ  םילשוריכשת

דוד30973. לאומששרדמ  ןמלז  ןב  המלש  דוד  "גאריפש , יקוולימ Milwaukeeישת

ג30974. דוד -  "הץבוקשרדמ  םילשורינשת

םיכרכ30975.  2 דוד -  ולשרדמ  סחוימ  .דיגנה  םהרבא  ןב  "זדוד  םילשורישת

םיכרכ30976.  2 אמוי -  דחד  ריתישרדמ  תיב  "זתאצוה  ריתימשת תיב 

ארזע30977. שרדמו  לאינד  םיסנשרדמ  ןב  לאומש  "חתונסמ , םילשוריכשת

.30978< והילא תחנמ   > ירמתאה ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  יקינולש Salonikaפקת

.30979< השדח הרודהמ   > ירמתאה ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  םילשוריסשת

םיכרכ30980.  2 ירמתאה -  ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ30981.  2 רואיבה -  דודשרדמ  ןב  הידעס  "חיראמדלא , ונואנשת תירק 



הדגה30982. דייעסשרדמ  ןב  חמצ  "דןהכה , "דשח מח

תומש30983. לודגה -  "דשרדמ  ערת .לודגה  - שרדמ  "ד ערת
"א ןילרב Berlinפרת

ארקיו30984. לודגה -  "ץשרדמ  רת .לודגה  - שרדמ  "צ רת
"ב קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ30985.  2 לודגה -  "חשרדמ  ישת .לודגה  - שרדמ  "ח ישת
"ג ןודנול Londonכשת

םיכרכ30986.  10 "ק > - הומ  > לודגה .קוקשרדמ  ברה  דסומ  .לודגה  "זשרדמ  םילשורינשת

.30987< הלוגסה ןוחרי  ךותמ   > םירבדל לודגה  באזשרדמ  םחנמ  - הדיסח , "ה צרת
"ב םילשורישת

הרות30988. ירדח  הארוה  הארוהשרדמ  שרדמ  הארוה  "איתב  "דפשת מח

הרות30989. ירדח  הארוה  ףסוישרדמ  "פידשמ , קרבשת ינב 

םייחה30990. המלששרדמ  דוד  ןב  לשיפ  םייח  "גןייטשפא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ30991.  3 ץפחה -  אפורהשרדמ  המלש , ןב  "אהירכז  םילשורינשת

אתליכמה30992. היצנו Veniceש"ה.אתליכמ ש"השרדמ 

המכח30993. ירמא  תירבעה -  הצילמה  קחצישרדמ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חעדיבא , םילשוריצרת

.30994( תירבעה הצילמב  תישארב "  )" תירבעה הצילמה  קחצישרדמ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חעדיבא , םילשוריצרת

ברה30995. םילשורישרדמ  ברה , שרדמ  "זתדוגא  םילשוריצרת

םיכרכ30996.  3 האופרה -  בילשרדמ  הדוהי  םחורי  ןב  השמ  - ןאמלרפ , "ו פרת
"ד ביבא Tel Avivצרת לת 

םימיה30997. ירבדו  הימחנ )  ) ארזע בויא  רואיבו  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

עשויו30998. עשויושרדמ  "טשרדמ  םילשוריכרת

.30999< םייח לשא   > עשויו עשויושרדמ  ,שרדמ  אנליוו

םיכרכ31000.  2 תוילגרמ > - תרודהמ   > הבר ארקיו  יכדרמשרדמ  "גתוילגרמ  קרוינשת וינו  םילשורי 

א31001. השעמו -  יבצשרדמ  ןב  םוחנ  םהרבא  ץיבוריאמ ,
"אהדוהי קרוי New Yorkשת וינ 

אטוז31002. ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "עישרדמ  שת

םיכרכ31003.  2 אטוז -  אטוזשרדמ  "דשרדמ  ןילרב Berlinנרת

.31004< בלחב תוצחור   > תוליגמ עברא  לע  אטוז  םרמעשרדמ  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבסשת ינב 

שדח31005. ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

הרותה31006. לע  שדח  טנאמדשרדמ 

ב31007. היקזח -  היקזחשרדמ  "אףונטק , םילשורינשת

םימכח31008. רשאשרדמ  קחצי  ןב  רזעילא  םחנמ  "ורלהאמ , בוקרק Cracowסרת

םימכח31009. לאימעשרדמ  "פהברא , םילשורישת

םיכרכ31010.  5 השדח > - הרודהמ   > םימי תדמח  ףסוישרדמ  ןב  םלש  "דיזבש , םילשוריעשת

.31011< הנוהכ תונתמ   > אתבר תוליגמ  שמח  .דשרדמ  " נש .יקינולש  "ד.שרדמ  יקינולאשנש

.31012< הבר שרדמ   > תולגמ שמח  "טשרדמ  ער .הבר  "טשרדמ  ורזפ Pesaroער

םידיסח31013. ,שרדמ  ןמרוק דיסחה -  לאומש  ןב  הדוהי 
"ורזעילא קרבסשת ינב 

תוריתיו31014. תוריסח  תוריתיושרדמ  תוריסח  "זשרדמ  ,ערת ןודנול

יטוקיל31015. "ץ -  ירהמ "י  תכ לאלכת  תורתיו -  תורסח  שרדמ 
.לאלכתןשוש "גשרדמ -  םילשורינשת



הדוהי31016. ןב נשרדמ  הדוהי  "וץיפש , ןפואכרת  Ofen

ןתנוהי31017. עטנשרדמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ31018.  3 ףסוי -  בילשרדמ  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "וצופאש הסדוא Odessaסרת

ץבשת31019. תנתכ  רואב  םע  ונדמלי  ןהכהשרדמ  םולש  "דסייוו , כשת

"ץ31020. בעי םחנמשרדמ  ןב  ןויצ  - ןב בקעי  ןוסלדנמ ,
"אןהכה Lodzערת זדול '

לארשי31021. ןימינבשרדמ  ןב  לארשי  "זרגרבדלוג , יניאס Seiniסרת

ןנוכ31022. קחצישרדמ  "טרגניצ , הזרוגדופ Podgorzeנרת

ןנוכ31023. .ןנוכ ת"חשרדמ  ,[ת"ח,שרדמ  אקארק

םיכרכ31024.  2 הבותכ -  ילתפנשרדמ  ןב  הדוהי  רדנסכלא  תוילגרמ ,
לה "גץריה  השרו Warsawפקת

םישוריפל31025. בוזירטסמשרדמ  קחצי  ןב  לשיפ  "סרזעילא  הוקלוז Zholkvaקת

ןכשמה31026. תכאלמ  ןמחנשרדמ  ןב  בקעי  "דדלפנרטש , סומעשח הלעמ 

רפסמ31027. יכדרמשרדמ  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "בםירפא  שקפ Paksערת

ררועמ31028. השמשרדמ  ןב  ףלוו  באז  ביל  הירא  ץפח ,
"זבקעי ,סרת בושטידרב

השמ31029. ןהכהשרדמ  המלש  ןב  השמ  "חטכאנ , ןילרב Berlinפרת

השמ31030. ריאמשרדמ  ןב  יתבש  "זהייפלא , םילשורימשת

א31031. השמ -  שרדמ 
םייח ןב  יכדרמ  השמ  ןרטשנגרומ ,

לארשי
 - "א צרת
"ה ,צרת אשראוו

םיכרכ31032.  5 השמ > - יכרדמ   > השמ םייחשרדמ  ןב  יכדרמ  השמ  ןרטשנגרומ ,
"זלארשי םילשוריסשת

ילשמ31033. "גשרדמ  נרת .ילשמ  "גשרדמ  הנליו Vilnaנרת

ילשמ31034. "זשרדמ  ער .ילשמ  "זשרדמ  אטשוק Istanbulער

.31035< םישרפמה לכ  םע   > ילשמ ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "בישרדמ  םילשוריפשת

.31036< םהרבא ערז   > יתבר ילשמ  ,שרדמ  ביל הדוהי  הירא  ןב  םהרבא 
"גקאשילישאוומ הנליו Vilnaצקת

.31037< הרצק ךרדב  קיפסמ  רואיב   > יתבר ילשמ  "אשרדמ  כרת .ילשמ  "אשרדמ  ,כרת ןיטטעטש

םיכרכ31038.  2 "י > - תכ  > לארשי תלוגס  לארשישרדמ  "בןהכה , ביבאלשת לת 

םיכרכ31039.  2 לארשי -  תלוגס  לארשישרדמ  "דןהכה , םילשורינשת

תורבדה31040. תרשע  .תורבדה ת"ששרדמ  תרשע  - "שרדמ  ביבא Tel Avivשת לת 

תורבדה31041. תרשע  המלששרדמ  ןיצק , לואש -  ןיצק ,

.31042< לודגה תיב   > תורבדה תרשע  "ושרדמ  מרת .תורבדה  תרשע  ,שרדמ  אשראוו

םיכרכ31043.  3 תורבדה -  תרשע  לודגהשרדמ  רזעילא  "איבר  םילשוריצרת

.31044< םינובנ תניב   > האילפ האילפשרדמ  "גשרדמ  השרו Warsawנרת

.31045< רזעילא קשמד   > האילפ אפילשרדמ  רזעילא  "בםולבסייוו , הלשימרפ Przemyslפרת

םיכרכ31046.  2 "ץ > - בשת תנתכ   > האילפ ןהכהשרדמ  יבצ  ןב  םולש  "אסייו , קרוי New Yorkלשת וינ 

םיכרכ31047.  2 האילפ -  בילשרדמ  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  "ורדוגיוו , םילשוריפרת

.31048< לופלפו דודיח  רואיב   > שדחה האילפ  האילפשרדמ  "עשרדמ  בוקרטויפ Piotrkowרת

םחנמ31049. ןורכז  רואיב  םע  האילפ  סחניפשרדמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אץיבוקבל , בוקרטויפ Piotrkowסרת



.31050 - "ז י"ז טה תואמב  תונשרדה  תטישל  האילפ , שרדמ 
הדוהיסיפדת ןב  לאומש  בקעי  ןגלגיפש , תמר 

.31051< סחנפ תעבג  םע   > סחנפ אבאשרדמ  םהרבא  ןב  סחניפ  "גאריפש , םילשוריישת

סחנפ31052. יקוסיוומשרדמ  לאומש  ןב  "הסחניפ  ןודנול Londonנקת

סחנפ31053. בקעישרדמ  ןב  ןועמש  סחנפ  "הץרפ , םילשורינשת

םיכרכ31054.  3 סחנפ -  אבאשרדמ  םהרבא  ןב  סחניפ  "ןאריפש , דודשאשת

שדחה31055. סחנפ  אבאשרדמ  םהרבא  ןב  סחניפ  "עאריפש , השרו Warsawרת

.31056< תמאו םולש   > םירחא םינפ  םרמעשרדמ  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבסשת ינב 

יתבר31057. אתקיספ  "םשרדמ  רת .יתבר  "מאתקיספ  רת

יתבר31058. אתקיספ  "ושרדמ  סקת .יתבר  "ואתקיספ  בולקש Shklovסקת

הרות31059. ןורתפ  ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

םיקידצ31060. ףסוישרדמ  ןב  יבצ  קחצי  "טיקצודורב , ,נרת בושטידרב

ןויצ31061. ןויצשרדמ  ישרוד  "אללוכ  "דפשת מח

.31062< השדח הרודהמ   > ףנע הפי  םע  תלהק  קחצישרדמ  ןב  לאומש  הפי , - "היזנכשא םילשוריעשת

ג31063. םירמא - > תפיסא  הנוהכ , תונתמ   > הבר שרדמ 
( תלהק הכיא , םירבד , תור , רבדמב , "ג( ערת .הבר  "גשרדמ  השרו Warsawערת

תולגמ31064. הרות  תובר - > שרדמ   > הבר .הבר ש"השרדמ  היצנו Veniceש"השרדמ 

.31065< טסקט  > הבר הברשרדמ  "זשרדמ  םילשוריסשת

בקעי31066. יבר  ינינפה , היעדי  יבר  ישוריפ   > הבר שרדמ 
< רלדא ר"י  "דןדמע , ירת .הבר  "דשרדמ  "מירת דפפ

.31067, רבדמב ארקיו ,  ) ב תובר - > שרדמ   > הבר שרדמ 
( תולגמ "אםירבד , לרת .הבר  "אשרדמ  השרולרת  Warsaw

א31068. ריע - > תובוחר  םירובג -  ריע   > הבר שרדמ 
( תישארב ןמלז( המלש  השמ  - יולה , "ג ירת

"ז היסורפירת גרובסינהוי ,

תולגמ31069. הרות  תובר - > שרדמ   > הבר "אשרדמ  עת .הבר  - שרדמ  "א עת
"ב עת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

.31070( תישארב  ) א הבר -  "זשרדמ  נרת .הבר  "זשרדמ  השרו Warsawנרת

תלהק31071. הכיא , םירבד , תובר - > שרדמ   > הבר "חשרדמ  סקת .הבר  "חשרדמ  הוקלוז Zholkvaסקת

.31072< הנוהכ תונתמ   > הבר .הבר ת"בשרדמ  ת"בשרדמ  םדרטסמאת"א - 

.310735 םירמא > - תפיסא  הנוהכ , תונתמ   > הבר שרדמ 
הברםיכרכ "דשרדמ  עודישח אל 

םיכרכ31074.  7 ראות > - הפי   > הבר קחצישרדמ  ןב  לאומש  הפי , - "ביזנכשא טריפ Fuerthנת

םיכרכ31075.  3 תובר > - שרדמ   > הבר "ושרדמ  כרת .הבר  "ושרדמ  ןילרב Berlinכרת

.310764 "א > - ירהמ שוריפ  הנוהכ , תונתמ   > הבר שרדמ 
קיזייאםיכרכ קחצי  - ןייטשנכייא , "ד לרת

"ה בובל Lvovלרת

םיכרכ31077.  5 שטייט > - ירבע  הנוהכ , תונתמ   > הבר "חשרדמ  מרת .הבר  "חשרדמ  השרו Warsawמרת

םיכרכ31078.  2 תובר - > שרדמ   > הבר "בשרדמ  ער .הבר  "בשרדמ  אטשוק Istanbulער

םיכרכ31079.  8 םגרותמו > - שרופמ   > הבר )שרדמ  ךרוע  ) יולה ךלמילא  "זןייטשפא , ביבאטשת לת 

םיכרכ31080.  4 םילחנה > - דשא  הנוהכ , תונתמ   > הבר "גשרדמ  רת .הבר  - שרדמ  "ג רת
"ה הנליו Vilnaרת

.310815 םירמאמ > - תפיסא  הנוהכ , תונתמ   > הבר שרדמ 
"חםיכרכ לרת .הבר  "חשרדמ  השרו Warsawלרת

םיכרכ31082.  2 אנליוו > -  > הבר הברשרדמ  אנליושרדמ 



םיכרכ31083.  6 לשגו > - תרודהמ   > הבר .אשרדמ  " סשת .הבר  "אשרדמ  םילשוריסשת

םיכרכ31084.  8 יעדמ > - שוריפ  םע   > הבר המלששרדמ  ןב  הירא  השמ  - ןיקרימ , "ז ישת
"ז ביבא Tel Avivכשת לת 

.31085< שידיאב שוריפ   > הכיא הבר  ןועמששרדמ  יקסנוד ,

.31086< שידיאב שוריפ   > רתסא הבר  ןועמששרדמ  "ביקסנוד , לואירטנומכשת

הנוי31087. יפנכ  רואיב  םע  "ש  הש לע  הבר  הנוישרדמ  ןב  ךורב  "וןוזלטא , השרו Warsawלרת

הנוי31088. יפנכ  שוריפ  םע  "ש  הש לע  הבר  הנוישרדמ  ןב  ךורב  "וןוזלטא , השרו Warsawלרת

ריאמה31089. רוא  שוריפ  םע  הבר  רסיאשרדמ  ןב  ךונה  ךונח  ריאמ  ישי , ןב 
"חחספ םילשוריצרת

שארמ31090. ארוק  שוריפ  םע  הבר  ץריהשרדמ  ילתפנ  ןב  לאומש  ןרהא  כ"ץ ,
"אןהכה בושטידרב Berdichevעקת

.31091< שידיאב שוריפ   > תלהק הבר  ןועמששרדמ  "זיקסנוד , לואירטנומכשת

.31092< שידיאב שוריפ   > תור הבר  ןועמששרדמ  "ביקסנוד , לואירטנומכשת

םיכרכ31093.  4 דיגנה -  דוד  יבר  דיגנהשרדמ  םהרבא  ןב  "דדוד  םילשוריכשת

םיכרכ31094.  2 ייחב -  וניבר  הואלחשרדמ  ןבא  רשא  ןב  "טייחב  השרו Warsawלרת

דיגנה31095. דוד  וניבר  דיגנהשרדמ  םהרבא  ןב  "דדוד  הירדנסכלא Alexandriערת

םיכרכ31096.  2 שדוק - > תרדה   > שדחה תור  "א)שרדמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  השרו Warsawכרת

בוט31097. "ש  ביר רזעילאשרדמ  ןב  לארשי  בוט , םש  "ולעב  םילשוריסשת

בוט31098. "ש  ביר לארשישרדמ  ןב  ביל  הדוהי  "זםהרבא , טמק Kecskemetפרת ' צק

םיכרכ31099.  2 "י -  בשר םהרבאשרדמ  ןב  רשא  דועסמ  "אםלושמ , ביבאעשת לת 

תומושר31100. היחתפשרדמ  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , ביבאכשת לת 

.31101< - בוט לכ  אלמ  רקי  שוריפ   > בוט רחוש  שרדמ 
ילשמ "דלאומש , לרת .לאומש  "דשרדמ  השרו Warsawלרת

םילהת31102. "מ - > ארה רואב   > בוט רחוש  ריאמשרדמ  בקעי  ןב  השמ  ןורהא  "ההוודאפ , השרו Warsawכרת

.31103, לאומש םילהת , ןהכה - > "י  רהמ  > בוט רחוש  שרדמ 
ןושמשילשמ ןב  קחצי  "דןהכ , השרו Warsawנרת

ילשמ31104. לאומש , בוט -  רחוש  "גשרדמ  צקת .לאומש  "גשרדמ  בוקלידס Sudilkovצקת

.31105< ןוצר שקבי   > בוט רחוש  יולהשרדמ  השמ  ןב  יולה  םירפא  "אץיוורוה , בובל Lvovירת

ילשמ31106. בוט -  רחוש  "דשרדמ  לרת .ילשמ  "דשרדמ  השרו Warsawלרת

בוט31107. רחוש  "דשרדמ  נקת .םילהת  "דשרדמ  האנלופ Polonnoyeנקת

בוט31108. רחוש  .םילהת ת"ץשרדמ  םדרטשמאת"ץשרדמ 
Amsterdam

בוט31109. רחוש  "אשרדמ  כרת .ילשמ  .]שרדמ  "א כרת ]Lemberg

.31110< הזינג "י  תכ "י  פע  > םירישה ריש  ךרועשרדמ  םייח  ףסוי  "ארמיהטרו , םילשורימשת

םירישה31111. ריש  םירישהשרדמ  ריש  "זשרדמ  םילשורינרת

המלש31112. המלששרדמ  "גזוזאמ , נשת

הדגאל31113. רואמה  המלש -  םולששרדמ  ןב  המלש  "חקודצ , םילשורינשת

המלש31114. עשוהישרדמ  ףסוי  ןב  ןמלז  המלש  "גןילביר , םילשוריישת

םיכרכ31115.  3 המלש -  הברשרדמ  ' גמ השמ  ןב  הפיל  כ' - ןהכה , "ח פרת
"ח הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ31116.  3 רבעו -  םש  לירבאשרדמ  םהרבא  "מןילרבע , הנליו Vilnaרת

.31117< רבוב תרודהמ   > לאומש "גשרדמ  נרת .לאומש  "גשרדמ  בוקרק Cracowנרת



לאומש31118. "ושרדמ  פרת .לאומש  "ושרדמ  השרו Warsawפרת

.31119< רבוב תרודהמ   > לאומש "השרדמ  פרת .לאומש  "השרדמ  הנליו Vilnaפרת

.31120< לאומש תדגא   > לאומש ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "וישרדמ  עשת

םיכרכ31121.  3 לאומש -  לאומששרדמ  שרדמ  "חתבישי  "דנשת מח

.31122< א.ל.ס תרודהמ   > תובא תכסמ  לע  לאומש  קחצישרדמ  ןב  לאומש  אדיזוא , "טיד  קרבמשת ינב 

.31123< בתכה ןוכמ   > תובא תכסמ  לע  לאומש  קחצישרדמ  ןב  לאומש  אדיזוא , "איד  םילשוריסשת

םיכרכ31124.  4 תובא -  תכסמ  לע  לאומש  קחצישרדמ  ןב  לאומש  אדיזוא , "היד  היצנו Veniceמש

יתבר31125. לאומש  "ךשרדמ  רת .לאומש  "כשרדמ  ןי Szeczinרת 'צ' צש

.31126< ףונ הפי   > יתבר לאומש  קחצישרדמ  ןב  לאומש  הפי , - "סיזנכשא םילשורישת

םישרפמ31127. המכ  םע  יתבר  לאומש  .לאומששרדמ  "סשרדמ  םילשורישת

םיכרכ31128.  2 החמש -  החסישרפמשרדמ  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "ההחמש  םילשורילשת

ינועמש31129. גילזשרדמ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "טןיקסיד , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ31130.  2 תחא -  הפש  קחצישרדמ  השמ  ןב  םייח  ןויצ  ןב  "היקצבול , םילשוריסשת

.31131< םהרבא לשא   > אשדת םייחשרדמ  טלבדלוג  ריאי -  ןב  סחנפ 
ןועמש ןב  אבא  "חםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ31132.  2 אשדת -  אשדתשרדמ  "זשרדמ  הניומרת

םילהת31133. "בשרדמ  ער .םילהת  "בשרדמ  אטשוק Istanbulער

םיכרכ31134.  2 בוט > - רחוש   > םילהת ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "בישרדמ  עשת

אתבר31135. םילהת  .םילהת ש"ושרדמ  ש"זשרדמ  היצנו Veniceש"ו - 

.31136< רבוב תרודהמ   > בוט רחוש  םילהת  "אשרדמ  נרת .םילהת  "אשרדמ  הנליו Vilnaנרת

םיכרכ31137.  5 תויפלת -  ןהכהשרדמ  המלש  םהרבא  ןב  אטשוק Istanbulת"ףוהילא 

םיכרכ31138.  2 םיאנת -  רסיאשרדמ  לארשי  ןב  ףלאוו  באז  "טןרוהנייא , הנליו Vilnaצקת

תישארבל31139. םיאנת  קחצישרדמ  עשוהי  ןב  ןרהא  יקסרימ ,
( טקלמ "א( םילשוריסשת

םירבד31140. רפס  לע  םיאנת  יבצשרדמ  דוד  - ןמפוה , "ח סרת
"ט ןילרב Berlinסרת

א31141. םיה - > ביתנ   > אמוחנת "דשרדמ  ערת .אמוחנת  "דשרדמ  בוקרטויפ Piotrkowערת

.31142< טסקט  > אמוחנת אמוחנתשרדמ  "זשרדמ  םילשוריסשת

.31143< ןימינב תלחנ   > אמוחנת ןימינבשרדמ  "חןייטשפא , רימוטיז Zhitomirנרת

.31144< - שרדמה רעש  םירמאמה -  רואיב   > אמוחנת שרדמ 
קחציתישארב ןב  יבצ  ילתפנ  "דןמסקו , קרבעשת ינב 

םיכרכ31145.  2 םירמאה > - רואב   > אמוחנת םייחשרדמ  ןב  ריאמ  םהרבא  - ןעזיור , "ח לרת
"ח השרו Warsawמרת

םיכרכ31146.  8 אמוחנת -  אמוחנתשרדמ  אטשוקר"פשרדמ 

םיכרכ31147.  2 ןושאר - > סופד   > אמוחנת .אמוחנת ר"ףשרדמ  "בשרדמ  פר אטשוק Istanbulר"פ - 

םיכרכ31148.  3 יזנכשא > - רואב   > אמוחנת "זשרדמ  מרת .אמוחנת  "זשרדמ  השרו Warsawמרת

םיכרכ31149.  2 "ח > - הוא ירפס   > אמוחנת לאיחישרדמ  ןב  םירפא  םייח  השמ  יזנכשא ,
"עלכימ םילשורישת

םיכרכ31150.  4 ןשיהו - ) ליגרה   ) אמוחנת ןרהאשרדמ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  סשת

םיכרכ31151.  2 ןשיהו -  םודקה  אמוחנת  המלששרדמ  "הרבוב , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ31152.  2 הדות -  ליא  שוריפ  םע  אמוחנת  םהרבאשרדמ  ןב  ליא  "טןצפק , םילשוריעשת



ףסוי31153. ףנעו  ףסוי  ץע  שוריפ  םע  אמוחנת  ףסוישרדמ  ןב  לדנוז  "גךונח  הנליו Vilnaצקת

םיכרכ31154.  4 לש ש"ם -  קותעמושרדמ  ןב  ץקיקמ  לואש  "אילש , פשת

רבעו31155. םש  לש  יתאוחושרדמ  ןב  יסאס  "גןהכה , תפצכשת

והילא31156. שטירזעממישרדמ  ןמחנ  ןב  "ווהילא  ביבאכשת לת 

לארשי31157. ץרא  ןרהאישרדמ  םייח  ןב  ףסוי  "טיבהז , םילשוריישת

הלואג31158. הדוהיישרדמ  לאומש , "דןבא  ביבאישת לת  םילשורי - 

רהזה31159. היפלדליפישרדמ  .ג  " צרת .םיטוקיל  - .רהוז  "ג צרת
"ד היפלדליפ Philadelphצרת

םיכרכ31160.  4 לאומש > - טקל   > רהזה קלאפישרדמ  עשוהי  ןב  לאומש  "וסינפיק , םילשוריכשת

םיכרכ31161.  3 לאומש > - טקל   > רהזה םילשוריישרדמ  .ז  " ישת .םיטוקיל  - .רהוז  "ז ישת
"כ םילשורישת

"ם31162. במרה יקספו  הכלה  ריאמישרדמ  ןב  השנמ  ןימינב  "הןיוול , ,צרת םלשורי

ילבב31163. דומלתב  םיאנתה  לש  הכלה  ןבוארישרדמ  םימחר  ןב  ןויצ  ארזע  דמלמ ,
"גןהכה םילשורישת

םידעומה31164. ילתפנישרדמ  חנ  םש , "טןב  םילשורינשת

הרותה31165. המלשישרדמ  "טקורתשא , ןילרב Berlinנרת

םיכרכ31166.  2 "ל -  זח םישרדמהישרדמ  רצוא  "אךותמ  םילשורינשת

.31167< יקצאסיוו תרודהמ   > ילשמ ילשמישרדמ  "נשרדמ  שת

ןוליפ31168. ינורדנסכלאהישרדמ  "טןוליפ  משת

םילשוריו31169. ןויצ  ףסויישרדמ  "גיבהז , םילשוריכשת

םיכרכ31170.  4 לאומש -  שרדמישרדמ  תבישימ  םישודיחו  תושרד 
"הלאומש "דנשת מח

הליפת31171. השמישרדמ  "מיבר , םילשורישת

.31172< תורבדה תרשע   > תודגאו תודגאוםישרדמ  "דםישרדמ  השרו Warsawפרת

.31173< ללה שרדמ   > תודגאו תודגאוםישרדמ  "דםישרדמ  השרו Warsawפרת

.31174< אשדת שרדמ   > תודגאו תודגאוםישרדמ  "דםישרדמ  השרו Warsawפרת

םילשמו31175. בקעיםישרדמ  םהרבא  "אץנימדלוג , םילשוריפשת

ןוחטבה31176. קחציתדמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח מח

שדוקה31177. ריאמתדמ  ןב  הירכז  והיתתמ  "גרגרבכוה , םילשוריסשת

הנשמ31178. יבצתדמ  רזעילא  "דסניפ , הנליו Vilnaערת

םדא31179. דועסמהמ  "זונינד , דודשאנשת

ךתרות31180. יתבהא  ןימינבהמ  רגולק ,

ךתרות31181. יתבהא  ףסויהמ  הדוהי  יסאגול ,

בישא31182. יטקולמהמ   ) בלסרבמ החמש  ןב  ןמחנ 
( "דויבתכמ "דשח מח

םיכרכ31183.  9 בישא -  ןועמשהמ  ןב  לאיחי  "ויסוב , הינתנעשת

.31184' הל בישא  המלשהמ  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

תשפחמ31185. תא  "המ  םיליבש  " "חןוגרא "דעשת מח

םיכרכ31186.  2 שפחמ -  התא  "המ  םיליבש  " "טןוגרא "דעשת מח

דודל31187. לואש  ןיב  עשוהיהמ  "טךרכב , ןויצענשת רוא 



שעתו31188. ךתשקב  םשהמ  "דםוליעב  "דשח מח

דודמ31189. ךדוד  יולההמ  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "דצייבולוס כשת

ךמעמ31190. לאוש  ךיקלא  םהרבאהמ ה ' ןב  באז  קחצי  "עףעזוי , םילשורישת

.31191" יחרזמ אוה ה" ןילופהמ  "ו.יחרזמה  ,ערת השרו

םידוהיה31192. םה  והימריהמ  ןב  ריאמ  םולש , - "חשיא קרוי New Yorkנרת וינ 

תאז31193. בקעיהמ  םייח  "אןירפס , םילשורימשת

הכימס31194. וז  ןהכההמ  המלש  בקעי  ןב  ןימינב  "ירשיילפ , קרוי New Yorkשת וינ 

ךילהא31195. ובוט  "דץבוקהמ  ןיסנאקסיוומשת יקאוולימ ,

ךילהא31196. ובוט  בדהמ  ןב  לאיתוקי  "וןהכ , םילשוריסשת

ךילהא31197. ובוט  ריאמהמ  המלש  םיסכרונאדילוט ,

בקעי31198. ךילהא  ובוט  בקעיהמ  לאומש  ןב  ןרהא  "גהטאר , םילשורימשת

בקעי31199. ךילהא  ובוט  תיבהמ  תשודקב  םירמאמו  ץבוק ד"ת 
םילשוריתסנכה

ךיתונכשמ31200. ובוט  בדהמ  ןב  לאיתוקי  "וןהכ , םילשוריסשת

"ד31201. בח לע  ךל  עודי  םחנמהמ  "טדורב , "דנשת בח רפכ 

ךתחונמ31202. תודידי  יחהמ  דוד  "חןהכה , םינשת תב 

שדקמה31203. תיבב  תוכוסה  גחב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31204. תיבב  חספה  גחב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "טןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31205. תיבב  תועובשה  גחב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "טןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31206. תיבב  םירופיכה  םויב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31207. תיבב  הנשה  שארב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31208. תיבב  שדוח  שארב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

שדקמה31209. תיבב  תבשב  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

תימויה31210. הדובעה  שדקמה -  תיבב  םויה  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

ירשת31211. יגח  שדקמב -  םויה  ושעי  םחנמהמ  ןב  םהרבא  "זןיטשרוב , םילשוריעשת

ונדמלל31212. אב  הז  ארקמ  יקיהמ  "ולאהשע , עשת

תיעיבשה31213. הנשב  לכאנ  עשוהיהמ  ריאמ , "דןב  תרפאעשת

תיעיבשה31214. הנשב  לכאנ  "דא.אהמ  םילשוריעשת

יברה31215. לש  וריעב  היסורו  "ב  הרא יאישנ  ושע  קחציהמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , תפצשח

ךבוט31216. בר  המלשהמ  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

ךישעמ ה'31217. ובר  והימריהמ  רבונרב , ףסוי -  "סגרובזניג , םילשורישת

םשה31218. ךישעמ  ובר  ףסויהמ  הדוהי  יסאגול ,

םיכרכ31219.  3 היהיש -  אוה  היהש  והילאהמ  "טףלוו , נשת

תונב31220. סויג  לע  תעדל  ךל  בושחש  ריאמהמ  "חלכיז , קרבמשת ינב 

םיכרכ31221.  4 אבס -  יל  רפיסש  רעונלהמ  תוחישמ  "טטקולמ  נשת

םיכרכ31222.  3 יברה -  יל  רפסש  קחציהמ  יול  "ורנורג , םילשוריסשת

"ך31223. נתה יסופד  לע  תעדל  יוארש  םירמאמהמ  "דףסוא  "דשח מח

שיאל31224. השא  םהרבאהמ ' "חדמלמ , םילשוריעשת

רבדה31225. אצי  ללההמ ' "דרמייהטרו , קרבעשת ינב 



יאנליוה31226. רשאוטיגהמ  לאומש  ןב  לקייח  םייח  יקסנול ,
"איולה הנליו Vilnaפרת

ארוב31227. תדובע  לש  ארתב  ךבצלוזארודהמ  .ז  " סת .רודיס  "ז.תוליפת  ךבצלוז Sulzbachסת

םיכרכ31228.  15 אמק -  הדוהיארודהמ  "דרמייהסדליה , קרבשח ינב 

םיכרכ31229.  2 אניינת -  הדוהיארודהמ  "דרמייהסדליה , קרבשח ינב 

תוכלה31230. ברה -  "ע  וש ךותמ  תראובמה  ארתב  הרודהמ 
לאירואתבש "זגרבמל , עשת

יקינולאש31231. יסופדמ  אמק  אבב  תכסמ  רזעלאתורודהמ  "וץיברוה , משת

םיכרכ31232.  8 תורשכןירדהמ -  ינינעב  ינרות  "אףסאמ  םילשורינשת

וננמז31233. תיעב  ןורתפ  ךלמילאוהמ  ןב  היבוט  "וןאמטוג , םילשורישת

ידוהיל31234. והיתתמידוהמ  "דןוסרזלג , םילשוריסשת

לכימ31235. ןורכז  הכ -  הקירפאתוהמ -  ןופצ  ידוהי  תוברתב  "גםירקחמ  דולסשת

לכימ31236. יזנג  דכ -  תוהמ - 
ןופצו היסנות  ידוהי  תוברתב  םירקחמ 

"בהקירפא דולסשת

םייחה31237. אמולבתוהמ  ןב  ףסוי  השמ  "בפ"ל , םילשורילשת

תודהיה31238. יבצתוהמ  םייח  ןב  לאלצב  םולש  "גבוקידצ , הנליו Vilnaערת

רסומה31239. יולהתוהמ  ףסוי  לארשי  "זסיקריס , ,סרת אסעדא

תודיסחה31240. תנשמב  לארשי  לש  לאויםתוהמ  "גןהכ , סשת

תודהיה31241. המלשיהמ  ןב  לליה  רזעילא  "גראוואק , ,צרת םילשורי

ב31242. "ח -  םהרבאמשיהמ ןב  ןועמש  "טיראריח , ביבאסשת לת 

הוקת31243. חתפ  דע  ירזעיבאטטשרבלהמ  ןב  השמ  "זךברעיוא , םילשורימשת

ףסויךלהמ31244. ןב  השמ  "היחמק , בוקרק Cracowעש

םיבכוכה31245. יולהךלהמ  קחצי  ןב  ןבואר  "באדנאל , ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

הרותה31246. םהרבאךלהמ  ןב  היעשי  קחצי  רמייהטרו ,
"דףסוי קרבשח ינב 

תעדה31247. יליבש  ףסויךלהמ  ןב  השמ  "ביחמק , ןילבול Lublinפש

א31248. טפשמ -  םהרבאיכלהמ  "ויזאריש , הינתנעשת

המכחה31249. רעבודיללהמ  ןב  םהרבא  "טלזמ , הנליו Vilnaכרת

םיליסכ31250. וגל  יולהתומלהמ  לואש  ןב  ןועמש  "אץיוורוה , גיצפיללרת  Leipzig

םיכרכ31251.  2 ןועמשרוקמהמ -  "דץילרטס , םילשוריעשת

תירבע31252. תירוקמ  תילאיצוס  בודהכפהמ  "דגרבנדיירפ , םילשוריצרת

ונימיבש31253. הבושתה  ןרהאתכפהמ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ונרודב31254. תונבה  ךוניח  ןרהאתכפהמ  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורינשת

ונייחל31255. ןבוארהשרפהמ  "זיטנזיפ , "דעשת מח

םלש31256. הדוהירהמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  רהה , "טןמ  םילשורינשת

רזעילא31257. "א  ףלוורהמ באז  ןב  רזעילא  םהרבא  "זןורטיצ , םילשוריכשת

םיכרכ31258.  2 אזלעבמ -  "א  בודרהמ רכששי  ןב  ןרהא  "דחקור , שח

.31259( םירוהט םירמא  יטוקיל   ) אזלעבמ "א  בקעירהמ לארשי  "דץלוהפלק , קרבשח ינב 

אגניב31260. "ז  ןויצרהמ יולה  ןתנ  ןב  "הןרהא  םילשורימשת

רפוס31261. "ז  ןועמשרהמ ןב  ןמלז  "טרפוס , םילשוריכשת



.31262< השדח הרודהמ   > רפוס "ז  ,רהמ דלפנירג ןועמש -  ןב  ןמלז  רפוס ,
בד "חהדוהי  דעלאעשת

.31263 - םייח ערז  ץכ -  "ם  רהמ םישנא -  תרובג  יולה -  "י  רהמ
הירא תגאש  לישעה -  "ת ר ' וש םינואג -  ןרהאתפיסא  ןורכז  "עןוכמ  םילשורישת

םיכרכ31264.  2 אזלעבמ -  "י  םולשרהמ ןב  עשוהי  "דחקור , שח

.31265( םירוהט םירמא  יטוקיל   ) אזלעבמ "י  בקעירהמ לארשי  "דץלוהפלק , קרבשח ינב 

םירופ31266. תוישרפ , םינמזו ד ' םידעומ  ףייטש -  "י  יבצרהמ ןב  ןתנוי  "וףייטש , עשת

םיכרכ31267.  5 תורמא -  תישארב  הרות >  > ףייטש "י  יבצרהמ ןב  ןתנוי  "טףייטש , סשת

גארפמ31268. "ל  ןויצרהמ ןב  "מינושרג , םילשורישת

טענב31269. "ם  אהיברהמ םהרבא  ןב  יכדרמ  "וטנב , שקפ Paksסרת

חספה31270. גח  לע  טענב  "ם  אהיברהמ םהרבא  ןב  יכדרמ  "זטנב , סשת

תרודהמ31271.  > םינשוש יחרפ  והילא , די  דניקסיז , "ם  רהמ
< ןרהא ןורכז 

 - ןילבולמ לאומש  ןב  והילא 
 - השמ ןב  דניקסיז  יכדרמ  גרובנטור ,

 - ןילבולמ והילא  ןב  השמ 
"א פשת

םיכרכ31272.  2 ץנימ -  "ם  הדוהירהמ ןב  השמ  "גץנימ , הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ31273.  2 רפוס -  "ם  םולשרהמ בקעי  ןב  השמ  "חרפוס , )פרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

ינרות31274. ףסאמ  קיש -  "ם  ןורכזרהמ "טרפס  םילשורילשת

הרודהמ31275.  > תישארב א תוצמ -  "ג  ירת קיש  "ם  רהמ
< ףסויהשדח ןב  השמ  "הקיש , םילשורינשת

םיכרכ31276.  3 "ת > - וש  > קיש "ם  ףסוירהמ ןב  השמ  - קיש , "מ רת
"ד מרת

םיכרכ31277.  9 קיש -  "ם  ףסוירהמ ןב  השמ  "עקיש , שת

םיכרכ31278.  2 השדח > - הרודהמ   > תוצמ "ג  ירת קיש  "ם  ףסוירהמ ןב  השמ  "וקיש , עשת

םיכרכ31279.  5 הרותה -  לע  םלשה  קיש  "ם  ףסוירהמ ןב  השמ  "נקיש , םילשורישת

תובא31280. סמ ' לע  קיש  "ם  ףסוירהמ ןב  השמ  "טקיש , יניאס Seiniפרת

הפי31281. "ן  לכימרהמ ןימינב  ןב  םוחנ  םחנמ  "להפי , הנליו Vilnaרת

ותנשמו31282. תויח  שריה  יבצ  יבר  תודלות  תויח -  "ץ  ריאמרהמ "זץיבוקשרה , םילשוריסשת

.31283< שדק ירמא   > "ש רזעלארהמ ןב  םולש  "החקור , ביבאכשת לת 

םיכרכ31284.  2 אזלעבמ -  "ש  רזעלארהמ ןב  םולש  "זחקור , קרבמשת ינב 

הרותה31285. לע  ץטליצ  "ש  בילרהמ הדוהי  השמ  ןב  לאומש  "טץליצ , הבלסיטרב Bratislavaערת

םיכרכ31286.  2 יולה -  "א  באזירהמ יכדרמ  ןב  ןרהא  קחצי  אגניטיא ,
"גיולה בובל Lvovנרת

"ד31287. עשוהיירהמ ןב  בוד  רכששי  "דחקור , שח

םיכרכ31288.  2 אזלעבמ -  "ד  עשוהיירהמ ןב  בוד  רכששי  "דחקור , שח

הרותה31289. לע  ןיקסיד  "ל  ןבירהמ ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"הןימינב םילשורימשת

ונמזו31290. "ל  בקעיירהמ ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , קרוי New Yorkשת וינ 

.31291< ותחפשמו  > "ץ צ.בירהמ "דקודצ , תיליעשח ןיעידומ 

םירמנ31292. המלשיררהמ  ןב  םהרבא  "טארקע , היצנו Veniceנש

הציב31293. תורעהו - > םירואיב  םע   > "א יולהשרהמ הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ה( םילשוריעשת

הציב31294. םינויצו - > םירואיב  םע   > "א יולהשרהמ הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ו( םילשוריעשת



םיכרכ31295.  18 ךוראה -  "א  יולהשרהמ הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
באז קחצי  רעיאמ , "א - ) שרהמ "ה( כשת

םיכרכ31296.  10 ראובמה -  "א  םוחנשרהמ ןב  לאומש  "אץלוהנרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ31297.  3 םינויצו -  םירואיב  םע  "א  םחנמשרהמ םייח  ןב  ןימינב  "פןורבלייה , םילשורישת

םיכרכ31298.  2 "ם -  השמשרהמ ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"הןהכה םילשורינשת

ןורחאה31299. קסופה  "ם  םהרבאשרהמ ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"ואבא טשת

"ס31300. שה לע  "ם  השמשרהמ ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"הןהכה םילשורינשת

םיכרכ31301.  2 ןהכה -  "מ  דודשרהמ ןתנ  ןב  ריאמ  לאומש  רדנלוה ,
"זןהכה ביבא Tel Avivטשת לת 

המלש31302. ןב  םהרבא  יבר  ישוריפב  "ג  סר זעובתואבומ  1943ןהכ ,

רוכזי31303. רפס  בודנלב -  הליהקהצנילגומ , "ברפס  ביבאלשת לת 

ןויעל31304. ןרהאשגומ  "הןהכ , םילשורינשת

בזועו31305. יזיזעהדומ  קותעמ  ןב  בקעי  "א,דאדח , שת ], הבר ג'

ןילבמד31306. הליהקץיזדומ -  "טרפס  ביבאכשת לת 

הניבל31307. בילעדומ  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןיפל , ןילרב Berlinמקת

םיכרכ31308.  9 הניבל -  ןמלזעדומ  ןב  יבצ  "גגרבטור , קרבעשת ינב 

העקבל31309. םיסכרהו  הניבל  ןושמשעדומ  ןב  ףלוו  ןימינב  "חםייהנדייה , הנליו Vilnaמרת

.31310, הניבל הניבלעדומ  "זעדומ  ,מרת םלשורי

םיכרכ31311.  2 סנואו -  יתבשאעדומ  ןב  םייח  "חיתבש , בובל Lvovנקת

לארשי31312. תיבל  העדומ  לארשי -  תיבל  ןרהאאעדומ  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , ואלסרב Breslauירת

.31313< יאמ סופדב  םיספדנה  םירפס  לע  עידומ   > הבר השמאעדומ  "ליאמ , ץמ Metzקת

.31314< הדוהי ערז   > בילהעדומ הדוהי  - גרובלראק , "ח צקת
םיהלדרהמ  Roedelheim

תעד31315. יוליגו  דאדגבמהעדומ  והילא  ןב  םייח  "ף,ףסוי  רת ], םלשורי

תעד31316. יולגו  והילאהעדומ  ןב  םייח  "ץףסוי  רת

ןויצ31317. תרשבמ  באזהעדומ  והילא  ןב  לשה  עשוהי  ןיוול ,
"םיולה הנליו Vilnaרת

.31318< הלרע לש  םיגורתא  ןינעב   > הבר הברהעדומ  "והעדומ  "דרת מח

הבר31319. םידרפסההעדומ  "טתוללוכ  םילשוריכרת

תיעבט31320. ןושמשתועדומ  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

ץראה31321. לכב  תאז  הליהקתעדומ  "ט.האיציניוו  היצנו Veniceסש

ןויצע31322. רה  דע  )אנליוומ  ךרוע  ) ןרהא 'ל , "אגיב תובשעשת ןולא 

םיכרכ31323.  2 םילשורי -  דע  הדוהיןיזולוומ  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - - רב "ט צרת
ביבא Tel Avivת"ש לת 

םיכרכ31324.  2 סקנפ -  מרעשילאקיזומ  א , "זןייטשנרב , אנליופרת

הלבקו31325. והיתתמהקיזומ  "בןוסרזלג , םילשוריסשת

וריבחל31326. חלוסו  ןרהאלחומ  "גיאכז , םילשוריעשת

םיליבקמ31327. הדוהיםיביטומ  "דןמאנ , םילשוריעשת

הפוקתה31328. ירגתא  הדוהילומ  "היול , םילשורינשת



רודה31329. תויעב  רכששילומ  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"ובוד וקיסכמכשת

םיכרד31330. יכלוהו  הניעטו  הקירפ  תוכלה  ךרדב -  לאפרךכילומ  "בןרטש , לאומשפשת תעבג 

םייחםיגולונומ31331. ןב  םהרבא  .]רגניזלש , "ז ישת ], םילשורי

הזילעה31332. הירק  שטאקנומשטאקנומ 

הרודס31333. הנומאל  םתיעב  םכימשג  ןהכהיתתנומ  לדניז  ךונח  "פץכ , קרבשת ינב 

דוסיה31334. רזעלאדסומ  "חץיברוה , םילשוריישת

קוק31335. ברה  קוקדסומ  ברה  "חדסומ  םילשוריצרת

ןאקשאפ31336. שוהוב  שוהובתודסומ  "ותודסומ  קרבנשת ינב 

הנומאה31337. יולהתודסומ  השמ  ןב  הירא  יכדרמ  "דםיובנסינ , קרוי New Yorkפרת וינ 

דומלתה31338. תורפסב  םיראתו  לואשתודסומ  םהרבא  "זרימא , םילשורילשת

לארשי31339. ץראב -  הטילפה  תיראש  לארשיתודסומ  - ץראב הטילפה  תיראש  "ודעו  ,טשת םילשורי

לבת31340. ןהכהתודסומ  ריאמ  ןב  דוד  "פןזיוהנזירפ , קת

הפוריאב31341. הרות  .קתודסומ  לאומש  "זיקסרימ  טשת

הפ31342. לעבש -  הרות  יכדרמתודסומ  בקעי  ןב  םייח  "טןוסנשריה , םילשורימרת

.313439 אריווקסוניתודסומ -  תודסומ 

היעשי31344. השמידסומ  ןב  גילז  היעשי  "הןירפלייה , הנליו Vilnaנרת

הקלאיו31345. הליהקיטסומ  "ורפס  ביבאלשת לת 

ךלוהו31346. באףיסומ  ןינב  "עתבישי  םילשורישת

.31347< םירואיבו םישודיח   > תבשה "ד,ךסומ  באב יכדרמ -  םהרבא  ץיבודיוד ,
"אףסוי םילשוריעשת

.31348< תורעה םע   > תבשה ףסויךסומ  "ד , באב דוד -  "זרנרו , םילשוריסשת

םיכרכ31349.  2 "י -  שר דודףסומ  ריאמ  םש , "הןב  םילשורימשת

םיכרכ31350.  1879 שדוק -  תבש  ןמאנףסומ  "פדתי  קרבשת ינב 

םייחרסומ31351. בקעי  ןב  לאקזחי  "אאנרס , ,שת םילשורי

תובא31352. השמרסומ  "הרטייל , קרוישת וינ   New York

שוריפ31353. םע  ךיבא -  ןמלזרסומ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןהכה םייח  המלש  רניבא , "גןהכה -  "דעשת שח

םיכרכ31354.  2 ךיבא -  לאוירסומ  ןב  והילא  "ורלימ , םילשוריסשת

היארה31355. תודמו  ךיבא  ןמלזרסומ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

הכלה31356. ןוא  יולהרסומ  דוד  ףסוי  "בןייטשפא , לשת

הגהנה31357. נוא  "ש)רסומ  אר  ) לאיחי ןב  "הרשא  בוקרק Cracowצר

הפוקתה31358. יעוריא  ןהכהרסומ  גילז  רשא  ןב  ףסוי  "אןייטשניבור , רפסעשת תירק 

.31359< רזעלא תחמש   > םייח יקיפא  ךרד  רסומ 
 - םירפא ןב  יבצ  םחנמ  םואבדלוג ,

ןנחלא ןב  החמש  רזעלא  ןאמרסאוו ,
םנוב

"ח םילשוריסשת

ךרד31360. ריאמ  ךרד  םירפארסומ  ןב  יבצ  םחנמ  "וםואבדלוג , םילשוריסשת

שבד31361. תורעי  תושרד  עטנרסומ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , אילאראווכרת .ס 

םיכרכ31362.  2 םולשרסומ ה - ' ןב  ריפוא  'י , "גגנט ןויצלסשת ןושאר 

םיכרכ31363.  2 דומלתהו -  ארקמה  בודרסומ  ןב  ןמלז  המלש  "חסניפ , םילשורישת



םיכרכ31364.  2 הנשמה -  רברסומ  בוד  ןב  ביל  הדוהי  - גרובזניג , "ט צרת
"ג סיאולשת .טס   St. Louis

השרפה31365. לאכימרסומ  ןב  לאומש  "פץרפ , וקיסקמשת

לכשה31366. ףלאוורסומ  באז  ןב  לבייפ  "אלאקזחי  ןילבול Lublinסרת

לכשה31367. ןואגרסומ  ארירש  ןב  "כייאה  ןילרב Berlinרת

לכשה31368. ידאלמרסומ  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  עודיירת אל 

לכשה31369. ףסוירסומ  "גןג , רימזיא Izmirרת

לכשה31370. לאומשרסומ  ןב  ףסוי  ןנחלא  "בןמצרה , קרבנשת ינב 

לכשה31371. ןרהארסומ  ןב  ףסוי  קדצ , - "חןהכ ןודנול Londonלרת

.31372< שדח הרודהמ   > לכשה ןואגרסומ  ארירש  ןב  "פייאה  םילשורישת

לכשה31373. ךירנייהרסומ  םיכאוי  "ט]הפמאק , ירת ]Berlin

לכשה31374. עשוהירסומ  "טץכרב , קרבעשת ינב 

הרותה31375. ןרהארסומ  םייח  ןב  לליה  "דדניקטיוו , םילשורישת

תודהיהו31376. הרותה  בקעירסומ  השמ  ןב  לאומש  ןרהא  "בתרמת , הנליו Vilnaערת

תעדו31377. באזרסומ  המלש  "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
לביפ לאקזחי  "חןב  הנליו Vilnaכרת

םיכרכ31378.  3 תעדו -  דודרסומ  "זיקסרבופ , קרבנשת ינב 

לא31379. תיב  גהנמכ  רפוש  תעיקתל  בלה  תוררועתהו  - רסומ  יחרזמ קחצי  ןב  םולש  יבערש ,
םהרבא םייח  "אןיגאג , םילשוריעשת

דועיו31380. ריאמרסומ  "דהראימ , "דשח מח

המכח31381. םולשרסומ  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "טרפוס , םילשוריעשת

םימכח31382. ףסוירסומ  ןב  קחצי  "זםירש , םילשורימשת

םיכרכ31383.  8 םלשה -  םימכח  ףסוירסומ  ןב  קחצי  םירש , והילא -  "דםירש , ביבאשח לת 

ירצונ31384. רסומ  תמועל  ידוהי  והילארסומ  גזומא , הפיחהפיחןב 

בל31385. חמשי  השנמרסומ  םירפא  "חןהכ , םילשוריישת

בבל31386. םהרבארסומ  לאיחי  ןב  םחנמ  השמ  "הרבליז , קרבנשת ינב 

רפוש31387. תעיקת  םדוק  בלה  תוררועתהל  ןברסומ  םולש  יבערש , קחצי -  ןייטשנבול ,
יחרזמ "וקחצי  "דעשת מח

םיכלמ31388. ףסוירסומ  ןב  היעשי  "דןינאמור , היצנו Veniceקת

םיכלמ31389. לאומשרסומ  ןב  קחצי  השמ  "חיזנכשא , הבודפ Paduaלרת

השדח31390. הרודהמ  םימוחנת -  סוכ  םיכלמ -  לאומשרסומ  ןב  קחצי  השמ  "ביזנכשא , םילשוריפשת

עמש31391. את  תחילס  םיכלמ -  ףסוירסומ  ןב  היעשי  "בןינאמור , םילשוריפשת

םיפוסוליפה31392. קאחסאירסומ  - ןבא "וןינח  ןימד Frankנרת טרופקנרפ 

"ם31393. שלה ירסומ  םיקידצה -  "דםיטוקילירסומ  תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ31394.  4 "ם -  במרה "ם)ירסומ  במר  ) ןומימ ןב  ,ת"שהשמ  טסעפאדוב

םיכרכ31395.  4 "ה -  לשה יולהירסומ  םהרבא  ןב  היעשי  "טץיוורוה , םילשורימשת

הרותה31396. לאיחיירסומ  זבלא , רשא -  םייח  "וגניקרא , "דעשת מח

בקעי31397. ןהכהירסומ  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבפשת ינב 

קצלק31398. - ירסומ  ביל ףסוי  קידננ , ןרהא -  רלטוק ,
לאקזחי "הןייטשנול , קרבעשת ינב 

ץישבייא31399. ןתנוהי  וניבר  עטנירסומ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "דץישבייא , קרבכשת ינב 



בוטדעומ31400. םוי  ןב  יכדרמ  "וןוספיל , ביבא Tel Avivשת לת 

.31401< דעומ תיב  "א -  בשרהל שדוקה  תדובע  לע   > דוד דעומ 
א קחצי - ןב  דוד  "זןאנוב , םילשורימרת

דוד31402. לאפרדעומ  ןב  דוד  ,ת"קהלודלימ , םדרטשמא

יח31403. לכ  ןהכהדעומ  ילתפנ  ןב  ףסוי  "הץראווש , Kleinwardeinפרת
דרונילק

.31404< השדח הרודהמ   > יח לכ  ןהכהדעומ  ילתפנ  ןב  ףסוי  "דץראווש , נשת

יח31405. לכל  בקעידעומ  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "א כרת
"ב יקינולש Salonikaכרת

.31406< השדח הרודהמ   > יח לכל  בקעידעומ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ קרבעשת ינב 

יח31407. לכל  םילשורידעומ  "א  שחג אשידק  "זארבח  םילשורילשת

בא31408. לאכימידעומ  "זןיקצורוס , דווקילעשת

א31409. והילא -  קחציידעומ  ןב  והילא  היריבןוטיב 

םירופו31410. הכונח  השמידעומ ה - ' ןב  ןושרג  לאירא  "חיקסבונרט , םילשוריסשת

הדוהיידעומ ה'31411. "חרגאנ , ונרוויל Livornoסקת

בקעיידעומ ה'31412. ןב  הדוהי  רא , ' "חגנ ונרוויל Livornoסקת

בלסרבמידעומ ה'31413. החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

דעומה31414. לוח  ףסויידעומ ה - ' ןב  יתבש  "איול , קרבסשת ינב 

ונרווילידעומ ה'31415. .ד  " לרת .רוזחמ  "ד.תוליפת  ונרוויל Livornoלרת

ףסויידעומ ה'31416. "אהליבט , תפצעשת

זראידעומ ה'31417. "זוהילא , םילשוריעשת

םיכרכ31418.  2 םייחידעומ ה - ' ןב  םלושמ  "גימלושמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ31419.  3 םולשידעומ ה - ' ןב  ריפוא  'י , "חגנט "צסשת לשאר

םיכרכ31420.  4 הדוהיידעומ ה - ' "חיאלוזא , וכעעשת

םיכרכ31421.  2 הנביבידעומ ה - ' םרכ  "טתבישי  הנביבסשת םרכ 

םיכרכ31422.  2 םילגר - ) שלש  ' ) ונרווילידעומ ה .רוזחמ  "א.תוליפת  ונרווילישת

םיכרכ31423.  2 דעומ -  יאירקו  םילשוריידעומ ה ' .ג  " רת .רוזחמ  - .תוליפת  "ג רת
"ד םילשורירת

םיכרכ31424.  2 הכרבל -  ךורבידעומ ה ' והילא  "גשטעפעק , םילשוריסשת

"י31425. ראה ףסויידעומ  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריסשת

ץראה31426. לאירזעידעומ  "סלאירא , םורדשת רפכ 

םיכרכ31427.  2 "ח -  רגה והיתתמידעומ  "פיאבג , םילשורישת

םיכרכ31428.  3 רפוסה -  לאומשידעומ  ןב  השמ  "טרפוס , ןודנולעשת

"ה31429. יארה היחתפידעומ  ןב  יבצ  השמ  "מהירנ , ביבאשת לת 

"ה31430. יארה ,ידעומ  קוק היחתפ -  ןב  יבצ  השמ  הירנ ,
ןמלז המלש  ןב  קחצי  "הםהרבא  םילשוריעשת

ברה31431. יולהידעומ  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "גצייבולוס ןגסשת תמר 

םיכרכ31432.  2 םשה -  םשידעומ  דםוליעב  '' מח

הנשה31433. ןרהאידעומ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשורינשת

םיכרכ31434.  3 םייח -  לאומשידעומ  והילא  ןב  םייח  "גרלרמש , םילשוריסשת

לארשיו31435. הדוהי  והילאידעומ  ןבואר  ןב  הדוהי  "דןדלוז , ןויצעסשת רוא 



םיכרכ31436.  4 עשוהי -  םחנמידעומ  ןב  עשוהי  והילא  רלהצדלג ,
"וםולש םילשוריעשת

םיכרכ31437.  2 בקעי -  יבצידעומ  ןב  בקעי  "ובכוכ , עשת

ורומשי31438. רינידעומ  "אביבא , בקעיפשת בכוכ 

לארשי31439. םהרבאידעומ  ןב  המלש  "זןרוג , םילשורינשת

לארשי31440. רימידעומ  תבישי  םחנמ  תיב  "ד  "דמהיב םילשורישח

לארשי31441. לארשיידעומ  "אקליו , שמשפשת תיב 

םיכרכ31442.  2 לארשי -  היבוטידעומ  ןב  םהרבא  "ורדיו , קרבסשת ינב 

םיכרכ31443.  2 לארשי -  לארשיידעומ  "בץרווש , םילשוריסשת

שא31444. ידירשה  לעב  יפ  לע  לארשי  השמידעומ  ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ31445.  2 הדגאב -  לארשי  רנבאידעומ  ןב  לאקזחי  ןוני  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ31446.  2 הדגאבו -  הכלהב  לארשי  דודידעומ  םהרבא  ןב  קחצי  בקעי  "טהקנילש , ןויצלנשת ןושאר 

תווצמ31447. ירמוש  םלועה  תומואל  םתועמשמו  לארשי  ידעומ 
חנ ןרהאינב  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

א31448. ןורשי -  ןרהאידעומ  "טרדלפ , לשת

הכונח31449. השמ -  םולשידעומ  ןב  דעיבא  "אלאושא , ונואעשת תירק 

םיכרכ31450.  2 םיסנ -  םיסנידעומ  "חחירב , דולסשת

ברע31451. שריהידעומ  יבצ  ןב  בקעי  "גןאמפייר , הנליו Vilnaכרת

א31452. יבצ -  ריאמידעומ  ןב  שריה  יבצ  "ויקסנזדורג , קרוי New Yorkעשת וינ 

יבצ31453. יבצידעומ  "דרניילק , "דשח מח

שדק31454. הברידעומ  .א ג' " שת .ך  " "א,נת שת ], הבר ג'

ךשדק31455. המלשידעומ  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

ךשדק31456. יבצידעומ  ןרהא  ןב  והילא  "ברגניזלש , םילשוריעשת

ךשדק31457. רנבאידעומ  ןב  לאקזחי  ןוני  "הןהכ , םילשוריעשת

ךשדק31458. לאכימידעומ  ןב  ןנחלא  "פשבד , קרבשת ינב 

ךשדק31459. יולידעומ  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"פןהכה םילשורישת

שדוק31460. קחציידעומ  "חיספלא , ביבאנשת לת 

םיכרכ31461.  3 שדוק -  השמידעומ  ןב  ןימינב  "נרלדא , םילשורישת

םיכרכ31462.  3 שדוק -  םהרבאידעומ  הידידי  "דןייר , םילשורישח

םיכרכ31463.  4 שדוק -  לארשיידעומ  ביורטניו , קחצי -  ןייטשנבול ,
"הוהילא תיליעעשת ןיעידומ 

םייחל31464. ירואךידעומ  ןב  םייח  "זןונב , םילשוריעשת

הדוהיםידעומ31465. גרבנזיא , המלש -  רהה , "חןמ  םילשוריכשת

ןאמפילםידעומ31466. םהרבא  ןב  קחצי  "אםיובנסינ , םילשורימשת

םיכרכ31467.  8 םלשה -  םינמזו  רשאםידעומ  ןב  השמ  - ךובנרטש , "א כשת
"ב םילשורינשת

הכלהכ31468. רואמםידעומ  "זןהכ , דודשאמשת

ב31469. תודיסחל -  הירנםידעומ  עשוהי  תב  ןייעמ  "הרלדנה , םילשוריעשת

לארשיל31470. םהרבאםידעומ  לארשי  ןב  היעשי  "חרטכש , קרבסשת ינב 



החמשל31471. ןושמשםידעומ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"חסומינולק םילשורינשת

.31472, םיריש םיניד , חספ , לש  הדגה   > החמשל םידעומ 
< קודצםישרדמ ןב  יכדרמ  "גירהצי , ןיעהסשת שאר 

ינב31473. תליגמ  תובא , תוליגמ , עברא   > החמשל םידעומ 
< קודציאנומשח ןב  יכדרמ  "גירהצי , ןיעהסשת שאר 

החמשל31474. לארשיםידעומ  ןב  ילתפנ  םהרבא  טנאלאג ,
"חקחצי קרויפרת וינ   New York

םידעומה31475. ינינעב  הכלה  ירוריב  החמשל -  לארשיםידעומ  ןב  רזעילא  "טקלופ , םילשוריסשת

החמשל31476. דודםידעומ  םולש  ןב  השנמ  , - "רגנוא , ישת ], ביבא לת 

החמשל31477. ןויצםידעומ  ןב  "טקבט , שובטלפישת

םיכרכ31478.  4 החמשל -  לארשיםידעומ  בקעי  "ויסאגול , םילשוריעשת

םיכרכ31479.  6 וקורמב -  םינברה  וקורמבתצעומ  םינברה  "זתצעומ  סאפשת

רודה31480. ףסויתפומ  ןנחלא  "וןמצרה , םילשורילשת

םיכרכ31481.  2 רודה -  ןושרגתפומ  ןב  הירא  לאיתוקי  "וראהלמאק , כשת

םיכרכ31482.  4 אשד -  השמאצומ  ןב  דוד  "הרואינש , םילשוריסשת

םיתפש31483. ינרותאצומ  "הץבוק  םילשוריסשת

םימ31484. יכדרמיאצומ  בקעי  ןב  םייח  "דןוסנשריה , טספדוב Budapestפרת

םימ31485. המלשיאצומ  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

חרזמהו31486. ברעמה  תוליהקב  חספ  ריאמיאצומ  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"סיכדרמ םילשורישת

םיריסא31487. םהרבאאיצומ  ןב  אגרש  לאקזחי  "גדלפנייוו , םילשוריעשת

תוצמה31488. גח  םיריסא -  אגרשאיצומ  לאקזחי  "גדלעפנייו , "דעשת מח

שאמ31489. הנדורוהמלצומ  בקעי  ןב  "אלאינד  הנליו Vilnaצרת

שאמ31490. השמלצומ  ןב  בוד  רכשי  "הרגרפ , בובלכרת  Lvov

רפוס31491. םתח  םלשה -  שאמ  םייחלצומ  ןב  בקעי  "ויראדנאפלא , םילשוריכשת

םיכרכ31492.  2 שאהמ -  באזלצומ  ףסוי  ןב  ןרהא  "וםאטשרבלאה , קרוי New Yorkטשת וינ 

ילטיגידה31493. ןדיעב  תבשב  למשחה  תבשהירצומ  "התרמשמ  "דעשת מח

ימיב31494. לארשי  ץראב  חמוצהמ  היישעתו  ןוזמ  ירצומ 
רהזםייניבה "ורמע , םילשורינשת

םיכרכ31495.  3 רחואמו -  ףסויםדקומ  םהרבא  ןב  ביל  הירא  - אדורב , "פ רת
"ו בובל Lvovפרת

הכונח31496. תבשב  רוסאה  רבדל  סיסבו  דודהצקומ  ןב  ביל  הדוהי  םייח  "וךברעיוא , תילעעשת ןיעדומ 

רורד31497. ריאמרומ  ףסוי  ןב  םייח  יכדרמ  "גןהכה , םילשוריסשת

רורד31498. הדוהירומ  ךונח  ןב  יכדרמ  "חשטייד , גרפ Pragueצת

.31499< השדח הרודהמ   > רורד הדוהירומ  ךונח  ןב  יכדרמ  "דשטייד , סשת

םיכרכ31500.  5 םירה -  השמרומ  ףסוי  ןב  יכדרמ  "זרריפ , קרבסשת ינב 

תולהאו31501. יבצרומ  השמ  ןב  והילא  "וקסופ , בובל Lvovמרת

תולהאו31502. סחנפרומ  "גבראפטוג , םילשוריעשת

תראובמו31503. תשרופמ  רתסא  תליגמ  סדהו -  ףסוירומ  ןימינב  ןב  ןרהא  "ויול , םילשוריסשת

סדהו31504. לאגירומ  "סלאירא , ןיפסיחשת



.31505< םילשורי ןוכמ   > העיצקו יבצרומ  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  םילשורינשת

םיכרכ31506.  3 העיצקו -  יבצרומ  ןב  לארשי  בקעי  - ןידמע  "א כקת
"ח הנוטלא Altonaכקת

"ק31507. דצ "ה  םייחרומ דוד  "החאבצ , סינות Tunisערת

שדקמ31508. דובכו  קחציארומ  ןב  והילא  "פגרבדלוג , קרבשת ינב 

םיכרכ31509.  2 ךלמ -  םהרבאארומ  "גןילרב , םילשוריעשת

שדקמ31510. באזארומ  יכדרמ  ןב  לאומש  "ורנימוה , םילשורילשת

.31511< תופסוה םע   > שדקמ אהרטסואמארומ  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "דבקעי  םילשורילשת

שדקמ31512. אהרטסואמארומ  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "זבקעי  רמטסצרת

שדקמ31513. השמארומ  "בןוראוב , דודשאסשת

שדקמ31514. רואמארומ  "הןהכ , םילשוריעשת

שדקמ31515. ללהארומ  המלש , "וןב  םילשוריעשת

שדקמ31516. "פסרטנוקארומ  םילשורישת

םילודג31517. יתבשםיארומ  ףסוי  "דיחרפ , השרוערת  Warsaw

וטיגה31518. לאקזחיידרומ  לאומש  ןב  השמ  "הרגארפ , ,שת םילשורי

רוא31519. לאומשהרומ  ןב  והילא  השמ  הירא  "בןלפק , נשת

.31520< הארוה ידומע   > עבצאב םייחהרומ  יאלוזא , השמ -  בקעי  ללה ,
דוד "וףסוי  םילשוריסשת

.31521< שדוקה ירעש   > עבצאב ,הרומ  ןלפק דוד -  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
ןהכה ריאמ  ןב  "זעשוהי  םילשוריסשת

םיכרכ31522.  3 עבצאב -  לאפרהרומ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "הקחצי  ונרוויל Livornoצקת

לדוג31523. רשק  רימש , ןרופצ  עבצאב , לאפרהרומ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ31524.  3 הכלהב -  םהרבאהרומ  ןב  רעב  בוד  "בורזעילא , םילשורינשת

העד31525. םירפאהרומ  ןב  ףסוי  "םוראק , השרו Warsawרת

תעד31526. יבצהרומ  והילא  "הקינטוק , הנבוק Kaunasפרת

ךרד31527. היחתפהרומ  ןב  לארשי  "כןילרסיא , הבר Djerbaשת ג'

ךרד31528. םייחהרומ  ןב  "מןרהא  השרו Warsawרת

ךרד31529. דודהרומ  ןב  ףסוי  "בהיסאנג , םילשוריסשת

ךרד31530. יולההרומ  בוד  ןב  םייח  "אץיוורוה , םילשוריישת

ךרד31531. ףלווהרומ  ןב  לאומש  "הדלומטד , הניועקת  Vienna

ךרד31532. יבצהרומ  ןב  השמ  םהרבא  "אץנול , ,נרת םלשורי

ךרד31533. רעבהרומ  בד  "לרבמאצ , קילרת

הכלהב31534. ךרד  הנביבהרומ  םרכ  "לתבישי  הנביבשת םרכ 

ירבעה31535. טפשמה  תורוקמב  ךרד  דודהרומ  לקנרפ , ןרהא -  םואבנשריק ,
"גהירא םילשורימשת

םילהומל31536. ךרד  השמהרומ  ןייטשדלפ , מ -  יקסנל ,

םישודקה31537. תומוקמל  ךרד  םשהרומ  "דםוליעב  םילשורימשת

םיכרכ31538.  4 םישודקה -  תומוקמל  ךרד  קחציהרומ  לגני , "חצ' םילשורימשת

האופרה31539. יכרד  םלהליווהרומ  ףוטסירכ  .]דנאלפוה , "ט כרת ], רימאטיז



םיכרכ31540.  3 ןושלה -  סורדוטהרומ  ןב  יבצ  םייח  "טרנרל , הנליו Vilnaנרת

הרומה31541. ףסויהרומ  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "זןבא גרובסעערפצקת

יעדמל31542. ימלועה  דוגיאה  תרודהמ   > הרומה הרומ 
< ףסויתודהיה ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "אןבא םילשוריסשת

"ק>31543. הומ  > םיכובנה "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  םילשוריסשת

םיכובנה31544. "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  ,ישת םילשורי

םיכרכ31545.  3 םוגרתו > - רוקמ   > םיכובנה "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "בהשמ  םילשורילשת

םיכרכ31546.  2 יזירחלא > - םוגרת   > םיכובנה "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  ביבאכשת לת 

םיכרכ31547.  2 רניבא -  ברה  שוריפ  םע  םיכובנה  ,הרומ  רניבא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה םייח  "והמלש  םילשוריעשת

רענה31548. ריאמהרומ  "ולטיבא , םילשורינשת

תוטישפה31549. ךירדמו  תושירפה  דיגנההרומ  עשוהי  ןב  "זדוד  םילשורימשת

םיעותה31550. ןהכההרומ  ןנחלא  ןב  חנ  עשוהי  "חקאפש , ,פרת ןילרב

םיכרכ31551.  3 ךובנ -  רודל  קחציהרומ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

.31552< םיחבוזל רוקמ   > םיחבוזל יולההרומ  החמש  ןב  בד  קחצי  "חרגרבמב , םילשורימשת

םיברל31553. השמהרומ  ןב  דוד  םייח  "חיולה , ץפחעשת ינבא 

ןמזה31554. יעותל  ףסויהרומ  ןב  םהרבא  יקסבו , ' "חצפוק ,צרת םילשורי

רודה31555. יכובנ  לאומשהרומ  ןב  ןמלז  השמ  ןוסנורהא ,
"חלליה הנליו Vilnaסרת

.31556< ינוברונ הרומה , תעבג   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "סהשמ  ךבצלוז Sulzbachקת

.31557< רעייש תורעה ד"ר   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  אנליוערת

.31558< תינמרגב םוגרת   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "פהשמ  ןילרברת

.31559< בוט םש  - ידופא  > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  ,יש האיציניו

.31560< ןיפל םוגרת ר"מ   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  אווקלוזפקת

ג31561. תינמרגו - > תירבע   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  ,)צקת am Main  ) טרופקנרפ

ג31562. גרבמל - > סופד   > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ו טרת ]
[. "ז Lemberg,טרת

םיכרכ31563.  11 םיכובנ -  "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "א נקת
"ו ןילרב Berlinנקת

.31564
< - לאנברבא שקשרק , ידופא , בוט , םש   > םיכובנ הרומ 

םיכרכ "ם)2  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  בובלכרת  Lvov

םיכרכ31565.  2 ראובמ > -  > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  פקת

םיכרכ31566.  4 "ק > - הומ  > םיכובנ "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  םילשוריסשת

שדחה31567. םיכובנ  בילהרומ  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "טצופאש הסדוא Odessaסרת

הרותה31568. לע  "ם  במרל םיכובנ  ,הרומ  רבוקמ "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
"הדוד םילשוריסשת

.31569( תילגנאב  ) הרותה לע  םיכובנ  "ם)הרומ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריעשת

קדצ31570. ןהכההרומ  השמ  ןב  "ולאכימ  יקינולש Salonikaטת

קדצ31571. יולההרומ  רזעילא  ןב  םדרטשמאת"נהמלש 
Amsterdam

קדצ31572. ןהכההרומ  בקעי  םהרבא  "בםאפ , "דעשת שח



קדצ31573. ףסויהרומ  ןב  לדנמ  ןושרג  "חיקסבוטסור , ,מרת אנליוו

םיכרכ31574.  2 קדצ -  בולקשמהרומ  הדוהי  ןב  "גבקעי  בולקש Shklovמקת

הרותה31575. תאירק  בילהרומ  הדוהי  ןב  באז  עשוהי  "כ"ץ , השרו Warsawנרת

העד31576. השמירומ  רתלא  ןב  רזעיבא  ןייטשרוב ,
"ךיכדרמ ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ31577.  6 המואה -  לארשיירומ  "סןירוש , תרפאשת

לעיו31578. לואש  לואשדירומ  "פץלוהכייט , קרבשת ינב 

ה31579. הרותה - > לעפמ   > הרותההירומ לעפמ  - ץבוק  "ג שת
"ז םילשורישת

א31580. יולההירומ -  הדוהי  ןב  לארשי  - טימשדלוג , "ג נרת ]
[. "ד Frankfurt a. M.נרת

םיכרכ31581.  2 ןמלזהירומ -  המלש  ןב  קחצי  "דראיורב , םילשוריישת

םיכרכ31582.  206 ינרותהירומ -  ןוחרי  םילשורי -  "טןוכמ  םילשוריכשת

ץיבלאומש31583. םייח  יבר  ןואגה  ונברו  והיתתמונרומ  קחצי  "דםיובננט , םילשורישח

יבצהשרומ31584. םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"בןהכה םילשוריסשת

םיכרכ31585.  11 "בץבוקהשרומ -  םילשורילשת

םיכרכ31586.  11 להקהשרומ -  תעדו  הכלה  הרותל  ןואטב 
םילשורי "וםישורפ  םילשוריעשת

םיכרכ31587.  5 השמהשרומ -  "הןמכה , וטנרוטעשת םילשורי - 

םיכרכ31588.  2 הנקלאהשרומ -  םהרבא  אריפש , - "חאנהכ םילשוריסשת

םיכרכ31589.  2 ןמיתהשרומ -  תודהיל  ינרות  "אףסאמ  קרבפשת ינב 

ליחנהל31590. "ץהשרומ  ארהמו "ם  רהמ םיכרבא  ללוכ 
"עקסירב הינתנשת

בקעי31591. תליהק  בקעיהשרומ  "טןזח , "דעשת מח

םיכרכ31592.  10 קרבתשרומ -  ינב  תיתדה  הצעומה  "וןואטב  קרבנשת ינב 

"ל31593. צז קנומ  ןהכה  לארשי  םיקילא  ברה  בא -  אדיפסהדתשרומ  ילימ  םייח , "דיקרפ  "דסשת מח

תובא31594. ,תשרומ  ןאמלעק השמ -  ןב  קחצי  ןאמלעק ,
קחצי ןב  הדוהי  "דיבצ  לשת

םיכרכ31595.  5 תובא -  באזתשרומ  "בדלונירג , םילשורינשת

םיכרכ31596.  35 תובא -  "ש ע"סתשרומ  ריו רסומ  תונויער  טקל 
"גתוישרפה קרבלשת ינב 

רזעילא31597. ריאמתשרומ  ןב  םירפא  "ארזוע , קרבפשת ינב 

םיכרכ31598.  3 דג -  לדגתשרומ  "סרנזייא , דודשאשת

םייח31599. יולתשרומ  לכימ  םייח  יבר  "ארכזל  םילשוריעשת

םייח31600. םייחתשרומ  "גרבאפ , קרבלשת ינב 

ןיבעשט31601. ןרהאתשרומ  "זיקסרוס , משת

חרזמהו31602. דרפס  ידוהי  רכששיתשרומ  ימע , ןב - 

ןמית31603. ידוהי  )תשרומ  ךרוע  ) ףסוי "זיבוט , םילשורילשת

בקעי31604. ןמלזתשרומ  ןב  בקעי  "הקורד , םילשוריסשת

םיכרכ31605.  5 בקעי -  בקעיתשרומ  ןב  יבצ  יכדרמ  "ויזינג , קרבכשת ינב 

םיכרכ31606.  4 בקעי -  שרדמהתשרומ  תיב  "זןותנש  תובוחרמשת



לארשי31607. דודתשרומ  "גהידבוע , "דסשת מח

השמ31608. השמתשרומ  "לסרעילק , םילשורישת

השמ31609. השמתשרומ  "חונאייצרמ , דולנשת

םיכרכ31610.  2 השמ -  יולהתשרומ  ןרהא  ריאמ  םייח  "אדלפנזור , םילשוריכשת

םיכרכ31611.  19 השמ -  בקעיתשרומ  ןב  השמ  "גזיוהנייטש , םילשוריעשת

ןרהא31612. השמ  ןרהאתשרומ  השמ  "אףייר , "דעשת מח

הירא31613. לוק  היראתשרומ  לוק  "סןוכמ  שת

הירגנוה31614. ינבר  הדוהיתשרומ  "זץרווש , הרדחמשת

םיכרכ31615.  2 םינקז -  תופסותהבשומ  "בילעב  םילשורימשת

םייחה31616. בודיגשומ  ריאמ  ןב  בקעי  ןועמש  גרבסקילג ,
"היולה ביבא Tel Avivשת לת 

תמאהו31617. אוש  יכדרמיגשומ  בקעי  ןב  םייח  "בןוסנשריה , םילשוריצרת

לארשי31618. תבשחמב  םהרבאםיגשומ  "וןמרוק , ביבאלשת לת 

הרותה31619. םלועב  רורדםיגשומ  הדוהי  "בבויבנרא , םילשוריפשת

םישדק31620. םינודינו -  ףסויםיגשומ  לאומש  ןב  בקעי  "טטלבלגופ , קרבעשת ינב 

םישדק31621. ינינעב  םינודינו  ףסויםיגשומ  לאומש  ןב  בקעי  "גטלבלגופ , קרבעשת ינב 

התיב31622. םידיחי  ךלמילאבישומ  ןב  רזעילא  המלש  "טןמשיפ , םילשוריסשת

התיב31623. םידיחי  רתסאובישומ  קחצי  עד  "זרב  "דעשת מח

םיסוח31624. דודעישומ  השמ  "חילאוו , םילשורינשת

םיסוח31625. 'העישומ  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "זםהרבא  היצנו Veniceמש

הצקומ31626. ינינע  ךונחתולכשומ -  רשא  ןב  ןועמש  "דץיבלקני , "דשח מח

וחורב31627. רואיללשומ  "אםיובנזור , "דעשת בח רפכ 

לא31628. .דתועשומ  " סש .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"דהיצנו היצנו Veniceסש

ריסהב31629. יולהתומ  ליבזוי  השמ  ןב  "זבקעי  היצנו Veniceעש

קרפמו31630. )ביתומ  הדייז  ) יבצ םוחנ  ןב  ףסוי  "וםימואת , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ31631.  3 קרפמו -  בדביתומ  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "טםלהליו , קרבעשת ינב 

באזתורתומ31632. םחנמ  "ורואמ , םילשוריסשת

םינבא31633. ןרהאחבזמ  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  "טשיפלאוו , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םינבא31634. באזחבזמ  בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "דרוטנאק , השרו Warsawנרת

המדא31635. לאומשחבזמ  ןב  סחוימ  לאפר  "זסחוימ , יקינולש Salonikaלקת

םיהלא31636. עשוהיחבזמ  "הןמדירפ , םילשוריעשת

והילא31637. ןהכהחבזמ  המלש  םהרבא  ןב  "זוהילא  רימזיא Izmirכרת

םיכרכ31638.  3 בהזה -  שטירזממחבזמ  יכדרמ  ןב  "בהמלש  לזב Baselסש

שדח31639. חנחבזמ  ןב  רדנסכלא  דוד  "זטכרטלאה , ואלסרב Breslauירת

שדח31640. "מחבזמ  "גשח "דסשת מח

שדח31641. םייחחבזמ  ןב  םולש  ףסוי  "חעושעש , ןולוחסשת

בקעי31642. יבצחבזמ  ןב  לפוק  בקעי  "בתילגרמ , היצנו Veniceכת

םיכרכ31643.  2 בקעי -  'חבזמ  זבינופ ללוכב  םישדק  "גתרובח  קרב Bene Berakעשת ינב 



הרפכ31644. דודחבזמ  ןב  בקעי  "בודראפ , ,רת ונרוויל

םיכרכ31645.  2 הרפכ -  םהרבאחבזמ  ןב  בקעי  "עיסותייפ , ונרוויל Livornoקת

.31646' הל המלשחבזמ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

תבשב31647. םיררקמו  ילויםינגזמ  ןבא  יסא  "פיולה , םילשורישת

םיכרכ31648.  2 םיבותכ -  םה  הזמו  ףסויהזמ  םהרבא  ןב  השמ  "וןמרבליז , יסנומעשת

םיכרכ31649.  3 זפמו -  לאפרבהזמ  ןב  סחנפ  "דיחיבז , םילשוריסשת

םיכרכ31650.  4 רצוקמה > -  > זפמו לאפרבהזמ  ןב  סחנפ  "איחיבז , םילשוריסשת

תועובש31651. חספ  יכדרמ -  יכדרמבהזמ  "עטנפילא , םילשורישת

םירופיסו31652. םיגהנמ  תוכלה  םינויע  שטיוואבוילהזוזמ -  "אןוכמ  "דמשת בח רפכ 

לאירואהזוזמ31653. "טרמיצ , ישת

.31654( תילגנאב  ) הכרבו הרימש  ןסינהזוזמ -  דוד  "הןמסרב , סשת

םיכלמ31655. םולשתוזוזמ  ןב  יבצ  השמ  - אדנאל , "ה צרת
"א ןידרונילק Kleinwardeשת

יכדרמ31656. ןורכז  יחתפ -  םוחנתוזוזמ  ןב  החמש  ןמינב  רלטרוג ,
"זלאומש םילשוריעשת

ךירעש31657. לארשיתוזוזמ  "טלקסח , קרבעשת ינב 

רעשה31658. יבצתזוזמ  לארשי  ןב  השמ  "הןוזרזל , קרבסשת ינב 

הזוזמ31659. המלש -  המלשתזוזמ  ףסוי  "דןוזבקעי , עשת

יחה31660. ןמ  רשכ  ריאמןוזמ  לארשי  "מרגניול , םילשורישת

שפנל31661. ףסויןוזמ  לבוי  "הךילטנדרוא , קרבנשת ינב 

ינחור31662. ףסויןוזמ  ןב  רכששי  םלושמ  "זרגילק , ,צרת אקארק

םיכרכ31663.  2 הפורתו -  קחצירוזמ  ןב  םהרבא  "עןרטש , ירוגליב Bilgorajרת

ןמיתמ31664. המלשרוזמ  ןב  םימחר  "זינדע , םילשוריסשת

םיכרכ31665.  2 םיברה -  םולשהכזמ  םייח  ןב  הירא  יבצ  ןאמדלוג ,
"חאנכש םילשורינרת

ברה31666. ןועמשריכזמ  "גןייטשנצילג  םילשורילשת

םיכרכ31667.  3 םולש -  .ןאמילסריכזמ  ןב  והילא  "בינמ , םילשוריכשת

םיכרכ31668.  2 םולש > - תבהא  תרודהמ   > םולש .ןאמילסריכזמ  ןב  והילא  "זינמ , םילשוריעשת

ב31669. םילשורי -  שיא  בילתונורכזמ  הירא  ןב  םירפא  סייר , - - ןהכ "ג צרת
"ו ,צרת ביבא לת 

הבישי31670. ןב  םחנמתונורכזמ  ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"ולארשי ,צרת םילשורי

ףסוייתונורכזמ31671. ריאמ  ןב  ןימינב  "וםולהי , ,שת ביבא לת 

רעגיד31672. ' םירעש האמ  לש  ןימינבויתונורכזמ  םילשורירגולק ,

ינרותתרכזמ31673. "בץבוק  םילשוריכשת

בילתרכזמ31674. הירא  ןב  יכדרמ  "וםאטשנוול , ,צקת איולסערב

לבא31675. ןהכהתרכזמ  ילתפנ  ןב  ףסוי  "חץראווש , ,ערת טסעפאדוב

הבהא31676. לכימתרכזמ  לאיחי  רטייל , בקעי -  "זרלג , בקעימשת ןורכז 

דוד31677. )תרכזמ  ורכזל  ) דוד ןמחנ  "ביולב , קרבפשת ינב 

.31678< םייח ינויגה   > םייח לאומשתרכזמ  ןב  םייח  "בקינדעמ , םילשוריכשת

דובכ31679. השמתרכזמ  ןב  ןויצ  "זןב  בושטידרבסרת



אהרטסוא31680. ילודגל  שובילתרכזמ  הירא  ןב  לדנמ  םחנמ  "זרביב , בושטידרב Berdichevסרת

השמל31681. ןורכזתרכזמ  "הרפס  םילשורילשת

יכדרמ31682. קחציתרכזמ  ןב  יכדרמ  "דןאמדירפ , השרו Warsawסרת

השמ31683. לידגהלתרכזמ  דמח  יריחב  תדוגא  לאירא ,
ןאשוטוב תודהיהו , "ותורפסה  הלשימרפ Przemyslמרת

השמ31684. רכששיתרכזמ  "הןוזניבייל , ,מרת םלשורי

תוכרב31685. עבש  תחמשמ  )תרכזמ  וילע  ) ןבואר - קילג , "ט עשת

חצנ31686. השמתרכזמ  ןב  דוד  "וןאדיע , הבר Djerbaטשת ג'

םיכרכ31687.  3 שקאפ -  דודתרכזמ  םנוב  החמש  "ברפוס , םילשוריכשת

לחר31688. םשתרכזמ  "חםוליעב  "דעשת מח

םילודגה31689. םש  םהרבאתרכזמ  ןב  םייח  השמ  ןאמניילק ,
"חףסוי בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשיל31690. לדנמלזמ  םחנמ  ןב  באז  לאומש  "גןאזדוד , ביבאכשת לת 

העש31691. הדוהילזמ  ןב  המלש  "בןהכ , יקינולש Salonikaעקת

תבשה31692. םויל  ריש  תבשה -  םויב  םולשרומזמ  ןב  ןתנוהי  רוצ , "דןב  םילשוריסשת

ןתיאל31693. ילתפנרומזמ  ןתיאל , "חליכשמ  השרונרת

.31694< השדח הרודהמ   > ףסאל יכדרמרומזמ  ןב  ןושש  "דךודנש , "דשח מח

ףסאל31695. לואשרומזמ  ןב  ףסא  "חירווסמ , תיליעסשת ןיעידומ 

ףסאל31696. יכדרמרומזמ  ןב  ןושש  "בךודנש , ונרווילכרת

אעיצמ31697. אבב  ףסאל -  ףסארומזמ  "טןמטוג , תיליעעשת ןיעידומ 

ףסאל31698. ףסארומזמ  בוט , "טןמיס  ןולוחעשת

תבש31699. תוכלהב  "ת  וש ףסאל -  ףסארומזמ  "ארכב , הילצרהפשת

הנשה31700. שאר  הציב , הכוס , ףסאל -  לאומשרומזמ  ןב  ףסא  - האנ , "ג םילשוריפשת

דודל31701. דודרומזמ  "אולגזוב , םילשורינשת

דודל31702. בקעירומזמ  ןב  דוד  "חודראפ , ונרוויל Livornoעקת

דודל31703. קחצירומזמ  ףסוי  ןב  דוד  לאפר  ןמלרפ ,
( ורכזל "ד( דהסטייגסשת

דודל31704. ןהכהרומזמ  קחצי  "דשומראי , "דשח מח

םיכרכ31705.  3 דודל -  ףסוירומזמ  ןב  דוד  "אןהכ , םילשוריעשת

דיודל31706. דיודרומזמ  "הבוידוגי , קרבעשת ינב 

הדותל31707. חספרומזמ  ןב  בקעי  לאינד  "זסיברט , םילשוריסשת

הדותל31708. סחנפרומזמ  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

הדותל31709. םיובלדנמרומזמ  "טתחפשמ  םילשוריעשת

םיכרכ31710.  2 הדותל -  "אץבוקרומזמ  סשת

םיכרכ31711.  2 הדותל -  קחצירומזמ  ןב  לאומש  "ולופירא , היצנו Veniceלש

ריש31712. ךלמרומזמ  תירק  "זתבישי  קרבסשת ינב 

תיבה31713. תכונח  ריש  ךונחרומזמ  המלש  "טרנרו , הננערסשת

תבשה31714. םויל  ריש  באזרומזמ  רזעילא  ןב  השנמ  "אןיילק , םילשורינשת

תבשה31715. תוליפתב  םילהת  בקעיירומזמ  "אקזב , םילשורינשת

םיקידצ31716. ירבק  לע  םרמואל  םילהת  ארוגידאסמירומזמ  "ז  הומדא "סתנקתכ  ביבאשת לת 



תוקסופמ ע"פ31717. תבש  תלבק  תליפתל  םילהת  ירומזמ 
בקעיםהימעט ןימינב  ןב  לאכימ  "זןמלרפ , ביבאלשת לת 

ץראה31718. םימחרתרמזמ  ןב  'י  גרפ "וםיענ , ונרוויל Livornoלרת

ץראה31719. בילתרמזמ  ןמלז  ןב  ןושרג  "חגייווצנזור , קרוי New Yorkנרת וינ 

םיכרכ31720.  2 ץראה -  ןהכהתרמזמ  חנ  ןב  יכדרמ  השמ  - ימרמע , ת"ש
"ג םילשוריישת

.31721< תישארב  > ןנובתא א יולהםינקזמ  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבסשת ינב 

.31722< תומש  > ןנובתא ב יולהםינקזמ  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבסשת ינב 

.31723< םיארונ םימיו  םירבד   > ןנובתא ה יולהםינקזמ  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבסשת ינב 

.31724< רבדמב  > ןנובתא ד יולהםינקזמ  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבסשת ינב 

.31725< ארקיו  > ןנובתא ג יולהםינקזמ  רכששי  ןב  השמ  "דסיירפ , קרבסשת ינב 

ןנובתא31726. המלשםינקזמ  ןימינב  ןב  לארשי  "חןרטש , ןודנולמשת

ןנובתא31727. השמםינקזמ  "דיבר , םילשורישח

ןנובתא31728. ריאמםינקזמ  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "דרגה , ןודנולשח

ןנובתא31729. יבצםינקזמ  םהרבא  ןב  ןויצ  - ןב "הץכ , כשת

ןנובתא31730. רגרטםינקזמ  "טתחפשמ  םילשוריסשת

ןנובתא31731. לאפרםינקזמ  ןב  סחנפ  "עיחיבז , םילשורישת

ןנובתא31732. אפילםינקזמ  בוט  םוי  "טךבנייש , קרבעשת ינב 

םיכרכ31733.  15 ןנובתא -  יבצםינקזמ  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "בןמנייטש , קרבעשת ינב 

שמשה31734. דודחרזמ  השמ  "חילאוו , םילשורינשת

.31735< בי ז -   > ישילש ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "טחרזמ  םילשוריפרת

.31736< טי  > תרבוח א ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

כ>31737.  > תרבוח ב ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

.31738< אכ  > תרבוח ג ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

.31739< בכ  > תרבוח ד ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

.31740< גכ  > תרבוח ה ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

.31741< דכ  > תרבוח ו ישימח  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

ו>31742. א -   > ינש ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "טחרזמ  םילשוריפרת

ו>31743. ה -   > ךרכ א ברעמו  ברעמוחרזמ  "טחרזמ  םילשוריפרת

.31744< זט גי -  > תרבוח א יעיבר  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

.31745< חי זי -   > תרבוח א יעיבר  ךרכ  ברעמו  ברעמוחרזמ  "ץחרזמ  םילשורירת

םיכרכ31746.  7 ברעמו -  ברעמוחרזמ  "טחרזמ  םילשוריערת

"ש31747. מש ןומימחרזמ  ןב  םולש  "בשאשמ , הכנלבזכ Casablancaכשת

םיכרכ31748.  4 שמש -  םולשחרזמ  ןב  לאנתנ  "דדדועמ , גנוקעשת גנוה 

לבוייחרזמ31749. "וץבוק  קרוי New Yorkצרת וינ 

הליהקשטירזמ31750. 1978רפס 

.31751' הליהקץירזמ 2001רפס 

ףסכ31752. םיסניקרזמ  "פןייד , קרבשת ינב 

תיבמופ31753. םידרחהאחמ  םיבשות  "ח.ופי  םילשוריסרת

םירפוס31754. ןושרגתאחמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "חדראנייד , ,ערת סיאול טנאס 



לאיתיא31755. םסאקתורבחמ  - לא דמחמ  ובא  "אירירחלא , ביבא Tel Avivישת לת 

םדק31756. ינמ  קחציתורבחמ  םהרבא  ןב  הדוהי  "אעדיבא , דהשת הקירפא  גרובסנהוי ,

הלודגהו31757. ןואגה  לבייפתרבחמ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  םילשורי1943ןמרבה ,

יולה31758. ליוונאזתרבחמ  לאומש  ןב  םהרבא  "ד,יולה , ,נרת אשראוו

הלודגה31759. הרסמה  "והרוסמתרבחמ  רבונה Hanoverלרת

ךורעה31760. םהרבאתרבחמ  ןב  המלש  ןוחרפ , - "דןבא הבלסיטרב Bratislavaרת

שדוקה31761. יולהתרבחמ  ריאמ  ןב  שוביל  הירא  "בץיוורוה , בובלירת  Lvov

םיכרכ31762.  2 שדוקה -  ףסויתרבחמ  ןב  םייח  "גלאטיוו , ץרוק Koretsמקת

ןדעהו31763. תפותה  ימורהתרבחמ  המלש  ןב  "בלאונמע  ,פרת ןילרב

ןאגיתה31764. םשתרבחמ  "סםוליעב  םילשורישת

האירקה31765. קודקד  יללכ  השנמתרבחמ  "דןוהיתס , הבוצערת םרא 

תמעל31766. ןאגיתה - > תרבחמ   > הרותה ירתכ  תרבחמ 
תרבחמה

ףסוי ןב  באוי  יולה , םש -  םוליעב 
"ןסחנפ קרבשת ינב 

דומלתב31767. הדובעל  ,תרבחמ  גרבצלוה דוד -  ןב  הדוהי  לאירומ ,
בד "וףסוי  ,שת םילשורי

תומבי31768. םירועישה -  תמישרל  דודתרבחמ  לכימ  ןב  לאומש  "איקסבוזור , קרבישת ינב 

םחנמ31769. בקעיתרבחמ  ןב  םחנמ  קורס , - - ןבא "ד ירת
"ו ןודנול Londonטרת

שדק31770. ירישמ  הדוהיתרבחמ  ןב  המלש  לוריבג , - "גןבא ,פרת איפלדאליפ

חפאק31771. ףסוי  ברה  לש  הנשמה  יחמצ  דודתרבחמ  ןב  ףסוי  "החפאק  םילשוריסשת

יאנת31772. לע  ןישודק  תונברתרבחמ  "ד.אטשוק  אטשוק Istanbulפרת

םיכרכ31773.  7 םירועיש -  קיזייאתרבחמ  קחצי  "אגרבניו , םילשוריפשת

םיכרכ31774.  2 הולשו -  םולש  ןהכהתרבחמ  םולש  "דסייוו , שח

םירופ31775. תרבחמו  ןדעהו  תפות  ימורהתרבחמ  המלש  ןב  "הלאונמע  ,לקת ןילרב

.31776( די בתכ   ) רתסא ידי  לע  לארשי  תעושת  "מתרבחמ  דישח ,בתכ  םדרטשמא

םיכרכ31777.  2 תופסותה -  ילעב  םירוביחישודחמ  "ןץבוק  םילשורישת

םישדח31778. ףסוישדחמ  םהרבא  "זןודרוג , עשת

רוהטל31779. ןדרבוחמ  םחנמ  ןב  םייח  והילא  "טסלזיימ , הרדחסשת

תבש31780. ךיפב -  דודםידדוחמ  בקעי  "דרביירש , "דשח מח

ךיפב31781. השמםידדוחמ  ןב  קחצי  יחיבא  "בלגיב , המידקפשת

םיכרכ31782.  2 ךיפב -  םהרבאםידדוחמ  ןב  רמתיא  "חלובוט , "דסשת מח

םיכרכ31783.  2 ךיפב -  לאירזעםידדוחמ  ןב  םוחנ  "הןיול , םילשוריסשת

םיכרכ31784.  23 ךיפב -  קודצםידדוחמ  המלש  ןב  ףסוי  "דןמפוה , "דשח מח

המלשאזוחמ31785. ןב  בוד  יכדרמ  "זץיבולידוי , םילשורישת

םימרכה31786. ןושמשלוחמ  ןב  קחצי  "חגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

תוחורה31787. לאירזעלוחמ  ןב  יכדרמ  "ו,דירפטוג , ,טשת ביבא לת 

םינחמה31788. יכדרמתלוחמ  ןב  דוד  לארשי  הפי , "טתוילגרמ  הבלסיטרבירת  Bratislava

םיכרכ31789.  6 םתונעשמב -  השמקקוחמ  ןב  ףסוי  "בןאילאומש , קרבעשת ינב 

.31790< תעד יקוח   > הדוהי לארשיקקוחמ  ןב  ביל  הדוהי  "בךוברווא , בובל Lvovנקת



.31791< בקעי יטוקיל   > םהרבא בילהזחמ  הדוהי  ןב  םהרבא  - רטכש , "ג פרת
"ה Clujפרת זולק '

םהרבא31792. ףלווהזחמ  באז  ןב  םהרבא  "זןוסניפלוו , ביבא Tel Avivשת לת 

םהרבא31793. הדוהיהזחמ  ןב  םהרבא  ןוטוב , "היד  יקינולש Salonikaנקת

םהרבא31794. שריההזחמ  יבצ  ןב  ילבא  םהרבא  "בסונאזור , הנליו Vilnaכרת

םהרבא31795. יכדרמהזחמ  ןב  םהרבא  "מיאלוזא , םילשורירת

םהרבא31796. םהרבאהזחמ  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיבונמלז ,
"דילבא ,ערת הנליוו

.31797< השדח הרודהמ   > םהרבא הדוהיהזחמ  ןב  םהרבא  ןוטוב , "ויד  םילשוריעשת

םיכרכ31798.  4 םהרבא -  ריאמהזחמ  ןב  םחנמ  םהרבא  גרבנייטש ,
ביולה '' לשת

םיכרכ31799.  2 םהרבא -  אנכשהזחמ  םולש  ןב  רבע  םהרבא  "בהפי , םילשוריסשת

םיכרכ31800.  4 םהרבא -  הדוהיהזחמ  ןב  םהרבא  "וןמרפוק , םילשוריסשת

םיכרכ31801.  3 םהרבא -  קחציהזחמ  ןב  םהרבא  "גיליושלרימ , קרבעשת ינב 

הרות31802. ישמוח  השמח  לע  םהרבא  רשאהזחמ  ןב  דוד  םהרבא  "וןאמראוו , בובללרת  Lvov

שיא31803. הדוהיהזחמ  לאומש  םהרבא  רענטעטשעג ,
ןתנ "בןב  נשת

םיכרכ31804.  3 והילא -  יבצהזחמ  םהרבא  ןב  והילא  חספ  קרבקלפ , ינב 

ףיסאה31805. גח  ךורבהזחמ  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "וסחניפ  סשת

הדוהי31806. םהרבאהזחמ  ןב  ביל  הדוהי  "ואירול , ,מרת אשראוו

רשוי31807. לדנוזהזחמ  ךונח  "ושטיוואנאמיש , משת

הידבוע31808. לאומשהזחמ  ןב  הידבוע  "ביאכז , םילשוריפשת

.31809< ןויזח איג   > םיניע דודהזחמ  בקעי  ןב  לצג  םיקילא  "בןאטיוול , השרו Warsawסרת

.31810< השדח הרודהמ   > ןויזח איג  םיניע  דודהזחמ  בקעי  ןב  לצג  םיקילא  "חןאטיוול , םילשוריעשת

םיכרכ31811.  2 ןוילע -  ןרהאהזחמ  השמ  ןב  קחצי  "ורדנס , םילשוריסשת

"כ31812. וי לדנמרוזחמ -  - ךבנזלפ , "ג נקת
"ה נקת

תוכוס31813. "כ , וי "דרוזחמרוזחמ -  ךבצלוזמקת

שאר31814. לש  ןושאר  םויל  זנכשא - > םייהלדער ,  > רוזחמ
םיהלדרהנשה .רוזחמ  "ב.תוליפת  םיהלדר Roedelheimלרת

בוקרקרוזחמ31815. .ז  " נש .רוזחמ  "ז.תוליפת  בוקרק Cracowנש

לש31816. םינורחא  םימי  ב  ןילופ - > םייהנדייה ,  > רוזחמ
.רוזחמתוכוס "ד.תוליפת  הניוושח

םידעומ31817. סירטעל - >  > יולהרוזחמ ריאמ  "זסירטעל , גרפירת

םיכרכ31818.  8 ןילופ > - םייהלדער ,  > ןושמשרוזחמ ןב  ףלוו  ןימינב  - םייהנדייה , "ס קת
"ג םיהלדר Roedelheimסקת

םיכרכ31819.  2 הניורוזחמ -  .ה  " נקת .רוזחמ  "ה.תוליפת  נקת
ירחא

םיכרכ31820.  3 טדימשדלוג > -  > לאינדרוזחמ "לטדימשדלוג , םילשורישת

םיכרכ31821.  3 זנכשא >? - םייהלדער ,  > ןושמשרוזחמ ןב  ףלוו  ןימינב  "עםייהנדייה , םיהלדר Roedelheimקת

םיכרכ31822.  4 זנכשא > - םייהלדער ,  > ןושמשרוזחמ ןב  ףלוו  ןימינב  "זםייהנדייה , םיהלדר Roedelheimירת



םיכרכ31823.  5 גרעבמעל > -  > גרבמלרוזחמ .ז  " סרת .רוזחמ  "ז.תוליפת  בובל Lvovסרת

םיכרכ31824.  2 טדימשדלוג > -  > הנוירוזחמ "גלקנרפ , םילשורינשת

םיכרכ31825.  8 וקורמ > - חסונ   > וניתובא רזעלארוזחמ  ריאמ  "דהיטע , םילשוריעשת

םיכרכ31826.  2 בקעי -  ילהא  םילשורירוזחמ  .ח  " סרת .רוזחמ  "ע.תוליפת  םילשורירת

םיכרכ31827.  3 יעשיו -  ירוא  ןורמושרוזחמ  ינרק  "עתבישי  ןורמוששת ינרק 

תואובמה31828. אבוצ -  םרא  - רוזחמ  הנוי לקנרפ , תימלוש -  רוצילא ,
ריאמ "חוהינב , םילשוריסשת

םיכרכ31829.  2 אבוצ -  םרא  םיסנרוזחמ  ברה  היצנוזפרדי 

רופיכ31830. םוי  תידוהי - > םגרותמ   > לא תיב  הרוזחמ  השרווןייטשלקניפ , ןילופ 

םיכרכ31831.  5 "א -  רגה "ארוזחמ  רגה "ברוזחמ  םילשוריסשת

םילגר31832. שולש  שדק -  תרדה  היצנורוזחמ  .ט  " נש .רוזחמ  - .תוליפת  "ט נש
היצנו Veniceש"ס

םיכרכ31833.  3 שדוק -  תרדה  היצנורוזחמ  .ט  " נש .רוזחמ  - .תוליפת  "ט נש
היצנו Veniceש"ס

תיתפרצ31834. םוגרת  םע  "ד  בח גהנמכ  "כ  הויל םלשה  "דרוזחמ  בח גהנמכ  "כ  הוי "ברוזחמ  זירפעשת

תרעומ31835. הרודהמ  "כ -  היו "ה  רל םלשה  םלשהרוזחמ  "גרוזחמ  עשת

"ד31836. בח גהנמ  "כ ע"פ  הויו "ה  רל םלשה  "כרוזחמ  הויו "ה  רל "ורוזחמ  סשת

ילגנא31837. םוגרת  םע  הנשה  שארל  םלשה  "דרוזחמ  בח גהנמכ  הנשה  שארל  "הרוזחמ  סשת

הנוי31838. וניבר  לש  הליפתה  )רוזחמ  ךרוע  ) בייל הדוהי  םילשוריסרילק ,

םת31839. וניבר  לש  הליפתה  )רוזחמ  ךרוע  ) בייל הדוהי  "ססרילק , םילשורישת

םיכרכ31840.  2 זנכשא -  גהנמ  אשיימרוו  .דירוזחמ  בתכ  .ב  תנש ל" .זנכשא  רוזחמ 
תימואלה הירפסה 

םיכרכ31841.  3 ירטיו -  ירטיוומרוזחמ  לאומש  ןב  "טהחמש  ץנימנרת

םיכרכ31842.  3 טדימשדלוג > - תרודהמ   > ירטיו ירטיוומרוזחמ  לאומש  ןב  "טהחמש  םילשוריסשת

םיכרכ31843.  2 תוכלמ -  רתכ  אנליו  וניתוברמרוזחמ  םיטויפה  לע  רואיב  םע 
"וםינושארה םילשוריעשת

.318442 לארשי > - ץרא  תרודהמ   > םהרבאל רוכז  רוזחמ 
יולהםיכרכ םהרבא  ןב  לאפר  דוד  ובוט , "דןב  ןורבחעשת

.31845- "י > אב םידרפסה  גהנמכ ק"ק   > םהרבאל רוכז  רוזחמ 
םיכרכ  2( ךרוע  ) ריאמ ןב  והילא  םימחר  "דינייז , הפיחעשת

םיכרכ31846.  2 ןדע > - חסונ   > בקעיל רוכז  בקעילרוזחמ  רוכז  "התודסומ  קרבעשת ינב 

.31847< ןאלאטאק גהנמ   > רופיכ םוי  יקינולשרוזחמ  .ז  " פרת .רוזחמ  "ז.תוליפת  יקינולשפרת

.31848< ארומל יש  סנות -  רוזחמ   > רופיכ םוי  )רוזחמ  שרפמ  ) השמ ןב  לואש  "בןהכ , ונרווילנרת

ייני31849. "טיינירוזחמ  קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ31850.  2 זנכשא - >  > "כ וי הדובעה  שרושו  דוסי  הנדורוהמרוזחמ  השמ  ןב  דניקסיז  "חרדנסכלא  םילשוריסשת

םיכרכ31851.  2 דרפס - >  > "כ וי הדובעה  שרושו  דוסי  הנדורוהמרוזחמ  השמ  ןב  דניקסיז  "חרדנסכלא  םילשוריסשת

םיכרכ31852.  2 םייח - > ןיע   > םירופיכה םוי  וב  לכ  .םילשורירוזחמ  .ג  " כשת .רוזחמ  "ג.תוליפת  םילשוריכשת

םיכרכ31853.  2 לארשי > - תיב   > וב לכ  קרוירוזחמ  וינ  .ב  " ערת .רוזחמ  "ב.תוליפת  ערת

םיכרכ31854.  2 וב -  לכ  .רוזחמרוזחמ  "ז.תוליפת  ביבאישת לת 

םיכרכ31855.  2 ינאיילאטיא -  גהנמ ק"ק  יפכ  הנשה  לכ  ונרווילרוזחמ  .ז  " טרת .רוזחמ  "ז.תוליפת  ונרוויל Livornoטרת

'א>31856. דיב גהנמכ  לאלכת   > "כ הויל ירדנ  לכ  ןמילסרוזחמ  חלאצ  ןב  יכדרמ  "חרעגמ , "דסשת מח



םיכרכ31857.  2 םיזנכשא -  גהנמכ  ףרודסמרהליורוזחמ  .ג  " לת .רוזחמ  "ג.תוליפת  ףרודסמרהליולת
Wilherms

םיכרכ31858.  5 המור -  ינב  גהנמכ  ,רוזחמ  יליטאיפ השמ -  ללה  הטינומרס ,
יכדרמ ול  ' םילשוריגנא

ןירהעמו31859. םהיפ  ןסיירו  אטיל  ןילופ  גהנמכ  הניורוזחמ  .ח  " עקת .רוזחמ  "ח.תוליפת  עקת

ןברק31860.  > ןירהעמו םהיפ  ןסיירו  אטיל  ןילופ  גהנמכ  רוזחמ 
םיכרכ  2 הניוןורהא > - .ז  " טרת .רוזחמ  "ז.תוליפת  טרת

.31861 - ןירהעמ םהיפ , אטיל , ןסייר , ןילופ , גהנמכ  רוזחמ 
ןישוטורקתועובש .ל  " רת .רוזחמ  "ל.תוליפת  ןישוטורק Krotoszynרת

אמור31862. גהנמכ ק"ק  הבוטנמרוזחמ  .ז  " יש .רוזחמ  ש"ך.תוליפת  "ז -  הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ31863.  3 אמור -  גהנמ ק"ק  יפכ  הינולוברוזחמ  .א  .רוזחמ ש" הינולוב Bolognaש"א.תוליפת 

םירופכה31864. םוי  ןורהא - > ןברק   > לארשי ינבל  אנליורוזחמ  .ג  " פרת .רוזחמ  "ג.תוליפת  אנליופרת

זנכשא31865. גהנמ  תרצע -  ינימשו  תוכוסה  גחל  רוזחמ 
םהרבאקהבומה "וןמוא , תיליעעשת רתיב 

קהבומה31866. זנכשא  גהנמ  םירופיכה -  םויל  זנכשארוזחמ  תשרומ  "וןוכמ  "דעשת מח

דרפס31867. גהנמ  םירופכה  םויל  הכנלבזכרוזחמ  .ש  .רוזחמ ת" הכנלבזכת"ש.תוליפת   Casablanca

הניטנאטשנוק31868. "ק  קב דרפס  גהנמ  םירופכה  םויל  הניורוזחמ  .ז  " כרת .רוזחמ  "ז.תוליפת  הניוכרת

הניטנאטשנוק31869. "ק  קב דרפס  גהנמ  םירופכה  םויל  הניורוזחמ  .ב  " צרת .רוזחמ  "ב.תוליפת  הניוצרת

.31870< דודל םתכמ   > רופיכ םויל  םייחרוזחמ  דוד  "טשולש , םילשוריסשת

.31871< םינושארה רצוא   > זנכשא רופיכ  םויל  םינושארהרוזחמ  לע  "חןוכמ  רתיבעשת

יעדמ31872. ינרות  רופיכ ע"פ  םויל  ריאמרוזחמ  רטכש ,  - "לםכח ביבאשת לת 

רופכ31873. םויל  ונרווילרוזחמ  .א  " רת .רוזחמ  "א.תוליפת  ונרווילרת

םאשלא31874. ןאדייח  גהנמכ ק"ק  רופכ  םויל  ונרווילרוזחמ  .ב  " כשת .רוזחמ  "ב.תוליפת  ונרווילכשת

יססור31875. םוגרת  םע  רופכ  םויל  אנליורוזחמ  .ד  " ערת .רוזחמ  "ד.תוליפת  אנליוערת

יזנכשא31876. םוגרת  םע  חספ  לש  ינשו  ןושאר  םויל  ןושמשרוזחמ  ןב  ףלוו  ןימינב  "אםייהנדייה , םייהלדרנרת

הנשה31877. שאר  לש  ןושאר  םויל  ןושמשרוזחמ  ןב  ףלוו  ןימינב  "חםייהנדייה , רבונהצקת

הנשה31878. שאר  לש  ינש  םויל  .הנשהרוזחמ  שאר  .רוזחמ  "א.תוליפת  גרפירת

םיארונ31879. םימיל  הנוטלארוזחמ  .ב  " לקת .רוזחמ  "ב.תוליפת  הנוטלא Altonaלקת

םירופיכה31880. םויו  הנשה  שאר  לש  םיארונ  םימיל  רוזחמ 
"א עי סנות  גהנמ ק"ק  .סנותיפכ  גהנמ  "ד.רוזחמ  ונרווילרת

הנשה31881. ידעומ  לכל  הניורוזחמ  .ז  " ירת .רוזחמ  Wien.תוליפת 

םיכרכ31882.  2 שקז > -  > הנשה ידעומ  לכל  לכימרוזחמ  לאיחי  גרפשקז ,

הינולאטאק31883. גהנמ  הנולצרב  חסונל  יקינולשרוזחמ  .ז  " פר .רוזחמ  "ז.תוליפת  יקינולש Salonikaפר

דרפס31884. "נ  פע תוכוסל  השרורוזחמ  .א  " נרת .רוזחמ  "א.תוליפת  השרו Warsawנרת

יזנכשא31885. םוגרת  םע  רופכ  םוי  תיברעל  ףלוורוזחמ  "דםייהנדייה , םייהלדרנרת

.31886< ינמרג םוגרת   > חספל "דרוזחמרוזחמ  שח

.31887< שילגנע םוגרת  םע   > הנשה שארל  "זרוזחמרוזחמ  הירטסואצרת

.31888< תידרפס םוגרת  םע   > הנשה שארל  "ארוזחמרוזחמ  סרייאעשת סונאוב 

.31889< םויה תשודק   > הנשה שארל  בדרוזחמ  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "אםלהליו , קרבעשת ינב 

הנשה31890. שארל  ונרווילרוזחמ  .ו  " טשת .רוזחמ  "ו.תוליפת  ונרווילטשת

.31891< דודל םתכמ   > הנשה שארל  םייחרוזחמ  דוד  "טשולש , םילשוריסשת



.31892< בול גהנמ   > קחציל רוכז  הנשה  שארל  קחצירוזחמ  עד  "ברב  בלודעשת

.31893< םינושארה רצוא   > זנכשא הנשה  שארל  םינושארהרוזחמ  לע  "וןוכמ  רתיבעשת

.31894< - םינושארה רצוא   > זנכשא הנשה  שארל  רוזחמ 
םינושארהםלשה לע  "וןוכמ  רתיבעשת

הנשה31895. שארל  ךוניחרוזחמ  ינינעל  "אזכרמה  קרויפשת וינ  ןילקורב 

ןוגרא31896. גהנמל ק"ק  םירופיכה  םויו  הנשה  שארל  "טרוזחמ  פר .ןוגרא  "ט.רוזחמ  יקנולאשפר

םאשלא31897. ןאדייח  גהנמכ ק"ק  הנשה  שארל  םילשורירוזחמ  .ב  " כשת .רוזחמ  "ב.תוליפת  םילשוריכשת

דרפס31898. גהנמ  הנשה  שארל  הכנלבזכרוזחמ  .ש  .רוזחמ ת" הכנלבזכת"ש.תוליפת   Casablanca

יעדמ31899. ינרות  הנשה ע"פ  שארל  ריאמרוזחמ  רטכש ,  - "לםכח ביבאשת לת 

דרפס31900. "נ  פע תועובשל  השרורוזחמ  .א  " נרת .רוזחמ  "א.תוליפת  השרו Warsawנרת

דרפס31901. גהנמ  םילגר  שלשל  הניורוזחמ  .ד  " צרת .רוזחמ  "ד.תוליפת  הניוצרת

דרפס31902. גהנמ  םילגר  שלשל  הניורוזחמ  .ח  " צרת .רוזחמ  "ח.תוליפת  צרת

יול31903. הטמ  שוריפ  םע  םילגר  שלשל  קרוירוזחמ  וינ  .ו  " כשת .רוזחמ  "ו.תוליפת  כשת

יול31904. הטמ  שוריפ  םע  םילגר  שלשל  .אנליורוזחמ  .ב  " מרת .רוזחמ  "ב.תוליפת  אנליומרת

םידרפסה31905. גהנמכ  ' > ידעומ ה םילגר  השלשל  רוזחמ 
< יבצה )ץראב  ךרוע  ) ריאמ ןב  והילא  םימחר  "חינייז , הפיחעשת

םילשורי31906. "י  תכ אמור  גהנמ  רודיס  ץיבוקסומ -  אמוררוזחמ  גהנמ  די1384רוזחמ  בתכ 

םלשה31907. ידעומ ה ' םשרוזחמ  "דםוליעב  ונרווילשח

.31908< לארשי ץרא  תרודהמ   > םשה ידעומ  יולהרוזחמ  םהרבא  ןב  לאפר  דוד  ובוט , "דןב  ןורבחעשת

תועובש31909. יול -  הטמ  גרבמלרוזחמ  .ו  " סרת .רוזחמ  "ו.תוליפת  בובל Lvovסרת

הנשה31910. לכמ  ךבצלוזרוזחמ  .ד  " נקת .רוזחמ  "ד.תוליפת  ךבצלוזנקת

הנשה31911. לכמ  בוקרקרוזחמ  .ה  " מש .רוזחמ  "ה.תוליפת  בוקרק Cracowמש

הנשה31912. לכמ  ןילבולרוזחמ  .ז  " כש .רוזחמ  "ז.תוליפת  ןילבול Lublinכש

הנשה31913. לכמ  גרפרוזחמ  "ג  סת .רוזחמ  "ג.תוליפת  גרפ Pragueסת

םיכרכ31914.  2 קדצ - > ילגעמ   > הנשה לכמ  )רוזחמ  קדצ ילגעמ   ) יולה ריאמ  ןב  ש"כןימינב  "ז -  הטנויבס Sabbionetaיש

םיכרכ31915.  3 ינאיילטיא -  גהנמ  לאונמערוזחמ  םחנמ  "הםוטרה , םילשוריסשת

םיכרכ31916.  2 אמור -  ינב  גהנמ  אמוררוזחמ  הסררוזחמ  ונאפדסר - 

"ו>31917. מר וניצנוש   > ימור ינב  גהנמ  וניצנושרוזחמ  .ו  " מר .רוזחמ  "ו.תוליפת  וניצנוש Soncinoמר

ימור31918. ינב  גהנמ  וניצנושרוזחמ  .ו  " מר .רוזחמ  "ו.תוליפת  וניצנושמר

.31919< יול הטמ   > םימכח השעמ  םילשורירוזחמ  .ל  " שת .רוזחמ  "ל.תוליפת  םילשורישת

הנשה31920. שאר  םשה - > ידעומ   > ראובמו שרופמ  ףסוירוזחמ  ןימינב  ןב  ןרהא  "ביול , םילשוריסשת

םיכרכ31921.  3 םיללוע -  יפמ  "ורוזחמרוזחמ  ביבאכשת לת 

שאר31922. םלשה - > ןרהא  ןברק   > שדוק יארקמ  רוזחמ 
הנשההנשה שאר  "ג.רוזחמ  םילשוריסשת

םוי31923. םלשה - > ןרהא  ןברק   > שדוק יארקמ  רוזחמ 
דרפס רופיכרופיכ , םוי  "ג.רוזחמ  םילשוריסשת

.31924, רופיכ םוי  המחנ - > לריצ  להא   > שדוק יארקמ  רוזחמ 
רופיכזנכשא םוי  "ג.רוזחמ  םילשוריסשת

"ק>31925. מרה ע"פ   > םירופכה םויו  הנשה  שארמ  בקעירוזחמ  ןב  השמ  "ווריבודרוק , אטשוק Istanbulלש

הנשה31926. שאר  הדוהי -  ילשמ  הנליורוזחמ  .ב  " ערת .רוזחמ  "ב.תוליפת  הנליו Vilnaערת

םיכרכ31927.  2 םיתפש -  בינ  ןרהארוזחמ  קחצי  השמ  ןב  םוחנ  םילשורידעשתבורבי ,



םיכרכ31928.  3 גרברינ -  תנש צ"ארוזחמ  .ךיירטסוא  גהנמ  .רוזחמ 

.31929
גהנמכ לאלכת   > "ת חמשו תוכוסל  יכדרמ  תכוס  רוזחמ 

'א> ןמילסדיב חלאצ  ןב  יכדרמ  "גרעגמ , "דסשת מח

תנשמ 319301481. רופכ  םויל  ידרפס  יססור 1377רוזחמ  יד  המראפ  די  "גבתכ  םילשורילשת

תנשמ 319311320. רופכ  םויו  "ה  רל ידרפס  יססור 860רוזחמ  יד  המראפ  די  "גבתכ  םילשורילשת

םיכרכ31932.  6 תילגנא -  םוגרת  םע  דעומ  להא  תדבע  דעומרוזחמ  להא  תדובע  "ארוזחמ  ,כשת ןודנול

םיכרכ31933.  2 בחרה -  שוריפה  לכ  םע  גרפרוזחמ  .ג  " עש .רוזחמ  "ג.תוליפת  גרפ Pragueעש

םיכרכ31934.  2 בלושמ -  שוריפ  םע  בלושמרוזחמ  שוריפ  םע  "גרוזחמ  עשת

םיכרכ31935.  2 תילגנא -  םוגרת  םע  )רוזחמ  םגרתמ  ) והיעשי רזלג ,

הנשה31936. שאר  יססור -  םוגרת  םע  אנליורוזחמ  .ד  " ערת .רוזחמ  "ד.תוליפת  אנליוערת

הינולטק31937. הינולטקרוזחמ  גהנמכ  "י  תכ רוזחמ 

ןטק31938. םהרבארוזחמ  ?שתרקנ , ןרוא ? 

.31939< ארומל יש  סנות -  רוזחמ   > הנשה שאר  )רוזחמ  שרפמ  ) השמ ןב  לואש  "בןהכ , ונרווילנרת

םיכרכ31940.  2 דרפס -  ןוצר > תע   > הנשה שאר  בלסרברוזחמ  "וידיסח  םילשורינשת

םיכרכ31941.  5 םינינפ -  בר  םילשורירוזחמ  .ד  " כשת .רוזחמ  "ד.תוליפת  םילשורישח

םיכרכ31942.  4 אבר -  השרורוזחמ  .רוזחמ  "ד.תוליפת  השרו Warsawשח

םיכרכ31943.  4 זנכשא > -  > לארשי תניר  )רוזחמ  ךרוע  ) המלש "זלט , םילשוריעשת

םיכרכ31944.  5 דרפס > -  > לארשי תניר  )רוזחמ  ךרוע  ) המלש "זלט , םילשוריעשת

"ל31945. חמר יחרוזחמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ףסוי "י , ביבא "ל - ) חמר "ה( םילשורינשת

לאוי31946. ירבד  םע  תועובש  בוטרוזחמ  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"באפיל נשת

םיכרכ31947.  5 וניתותפש -  "ח  יש ןברוזחמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "הבקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ31948.  6 הדשב -  חיש  דודרוזחמ  לאומש  ןב  לארשי  "חץיבושבומ , םילשוריעשת

ראובמ31949.  > ןילופו זנכשא  גהנמכ  רופיכ  םוי  לש  רוזחמ 
< קיפסמ )רואבב  ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

םיארונ31950. םימי  לש  בוקרקרוזחמ  .ח  " סש .רוזחמ  "ח.תוליפת  בוקרק Cracowסש

רואבב31951. ראובמ   > ןילופו זנכשא  גהנמכ  תוכוס  לש  רוזחמ 
< )קיפסמ ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

רואבב31952. ראובמ   > ןילופו זנכשא  גהנמכ  חספ  לש  רוזחמ 
< )קיפסמ ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

רואבב31953. ראובמ  םוי ב -   > זנכשא גהנמכ  לש ר"ה  רוזחמ 
< )קיפסמ ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

רואבב31954. ראובמ  םוי א -   > זנכשא גהנמכ  לש ר"ה  רוזחמ 
< )קיפסמ ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

ראובמ31955.  > ןילופו זנכשא  גהנמכ  תועובש  לש  רוזחמ 
< קיפסמ )רואבב  ראבמ  ) לארשי ןב  השמ  "זןגנידיב , ץמעקת

םילגר31956. שלש  לש  בוקרקרוזחמ  .ח  " סש .רוזחמ  "ח.תוליפת  בוקרק Cracowסש

םיכרכ31957.  3 יקינולש -  )רוזחמ  רדסמ  ) הדוהי ןב  בקעי  השמ  שאייע ,
( רידהמ  ) דוד םהרבא  יטנקר , -

 - "ו לרת
"ג ביבאכשת לת   - יקינולאש

םייח31958. תונש  ונרווילרוזחמ  .ה  " כרת .רוזחמ  "ה.תוליפת  ונרווילכרת

םיכרכ31959.  3 ןימינב -  רעש  ןימינברוזחמ  רעש  "עןוכמ  קרבשת ינב 



םימשה31960. רעש  ןילופרוזחמ  גהנמכ  "ברוזחמ  הנוטלאלקת

םיכרכ31961.  9 תוכלה > - הנוש   > הליפתה רעש  בקעירוזחמ  "חיקספולח , קרבסשת ינב 

'א>31962. דיב גהנמ  לאלכת   > "ה רל םימחרה  תליפת  ןמילסרוזחמ  חלאצ  ןב  יכדרמ  "גרעגמ , "דסשת מח

תוכוס31963. אבר - > חסונ ג'  > השמל הלפת  )רוזחמ  ויפ לע   ) ןהכה השמ  ןופלכ ,

םיכרכ31964.  3 השמל -  הלפת  השמרוזחמ  "ביבר , םילשורימשת

םיכרכ31965.  3 םירשי -  תלפת  םילשורירוזחמ  .ח  " ישת .רוזחמ  "ח.תוליפת  םילשוריישת

םייחה31966. היבוטתוזחמ  ןב  ףלוו  באז  "דרוש , מרת

תוכרב31967. הכרב -  חנקיזחמ  ןב  השמ  לאקזחי  "טןייטשלדיא , םילשוריעשת

םיכרכ31968.  2 הכרב -  קיזחמ 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

היחרז "הקחצי  ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ31969.  2 תדה -  ןאמפיליקיזחמ  רזעילא  ןב  בקעי  ץישפיל ,
"גיולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

לישעה31970. עשוהי  "צ ר ' הגה רכזל  הנשויל -  הרטע  ריזחמ 
לישעהםירב עשוהי  ןב  ןבואר  "חםירב , םילשורימשת

א31971. הרות -  זנאציקזחמ  תירק  הרותה  זכרמ  ללוכ  "בץבוק  הינתנעשת

הרות31972. זנאציקזחמ  הרותה  זכרמ  "בםיללוכ  הינתנעשת

םיכרכ31973.  2 הרות -  זנאציקזחמ  "הםיללוכ  הינתנעשת

םיתמ א31974. ריאמהיחמ  "חונונעו , םילשוריעשת

םיתמ ב31975. ריאמהיחמ  "אונונעו , םילשוריפשת

םיכרכ31976.  6 יולה -  הדוהיייחמ  ריאמ  ןב  ןנחוי  "טרנזאו , םילשוריעשת

א31977. ליח -  לא  רבחליחמ  תונידמל  םינברה  תדוגא  ןואטב 
"גםימעה "דנשת בח רפכ 

ליח31978. לא  רחשליחמ  תורדשינומדמ ,

םיכרכ31979.  2 ליח -  לא  ןהכהליחמ  םייח  המלש  לארניבא , תיב 

םיכרכ31980.  2 ליח -  לא  םשליחמ  "אםוליעב  "דפשת מח

בוריעה31981. לאיכלמתוציחמ  "עלדנמ , םילשורישת

בוריעה31982. ןהכהתוציחמ  והיעשי  ןב  םחנמ  "זץיבוקשומ , קרבעשת ינב 

םיכרכ31983.  4 ןיי -  "א)ריחמ  מר  ) לארשי ןב  השמ  "דשלרסיא , דמחשח

.3198421-23 שדחה - ]  ] "ץ ראה 'ב  הבוצלחמ םרא  ימכח  תרותל  "טןואטב  קרבסשת ינב 

ץראה31985. )בלחמ  ךרוע  ) ארזע ןב  ףסוי  "וידאבע , םילשוריכשת

הטישה31986. ןאמסוזתפלחמ  ןב  באז  "דץבעי , םילשוריפרת

ריאמ31987. ןבו  ןואג  הידעס  בר  לאומשתקלחמ  ןב  לאיחי  םייח  ןייטשנרוב ,
"דיולה השרו Warsawסרת

םיכרכ31988.  7 ץרא -  דגידמחמ  םייח  "עינדע , םילשורישת

תוישעמה31989. לאומשידמחמ  "ביאכז , םילשורינשת

הרותה31990. לאומשידמחמ  "חיאכז , םילשורימשת

םיכרכ31991.  2 םימש -  אסומידמחמ  ןב  ןב  שיעי  "זינירוק , םילשוריסשת

םיכרכ31992.  4 םדק -  ימימ  לאכימהידמחמ  יאמש  "ערכיירטסא , רתיבשת

יהמ31993. הרות  הרסאש  לדנמתצמחמ  םחנמ  "הגרבנזייא , קרבסשת ינב 

.31994( די בתכ   ) "ו ליש "ה  המלשנחמ "דןויח , הנבישח

םיכרכ31995.  3 םהרבא -  ביילהנחמ  בקעי  ןב  ףסוי  םהרבא  "פלגופ , קרבשת ינב 



ןרהא31996. ןרהאהנחמ  ןב  ןרהא  "הןויאח , ונרוויל Livornoנקת

םירפא31997. המלשהנחמ  ןב  יכדרמ  םירפא  ןייטשפא ,
יולה "גןמלז  הנליו Vilnaמרת

.31998< םייח תוראה   > םירפא ןרהאהנחמ  ןב  םירפא  "זןובנ , קרוי New Yorkשת וינ 

.31999< בקעי ןויצ   > םירפא - הנחמ  םולש קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
ןרהא ןב  םירפא  "חןובנ , םילשורימשת

.32000< םייחה רוא  ירפס  תרודהמ   > םירפא ןרהאהנחמ  ןב  םירפא  "אןובנ , םילשוריעשת

ןורא32001. עטנהנחמ  ןתנ  ןב  ןרהא  "חןירפלייה , ץינסקלוא Oleksinetsכקת

םהרבאהנחמ ד"ן32002. ןב  דוד  "זשאימחנ , םילשוריפרת

דוד32003. קחציהנחמ  ןב  דוד  "טןאנוב , םילשורימרת

ןד32004. ףלווהנחמ  ןימינב  ןב  לאינד  "זץיטסורפ , הבלסיטרב Bratislavaסרת

םיכרכ32005.  3 ןד -  באזהנחמ  השמ  ןב  ןד  "סרדניב , לאונמעשת

םיכרכ32006.  3 ןד -  ןדהנחמ  ןרהא  "דןמלוק , קרבעשת ינב 

א-ב32007. םייולה -  ןויצהנחמ  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "ווואקאר , ןודנולנשת

םיכרכ32008.  5 םייח -  לשיפהנחמ  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  - רפוס , "ב כרת
"ה הבלסיטרב Bratislavaמרת

ב32009. הדואי א -  ףסויהנחמ  ןב  הדוהי  "גיזנכשא , יקינולש Salonikaנקת

הדוהי32010. לאפרהנחמ  ןב  ביל  הדוהי  "הןמסח , ביבאכשת לת 

הדוהי32011. אקייליוומהנחמ  םייח  ןרהא  ןב  "טהדוהי  לשת

םיכרכ32012.  2 הדוהי -  לארשיהנחמ  ןב  ןושרג  הדוהי  ץלוהקיפ ,
לאוי

 - "מ רת
"ג בובל Lvovסרת

םיכרכ32013.  2 הדוהי -  בוטהנחמ  - םוי ןב  הדוהי  "גןיצק , ונרווילסקת

דסח32014. ירעש  ךאלטעטשה -  היתונכשו -  הדוהי  ןימינבהנחמ  "פרגולק , םילשורישת

םיכרכ32015.  13 ףסוי -  ףסויהנחמ  היננח  "גךבנזייא , םילשוריעשת

קחצי32016. דודהנחמ  והילא  םהרבא  ןב  קחצי  ץילוק ,
"הןמחנ םילשוריסשת

לארשי32017. לארשיהנחמ  ןב  ןרהא  השמ  "צביילופ , השרו Warsawרת

לארשי32018. ןמלזהנחמ  רואינש  ןב  לארשי  "וןמסורג , םילשורינשת

הקלדה32019. הדנ , הלח , החילמ , יניד  לארשי -  יולההנחמ  בוד  רכששי  "וקנרפ , הניועקת

םיכרכ32020.  3 לארשי -  באזהנחמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "אןהכ , ,שת םלשורי

םיכרכ32021.  3 לארשי -  ןבהנחמ  יבצ  לארשי  יקסבורטימיזד ,
יולה "חםהרבא  םילשוריסשת

םיכרכ32022.  2 לארשי -  ףסויהנחמ  ןב  הדוהי  לארשי  - ןאמיינ , "ד מרת
"ו בוקרק Cracowמרת

והילא32023. תגוע  לארשי , ,הנחמ  לארשי השמ -  ןב  והילא  לארשי ,
"טהשמ תיליענשת ןיעידומ 

הנוהכ32024. יבצהנחמ  בקעי  ןב  ןמחנ  םייח  ץיבוקשיב ,
ןהכה

 - "צ רת
"ז קוטסילאיב Bialystokצרת

יול32025. יולההנחמ  ןתנ  ןב  הימחנ  "ודלפנזור , הלשימרפ Przemyslנרת

יול32026. יולההנחמ  סחניפ  ןב  שריה  יבצ  "אץיוורוה , ךבנפוא Offenbachסקת

היול32027. קחציהנחמ  יול  "פןירפלה , םילשורישת

ןבואר32028. רזעילאהנחמ  לארשי  ןב  גילז  "זןבואר  ונרוויל Livornoלקת



ןבואר32029. שיעיהנחמ  ןב  ןבואר  "דתיטצמית , םילשוריסשת

םיכרכ32030.  5 ןבואר -  ןבוארהנחמ  "טתשבוו , תוביתנעשת

הניכש32031. לאירבגהנחמ  ןב  רזעילא  "עןהכ , דווקילשת

.32032< הכונח  > - םיינחמםיינחמ א "ט שת
"ל םילשורישת

.32033< םירופ  > - םיינחמםיינחמ ב "ט שת
"ל םילשורישת

.32034< חספ  > - םיינחמםיינחמ ג "ט שת
"ל םילשורישת

.32035< הנשה שאר   > - םיינחמםיינחמ "ט שת
"ל םילשורישת

.32036< םירופכה םוי   > - םיינחמםיינחמ "ט שת
"ל םילשורישת

.32037< תוכוסה גח   > - םיינחמםיינחמ "ט שת
"ל שת

םילשורי

.32038< תועובש  > - םיינחמםיינחמ ד "ט שת
"ל םילשורישת

.32039< המחנו לבא   > - םיינחמםיינחמ ה "ט שת
"ל םילשורישת

.32040< םיארונ םימי   > - םיינחמםיינחמ ו "ט שת
"ל םילשורישת

.32041< םולש תכוס   > - םיינחמםיינחמ ז "ט שת
"ל םילשורישת

.32042< וללה תורנה   > - םיינחמםיינחמ ח "ט שת
"ל םילשורישת

.32043< תורחה גחל   > - םיינחמםיינחמ ט "ט שת
"ל םילשורישת

.32044< םירתכ השולש   > - םיינחמםיינחמ י "ט שת
"ל םילשורישת

.32045< רתסא תליגמ   > - םיינחמםיינחמ "ט שת
"ל םילשורישת

.32046(< "א ישת  ) תורחה גחל   > - םיינחמםיינחמ "ט שת
"ל םילשורישת

.32047< ןיד ימיב   > - םיינחמםיינחמ י"א "ט שת
"ל םילשורישת

.32048< םילואג  > - םיינחמםיינחמ י"ג "ט שת
"ל םילשורישת

.32049< זועמ - םיינחמםיינחמ י"ב< "ט שת
"ל םילשורישת

.32050< םילולה  > - םיינחמםיינחמ י"ד "ט שת
"ל םילשורישת

.32051< םידעומ  > - םיינחמםיינחמ ט"ו "ט שת
"ל םילשורישת

.32052< המוקת  > - םיינחמםיינחמ ט"ז "ט שת
"ל םילשורישת

.32053< םייודפ  > - םיינחמםיינחמ י"ז "ט שת
"ל םילשורישת



.32054< םירוכב  > - םיינחמםיינחמ י"ח "ט שת
"ל םילשורישת

םיכרכ32055.  109 - םיינחמםיינחמ -  "ט שת
"ל םילשורישת

םיכרכ32056.  48 לייחלםיינחמ -  יתד  "וןועובש  טשת

א32057. תיאבצהךינחמ -  תונברה  "זןואטב  "דסשת מח

שודק32058. הנביבךינחמ  םרכ  תבישי  םירמאמ  "ורבח  הנביבעשת םרכ 

םיכרכ32059.  2 שודק -  אביקעךינחמ  ןב  בקעי  לאפר  "ויקסבודיד , םילשורילשת

היראםינחמ32060. הדוהי  ןב  קחצי  "דןדמל , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ32061.  2 תורודל -  )ךנחמ  וילע  ) רזעילא והילא  "טרלסד , קרבסשת ינב 

.32062< תוכזה רפס   > ןגמו "ן)הסחמ  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  הניוסקת

זעו32063. העושיהסחמ  ןב  יכדרמ  "והיטע , םילשוריטשת

ךוניחה32064. ליבש  תא  "שפחמ  םיליבש  " "חןוגרא "דעשת מח

תונהיל32065. "שפחמ  םיליבש  " "בןוגרא "דפשת מח

ןימאמל32066. ויתועדב  םחנמישפחמ  ןב  ןתנ  "בםיובנריב , ,פרת זדול

תמאה32067. תא  ןבוארםישפחמ  "דיטנזיפ , "דעשת מח

תונהיל32068. "תשפחמ  םיליבש  " "דןוגרא "דשח מח

ןקזהתבצחמ32069. וניבר  יאצאצ  רוגיא  "גןואטב  םילשורילשת

םיכרכ32070.  2 תודיסחתבצחמ -  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "חבח םילשוריסשת

.32071< םולשת  > "ד וי לקשה  יולהתיצחמ  עטנ  ןתנ  ןב  לאומש  "דןילק , "דשח מח

.32072< השדח הרודהמ   > ןישודיק לה ' לקשה  השמתיצחמ  "סדיגאי , םילשורישת

םיכרכ32073.  4 לקשה -  השמתיצחמ  - דיגאי , "ג לרת
"ג בובל Lvovערת

םיכרכ32074.  13 לקשה -  יולהתיצחמ  עטנ  ןתנ  ןב  לאומש  "טןילק , ,עקת קציראפ

אפרא32075. ינאו  קחצייתצחמ  ןב  ףסוי  "אןמציו , באזפשת תעבג 

ןופס32076. סומינולקקקחמ  ןמלק  "דגרבנזור , ביבאמשת לת 

םיכרכ32077.  8 ןופס -  לאקזחיקקחמ  םהרבא  ןב  השמ  "טךולב , משת

"ם32078. במרה לש  ודי  בתכ  לע  ףיקמ  דודרקחמ  ןאמילס  "נןושש , םילשורישת

.32079( תינמרג  ) רוזחמה לע  לאפררקחמ  טרגטוטש1934ןמלדא ,

טוטאז32080. לש  דודורקחמ  "דןמרייפ , שמששח תיב 

םיכרכ32081.  2 תובא -  הדוהיירקחמ  ןב  בקעי  "הןוזניוול , שת

רזעילא32082. רזעילאירקחמ  "זןשב , דולסשת

א32083. "ת > וש  > ץרא ןועמשירקחמ  ןב  לאיזר  "טןהכה , קרבסשת ינב 

תוכוסה32084. גח  יניינעב  תוריקח  טקל  ץרא -  "מירקחמ  "דשח "דשח מח

םיכרכ32085.  9 "ת > - וש  > ץרא ןומדאירקחמ  ןב  םימחר  השמ  "חויעש , םילשוריסשת

םיכרכ32086.  3 ץרא -  ריאמירקחמ  לארשי  ןב  יכדרמ  "בןרטש , דווקילעשת

םיכרכ32087.  2 ץרא -  ןומדאירקחמ  ןב  םימחר  השמ  "וויעש , םילשוריעשת

וניתובא32088. ץרא  יולהירקחמ  סחנפ  ןב  באז  לארשי  "עץיבורוה , םילשורירת

תודיסח32089. קחציירקחמ  "חיספלא , לשת



םיכרכ32090.  3 תורפסו -  ןושל  הימחנירקחמ  "אינולא , םילשורינשת

"ף32091. ירה ישרפמב  אובמ  ארזעירקחמ  לאינד  "הטבש , ןגנשת תמר 

חרזמו32092. ברעמ  הילדגירקחמ  "אלאגנ , םילשוריסשת

יכדרמ32093. יבצירקחמ  םייח  ןב  יכדרמ  "הףיש , סיאולצרת .טס   St. Louis

לארשי32094. םע  תויורפסב  םילשורי -  בגשמ  )ירקחמ  ךרוע  ) םירפא "זןזח , םילשורימשת

רפס32095. ףסויירקחמ  םייח  ןב  םהרבא  "חירעי  םילשוריישת

לכימםירקחמ32096. לאיחי  ןב  השמ  לארשי  "אןרוה , ביבא Tel Avivישת לת 

םייניבה32097. ימי  יטויפבו  תידוהי  היפרגוילביבב  םייחםירקחמ  םחנמ  "ורצלמש , קרויסשת וינ  םילשורי - 

דומלתל32098. ןסחיו  אתפסותו  אתיירבב  םולשםירקחמ  ןב  ךונח  "לקבלא , םילשורישת

תוללוע32099. ויתודיחו -  דומלתה  יכרדב  השמםירקחמ  ןב  ןבואר  "טתוילגרמ , םילשורימשת

םיכרכ32100.  2 תודיסחב -  הילדגםירקחמ  "טלאגנ , םילשורינשת

םייפרגוילביב32101. היראםירקחמ  "ברביוט , םילשוריצרת

תיארקמ32102. היפרגופוטו  ץראה  תעידיב  והיעשיםירקחמ  "אסרפ , םילשוריכשת

תורפס32103. ןושלב  לאכימםירקחמ  "חיקסנליו , םילשורילשת

םידוהיה32104. תונושלב  םילשוריםירקחמ  "חבגשמ  םילשורימשת

םידוהיה32105. תונושלב  )םירקחמ  ךרוע  ) השמ רשא , "חרב  םילשורימשת

די32106. יבתכב  תואסריגה  רואל  ןישודיק  תכסמב  םירקחמ 
ריאמםינושארו קחצי  1975עביורט ,

ןוטוב32107. יד  םינברה  תחפשמב  םירקחמםירקחמ  "חףסוא  םילשורינשת

םיכרכ32108.  4 ןמית -  ירודיסב  השמםירקחמ  "עארבג , קרבשת ינב 

םינואגה32109. תורפסב  ןרהאםירקחמ  השמ  ןב  רודגיבא  "ארציבוטפא , םילשורישת

םייניבה32110. ימי  לש  תירבעה  תורפסב  דודםירקחמ  "בןמפיוק , םילשוריכשת

דומלתה32111. תורפסב  ןימינבםירקחמ  סירפ , - "חהד םילשוריכשת

תובושתה32112. תורפסב  באזםירקחמ  קחצי  "גאנהכ , םילשורילשת

תפרצב32113. תוימשיטנאה  תודלותב  ילתפנםירקחמ  "מיתליא , ביבאשת לת 

הילטיאבו32114. לארשי  ץראב  םידוהיה  תודלותב  דודםירקחמ  "גרמת , םילשורילשת

תוצראבו32115. לארשי  ץראב  םידוהיה  תודלותב  םירקחמ 
דודחרזמה "ארמת , םילשורימשת

הרבחהו32116. הלכלכה  תודלותב  רזעלאםירקחמ  ןב  בוד  "טבירנייוו , םילשוריצרת

היפויתא32117. ידוהי  תודלותב  קחציםירקחמ  "אדלפנירג , דולעשת

םיכרכ32118.  3 םתוברתבו -  קאריע  ידוהי  תודלותב  קחציםירקחמ  "ארושיבא , הדוהימשת רוא 

דומלתב32119. השמםירקחמ  ןב  בקעי  לאיחי  - גרבנייוו , "ז צרת
"ח ןילרב Berlinצרת

דומלתב32120. םהרבאםירקחמ  "הסייו , םילשורילשת

דומלתב32121. המלשםירקחמ  ןועמש  "טרגניזלש , םילשורינשת

הליפתב32122. יבצםירקחמ  "ילראק , ביבאשת לת 

ינש32123. תיב  תפוקתב  הנויםירקחמ  ןבואר  ןב  לאכימ  סחניפ  "יןיגרוח , קרוי New Yorkשת וינ 

דומלתהו32124. הנשמה  תפוקתב  םהרבאםירקחמ  "חרלכיב , םילשוריכשת

הקירפא32125. ןופצ  ידוהי  לש  םתוברתב  םיברעמהםירקחמ  תדע  "אדעו  םילשורינשת

םיכרכ32126.  2 תורוקמו -  הדוהיםירקחמ  "זלטנזור , םילשוריכשת



השדחה32127. תעב  לארשי  תודלותל  תורוקמו  בדםירקחמ  "ובירנייו , םילשורילשת

םינויעו32128. המלשםירקחמ  ןב  ןימינב  םחנמ  "דראלק , ,ישת ביבא לת 

ירבע32129. קלח  טוהאק ז"ל -  םרמע  ןורכזל ר ' הדוהיםירקחמ  ךונח  ןב  םרמע  טוהוק ,
( רדנסכלא "ו( ,צרת קרוי - וינ

ןילבול32130. ידוהי  תודלותל  הלבםירקחמ  טיורקדליש ,  - "הגרבסלדנמ ביבאכשת לת 

םינואגה32131. תפוקתב  םינוש  ריאמםירקחמ  ןב  השנמ  ןימינב  "וןיוול , הפיח Haifaפרת

שדח32132. עשוהירחמ  "וךרכב , ןויצענשת רוא 

שדוח32133. קחצירחמ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

רחואמ32134. היהי  תידרחרחמ  תועדומל  "בזכרמה  םילשוריעשת

םיכרכ32135.  2 תורתזורחמ -  ןוארב , תור -  הירא , "דרוג  םילשורילשת

תחא32136. ףסויהבשחמ  בקעי  ןב  לאינד  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ32137.  5 תחא -  קודצהבשחמ  ןב  יכדרמ  "דסורג , קרבסשת ינב 

ןושלו32138. רכששיהבשחמ  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"טבוד ,ישת וקיסכמ

תודהיב32139. םיכרעו  םוחנהבשחמ  ןב  בקעי  "ואריפש , כשת

השעמל32140. הדוהיהבשחמ  "וןמרטוב , הוקתעשת חתפ 

הדות32141. לש  םשהבשחמ  - םוליעב  "ד עשת

םהרבא32142. עזעמנאפשיאמתובשחמ  דוד  ןב  "דםהרבא  םילשורישח

םדא32143. ךורבתובשחמ  ןב  םהרבא  "דגרבנזור , קרבסשת ינב 

הצעב32144. ףסויתובשחמ  ןב  ןתנ  בקעי  - ןאמסייוו , "ב סרת
"ז בושטידרב Berdichevסרת

םדאה32145. בודתובשחמ  בקעי  ןב  יבצ  השמ  "טץיבודיוד , ביבא Tel Avivישת לת 

תליפת י"ח32146. תועצהו -  םשתובשחמ  "בםוליעב  םירעיפשת תירק 

.32147< הכרב רה  תרודהמ   > ץורח ןהכהתובשחמ  בקעי  ןב  קודצ  "וץיבוניבר , הכרבסשת רה 

םיכרכ32148.  2 ץורח -  ןהכהתובשחמ  בקעי  ןב  קודצ  "בץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowערת

לארשי32149. היעשיתובשחמ  ןב  בקעי  לארשי  "סשיפלאוו , השרו Warsawרת

א32150. בל -  רעבתובשחמ  שוביל  "וטרפלה , קרבמשת ינב 

השמ32151. לשהתובשחמ  עשוהי  םהרבא  ןב  השמ  "הרנכוב , בוקרק Cracowפרת

םולש32152. העושיתובשחמ  ןב  יכדרמ  "חהיטע , םילשורישת

לאומש32153. השמתובשחמ  ןב  לאומש  "טןאמלטייש , קשיבוקליו Vilkaviskצרת

םיכרכ32154.  88 תורוקמהתבשחמ -  "אלא  קרבלשת ינב 

םהרבא32155. לאומשתבשחמ  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"ויולה קרבעשת ינב 

א32156. םהרבא -  םהרבאתבשחמ  "בןויחוא , תגפשת תירק 

םיכרכ32157.  3 םדא -  השמתבשחמ  דוד  םהרבא  "איוויל , םילשוריסשת

הנומא32158. םירמאמתבשחמ  טקל 

ןימינב32159. השמתבשחמ  ןב  קחצי  ןימינב  "וןמטכרט , קרבכשת ינב 

לאלצב32160. לישהתבשחמ  עשוהי  ןב  לאלצב  ןשוש , - "ורה ןודנול Londonפרת

םיכרכ32161.  2 לאלצב -  בקעיתבשחמ  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבסשת ינב 

םיכרכ32162.  2 רודה -  םירמאמתבשחמ  "אץבוק  םילשורינשת

םיכרכ32163.  3 תודיסחה -  לאויתבשחמ  "אןהכ , "דסשת בח רפכ 



הדגאב32164. "ל  זח ירמאמ  תודהיה -  לארשיתבשחמ  ןב  ךלמילא  יבצ  "ולשרגיונ , םילשוריסשת

תודהיה32165. םייחתבשחמ  ןב  ףסוי  והישאי  םילשוריוטניפ ,

ןמה32166. דסחתבשחמ  תבהאו  דומילל ח"ח  ברע  ללוכ 
"אןויעב תיליעעשת ןיעידומ 

הנשמה32167. יבצתבשחמ  ילתפנ  ןב  יכדרמ  "פןייטשנזייא , שמששת תיב 

הדובעה32168. ןועמשתבשחמ  "דןיטאש , "דשח מח

יבצה32169. הדוהיתבשחמ  ןתנ  ןב  יבצ  "ברנטרוא , עשת

םיכרכ32170.  2 שדוקה -  םהרבאתבשחמ  ןב  יכדרמ  םהרבא  גרבשרה ,
"זיכדרמ ןילבול Lublinצרת

תבשה32171. דודתבשחמ  ןב  לאומש  "זןהכ , דשוריעשת

הטימשה32172. ץראהותבשחמ  הרותה  "הןוכמ  םורדעשת רפכ 

םיכרכ32173.  2 הרותה -  השמתבשחמ  ןב  םהרבא  "סןייד , םילשורישת

םימימתה32174. הרותתבשחמ  ילהא  שרדמ  תיב  "פץבוק  ןילקורבשת

.32175< ומש יבשוחל   > הפוקתה ומשתבשחמ  "סיבשוחל  קרבשת ינב 

םינקז32176. לאירזעתבשחמ  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "זךש , קרבסשת ינב 

הדנ32177. םייח -  והילאתבשחמ  ןב  ןרהא  "זטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ32178.  2 םייח -  םייחתבשחמ  השמ  "טרלרמש , םילשורינשת

םיכרכ32179.  3 םייח -  המלשתבשחמ  ןב  םייח  השמ  "זוהילא , קרבשת ינב 

םיכרכ32180.  2 הדוהי -  אביקעתבשחמ  ןב  הדוהי  "בלטכייט , םילשוריפשת

תידוהי32181. תידוהיתבשחמ  "חקוק , םילשורילשת

םיכרכ32182.  2 ףסוי -  ריאמתבשחמ  ףסוי  םילשוריטרוגניו ,

ןהכ32183. ןתיאתבשחמ  ןב  בינ  "אןהכ , שמשעשת תיב 

םיכרכ32184.  2 בל -  םוחנתבשחמ  בקעי  ןב  בייל  יכדרמ  "זןייטשפא , קרבעשת ינב 

םיכרכ32185.  3 רסומ -  לאירזעתבשחמ  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "זךש , קרבסשת ינב 

םיכרכ32186.  2 יכדרמ -  אהיבתבשחמ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "בטנב , סרת

םיכרכ32187.  2 יכדרמ -  השמתבשחמ  ןב  באז  יכדרמ  "אסענירג , ןגישימעשת

א-ב32188. השמ -  לדנמתבשחמ  ןושרג  ןב  השמ  "וויז , הנליו Vilnaכרת

םוחנ32189. סחנפתבשחמ  ןב  םוחנ  םחנמ  ץיבוניבר ,
"דהבזוקטנקמ םילשוריסשת

ררוב32190. רפוס -  המלשתבשחמ  ןב  דוד  לארשי  "דןמרוורב , םילשורישח

םע32191. השמתבשחמ  ןב  לאונמע  "ג , "בבלר עשת

םיכרכ32192.  2 םינפ -  םולשתבשחמ  ןב  ךורב  לאפר  "זןאטיב , םילשוריעשת

קידצ32193. ןהכהתבשחמ  בקעי  ןב  קודצ  "דץיבוניבר , םילשוריסשת

ןויצ32194. ןויצתבשחמ  ןב  "חןמדירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ32195.  2 ןויצ -  השמתבשחמ  המלש  ןב  ןויצ  ןב  "אןייטשפא , םילשורינשת

תבש32196. לכימתבשחמ  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תילעעשת ןיעידומ 

המלש32197. ןהכהתבשחמ  המלש  "בקוק , םילשוריעשת

המלש32198. לארשיתבשחמ  ןב  ןרהא  המלש  "גסנג , קרבסשח ינב 

ןבלה32199. החמשףושחמ  הנינח  "ארנזופ , שמשסשת תיב 

םיכרכ32200.  5 ראובמה > -  > ןבלה דועסמףושחמ  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח



ןבלה32201. דועסמףשחמ  ןב  בקעי  "באריצחיבא , םילשורינרת

ןבלה32202. עשוהיףשחמ  "זץיבוקרמ , עשת

םיכרכ32203.  5 בקעי > - ראב  ןוכמ  תרודהמ   > ןבלה דועסמףשחמ  ןב  בקעי  "אאריצחיבא , םילשוריעשת

ףסכ32204. השמםיקשחמ  ןב  יתשינבנב  "דוייניטאג , יקינולש Salonikaרת

תוצעומה32205. תירבב  תידיסח  ילתפנתרתחמ  "דסוארק , "דשח בח רפכ 

הכלהכ32206. והילאחבטמ  םיסנ  ןב  קחצי  ףסוי  "איערדא , םילשורינש

תוכרבה32207. המלשעבטמ  ןב  ךורב  "טןרטש , םילשורימשת

םימכח32208. ועבטש  ןועמשעבטמ  "טהקוקא , םילשוריעשת

םיכרכ32209.  3 םימכח -  ועבטש  םהרבאעבטמ  "בסלעזיימ , לואירטנומסשת

ב32210. םהרבא -  לש  דודעבטמ  בקעי  ןב  םירפא  םהרבא  "בגניזאר , הפיחלשת

םהרבא32211. לש  םהרבאעבטמ  "בסלעזיימ , לואירטנומעשת

שא32212. לש  עשוהיעבטמ  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "ארגה , קרבעשת ינב 

םיכרכ32213.  2 שא -  לש  םהרבאעבטמ  "בסלעזיימ , לואירטנומפשת

א32214. לארשי -  ץרא  דודתועבטמ  לאיתוקי  ןב  יכדרמ  - סיקרנ , "ו צרת
"ט םילשוריצרת

םידוהיה32215. השמתועבטמ  ןב  לאומש  "גילאפר , םילשוריערת

םידוהיה32216. ףלודאתועבטמ  םהרבא  "אגרבנפייר , םילשורילשת

ןרהא32217. ןב פהטמ  ןרהא  דוד  "טץיבנשיוו , הנליו Vilnaסרת

ןרהא32218. ןהכההטמ  םייח  ןב  דוד  ןרהא  סיאול St. Louisרנדלז , .טס 

ןרהא32219. ןרהאהטמ  ןיסח , "בןב  הפיחלשת

ןרהא32220. יולההטמ  ןרהא  קינ , ' "מציפ םילשורישת

ןרהא32221. לפוקהטמ  בקעי  ןב  ןרהא  "גסיורק , בוידרב Bardejovפרת

ןרהא32222. ריאמהטמ  ןב  ןרהא  "איקסבשאטס , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןרהא32223. קילפעטהטמ  ןרהא  ירבד  "אתודסומ  םילשוריעשת

הכוסו32224. חספ  ןרהא -  קילפעטהטמ  ןרהא  ירבד  "וללוכ  םילשוריעשת

ןרהא32225. םייחהטמ  לארשי  ןרהא  "אןמניילק , קרבפשת ינב 

םיכרכ32226.  2 ןרהא -  לאקזחיהטמ  ןב  ןועמש  השמ  "דץטיוויז , םילשוריערת

םיכרכ32227.  2 ןרהא -  יולההטמ  - ןרהא  "ט עקת
"פ יקינולש Salonikaקת

םיכרכ32228.  7 ןרהא -  דודהטמ  םהרבא  ןב  ןרהא  השמ  "חלטנזור , קרבמשת ינב 

םיכרכ32229.  2 ןרהא -  הילדגהטמ  ןרהא  "ברזיירק , דווקילעשת

םיכרכ32230.  2 ןרהא -  השמהטמ  ןב  ןרהא  ןיימדת"עםימואת , טרופקנרפ 

םיכרכ32231.  2 ןרהא -  רכששיהטמ  ןב  ןרהא  "נרכבסנא , הוקתשת חתפ 

םיכרכ32232.  2 השדח > - הרודהמ   > ןרהא יולההטמ  "דןרהא  קרבשח ינב 

םירפא32233. םהרבאהטמ  ןב  םירפא  "אטידרא , יקינולש Salonikaנקת

"ר>32234. ופד  > םירפא םחנמהטמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"השונאמ הוקלוז Zholkvaצקת

םירפא32235. םחנמהטמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
,]שונאמ "ב רת ], אשראוו



םיכרכ32236.  2 הטמה - > הצק  הטמל , ףלא   > םירפא םחנמהטמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"טשונאמ קרוי New Yorkישת וינ 

.32237< ןגמה ףלא  הטמל , ףלא   > םלשה םירפא  םחנמהטמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"פשונאמ השרורת  Warsaw

.32238< רדהו זוע   > םלשה םירפא  םחנמהטמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"ושונאמ םילשוריעשת

רשא32239. לאונמעהטמ  ןב  רשא  "חםלש , יקינולש Salonikaקת

םיכרכ32240.  3 רשא -  יבצהטמ  ןב  באז  רשא  "ערביירש , תיליעשת רתיב 

ןימינב32241. לאלצבהטמ  "ולסוב , סשת

.3224220 ןימינב -  ןימינבהטמ  הטמ  תיתדה  "טהצעומה  "דמשת מח

ןימינב32243. םהרבאהטמ  ןב  ןימינב  - יקסבוקיילימ , "ז פרת
"ג ,צרת אנליוו

ןד32244. סחניפהטמ  ןב  דוד  "ז]וטינ , ירת ]Lemberg

ןד32245. "דטלבנירגהטמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ32246.  4 ינש - > ירזוכ   > ןד סחניפהטמ  ןב  דוד  "דוטינ , בובל Lvovלרת

םיכרכ32247.  2 םיקלאה -  רזעילאהטמ  דוד , "הןב  םילשורינשת

א32248. הרותה - > לע   > ןולובז ןולובזהטמ  "טהנשוש , תגלשת תירק 

םיכרכ32249.  2 ןולובז -  ןולובזהטמ  "בהנשוש , םילשוריעשת

הדוהי32250. לאומשהטמ  ןב  בייל  "אםייהנפוא , ךבנפוא Offenbachפת

הדוהי32251. לאומשהטמ  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "אקחצי  קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ32252.  4 הדוהי -  קחציהטמ  ןב  הדוהי  "זשאייע  םילשורינשת

ןתנוי32253. עטנהטמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "אץישבייא , שקפ Paksנרת

ףסוי32254. קחציהטמ  ןב  ףסוי  "הלאוקי , יקינולש Salonikaמקת

ףסוי32255. ףסויהטמ  "השיפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ32256.  2 ףסוי -  יולההטמ  השמ  םייח  ןב  ףסוי  - ריזנ , "ז עת
"ו אטשוק Istanbulפת

םיכרכ32257.  2 ףסוי -  ףסויהטמ  "זרלצ , קרבנשת ינב 

םיכרכ32258.  2 םירצמ - > בוט  תרודהמ   > ףסוי יולההטמ  השמ  םייח  ןב  ףסוי  "אריזנ , םילשוריעשת

םיכרכ32259.  3 לאיחי -  לאיחיהטמ  ןב  רזעילא  "גרגניזלש , קרבמשת ינב 

רכששי32260. קחציהטמ  דוד  ןב  ןאמרב  רכששי  לקנרפ ,
"ביולה טריפ Fuerthנקת

רכששי32261. בוטהטמ  םוי  חנ  ןב  בד  רכשי  ןמדירפ ,
"ץאפיל קרוירת וינ  יסנאמ 

יול32262. ןהכההטמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטסשת

םיכרכ32263.  2 יול -  יולההטמ  םייח  ףסוי  ןב  יכדרמ  - ץיוורוה , "א נרת
"ג ןימד Frankfצרת טרופקנרפ 

םיכרכ32264.  2 יול -  יולההטמ  בד  "וקרוט , םילשורינשת

םיכרכ32265.  2 יול -  הדוהיהטמ  ןב  ןתנוהי  "ויול , "דעשת מח

םחל32266. םיסינהטמ  ןב  םחנמ  םייח  לאפר  'י , גנארפ
"בהמלש אטשוק Istanbulסרת

השנמ32267. הנויהטמ  לאקזחי  ןב  השנמ  "דגרבסורג , ןילרב Berlinנרת



השנמ32268. בודהטמ  רכששי  ןב  השנמ  "זןייטשנכייא , פרת

השנמ32269. בולטמהטמ  ןב  השנמ  "זןוהתס , םילשוריסשת

.32270< השדח הרודהמ   > השנמ הנויהטמ  לאקזחי  ןב  השנמ  "חגרבסורג , עשת

.32271< יכדרמ ראב   > השמ אלשימרפמהטמ  םהרבא , ןב  "חהשמ  םילשורילשת

השמ32272. ןהכההטמ  היעשי  ןב  השמ  "הכ"ץ , הוקלוז Zholkvaקת

השמ32273. לידנעמהטמ  םחנמ  השמ  "מקאוויפש , םילשורישת

הצקומ32274. השמ -  ריאיהטמ  "בןובנ , םילשוריעשת

.32275< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > השמ םהרבאהטמ  ןב  השמ  "אתמ , עשת

םיכרכ32276.  4 השמ -  םהרבאהטמ  ןב  השמ  "אתמ , בוקרק Cracowנש

םיכרכ32277.  2 ילתפנ -  לשיפהטמ  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "גרפוס , הבלסיטרבכרת  Bratislava

םירפא32278. תיב  יטוקילו  ילתפנ  לשיפהטמ  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  - רפוס , "ג מרת
"ז מרת

םיחבז32279. ןיכרע , זע -  ןבהטמ  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "אלאפר  םילשוריפשת

תוכמ32280. ךזע -  )הטמ  ךרוע  ) יזוע "דןומימ , קרבסשת ינב 

ןבואר32281. לארשיהטמ  ןב  ןבואר  "ויאבג , םילשוריצרת

ןבואר32282. בודהטמ  יבצ  ןב  םייח  ןבואר  "חןיילק , בונרו Vranov Nadצרת
Top

ןבואר32283. ןבוארהטמ  ןב  ןומימ  "הובע , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ32284.  3 ןועמש -  לארשיהטמ  בקעי  ןב  ןועמש  - ןירפלייה , "ג פרת
"צ הנליו Vilnaרת

םיכרכ32285.  3 ןועמש -  המלשהטמ  ןב  ןועמש  - יכדרמ  "ז נקת
"ט יקינולש Salonikaעקת

ךרוהנ32286. לאומשבוטמ  םהרבא  "דםייהנפפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ32287.  3 ךרוהנ -  ןימינבבוטמ  ןתנוי  ןב  לדנמ  םחנמ  רמיווש ,
דודשאשינייב

ןגנ32288. ביינאנאמביטמ  ןהכה , "טםהרבא  השרו Warsawלרת

תוראובמ32289. תוחילס  הפש -  לארשיביטמ  ןב  לאפר  - לאהטנעטשריפ , "ג פקת
"ד ואלסרב Breslauפקת

תבשה32290. רזעילאלטמ  והילא  "הןנער , קרב Bene Berakעשת ינב 

םימשה32291. בודלטמ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "גןייטשטכיל , ירוגליב Bilgorajצרת

םימשה32292. המלשלטמ  םהרבא  "וכ"ץ , קרבסשת ינב 

םימשה32293. ןהכהלטמ  יכדרמ  "וןייטשניבור , רפסנשת תירק 

םימשה32294. השמלטמ  ןב  יבצ  "גרכיירטסא , םילשוריסשת

הלדבה32295. םימשה -  לטלטמ  "דםהרבא , "דשח מח

שלו32296. ןחוט  דבעמ  תוכלהב  םירועיש  םימשה -  לאנתנלטמ  "טרינ , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ32297.  2 םימשה -  םחנמלטמ  "זםיובלגיז , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ32298.  6 םימשה -  קחצילטמ  ןב  יכדרמ  "אונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ32299.  5 םימשה -  ריאמלטמ  םולש  בקעי  "בהקטפה , קרבעשת ינב 

םיכרכ32300.  2 בקעי -  לטלטמ  "טןח , תילעעשת רתיב 

ררוב32301. תבשה -  ןנחלאינומטמ  ןב  בד  רכשי  דניו ,



בהז32302. המלשינומטמ  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

א32303. םירתסמ -  ןמלזינומטמ  המלש  ןב  םייח  - ידורב , "ד נרת
"ט בוקרק Cracowסרת

ןויצםינומטמ32304. - ןב ןב  יבצ  "הזלש , בושטידרב Berdichevנרת

בדםינומטמ32305. הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבשח ינב 

תבשב32306. יולהםינומטמ  דוד  "זןומלש , םילשוריעשת

תבשב32307. לשבמו  ףסויןימטמ  ןב  לאכימ  "טץרפ , וקיסקמנשת

םילהא32308. קחציעטמ  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "דקיזייא  צרת

ריאמ32309. ףלוויעטמ  באז  ןב  ריאמ  "גןאמיירפ , סיאול St. Louisפרת .טס 

השמ32310. ןרהאיעטמ  ןב  השמ  ףסוי  "חןוזנורהא , םילשורילרת

םיכרכ32311.  4 ךלמה -  המלשםעטמ  ןב  םייח  - םרמע , "ט פקת
"ח הירדנסכלא Alexandriסרת

א32312. רשא -  םהרבאימעטמ  ןב  רשא  "חםיובנזור , ביבא Tel Avivישת לת 

םייח32313. םייחימעטמ  "חןייטשדלוג , הינתנעשת

בקעי32314. יבצימעטמ  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"מרודגיבא םילשורישת

בקעי32315. באזימעטמ  בקעי  "ךןיווטיל , סרייאשת סונאוב 

קחצי32316. רזעילאימעטמ  ןב  הנוי  "נקחצי  השרו Warsawרת

קחצי32317. ןופימעטמ  הדוהי  ביל  ןב  קיזייא  "ךרדלג , ואלסרב Breslauרת

םיכרכ32318.  2 קחצי -  יולהימעטמ  לקוי  בקעי  ןב  קחצי  - ץיוורוה , "ד סרת
"ה בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ32319.  2 קחצי -  המלשימעטמ  ןב  קחצי  "וןייטשרוב , השרו Warsawפרת

םיכרכ32320.  2 השדח > - הרודהמ   > קחצי - ימעטמ  יולה לקוי  בקעי  ןב  קחצי  ץיוורוה ,
( ךרוע  ) םהרבא דוד  "אםיובלדנמ  קרבעשת ינב 

בקעי32321. ינדגמ  "לימעטמ  גס השמ  ןב  לפוק  "חבקעי  ךבנפוא Offenbachעת

יכדרמ32322. יכדרמימעטמ  ןב  ימע  ןתיא  "אערבאק , עשת

ןורכזםימעטמ32323. "וץבוק  םילשוריסשת

לארשיםימעטמ32324. בקעי  ןב  ןועמש  "בןירפלייה , םילשורישת

םיכרכ32325.  2 יכדרמםימעטמ -  ןב  קחצי  "עץיפיל , השרו Warsawרת

שדחה32326. יכדרמםימעטמ  ןב  קחצי  "דץיפיל , השרו Warsawסרת

יבאל32327. ףסויםימעטמ  םהרבא  ןב  בקעי  "הסייוו , םילשורינשת

.32328< םירפס רוטיע   > םירפס יבצתחפטמ  ןב  לארשי  בקעי  "לןידמע  בובל Lvovרת

םיכרכ32329.  4 םימשה -  סורדוטרטמ  ריאמ  "הרבליז , סשת

םיכרכ32330.  3 הרותה > - לע   > םימשה סורדוטרטמ  ריאמ  "נרבליז , שת

םיעצמאה32331. תא  תשדקמה  םייחהרטמ  ןב  םוחנ  "סרבוקר , םילשורישת

הדגהה32332. חספתרטמ  לש  "טהדגה  םילשוריעשת

םייחה32333. ללהתרטמ  "וגרבנטור , םילשורינשת

םירוסיה32334. באזתרטמ  םחנמ  "גרואמ , םילשוריסשת

תבשה32335. באזתרטמ  םחנמ  "סרואמ , םילשורישת

ןורהא32336. אפילכימ  ןב  ןרהא  ירוא  ףסוי , "טרומ  קרבנשת ינב 



ינא32337. רימ  "זןמדירפ , םילשורילשת

ןרבשא32338. םשימ  "אםוליעב  םילשוריעשת

ןרבשא32339. םיסנימ  "גינברהש , םילשוריעשת

ראב32340. ריאמימ  ןב  קיזייא  קחצי  "ארוש , בובל Lvovנרת

םיחספ32341. יברע  ראב -  הדוהיימ  ריאמ  "טרשיפ , קרבמשת ינב 

ראב32342. םחנמימ  ןב  ףסוי  םהרבא  "דחספ , קרוי New Yorkשת וינ 

ראב32343. קחציימ  ןב  רב  "טרמייהנפוא , הניופקת  Vienna

ראב32344. עשוהיימ  ןב  השמ  לארשי  דניקסיז ,
"זוהילא בוקרטויפ Piotrkowסרת

ראב32345. והיקזחימ  תסנכ  תבישי  "זץבוק  םיסכרעשת

"ז32346. נשת ראב -  לארשיימ  ראב  "זתבישי  םילשורינשת

םיכרכ32347.  10 ראב -  לארשיימ  ןב  םחנמ  םייח  קרבהעשתןוזבקעי , ינב 

םיכרכ32348.  3 ראב -  קחציימ  ראב  תבישי  "סץבוק -  םילשורישת

םיכרכ32349.  11 ראב -  והילאימ  "אובמוג , הינתנפשת

.32350< אתילת  > והיעשי ראב  קיזייאימ  קחצי  ןב  יכדרמ  ףסוי  "חרלצניג , קרבכשת ינב 

םיכרכ32351.  3 והיעשי -  ראב  קיזייאימ  קחצי  ןב  יכדרמ  ףסוי  "זרלצניג , םילשוריישת

םיכרכ32352.  2 םייח -  םימ  ראב  לאכימימ  ןב  ףסוי  השמ  "וןאמפוה , ץו Vacסרת

אבג32353. לאיחיימ  ןב  הילדג  "דןירפלייה , קרוי New Yorkערת וינ 

שבד32354. דודימ  םנוב  החמש  ןב  השמ  ףסוי  "ארפוס , םילשוריעשת

הטוס32355. שבד -  דודימ  לאומש  "עסקאס , שת

םיכרכ32356.  6 שבד -  דודימ  ןב  השמ  "חשודק , דודשאסשת

תעד32357. יכדרמימ  ןב  סחנפ  "זימוחנ , םילשוריסשת

תורהט32358. תעד -  יכדרמימ  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "דרגניטא , דעלאשח

םיכרכ32359.  2 תעד -  לאפרימ  ןב  ריאמ  לארשי  יזרא , "בןהכ  בקעיעשת ראב 

שיאה32360. והילאימ  "ולאירזא , קרבעשת ינב 

םייח32361. ץפחה  שיאה  םינולעימ  ץבוק 

םייח32362. ץפחה  שיאה  השמימ  םהרבא  "ןסיורק , םילשורישת

רועיש32363. יצח  ראבה -  יולהימ  ןתנ  ןב  םהרבא  "אןומיימ , םילשוריעשת

ראבה32364. "בץבוקימ  דעלאפשת

תעדה32365. ןבימ  יכדרמ  םהרבא  ןייטשטיירב ,
ןמלז "ההמלש  םילשורילשת

ןיצקוע32366. תעדה -  ןועמשימ  ןב  הידידי  "חןילוגרמ , םילשוריסשת

ב32367. תעדה -  המכחהימ  םי  ןוכמ  תונווכ  "חרודיס  םילשוריעשת

םיכרכ32368.  2 תעדה -  ןרהאימ  ןב  דוד  קחצי  "היאכז , םילשוריעשת

םיכרכ32369.  4 תעדה -  ריאמימ  לארשי  "בקינמה , םילשוריעשת

םיכרכ32370.  2 תעדה -  ןהכהימ  ןבואר  ןב  ריאמ  הדוהי  "ערגניז , םילשורישת

גחה32371. הדוהיימ  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"בביל םילשוריישת

.32372< םילשורי ןוכמ   > גחה הדוהיימ  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"טביל םילשורינשת



םיכרכ32373.  2 דסחה -  בקעיימ  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "א מרת
"ה רימזיא Izmirמרת

הרהטה32374. יולהימ  ירוא  יכדרמ  "הןמלגנא , ןויצלעשת ןושאר 

םיה32375. יבצימ  בקעי  ןב  ריאמ  לאיחי  "בץישפיל , Lodzפרת זדול '

םיה32376. בושטכוסמימ  ריאמ  "וקחצי  השרוערת

הקזחו32377. בור  םיה -  יכדרמימ  רצנימ ,

יצוצנ32378. "ם , ירה יכב  "ם , ירה ףוצ  "ם , ירה םורמ  םיה -  ימ 
"ם ירהמ יטוקל  רהז ,

יבצ בקעי  ןב  ריאמ  ליאיחי  ץישפיל ,
( ןיניטסוגמ "ד( כשת

ךלמה32379. םרמעימ  "זןהכ , םיסכרעשת

ןיעמה32380. ןומימימ  "גהכלמ , קרבמשת ינב 

לחנה32381. רשאימ  ןב  עשוהי  השמ  יקסנאילישזב ,
"הגילז קרבכשת ינב 

א32382. "י - > תכ רענייל  םחורי  תונוילג ר ' םע   > חולישה בקעיימ  ןב  ףסוי  יכדרמ  - רנייל , "כ רת
"ב הניופרת

חולישה32383. ןבוארימ  ןב  קחצי  ןרהא  "היקסנלסז , םילשוריכשת

םיכרכ32384.  2 חתפנ > - רוקמ   > חולישה והיעשיימ  ןב  לאוי  החמש  ןייטשניבור ,
"טןהכה בובל Lvovרת

םיכרכ32385.  3 חולשה -  בקעיימ  ןב  ףסוי  יכדרמ  - רנייל , "כ רת
"ב פרת

םיכרכ32386.  2 השדח > - הרודהמ   > חולשה בקעיימ  ןב  ףסוי  יכדרמ  "ארנייל , קרבפשת ינב 

חלשה32387. לאומשימ  ןב  הנוי  ריאמ  יקצאנראב ,
"גןמלז השרו Warsawמרת

חלשה32388. בקעיימ  ןב  ריאמ  "גרספיצ , ןפואירת  Ofen

חלשה32389. הידידיימ  ןב  ןרהא  לאפר  וגיינוסנומ ,
"טהשמ הכנלבזכ Casablancaפרת

חילשה32390. ןורהאימ  ןב  לארשי  "הץיבוניבר , הלשימרפ Przemyslמרת

רבדמה32391. ןמ  הלע  תאז  תירונימ  רוד , - "פלאג םילשורישת

בהז32392. הדוהיימ  ןב  סחנפ  קחצי  "הרסודלוג , קרבסשת ינב 

א32393. בהז -  לאומשימ  ןב  בקעי  השמ  "וסיוו , םילשורימשת

םינוש32394. םיינינע  ןח -  יולהימ  ריאמ  לארשי  "דןרעפלאה , ןודנולשח

הרהט32395. ןאמפילימ  רזעילא  ןב  קחצי  "דןירפלייה , השרו Warsawמרת

םיכרכ32396.  2 הרהט -  יכדרמימ  קחצי  ןב  בוד  ףסוי  "הרטניו , םילשוריעשת

רהוט32397. לאנתנימ  ןב  יכדרמ  "ווהירכז , קרבעשת ינב 

םיכרכ32398.  26 לט -  ןבימ  לדנעמ  םחנמ  לאיחי  ןוסנמלק ,
רעבוד "טלאיתוקי  םילשוריסשת

םיכרכ32399.  2 הדוהי -  קחציימ  ןב  הדוהי  - ןאמטלא , "ד צרת
"ג ינקלב Balkanyשת

םיכרכ32400.  2 השדח > - הרודהמ   > הדוהי קחציימ  ןב  הדוהי  "דןאמטלא , קרבסשת ינב 

ףסוי32401. המלשימ  םהרבא  ןב  ףסוי  "עןייטשטוג , םילשורישת

ןמזי32402. ןדימ  "פןדיבא , םילשורישת

ללמי32403. הדוהיימ  "זונאיצרמ , םילשוריסשת

אצמי32404. המלשימ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

הכוס32405. אצמי -  יבצימ  קחצי  ןב  ףסוי  השמ  "דשרוש , םילשוריעשת



ךל32406. אפרי  "הץבוקימ  קרבנשת ינב 

םיכרכ32407.  2 ךל -  אפרי  םשימ  דםוליעב  '' מח

יל32408. חאכ  ךנתי  יולהימ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "זרגניזלוש , קרבסשת ינב 

רויכ32409. הבוטירמימ  ץרה  "םילתפנ  השרו Warsawרת

.32410( רוכז תבשל   ) ךומכ יולהימ  לאומש  ןב  "אהדוהי  םילשוריפרת

ילא32411. הל ' ילאימ  הל ' "זימ  םדרטשמאטקת
Amsterdam

יתמיאו32412. המ  ןושרגימ  רלצנרק , ןסינ -  "זלדנימ , ביבאכשת לת 

ןטק32413. דעומ  דעומ -  ףסויימ  יכדרמ  "דיקסנוטקז , שח

לכימ32414. םייחימ  ןב  לכימ  לאיחי  "גיקסבודולבאז , הנליו Vilnaלרת

אלמ32415. יולהימ  לשיפ  םירפא  ןב  הירא  החמש 
"טבושבורהמ השרו Warsawצקת

תוחונמ32416. לאכימימ  ןב  ןאמפיל  רזעילא  "דץאזיונ , הבלסיטרב Bratislavaמרת

תוחונמ32417. יכדרמימ  ןב  לאפר  "הוגודריב , םילשוריסרת

תוחונמ32418. םלושמימ  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"ושובייפ םילשוריכרת

םיכרכ32419.  17 תוחונמ -  אגרשימ  לאקזחי  ןב  ןמחנ  "עאנהכ , םילשורישת

םיכרכ32420.  15 תוחונמ -  באזימ  לאיחי  ןב  ףסוי  השמ  "פלזיר , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ32421.  2 השדח > - הרודהמ   > תוחונמ יכדרמימ  ןב  לאפר  "טוגודריב , םילשוריסשת

תוחנמ32422. ףסויימ  "חןוצר , ןורשהלשת דוה 

ןיעמ32423. השמימ  ןב  קחצי  "הץיבורדנומ , ןילקורבכשת

ןיעמ32424. ךלמילאימ  ןב  ףסוי  יכדרמ  "אןאמדליוו , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ32425.  4 תוניעמ -  רכששיימ  ריאמ  "גזוזמ , םילשוריעשת

תולאשמ32426. דחפמ  ןויצימ  םחנמ  ןב  םהרבא  "דץיברוה , םילשוריסשת

םורמ32427. קחציימ  יול  "טיקסוושלט , השרוסרת

םורמ32428. ןהכהימ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

םיכרכ32429.  21 םורמ -  ןולובזימ  ןב  השמ  בקעי  "פ , "בלרח םילשורימשת

.32430< - השדח הרודהמ   > "ם במרל םיקרפ  הנומש  םורמ א  ימ 
םיכרכ ןולובז6  ןב  השמ  בקעי  "פ , "חלרח םילשוריעשת

השמ32431. המלשימ  ןב  בקעי  השמ  םילשוריאנהכ ,

הדנ32432. ןרהאימ  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , הוקלוז Zholkvaצקת

םיכרכ32433.  3 המלש > - תמכח  תרודהמ   > הדנ ןרהאימ  הדוהי  ןב  המלש  "זרגולק , םילשורינשת

חנ32434. לכימימ  לאיחי  ןב  חנ  "אץיבוניבר , הנליו Vilnaמרת

חנ32435. הדוהיימ  ףסוי  ןב  היבוט  חנ  ןייטשנרב ,
"טןהכה השרו Warsawסרת

חנ32436. ליצגימ  חנ  םיקילא  "גגרבמוס , ןילבול Lublinערת

חנ32437. קחציימ  יול  ןב  חנ  "זגרבסגינק , הלשימרפ Przemyslסרת

תועובש32438. לחנ -  לארשיימ  ןב  םייח  םחנמ  "אןוזבקעי , קרבנשת ינב 

םיכרכ32439.  2 חותפנ -  ילתפנימ  ןב  ליבט  דוד  ןגובנלנצאק ,
"דץריה ביבאשח לת 

םיכרכ32440.  2 רפרפ - > הנמא ,  > חותפנ יולהימ  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "ולדע , קוטסילאיב Bialystokעקת



םיזזובל32441. לארשיו  בקעי  הסישמל  ןתנ  םהרבאימ  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"זאבא ישת

סחנפ32442. סחנפימ  שורה , "אןב  דודשאעשת

תיעיבר32443. ץרפימ  ןב  השמ  "דלאירא , קרבמשת ינב 

ךרבש32444. יאחויימ  "גלוכשא , םיסכרעשת

המלש32445. המלשימ  ןב  ריאמ  בקעי  יקסנדורוה ,
"הןמלז השרו Warsawמרת

המלש32446. המלשימ  , רדנסכלא "טקלופ , דווקילסשת

.32447( תופסוה סרטנוק   ) המלש המלשימ  ןב  ריאמ  בקעי  יקסנדורוה ,
"הןמלז השרו Warsawמרת

.32448? הכרעמל ץק  םש  םילשוריבימ  לארשי  תדוגא  "דתצעומ  םילשוריכשת

ןושש32449. המלשימ  ןב  ריאמ  בקעי  יקסנדורוה ,
"הןמלז השרו Warsawנרת

ונילע32450. ןגת  םיסנימ  "בןגי , םילשוריעשת

המחנל32451. המלששואימ  "אןהכה , קרבמשת ינב 

םיכרכ32452.  2 ץראה -  יבצלובימ  הירא  "זלמיוב , םילשוריעשת

החמשל32453. גרובנטורמןוגימ  ךורב  ןב  "הריאמ  יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ32454.  2 םיכלמ -  םיסנדימ  ןב  ףסוי  "הןהד , קרבעשת ינב 

ימענ32455. ןימינבדימ  ןב  רייגצ  "דשושע , עבשלשת ראב 

םיכרכ32456.  2 הדימ -  דגנכ  הדוהיהדימ  םהרבא  "בדלפנירג , "דמשת מח

לאעמשי32457. יברד  אתיירב  לע  ןרהא -  םהרבאתודימ  ןב  ןרהא  םייח , - "בןבא םילשורינשת

סודרוה32458. לש  שדקמה  תיב  בילתודימ  הדוהי  ןב  לאירזע  "דרמייהסדליה , םילשורילשת

םיכרכ32459.  2 היליד -  דודתודימ  ןב  םהרבא  "טונונח , דווקילעשת

היארה32460. ןמלזתודימ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשוריעשת

ארקמה32461. תונשרפב  םילכו  םיסנתודימ  "דםיקילא , תובוחרשח

םישעמו32462. ןימינבתודימ  יקסנר , ' "בצש ביבאנשת לת 

אחספד32463. אתכסמ  אתליכמה  שוריפ  תובוט -  לאפרתודימ  "טןארטיב , םילשורימשת

וריבחל32464. םדא  ןיבש  רזעילאתודימ  ןב  ילתפנ  "דרנפוה , ביבאמשת לת 

םיכודישל32465. הדוהיעדימ  "זץרווש , קרבעשת ינב 

םיכרכ32466.  2 ידוהי -  הידבועוהימ  ןב  יח  רנבא  "זיקאש , םילשורילשת

"ך32467. נתה יניעב  ידוהי  "מוהימ  "לשח "דשת מח

הכלהה32468. יפ  לע  תוריג  לעו  ידוהי  קחציוהימ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "לןוסרואינש , שת

ףסוי32469. דע  םהרבאףסוימ  "טןהכ , דודשאנשת

םיכרכ32470.  2 ףסוי -  דע  ןועדגףסוימ  ןב  לאנתנ  לארשי  "ובויבר , קרבעשת ינב 

שדקה32471. ץראל  ףסוידזימ  "זאגרש , םילשורימשת

ןורכז32472. רפס  הליהקץוזימ -  "ארפס  ביבאכשת לת 

ץראה32473. בקעיבטימ  םהרבא  ןב  היבוט  עשוהי  "עןמציו , תולעמשת

םיכרכ32474.  2 ןויגה -  לאפרבטימ  ןב  ןושמש  "זשריה , ביבאכשת לת 

תכל32475. םיסניבטימ  "פןייד , קרבשת ינב 

"ד32476. בח לש  רטקה  קי  ' המלשצנדיימ "גיקסח , "דעשת בח רפכ 



טעשטיימ32477. תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקטעשטיימ -  "גרפס  ביבאלשת לת 

ןורכז32478. רפס  זניושק -  הצינשראכ , הליהקבוכיימ , "ארפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ32479.  2 לארענעג -  ןימינבןיימ  לאימחרי  "הןיילק , "דעשת מח

חקרה32480. ףסויןיימ  ןב  קחצי  "עשודק , םילשורישת

עטכישעג32481. סענבעל  בדןיימ  חספ  ,]ןייטשנדלוג , "ח פרת הוקת[ חתפ 

ןמחנ32482. ןמחנןיימ  "דקאדוס , "דשח מח

לארשי32483. ץרא  ןיא  עזייר  )ןיימ  ןויבצ  ) .ב "גןמפוה , השרו Warsawפרת

לארשי32484. ץרא  ןיא  עזייר  הילדגןיימ  "אקילבוב , פרת

א32485. ענשעוואלס -  עלעטעטש  קיציאןיימ  "אסינפיק , ביבאלשת לת 

ב32486. תונורכז -  לאקזחיעניימ  "גקיטאק , ןילרבפרת

דומלתה32487. ימתוח  דומלתה -  ןרהאידסיימ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ךרד32488. יעות  לואשרשיימ  ןב  ריאמ  "זןיבור , בובל Lvovכרת

םיכרכ32489.  14 תוצופתבלאכימ -  םידוהיה  תודלותל  - ףסאמ  "ג לשת
"ד ביבאסשת לת 

תחאב32490. ןהכהלאכימ  רזעילא  לאכימ  רגלשראפ ,
ןויצ ןב  ןמגרב , וילע - ) "ד( עשת

הביבסהו32491. הצבולאכימ  רפס  הליהקהציבולאכימ -  "לרפס  ביבאשת לת 

יקסלבול32492. הליהקבוכימ  "זרפס  משת

םימה32493. והימרילכימ  ןב  לכימ  לאיחי  "גןיקשומ , םילשוריערת

.32494( םישנ דעומ   ) ימלשוריה לע  םימה -  קחצילכימ  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"דיולה "דשח מח

.32495( רבדמב  ) ד םימ -  יבצלכימ  ןבואר  ןב  לכימ  לאיחי  "בהשבוה , השרו Warsawערת

םיכרכ32496.  3 םייח -  םימ  והימרילכימ  ןב  לכימ  לאיחי  - ןיקשומ , "ח צרת
"ו םילשורישת

הכלהכ32497. ןוידפו  רואמהלימ  "חןהכ , דודשאנשת

התכלהכ32498. ריאיהלימ  "ערזע , םילשורישת

המלש32499. ןועמשהלימ  ןב  המלש  "בטחוש , םילשוריעשת

םיכרכ32500.  6 דופאל -  ןמלזםיאולימ  לאיתוקי  ןב  לאירא  "טןירג , "דעשת מח

ןיטיג32501. תכסמב  םירואיבו  םישודיח  רפסל  קחציםיאולימ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

הרות32502. הנשמ  רפסל  תומוקמ  יארמ  רפסל  תומוקמםיאולימ  "דיארמ  משת

תומבי32503. םינשי -  תופסותל  םינשיםיאולימ  "דתופסות  עודישח אל 

ומאונ32504. יבצלולימ  ןב  לאגי  "בןוארב , דעלאעשת

ירבע32505. שידיא  לארשיןולימ  - והיכרבי , "ד שח

ילבב32506. דומלתל  ירבע  ימרא  םימחרןולימ  ןב  ןויצ  ארזע  "אדמלמ , םילשוריסשת

סולקנא32507. םוגרתל  ירבע  ימרא  ןויצןולימ  ארזע  "אדמלמ , םילשורילשת

תרבודמה32508. תידוהיה  תידרוכ )  ) תימראה יכדרמןולימ  לאררשי2014הנוי ,

םיכרכ32509.  2 "ה -  יארה ףסויןולימ  "ארנלק , םילשוריפשת

הדגאב32510. "ם  ייכנתה תומשה  ישרדמל  חתפמו  לדנמןולימ  דוד  ביבא1960ףודרה , לת 

םישרקב32511. םיגשומ  םולשןולימ  - הנחוא , "ד שח

םיכרכ32512.  2 ירבע -  יכדרמןולימ  "טהנוי , םילשורינשת

ילגנא32513. ירבע  ילגנאןולימ  ירבע  "וןולמ  שת



םיכרכ32514.  2 םלש -  ידיי  ירבע  יכדרמןולימ  והיעשי  "כןינאצ , ביבא Tel Avivשת לת 

יברע32515. ירבע  ןבןולימ  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
"טףסוי ביבאפרת לת 

ינאבח32516. טקלאידב  יברע  ירבע  קחציןולימ  ןב  הידעס  "זףוטעמ , תקרבסשת

ילבק32517. ירבע  םייחןולימ  ןב  והילא  "חןופלח , םיבלעשנשת

קי32518. ' צייבולוס "ד  ירגה ירפסל  רזע  רמתיאןולימ  "גזועמ , םילשוריסשת

"י32519. שר ןועמשןולימ  "דרזכיבא , "דשח מח

םיכרכ32520.  2 םוגרתלו -  שרדמל  דומלתל  ישומש  יולהןולימ  ףסוי  בקעי  ןב  ךורב  "זאורק , ןודנול Londonפרת

ידומלת32521. יולהןולימ  ףסוי  בקעי  ןב  ךורב  "זאורק , םילשוריישת

תובאד32522. רשאילימ  ןב  עשוהי  השמ  יקסנאילישזב ,
"דגילז בוקרטויפ Piotrkowערת

תובאד32523. והימריילימ  ןב  לכימ  לאיחי  "צןיקשומ , םילשורירת

תובאד32524. םהרבאילימ  ןב  ףסוי  היצנו Veniceש"סןויח ,

תובאד32525. ןישרבשמילימ  עשוהי , ןב  "דיכדרמ  הוקלוז Zholkvaיקת

תובאד32526. יבצילימ  "חשריה , השרו Warsawלרת

תובאד32527. בילילימ  ףסוי  ןב  והיעשי  לאומש  "עהפי , דווקילשת

ב32528. תובאד -  והיעשיילימ  "גגרבנזור , נשת

תובאד32529. דודילימ  ןב  ןושש  "הידעלג , םילשוריעשת

תובאד32530. םשילימ  "דםוליעב  םילשוריעשת

.32531< השדח הרודהמ   > תובאד ןיילימ  ' זולוומ םייח  ןב  "וקחצי  םילשוריעשת

תובאד32532. קחציילימ  המלש  סיוו ,

םיכרכ32533.  2 תובאד -  ףסויילימ  ביל  השמ  ןב  לאומש  "הרגניזלש , בוידרב Bardejovפרת

םיכרכ32534.  2 תובאד -  בקעיילימ  ץנארב , ארזע -  "וינמנ , הבר Djerbaערת ג'

אתדגאד32535. יולהילימ  הדוהי  םייח  "חקלופ , סשת

"ת32536. ושו אתדגאד  השמילימ  בקעי  ןב  בקעי  "דםיוברברול , סרת

םיכרכ32537.  7 תורגאד -  יכדרמילימ  "ורטפיג , דווקילסשת

ןינמואד32538. ןתיאילימ  ןב  ןועמש  לאינד  "אהדרב , םילשוריפשת

אתיירואד32539. םהרבאילימ  ןב  םירפא  "דלורטס , םילשורימשת

רתיהו32540. רוסיאד  יבצילימ  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"זהירא םילשוריסשת

ארתב32541. אבבד  ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

אתוחידבד32542. החמשילימ  ןב  םהרבא  עשוהי  "זינאמילאק , היצנו Veniceעש

אתוחידבד32543. השמילימ  ןב  שריה  יבצ  "אןאמכפ , השרומרת  Warsaw

אלוליה32544. יבד  ילימ 
לשיפ םירפא  ןב  קחצי  ץיבוקשרה ,

( ךרוע "ח( נשת

ילוליה32545. יבד  המלשילימ  ןב  רכששי  גרעבסיוו ,

אתשינכ32546. יבד  ןושרגילימ  ןב  יבצ  "הרגאה , ןודנולסשת

אשרדמ32547. יבד  "חץבוקילימ  ןודנולעשת

םיכרכ32548.  3 אשרדמ -  יבד  ןורכזילימ  תבישי  ידידיו  ירגוב  תודחאתה 
חלאכימ '' תיליעעשת ןיעידומ 

א32549. תוכרבד -  ןימינבילימ  ןב  םולש  "זןמדירפ , ביבא Tel Avivישת לת 



תוכרבד32550. לאומשילימ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  "זןידניה , הנליו Vilnaלרת

תוכרבד32551. ריאמילימ  ףסוי  ןב  הדוהי  םירפא  "בסייו , קרבסשת ינב 

תוכרבד32552. ףסויילימ  ןב  רואיל  ריאמ  "איול , קרבסשת ינב 

תוכרבד32553. ןרהאילימ  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורימשת

תוכרבד32554. לכימילימ  לאיחי  ןב  ןורהא  "חרשיפ , רפססשת תירק 

תובאד32555. ילימ  תוכרבד -  ןהכהילימ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

תוכרבד32556. יולהילימ  ריאמ  "דלקניפ , שח

תוכרבד32557. ריאמילימ  "ויאבג , םילשוריסשת

תוכרבד32558. לארשיילימ  "אלגס , פשת

תוכרבד32559. ץיקילימ  תבישי  ידימלת  םחנמ -  ילהא 
הרות ילהא  "א" דוווקיילפשת

םיכרכ32560.  2 תוכרבד -  ריאמילימ  ןב  שריה  יבצ  - יקסנזדורג , "ג פרת
"ה סיאול St. Louisשת .טס 

תוירוהד32561. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

אדיפסהד32562. םחנמילימ  ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"הלארשי םילשוריצרת

אדיפסהד32563. יולבילימ  חנ  לארשי  "ח  הבה לע  םידפסה 
"עז"ל םילשורישת

אדיפסהד32564. לאומשילימ  ןב  ףסוי  בקעי  "זאריפש , ןודנול Londonפרת

אדיפסהד32565. םשילימ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ32566.  2 אדיפסהד -  "לילימ  צז ןמיניירג  "ח  רגה לע  "הםידפסה  קרב Bene Berakעשת ינב 

םישולשה32567. םויל  אדיפסהד  ןרואילימ  "טתירזנ , עבשעשת ראב 

הנשה32568. םויל  אדיפסהד  ןרואילימ  "טתירזנ , עבשעשת ראב 

רבליז32569. ךונח  ןואגה ר"ד  לע  אדיפסהד  םידפסהילימ  ץבוק 

םיבזד32570. בקעיילימ  םהרבא  ןב  ןרהא  "טיקצירפ , םילשוריעשת

ןורכזד32571. )ילימ  וילע  ) לאומש "בףלוו , "דפשת מח

ןילטלטמהו32572. תועקרקה  תקזחד  ןתיאילימ  ןב  ןועמש  לאינד  "בהדרב , תיליעעשת ןיעידומ 

הכונחד32573. ףסויילימ  ןב  לואש  "זהליקסוב , תיליעעשת ןיעידומ 

.32574< השדח הרודהמ   > אתודיסחד רשאילימ  ןב  דוד  םהרבא  "זןאמראוו , דווקילעשת

םיכרכ32575.  2 אתודיסחד -  רשאילימ  ןב  דוד  םהרבא  "עןאמראוו , ,רת טעגיס '- מ

הרהטד32576. לכימילימ  לאיחי  ןב  ןורהא  "זרשיפ , רפססשת תירק 

הרהטד32577. רעבילימ  קחצי  ןב  ןרהא  "חןמדלפ , סלעשת ' גנא סול 

תורהטד32578. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

תובותכד32579. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

הצקומד32580. ןימינבילימ  ןב  דוד  "חיבערש , םילשוריסשת

הלימד32581. םוחנתילימ  ןב  יכדרמ  "הףוהשיפ , קרבעשת ינב 

הלימד32582. םהרבאילימ  "טןייטשדלוג , םילשוריעשת

תוכמד32583. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

םיכרכ32584.  2 ןוממד -  ןתיאילימ  ןב  ןועמש  לאינד  "עהדרב , םילשורישת

אתוילעמד32585. השמילימ  "ביערד , קרבעשת ינב 

םיכרכ32586.  3 אברעמד -  "קילימ  ניל סלללוכ  ' גנא סול 



ארקמד32587. ןושרגילימ  ףסוי  "טלטנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ32588.  2 יכדרמד -  בילילימ  הדוהי  יכדרמ  "ש , "דקז םילשורינשת

םיכרכ32589.  2 אתביתמד -  תחפשמילימ  ללוכ  המלש -  תרטע  תבישי 
ףלוו

םירדנד32590. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

הנהנד32591. קחציילימ  ןב  רשא  "גרלימ , םילשוריסשת

ןיקיזנד32592. לאומשילימ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  "גןידניה , ןנוקטיאלרת
Chernyshevsk

ןיקיזנד32593. ןרהאילימ  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

ןיקיזנד32594. יחיבאילימ  םולש  "דןהכה , Tunisשח דודשא

ןיקיזנד32595. ןתיאילימ  ןב  ןועמש  לאינד  "בהדרב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ32596.  3 ןיקיזנד -  יבצילימ  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"והירא םילשוריסשת

םיכרכ32597.  2 ןיקיזנד -  דודילימ  "הינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ןיקיזנד ח"א32598. השמילימ  לאומש  ןב  דוד  ףסוי  "דרדירפ , שח

אתמחנד32599. םהרבאילימ  דוד  "חםיובלדנמ , קרבעשת ינב 

תושפנד32600. קחציילימ  ןב  לאיחי  השמ  ךמסיחאאדנל ,

ארזעד32601. ןהכהילימ  והילא  ןב  ארזע  "דבאראט , םילשוריפרת

.32602< קשמד ינפ  הפוצ  ןוכמ  תרודהמ   > ארזעד ןהכהילימ  והילא  ןב  ארזע  "טבאראט , םילשוריעשת

ארזעד32603. יכדרמילימ  ןב  ארזע  ןהכה , "וקיווד  סרייאסשת סונאוב 

אחסיפד32604. םירפאילימ  ןב  השמ  "דםימואת , בובל Lvovסרת

הרפד32605. בקעיילימ  םהרבא  ןב  ןרהא  "חיקצירפ , םילשוריעשת

ןישודקד32606. ןרהאילימ  "ביקצירפ , םילשוריעשת

ןישודיקד32607. לאכימילימ  ןב  ןורהא  ףסוי  "טץיבר , םילשוריסשת

ןישודיקד32608. רימילימ  תבישי  "עץבוק  םילשורישת

ןנברד32609. היראילימ  ןמלז  ןב  לדנמ  השמ  "דשראלקש , קרבשח ינב 

ןנברד32610. יכדרמילימ  ןב  ןרהא  "וןמפוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ32611.  2 אתבשד -  דודילימ  ןתנ  ןב  הירא  ריאמ  "זלגס , םילשורימשת

תורטשד32612. םוחנילימ  ןב  הדוהי  "אןייטשנזייא , םילשוריעשת

תוחילשד32613. השמילימ  ןב  םהרבא  "גןהכה , םילשוריסשת

אימשד32614. השמילימ  ןב  רזעלא  "זירכזא , םילשוריסשת

אימשד32615. יכדרמילימ  רטכפ   - השמ ןב  רזעלא  "אירכזא , םילשורינשת

תבש32616. תוכאלמ  תבש , אתעמשד -  ןרהאילימ  "ברשיפ , רפסעשת תירק 

םיכרכ32617.  2 אתתעמשד -  ןרהאילימ  "דרשיפ , תיליעשח ןיעידומ 

השא32618. המב  טישכתד -  יבצילימ  ילתפנ  ןב  בקעי  "גץרול , םילשוריעשת

תובורעתד32619. קחציילימ  ןב  לאיחי  השמ  "אאדנל , ךמסיחאפשת

ןיליפתד32620. ןושרגילימ  ףסוי  "טלטנזור , קרבנשת ינב 

םייחמ32621. ילופירטמילימ  המלש  ןב  םייח  "בןהכ , נשת

אתיילעמ32622. באזילימ  םהרבא  "זרביב , דווקילסשת



ןנברד32623. לארשיןילימ  "ארטטשלכימ , רדואדמקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ32624.  4 ןיריעז -  בילןילימ  הדוהי  ןב  קחצי  וץגוב ,' '' דסשת '' מח

םיכרכ32625.  2 ןיריקי -  )ןילימ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "אתכרעמ  ןילקורבסשת

םיכרכ32626.  2 ןישידק -  "אןילימ  טילש אקווירטסימחארמ  "ר  "וומדא םילשוריסשת

אמעטב32627. לאומשאתלימ  דשמש , '' מח

םיכרכ32628.  3 אמעטב -  יבצאתלימ  המלש  ןב  יכדרמ  "בןמורג , תיליעעשת רתיב 

ארטשד32629. "עץבוקאתלימ  םילשורישת

םיכרכ32630.  3 אחיכשד -  דודאתלימ  לאירזע  ןב  השמ  יבצ  "זרעגנאל , םילשוריסשת

םירידא32631. ףסויםימ  ןב  יכדרמ  "איקציוואס , קרויישת וינ   New York

םירידא32632. ןמלזםימ  המלש  ןב  "זרשא  אווקלאזלקת

.32633< השדח הרודהמ   > ןויצ םחנמ  םירידא  בולקשמםימ  טדנב  ךורב  ןב  לדנמ  "חםחנמ  םילשוריסשת

.32634< םיקותמ םימ   > םירידא - םימ  בולקשמ טדנב  ךורב  ןב  לדנמ  םחנמ 
לאומש "חונדילוט , "דכשת מח

םיכרכ32635.  2 םירידא -  ריאמםימ  םחנמ  "חשטיוואבאקאי , סשת

תולגתהו32636. האירב  בקעיםימ  "חןגנ , לאינתעסשת

םיכרכ32637.  4 הכלהה -  ךלמילאםימ  ןב  הנוי  "ברגצמ , ביבאנשת לת 

םייחה32638. םהרבאםימ  ןרהא  איילורא , "וןב  יקינולש Salonikaרת

םיכז32639. ןויצםימ  - ןב ףסוי  קחצי  "דפוקנייוו , םדרטשמאמרת
Amsterdam

םייח32640. ןורכזםימ  "דרפס  םילשורילשת

.32641< םייח תורצוא   > םייח ב ןהכהםימ  שירב  בוד  ןב  םייח  - טרופאפר , "ז ירת
"ח רימוטיז Zhitomirירת

םייח32642. השמםימ  עשוהי  ןב  םייח  ץיוורוה ,
יולה טרופנרידת"נםהרבא 

Dyhernfurth

םייח32643. יכדרמםימ  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "טירשא , קרוי New Yorkערת וינ 

ןיבוריע32644. םייח -  םירפאםימ  ןב  םייח  ףסוי  "זןהכ , שמשסשת תיב 

םייח32645. לאירבגםימ  ןב  םייח  "זסיורק , דעהסטייגנשת

א32646. םייח -  ןהכהםימ  שירב  בוד  ןב  םייח  - טרופאפר , "ז ירת
"ח רימוטיז Zhitomirירת

םייח32647. יבצםימ  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "צטורנורב , בוקרטויפרת

םייח32648. ןהכהםימ  שובייפ  לאומש  ןב  םייח  "זםהרבא  טריפ Fuerthטקת

םייח32649. םיסנםימ  דעלא , רורד -  והילא  "חינש , דעלאסשת

ץראב32650. תויולתה  תוצמ  םייח -  הדוהיםימ  םולש  ןב  הירא  םייח  "זןמכוה , רפסנשת תירק 

.32651< השדח הרודהמ   > םייח דודםימ  ןב  היקזח  הווליס , "דיד  םילשורישח

םייח32652. רזעילאםימ  "דהכלמ , חרפתשח

םייח32653. המלשםימ  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

םייח32654. בקעיםימ  ןב  לכימ  לאיחי  "האירול , השרו Warsawלרת

םייח32655. הרותםימ  ישודיח  "אץבוק  קרבנשת ינב 

.32656< טריווזיירק "ח  רגה לע   > םייח םהרבאםימ  לאומש  "וםיובסונ , םילשוריעשת

םייח32657. לארשיםימ  השמ  "זיח , םילשוריעשת



םייח32658. םייחםימ  "הךברוא , ןודנולצרת

םייח32659. קיזייאםימ  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "דירשנ , קרבשח ינב 

ג32660. םישודק - > םימ   > םייח םייחםימ  ןב  ףסוי  "חשאשמ , םילשוריעשת

ד32661. םירוהט - > םימ   > םייח םייחםימ  ןב  ףסוי  "חשאשמ , םילשוריעשת

תוכרב32662. םייח -  ןועמשםימ  "פהקוקא , םילשורישת

םייח32663. םייחםימ  "עזוזאמ , קרבשת ינב 

םשה32664. ישנא  םייחה , רפס  ןשוש א , ינב  םייח -  סומכםימ  ןב  ןשוש  "דזוזאמ , הירהנשח

םייח32665. המלשםימ  לאומש  "גרלט , עשת

ב"ב32666. ב"ק , םייח -  ריאמםימ  ןב  םייח  "טןינקעו , םילשוריעשת

םיכרכ32667.  2 םייח -  דודםימ  ןב  היקזח  הווליס , "ביד  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ32668.  3 םייח -  םייחםימ  ןב  ףסוי  "דשאשמ , ספ Fezצרת

םיכרכ32669.  2 םייח -  יולהםימ  ףסוי  ןב  הדוהי  םייח  "זשטייד , םילשורינשת

םיכרכ32670.  3 םייח -  השמםימ  ןב  דוד  םייח  "איולה , ביבאנשת לת 

םיכרכ32671.  2 םייח -  קחציםימ  "הלזרמ , ןפרווטנאעשת

םיכרכ32672.  2 םייח -  ןליאםימ  םיענ , "טןב  תילעסשת רתיב 

םיכרכ32673.  3 םייח -  יולהםימ  ביל  םייח  ץיבלאומש ,
דוד ןמיירפ , ותרותמ ,) "ג( םילשוריעשת

םיכרכ32674.  2 השדח > - הרודהמ   > םייח םייחםימ  ןב  ףסוי  "חשאשמ , םילשוריעשת

םיכרכ32675.  2 םייח -  םשםימ  "גםוליעב  םילשוריעשת

"ן32676. רהומ יטוקיל  לע  םייח  רנבאםימ  "גקינוט , חרפתסשת

ינש32677. םייח  השמםימ  עשוהי  ןב  םייח  ץיוורוה ,
יולה "גםהרבא  טרופנרידסת

Dyhernfurth

םירמ32678. ראב  םייח , באילהאםימ  ןב  םייח  "וןויח , קרבסשת ינב 

.32679< השדח הרודהמ   > םירוהט יולהםימ  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "חלדע , םילשוריסשת

םירוהט32680. םוחנםימ  "וטאלבסייוו , בושטידרבסרת

ןיבז32681. ןירישכמ , םירוהט -  יבצםימ  "הןמטוג , םילשוריעשת

םירוהט32682. דועסמםימ  "טראדהמ , תוביתנמשת

םיכרכ32683.  3 םירוהט -  דודםימ  סיוו  הירא -  הדוהי  רתלא  "דץרווש , דווקילעשת

םיכרכ32684.  2 םלשה -  םירוהט  יולהםימ  השמ  ןב  ביל  הדוהי  - לדע , "ז עקת
"ז קוטסילאיב Bialystokישת

לאקזחי32685. םהרבאםימ  ןב  לאקזחי  "וןגובנלנצאק , קצירופ Poryckמקת

תנשמ ר"א>32686. ןוכמ   > לאקזחי םהרבאםימ  ןב  לאקזחי  "הןגובנלנצאק , דווקילסשת

אבגמ32687. ןרהאםימ  ןב  לאירבג  "גץילטסוק , בונרו Vranov Nadצרת
Top

וילדמ32688. ןתנםימ  ןב  הדוהי  המלש  "טרעגאט , םילשורילשת

וילדמ32689. ץישפילםימ  "מ  אר "גהללכמ ע"ש  םילשורינשת

"ח32690. נשת וילדמ -  "מםימ  אר םש  לע  םירומל  הללכמ 
- ץישפיל "ח נשת

םיכרכ32691.  4 וילדמ -  לאיחיםימ  דוד  "פרקינפייל , תיליעשת רתיב 

םינמאנ32692. ןהכהםימ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת



םיזע32693. ףסויםימ  ןב  בוט  םוי  "הזועמ , םילשוריסשת

.32694< םיניד תפיסא  ןהכ , תחנמ  בהז , ינומעפ   > םיקומע יכדרמםימ  השמ  ןב  לאפר  םיובטמיצ ,
"דיולה ערת

םיקומע32695. ןמחנםימ  ןב  יכדרמ  "כןיקריס , הוקלוז Zholkvaקת

.32696< םימ רתופ   > םיקומע ,םימ  זאבלא ףסוי -  ןב  הדוהי  וגודריב ,
השמ "נלאפר  םילשורישת

םיכרכ32697.  3 םיקומע -  ףסויםימ  ןב  הדוהי  "חוגודריב , םילשורישת

םיכרכ32698.  2 "ח - > נאר תובושת   > םיקומע ןבםימ  והילא  םהרבא -  ןב  והילא  יחרזמ ,
"חםייח ןילרב Berlinלקת

םיכרכ32699.  7 םיקומע -  רסיאםימ  לארשי  ןב  לאפר  םילשוריהעשתאריפש ,

ב32700. ןרהא - > ןורכז   > "ח נאר תובושת  םיקומע , ןבםימ  והילא  םהרבא -  ןב  והילא  יחרזמ ,
"דםייח עשת

םישודק32701. ןבםימ  יכדרמ  השמ  עשוהי  ןיפסירק ,
"בקחצי יקינולש Salonikaירת

תואוקמ32702. םישודק -  םהרבאםימ  ןב  רזעילא  לאינד  "זיטנסרק , קרבסשת ינב 

םיכרכ32703.  2 םישודק -  יולהםימ  רשא  ןב  השמ  "טםהרבא  םילשורימשת

םינושאר32704. רזעילאםימ  םוחנ  ןב  יכדרמ  "טץיבוניבר , םילשורימשת

םיבר32705. קחציםימ  םייח  ןב  דוד  םהרבא  "וץיבוביל , דווקילסשת

םיבר32706. השמםימ  ירמא  "דתבישי  שח

םיבר32707. לאפרםימ  ןב  יכדרמ  "אטוק , םילשוריפשת

םיכרכ32708.  2 םיבר -  רזעלאםימ  ןב  לאפר  "זהלודלימ , םדרטשמאצת
Amsterdam

םיכרכ32709.  2 םיבר -  ןהכהםימ  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "טרנוד , השרו Warsawנרת

םיכרכ32710.  3 םיבר -  הדוהיםימ  קחצי  "זאיולב , םילשוריעשת

קידצ32711. דוסי  םיבר , ,םימ  ןמדלוג בושטאלזמ -  לכימ  לאיחי 
ליהעווזמ "זהמלש  םילשורימשת

באז32712. יבצ  תראפת  אתיירואד , ןיזר  םיבר , ,םימ  ןמדלוג בושטאלזמ -  לכימ  לאיחי 
ליהעווזמ "טהמלש  םילשורילשת

םיבואש32713. יולהםימ  דועסמ  ןב  "זדוד  םילשוריכשת

םיחספ32714. םיבואש -  בקעיםימ  ןב  השמ  "זלדנמ , דווקילעשת

לאש32715. לאפרםימ  ןב  ףסוי  יכדרמ  השמ  סחוימ ,
"טסחוימ יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ32716.  2 תעדה -  לאיתוקיימימ  ןב  בקעי  השמ  רציבמד ,
"וןמלז בובל Lvovכרת

ןדריה32717. קחציימימ  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "הקיזייא  פרת

הרותה32718. יקוספב  םדק -  ןהכהימימ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטעשת

םדק32719. היראימימ  הדוהי  השמ  ןב  באז  "חבילטוג , ,שת ןודנול

םיכרכ32720.  2 המלש -  דודימימ  ףסוי  םיסנ  ןב  המלש  "ויחמק , םילשורימשת

םיארונ32721. םימי  המימי -  השמםימימ  המלש  "טראמע , םילשוריעשת

לאכימ32722. ןורכזינימימ  "חרפס  םילשוריסשת

םיכרכ32723.  4 לאכימ -  ןהכהינימימ  ףסוי  ןב  לאכימ  "חרודופ , םילשורינשת

םיכרכ32724.  6 לאכימ -  המלשינימימ  ןב  לאכימ  "הדלאבסגאלק , סשת



םינורחאה32725. תורודב  ןמיתב  הטיחשו  ףסוייונימ  "ןילאירוצ , םילשורישת

םידגמ32726. הדוהיינימ  הירא  ןב  והילא  השמ  "ולארה , "דעשת מח

החנמ32727. עטנינימ  ןתנ  "וןמדירפ , םילשוריעשת

םירופ32728. םינדעמ -  ילתפנינימ  ןב  םולש  ףסוי  "והנוי , רתיבעשת

הקיתמ32729. המלשינימ  ןב  קחצי  "חיחרפ , ונרוויל Livornoרת

שדח32730. ריש  םירמוש , העברא  זפ , תרטע  הקיתמ , ינימ 
< בל חמשי  תרודהמ  לאומש< ןב  השמ  לאפר  "בזאבלא , םילשוריעשת

םיכרכ32731.  2 אמוגרת -  בילינימ  הדוהי  ןב  והיעשי  "וקיפ , הנליו Vilnaצקת

אמיגרת32732. ןויצינימ  - ןב ןב  יבצ  "אזלש , בושטידרב Berdichevסרת

םיכרכ32733.  3 הליהקקסנימ -  "חרפס  םילשורילשת

הקבר32734. ריאמתקנימ  תב  "חהקבר  בוקרק Cracowעש

תויחישמו32735. היראהקיטסימ  "טןרטשנגרומ , םילשורינשת

םיכרכ32736.  3 קיזחמה -  ןהכהטועימ  ףסוי  "חסייוו , עשת

ןמיתמ32737. תויתורפס  יולתוריצימ  הדוהי  "אםוחנ , משת

םילשורי32738. יבציריקימ  והילא  ןב  לדנוז  בקעי  "גןמרסו , ביבאלשת לת 

םלשורי32739. בקעייריקימ  ןב  והילא  "טספול , םילשוריצרת

םיכרכ32740.  3 קיפסמ - > יפ '  > ימלשורי א ריאמיריקימ  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  - סאבוזד , "ב צרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowצרת

.32741< הילא  - א  > תיתכלה א תידומלת  גוצרההידפורקימ  ברה  "דדי  םילשוריעשת

תאיב32742. והילא -  > תיתכלה ב תידומלת  הידפורקימ 
< גוצרהשדקמ ברה  "דדי  םילשוריעשת

.32743< הקדצ יאבג   - ודיב  > תיתכלה ג תידומלת  גוצרההידפורקימ  ברה  "הדי  םילשוריעשת

אניד32744.  - תורובג  > תיתכלה ד תידומלת  הידפורקימ 
< גוצרהאתוכלמד ברה  "הדי  םילשוריעשת

תעקפה32745.  - תונוממ יניד   > תיתכלה ה תידומלת  הידפורקימ 
< גוצרהםירעש ברה  "ודי  םילשוריעשת

.32746< הקזח  - רקפה  > תיתכלה ו תידומלת  גוצרההידפורקימ  ברה  "ודי  םילשוריעשת

האמוט32747.  - הקזח  > תיתכלה ז תידומלת  הידפורקימ 
< גוצרהםירוביחב ברה  "ודי  םילשוריעשת

.32748 - העולב האמוט   > תיתכלה ח תידומלת  הידפורקימ 
< ובר גוצרהדובכ  ברה  "חדי  םילשוריעשת

אל32749.  - "ט וי דובכ   > תיתכלה ט תידומלת  הידפורקימ 
< גוצרהםוליכאת ברה  "חדי  םילשוריעשת

רימ32750. תבישי  תודלות  השמרימ -  "אץיבוניצ , ביבאמשת לת 

תויולג32751. לש  הידפולקיצנא  הליהקרימ -  "גרפס  םילשוריכשת

איכד32752. המלשארימ  ןב  יכדרמ  םירפא  ןייטשפא ,
יולה "חןמלז  הנליו Vilnaלרת

םיכרכ32753.  2 איכד -  יולהארימ  לכימ  לאיחי  ןב  .]יכדרמ  "ד כרת בובל[

םיכרכ32754.  2 איכד -  לאומשארימ  ןב  יכדרמ  רגניזלש , - "אהפי קרבמשת ינב 

םיכרכ32755.  3 איכד -  לאפרארימ  דועסמ  "דיספלא , םילשוריעשת

אייכד32756. ךורבארימ  יכדרמ  "בוילאוואראק , ונרוויל Livornoנקת

םילשורי32757. דע  בקעיםילשורימ  "וםיובשריק , דוהיכשת



םיכרכ32758.  2 ןאמסוזםלשורימ -  ןב  באז  "ב,ץבעי , ,נרת אשראוו

לבת32759. םייחיתכרימ  דוד  ןב  יבצ  "דיאדשכ , םילשוריערת

תולג32760. ןיא  הבישי  לאומשרערימ  ןב  ףסוי  ןנחלא  "יןמצרה , שת

הברעה32761. םייחרושימ  לאלצב  "חיולב , םילשוריסשת

םיכובנ32762. בקעירשימ  ןב  השמ  דוד  םהרבא  "חןושארטש , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ32763.  9 ינרותםירשימ -  "חץבוק  כשת

םיכרכ32764.  2 ןרהאםירשימ -  השמ  רתלא  "דןמלרפ , םילשורילשת

ךובהא32765. ישיםירשימ  "חןאימולזמ , ןולוחסשת

םיכרכ32766.  2 ךובהא -  היבוטםירשימ  ןב  םייח  ףסוי  "עןייד , םילשורישת

דבכא32767. "שידבכמ  חרגה ןב  "ש  "ביארה קרבפשת ינב 

הדוהי32768. הנזופמיבכמ  בקעי  םהרבא  ןב  בוקרק Cracowת"והדוהי 

אחסישפ32769. לש  השמהנושבכמ  "גםיוב , םילשוריעשת

םיכרכ32770.  12 טפשמו -  הארוה  אזלעבןוכמ  ידיסחד  ןויע  "אללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ32771.  7 ךתבשל -  ןויצןוכמ  ןב  םייח  "עגרבנזור , קרוי New Yorkשת וינ 

זנכשא32772. תשרומ  המלשןוכמ  ןימינב  "חרגרובמה , םילשורימשת

םיכרכ32773.  5 העופ -  "הןוכמ  עופ "זןוכמ  עשת

הירא32774. לוק  היראןוכמ  לוק  "עןוכמ  שת

םיכרכ32775.  3 ךתבש -  יבצןוכמ  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

הכלהב32776. חוליגה  קחציתונוכמ  "דימרכ , קרבשח ינב 

הכלהב32777. חוליג  - תנוכמ  ןרהא ןב  הירא  הדוהי  רפיופפ ,
בקעי ןב  ףסוי  םלושמ  "עןמוש , םילשורישת

"ה32778. יאר המלשיבתוכמ  ןב  השמ  הירנ  "סלטוג , םילשורישת

"ר>32779. ופד  > "האתליכמ ער "ה.אתליכמ  אטשוק Istanbulער

.32780< םירפא רה   > היראאתליכמ יבצ  ןב  באז  םירפא  "דזוברג , םילשוריישת

.32781< קדצ תפיא  תודמה , יוצימ  תודמה , ירורב   > לאומשאתליכמ ןב  והילא  קחצי  "דאדנאל , הנליו Vilnaרת

םיכרכ32782.  3 ןרהאאתליכמ -  ןורכז  תאצוהב  הכלה  "וישרדמ  עשת

.32783< ץיוורוה  > לאעמשי יברד  "אאתליכמ  צרת "א.אתליכמ  ןימד Frankfצרת טרופקנרפ 

.32784< ןיע ריאמ   > לאעמשי יברד  שיאאתליכמ  ריאמ  "לםולש , רת

םיכרכ32785.  2 "ב - > יצנה תכרב   > לאעמשי יברד  בקעיאתליכמ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "זןילרב , םילשורינשת

.32786< ןמפוה  > יאחוי ןב  ןועמש  יברד  יאחויאתליכמ  ןב  ןועמש  יברד  "האתליכמ  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

.32787< ןייטשפא  > יאחוי ןב  ןועמש  יברד  יאחויאתליכמ  ןב  ןועמש  יברד  "ואתליכמ  םילשוריטשת

ןנברד32788. ינרותאתליכמ  "וץבוק  הסדוא Odessaמרת

"י32789. בשרד ןרהאאתליכמ  ןורכז  תאצוהב  הכלה  "זישרדמ  עשת

םיכרכ32790.  2 הדוהי -  רוא  שוריפ  םע  ביילאתליכמ  םייח  ןב  הדוהי  ירוא  "גןאמפיוק , םילשוריעשת

הטימשב32791. תועקרקה  רתיה  סחנפתריכמ  "ארלוק , תיליעפשת רתיב 

הכלהב32792. תווצמה  בודתריכמ  דוד  ןב  לארשי  םהרבא  "חץיבוקבל , דודשאעשת

ץמח32793. תהקתריכמ  ןב  םוחנ  לאומש  ראיובנסאג ,
"ביולה בובל Lvovנרת

ץמח32794. םהרבאתריכמ  ןב  םייח  יכדרמ  "גילאפר , םילשוריעשת

ותכלהכ32795. ץמח  רזעילאתריכמ  לאומש  "טןרטש , קרבמשת ינב 



לארשי32796. ץרא  יחילש  ידי  לע  ןמיתב  םירפס  ףסויתריכמ  םייח  ןב  םהרבא  "הירעי  םילשורישת

א32797. ידמלמ -  באזלכמ  "הגרובצניג , הפיחסשת

יתלכשה32798. ידמלמ  ףסוילכמ  ןנחלא  "חןמצרה , סשת

ךבל32799. רוצנ  רמשמ  קודצלכמ  המלש  ןב  ףסוי  "דןמפוה , תילעשח ןיעדומ 

םיכרכ32800.  3 "ק)לולכמ -  דר  ) ףסוי ןב  דוד  השיחמק , ,[ש"ד ,] האיציניו

םיכרכ32801.  17 תונבללולכמ -  םילשורי  "אהללכמ  םילשורינשת

םיכרכ32802.  3 םימגתפהו -  םירמאמה  השמלולכמ  "ארבס , םילשוריכשת

םיכרכ32803.  3 יפוי -  השמלולכמ  ןב  והילא  "הץנאול , םדרטשמאנת
Amsterdam

בקעי32804. בקעילולכמ  - יתפרצ , "א סשת

ןושאר32805. השמילכמ  םחנמ  "טץריבג , םילשוריעשת

םייח32806. בקעילכלכמ  השמ  ןב  קחצי  םייח  "דקילאמ , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םייח32807. המלשלכלכמ  ןב  םולש  סחנפ  "דןמדירפ , קרבסשת ינב 

דסחב32808. םייח  היעשילכלכמ  ןב  םייח  "אסיורק , םילשורימשת

יפוי32809. השמללכמ  ןב  והילא  "גץנאול , השרו Warsawמרת

יפוי32810. ףולכמללכמ  ןב  דוד  אפילכ , "לןבא  םילשורישת

םיכרכ32811.  4 יפוי -  המלשללכמ  ךלמ , - "חןבא עקת

םיכרכ32812.  4 יפוי -  באויללכמ  "דלאירוא , "דמח שח

יפי32813. קצוקמללכמ  ןויצ  - ןב ןב  "הקחצי  רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ32814.  2 יפי -  והימריללכמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןיקשומ , סיאול St. Louisערת .טס 

ןויצמ32815. קחציללכמ  ןב  דוד  בקעי  ביורטנייוו ,
בוט םוי  "וקיזייא  פרת

רשא32816. םהרבאינמכמ  ןב  רשא  "גםיובנזור , ביבאכשת לת 

םיכרכ32817.  5 לאיזע -  ףסויינמכמ  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"טלאפר ביבא Tel Avivצרת לת 

ןמית32818. יזנג  תפישחמ  יולםינמכמ  הדוהי  "ןםוחנ , שת

םידז32819. היראעינכמ  יבצ  ןב  ןמחנ  "טןייטשדלוג , םילשורישת

היסנכל32820. לארשיהיסנכמ  "דתדוגא  םילשוריישת

תסנכ32821. דע  יולהתסנכמ  לארשי  ןב  המלש  "בדניוו , New York)ישת

ב"מ32822. ירד -  יבד  ברהאתשנכמ  זכרמ  "טתבישי  םילשוריסשת

םהרבא32823. ןבהרכמ  םוחנ  רודגיבא  םהרבא  ץילנטסק ,
הירא "איבצ  "דפשת מח

תחאב32824. םלוע  תונבוםיעירכמ  ישנ  לש  יצראה  סנכה  םובלא 
"ק האב "ד  "דבח "דסשת בח רפכ 

םיכרכ32825.  2 ןורמוש -  ןורמושימרכמ  ינרק  "אתבישי  ןורמושנשת ינרק 

ילטיגידה32826. ןדיעב  תבשב  למשחה  תבשהירישכמ  "דתרמשמ  "דשח מח

הלימ32827. יולהירישכמ  ףסוי  ןב  והילא  "מעאמש , םילשורידשת

הלימ32828. קחציירישכמ  ןב  םחנמ  לאכימ  "בינוליש , םילשוריעשת

.32829< וברח רוצ   > הלימ יולהירישכמ  ףסוי  ןב  והילא  "זעאמש , "דסשת מח

רבדא32830. ותוא  רבדה , תא  רמש  הוצמ , ןבירישכמ  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "חןימינב םילשוריסשת



הנורוקה32831. רבשמב  הנידמ  תוכלה  הנידמ -  הרותתכמ  זכרמ  ךרוע - )  ) הירנ לטוג ,
ןצינ "אהנידמו , ןצינפשת

והילא32832. יולהבתכמ  ביל  הירא  ןב  והילא  "הרציבוקניב , גרובמה Hamburgעת

בקעיל32833. תמא  ףסויבתכמ  ןב  ןמחנ  לארשי  "דרשטיבוהורד , ונרוויל Livornoסקת

יולג32834. ןולובזבתכמ  ןב  השמ  בקעי  "פ , "חלרח ,ערת םלשורי

יולג32835. ףסויבתכמ  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"יהשמ ,שת ןודנול

הוצמ32836. תמחלמ  םע  יולג  םיאריבתכמ  תדע  להק  "ט.טגיס  טגיס Sighetמרת

תודוא32837. שטיוואבוילמ  "א  טילש "ר  ומדא דוה כ"ק  בתכמ 
אינתה רפס 

בוד םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב שת

ינשהו32838. ןושארה  לטייפבתכמ  ןתנ  ןב  ךורב  עשוהי  "כץטינייר , קרוי New Yorkשת וינ 

רזוח32839. "בג"פ"ןבתכמ  ביבא Tel Avivשת לת 

םירזוכה32840. ךלמ  ףסויל  טורפש  רב  יאדסח  ארזעבתכמ  ןבא  ביבא1932השמ  לת 

םיכרכ32841.  2 לארשי -  ,בתכמ  קהנריב והילא -  לארשי  ביורטניו ,
ןהכה והיעשי  "וםהרבא  תיליעסשת ןיעידומ 

הבישי32842. ןבל  םשבתכמ  "עםוליעב  םילשורישת

היקזחל32843. היקזחבתכמ  "נדדח , "דשת שח

והיקזחל32844. היקזחבתכמ  "דץרפ , תוביתנסשת

והיקזחל32845. רשאבתכמ  לאפר  ןב  והיקזח  םייח  ינידמ ,
"ווהילא רימזיא Izmirכרת

דידיל32846. םשבתכמ  "דםוליעב  "דשח מח

ףיטק32847. שוגמ  םינופמהמ  םילאושל  הדוהיבתכמ  ןב  בקעי  "דסדע , "דשח מח

.32848< בל חמשי  תרודהמ   > והילאמ בקעיבתכמ  ןב  והילא  "דיראדנאפלא , םילשורינשת

"ם>32849. ירה ןיב  יח -  לכ  תמשנ   > והילאמ ןבבתכמ  והילא  ינמ , והילא -  ןב  םייח  ףסוי 
"ד.ןאמילס עשת

והילאמ32850. םיקילאבתכמ  ןב  דוד  "בץיבומינוב , הנליו Vilnaסרת

והילאמ32851. בקעיבתכמ  ןב  והילא  "סץרפ , םילשורישת

והילאמ32852. ןבבתכמ  והילא  ינמ , והילא -  ןב  םייח  ףסוי 
"פ.ןאמילס שת

םיכרכ32853.  2 והילאמ -  בקעיבתכמ  ןב  והילא  "גיראדנאפלא , אטשוק Istanbulפת

םיכרכ32854.  5 והילאמ -  רזעילאבתכמ  והילא  "טרלסד , קרבסשת ינב 

ןחלושה32855. תאפ  לעב  ןואגהמ ר"י  םיטבשהבתכמ  "טתרשע  םילשורינרת

ןושמש32856. לאומש ב"ר  יברמ  ןושמשבתכמ  ןב  "ץ,לאומש  רת טספאדוב[

םיכרכ32857.  3 רפוס -  השמבתכמ  ןב  ןועמש  - רפוס , "ב ישת
"ו םילשוריטשת

המלש32858. יכדרמבתכמ  ןב  המלש  םיסינ  "וםייח  יקינולש Salonikaטרת

האמה32859. תנש  האמהבתכמ  תנש  "הבתכמ  נשת

הבושת32860. ללהבתכמ  "הןמצלז , "דעשת מח

והילא32861. והילאיבתכמ  "דןאמרל , בושטידרב Berdichevנרת

םש32862. ישנא  ןמלזיבתכמ  המלש  ןב  גילז  ףסוי  "ב,קילג , ערת ](, גרובסטטיפ )

םדק32863. ינב  יולהיבתכמ  ןושרג  ןב  ריאמ  "וסירטל , ,כרת ןיוו

תרקב32864. ןמלזיבתכמ  לאיתוקי  ןב  ןתנ  םייח  "ברציבמד , בוקרק Cracowנרת



המכסהו32865. הכרב  לארשייבתכמ  "גתדוגא  ןימד Frankערת טרופקנרפ 

הכרדה32866. )יבתכמ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  ןילקורבעשת

ןנרי32867. קחצי  הכלהה  קחצייבתכמ  "דרביחש , ,שח סרייא סונאוב 

הנותחה32868. ךורביבתכמ  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
"טרואינש נשת

לע32869. "א  טילש םינואגה  םינברה  דובכ  תאמ  הכרעה  יבתכמ 
ןויצ תריחב  רפס 

- ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה ןויצ 

םייח32870. ץפח  ברה  ריאמיבתכמ  לארשי  ןב  ביל  הירא  וקפופ ,
"גןהכה קרויישת וינ   New York

"ל32871. צז טריפמ  ברה  דודיבתכמ  אריפש , "אאנהכ  םילשוריעשת

ותרובגב32872. שמשה  לאיחייבתכמ  ןב  החמש  השנמ  "אןאמדירפ , קרבסשת ינב 

תוא צ32873. תרוצ  שיא -  ןוזח  ,יבתכמ  םלעומ יכדרמ -  ןב  לארשי  גרבנטור ,
לאיזוע ןב  "זןתנוהי  קרבעשת ינב 

קוזיח32874. לארשייבתכמ  "פןמדירפ , רתסשסנמשת

םיכרכ32875.  2 אריפש -  יולהיבתכמ ט"ף  ריאמ  ןב  חספ  היבוט  "האריפש , היפלדליפפרת

תרקבו32876. רקחמ  ללהיבתכמ  ןב  לאומש  "בבורדנסכלא , ,צרת םלשורי

רחסמ32877. לכימיבתכמ  היבוט  ןב  הירא  בוד  "דןאמדירפ , ,נרת בושטידרב

תירבע32878. םחנמיבתכמ  ןב  לאומש  השמ  "טןאמיינ , הניופרת  Vienna

סוטליפ32879. סויטנופ  סויטנופיבתכמ  "אסוטאליפ , ,צרת םילשורי

שדקה32880. תולהק  בודיבתכמ  םייח  ןב  לארשי  "בטור , קרבעשת ינב 

שדוק32881. לארשייבתכמ  ןב  ריאמ  םייח  "ורגה , קרבמשת ינב 

בובאב32882. שדוק -  בובאבדיבתכמ  םיכרבא  "גללוכ  לשת

יאלוזא32883. םהרבא  יבר  לארשייבתכמ  ןב  םהרבא  "היאלוזא , "דעשת מח

רעקאמאה32884. לאיחי  יבר  יבציבתכמ  דוד  ןב  לאיחי  "דסארג , םילשוריסשת

רגיא32885. אביקע  יבר  השמיבתכמ  ןב  אביקע  "טרגיא , כשת

שדק32886. תפש  )יבתכמ  לאונמע  ) לדנמ םחנמ  "זידנוב , Pragירת

הרות32887. יכדרמיבתכמ  הנילאק , ףסוי -  "זןיזור , ירוגליב Bilgorajצרת

הרות32888. היראיבתכמ  הדוהי  ןב  יכדרמ  םהרבא  רטלא ,
"זביל ביבאנשת לת 

קחציםיבתכמ32889. יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , משת

קחציםיבתכמ32890. ןב  לאומש  הימחנ  "גץיבוביל , קרויצרת וינ   New York

הנליוב32891. סילייק  הנחממ  םינורחא  היבוטםיבתכמ  ןב  ילתפנ  ןליא , "טרב  תובוחרעשת

שדוק32892. תורגאו  לארשיםיבתכמ  ילודגמ  םיבתכמ  "גףסוא  סשת

האושה32893. תפוקתמ  תונורכזו  הנויםיבתכמ  "ןלאונמע , םילשורישת

וק32894. ' צוב ברה  םירמאמו  והילאםיבתכמ  לאימחרי  ןב  השמ  וק , ' "זצוב בקעיסשת בכוכ 

תונקתו32895. באזםיבתכמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , םילשוריכשת

טספדובל32896. בדםיבתכמ  השמ  "טרנלוו , "דעשת מח

חיגשמל32897. לאומשםיבתכמ  "דרצינש , םילשוריסשת

ונייח32898. תיבמ  רטלאםיבתכמ  םהרבא  "ויולה , םילשוריסשת

וידימלתו32899. בוט  םש  לעבהמ  "ט)םיבתכמ  שעב  ) רזעילא ןב  "גלארשי  השרו Warsawפרת



ילודג32900. לש  םמש  לע  תונויצה  דגנ  םיפייוזמ  םיבתכמ 
לארשי

ןהכה לאומש  "בןטרגניו , םילשורימשת

אכבה32901. קמעמ  הרשםיבתכמ  "טואדנל , םילגסשת רינ 

א32902. לארשי -  ץרא  תובשומ  לע  יבצםיבתכמ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "זיקסבייארג , םילשוריפרת

םישודק32903. לארשיםיבתכמ  "אתוילגרמ , ץיבונר Chernovtsyפרת צ'

.32904< דוד ישדק   > דודל לאומשםתכמ  םייח  דוד  "בןאסח , ונרוויל Livornoנקת

.32905< יבערש דוד  ר '  > דודל ןורכזםתכמ  "חרפס  קרבלשת ינב 

.32906< ןושש דוד  יבר   > דודל ןורכזםתכמ  "דרפס  םילשורישח

דודל32907. המלשםתכמ  ןב  דוד  היצנו Veniceש"ולאטיוו ,

םירדנ32908. דודל -  אדויםתכמ  דוד  "דדלעפשריה , נשת

תובותכ32909. דודל -  ףסויםתכמ  ןב  דוד  "הןהכ , םילשוריעשת

דודל32910. ץילרגםתכמ  יבצ  דוד  יבר  "זרכזל  םילשורינשת

דודל32911. ףסויםתכמ  ןב  דוד  "דלולמ , םחורישח

םיכרכ32912.  2 דודל -  בקעיםתכמ  ןב  דוד  "בודראפ , יקינולש Salonikaלקת

םיכרכ32913.  2 דודל -  ןמחנםתכמ  ןב  קחצי  "דרלה , בושטידרבסרת

םיכרכ32914.  4 דודל -  סומינולקםתכמ  ךורב  ןב  דוד  "זרברפש , םילשוריכשת

םיכרכ32915.  2 דודל -  ןהכהםתכמ  הדוהי  דוד  "ולטסירק , קרבנשת ינב 

םיכרכ32916.  2 השדח > - הרודהמ   > דודל סומינולקםתכמ  ךורב  ןב  דוד  "דרברפש , עשת

ןישודיק32917. דודל -  ןרהאםתכמ  ןב  דוד  לאומש  "בקאללאפ , רטס Manchesterפשת ' צנמ

םלשורי32918. םולש  םתכמ  לארשי , םולש  ןבםתכמ  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"םקחצי םילשורירת

ערפ32919. אלו  באזלמ  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , סשת

באב32920. ט"ו  רוא -  םשאלמ  םוליעב 

םיכרכ32921.  11 רמועה -  השמאלמ  ןב  ביל  הירא  "חץניצ , פרת ' , בוקרטויפ

.329227 תומש -  תישארב  א  השדח > הרודהמ   > רמועה אלמ 
השמםיכרכ ןב  ביל  הירא  "אץניצ , דודשאפשת

א32923. תובא - > יקרפ   > ןמ רמועה  םיסינאלמ  "דלאיומ , סשת

רמעה32924. טקל  רמעה -  היעשיאלמ  בקעי  "אאיולב , םילשורימשת

םיעורה32925. ילתפנאלמ  ןב  יבצ  בקעי  "טסלוי , ,ירת טטאטשרבלה

ג32926. םיעורה א -  ילתפנאלמ  ןב  יבצ  בקעי  "מסלוי , השרו Warsawרת

םינפח32927. םירמאמאלמ  ,ת"רטקל  ןילרעב

ודובכ32928. ץראה  לכ  לאקזחיאלמ  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

ידגה32929. יפ  גרובמהמאלמ  השמ  ןב  ביל  "והדוהי  הנוטלא Altonaלקת

ןוצר32930. ןבאלמ  שריה  יבצ  ילתפנ  םהרבא  ץיפש ,
יולה ןימד Frankfת"עהשמ  טרופקנרפ 

םיכרכ32931.  2 הליהקהבאלמ -  "דרפס  משת

העד32932. ץראה  "נץבוקהאלמ  ןודנולשת

םיכרכ32933.  3 תרטק -  יכדרמהאלמ  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "גםירפא  שקפ Paksסרת

ויז32934. המלשםיאלמ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבסשת ינב 



םיכרכ32935.  3 ויז -  "מםיאלמ  "דשח םילשורישח

יריזע32936. לארשי  יבר  תודלות  םיסנךאלמ ה - ' ןב  םרמע  "ביריזוע , "דפשת מח

תירבה32937. והילאךאלמ  ןב  םייח  "וףסוי  לשת

תירבה32938. םולשךאלמ  ירוא  "אןנוג , היקלחעשת תיב 

םיכרכ32939.  3 והילאד > - אייסרכ   > תירבה םייחךאלמ  ןוהתס , קודצ -  ןב  יכדרמ  סורג ,
"טדוד קרבנשת ינב 

בישמה32940. המלשךאלמ  ןב  ףסוי  "דקאצאטיאט , םילשורישח

תבשב32941. השעמו  לאומשהכאלמ  ןב  החמש  "פרבה , הננערשת

ןוילע32942. קחצייכאלמ  "וץיבוניבר , םילשוריכשת

ןוילע32943. השמיכאלמ  ןב  ןבואר  "חתוילגרמ , םילשורימשת

שדק32944. - יכאלמ  ןילבולמ והילא  ןב  "ב,השמ  כרת ], םילשורי

קוק32945. ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  םדא -  ינבכ  החמשםיכאלמ  "הזר , םילשוריסשת

ריתמו32946. רשוק  םשתכאלמ -  םוליעב 

בא32947. רזעלאתכאלמ  "אידארב , פשת

ררוב32948. אביקעתכאלמ  ןב  יכדרמ  "בםואבננט , קרבפשת ינב 

לאלצב32949. אגרשתכאלמ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"חשובייפ השרו Warsawצרת

ררובה32950. עשילאתכאלמ  ןב  ללה  השמ  "הןושש , םילשוריעשת

ןובשחה32951. לאומשתכאלמ  השמ  "בןמיינ , הניוצקת

קרפמה32952. עשילאתכאלמ  ןב  ללה  השמ  "הןושש , םילשוריעשת

רפוסה32953. השמתכאלמ  הרבאז , "אןב  םילשוריסשת

שדקה32954. לאינדתכאלמ  ןב  השמ  "גונאדילוט , ונרוויל Livornoסקת

שדקה32955. דודתכאלמ  ןב  רזעלא  "בסלקלפ , גרפ Pragueעקת

.32956< השדח הרודהמ   > שדקה דודתכאלמ  ןב  רזעלא  "דסלקלפ , שח

שדוקה32957. הילדגתכאלמ  ןב  בקעי  םהרבא  "חץיבולפוק , קרוי New Yorkשת וינ 

רישה32958. בקעיתכאלמ  ןב  םהרבא  Frankfurt am Mainראוביונ ,

בשוח32959. אגרשתכאלמ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"בשובייפ השרו Warsawסרת

המכח32960. בילתכאלמ  הדוהי  ןב  םהרבא  "וןמטוג , קרב Bene Berakעשת ינב 

שרח32961. ןב מתכאלמ  שביל  הדוהי  "ח , "דרב הניוכרת  Vienna

םיכרכ32962.  2 שרח -  רזעילאתכאלמ  ןב  לאקזחי  "הץפח , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ32963.  2 בשח -  המלשתכאלמ  ןב  ירוא  ביבח  רוצ , "טןבא  םילשורינשת

תויגוס32964. עבש  לע  בשח  המלשתכאלמ  ןב  ירוא  ביבח  רוצ , "אןבא  םילשוריפשת

בוט32965. םוי  לאומשתכאלמ  ןב  השמ  "זיקסבולוקוס , םילשוריטשת

.32966< השדח הרודהמ   > בוט םוי  לאומשתכאלמ  ןב  השמ  "חיקסבולוקוס , םילשורינשת

םיכרכ32967.  2 ףסוי -  הדוהיתכאלמ  לאיתוקי  ןב  ףסוי  "דסייו , םילשוריעשת

םיכרכ32968.  3 ףסוי -  לאומשתכאלמ  "דרז , "דשח מח

תבשחמ32969. באזתכאלמ  םחנמ  - רואמ , "ה נשת
"ז םילשורינשת

תבשחמ32970. ריאמתכאלמ  ןב  חרז  השמ  םהרבא  "הץילדייא , גרפ Pragueלקת

תבשחמ32971. והיתתמתכאלמ  לארשי  "גבילטוג , חרפתעשת



תבשחמ32972. םחנמתכאלמ  ןב  ריאמ  "זרעקא , "דעשת מח

תבשחמ32973. המלשתכאלמ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

תבשחמ32974. קחציתכאלמ  ןב  לאנתנ  "זםלושמ , "דעשת מח

תבשחמ32975. ףסויתכאלמ  דרסיג , "" דולשח

םיכרכ32976.  4 תבשחמ -  השמתכאלמ  בקעי  ןב  המלש  ןמחנ  "בןאפשנירג , םילשורינשת

םיכרכ32977.  3 תבשחמ -  םושרגתכאלמ  ןב  השמ  ,[ת"ע,ץפח , האיציניו

םיכרכ32978.  6 תבשחמ -  יכדרמתכאלמ  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "טרגניטא , דעלאעשת

םיכרכ32979.  2 השדח > - הרודהמ   > תבשחמ השמתכאלמ  בקעי  ןב  המלש  ןמחנ  "זןאפשנירג , םילשוריעשת

קרפמ32980. םהרבאתכאלמ  ןב  חנ  הדוהי  רווארב ,
"טרדנסכלא םילשוריפרת

םיכרכ32981.  2 ירכנ -  ללהתכאלמ  המלש  "וםייהלגיצ , סשת

הדובע32982. דודתכאלמ  "הגרבניו , קרבעשת ינב 

הדובע32983. דודתכאלמ  בקעי  ןב  יכדרמ  "חןליא , םילשוריעשת

הדובע32984. והילאתכאלמ  השמ  "פלארה , םילשורישת

םיכרכ32985.  2 שדקה -  תדובע  השמתכאלמ  "טןירגינ , םילשורינשת

רוע32986. דודתכאלמ  "זספרכ , םילשוריסשת

תבש32987. ןרהאתכאלמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשורינשת

תבש32988. בקעיתכאלמ  ןב  דוד  "דינרהט , תיליענשת רתיב 

תבש32989. רודגיבאתכאלמ  ןב  הירכז  דוד  "דןאמוינ , דווקילסשת

המלש32990. לאומשתכאלמ  ןב  המלש  "גםיכח , יקינולש Salonikaכרת

המלש32991. המלשתכאלמ  "בסרילק , םילשוריסשת

המלש32992. דודתכאלמ  ףסוי  םיסנ  ןב  המלש  "ביחמק , יקינולש Salonikaכרת

המלש32993. ךלמילאתכאלמ  דוד  ןב  המלש  "חרלימ , הוקתכשת חתפ 

םיכרכ32994.  2 המלש -  םולשתכאלמ  ןב  ןמלז  המלש  - קיסיוט , "ו לרת
"ט ןכנימלרת  Munich

א32995. לאומש -  לאומשתכאלמ  "בירזעילא , ביבאכשת לת 

לאומש32996. קחציתכאלמ  ןב  לאומש  "ויזרד , םילשוריעשת

םימש32997. דודתכאלמ  "חץיפש , משת

םיכרכ32998.  3 םימש -  יולהתכאלמ  החמש  ןב  בוד  קחצי  "גרגרבמאב , הנוטלאירת  Altona

ןועמש32999. ןועמשתכאלמ  "גןוטיב , שמשעשת תיב 

השע33000. רשא  רזעלאותכאלמ  ןב  הידבוע  "חיאתבש , םילשוריעשת

א-ב33001. ןבא -  בילתאלמ  הדוהי  םהרבא  - קאזוק , "א מרת
"ה השרו Warsawמרת

ןבא33002. ריאמתאלמ  ןב  ןרהא  "בןודרוג , בוקרטויפ Piotrkowערת

עוואלמ33003. סקנפ  הליהקהבלמ -  "ירפס  שת

בוט33004. םויו  תבשל  ןבשובלמ  שירב  רכשי  ןייטשנכייא ,
אפיל בוט  םוי  רדנס  "זרדנסכלא  פרת

םיכרכ33005.  3 השדח - > הרודהמ   > בוט םויו  תבשל  ןבשובלמ  שירב  רכשי  ןייטשנכייא ,
אפיל בוט  םוי  רדנס  "ארדנסכלא  עשת

.33006< םייח םימ  ראב  םע   > הרהט םייחישובלמ  ןב  יבצ  דוד  "בךאברעיוא , השרו Warsawכרת



בוט33007. םוי  ןאמפילישובלמ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  ןב 

 - "ה נרת
"ז השרו Warsawנרת

םיכרכ33008.  2 בוט -  םוי  ןבישובלמ  ןאמפיל  בוט  םוי  יקסנאילסאב ,
באז הדוהי 

 - "א מרת
"ב הנליו Vilnaנרת

עשי33009. היעשיישובלמ  בקעי  "אאיולב , םילשורינשת

תראפתו33010. דובכ  םוחנישובלמ  "אץיבומייח , םילשורינשת

םיכרכ33011.  3 יכדרמ -  ריאמישובלמ  לאומש  ןב  יכדרמ  "זרבלג , קרבסשת ינב 

דבע33012. יכדרמישובלמ  ןב  יולה  הידבוע  "פישאוט , קרבשת ינב 

"ת33013. הע רצקה  "ם  "דיבלמ שח

תבשו33014. לוח  לש  הליפתה  ירומזמ  לע  "ם  םולשיבלמ "טהנחוא , עשת

םימורע33015. לאירואשיבלמ  "טבומיסקמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ33016.  2 אבט -  הירכזהלמ  "טתוכרב , םילשוריישת

רמועה33017. המלשאולמ  קחצי  "איולב , םילשורימשת

רמועה33018. השמאולמ  ןב  ףולכמ  "בןאדיע , םילשורילשת

ןבא33019. ץריהיאולמ  ילתפנ  ןב  והילא  "הןיקצאלק , ןילבול Lublinפרת

םיכרכ33020.  5 ןבא -  קחצייאולמ  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "דגרבנייש , םילשורילשת

המלש33021. ןמלזיאולמ  המלש  "דץנירול , םילשוריסשת

השמל33022. המלשםיאולמ  ןב  קחצי  השמ  "טןיבר , הנליו Vilnaסרת

חילצי33023. ןב  ץפח  בר  לש  תוצמה  רפסל  חילציםיאולמ  ןב  "גץפח  כשת

םיכרכ33024.  4 ןבא -  בקעיתאולמ  ןב  לארשי  "וסאיטא , םילשוריעשת

םיכרכ33025.  2 ףסויהולמ ה - ' ןב  השמ  "היול , קרבנשת ינב 

הכלמ33026. הכלמהולמ  "והולמ  "דלשת מח

המחלמ33027. רמתיאידמולמ  ןב  רזעילא  םוחנ  "דץיבוניבר , םימודאסשת הלעמ 

םיכרכ33028.  2 המחלמ -  רפסידמולמ  תירק  קחצי  תסנכ  תבישי 

םיחרוא33029. עשוהיןולמ  םהרבא  ןב  החמש  םייח  רנייל ,
"חלשה השרו Warsawנרת

םיחרוא33030. עשוהיןולמ  קאלאפ , "ובאז  שטיבאהרדנרת

היחה33031. תימראה  ךורבןולמ  ביבא1967אורק , לת 

םיכרכ33032.  2 םיתשה -  החמשןולמ  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"אןבואר קוטסילאיב Bialystokערת

םיכרכ33033.  2 םוגרתלו -  שרדמל  דומלתל  ישומש  יולהןולמ  ףסוי  בקעי  ןב  ךורב  "זאורק , ,פרת ןודנול

ידומלת33034. ןרהאןולמ  ןב  השמ  "וןויטבמס , ביבא Tel Avivטשת לת 

"ר>33035. ופד  > ןויגהה "ם)תולמ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  לזבפר  Basel

םיכרכ33036.  6 ןויגהה -  "ם)תולמ  במר  ) ןומימ ןב  היצנו Veniceש"יהשמ 

תירב33037. עשילאחלמ  ןב  ללה  השמ  "וןושש , םילשוריעשת

תירב33038. ןויצחלמ  ןב  ןב  רכששי  "זןזח , תילעעשת רתיב 

םולשב33039. השמהמחלמ  ןב  ביל  םהרבא  "חןוזנימינב , קרוי New Yorkנרת וינ 

םיכרכ33040.  2 םולשב -  בילהמחלמ  הירא  ןב  םהרבא  םייח  "זץכ , בולקש Shklovנקת

לארשי33041. ץראב -  םולשו  לאירבגהמחלמ  ןב  קחצי  םהרבא  "אסקאווירט , ביבא Tel Avivצרת לת 

קלמעב33042. דל ' ןושרגהמחלמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "בדראנייד , ,נרת קראונ



םיכרכ33043.  2 הל - ' בקעיהמחלמ  לארשי  ןב  השמ  "דזיגאח , םדרטשמאעת
Amsterdam

ביוטש33044. באזהמחלמ  ןועמש  אנליווגרבנזייא ,  - ףראדסקרעלק

יתישע33045. ינא  .נתומחלמ  "גרכרפש , קרבנשת ינב 

הלואגהו33046. גוגמו  גוג  בקעיתומחלמ  לאלצב  ןב  השמ  "טןייטשפא , ,צרת ביבא לת 

םינברהתומחלמ ה'33047. תודחאתה  .ךרוע  ףסוי  סקאס ,
"ב "גהראד משת

ןומימתומחלמ ה'33048. ןב  השמ  ןב  "זםהרבא  רבונה Hanoverכרת

והילאתומחלמ ה'33049. ןב  "טריאמ  םילשוריצקת

םהרבאתומחלמ ה'33050. - ורטוז , "ו צקת
"ה רבונה Hanoverכרת

ןבוארתומחלמ ה'33051. ןב  "גבקעי  םילשוריכשת

םיכרכ33052.  2 םיאמורה -  םע  םידוהיה  ןהכהתומחלמ  והיתתמ  ןב  "דףסוי  הנליו Vilnaמרת

םיולה33053. יולהתומחלמ  קחצי  ןב  לאוי  ןושמש  "גאריפש , ץרוק Koretsפקת

לארשי33054. ץראב  םיחלפה  השמתומחלמ  ןב  לאומש  "עילאפר , םילשורירת

םשה33055. ןומימתומחלמ  ןב  השמ  ןב  "גםהרבא  םילשוריישת

םיכרכ33056.  3 םשה -  "ג)תומחלמ  בלר  ) ןושרג ןב  "גיול  ,פרת ןילרב

הדוהי33057. יולהתומחלמ  יכדרמ  ןב  הדוהי  יבצ  "חקולמאמ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ33058.  2 הדוהי -  לארשיתומחלמ  ןב  הדוהי  יכדרמ  טראבול ,
םייח "אלאוי  קרוי New Yorkישת וינ 

תבש33059. היחתפתומחלמ  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , םילשוריישת

ןרהא33060. לכימתמחלמ  לאיחי  ןב  ןרהא  "םןאמדירפ , ,רת אנליוו

ץיקה33061. תמחלמו  ונאירוש  בוט  םויל  םירבאה  תמחלמ 
יזנכשא רבחמל  לבייפףרוחהו  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "זןמרבה , ןילרבצרת

םיכרכ33062.  2 רשועהו -  המכחה  יולהתמחלמ  קחצי  ןב  הדוהי  יתבש , - אטשוק Istanbulש"גןבא

םידוהיה33063. ,תמחלמ  םוגרת ןהכה -  והיתתמ  ןב  ףסוי 
יגח "דלאומש  םילשוריכשת

ןויסימב33064. םידוהיה  יבצתמחלמ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "היקסבייארג , םילשוריצרת

רציה33065. והילאתמחלמ  השמ  "הןייטשרומראמ , םילשוריצרת

ןגמה33066. םיסינתמחלמ  ןב  יח  ריאמ  השמ  "הםיקילא , הכנלבזכ Casablancaפרת

העושיהו33067. ןגמה  הנויתמחלמ  "חןהכ , םילשוריכשת

חורה33068. םשתמחלמ  "חםוליעב  םילשוריעשת

"ח33069. שת תנשב  םלשורי  לש  רורחשה  ךלמילאתמחלמ  ןב  היבוט  "יןאמטוג , ,שת םלשורי

הבוח33070. םירצונהתמחלמ  דגנ  חוכיו  ירפס  אטשוק Istanbulת"עץבוק 

.33071( םינשוש תודעו   ) הבוח דודתמחלמ  ןב  רזעילא  יכדרמ  "הרבוו , םילשורימרת

המרח33072. לאינדתמחלמ  "זןוטיב , שמשסשת תיב 

עשוהי33073. בילתמחלמ  הדוהי  ןב  עשוהי  "דדלפנכייר , שקפ Paksסרת

םיכרכ33074.  2 עשוהי -  דודתמחלמ  ןב  קחצי  עשוהי  "פיקסלעב , "דשת מח

םירופכה33075. םוי  ץרפתמחלמ  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , םילשורילשת

ץבעי33076. השמתמחלמ  ןב  יכדרמ  "דאירול , םילשוריפרת

םינתיאה33077. חרי  היחתפתמחלמ  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , ביבאלשת לת 



הוצמ33078. הימחנתמחלמ  "וץרה , קרבסשת ינב 

.33079< בל חמשי  תרודהמ   > הוצמ יולהתמחלמ  יכדרמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריסשת

הוצמ33080. לאומשתמחלמ  ןב  רזעילא  הליבא , "ויד  ונרוויל Livornoסקת

הוצמ33081. ןהכהתמחלמ  לאיחי  קחצי  "טסורג , םילשוריישת

םיכרכ33082.  2 הוצמ -  ןועמשתמחלמ  ןב  המלש  "עןארוד , בוקרטויפ Piotrkowרת

השמ33083. יחתמחלמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ע( בוקרטויפ Piotrkowרת

םירפוס33084. ןב י מתמחלמ  דוד  לארשי  "ארלימ , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ33085.  2 שדוק -  ירואתמחלמ  יכדרמ  "בבולוג , דווקילעשת

םולש33086. ןימינבתמחלמ  לואש  ןב  םולש  ריאמ  "וןהכה , הנליו Vilnaמרת

לאומש33087. דודתמחלמ  ןב  הקלמש  לאומש  "סביורטנייוו , םילשורירת

םילשוריל33088. םירפסוקסנעזילמ  םירפוס  "דיפמ  םילשורינשת

הולאל33089. לאויםילמ  ןב  ביל  הדוהי  "כןדנימ , ןילרב Berlinקת

םיכרכ33090.  3 ןנברד -  לארשיןילמ  "זרטטשלכימ , ,ישת םילשורי

ןיתדח33091. ריאמןילמ  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "בסאבוזד , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןיריקי33092. ריאמןילמ  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "בסאבוזד , בוקרטויפ Piotrkowסרת

אטשוקו33093. יקינולשל  )ןובסילמ  ךרוע  ) יבצ "חירוקנא , ביבאמשת לת 

םיכרכ33094.  2 בוט -  המלשץילמ  ןב  ןויצ  דוד  "סודאינאל , םילשורישת

רשוי33095. בושטידרבמץילמ  ריאמ  ןב  קחצי  "דיול  שח

םיכרכ33096.  5 רשוי -  בילץילמ  השמ  ןב  ןבואר  "טדמלמ , קרבמשת ינב 

רשי33097. ןבץילמ  םירפא  ףסוי -  ןב  היעשי  ןינאמור ,
אנובמ היצנו Veniceת"ץבקעי 

םיענ33098. בקעיץילמ  ןב  יכדרמ  "זידאבע , םילשוריפרת

.33099< השדח הרודהמ   > םיענ בקעיץילמ  ןב  יכדרמ  "זידאבע , םילשוריפרת

םיכרכ33100.  2 ליכשמל -  המלשהצילמ  ןב  לאדיוו  "ויתשינבנב , ינימיר Riminiפר

םיכרכ33101.  8 שא -  ביליצילמ  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
הירא

 - "צ רת
"ח הטנלג Galantaצרת

רשוי33102. םייחיצילמ  בקעי  ןב  רזעילא  םהרבא  "גרפוס , םילשוריסשת

רשוי33103. לאונמעיצילמ  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  םילשורית"שןב 

ויפויב33104. ןרהאךלמ  "דיקסרוס , קרבסשת ינב 

ויפויב33105. והילאךלמ  ןב  ןועמש  םייח  "טעיבר , תיליעסשת רתיב 

ויפיב33106. והילאךלמ  םהרבא  ןב  יבצ  "אןלפק , םילשוריסשת

ויפיב33107. ןושמשךלמ  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

חישמה33108. ,ךלמ  יקסנאשליוו ןהכה -  לאכימ  ןמדירפ ,
"ורדנס תפצנשת

בשוי33109. םייחךלמ  דוד  "דגלשרבליז , הפיחעשת

ךמוסו33110. רזוע  ףסויךלמ  םייח  ןב  רזוע  "גןמדנורג , קרבסשת ינב 

םלש33111. לאונמעךלמ  ןב  לאומש  "טםלש , יקינולש Salonikaכקת

םיכרכ33112.  10 הרות -  לש  לאומשהכלמ  ןב  והיעשי  "טשטייד , םילשורימשת

םלוע33113. לש  ןסינוכלמ  "אסייוו , עשת



ירא33114. לאכימתוכלמ  ןב  ביל  השמ  טטשרבלה ,
ןהכה "דהמלש  םילשוריסשת

דוד33115. תיב  לאיזועתוכלמ  עשוהי  "אגרברבליז , קרבנשת ינב 

םיכרכ33116.  2 דוד -  תיב  ןבתוכלמ  רדנסכלא  דוד  יקסבונילמ ,
"ווהירמש םילשוריטשת

קסמודר33117. תיב  לאיזועתוכלמ  עשוהי  "גגרברבליז , קרבנשת ינב 

א33118. דוד -  הכלהותוכלמ  הרותל  ינרות  "זףסאמ  םילשוריסשת

םיכרכ33119.  2 דוד -  ריאמתוכלמ  לארשי  ןב  דוד  "באכלמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ33120.  2 דוד -  רשאתוכלמ  ןב  דוד  קחצי  - במוד , "פ שת

םיכרכ33121.  4 הפ -  לעבש  הרותה  היראתוכלמ  "טןוסרבילג , רפססשת תירק 

ץינ33122. ' זיו ץינזיותוכלמ  "נתודסומ  קרבשת ינ 

ןיבר33123. ןהכה  הדוהי  ןואגה ר ' ןרמ  רכזל  הדוהי -  תוכלמ 
"ל הדוהיצז "התוכלמ  םילשוריסשת

לארשיו33124. הדוהי  הדוהיתוכלמ  "בןדלוז , אריפשסשת זכרמ 

םיכרכ33125.  2 ףסוי -  ףסויתוכלמ  ןב  ריאמ  ןהכ ,

םיכרכ33126.  6 לארשי -  ןושמשתוכלמ  ןב  קחצי  "טגרובזניג , "דנשת בח רפכ  תובוחר -

הרותה33127. לע  אבש -  ףסויתוכלמ  והירמש  ןב  המלש  יקסביינק ,
"דםייח קרבעשת ינב 

הרות33128. לש  באזתוכלמ  ןב  לכימ  לאיחי  "גיקסניבור , ,ערת אווואטלאפ

המלש33129. םלושמתוכלמ  המלש  םייח  ןויצ  ןב  יקסרבט ,
לארשי בקעי  ןב  "ואשוז  דוואקיילעשת

תונימל33130. ךפהת  המלשתוכלמ  קחצי  ןב  םרמע  "לאיולב , םילשורישת

םיכרכ33131.  6 שדקב -  יכדרמיכלמ  בקעי  ןב  םייח  - ןוסנשריה , "ט ערת
"ח סיאול St. Louisפרת .טס 

םיכרכ33132.  2 שדקב -  יכדרמיכלמ  לאפר  ןב  ארזע  "זיכלמ , םילשורינשת

בושטאלזמ33133. דיגמה  תרות  שדוקב -  בושטאלזמיכלמ  "בדיגמה  סשת

ילופירט33134. ןיד  תיב  סקנפ  בול - > ימכח   > "ל יח ריאמיכלמ  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"חיכדרמ םילשוריסשת

.33135< השדח הרודהמ   > הדוהי השמיכלמ  ןב  הדוהי  "עהגיב , שת

םיכרכ33136.  2 הדוהי -  השמיכלמ  ןב  הדוהי  "והגיב , ןילבול Lublinעש

הירי33137. ' גלא ימכח  יחבשו  רי > ' גלא ימכח   > ןורושי ריאמיכלמ  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"סיכדרמ םילשורישת

קדצ33138. ןהכהיכלמ  יבצ  םייח  ןב  הירא  ןימינב  "אסייוו , ץיבונרמרת Chernovtsy צ'

םיכרכ33139.  18 קדצ -  קחצייכלמ  ןב  לכימ  לאיחי  לאוי  "הלקנרפ , שמשעשת תיב 

ןנבר33140. קחצייכלמ  ןב  ףסוי  םייאנ , "אןב  םילשוריצרת

שישרת33141. יסאסיכלמ  ןב  ןימינב  לאפר  "וןהכ , תוביתנמשת

םיכרכ33142.  2 םהרבאלאיכלמ -  ןב  היקזח  - לאיכלמ  "ה לרת
"ו השרו Warsawלרת

ךינמא33143. ףסויםיכלמ  דוד  ןב  קחצי  "בןייטשרבליז , קרבנשת ינב 

םיכרכ33144.  2 אבש -  הדוהיתכלמ  יבצ  ילתפנ  ןב  לואש  ןליא , "טרב  הנומידנשת

םהרבא33145. ףסויללמ  ןב  ןאמסוז  םהרבא  "בסמהרבא , ןודנול Londonלרת



םהרבאל33146. בקעיללמ  ןב  םהרבא  "מןהכה , קרבשת ינב 

.33147< בתכה ןוכמ   > םהרבאל המלשללמ  ןב  םהרבא  "אןוהתס , םילשורימשת

םהרבאל33148. םהרבאללמ  והילא  םייח  תירטש , "גןב  סאפכשת

םהרבאל33149. יכדרמללמ  ןב  קחצי  םהרבא  רגרבנייוו ,
"געשוהי ערת

םיכרכ33150.  3 םהרבאל -  המלשללמ  ןב  םהרבא  "דןוהתס , שח

םיכרכ33151.  2 םהרבאל -  סינותמללמ  בקעי  ןב  םהרבא  "זןהכ , הברשת ג'

םיכרכ33152.  2 השדח > - הרודהמ   > םהרבאל יכדרמללמ  ןב  םהרבא  "ואוואקנא , םילשורינשת

המלשל33153. המלשללמ  "טלולמ , קרבסשת ינב 

םידימלתה33154. ילוטאנאדמלמ  ירמ  אבא  ןב  "ובקעי  קילכרת  Lyck

םיכרכ33155.  3 תוכז -  קחצידמלמ  ןב  ןבואר  ןרהא  - ינראשט , "ג ישת
"ח קרוי New Yorkישת וינ 

.33156< השדח הרודהמ   > ליעוהל השמדמלמ  ןב  יבצ  דוד  "עןאמפוה , םילשורישת

םיכרכ33157.  3 ליעוהל -  השמדמלמ  ןב  יבצ  דוד  - ןאמפוה , "ו פרת
"ב ןימד Frankfצרת טרופקנרפ 

א33158. ליעוהל -  םהרבאךדמלמ  "גדמלמ , םילשוריעשת

הצינלמ33159. תליהקל  ןורכזו  תודע  החצנה  רפס  הליהקהצינלמ -  "דרפס  ביבאנשת לת 

םיכרכ33160.  2 אמעטב -  ןועמשאתלמ  ןב  ןבואר  דוד , "גןב  םילשורילשת

ריעצה33161. ארוקל  דודחו  המכח  רצוא  אתוחידבד -  דודאתלמ  "חגרבנטור , "דנשת בח רפכ 

םלוע33162. תועבג  ףסוידגממ  תכרב  "אתבישי  הרומסשת ןולא 

םיכרכ33163.  13 םיחרי -  שרג  יבצדגממ  ןב  ןושרג  לאימחרי  ןיטשלדא ,
"ההדוהי קרבעשת ינב 

םיכרכ33164.  7 םיחרי -  לארשידגממ  ןג  תירק  הלכ  "היחרי  סשת

םיכרכ33165.  3 םימש -  לאיחידגממ  ןב  ריאמ  םולש  ןמרגנוי ,
"טלאכימ בקעיסשת ןורכז 

הנתמ33166. ןהכהרבדממ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

הנתמ33167. הדוהירבדממ  ןב  סחנפ  קחצי  "דרסודלוג , קרבסשת ינב 

הנתמ33168. דודרבדממ  "חרדמ , "דלשת מח

הנתמ33169. םחורירבדממ  "זתבישי  םחורינשת

הנתמ33170. באזרבדממ  יכדרמ  "פסה , "דשת מח

םיכרכ33171.  4 הנתמ -  רזעלארבדממ  "דשירכז , קרבעשת ינב 

םיכרכ33172.  2 הנתמ -  דודרבדממ  "דראדאמ , קרבנשת ינב 

ןיליפת א33173. תוכלה  הנתמ , השמ מרבדממ  "דץיבוקשומ , םילשורישח

.33174, םלוע יחתפ  םשב , הנק  דובכב , ךולמת  הנתמ , רבדממ 
םיבהא םיסנתליא  ןייד ,

ןרהא33175. לש  ןיזיירדויתודממ  ןרהא  יבר  לש  "הורכזל  םילשוריסשת

םיכרכ33176.  5 החמשב -  רמאנש  יולההממ  סחנפ  ןב  ךונח  ןושרג  "דםיוברדניו , קרבשח ינב 

רשכ33177. ןרהאןוממ  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורימשת

המיבה33178. לע  "ץ  של רודיס  םהרבאךוברוממ -  "זןמוא , תיליעעשת רתיב 

"י33179. בצה קחציתשרוממ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"דןהכה "דשח מח

םיכרכ33180.  2 הרותה -  המלשתשרוממ  ןב  החמש  רזעילא  "זסיוו , םילשורינשת



םימו33181. הדוהיחרזממ  "מינינ , ביבאשת לת 

םימו33182. תוברתוחרזממ  תשרומ  "חיקרפ  לשת

םעונ33183. םחוריחרזממ  ןב  חרז  "הגיטפהרו , םילשורילשת

שמש33184. ריאמחרזממ  ןב  ןמחנ  יכדרמ  יקסבונורא ,
ןרהא ןב  קחצי  רגנלרא , "טםייח -  םילשוריעשת

אזלעבב33185. רמול  גוהנה  המחה  תכרב  רדס  שמש -  המחהחרזממ  "אתכרב  םילשורימשת

ךיראתה33186. וק  שמש -  יולהחרזממ  ךלמילא  סחנפ  - ןתיא , "ב םילשוריפשת

שמש33187. לאויחרזממ  "פהליש , םיסכרשת

ואובמ33188. דע  שמש  רזעילאחרזממ  "וןשב , דולנשת

תבשה33189. ןודנולתרחממ  לארשי  חצנ  "אללוכ  "דעשת מח

דחפא33190. הדוהייממ  "זןזיבר , עשת

חרבא33191. ךילא  םהרבאךממ  ןונ , - "הןב םילשוריעשת

תויתואה33192. ןויצתכלממ  ןב  "י , מע - "גרב עשת

הרותה33193. )תכלממ  ךרוע  ) לאירוא ץרפ  "היולב , נשת

םינהכ33194. והילאתכלממ  ןב  םייח  "גףסוי  לרת

םינהכ33195. היבוטתכלממ  ץכ , יזאל -  רזעילא  "דץכ , קרבנשת ינב 

םינהכ33196. אבאתכלממ  ןב  םייח  השמ  "ורעטייל , תיליעסשת ןיעידומ 

םינהכ33197. דודתכלממ  השמ  "חילאוו , םילשוריסשת

םינהכ33198. ןועמשתכלממ  "חןהכה , םילשוריסשת

םינהכ33199. ללהתכלממ  דוד  "רניו , וכעסשת

םינהכ33200. לאויתכלממ  "גהליש , םיסכרעשת

םינהכ33201. השמתכלממ  "גןהכ , "דעשת מח

םינהכ33202. ןהכהתכלממ  ףסוי  לארשי  "בלדנה , קמעהעשת לדגמ 

םינהכ33203. ןהכהתכלממ  והילא  ןבואר  "חןאהק , םילשוריעשת

םינהכ33204. לאכימתכלממ  "זןהכה , "דנשת מח

םיכרכ33205.  2 םינהכ -  קסמודארתכלממ  "י  "דרומדא ןילקורבנשת

שודק33206. יוגו  םינהכ  הדוהיתכלממ  "זביבש , םילשורינשת

הלימ33207. תירב  הדוהייגהנממ  "חרנזשט , "דנשת מח

ךירפ33208. םחנמינממ  ןאמילס  "זינמ , ןגמשת תמר 

ןנובתא33209. והילאםירפסממ  ןב  ןועמש  םייח  "בעיבר , תיליעעשת רתיב 

תוירא33210. קחציתונועממ  ןב  חנ  גילז  לאירזע  יקסבלשוק ,
היבצ "" איירוגליבפרת

תוירא33211. דודתונועממ  ןב  השמ  "אשודק , דודשאעשת

ידיסחה33212. רולקלופה  יבצתונייעממ  לאומש  ןב  קחצי  "ולאפר , םילשורישת

העושיה33213. בלינייעממ  בטי  להקד  םיכרבאה  "גתודחאתה  סשת

םיכרכ33214.  2 העושיה -  ילקסינייעממ  םהרבא  "טןהכ , םילשורינשת

לארשי33215. םע  לש  המכחה  לארשיןיעממ  "בגרבניטש , ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ33216.  8 הלוחמ -  הירנןיעממ  תבישי  רדסהה  תבישי  "וץבוק  הלוחמנשת תומדש 

יולה33217. יולהתוניעממ  תוניעממ  "וןוכמ  קרבנשת ינב 



םיכרכ33218.  13 ןשוחה -  ינרותיניעממ  "זףסאמ  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ33219.  2 תודיסחה -  "גםיטוקיליניעממ  "דמשת בח רפכ 

העושיה33220. רשאיניעממ  עשוהי  "זםולבסיוו , נשת

העושיה33221. עשוהייניעממ  "חקלופ , םילשוריסשת

העושיה33222. יולהיניעממ  עשוהי  "טןנאמ , קרויעשת וינ 

םולשה33223. ץאשיניעממ  ינרות  "גץבוק  ןפרוווטנאסשת

העושי33224. יולהיניעממ  רדנס  ןב  עשוהי  "טןרוהשריה , לואירטנומ Montrealישת

םדק33225. יבציניעממ  "טןלפק , םילשורילשת

השודקה33226. הדוהיתולעממ  ןב  בקעי  "דסדע , םילשורישח

תידוהיםיקמעממ33227. "דןלוג , םילשורישח

םיכרכ33228.  5 בודםיקמעממ -  ןב  םירפא  - ירשא , "ט ישת
"ו לשת

םיכרכ33229.  5 החמשםיקמעממ -  ןב  הירא  רדנסכלא  "זםיובלדנמ , םילשורינשת

ולוכ33230. לארשי  לש  הדוגאל  ףסויהגלפממ  ןב  םחנמ  הדוהי  'י , ציפי ' "דצאפ םילשוריישת

ונתלאג33231. הדוהיםירצממ  ןב  סחנפ  קחצי  "חרסודלוג , קרבסשת ינב 

.33232( שידיאב  ) ונתלאג ףסוהיםירצממ  "בץראווש , עשת

הנה33233. דעו  רזעילאםירצממ  ןב  לארשי  בקעי  "בבוכלמ , ביבא Tel Avivפרת לת 

חצנה33234. קחצירוקממ  "בץיבולאומש , הנבוק Kaunasצרת

ןרמ33235. לע  םחנמןרממ  לאיבא  "דןוראוב , תולעמשח

השמ33236. דע  ןתנהשממ  ןב  יבצ  המלש  "גקיש , סרת

השמ33237. דע  השמהשממ  יבצ  ןב  דוד  "בןהאק , עשת

השמ33238. דע  ןרילהשממ  "איול , םילשוריעשת

םיכרכ33239.  3 ארזע -  דע  לאומשהשממ  "גןהכה , םילשוריסשת

םיכרכ33240.  3 הליש -  הדוהיןכשממ  לואש  ןב  השמ  "גץיבוטונ , םילשורינשת

םידיגמ33241. םייחילשממ  םהרבא  - ןייטשנרב , "ח צרת
םילשורית"ש

םיכרכ33242.  3 הרות -  לש  "דתונוילגהתנשממ  םיסכרעשת

לדג33243. לש ר ' לדגותנשממ  "דרנזייא , "דשח מח

םיכרכ33244.  2 "ל -  חמר לש  םייחותנשממ  ןב  הימחנ  "ארדנלדירפ , קרבפשת ינב 

םיכרכ33245.  2 גארפ -  ימכח  לש  גארפםתנשממ  ימכח  לש  "הםתנשממ  םילשורילשת

א33246. םירפוס -  לש  דודשאבןתנשממ  תידרחה  "סהליהקה  דודשאשת

הקיספ33247. לוקישכ  תימואל  תוירחא  הכולמה -  המלשיטפשממ  ןב  השמ  הירנ  "אלטוג , ןצינפשת

םיכרכ33248.  2 לארשי -  היעשיהקשממ  ןב  באז  לארשי  ןייטשנרב ,
"פרשא םילשורישת

החנמל33249. לארשי  דודהקשממ  השמ  ןב  חנ  לארשי  "אןמטוג , םילשוריפשת

ראבה33250. חספןמ  ןב  ךלמילא  ןרהא  לואש , - "ברב ןויצענשת רוא 

ב33251. ראבה -  ינרותןמ  "בףסאמ  תיליעסשת ןיעידומ 

ארתב33252. אבב  ראבה -  לארשיןמ  ראב  "גתבישי  קרבעשת ינב 

ראבה33253. והילאןמ  ןב  רסיא  לארשי  "דןמ , קרבעשת ינב 

הציב33254. ראבה -  המלשןמ  ףסוי  "ולטנזור , תיליעסשת ןיעידומ 



ראבה33255. בקעיןמ  ראב  תבישי  ידימלת  "הןואטב  בקעיסשת ראב 

ראבה33256. םייחהןמ  ראב  םיריעצל  "חהבישי  םילשוריעשת

םירוההו33257. תובאה  תויכז  השמ , ראב  יללכ  ראבה -  ,ןמ  ץרווש םהרבא -  ןב  השמ  ןרטש ,
לאקזחי "דלואש  שח

םיכרכ33258.  2 ראבה -  המלשןמ  ראב  תבישי  "סץבוק  םילשורישת

םיכרכ33259.  4 ראבה -  דומלתהןמ  ראב  תבישי  "בץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ33260.  2 ראבה -  השמןמ  ראב  לעב  יקספמ 

םירדעה33261. וקשי  איהה  ראבה  דדלאןמ  "דילאומש , תיליעשח רתיב 

םיכרכ33262.  3 םיזנגה -  בילןמ  הדוהי  "זרלאיב , םילשוריכשת

םיכרכ33263.  15 םיזנגה -  )ןמ  ךרוע  ) בקעי ןב  םולש  - ללה , "ד עשת
"ז םילשוריעשת

הבורמ33264. קרפב  ורמאנש  םירבדה  סחנפןמ  ןב  ףסוי  והיקזח  "ברביירש , םילשוריעשת

םיסנ33265. קחצי  ברה  םעה -  לא  רהה  ריאמןמ  והינב , לואש -  ביבא1993שילזיימ , לת 

םיהלא33266. ירבד  שרויה  ינורדנסכלאהןמ  "צןוליפ  גרפקת  Prague

םיכרכ33267.  2 הזה -  ןמזל  םהה  םימיה  ןהכהןמ  רזעילא  אריפש ,
 - "ג ישת
"ד םילשוריישת

םיכרכ33268.  10 םימה -  עשוהיןמ  ןב  יכדרמ  השמ  ןייטשנכייא ,
"בלישה קרבעשת ינב 

והתישמ33269. םימה  לאקזחיןמ  ןב  השמ  "זהטור , סשת

רצימה33270. ףסויןמ  ןב  בוד  לאכימ  םייח  "כלדנאמסייו , קרוי New Yorkשת וינ 

רצימה33271. םייחןמ  "טקודצ , "דמשת מח

רצימה33272. הילדגןמ  "בקילבוב , םילשוריכשת

רצימה33273. והילאןמ  ןב  הדוהי  "פהקדצ , קרבשת ינב 

ןיעמה33274. "טץבוקןמ  חרפתמשת

ןיעמה33275. םהרבאןמ  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "ברכששי  ביבאמשת לת 

ןיעמה33276. )ןמ  ויתודוא  ) יכדרמ ןרהא  "וםורטשרבליז , "דעשת בח רפכ 

קיתעה33277. ןיעמה  דודןמ  "האריפש , םילשוריכשת

רצמה33278. לדנמןמ  םחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "טטשריג , םילשורישת

.33279( שידוי  ) רצמה הילדגןמ  "גקילבוב , פרת

יתארק33280. רצמה  לאקזחיןמ  לאומש  ןב  השמ  "ורגארפ , םילשוריטשת

םיכרכ33281.  5 רוקמה -  ןימינבןמ  "חרגולק , םילשורילשת

השדחה33282. תורפסה  רדנסכלאןמ  ןב  לכימ  לאיחי  ןאמטוג ,
ןהכה

"ץ חרת
"ח, צרת ], טשפאדוב

תידיעה33283. סחנפןמ  ןב  ףסוי  והיקזח  "טרביירש , םילשורינשת

םיכרכ33284.  2 קמעה -  ןמלזןמ  המלש  "טץיבונהכ , עשת

םיפוצ33285. םיתמרה  עשוהיןמ  "חךרכב , ןויצענשת רוא 

םיכרכ33286.  6 שרשה -  ןירדהמלןמ  תורשכ  "התכרעמ  םילשוריסשת

םיכרכ33287.  5 הרותה -  םייחןמ  ךונח  ןב  יכדרמ  "דןהכה , ביבאשח לת 

םיה33288. לבוייכבנמ  "טרפס  קרבעשת ינב 

הארת33289. לאפרדגנמ  רזעילא  "איכאלמ , םילשוריסשת



םייחה33290. אגרשתניגנמ  דוד  "סרעטלאפ , שת

המלש33291. םינושתניגנמ  "דםיבתוכ  םילשורישח

ונידיב33292. וניתובא  ןהכהגהנמ  םהרבא  "הקנומ , משת

םיכרכ33293.  5 ונידיב -  וניתובא  לאיחיגהנמ  ןב  הילדג  "ורדנלרבוא , סשת

סיפדת33294. "ק  קתי ןמיסל  סחייתמה  האירקה  הדוהיגהנמ  ןב  לאומש  בקעי  "ולגיפש , םילשורינשת

הליפתה33295. חסונבו  הבותכה  תביתכב  "ד  בח חסונבוגהנמ  הבותכה  תביתכב  "ד  בח גהנמ 
"והליפתה "דסשת בח רפכ 

בוט33296. יבצגהנמ  ריאמ  סיו , - בוט "טגהנמ  ץופרת  Vac

העד33297. הרוי  ז )  - ) הרות לארשי  ףסויגהנמ  "טיוועל , סשת

לאומש33298. השמ ב"ר  רל ' תוגהנמה  רפס  האיילשרמ  בקעיגהנמ  "חרנטרג , םילשורינשת

אזיימרוו33299. אווילתוגהנמ  אדוי  "זםוכריק , םילשורימשת

םיכרכ33300.  3 וניתובא -  והילאיגהנמ  םילשוריןהכה ,

רולקלופבו33301. תרוסמב  תולבא  ןבואריגהנמ  "זינאשק , םילשורינשת

םדרטשמא33302. בקעייגהנמ  ןב  הדוהי  "בןמלירב , םילשוריסשת

לארשי33303. ץרא  ביליגהנמ  הדוהי  יכדרמ  "ש , "גקז ישת

לארשי33304. ץרא  בקעייגהנמ  "חסילג , םילשוריכשת

ןילרעב33305. הפ  לארשי  תדע  להקד  "נ  כהיב הליהקיגהנמ  "ח.ןילרב  ןילרבצרת

ןילרעב33306. "ק  קד ןשיה  "ד  מהיב םהרבאיגהנמ  ןב  םייח  "זדלפרביב , ,צרת ןילרעב

יבא33307. תיב  רמתיאיגהנמ  ןב  רב  רכשי  "זםיובנזור , הננערסשת

הימכחו33308. קילא  קילא -  תיב  לכימיגהנמ  לאיחי  ןב  בקעי  ןרהא  "וןיוודנרב , לשת

ןמרדל33309. שיא  ןוזח  תסנכה  תיב  והיקדציגהנמ  ןב  ןנחלא  "עןהכ , קרבשת ינב 

םיכרכ33310.  2 זנכשא -  ינבל  תסנכה  תיב  זנכשאיגהנמ  תשרומ  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

תסנכ33311. תיב  ריאמיגהנמ  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"היכדרמ םילשוריעשת

רפוס33312. "ם  תחה לעב  לאומשיגהנמ  השמ  ןב  ביל  עשוהי  "צליש , הבלסיטרברת  Bratislava

שדחה33313. רפוס  םתחה  לעב  אשוזיגהנמ  רדנסכלא  השמ  "ורעכילטסניק , קרבלשת ינב 

אזלעב33314. בקעייגהנמ  לארשי  "לץלוהפלק , "דשת מח

הנשמ33315. םחל  תעיצב  רודגיבאיגהנמ  "ברגרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ33316.  5 "א -  דיחה ןבואריגהנמ  "בראמע , םילשוריסשת

הקאלחה33317. קודציגהנמ  המלש  ןב  םהרבא  "דןמפוה , דשח '' מח

תפצ33318. "ק  היעב םידיסחה  ףסאיגהנמ  "דיקסנילרב , תפצעשת

תבש33319. לילב  שודיקה  רודגיבאיגהנמ  "טרגרב , קרבנשת ינב 

םיכרכ33320.  3 "ל -  שארה ןולאיגהנמ  ימע , "דןב  קרבעשת ינב 

תוטישו33321. םישיא  ל -  '' שארה ןולאיגהנמ  ימע , םילשוריןב 

םייח33322. חרוא  ןחלשה -  לאומשיגהנמ  ןב  םייח  והילא  "ביסחנפ , םילשוריסשת

תוכוס33323. םיארונ , םימי  "ץ -  ירהמ יקספו  לארשייגהנמ  ןב  יבצ  ףסוי  "מיקסנישוד , םילשורידשת

בושטידיז33324. ףסוייגהנמ  "אבילטוג , םילשורילשת

תועובשה33325. גח  לארשייגהנמ  םייח  "ארלסט , ןודנולעשת

םיגח33326. ארזעיגהנמ  ןב  אביקע  ארזע , "גןב  ביבאכשת לת 

רפוס33327. םתח  ןנחוייגהנמ  ןב  םחנמ  אביקע  "פרפוס , םילשורישת



םיכרכ33328.  3 םינורחאה -  תורודב  לבב  ידוהי  םהרבאיגהנמ  בקעי , "גןב  םילשורינשת

םיכרכ33329.  8 לארשי -  לאינדיגהנמ  "ןרברפש , םילשורישת

ןורשי33330. קחצייגהנמ  ןב  רזעילא  םהרבא  ץיבושריה ,
"טקיזייא הנליו Vilnaנרת

סלבארט33331. בול  לאפריגהנמ  "ויסורס , קרבעשת ינב 

םיכרכ33332.  4 יולה -  "צ  ירהמ יולהיגהנמ  יבצ  ףסוי  "ורניד , םילשוריעשת

אצילוס33333. "ו  יירהמ ןורושיויגהנמ  לארשי  בקעי  "גןיבור , םילשורילשת

םיכרכ33334.  2 השדח - > הרודהמ   > אצילוס "ו  יירהמ ןורושיויגהנמ  לארשי  בקעי  "הןיבור , עשת

םיכרכ33335.  2 םירצמ -  ילזירישיגהנמ  והילא  ןב  בוט  - םוי "נלארשי , םילשורישת

םיכרכ33336.  3 "ל -  צז רפוס  םתחה  לעב  ןרמ  לאומשיגהנמ  השמ  ןב  ביל  עשוהי  "יליש , םילשורישת

ןיאושנ33337. ריאמיגהנמ  םייח  "פןדלוז , םילשורישת

ןיאושנ33338. היראיגהנמ  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"טבייל םילשורינשת

אקניפס33339. אקניפסיגהנמ  ידיסח  "אתדוגא  קרבמשת ינב 

םיכרכ33340.  2 "א -  מלע םהרבאיגהנמ  ןב  רזעילא  השמ  "וקחלדבע , שמשעשת תיב 

םידעומ33341. טרופקנרפ -  עשוהייגהנמ  יבצ  "ברנטייל , םילשורימשת

םידיסח33342. םיזנכשאה  תדעל  תפצ  בודיגהנמ  יכדרמ  ןב  סחנפ  "חןמרבליז , תפצ Safedנשת

ןורבחב33343. בקעי " תיב   " השמיגהנמ ק"ק ןב  בקעי  "אללה , םילשורינשת

אצנגמ33344. "ביגהנמ ק"ק  כרת תמא  תפש  רודס  "בךותמ  בוקרק Cracowכרת

ןיזור33345. שדק  לאומשיגהנמ  "ברלצ , קרבעשת ינב 

ודבד33346. שדוק  תליהק  ריאמיגהנמ  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"ויכדרמ םילשוריעשת

אנרמוק33347. אבאיגהנמ  םהרבא  "הסיז , ביבאכשת לת 

דועו33348. "א , קער "א , נר םהיתוכילהו -  וניתובר  ןנחוייגהנמ  ןב  םחנמ  אביקע  "טרפוס , קרבסשת ינב 

תיעיבש33349. ,יגהנמ  סילקניד ףסוי -  ןב  המלש  ויליריס ,
ףסוי "זםייח  םילשוריצרת

"ע33350. ושכו "ם  במרכ ןמית  םיסיניגהנמ  ןב  קחצי  "דיבאצר , קרבנשת ינב 

יולםיגהנמ33351. ןועמש  "אגרובזניג , גרפעש

קיזייאםיגהנמ33352. קחצי  "ואנריט , ליוניל Lunevilleסקת

םיכרכ33353.  2 םייחםיגהנמ -  ןב  םהרבא  "טרנזיולק , וטנרטד Rivaיש הויר 

םיכרכ33354.  2 "דםיגהנמםיגהנמ -  הורסלרקשח

םיכרכ33355.  2 אשיימרוו -  "ק  קד אפזויםיגהנמ  "חשמש , םילשורימשת

וניתליהקד33356. ליפמוגםיגהנמ  יכדרמ  ןב  "זלארשי  טריפ Fuerthכקת

תוגהנהו א33357. ןועמשםיגהנמ  ינומ  ןב  יארוהנ  "דלארה , "דשח מח

ארודמ33358. םינשי  ארודמםיגהנמ  יולה  ריאמ  ןב  "חקחצי  קרוי New Yorkשת וינ 

הנשה33359. לכ  לש  ארודמםיגהנמ  יולה  ריאמ  ןב  "דקחצי  ימאימסשת

םילשוריל33360. הרטנומ  ךרד  םייחקודרהבונמ  "וםלש , םילשוריעשת

ןח33361. אצמ  הירמשחונמ  ןב  לדנה  "בחונמ  גרפ Pragueעש

םייחו33362. דעיסמהחונמ  רא , ' "בצהמ הברכשת ג'

ץבוק33363. השודקו -  םולשהחונמ  תבהאו  קחצי  רנ  "טללוכ  דודשאסשת



.33364< םלשה  > השודקו רבהחונמ  בוד  ןב  רסיא  "דלארשי  קרבעשת ינב 

השודקו33365. ןבוארהחונמ  ןב  קחצי  ןרהא  "ביקסנלסז , םילשוריישת

םיכרכ33366.  2 השודקו -  רבהחונמ  בוד  ןב  רסיא  "ולארשי  םילשוריסשת

החמשו33367. יכדרמהחונמ  לאוי  "גבוקיספ , םילשוריסשת

החמשו33368. ףסויהחונמ  ןב  לואש  "זהליקסוב , תילעעשת ןיעדומ 

םולש33369. תחונמ  החמשו -  םולשהחונמ  ןב  ןתנוהי  רוצ , "טןב  םילשוריסשת

םידעומ33370. הבוט -  בילהחונמ  לאומש  "טסנומולוס , קרבעשת ינב 

ג33371. םייחל -  ונרווילהחונמ  .ם  " רת .רודיס  - .תוליפת  "ם רת
"ב ,מרת ונרוויל

הנוכנ33372. ךונחהחונמ  ןב  לאגי  "וםהרבא , תיליעסשת רתיב 

המלש33373. החונמ  תורעה  םע  הנוכנ  - החונמ  בקעי לאלצב  ןב  הירש  יקצילבד ,
םהרבא ןב  םייח  "הדלפרביב , ביבאכשת לת 

ארקיו33374. החולש -  לאקזחיהחונמ  ןב  והילא  ןרהא  "עםלהליו , םילשורישת

המילש33375. קחציהחונמ  ןב  המלש  ביל  הדוהי  תוילגרמ ,
"בםייח םילשוריסשת

בתכבש33376. םירבד  המילש -  ןבהחונמ  עשוהי  ילובנטסא , הדוהי -  סדע ,
"זףסוי םילשוריסשת

המילש33377. םיתמוהחונמ  םילוח  "ד.תוליפת  סינותסרת

םיכרכ33378.  2 המילש -  קחציהחונמ  לארשי  ןב  ףסוי  ןועמש  "דיול , םילשורישח

"פ33379. עבש םירבדו  בתכבש  םירבד  סרטנוק  המלש -  ףסויהחונמ  ןב  עשוהי  "זילובנטסא , םילשוריסשת

המלש33380. בילהחונמ  הדוהי  ןב  ףסוי  םייח  "טןאמיינ , ,כרת ידארב

םיכרכ33381.  3 המלש -  םרמעהחונמ  ןב  המלש  "אןהכ , חרפתסשת

םיכרכ33382.  2 המלש -  השמהחונמ  "חירינפ , םילשוריסשת

םהרבא33383. לאומשתחונמ  "טגרבסולש , םילשוריעשת

םיכרכ33384.  4 הבהא -  ףסויתחונמ  ןב  השמ  "ביול , קרבנשת ינב 

םיכרכ33385.  17 ןרהא -  ןרהאתחונמ  ןב  בקעי  לאפר  "דלארשי , תפרצשח לאסרס ,

םיכרכ33386.  3 והילא -  ןהכהתחונמ  בקעי  םהרבא  ןב  והילא  "הטניווק , כשת

תמא33387. קודצתחונמ  ןב  יכדרמ  "הסורג , קרבסשת ינב 

תבש33388. תמא -  םוחנתתחונמ  "סףוהשיפ , קרבשת ינב 

םיכרכ33389.  2 תמא -  ילתפנתחונמ  ןב  םהרבא  יכדרמ  "חינס , םילשוריעשת

ץרא33390. לאויתחונמ  "בןיבור , םילשוריפשת

םיכרכ33391.  4 רשא -  יולהתחונמ  לאומש  ןב  לישנא  רשא  "גזיירגנוי , כשת

"ב)33392. דהמ  ) דוד םיסנתחונמ  "אחילמלא , הרדחנשת

םיכרכ33393.  2 שפנה -  הנומאותחונמ  תמא  תחונמ  "דתרבח  םילשוריסשת

ייחד33394. ארקי  םלשה -  שפנה  םיסינתחונמ  יבר , םייח -  "מיבר , םילשורישת

רפוסה33395. לאומשתחונמ  ןב  השמ  "פרפוס , ןודנולשת

תישארב33396. םייח -  ןבוארתחונמ  ןב  םייח  "אןילמ , תיליעפשת ןיעידומ 

תואווקמ33397. בקעי -  הדוהיתחונמ  יבצ  ןב  בקעי  "זןייטשלדא , "דעשת מח

םיכרכ33398.  3 בקעי -  בודתחונמ  ןב  בקעי  "טרגניטא , םילשורינשת

"ם33399. תסו תיציצ  יכדרמ -  היראתחונמ  אביקע  יכדרמ  "ברהבל , וטנרוטעשת



השמ33400. רשאתחונמ  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  זיירגנוי ,
יולה "הלישנא  סרת

םיכרכ33401.  2 השדח > - הרודהמ   > השמ רשאתחונמ  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  זיירגנוי ,
יולה "זלישנא  סשת

םיסנ33402. םיסנתחונמ  "חחילמלא , הרדחנשת

לאנתנ33403. לאנתנתחונמ  "אןתנק , "דפשת מח

ימע33404. ימעתחונמ  םחנמ  "הגרבנטור , םילשורינשת

םולש33405. הדוהיתחונמ  םולש  "חסורג , לשת

םולש33406. איחיתחונמ  ןב  םולש  "ביביירלא , "דנשת מח

םולש33407. המלשתחונמ  דוד  "דץשולס , םילשוריסרת

םולש33408. ןהכהתחונמ  םולש  "אןעקלאב , קינאסצרת

םיכרכ33409.  10 םולש -  םולשתחונמ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ברפוס , םילשוריסשת

םיכרכ33410.  6 םולש -  ,תחונמ  היסאנג םולש -  ןב  המלש  אקרז ,
דוד ןב  "גףסוי  ונרוויללרת

דובכ33411. ןועדגםתחונמ  ןב  דוד  "דאיניפ , םילשורישח

הרוהטה33412. יבצהרונמ  ןב  לאיזוע  - שלזיימ , "ג מרת
"ד בובלמרת  Lvov

הרוהטה33413. היראהרונמ  הדוהי  םימואת , - "אלקנרפ הלשימרפערת

םיכרכ33414.  3 השדח > - הרודהמ   > הרוהטה יבצהרונמ  ןב  לאיזוע  "השלזיימ , סשת

התשודקו33415. התרהט  םיאנומשח  ושעש  דודהרונמ  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "הןהכ , םילשורילשת

ןרהא33416. ןרהאתרונמ  לאפר  "זרעלפפאנק , נשת

ןרהא33417. יכדרמתרונמ  ןב  ןרהא  "ויקסרבט , םילשוריסשת

לאלצב33418. יבצתרונמ  דוד  ןב  לאלצב  "טקארייב , הנליו Vilnaמרת

לאלצב33419. דודתרונמ  לאלצב  "דדנאר , םילשוריסשת

בהזה33420. םייחתרונמ  ןב  באז  םהרבא  "גגלאבעענש , ןילקורבסשת

תרוסמ33421. דוקינב  םידעומו - > תותבשל   > רואמה תרונמ 
)ןמית ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  "חבהובא , קרבסשת ינב 

"ר>33422. ופד  > רואמה )תרונמ  ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  "דבהובא , אטשוק Istanbulער

"ק>33423. הומ  > רואמה )תרונמ  ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  "אבהובא , םילשוריכשת

.33424< בקעי קח  הדוהי -  שפנ   > רואמה - )תרונמ  ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  בהובא ,
( ךרוע  ) םדא ןונ , "גןב  קרבעשת ינב 

םיכרכ33425.  3 הואקנלא > -  > רואמה ףסויתרונמ  ןב  לארשי  - הואקנלא , "ט פרת
"ב קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ33426.  4 הדוהי - > שפנ   > רואמה א )תרונמ  ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  "הבהובא , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ33427.  4 רואמה -  )תרונמ  ןושארה  ) םהרבא ןב  קחצי  ,ש"דבהובא , האייציניו

םיכרכ33428.  3 הואקנלא  -  > רואמה ףסויתרונמ  ןב  לארשי  "דהואקנלא , םילשורישח

הבושתה33429. ףסויתרונמ  "דהווקנלא , "דעשת מח

הכונח33430. בהז -  באזתרונמ  רזעלא  ןב  יאחוי  השמ  "טזר , םילשוריעשת

בהזה33431. חבזמ  בהז -  - )תרונמ  "ל שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  אירול ,
שטירזממ יכדרמ  ןב  "דהמלש  לאשח תיב 

בהז33432. ףסויתרונמ  ןב  לארשי  "דהואקנלא , םילשוריכרת

בהז33433. המלשתרונמ  "אןיישדנומ , םילשוריפשת



רוהט33434. בהז  לארשיתרונמ  "טלאירא , םילשוריסשת

הירכז33435. 'תרונמ  ץא ' צובמ ביל  הירא  ןב  לדנמ  - הירכז  "ו לקת
"ז לקת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

הירכז33436. המלשתרונמ  ןב  ןימינב  םהרבא  "ורגולק , הלשימרפנרת  Przemysl

ןרהא33437. םולשתונמ  "איסאילא , ביבאעשת לת 

.33438< השדח הרודהמ   > יולה יולהתונמ  השמ , ןב  המלש  "חץבקלא , םילשוריסשת

םיכרכ33439.  2 יולה -  יולהתונמ  השמ , ןב  המלש  "הץבקלא , היצנומש

םיכרכ33440.  2 העיריה  - יצח   > יולה יולהתונמ  השמ , ןב  המלש  "חץבקלא , נשת

םיכרכ33441.  2 רדהו > - זוע   > יולה יולהתונמ  השמ , ןב  המלש  "דץבקלא , םילשוריעשת

אמוי33442. )חנמ  לדנעמ  ) םחנמ "טרעגניטעג , סשת

הלולב33443. אמינולסמהחנמ  רב  בוד  ןב  "בןועמש  הנליו Vilnaצקת

הלולב33444. םייחהחנמ  ןב  בקעי  "טגרובנילייא , םדרטשמאפת
Amsterdam

הלולב33445. המלשהחנמ  ןב  ךורב  "זגאבסא , הכנלבזכ Casablancaצרת

הלולב33446. ריאמהחנמ  ןב  יכדרמ  ךורב  "גדרובצרווש , תיליעעשת ןיעידומ 

הלולב33447. בקעיהחנמ  ןב  גילז  רשא  ךאברטיול ,
ןהכה "בלאלצב  Drogobychסרת ץיבוהורד '

הלולב33448. יולההחנמ  לואש  ןב  ריאמ  םהרבא  "איזנכשא , הנליו Vilnaמרת

הלולב33449. קחציהחנמ  ןב  אגרש  לאקזחי  ץיבוקרב ,
"טלאומש םילשוריעשת

םיכרכ33450.  4 הלולב -  בקעיהחנמ  ןב  םחנמ  םהרבא  טרופאפר ,
"דןהכה הנורו Veronaנש

םיכרכ33451.  6 ןמשב -  הלולב  םייחהחנמ  ןב  ןתנ  - רלימ , "ז פרת
" טספדוב Budapestצרת

חבזו33452. לאינדהחנמ  "גףלוו , תובשעשת ןולא 

השדח33453. ןועמשהחנמ  ןב  "בהשמ  בולקש Shklovנקת

השדח33454. ןהכההחנמ  גילז  רשא  "גךברטיול , Drogobychנרת ץיבוהורד '

השדח33455. דודהחנמ  ןב  םייח  "טרציפ , ץיבונר Chernovtsyפרת צ'

השדח33456. לודזורמהחנמ  לארשי  רזעלא  "בןאמסטוג , בובל Lvovמרת

השדח33457. לארשיהחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "דרוש , ץינסקלוא Oleksinetsלקת

ןיבוריע33458. השדח -  ןמלזהחנמ  המלש  ןב  םחנמ  "גזוהיינ , דווקילעשת

השדח33459. לאיתוקיהחנמ  ןב  הדוהי  "דסיורק , שקאפנרת

השדח33460. השמהחנמ  ןב  ריאמ  ןושרג  בוט , - "דןח השרו Warsawלרת

השדח33461. רזעילאהחנמ  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"ב,םייח ,ערת בובל

םיכרכ33462.  2 השדח -  בקעיהחנמ  ןב  ףסוי  - שרפופ , "ד צרת
"ח ידורב Brodyצרת

םיכרכ33463.  3 השדח -  ריאמהחנמ  ןב  םייח  ילתפנ  "גץיוורוה , םילשורימרת

םיכרכ33464.  2 השדח -  הימחנהחנמ  בקעי  "עןמסיו , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ33465.  2 השדח -  קחציהחנמ  ןב  בקעי  "אןאגרפיא , דולסשת

ןויזחהו33466. השדח  יבצהחנמ  ןב  בקעי  "טףירח , ןודנול Londonנרת

"ס33467. שה לע  השדח  ריאמהחנמ  ןב  םייח  ילתפנ  "גץיוורוה , םילשורימרת



הרוהט33468. השמהחנמ  ןב  םהרבא  םייח  "הןיגאג , יקינולש Salonikaפקת

הרוהט33469. רוצנמהחנמ  ןב  דועסמ  ןועמש , "מןב  קרבשת ינב 

הרוהט33470. לאינדהחנמ  "טףלוו , תובשסשת ןולא 

םיכרכ33471.  2 הרוהט -  םשהחנמ  דםוליעב  "" םילשורישח

םהרבאל33472. ןבהחנמ  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
"טףסוי םילשוריישת

ןרהאל33473. לאינדהחנמ  "חףלוו , תובשסשת ןולא 

"ש33474. יאל לבויהחנמ  "ארפס  םילשורינשת

םיכרכ33475.  2 ךורבל -  ךורבהחנמ  "טרדיו , םילשוריסשת

.33476' הל המלשהחנמ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

ןורכזל33477. ןרהאהחנמ  המלש  "בסנג , קרבעשת ינב 

םייחל33478. ישיהחנמ  "עןאימולזמ , ןולוחשת

הדוהיל33479. הדוהילהחנמ  "יהחנמ  םילשורישת

בקעיל33480. ליקייחהחנמ  םייח  ןב  המלש  "עיקסבוני , בוקרטויפרת

בקעיל33481. הרותהחנמ  ישודיח  "טץבוק  םילשורימשת

קחציל33482. לארשיהחנמ  ןב  םייח  השמ  "סואל , הינתנשת

קחציל33483. לאינדהחנמ  ךורב  ןב  קחצי  "טדניקביר , ,שת קרוי - וינ

קחציל33484. קחציהחנמ  "פףיש , קרבשת ינב 

ימשל33485. המלשהחנמ  ףסוי  "חןיציסיל , קרב Bene Berakעשת ינב 

א33486. ימשל -  בקעיהחנמ  יבצ  ןב  המלש  ףסוי  "אןיציסיל , קרבפשת ינב 

הבירע33487. יולההחנמ  השמ  ןב  לאוי  "ארנזור , סשת

תוחנמ33488. הבירע -  לאפרהחנמ  "טהדנמ , םילשוריעשת

הנטק33489. יולההחנמ  השמ  ןב  ןתנ  "בדלפנזור , גרבמלנרת

הנטק33490. םדרטשמאמהחנמ  רב  רכששי  ןב  "טםייח  םדרטשמאמקת
Amsterdam

הנטק33491. עטנהחנמ  ןתנ  ןב  ןבואר  "בקילג , ביבאכשת לת 

םיכרכ33492.  2 הנטק -  עשוהיהחנמ  ןרהא  ןב  והילא  "וןיספ , "ועשת עשתד " מח

החולש33493. לאפרהחנמ  "דןרטש , לאומששח תעבג 

םיכרכ33494.  2 החולש -  רשאהחנמ  "אסיציק , קרבסשת ינב 

םיכרכ33495.  39 החולש -  לאקזחיהחנמ  ןב  והילא  ןרהא  "עםלהליו , םילשורישת

תלס33496. בקעי  בונאימתוחנמ  ןהכה  השמ  ןב  בקעי  "אכ"ץ , ףרודסמרהליוצת
Wilherms

הנומא33497. אגרשליחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "ג,ןילאגור , ,ערת אוואטלאפ

בקעי33498. בובלמליחנמ  יולה  ךורב  ןב  ילנמ  "טםחנמ  רדואדצת טרופקנרפ 
Frank

ךרדב33499. םהרבאלחנמ  לאפר  "בםלש , םילשוריישת

םילבא33500. יכדרמםחנמ  ןועמש  ןב  "מםחנמ  רימזיא Izmirרת

םילבא33501. רזעילאםחנמ  דוד  ןב  לדנמ  םחנמ  "ירגאה , ביבא Tel Avivשת לת 

.33502< חיר קחציל   > םילבא ,םחנמ  ינאשק יכדרמ -  ןועמש  ןב  םחנמ 
"גקחצי םילשוריעשת

םילשורי33503. יתמאםחנמ  םחנמ  רכזל ר  ןורכז  "דתפוסא  םילשורישח



בישמ33504. יכדרמםחנמ  ןב  םחנמ  "זשורב , םילשוריסשת

בישמ33505. יכדרמםחנמ  לארשי  ןב  םחנמ  רפוס ,
"גםירפא םילשורילשת

םיכרכ33506.  2 בישמ -  לאומשםחנמ  ןב  לדנמ  םחנמ  - םיובשריק , "ה צרת
"ט ןילבול Lublinצרת

שפנ33507. בישמ  ןורכזםחנמ  "גרפס  עשת

םיכרכ33508.  3 שפנ -  בישמ  יכדרמםחנמ  ןב  שונאמ  םחנמ  - ןירפלייה , "ס רת
"ז בובל Lvovסרת

םיכרכ33509.  8 שפנ -  בישמ  דודםחנמ  "והליקסוב , םילשורינשת

ישפנ33510. בישמ  תודיסחםחנמ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "חבח יכאלמסשת תירק 

ישפנ33511. בישמ  רלדאםחנמ  לדנמ  םחנמ  ברל  ןורכז  "טרפס  םילשורימשת

הרהט33512. תוכלהל  אובמ  ישפנ -  בישמ  לדנעמםחנמ  םחנמ  "זלארה , תפצעשת

ישפנ33513. בישמ  ןמבילםחנמ  םחנמ  ברל  ןורכז  "דרפס  םילשורישח

םיכרכ33514.  2 ישפנ -  בישמ  קחציםחנמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , םילשוריעשת

קידצ33515. הקדצ  קדצ  םילשורי  הנובו  ןויצ  ישפנ  בישמ  קחציםחנמ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"אקיזייא נרת

יבצ33516. ןועמשםחנמ  ןב  שריה  יבצ  "גשטייד , ואלסרב Breslauרת

ןויצ33517. בולקשמםחנמ  טדנב  ךורב  ןב  לדנמ  םחנמ 
( יתימאה רבחמה  "ה( בוקרק Cracowמרת

ןויצ33518. אנליוומםחנמ  לאלצב  ןב  ירוא  םייח  "זןהכ , הנליו Vilnaנרת

ב33519. ןויצ -  דודםחנמ  ןתנוי  "בדיווייד , פשת

םיכרכ33520.  2 ןויצ -  בונאמירמםחנמ  ףסוי  ןב  לדנמ  "גםחנמ  ןילבול Lublinלרת

םיכרכ33521.  3 ןויצ -  רעבודםחנמ  ןב  ןויצ  ןב  םחנמ  "וסקז , םילשורילשת

קדצהו33522. יבצה  תוהגה  םע  םלשה -  ןויצ  בונאמירמםחנמ  ףסוי  ןב  לדנמ  "דםחנמ  קרבסשת ינב 

.33523< השדח הרודהמ   > םחנמ טוקלי  ןויצ , בונאמירמםחנמ  ףסוי  ןב  לדנמ  "זםחנמ  םילשוריסשת

המלש33524. והילאםחנמ  ןב  המלש  םחנמ  "כןידרוג , ןירת 'צ' צש  Szeczin

ומש33525. טדנבםחנמ  ךורב  ןב  לדנאמ  םחנמ  - אירול , "ז צרת
"ט הגיר Rigaצרת

שחנה33526. לשנ  דע  עפצ  ןרהאשחנמ  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורינשת

בא33527. הרותתחנמ  ישודיח  "גףסאמ  םילשוריעשת

םיכרכ33528.  2 בא -  הירכזתחנמ  "דיבוט , הנביבסשת םרכ 

ביבא33529. קחציתחנמ  םהרבא  "חדלפטרב , וקיסקממשת

ביבא33530. ןרהאתחנמ  "דןייטשנטכיל , םילשוריעשת

םהרבא33531. קחציתחנמ  ןב  םהרבא  "אהאולח , ונרוויל Livornoסרת

.33532< תישילש האצוה   > םיחבז ב םהרבא  באזתחנמ  םירפא  ןב  חנ  םהרבא  "זזוברג , קרבסשת ינב 

םהרבא33533. בילתחנמ  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
"בהירא הרמ Oradeaשת האידרוא 

םיכרכ33534.  12 םהרבא -  באזתחנמ  םירפא  ןב  חנ  םהרבא  "בזוברג , קרבעשת ינב 

םיכרכ33535.  2 םהרבא -  לארשיתחנמ  ןב  םהרבא  "הדלוהנייר , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ33536.  4 םהרבא -  הנקלאתחנמ  םהרבא  אריפש , - "נאנהכ םילשורישת

םיכרכ33537.  3 םהרבא -  םחנמתחנמ  ןב  םהרבא  "אראלקש , תיליעסשת ןיעידומ 



ףסוי33538. םהרבא  םנובתחנמ  השמ  ןב  ףסוי  "טםהרבא  סיאול St. Louisפרת .טס 

םדא33539. רזעילאתחנמ  ןועמש  ןב  בד  הירא  "היקצלימ , םילשורינשת

םדא33540. םחנמתחנמ  ןב  יכדרמ  לאינד  "דוהילא , "דשח מח

ןרהא33541. דודתחנמ  ןב  בקעי  "טודראפ , היצנו Veniceסקת

ןרהא33542. בקעיתחנמ  ןרהא  "גשיפפעלק , םילשוריכשת

א33543. ןרהא -  יולהתחנמ  בוד  רכששי  ןב  ןרהא  ' לאטנוול , "ט םילשורישת

ןרהא33544. ריאמתחנמ  קארא , הדוהי -  ןרהא  "חקארא , לשת

ןרהא33545. קסירבמתחנמ  ריאמ  ןב  ןרהא  "באוודאפ , רובד Nowyנקת יבונ 
Dwor

ןרהא33546. ןנחלאתחנמ  ןב  "טןרהא  גרבסגינקירת
Koenigsberg

ןרהא33547. דודתחנמ  םייח  ןב  ןרהא  "חחפאק , םילשוריסשת

ןרהא33548. הקיושתחנמ  ןרהא  יברל  ןורכז  "םרפס  םילשורישת

השמ33549. תרות  ורכז  ןרהא -  ,תחנמ  גיצנאד דוד -  קחצי  ןב  ןרהא  וסיז ,
"בםהרבא דווקילעשת

.33550< השדח הרודהמ   > ןרהא דודתחנמ  ןב  בקעי  "פודראפ , םילשורישת

םיכרכ33551.  3 ןרהא -  ריאמתחנמ  ןב  ןרהא  - ןודרוג , "ח ערת
"פ קרוי New Yorkרת וינ 

םיכרכ33552.  8 ןרהא -  רשאתחנמ  ןב  ןרהא  "טקינסאימ , םילשוריסשת

םיכרכ33553.  5 ןרהא -  והילאתחנמ  ןב  ןרהא  "דטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ33554.  3 ןרהא -  ןרהאתחנמ  "בסקופ , םילשוריעשת

הרכזא33555. ןהכהתחנמ  גילז  רשא  "טךברטיול , Drogobychמרת ץיבוהורד '

הרכזא33556. ךינהתחנמ  ךונח  ןב  באז  לאלצב  "גןארפאש , יניאס Seiniצרת

ליא33557. הילדגתחנמ  ןב  הדוהי  רזעילא  "פלקניפ , שת

ליא33558. ןויצתחנמ  ןב  ןב  קחצי  ןרהא  "בץיבורזיל , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ33559.  7 שיא -  םייחתחנמ  ןב  היעשי  םהרבא  אריפש ,
"חלארשי קרבעשת ינב 

םיכרכ33560.  2 שיא -  ךורבתחנמ  ןב  ליא  "האגרש , םילשוריסשת

םיכרכ33561.  2 שיא -  דודתחנמ  ןב  ןועמש  לארשי  רטלא  סייו ,
"טלאוי םילשוריסשת

א33562. ןתיא -  והילאתחנמ  ןב  ןתיא  "גןשוש , קרבסשת ינב 

ןתיא33563. ןבתחנמ  רזעילא  ןתיא  קאטשסקאוו ,
עשוהי "טםירפא  סשת

הילא33564. והילאתחנמ  "טאדורב , גרפ Pragueסת

והילא33565. "א)תחנמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריפרת

והילא33566. םייחתחנמ  בקעי  ןב  והילא  "הרקינסלוק , השרו Warsawערת

ב"מ33567. והילא -  בוטתחנמ  םוי  תסנכ  תבישי  "דץבוק  םילשוריסשת

והילא33568. יולהתחנמ  והיעשי  ןב  והילא  "בףוסור , קרויישת וינ   New York

.33569< לליה תיב  ךותמ   > והילא יבצתחנמ  השמ  ןב  והילא  - קסופ , "ד פרת
"ה יניאס Seiniפרת

והילא33570. בילתחנמ  יכדרמ  ןב  והילא  "וןמ , קרבלשת ינב 

.33571< השדח הרודהמ   > והילא ןהכהתחנמ  המלש  םהרבא  ןב  והילא 



והילא33572. תבחרומהתחנמ  יול  תחפשמ  "זיאצאצ  ןולקשאעשת

םיכרכ33573.  3 והילא -  דודתחנמ  והילא  םהרבא  ןב  קחצי  ץילוק ,
"וןמחנ םילשוריטשת

םיכרכ33574.  2 והילא -  ביבחתחנמ  ןב  והילא  "וןוטיב , לאונמענשת

םיכרכ33575.  3 והילא -  והילאתחנמ  "ויול , םילשוריסשת

םיכרכ33576.  14 והילא -  לאקזחיתחנמ  ןב  והילא  ןרהא  "אםלהליו , םילשוריעשת

םיכרכ33577.  8 והילא -  והילאתחנמ  ןב  םחנמ  "חץרוש , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ33578.  19 והילא -  המלשתחנמ  ןב  והילא  "חןויח , םילשוריעשת

םיכרכ33579.  2 והילא -  יבצתחנמ  לאיחי  ןב  םוחנ  והילא  "ואריפש , קרבעשת ינב 

ךלמילא33580. ןהכהתחנמ  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "הןייטשניבור , ןילבול Lublinנרת

םיכרכ33581.  3 ךלמילא -  יכדרמתחנמ  ןב  ךלמילא  "זרטניו , קרבמשת ינב 

םיכרכ33582.  7 ךלמילא -  ךלמילאתחנמ  "בךעללא , םילשוריעשת

רזעילא33583. בוטתחנמ  םוי  ןב  םימחר  רזעילא  דידי ,
"עיולה םילשורירת

רזעילא33584. לאיחיתחנמ  רזעילא  "אטטשנוק , םילשוריעשת

םיכרכ33585.  2 רזעילא -  לאינדתחנמ  ןב  רזעילא  "פרובב , "דשת מח

רזעלא33586. רזעלאתחנמ  "דגאבס , "דעשת מח

םיכרכ33587.  5 רזעלא -  שריהתחנמ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  - אריפש , "ב סרת
"צ רת

תמא33588. תמאתחנמ  "דתחנמ  םילשורינשת

םירפא33589. ךורבתחנמ  ןב  םירפא  "חיקסבאלסינאטס , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הליחתכל33590. רוסיא  לוטיב  םירפא -  ןבתחנמ  השנמ  םירפא  ןמחנ  םיוברבלפ ,
יכדרמ "זםהרבא  שמשסשת תיב 

םירפא33591. ןורכזתחנמ  "סרפס  םילשורישת

םיכרכ33592.  2 םירפא -  באזתחנמ  השמ  ןב  ןרהא  םירפא  "זרגרוז , שמשעשת תיב 

תוחנמ33593. לאירא -  לאיראתחנמ  ארזע  "טהשטק , "דעשת מח

םיכרכ33594.  2 לאירא -  לאומשתחנמ  ןב  באז  והיתתמ  לגי , ' צש
"והירא רפסנשת תירק 

הירא33595. קחציתחנמ  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןמדייז ,
"דריאמ םילשורישח

הירא33596. לאומשתחנמ  ןב  הירא  םחנמ  יקסלובוט ,
"בהשמ "דפשת מח

שא33597. ןורכזתחנמ  "חרפס  קרבעשת ינב 

שא33598. רזעילאתחנמ  והילא  ןב  אגרש  ירוא  ןמרלק ,
"חיולה םילשוריעשת

רשא33599. יבצתחנמ  ןב  רשא  "זץראווש , ץו Vacסרת

םיכרכ33600.  20 רשא -  גילעזתחנמ  רשא  "דסייו , םילשוריסשת

םיכרכ33601.  35 רשא -  דודתחנמ  ןב  דועסמ  "טדדחלא , םילשוריסשת

םיכרכ33602.  4 רשא -  גילזתחנמ  רשא  סחנפ  "זרגרבדלוג , לשת

םיכרכ33603.  3 "ת > - וש  > רשא גילעזתחנמ  רשא  "גסייו , םילשוריעשת

םירוכיב33604. ןועמשתחנמ  ןב  דוד  "חרשקה , םילשורינשת

םירוכיב33605. לארשיתחנמ  לחי  "אתבישי  הפיחסשת



םיכרכ33606.  2 םירוכיב -  בקעיתחנמ  ןב  ןוני  "טשמש , םילשוריעשת

םירוכב33607. לאומשתחנמ  ןב  סחוימ  לאפר  "בסחוימ , יקינולש Salonikaיקת

םירוכב33608. ןועמשתחנמ  ןרהא  ןב  החמש  "וגרבלע , השרו Warsawצרת

.33609< החנמה תרות   > םירוכב יליקיסתחנמ  לאננח  ןב  "דבקעי  קרוי New Yorkישת וינ 

םירוכב33610. ונרווילתחנמ  .ה  " לרת .רוזחמ  "ה.תוליפת  ונרוויל Livornoלרת

םירוכב33611. ידובעתחנמ  ןב  לאלצב  השמ  "חארזע , םילשוריעשת

םירוכב33612. סחנפתחנמ  םחנמ  "טלביטש , קרבסשת ינב 

םירוכב33613. םייחתחנמ  בקעי  ןב  הירא  "וץראווש , ,פרת אניו

םיכרכ33614.  2 ןימינב -  םחנמתחנמ  ןב  ןימינב  "בדרבסורג , קרבפשת ינב 

לאלצב33615. םשתחנמ  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

םיכרכ33616.  2 לאלצב -  קחציתחנמ  לאלצב  "זןייטשדילב , קרבעשת ינב 

ךורב33617. ריאמתחנמ  לאומש  ןב  ךורב  "ויקסבאל , השרו Warsawנרת

םיכרכ33618.  2 ךורב -  עטנתחנמ  לואש  ןב  ךורב  - ברפרבליז , "ס רת
"א רימוטיז Zhitomirסרת

םיכרכ33619.  2 ךורב -  ךורבתחנמ  "זסייוו , לאויעשת תירק 

םיכרכ33620.  3 ןועדג -  ריאמתחנמ  ןועדג  "חבורקליג , םילשוריסשת

ןיטיג33621. בד -  לארשיתחנמ  ןב  לרעב )  ) בד "זןייטשנזייא , םילשוריסשת

םיכרכ33622.  2 ישבד -  םייחתחנמ  ןב  רעבוד  רכשי  ץראווש ,
"זלאיתוקי םילשוריסשת

דוד33623. ןרהאתחנמ  לאומש  ןב  דוד  "חיקסניירב , קרבמשת ינב 

דוד33624. ירמא  דוד -  דודתחנמ  "אףורזעלא , ביבא Tel Avivלשת לת 

א33625. דוד -  דודתחנמ  - םלעומ , "ט עשת

ארתב33626. אבב  דוד -  דודתחנמ  םחנמ  "אןוסבקעי , פשת

םיכרכ33627.  3 דוד -  השמתחנמ  ןב  דוד  "דהשובח , בקעיעשת ןורכז 

םיכרכ33628.  3 דוד -  ףסויתחנמ  ןרהא  ןב  ןתנ  דוד  "ושטיוד , םילשוריעשת

םיכרכ33629.  15 דוד -  קחציתחנמ  םהרבא  ןב  דוד  השמ  "הץיבוקפיל , קרבסשת ינב 

םיכרכ33630.  6 דוד -  ןהכהתחנמ  דוד  "טגרבנזור , לשת

א33631. לאינד -  יולהתחנמ  לאינד  "וסידוג , םילשוריעשת

םיכרכ33632.  2 תעד -  קחציתחנמ  ןב  ביבא  םיהפקסא , תב 

רמואה33633. אפזויתחנמ  ףסוי  בקעי  ןב  גילז  ןושמש 
"דיולה השרו Warsawסקת

ץראה33634. "ד.ט.יתחנמ  םילשורינשת

ןיטיג33635. ראבה -  הרותהתחנמ  ראב  "בתבישי  שמשפשת תיב 

רקבה33636. בילתחנמ  הירא  הדוהי  המלש  ןרטשנגרומ ,
עטנ מ "גןב  השרו Warsawמרת

ינושרגה33637. לדנמתחנמ  םחנמ  ןב  ןושרג  "טרגאה , קרוי New Yorkשת וינ 

.33638< ץמוקו ןורשע   > חבזה ןהכהתחנמ  קחצי  ןב  ןרהא  "ההשמ  השרו Warsawמרת

ןמזה33639. היראתחנמ  ןמלק  ןב  הילדג  חנ  בוק , ' "הצזק תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ33640.  2 "ג -  חה יתבשתחנמ  עשוהי  לאירבג  ןב  - היננח  "ב שת
"ח םילשורישת



שדוחה33641. ןבתחנמ  ריאמ  קחצי  לאיחי  לטסרג ,
הירא "גלאומש  באזעשת תעבג 

םיכרכ33642.  3 םייחה -  םייחתחנמ  םחנמ  "טלרמ , דעהסטייגסשת

ןוזמה33643. תכרב  יולה -  יולהתחנמ  והילא  דוד  םהרבא  "בןמסקוו , דווקילפשת

םיכרכ33644.  2 יולה -  יולהתחנמ  עשוהי  םייח  ןב  היננח  "אלגס , םילשוריסשת

ללה33645. יעורתחנמ  "דןהכ , םילשוריעשת

טפשמה33646. ףסויתחנמ  ןב  בדנ  "טידזי , םיסכרעשת

רמועה33647. ןומיימתחנמ  ןב  המלש  - לובטיבא , "י שת
"א הבר Djerbaישת ג'

ןישודיק33648. ברעה -  "טץבוקתחנמ  סלנשת ' גנא סול 

ברעה33649. סעלאגנאתחנמ  סאלד  הלודג  "פהבישי  סלשת ' גנא סול 

.33650< די בתכ   > שדקה קחציתחנמ  דיןהכ , דיבתכ  בתכ 

םישדקה33651. יכדרמתחנמ  "הןאמרוו , דווקילעשת

ץמוקה33652. ךורבתחנמ  ןב  ןמלק  סומינולק  ןאמרקוצ ,
"זטידנב בונולבי Yablonovצרת

תבשה33653. יבצתחנמ  יול  ןב  רזעילא  םהרבא  "פסירופ , תילעשת ןיעדומ 

םימימתה33654. "גץבוקתחנמ  הינתנסשת

באז33655. באזתחנמ  םחנמ  "וקיש , לשת

באז33656. םחנמתחנמ  יכדרמ  ןב  בד  "דןפשנירג , םיסכרשח

םיכרכ33657.  3 באז -  םוחנתחנמ  ןב  ףלוו  באז  "וןיגור , קרויטשת וינ   New York

ןורכז33658. שריהתחנמ  יבצ  ןב  בוד  באז  "דףיש , בוקרק Cracowנרת

ןורכז33659. יכדרמתחנמ  ןועמש  ןב  "גםחנמ  יקינולש Salonikaצקת

ןורכז33660. הידידיתחנמ  "טוגיינוסנומ , דולנשת

ןורכז33661. שריהתחנמ  יבצ  ןב  בקעי  "אןאמפייר , ,מרת יולסערב

ןורכז33662. ןושמשתחנמ  ןב  ףסוי  ןגאה , ןילרב1914טאטש 

םיכרכ33663.  3 היקזח -  היראתחנמ  שידק  ןב  יבצ  היקזח  "ורנק , םילשורינשת

םייח33664. םייחתחנמ  םחנמ  "גיקסבוזור , םילשוריסשת

םייח33665. םחנמתחנמ  םייח  "וןורבלייה , םילשוריסשת

םייח33666. ןהכהתחנמ  אביקע  םייח  "פרשקפ , םילשורישת

םייח33667. יולהתחנמ  והילא  "טיאני , דווקילעשת

םיכרכ33668.  14 םייח -  בודתחנמ  םייח  ןב  רזעילא  "זטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ33669.  3 םייח -  םחנמתחנמ  םייח  "אץכ , דווקילעשת

םיכרכ33670.  5 םייח -  םייחתחנמ  ןב  בקעי  יכדרמ  "דדייווש , ןילקורבעשת

םיכרכ33671.  2 ונייח -  םייחתחנמ  םחנמ  "דלרמ , דעהסטייגעשת

.33672< דעומ יביתנ   > תבשה ךסומ  ךוניח  רזעלאתחנמ  "טשירכז , קרבסשת ינב 

.33673< םיאולימ תחנמ  תורעהו -  םירואיב   > ךוניח החנמהתחנמ  רואמ  "דןוכמ  תיליעשח רתיב 

.33674< החנמה רואמ   > ךוניח המלשכתחנמ  רוא  "חןוכמ  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ33675.  2 ךוניח -  ףסויתחנמ  "ד , "דבאב םילשורישח

םיכרכ33676.  3 םילשורי > - ןוכמ   > ךוניח ףסויתחנמ  "ד , "חבאב םילשורימשת

םיכרכ33677.  2 "ש - > מרגה תוהגה  םע   > ךוניח א ףסויתחנמ  "ד , "גבאב אנליופרת



םיכרכ33678.  3 הנומא > - ךרד  תונוילג  םע   > ךוניח ףסויתחנמ  "ד , "פבאב קרבשת ינב 

חספה33679. תווצמ  בחרומה -  ךוניח  ,תחנמ  השמ םהרבא  קורב  ףסוי -  "ד , באב
ןויצ ןב  רזעילא  םייח  "טןב  קרבנשת ינב 

רקובה33680. תחנמ  םע  תבשה  ךסומ  ךוניח  רעבתחנמ  בוד  ןמלטימ , רזעילא -  "גגרובזניג , נשת

םיכרכ33681.  6 החנמה -  ילושב  םע  ךוניח  ףסויתחנמ  "ד , "אבאב םילשוריעשת

א33682. הפיאה -  תירישע  םע  ךוניח  לאומשתחנמ  רגניזלש , ףסוי -  "ד , באב
"זאביקע ןודנולנשת

הרז33683. הדובע  ןח -  באזתחנמ  ןנחלא  "טדאלבסגאלק , ןפרווטנאעשת

םיכרכ33684.  6 ןח -  קיזייאתחנמ  חנ  "הםיובלהא , ןודנוללשת

םיכרכ33685.  9 ןח -  הימחנתחנמ  "דרגרבנש , תיליעעשת ןיעידומ 

.33686< תינמרג  > הרוהט ןהכהתחנמ  הנוי  ןב  ךונח  "ביורטנרא , צרת

םיכרכ33687.  2 ריאי -  לאינדתחנמ  ןב  ריאי  "עזיזע , קרבשת ינב 

אדוהי33688. בודתחנמ  רכששי  ןב  ביל  הדוהי  "וםייהנפוא , גרובמוה Homburgצת

אדוהי33689. יבצתחנמ  ריאמ  ןב  הדוהי  שולקימטנסנוקת"שןיילק ,
Kunszen

םיכרכ33690.  7 אדוהי -  השמתחנמ  ןב  הדוהי  םהרבא  "הרעיירפש , םילשוריסשת

םיכרכ33691.  2 אדוהי -  באזתחנמ  םייח  ןב  יבצ  הדוהי  - ךאבמוב , "א צקת
"ח הוקלוזצקת  Zholkva

םיכרכ33692.  2 אדוהי -  ףלוותחנמ  ןימינב  ןב  הדוהי  ןגאה , "חטאטש  הנוטלא Altonaכקת

הדוהי33693. הידבועתחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "טגרובנילייא , ןילבול Lublinסש

הדוהי33694. ןועמשתחנמ  ןב  לידוי  הדוהי  ןייטשפא ,
יולה "זלמיז  השרו Warsawלרת

הדוהי33695. יבצתחנמ  ןב  הדוהי  "זרבוזירטס , םילשוריפרת

הדוהי33696. אמילתחנמ  הדוהי  ןב  ףלוו  ןימינב  "אדלפצרב , טריפ Fuerthסקת

הדוהי33697. הדוהיתחנמ  דוד  "בםיוב , ערת

החילמ33698. הדוהי -  "מתחנמ  "זשח "דסשת מח

הדוהי33699. ליטאנתחנמ  ןתנ  ןב  לדיא  הדוהי  "חאדיורב , הנליו Vilnaפרת

הדוהי33700. ןמחנתחנמ  ןב  הדוהי  "דןאמסורג , שקפ Paksערת

הדוהי33701. אגרשתחנמ  ןב  לדנוז  הדוהי  "חראגנוא , םילשוריסרת

הדוהי33702. העושיתחנמ  השמ  ןב  הדוהי  "זהייתפ , םילשוריטשת

הדוהי33703. לארשיתחנמ  ןב  ביל  "מהדוהי  הוקלוז Zholkvaקת

הדוהי33704. קחציתחנמ  ןב  ריאמ  םייח  "ערלקניפ , בוקרטויפ Piotrkowרת

הדוהי33705. והילאתחנמ  ןב  הדוהי  ןאנאד , "הןבא  ספ Fezצרת

ב33706. הדוהי -  הדוהיתחנמ  "וץיוורוה , משת

.33707( תישארב  ) א הדוהי -  )תחנמ  תופסותה ילעבמ   ) רזעלא ןב  "בהדוהי  םילשוריעשת

.33708< השדח הרודהמ   > הדוהי והילאתחנמ  ןב  הדוהי  ןאנאד , "טןבא  םילשוריסשת

לאומש33709. םיטפוש , עשוהי , הדוהי -  הדוהיתחנמ  "זןינח , םילשוריעשת

תבש33710. הדוהי -  הדוהיתחנמ  "זלט , םילשוריעשת

.33711< השדח הרודהמ   > הדוהי קחציתחנמ  ןב  ריאמ  םייח  "טרלקניפ , םילשוריעשת

ןירדהנס33712. תוכרב , הדוהי -  הדוהיתחנמ  "אןמלדיא , פשת

הדוהי33713. והילאתחנמ  תוביתנןינקו ,



ב33714. א -  הדוהי -  יולהתחנמ  והילא  "פיאני , דווקילשת

םיכרכ33715.  3 הדוהי -  יולהתחנמ  ףסוי  ןב  ביל  "דהדוהי  בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ33716.  9 הדוהי -  דודתחנמ  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "הץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

םיכרכ33717.  2 הדוהי -  םשתחנמ  "חםוליעב  "דסשת מח

םיכרכ33718.  3 תישארב -  א  "י > תכ  > הדוהי ףסויתחנמ  ןב  הדוהי  "מןאפזג , םילשורישת

םיכרכ33719.  3 הדוהי -  ףסויתחנמ  ןב  הדוהי  "דןאפזג , םילשורינשת

םיכרכ33720.  3 הדוהי -  בקעיתחנמ  ןב  הדוהי  רטע , - "סןבא םילשורישת

םיכרכ33721.  2 הדוהי -  םיסינתחנמ  ןב  הדוהי  - היטע , "ד פרת
"ט הבוצ Aleppoפרת םרא 

םיכרכ33722.  2 "ת > - וש  > הדוהי ףולכמתחנמ  ןב  הדוהי  "מתירטש , םילשורישת

םיכרכ33723.  3 הדוהי -  באזתחנמ  הדוהי  "טץיבוביל , קרבסשת ינב 

םיכרכ33724.  2 הדוהי -  יחתחנמ  המלש  ןב  הדוהי  "גיעלקלא , ?רת הניוו

םיכרכ33725.  2 הדוהי -  תחנמ 
השמ ןב  שריה  יבצ  הדוהי  דראבלג ,

"גקחצי שטאקנומסרת

םיכרכ33726.  2 הדוהי -  ךורבתחנמ  ןב  הירא  הדוהי  "בדלפשריה , ,סרת םלשורי

םילשוריו33727. הדוהי  יבצתחנמ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"טשריה הינתנלשת

םילשוריו33728. הדוהי  רבילתחנמ  ריאמ  ןב  הדוהי  "ארעלעק , נשת

םישנה33729. אנוש  הדוהי  יולהתחנמ  קחצי  ןב  הדוהי  יתבש , - אטשוק Istanbulש"גןבא

ארתב33730. אבב  בוט -  םוי  יכדרמתחנמ  בקעי  ןב  "ט  וי השמ  "גןיודנרב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיחספ33731. בוט -  םוי  בקעיתחנמ  ןב  בוט  םוי  השמ  ןייודנרב ,
"ויכדרמ תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ33732.  4 ןתנוי -  ןימינבתחנמ  ןב  םהרבא  ןתנוי  "ורזע , "דעשת מח

תוקידבו33733. הטיחש  לה ' ףסוי > יטוקיל   > ףסוי השמתחנמ  ןב  הירא  ףסוי  םייח  רגרפ ,
"טרזעילא השרו Warsawמרת

תופירט33734. לה ' ףסוי -  השמתחנמ  ןב  הירא  ףסוי  םייח  רגרפ ,
רזעילא

 - "ד סרת
"ה השרו Warsawסרת

תוכרבו33735. הליפת  ףסוי -  ףסויתחנמ  "טרבגניא , דווקילסשת

ףסוי33736. ףסויתחנמ  "הבומינח , קרבעשת ינב 

ףסוי33737. ץבוקתחנמ 

ףסוי33738. לאומשתחנמ  ןב  םייח  ףסוי  "ויאכז , תיליעסשת רתיב 

ףסוי33739. יחתחנמ  דוד  ןב  ףסוי  "זתאיתש , םילשוריעשת

םיכרכ33740.  2 ףסוי -  יולהתחנמ  ףסוי  םחנמ  "זךילמייה , ןילקורבסשת

םיכרכ33741.  2 ףסוי -  לאונמעתחנמ  ןב  ףסוי  "זסאגריא , ונרוויל Livornoפקת

םיכרכ33742.  2 ףסוי -  ףסויתחנמ  "סרעקא , םילשורישת

םיכרכ33743.  2 ףסוי -  היראתחנמ  לארשי  ןב  ףסוי  "טץיבלסוי , םילשורימשת

םיכרכ33744.  2 ףסוי -  םרמעתחנמ  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ33745.  2 ףסוי -  לאומשתחנמ  ןב  ריאמ  ףסוי  "פגרביימ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ33746.  2 ףסוי -  ףסויתחנמ  ןסינ  "גיקסנישל , "דעשת מח

םיכרכ33747.  2 השדח - > הרודהמ   > תופירט לה ' ףסוי  השמתחנמ  ןב  הירא  ףסוי  םייח  רגרפ ,
"ברזעילא םילשורינשת



םיכרכ33748.  2 רובידהו -  שדוקה  תרמשמ  לאקזחי  תחנמ 
םייח ןב  לאקזחי  קחצי  גיטפהרו ,

"אבקעי קרבעשת ינב 

םדה33749. יוסיכ  לאיחי -  םחנמתחנמ  השמ  ןב  לשיפ  לאיחי  "טרנזור , םילשוריסשת

הכוס33750. לאיחי -  עשוהיתחנמ  לאיחי  "ברלדא , פשת

םיכרכ33751.  3 לאיחי -  ףסויתחנמ  ןב  לאיחי  רטלא  "גלאצנבנ , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ33752.  3 דיחי -  לאיחיתחנמ  "הגרברבליז , םילשורילשת

ןיי33753. הדוהיתחנמ  "דריסנ , תוביתנעשת

ןישודיק33754. םי -  קחציתחנמ  ןב  ריאמ  לארשי  "אםיובנמלפ , "דעשת מח

םימי33755. לאקזחיתחנמ  ןב  ריאמ  לארשי  ץיבוצרפ ,
"זןרהא תיליעעשת ןיעידומ 

בקעי33756. יולהתחנמ  הדוהי  ןב  רזעילא  בקעי  "ל , "נגס השרו Warsawרת

בקעי33757. היבוטתחנמ  עשוהי  ןב  בקעי  יבצ  "וגרבדלוג , קרוי New Yorkפרת וינ 

בקעי33758. בילתחנמ  הדוהי  ןב  בקעי  "דןודרוג , תפצ Safedערת

בקעי33759. היראתחנמ  קחצי  ןב  בקעי  "הןייש , רטסמשת ' צנמ

הנוהכ33760. ידגב  בקעי -  לארשיתחנמ  בקעי  "טןמפוה , תיליעסשת ןיעידומ 

הע33761. םינמיס א- "מ  וח בקעי -  יבצתחנמ  לארשי  ןב  בקעי  "אןאמסייוו , םילשוריעשת

הטוס33762. בקעי -  ךורבתחנמ  ןושרג  ןב  בקעי  "וסוקרמ , עשת

םיכרכ33763.  6 בקעי -  דודתחנמ  ןב  בקעי  "אןאהד , קרבעשת ינב 

םיכרכ33764.  3 הרותה > - לע   > בקעי ךורבתחנמ  ןושרג  ןב  בקעי  "אסוקרמ , עשת

לארשי33765. בקעי  ףסויתחנמ  ןב  לארשי  בקעי  "טשודק , קרבעשת ינב 

קחצי33766. לידנמתחנמ  םחנמ  ןב  קחצי  "חרענכוה , ןילבול Lublinצרת

קחצי33767. הדוהיתחנמ  ןב  קחצי  "אאדנל , בובלצקת

קחצי33768. ןמחנתחנמ  ןב  קחצי  "ורלה , ןיטיסוה Husiatynסרת

קחצי33769. בילתחנמ  הדוהי  ןב  קחצי  "חץנמ , םדרטשמאמת
Amsterdam

קחצי33770. ןהכהתחנמ  הכרב  ןב  "הקחצי  סינות Tunisסרת

קחצי33771. לאומשתחנמ  ןב  קיזיא  קחצי  "נשביוט , בובל Lvovרת

קחצי33772. ןתנתחנמ  קחצי  "אקראטש , בוקרטויפ Piotrkowערת

קחצי33773. והילאתחנמ  ןב  קחצי  "הרילאמ , הוקלוז Zholkvaסקת

קחצי33774. ןבוארתחנמ  ןב  קחצי  ןרהא  "היקסנלסז , לשת

םיכרכ33775.  19 קחצי -  הדוהיתחנמ  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "גסייוו , םילשורינשת

םיכרכ33776.  4 קחצי -  בילתחנמ  הירא  ןב  קחצי  - ןאמלוטס , "ד צרת
"ז קרויישת וינ   New York

םיכרכ33777.  11 השדח > - הרודהמ   > קחצי הדוהיתחנמ  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "עסייוו , םילשורישת

םיכרכ33778.  3 הרותה -  לע  קחצי  הדוהיתחנמ  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "הסייוו , םילשורילשת

םיכרכ33779.  2 תוינשמ -  לע  קחצי  ףסויתחנמ  ןב  קחצי  ןשוש , "חןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיערז33780. רדס  תוינשמ  לע  קחצי  ףסויתחנמ  ןב  קחצי  ןשוש , "דןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ33781.  3 םילשורי -  םייחתחנמ  לאלצב  "סיולב , םילשורישת

א33782. הבירח - > החנמ   > םלשורי והיעשיתחנמ  ןב  סחניפ  - ןייטשפא , "ד ערת
"ג םילשוריפרת



א,ב,ג33783. רכשי -  יכדרמתחנמ  ןב  רב  רכששי  "חטארדלוג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשי33784. בקעיתחנמ  ןב  לארשי  "ציקסבודומ , םילשורירת

לארשי33785. לארשיתחנמ  "זןירוש , תרפאנשת

לארשי33786. קחציתחנמ  ןב  לארשי  "הםולש , םיסכרעשת

לארשי33787. המלשתחנמ  יכדרמ  ןב  לארשי  "אץמנייטש , קרבעשת ינב 

ןיטיג33788. לארשי -  רסיאתחנמ  לארשי  רלסיא ,

םיכרכ33789.  3 לארשי -  םחנמתחנמ  לארשי  "הןהיק , םילשורימשת

םיכרכ33790.  4 לארשי -  לפוקתחנמ  בקעי  ןב  לארשי  - ךייר , "ח סרת
"ז ץו Vacפרת

םיכרכ33791.  2 לארשי -  לבייפתחנמ  ןב  םייח  לארשי  "גןיורב , פרת

םיכרכ33792.  8 לארשי -  ןמלזתחנמ  ןב  םייח  לארשי  "הקורד , קרבעשת ינב 

לארשי33793. תנומאו  לארשי  ןבתחנמ  רטלא  ןתנ  לארשי  ןייטשקורב ,
ףסוי "טםייח  בובללרת  Lvov

רכששי33794. רכששיתחנמ  "טרגנוי , "דעשת מח

א33795. השדח - > הרודהמ   > ןהכ אנינחתחנמ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "חןהכה , היכרבסשת

ןהכ33796. הדוהיתחנמ  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"יןהכה שת

ןהכ33797. ןהכהתחנמ  בקעי  ןב  הדוהי  "חכ"ץ , גרפ Pragueמקת

ןהכ33798. ךורבתחנמ  ןב  ןועמש  השמ  יקסלוקוטנא ,
ןהכה "בןבואר  הנליו Vilnaסרת

ןהכ33799. ןיטקיטמתחנמ  ןהכה  השמ  ןב  "איתבש  טריפ Fuerthקת

ןהכ33800. ןהכתחנמ  ףסוי  ןב  - לאומש  "ח נש
היצנו Veniceש"ס

ןהכ33801. ןהכהתחנמ  יתבש  ןב  ריאמ  "הטרופאפר , בוקרק Cracowערת

ןהכ33802. ןהכהתחנמ  רואינש  ןב  "חףסוי  אטשוק Istanbulנש

ןהכ33803. ןהכהתחנמ  ךורב  ןב  לאכימ  "חכ"ץ , טרופנרידלקת
Dyhernfurth

.33804< יתרמשמל תרמשמ   > תבש תרמשמ  ןהכ  - תחנמ  םחנמ ןב  םהרבא  ראלקש ,
ןהכה םהרבא  "דליטנימיפ , תיליעשח ןיעידומ 

.33805< םילהת  > ןהכ ןהכהתחנמ  השמ  יכדרמ  "הןמפרק , םילשוריעשת

ןהכ33806. ןהכהתחנמ  םהרבא  ןב  לכימ  לאיחי  "חןהכ , ,פרת אקארק

הדנ33807. ןהכ -  ןהכהתחנמ  באז  ןב  השמ  "ביקציבליא , הוקתמשת חתפ 

תוכמ33808. ןהכ -  ןהכהתחנמ  ךונח  דוד  "ברבליז , קרבפשת ינב 

םיכרכ33809.  2 ןהכ -  ןהכהתחנמ  םהרבא  "אליטנימיפ , Lembergרת

םיכרכ33810.  5 ןהכ -  אנינחתחנמ  ןב  התיוח  יח  םימחר  - ןהכה , ת"ש
"א הברשת ג'

םיכרכ33811.  2 ןהכ -  הדוהיתחנמ  ןב  םייח  ףסוי  - ןהכ , "ב סרת
"א םילשוריערת

םיכרכ33812.  2 ןהכ -  ןהכהתחנמ  השמ  יכדרמ  "וןמפרק , םילשורימשת

םיכרכ33813.  3 םלוע > - תוכילה  תוכלה , הנוש   > ןהכ ןהכהתחנמ  השמ  יכדרמ  "הןמפרק , םילשורילשת

םיכרכ33814.  15 ןהכ -  םירפאתחנמ  ןב  .י  ףסוי  "ואנהכ , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ33815.  2 ןהכ -  יכדרמתחנמ  ןב  והילא  הווירפ , - "דןהכ הנח Pardesעשת סדרפ 
Han



םיכרכ33816.  2 ןהכ -  ןהכהתחנמ  שריה  יבצ  ןב  דוד  "הכ"ץ , שטאקנוממרת

םיכרכ33817.  2 החנמה - > תרות   > שמשה אובמ  ןהכ  ןהכהתחנמ  םהרבא  "בליטנימיפ , "דעשת מח

הרותה33818. לע  ןהכ  ןהכהתחנמ  שריה  יבצ  ןב  דוד  "דכ"ץ , תיליעעשת ןיעידומ 

אנהכ33819. ףלוותחנמ  באז  ןב  ןושרג  ןבואר  "מאנהכ , הנליו Vilnaרת

םינהכ33820. הרותתחנמ  ישודיח  "גףסוא  םילשוריעשת

ינע33821. םחל  הנויתחנמ  ןב  אפיל  היננח  "חשלזיימ , ןידרונילק Kleinwardeצרת

ריאמ33822. המלשתחנמ  ןב  ריאמ  "חדלפנמולב , קרוי New Yorkשת וינ 

ריאמ33823. םהרבאתחנמ  ןב  ריאמ  "בןהכה , םילשוריעשת

ריאמ33824. ריאמתחנמ  "גזיור , עשת

םוגרת33825. דחאו  ארקמ  םינש  תוכלה  ריאמ -  סחנפתחנמ  ןב  ריאמ  "פןהכה , םילשורישת

םיכרכ33826.  2 דעומ -  ןושרגתחנמ  ףסוי  "בלטנזור , קרבנשת ינב 

םיכרכ33827.  3 תבחמ -  ןמלזתחנמ  םלושמ  יכדרמ  "ד , "נבאב םילשורישת

םיכרכ33828.  2 תבשחמ -  לדנמתחנמ  םחנמ  "דוטאלפ , הווקתשח חתפ 

א33829. לאכימ -  שיעיתחנמ  ןב  לאכימ  "פןינקעו , םענקישת

םיכרכ33830.  4 לאכימ -  השמתחנמ  ןב  לאכימ  "בבויבר , קרב Bene Berakעשת ינב 

ארתב33831. אבב  ןיבוריע , חונמ -  ןרהאתחנמ  השמ  ןב  םוחנ  "זלטנזור , םילשוריסשת

םחנמ33832. דודתחנמ  ןב  םחנמ  בוד  "וגרבשנגר , .זמצרת בוקמ 

םחנמ33833. לדנעמתחנמ  םחנמ  "זסטרבור , םילשוריעשת

םיכרכ33834.  6 םחנמ -  בקעיתחנמ  רזעילא  ןב  םחנמ  ןוזלבייפ ,
"דםייח קרבנשת ינב 

השנמ33835. השנמתחנמ  "חוגזומ , קרבסשת ינב 

יכדרמ33836. ארזעתחנמ  ןב  יכדרמ  "הןאמביירש , יניאס Seiniצרת

יכדרמ33837. דודתחנמ  יכדרמ  "גןמלגילפ , םילשוריעשת

ךוניח33838. תחנמ  יכדרמ -  םוחנתתחנמ  ןב  יכדרמ  "בףוהשיפ , קרבעשת ינב 

חספ33839. יכדרמ -  היראתחנמ  אביקע  יכדרמ  "גרהבל , הדנקעשת

םירבד33840. רבדמב , יכדרמ -  קחציתחנמ  יכדרמ  "דשקנ , םיסשת תב 

םיכרכ33841.  2 יכדרמ -  לארשיתחנמ  ןב  יכדרמ  רודגיבא  ןמטרק ,
"טםחנמ קרבלשת ינב 

םיכרכ33842.  3 יכדרמ -  יולהתחנמ  ףסוי  ןב  לאיחי  לאכימ  "ושאילע , סשת

.33843( אר - גפק ס -  "ד א -  וי  ) יכדרמ ארזעתחנמ  ןב  יכדרמ  - ןאמביירש , "ז שת
"ז ביבאישת לת   Tel Aviv

.33844( זפ אס -  "ד  וי  ) יכדרמ ארזעתחנמ  ןב  יכדרמ  - ןאמביירש , "ז שת
"ז ביבאישת לת   Tel Aviv

תשחרמ33845. הלפומימתחנמ  המלש  ןב  "דוהילא  בושטידרבשח

תשחרמ33846. השמתחנמ  ןב  לאומש  ןרהא  "חרלנק , ןילבול Lublinסרת

תשחרמ33847. ןועמשתחנמ  ןב  ןרוא  "חקודצ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ33848.  2 תשחרמ -  םולשתחנמ  סחנפ  "הקלופ , דוווקיילעשת

השמ33849. המלשתחנמ  ןב  ךורב  "וגאבסא , הכנלבזכשת  Casablanca

השמ33850. יבצתחנמ  םוחנ  ןב  ןימינב  השמ  "זגרבדלוג , היפלדליפמשת

השמ33851. השמתחנמ  יתבש , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
"סוהילא םילשורישת



הדנ33852. "ה , וא השמ -  דודתחנמ  ןב  השמ  "דםימחר , "דשח מח

השמ33853. הנויתחנמ  ןב  םנוב  השמ  "וסיורק , םילשורילשת

בלחב33854. רשב  השמ -  ףסויתחנמ  ןב  השמ  "אבדנ , םיסכרפשת

תובורעת33855. השמ -  השמתחנמ  "פןמ , קרבשת ינב 

םיכרכ33856.  5 השמ -  יבצתחנמ  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"בןהכה םילשורינשת

םיכרכ33857.  2 השמ -  באזתחנמ  השמ  "עןתיא , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ33858.  3 השמ -  ןימינבתחנמ  ןב  םוחנ  השמ  "ביקסמילשורי , השרו Warsawמרת

םיכרכ33859.  6 השמ -  הילדגתחנמ  ןב  השמ  "הלקניפ , םילשוריעשת

תוחנמ33860. הבדנ -  לאלצבתחנמ  ןב  לאוי  "דץיבוקרב , קרבשח ינב 

םוחנ33861. םוחנתחנמ  "הקינברט , "דמשת בח רפכ 

ןושחנ33862. עטנתחנמ  ןב  ןושחנ  "הרליש , םילשוריעשת

םיכסנ33863. יכדרמתחנמ  "חהדנגסטוג , הרדחנשת

ןתנ33864. קחציתחנמ  ןב  ןתנ  "אגרובנרטש , ןילבול Lublinפש

.33865< השדח הרודהמ   > ןתנ קחציתחנמ  ןב  ןתנ  "זגרובנרטש , עשת

םיכרכ33866.  3 ןתנ -  םייחתחנמ  ןתנ  "זדלפניא , קרבסשת ינב 

לאנתנ33867. יבצתחנמ  ילתפנ  ןב  לאנתנ  בקעי  לייוו ,
"ושריה ירוגליב Bilgorajצרת

לאנתנ33868. לאנתנתחנמ  "גוביבר , םילשוריעשת

לאנתנ33869. לאנתנתחנמ  "דןהכ , "דשח מח

ןישודיק33870. ב"ק , לאנתנ -  קחציתחנמ  ןב  לאנתנ  "חםלושמ , קרבעשת ינב 

הטוס33871. המלשתחנמ  ןב  םהרבא  אסומ , - "חןבא םילשוריסשת

םיכרכ33872.  4 תלוס -  לצגתחנמ  םיקילא  ןב  יבצ  לבט  דוד  "זןאמז , איירוגליבצרת

םיכרכ33873.  3 םילשורי > - ןוכמ   > תלוס לצגתחנמ  םיקילא  ןב  יבצ  לבט  דוד  "טןאמז , לואירטנומעשת

רפוס33874. ןהכהתחנמ  םהרבא  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןורבנש , קרוי New Yorkסרת וינ 

רמוע33875. ןהכהתחנמ  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  "אץראווש , Kleinwardeinצרת
דרונילק

.33876< םינהכ תכלממ  ןוכמ   > השדח החנמ  רמוע , ןהכהתחנמ  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  קרוי New Yorkועשתץראווש , וינ 

ארזע33877. "דץבוקתחנמ  "דשח מח

םיכרכ33878.  5 ארזע -  יכדרמתחנמ  ןב  ארזע  "טןסינ , םילשוריסשת

ןויע33879. יכדרמתחנמ  ןב  לארשי  "דגרבנטור , תיליעעשת ןיעידומ 

תוכרב33880. םרמע -  םרמעתחנמ  "גתיטסמט , הפיחסשת

ינע33881. רזעלאתחנמ  ןב  יניס  "זריפס , השרו Warsawרת

ינע33882. יניסתחנמ  ןב  רב  בוד  רכששי  "זלדנאמיש , הניוירת  Vienna

ינע33883. ןרהאתחנמ  ןב  בקוי  בקעי  "גרגנילטא , הנוטלא Altonaלרת

ינע33884. ריאמתחנמ  ןב  ןמלז  המלש  "זףסוי  טריפ Fuerthמקת

.33885< השדח הרודהמ   > ינע ןרהאתחנמ  ןב  בקוי  בקעי  "ברגנילטא , קרבעשת ינב 

ינע33886. לאומשתחנמ  ןב  קחצי  יכדרמ  רשיפ ,
"ההיחתפ ,מרת אקארק

ינע33887. לאיחיתחנמ  ןב  רכששי  לאומש  קראטש ,
"זםהרבא בובל Lvovנרת



ינע33888. והילאתחנמ  ןב  ביל  "אהירא  ,נרת בוקרטעיפ

ינע33889. סומכתחנמ  "הביגע , "דעשת מח

ינע33890. ףולכמתחנמ  "אןהכ , קרבנשת ינב 

םיכרכ33891.  5 םידעומו > - הרותה  לע   > ינע םיסינתחנמ  "סלאיומ , שת

םיכרכ33892.  5 ינע -  קחציתחנמ  םהרבא  ןב  דוד  ףסוי  "פםייהצניז , םילשורישת

ןהכ33893. תחנמו  ינע  ןהכתחנמ  םהרבא  ןב  ןאמ  גילז  "טקחצי  םדרטשמאכקת
Amsterdam

ברע33894. השמתחנמ  ןב  ףולכמ  "אןאדיע , הבר Djerbaישת ג'

ברע33895. בקעיתחנמ  ןב  גילז  רשא  ךאברטיול ,
ןהכה - לאלצב  "ס Drogobychרת ץיבוהורד '

ברע33896. השמתחנמ  ןב  ףסוי  "וופאנכ , ונרווילנרת

.33897< השדח הרודהמ   > ברע השמתחנמ  ןב  ףסוי  "הופאנכ , םילשורינשת

הציב33898. ברע -  ףסויתחנמ  להא  ברע  ללוכ  "זץבוק , םילשוריעשת

םיחספ33899. יברע  ברע -  יבצתחנמ  ןמחנ  ןב  דוד  לאימחרי  "אדירפ , םילשורינשת

תינעת33900. ברע -  דודתחנמ  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "פץיבוקפיל  תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ33901.  2 ברע -  בילתחנמ  הירא  ןב  רזעלא  "אוול , הו Tolcsvaערת ' צלוט

םיכרכ33902.  3 ברע -  םהרבאתחנמ  "חירינפ , םילשוריעשת

םיכרכ33903.  2 ברע -  השמתחנמ  ןב  ןרהא  "זןירמזור , קרבעשת ינב 

הברע33904. ןועמשתחנמ  "הןמ , שמשעשת תיב 

ראפ33905. השמתחנמ  ןב  והילא  "חיסחנפ , םילשוריסשת

יפ33906. המלשתחנמ  יכדרמ  ןב  סחניפ  "טץגוב ,' קרבעשת ינב 

םיכרכ33907.  3 סחנפ -  םחנמתחנמ  סחנפ  ןב  לאפר  בד  "בדנבאנוז , קרבעשת ינב 

םיחספ33908. םולשתחנמ  תחנמ  "חללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ33909.  6 "ת > - וש  > ירפ רזעילאתחנמ  ןב  סחנפ  והיעשי  גרבנטור ,
"אאגרש םילשוריסשת

םיכרכ33910.  5 ירפ -  רזעילאתחנמ  ןב  סחנפ  והיעשי  גרבנטור ,
"אאגרש םילשורינשת

םיתפ33911. ןהכהתחנמ  הנוי  ןב  ךונח  "חיורטנרא , ןימד Frankfפרת טרופקנרפ 

םיתפ33912. ןהכהתחנמ  סחנפ  "טןמסקילג , קרבנשת ינב 

םיכרכ33913.  2 םיתפ -  הדוהיתחנמ  ןרהא  ןב  ריאמ  "חקירא , נרת

םיכרכ33914.  2 "ק > - הומ  > םיתפ ןהכהתחנמ  הנוי  ןב  ךונח  "טיורטנרא , םילשוריסשת

םיכרכ33915.  2 םיתפ -  לאומשתחנמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "א,ןייש , נרת ], ןאריש

םיכרכ33916.  3 השדח > - הרודהמ   > םיתפ הדוהיתחנמ  ןרהא  ןב  ריאמ  "דקירא , םילשוריעשת

יבצ33917. קחציתחנמ  לאיחי  ןב  יבצ  םחנמ  "גטטשנזייא , סשת

םיכרכ33918.  3 יבצ -  קחציתחנמ  םייח  ןב  יבצ  "זץיפש , םילשורימשת

םיכרכ33919.  4 יבצ -  יכדרמתחנמ  ןב  יבצ  "אלירז , םילשוריסשת

םיכרכ33920.  2 יבצ -  םולשתחנמ  ןב  יבצ  םחנמ  "ארדיו , םילשורינשת

םיכרכ33921.  2 יבצ -  יבצתחנמ  "אןמטוג , םילשוריעשת

םיניק33922. רוביצ -  םשתחנמ  "דםוליעב  קרבשח ינב 

חספ33923. ןויצ -  ןויצתחנמ  ןב  קי , ' "חצבב תגעשת תירק 



חמצ33924. ןתנתחנמ  חספ  ןב  חמצ  "וגרעבנעפאה , כשת

שדק33925. ןהכהתחנמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

תואנק33926. יחריהתחנמ  השמ  ןב  יראמ  "חאבא  הבלסיטרב Bratislavaצקת

תואנק33927. לאומשתחנמ  ןב  םיסינ  לאיחי  "חאסיפ , ןילרב Berlinנרת

.33928< השדח הרודהמ   > תואנק הדוהיתחנמ  ןרהא  ןב  ריאמ  "וקירא , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ33929.  2 תואנק -  הדוהיתחנמ  ןרהא  ןב  ריאמ  "דקירא , בובל Lvovנרת

ןוע33930. תרכזמ  תואנק  ףסויתחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "טוסניפ , םילשורילרת

ןיבוריע33931. ןבואר -  ןבוארתחנמ  "טץיבובוקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

-ש>33932. במר תבש א -  תוכלה   > ןבואר ה ןבוארתחנמ  "זןיחונמ , שמשעשת תיב 

.33933< חיש - אש תבש ב -  תוכלה   > ןבואר ו ןבוארתחנמ  "טןיחונמ , שמשעשת תיב 

.33934< דמש - טיש תבש ג -  תוכלה   > ןבואר ז ןבוארתחנמ  "טןיחונמ , שמשעשת תיב 

םיכרכ33935.  4 ןבואר -  ןבוארתחנמ  "דןיחונמ , שמשעשת תיב 

םאר33936. ןהכהתחנמ  יכדרמ  והילא  "אהאזמ , קרוי New Yorkישת וינ 

"א33937. ביר םהרבאתחנמ  ןב  קחצי  "אהקצאק , םילשורישת

לאפר33938. הדוהיתחנמ  חספ  ןב  לאפר  "ארגרבנש , םילשוריעשת

לאפר33939. בקעיתחנמ  ןב  לאפר  "בדיוס , פשת

םיכרכ33940.  2 לאפר -  םוחנתחנמ  ןב  לאפר  "וץיבוצרפ , םילשוריסשת

םיכרכ33941.  3 לאפר -  לאפרתחנמ  "חהריקס , עשת

יבצתחנמ ש"י33942. םוחנ  ןב  הימרי  המלש  "בגרבנירג , בוקרטויפ Piotrkowערת

רמועה33943. תריפס  לואש -  בקעיתחנמ  ןב  לאינד  לואש  "אדיעס , "דפשת מח

םיכרכ33944.  4 לואש -  לדנמתחנמ  םחנמ  ןב  לואש  "הסורב , סשת

םיכרכ33945.  14 לואש -  לאינדתחנמ  לואש  "חדיעס , "דעשת מח

תיעיבש33946. ,תחנמ  רדניל לואש -  ףסוי  ןייטשנזייא ,
ךלמילא "אלאקזחי  םילשוריסשת

תבש33947. דודתחנמ  רטלא  םייח  ןב  ריאמ  "הרפייל , קרבסשת ינב 

.33948< החנמל תלס   > תבש גילזתחנמ  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "הארק , הנליו Vilnaסרת

"ם>33949. במרה שוריפ  החנמל , תלס   > תבש גילזתחנמ  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "הארק , הנליו Vilnaסרת

תבש33950. והירזעתחנמ  "איראשוב , עבשעשת ראב 

א33951. תבש -  הנויתחנמ  "כרעכאבסנא , ןודנולשת

תבש33952. לאומשתחנמ  ןורכז  "דללוכ  "דשח מח

תבש33953. םוחנתחנמ  ןב  דוד  "ויקסלודופ , תיליעעשת ןיעידומ 

יש33954. .יתחנמ  המלש  "גלאקזחי , רפסעשת תירק 

.33955< השדח הרודהמ   > םייחה רוא  יש  הידידיתחנמ  יצרונ , באז -  ןב  םייח  רדנב ,
םהרבא ןב  לאפר  "סהמלש  "בשת הרא

יש33956. יכדרמתחנמ  ןב  קחצי  ןועמש  "גםולבנזור , השרו Warsawנרת

.33957< רצב תרודהמ   > יש ןבתחנמ  לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,
"הםהרבא םילשוריסשת

ןורכז33958. רפס  יש -  ןהכתחנמ  בקעי  לואש  ברה  "זרכזל  "דעשת מח

יש33959. רזעילאתחנמ  לאומש  ןרטש ,

םיכרכ33960.  2 יש -  הדוהיתחנמ  המלש  "דשריה , םילשורינשת



םיכרכ33961.  2 יש -  םייחתחנמ  השמ  ןב  קחצי  לאומש  - רוש , "א נרת
"א גרעבמעל Lembergערת

םיכרכ33962.  4 יש -  היעשיתחנמ  ןרהא  ןב  המלש  קחצי  "ויולב , קרבנשת ינב 

םיכרכ33963.  2 יש -  םיסנתחנמ  ןב  ףסוי  "איקירש , םילשוריעשת

םיכרכ33964.  2 יש -  תלחגתחנמ  ירמוש  "בללוכ  דודשאעשת

םיכרכ33965.  5 יש -  והילאתחנמ  ןב  קחצי  "דיטלש , "דשח מח

םיכרכ33966.  2 השדח > - הרודהמ   > יש םייחתחנמ  השמ  ןב  קחצי  לאומש  "ארוש , קרבפשת ינב 

םולש33967. יולהתחנמ  םחנמ  םולש  "בןמסורג , םילשוריעשת

םיכרכ33968.  20 םולש -  ריאמתחנמ  ןב  םולש  "חחרפי , קרבסשת ינב 

המלש33969. קחציתחנמ  המלש  "גןיוול , "בכשת הרא

המלש33970. השמתחנמ  ןב  רב  בוד  "בןייטשכאוו , ערת

םיכרכ33971.  3 םיקלחל - > קלוחמ  "ת  וש  > המלש הדוהיתחנמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"טביל םילשורינשת

םיכרכ33972.  15 "ס > - שה לע   > המלש הדוהיתחנמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"אביל םילשוריעשת

םיכרכ33973.  3 תורודהמל > - קלוחמ  "ת  וש  > המלש הדוהיתחנמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"בביל םילשוריעשת

ריאמ33974. המלש  לאומשתחנמ  תיב  "עתבישי  שת

לאומש33975. השמתחנמ  ןב  לאומש  "אסייוו , בוקרטויפ Piotrkowערת

לאומש33976. ןהכהתחנמ  דוד  ןב  לאומש  "חגרבנירג , ןילרב Berlinפרת

לאומש33977. דודתחנמ  ןב  לאומש  "וןיטנרולפ , יקינולש Salonikaלקת

.33978< תורוהט תורמא   > לאומש בוניהלודמתחנמ  גילז  עשוהי  ןב  "בלאומש  םילשוריפרת

לאומש33979. המלשתחנמ  ןב  לאומש  'י , "גגרוג םילשוריסרת

לאומש33980. ןירוושמתחנמ  קיזייא  קחצי  ןב  "זלאומש  ןגהנפוק Copenhagenמקת

לאומש33981. השמתחנמ  לארשי  ןב  ביל  לאומש  "ובולי , םילשוריכשת

הציב33982. לאומש -  םשתחנמ  "זםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

לאומש33983. םהרבאתחנמ  ןב  לאומש  "אבוקאר , םילשוריפשת

ןיקיזנ33984. םישנ , לאומש -  היראתחנמ  לאומש  ןב  םחנמ  "זלגיצש , קרבעשת ינב 

םיכרכ33985.  2 לאומש -  בוניהלודמתחנמ  גילז  עשוהי  ןב  "הלאומש  םילשוריכשת

םיכרכ33986.  2 לאומש -  ןועמשתחנמ  ןב  לאכימ  לאומש  ןוטיב ,
"אהיננח הרדחסשת

םיכרכ33987.  4 לאומש -  השמתחנמ  ןב  לאומש  "ביסחנפ , םילשורינשת

םיכרכ33988.  3 לאומש -  שריהתחנמ  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "אקינלור , םילשורינשת

םיכרכ33989.  2 לאומש -  לאומשתחנמ  "וןמארכשאכ , הטנלטאעשת

םיכרכ33990.  7 ןועמש -  ןועמשתחנמ  "גןמ , שמשעשת תיב 

הדות33991. הרותתחנמ  ישודיח  "בץבוק  תוביתנעשת

ב33992. הדות -  סחנפתחנמ  םחנמ  "גלביטש , קרבעשת ינב 

הדות33993. ץיתחנמ  ' זדומ הרות  ידמול  "אתרבח  קרבפשת ינב 

םיכרכ33994.  2 הדות -  לאיחיתחנמ  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"זיולה קרבסשת ינב 

םיכרכ33995.  2 הדות -  ריאמתחנמ  ןושרג  ןב  יבצ  "פקלופ , קרבשת ינב 



םיכרכ33996.  12 הרות -  יבצתחנמ  ןתנ  ןב  ץרפ  בקעי  "וןמדירפ , "דעשת מח

הישות33997. דלפכרבתחנמ  רימ  "דללוכ  "דשח מח

םיכרכ33998.  2 םימת -  "בץבוקתחנמ  סריא Buenosסשת סונאוב 

ידיב33999. קחצייתחנמ  ןוני  "חןורושי , םילשוריעשת

םיכרכ34000.  2 ידימ -  יכדרמיתחנמ  םהרבא  ןב  םוחנ  "טןמקירב , קרבעשת ינב 

םיכרכ34001.  2 ךוחמש -  םהרבאינמ  ןב  ןועמש  "זיראריח , ביבאסשת לת 

םיירעשבו34002. ןמית  סחנפינמ  "חארפק , תובוחרלשת

אדוהי34003. ןועמשתוחינמ  ןב  הדוהי  "וןיאק , ,>פרת גרובנעזיולק  > זולק

"ג34004. סרל םירוסאה  םידיגה  ןואגןינמ  ףסוי  ןב  הידעס 

םיכרכ34005.  2 תווצמה -  תווצמהןינמ  יניינמ  "גטוקיל  םילשוריעשת

"ד>34006. בה תיב   > תוצמה "ם)ןינמ  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  הנליו Vilnaנרת

.34007< יאמיס יבר  ןינח -  ןב  יסוי   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34008< יאטות הירזע -   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34009< ריאמ יבר   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34010< סונקרוה ןב  רזעילא  יבר  אבא -   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

ןב34011. עשוהי  יבר  אישנה -  הדוהי  יבר   > םיאנתה ןינמ 
< םיאנתההחרק ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34012< אביקע יבר   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34013< יאליע יבר  ןב  הדוהי  יבר   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34014< אמית ןב  הדוהי  יבר  אסוד -  יבר   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34015< אתפלח ןב  יסוי  יבר  יביריב -  ןדוי   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

.34016< יאחוי ןב  ןועמש  יבר   > םיאנתה םיאנתהןינמ  ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

אילמג34017. ןבר  הדוהי -  יבר  ןב  רזעילא  יבר   > םיאנתה ןינמ 
< םיאנתההנביד ירבד  "גטוקיל  םילשוריעשת

ב34018. תישארב -  והילאירתסנמ  "הודסא , םילשוריסשת

ריש34019. בקעיימיענמ  הונ  תובישיה  יכינח  שרדמה  תיב 

םיכרכ34020.  2 ףוצ -  החמשתפנמ  ןתנוהי  "וסלב , ףוצסשת הונ 

בהז34021. ןהכהתרנמ  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "חרנוד , בוקרטויפ Piotrkowפרת

בהז34022. ןבתרנמ  רסיא  לארשי  ןימינב  ןגובנלנצאק ,
יולה "הלואש  טרופנרידלקת

Dyhernfurth

היפרגוילביב34023. לארשי -  ןב  ח.יהשנמ  "חןגהנפוק , םילשורינשת

ולק34024. לאירואםירשנמ  "ארנב , תורדשפשת

יקלח34025. ריאמתנמ  לאפר  "טןסח , רימזיא Izmirמרת

יקלח34026. יולהתנמ  ןתנ  רזעילא  ןב  ןמלק  אדנל ,
"ל "דגס םילשוריסשת

לעפה34027. היראתובסמ  באז  "וןהכ , אנליונרת

םיכרכ34028.  43 ןחלשל -  )ביבסמ  ךרוע  ) המלש "חןייטשנזור , םילשורינשת

ןחלשה34029. ריאמתרגסמ  הירזע  םייח  םחנמ  ובונלטסאק ,
הילא ונרוויל Livornoת"רןב 

ןחלשה34030. יתבשתרגסמ  ןב  ףלוו  באז  "גןימינב  ןילרב Berlinעת

תירב34031. ינב  קחצירדסמ  "היספלא , ביבאכשת לת 



תוטישו34032. םיקוליח  בילרדסמ  הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
הירא

 - "ד צרת
"ה ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םימכח34033. "ד  ןירפלהוסמ קחצי  יול  ברה  "דתחפשמ  םילשוריסשת

השמ34034. השמאוסמ  "זדיווס , םילשוריכשת

םימכח34035. םהרבאדוסמ  "ובירק , םילשורילשת

םירשי34036. לאוידוסמ  השמ  "גלבל , "דמשת מח

םידיסח34037. חיש  ןרהאדוסמ  "ויקסרוס , קרבסשת ינב 

אריצחובא34038. בקעי  יבר  לש  וירפסב  הרותה  בקעיתודוסמ  סדע ,

םיכרכ34039.  28 ינרותהרוסמ -  "טףסאמ  משת

םיכרכ34040.  3 רעטעלב -  השמהרוסמ  םהרבא  "וןייטשבורג , 'פרת זדול

הרורב34041. בושטידרבמהרוסמ  יכדרמ  ןב  - ףסוי  "ז סקת
"ח בושטידרב Berdichevעקת

הלודג34042. םולשהרוסמ  המלש  ןב  ףסוי  יקצוטסילאיב ,
"גלארשי בוקרטויפ Piotrkowצרת

.34043< הבוצ םרא  רתכ   > הלודג )הרוסמ  ךרוע  ) לאומש דוד  םילשוריזלשתרגניול ,

םיכרכ34044.  8 ףסויל -  חפאקהרוסמ  ףסוי  יבר  לש  ותשרומב  "זםינויע  הינתנסשת

הביתכה34045. לכימתורוסמ  ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ34046.  2 ינרותתרוסמ -  - ףסאמ  "ל שת
"ג קרבלשת ינב 

תובא34047. תובאתרוסמ  "דתרוסמ  "דשח מח

וניתובא34048. ןשיהתרוסמ  ךוניחה  יקיזחמ  "דדעו  קרבשח ינב 

תמאה34049. תרמשמ  תויתואה -  יכדרמתרוסמ  סה , ןרהא -  "אןהכ , קרבסשת ינב 

תירבה34050. אנזופמתרוסמ  ףלוו  באז  ןימינב  ןב  לבט  "הדוד  גרובמה Hamburgעת

זנכשא34051. ינבל  הלימ  תירב  יגהנמ  תירבה -  םהרבאתרוסמ  "הןמוא , תיליעעשת רתיב 

לודגה34052. תירבה  םהרבאתרוסמ  ןב  ריאמ  לי , ' "ב,גנא פש ], הבוטנמ

"ל34053. זח תודגאו  תושרד  תורודה  םולשתרוסמ  "טהנחוא , עשת

הארוהה34054. "י ק"קתרוסמ  עש ןידה  תיבו  הארוהה  יתב 
םידרפס תובישיה  "דיכינח  קרבעשת ינב 

םיכרכ34055.  2 הארוהה -  הדוהיתרוסמ  "בםוראצ , קרב Bene Berakעשת ינב 

רהזה34056. ףסויתרוסמ  לאקזחי  "זגלשא , קרבסשת ינב 

ךוניחה34057. ןרהאתרוסמ  ןב  םייח  "דזאר , רפסעשת תירק 

םיכרכ34058.  2 תרוסמה -  יזנכשאתרוסמ  יולה  רשא  ןב  "חוהילא  היצנו Veniceצר

ףועה34059. רהזתרוסמ  "דרמע , ביבאסשת לת 

טויפה34060. חנתרוסמ  ןב  ןרהא  השמ  "דינורהא , ןגשח תמר 

האירקה34061. יכדרמתרוסמ  ןב  ביל  הדוהי  "וץיבולסיש , השרו Warsawמרת

.34062< עשוהי ןויצ   > "ס שה באזתרוסמ  והילא  ןב  לשה  עשוהי  ןיוול ,
"טיולה הנליו Vilnaכרת

הרותה34063. יבצתרוסמ  דוד  "חךאילא , םילשורימשת

םיאיבנהו34064. הרותה  ןהכהתרוסמ  םייח  ןב  חספ  "ורפניפ , הנליו Vilnaסרת

הפ34065. לעבש  הרותה  םולשתרוסמ  ןב  ןמלז  המלש  "בןילבה , םילשוריעשת

םיכרכ34066.  4 "ך -  נתה לארשיתרוסמ  ןב  םייח  "זרלה , םילשורינשת



םיכרכ34067.  2 "ך -  נתה ןרהאתרוסמ  ןב  םייח  "אזאר , תיליעפשת ןיעידומ 

גהנמה34068. שרושו  הליפתה  הידבועתרוסמ  דמלמ ,

תובאה34069. תכסמב  תונורקעו  דודתרוסמ  ןב  ךורב  "זרשי , ביבא Tel Avivטשת לת 

תופוע34070. תרהט  םשתרוסמ  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

המהבב34071. ןמית  ידוהי  םהרבאתרוסמ  ןב  יחיבא  "אקחצי , בקעיעשת ןורכז 

ףועב34072. ןמית  ידוהי  םהרבאתרוסמ  ןב  יחיבא  "טקחצי , בקעיסשת ןורכז 

לארשי34073. לארשיתרוסמ  בקעי  "היסאגול , םילשוריעשת

םיכרכ34074.  2 יכדרמ -  "הץבוקתרוסמ  שמשסשת תיב 

םיכרכ34075.  4 השמ -  דודתרוסמ  ןב  השמ  "גןייטשנייפ , םילשוריעשת

םהרדה34076. לקשמ  יבצתרוסמ  השמ  האנ , לדנמ -  םחנמ  "ההאנ , םילשוריעשת

םיכרכ34077.  2 הרותל -  גייס  יולהתרוסמ  סורדוט  ןב  ריאמ  "יהיפעלובא , הצנריפ Florenceקת

םיכרכ34078.  3 הרותל -  גייס  לאקזחיתרוסמ  ןב  השמ  "נלאירוצ , קרבשת ינב 

"ם34079. תס "םתרוסמ  תס תרוסמ  "בתרמשמ  ןודנולנשת

תויתואה34080. תרוצ  ףסויתרוסמ  ןב  לאכימ  "דץרפ , םילשורישח

לואש34081. דודתרוסמ  ןב  לואש  רוחש , - יקסבוסוק
"אהמלש קרבמשת ינב 

ימלשורי34082. דומלת  השמתרוסמ  ןב  הדוהי  "גהילדג , אטשוק Istanbulלש

יולהונתרוסמ34083. שריה  יבצ  "גגרבדלוג , םילשוריסשת

תועסמו34084. םייחתוסמ  ןב  לאפר  השנמ  "בןמהיל , םילשורימשת

תונויערו34085. ןהכהתוסמ  בקעי  םהרבא  ןב  והילא  "זטניווק , כשת

םיכרכ34086.  3 הכלהכ -  םיקסעו  םהרבארחסמ  "זיזאריש , הינתנעשת

הכלהכ34087. השמרחסמ  ןורכז  תונוממ  ינידל  "ד  "במהיב קרבסשת ינב 

םילשורי34088. דע  היראריביסמ  "י , "הביבא םילשורימשת

.340891 ידוהיההליסמ -  תיבל  "בןותיעה  םילשורילשת

וניקלאל34090. ןהכההליסמ  םהרבא  ןב  ףסוי  השמ  "עאריפש , גרפ Pragueקת

ןורמושתוליסמ34091. ינרק  "דתבישי  ןורמושסשת ינרק 

םיכרכ34092.  28 ארוגידאסתוליסמ -  ןי  ' זור ידיסח  "גןואטב  ביבאמשת לת 

םיכרכ34093.  2 דומלתהתוליסמ -  יכרד  לע  םירמאמ  תפוסא 
םינושארהו

הנומאה34094. לא  םשתוליסמ  "דםוליעב  םילשורינשת

םיכרכ34095.  2 הדגאב -  ךלמילאתוליסמ  ןימינב  רגרבנזייא ,

הדגהב34096. ךלמילאתוליסמ  ןימינב  "ארגרבנזייא , עשת

םיכרכ34097.  4 םבבלב -  ךלמילאתוליסמ  ןימינב  "ארגרבנזייא , עשת

תודיסחה34098. תבשחמב  לדנמתוליסמ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "זרשכ , םילשורילשת

תבשב34099. לארשיתוליסמ  ןב  דוד  רזעלא  "דקילג , םילשוריעשת

לזרבה34100. היעשיתוליסמ  המלש  ןב  יתבש  ןסינ  "חרפלאה , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ34101.  4 םיאיבנה -  ךלמילאתוליסמ  ןימינב  "גרגרבנזייא , עשת

אס34102. א- םייח -  ןהכהתוליסמ  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבפשת ינב 

םיכרכ34103.  2 ךוניחב -  םייח  השמתוליסמ  ןב  םייח  "ברדנלדירפ , קרבנשת ינב 

"ר>34104. ופד  > המכח ןהכהתוליסמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "השרפופ , בולקש Shklovמקת



.34105'< הל החנמ   > המכח ןהכהתוליסמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "דשרפופ , םילשוריערת

םיכרכ34106.  5 רסומו -  המכח  רזעילאתוליסמ  "חגרובזניג , קרבעשת ינב 

בקעי34107. ןמלזתוליסמ  ןב  בקעי  "זקורד , תיליעסשת רתיב 

בבל34108. בקעיתוליסמ  השמ  "דןמפוא , םילשורימשת

םירופה34109. ימיל  רזעילאתוליסמ  "זגרובזניג , קרבסשת ינב 

תבש34110. באזתוליסמ  םהרבא  ןב  קחצי  "אגלאבעענש , עשת

דוקינה34111. םהרבאתליסמ  "גהסנומ , םילשורינשת

הרותה34112. ינרותתליסמ  "גץבוק  םילשוריסשת

םירדנ34113. ב"ק , ףסוי -  "גץבוקתליסמ  תיליעסשת ןיעידומ 

.34114< שידיא םוגרת   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( טשת

.34115< םינויע  > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( םילשוריכשת

.34116< הליסמ רשוי   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
והילא טור , "ל - ) חמר "ה( קרבנשת ינב 

.34117< אנרס לאקזחי  םינויע ר '  > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ד( םילשורישח

"ל>34118. חמר תורוא   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
( שרפמ  ) השמ לילבוב , "ל - ) חמר "ב( קרבסשת ינב 

.34119< םירשיל דוס   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ס( םילשורישת

.34120< םיזונג תורוא   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יבצ דוד  ןמפוה , "ל - ) חמר "ח( םילשוריסשת

.34121< םירשי תודוס   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
איחי ןב  המלש  חרוק , "ל - ) חמר "ה( קרבסשת ינב 

.34122< חצנ תרודהמ   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( ביבא Tel Avivישת לת 

.34123< שרופמהו ראובמה   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריעשת

.34124< םירפא תוליסמ   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םירפא ימילשרוא , "ל - ) חמר "ב( הוקתעשת חתפ 

.34125< רשוי ץילמ   > םירשי בילתליסמ  השמ  ןב  ןבואר  "בדמלמ , םילשורינשת

.34126< ינועמש טוקלי   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ןועמש יקסרוס , "ל - ) חמר "ה( קרבכשת ינב 

.34127< םירמ ראב   > םייחה ץע  ךרד  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( םילשוריסשת

.34128< ןויעה חתפ  הליסמה -  חתפ   > םירשי םהרבאתליסמ  ןב  יבצ  םייח  םייהנפפ ,
םייח השמ  וטאצול , לאומש - 

"ע קרבשת ינב 

.34129< השודק המיענ   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
בד ףיש , "ל - ) חמר "ו( םילשוריעשת

.34130< דימלתל בר   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ד( קרבשח ינב 

.34131< ודגנכ דמוע   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
בייל קחצי  ןייוודנרב , "ל - ) חמר "ו( דודשאעשת

.34132< שפנל קיתממ   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
בקעי ןיפסירק , "ל - ) חמר "ו( קרבעשת ינב 



.34133< םינויעו םירואיב   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
רשוי תוחרא  ןוכמ  "ל - ) חמר "ו( קרבעשת ינב 

.34134< הדובעה סרטנוק   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םייח ףרש , "ל - ) חמר "ט( םילשורינשת

םיריש34135. ץבוק  תינמרגב -  םוגרת  םע   > םירשי תליסמ 
< לפואמ תורוא 

יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( טסעפאדובסרת

.34136< הליסמה שפנ   > םירשי םשתליסמ  "טםוליעב  "דעשת מח

.34137< םייח תורוא  ןוכמ   > םייח ץע  ךרד  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( םילשורימשת

יצח34138. ןויע -  םוקמ  לואשל -  עדוי   > םירשי תליסמ 
< הבושת

יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( דווקילעשת

םיכרכ34139.  6 םירשי -  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( םילשוריסשת

םיכרכ34140.  2 "ר - > ופד  > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר םדרטשמאת"ק(

Amsterdam

.34141< הליסמה רואמ   > םירשי תליסמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ןב םהרבא  רגנלרא , "ל - ) חמר )

לאפר ןושמש 
"ו םילשוריסשת

םיכרכ34142.  2 הלענ - > הליסמב   > םירשי תליסמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

ןב ןועמש  סחנפ  ץרפ , "ל - ) חמר )
בקעי

"א םילשוריעשת

םיכרכ34143.  2 קפוא - > תרודהמ   > םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( םילשורינשת

םיכרכ34144.  2 קבדת - > ובו   > םירשי תליסמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

ןב דוד  ןרהא  גרבדלוג , "ל - ) חמר )
יולה קחצי 

"ד ףילקיועשת

םיכרכ34145.  2 תילגנא - )  ) םירשי יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ע( דנלבילקשת

םינויצו34146. תורוקמ  םיטוקיל  תפסותב  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( קרבסשת ינב 

אכ34147.  - חי םיקרפ  ראובמה -  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
ףסוי ןימינב  ןב  ןרהא  יול , "ל - ) חמר "ו( םילשוריעשת

.34148< תוליסמה ןיב  רואיב  םע   > םלשה םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םהרבא הנשוש  "ל - ) חמר "ט( םילשוריעשת

השעמל34149. םירשי  לאימחריתליסמ  "דיקצודר , "דשח מח

יכדרמ34150. תחמש  רואיב  םע  םירשי  תליסמ 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

ןב םייח  השמ  רגנלש , "ל - ) חמר )
קחצי םהרבא 

"ד םילשוריסשת

םירשי34151. םירואיב  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
דוד רבוקמ , "ל - ) חמר "ח( םילשוריסשת

לצנבנ34152. ברה  תורעה  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
רדגיבא לצנבנ , "ל - ) חמר "ז( םילשוריעשת

םירואיבו34153. תורעה  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( םילשוריסשת

םיכרכ34154.  3 שוריפ -  םע  םירשי  ןהכהתליסמ  םייח  המלש  "זרניבא , לאסשת תיב 

םיכרכ34155.  2 םירשיל -  רוא  שוריפ  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םימחר קחצי  דובע , "ל - ) חמר "א( םילשורינשת



בקעיל34156. ריאמה  שוריפ  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
בקעי םימואת , ץיבוניבר  "ל - ) חמר "ד( םילשוריעשת

הדוהי34157. תוליסמ  שוריפ  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םוחנ לאומש  ימחלה , "ל - ) חמר "ח( םילשוריסשת

תינמרגב34158. םוגרת  םע  םירשי  יחתליסמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( השרו Warsawפרת

םחנמ34159. לארשיתליסמ  ןב  םחנמ  םייח  "דןוזבקעי , קרבשח ינב 

אב34160. הדוהייניסמ  "הביבש , םילשוריסשת

אב34161. ןהכהיניסמ  רזוע  ןב  דוד  לליה  "בשווירט , הנליו Vilnaמרת

אב34162. יכדרמיניסמ  ךורב  "האריפש , קרבעשת ינב 

ונימי34163. דעו  דהואיניסמ  "דרלסקיפ , היתבשח תרכזמ 

ובנ34164. דע  בדיניסמ  ןב  עשוהי  לאומש  "זקב , םילשוריכשת

אתבסה34165. םירמירופיסמ  "ורברפש , םילשורימשת

שפנ34166. םייחתוריסמ  ןב  םוחנ  "סרבוקר , םילשורישת

הרכוב34167. ידוהי  לש  שפנ  ייחתוריסמ  המלש  "ובוזאינ , משת

בקעי34168. דודתונכסמ  ןב  בקעי  "דודראפ , ונרוויל Livornoפקת

.341699 "ם > - יבלמו "י  שר יפכ  שידיי  שוריפ  םע   > תכסמ
לאלצבםיכרכ ןב  המלש  "לךילירד , שת

.34170< תובא השעמ   > תובא םייחתכסמ  המלש  "ווואלרעפ , טגיססרת

.34171< םהרבאד יקרפ  "א , רגה  > תובא ןבתכסמ  והילא  ןמלז -  המלש  ןב  םהרבא 
"א) רגה  ) ןמלז "בהמלש  םילשורימשת

.34172< ונרופס "ם , במר  > תובא הינולוב Bolognaש"אתכסמ 

.34173< םייח חור  ףסוי , ץע  "א , רגה ירואיב   > תובא "א)תכסמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  לשת

.34174< רפוס םתח   > תובא לאומשתכסמ  ןב  השמ  "דרפוס , םילשורילשת

"ט>34175. שעב  > תובא "ט)תכסמ  שעב  ) רזעילא ןב  "הלארשי  םילשוריכשת

.34176< המחה רוא   > תובא לדנוזתכסמ  "הרזיורק , םילשוריסשת

.34177< רשוי יכרד   > תובא בושטידרבתכסמ  .ב  " סרת "ב.תובא  בושטידרב Berdichevסרת

.34178< םימשה לטמ   > תובא ןמלזתכסמ  םירפא  ןב  קיזייא  קחצי  "ורבואט , בובלנרת  Lvov

.34179< תובא בל   > תובא ריאמתכסמ  והיעשי  ןב  והילדג  "בןוטסרבליס , םילשוריצרת

.34180< ןימינב תופסות   > תובא באזתכסמ  בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "ורוטנאק , ןילבול Lublinנרת

.34181< יש תחנמ   > תובא בקעיתכסמ  ןועמש  "דסופרב , לשת

.34182< לארשי בהוא   > תובא לאומשתכסמ  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
( םישרפמ  ) ויאצאצו "ההטפאמ  םילשוריסשת

.34183< ונרופס הידבוע  וניברו  הנוי  וניבר   > תובא בובלתכסמ  .ד  " כרת "ד.תובא  בובל Lvovכרת

.34184< לארשי רסומ   > תובא טדנבתכסמ  ןימינב  לארשי  "גןוזלביפ , הנבוק Kaunasפרת

.34185< ירטיומ החמש  ר '  > תובא ביבאתכסמ  לת  .ו  " טשת "ו.תובא  ביבא Tel Avivטשת לת 

.34186< והילא תגע   > תובא לכימתכסמ  םייח  ןילכימ , והילא -  "גןוזהרש , םילשוריערת

יקרפ34187. לע  חצנה  תוניעממ  יבצ - > תרטע   > תובא תכסמ 
לאפרתובא ןב  ןושמש  "זשריה , קרבלשת ינב 

.34188< ימל עדונ  אל  שוריפ  םע   > תובא ימלתכסמ  עדונ  אל  "חשוריפ  ףרודסמרהליועת
Wilherms



"א>34189. רגה הנוי , וניבר   > תובא ןבתכסמ  והילא  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"א) רגה  ) ןמלז "דהמלש  םילשורישת

.34190< ןרהא תיב  "ץ -  בעי ר"י   > תובא םייחתכסמ  ןב  ףסוי  "מץבעי , השרו Warsawרת

.34191< ןרהא תיב  "ץ -  בעי ר"י   > תובא םייחתכסמ  ןב  ףסוי  "ץ , "עבעי השרו Warsawרת

.34192< םייח ירפ   > תובא םייחתכסמ  "הרלונק , הלשימרפ Przemyslפרת

"א>34193. רגה  > תובא "א)תכסמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  בולקש Shklovסקת

.34194< תובא רשוא   > תובא רשאתכסמ  ןורהא  "בץנילוו , קרוי New Yorkישת וינ 

.34195< תודהיה רסומ  םינבה , רואמ   > תובא יכדרמתכסמ  הירא  "בסיוורימ , השרו Warsawצרת

.34196< תובא ישאר   > תובא המלשתכסמ  ןב  קחצי  "בבדחאלא , םילשוריסשת

השדח34197. הרודהמ  "ץ > בעי ר"י   > תובא םייחתכסמ  ןב  ףסוי  "נץבעי , םילשורישת

.34198< תובא לע  םינב  תראפת   > תובא יולהתכסמ  דוד  ןב  הדוהי  השמ  "הןמרב , השרוסרת

"ץ>34199. ירהמ תנשמ   > תובא לארשיתכסמ  ןב  יבצ  ףסוי  "איקסנישוד , םילשוריסשת

עשוהי34200. תרטע  תובא -  לארשיתכסמ  ןב  הירא  השמ  "חדניירפ , םילשוריסשת

.34201< תובאד ילימ  בהז -  ןומעפ   > תובא אוביתכסמ  ןמיתמ  "דתודסומ  םילשורישח

.34202< םייח תמכח   > תובא איחיתכסמ  ןב  המלש  "אחרוק , קרבעשת ינב 

.34203< הדוהי תנשמ   > תובא הדוהיתכסמ  "גץיוורוה , םילשורינשת

.34204< תובא תוכז   > תובא השמתכסמ  ןב  והיקזחי  בקעי  "דדלאוונירג , םילשורישח

.34205< לאקזחי ירוכב   > תובא ופיתכסמ  .ד  " ישת "ד.תובא  ופי Jaffaישת

.34206< םינבל די  לואש -  ירמא   > תובא לארשיתכסמ  בואט , הידידי -  לואש  בואט ,
"גןד קרבסשת ינב 

.34207< איח אערז   > תובא קיזייאתכסמ  קחצי  סיוו , ריאמ -  ףסוי  סיוו ,

.34208< ןיאלע ןהבא  טוקלי   > תובא ןהכהתכסמ  ןרהא  "חלרפ , משת

.34209< תובא ןורכז   > תובא ןמחנתכסמ  רזעילא  "בהאופ , םילשוריעשת

.34210< תובא תרות   > תובא לאויתכסמ  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  "וץיבוניבר , קרוי New Yorkפרת וינ 

.34211< ןמית תרוסמ   > ןתנ יברד  תובא  תובא  יכדרמתכסמ  "ןירהצי , ןיעהשת שאר 

.34212< דמח םרכ  ןויצ -  תראפת   > תובא תכסמ 
ריאמ םייח  ןב  ביל  הדוהי  ץיבוניבר ,

הדוהי ןב  באז  קחצי  רלדאי , דוד - 
דוד

"ד םילשורישח

יטוקיל34213. קחצי , תחנמ  הנשמ , יקספ   > תובא תכסמ 
ןיקיזנ קחצי - >

 - והילא ןב  קחצי  לארשי  יקסבונאי ,
םחנמ השמ  ןב  קחצי  "דרלאז  "דשח מח

תובא34214. ידבע  תרות  רואיב  םע  ונרופס >  > תובא ריאמתכסמ  בקעי  ןב  השמ  "עץיברק , שמששת תיב 

.34215< םולש יקרפ   > תובא - )תכסמ  ךרוע  ) םייח רזעילא  טייח ,
השמ ןב  ןבואר  םולש  "דןייטשנייפ , "דשח מח

"א>34216. דיחה ןרמ  שוריפ  םע   > תובא לאפרתכסמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  ןולוחעשת

פ"א34217. תובע - > ןגמ   > תובא .יתכסמ  "דןייוודנרב , "דשח מח

.34218< בוט םש  לעב   > תובא - )תכסמ  "ט שעב  ) רזעילא ןב  לארשי 
( ךרוע  ) הירא והיעשי  "וסקרובד , רדאלשת

.34219< תובא יכרד   > תובא לאומשתכסמ  ןב  רמתיא  "פילוגרד , םילשורישת

.34220< ןיריפש ןילימ   > תובא שטאקנומתכסמ  "גיקידצ  םילשוריעשת

.34221< המלש הנשמה   > תובא המלשתכסמ  הנשמ  "אןוכמ  פשת

.34222< םיקיתע "י  תכ ע"פ   > תובא "זתכסמ  לרת גירבמק ' .תובא  "זתכסמ  גירבמקלרת



םיכרכ34223.  2 הנוי - > וניבר   > תובא םהרבאתכסמ  ןב  הנוי  "זידנוריג , םילשוריטשת

םיכרכ34224.  2 עשוהי - > הפצמ  םייח , חור   > תובא ןיתכסמ  ' זולוומ קחצי  ןב  "גםייח  םילשוריסרת

םיכרכ34225.  2 שדוקב - > רדאנ   > תובא רזנאצתכסמ  םחנמ  ןב  "אםייח  בובלכשת  Lvov

םיכרכ34226.  3 ביתנ > - ריאמ   > תובא ןרהאתכסמ  למל  רשא  ןב  ריאמ  "חןמהל , קרבכשת ינב 

.34227< רקי ילכ   > תובא "ותכסמ  םילשורינשת

ירואמ34228.  > ראובמה "א  רגה ןתנ ע"פ  יברד  תובא  תכסמ 
< רוא

ןמלז המלש  ןב  והילא  ריאמ -  גורתא ,
"א) רגה "א( קרבסשת ינב 

םאר34229. יתפש  שרדמ  תובא  רזעילאתכסמ  "והכלמ , חרפתסשת

ןמית34230. תרוסמב  תדקונמ  תובא  חמצתכסמ  "ברסיק , םילשוריסשת

.34231< רוא ירואמ   > ראובמה "א  רגה תובא ע"פ  ןמלזתכסמ  המלש  ןב  והילא  ריאמ -  גורתא ,
"א) רגה "א( קרבנשת ינב 

"ן34232. בארו "י  שר תובא ע"פ  ןבתכסמ  רזעילא  "י - ) שר  ) קחצי ןב  המלש 
"ן) באר  ) "בןתנ קרבנשת ינב 

םיכרכ34233.  6 "ל -  זח ישרדמ  רצוא  םע  תובא  רדהותכסמ  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

לאקזחי34234. ירוכב  רואב  םע  תובא  לאקזחיתכסמ  והיתתמ  "דןמטוג , ופי Jaffaישת

תורוהט34235. תורמא  טוקלי  םע  תובא  תורמאתכסמ  "בטוקלי  קרבנשת ינב 

םירמתה34236. ריע  טוקלי  םע  תובא  םירוביחתכסמ  "דטקל  שח

יבתכ י"ד34237. םע  תובא  דודתכסמ  ףסוי  "אןיילק , לאירטנאמסשת

םיכרכ34238.  2 שוריפ -  םע  תובא  ןהכהתכסמ  םייח  המלש  "חרניבא , לאסשת תיב 

םינבל34239. תובא  שוריפ  םע  תובא  םייחתכסמ  "דרגיינ , םילשוריצרת

םיגונעתב34240. הבהא  שוריפ  םע  תובא  יכדרמתכסמ  ןב  םהרבא  "חיאלוזא , םילשוריסשת

תובא34241. תבהא  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

רכששי34242. ינב  שוריפ  םע  תובא  בונידמתכסמ  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"א- קרבסשת ינב 

תובא34243. תירב  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םילשורי34244. רבד  שוריפ  םע  תובא  ןרהאתכסמ  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

"א34245. רגה שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  ןב  והילא  ללה -  השמ  ןיקצלק ,
"א) רגה  ) "דןמלז "דשח מח

תובא34246. תוכז  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

תובא34247. ידסח  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

רפוס34248. םתח  שוריפ  םע  תובא  לאומשתכסמ  ןב  השמ  - רפוס , "ח נשת

תובא34249. בל  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

תובא34250. ןגמ  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

טקולמ34251. שוריפ  םע  תובא  השנמתכסמ  ןב  השנמ  ללה  דוד  "ץןוהתס , םילשורירת

ןמ34252. שוריפ  םע  תובא  םהרבאתכסמ  ןב  םוחנ  םחנמ  ןמדירפ ,
לשעה עשוהי 

 - "פ רת
"ח פרת

"א34253. דיחה ןרמ  שוריפ  םע  תובא  לאפרתכסמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "סקחצי  ןולוחשת

תובא34254. תלחנ  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

תמא34255. תפש  שוריפ  םע  תובא  םהרבאתכסמ  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"ביכדרמ םילשוריסשת

תובא34256. תרות  שוריפ  םע  תובא  המלשתכסמ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח



.34257< הישות תרודהמ   > הנוי וניבר  ישוריפ  םע  תובא  םהרבאתכסמ  ןב  הנוי  חידנוריג , '' םילשוריסשת

בוט34258. םש  לעב  לארשי  וניבר  ישוריפ  םע  תובא  "ט)תכסמ  שעב  ) רזעילא ןב  "הלארשי  םילשוריכשת

ןהכה34259. ריאמ  לארשי  וניבר  ישוריפ  םע  תובא  באזתכסמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , םילשוריכשת

םישוריפ34260. ינש  םע  תובא  השרותכסמ  .ט  " מרת "ט.תובא  השרו Warsawמרת

ימלשוריו34261. ילבב  דומלת  םע  תובא  השמתכסמ  ןב  םייח  חנ  "חןיוול , השרוכרת

םלשה34262. המלש  תראפת  תובא  ןהכהתכסמ  יבצ  בוד  ןב  המלש  םילשוריעשתץיבוניבר ,

תורודה34263. תירלקפסאב  הימוגרתו  הישוריפ  תובא , ףסויתכסמ  .י  "הןהכ , םילשוריכשת

יבשלוב34264. דומלת  ןמ  םינומדא  הירכזתכסמ  ןב  המלש  םהרבא  "גדמלמ , ביבא Tel Avivפרת לת 

.34265< תיעדמ הרודהמ   > תולהא השמתכסמ  ןב  םהרבא  "וגרבדלוג , םילשוריטשת

םינורחאהו34266. םינושארה  ישוריפ  םע  תולהא  םילשוריתכסמ  תורהט , שרדמ  "ותיב  םילשוריסשת

תועידו34267. תונומא  בקעיתכסמ  ןב  ריאי  קחצי  עשוהי  "חץיוורוה , בובל Lvovירת

.34268< םימורמ יזנג   > תוליצא ןבתכסמ  קיזיא  קחצי  רבח , תוליצא -  תכסמ 
( שרפמ  ) "אבקעי הנבוקצרת

.34269< םימורמ יזנג   > תוליצא בקעיתכסמ  ןב  קיזיא  קחצי  "ברבח , םילשוריפשת

.34270< שידיא םוגרת  םע   > אעיצמ אבב  )תכסמ  םגרתמ  ) לאומש "ארנביה , לסירבכשת

ביבאה34271. שוריפ  םע  םיקרפ - )  ) אעיצמ אבב  ןויצתכסמ  ןב  ןב  רזעילא  רפוס ,

םע34272. ילגנא  םגורת  דיקפמה  קרפ  אעיצמ  אבב  תכסמ 
ןבואררואיב ןב  ףסוי  "זסוקרמ , ןוטסובטשת

.34273< שידיא םוגרת  םע   > אמק אבב  )תכסמ  םגרתמ  ) לאומש "ברנביה , סלסקורבישת

הציב34274. םהרבאתכסמ  השמ  ןב  ביל  בקעי  "דרטשניומ , קרוי New Yorkצרת וינ 

הציב34275. הברתכסמ  .ב ג' " שת .ילבב  "ב,דומלת  שת ], הבר ג'

הרורב34276. הכלה  םע  הציב  ןמלזתכסמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  "אקוק , ,שת םילשורי

"ה>34277. ערת אנליו   > תורוכב .התכסמ  " ערת .ילבב  "הדומלת  אנליוערת

ימלשורי34278. דומלת  ןמ  םירוכב  ןבתכסמ  רזעילא  םהרבא  ןייטשרפלא ,
"זהיעשי וגקיש Chicagoמרת

רפס34279. שוריפ  םע  ימלשורי  דומלת  ןמ  םירוכב  תכסמ 
לארה

ןב רזעילא  םהרבא  ןייטשרפלא ,
"ןהיעשי וגקיש Chicagoרת

םיכרכ34280.  8 הלק -  הרוצב  קחציתכסמ  רואמ  "אירבוצ , םילשוריעשת

.34281< תורעהו קספהה  ינמיס  םע   > תוכרב )תכסמ  ךרוע  ) יתבש "בןייטשנרוב , םילשוריצרת

.34282< שידיאל םוגרת  םע   > תוכרב )תכסמ  ךרוע ) ריאמ בקעי  "בדניקלאז , ןודנולפרת

םינושאר34283. םיסופדו  די  יבתכ  יפ  לע  תוכרב -  הימחנתכסמ  "ט,ץיבוקרפרפ ,' ,סרת גרובסרעטעפ טקנאס 

םיכרכ34284.  2 תורעהו > - שוריפ  םע   > תוכרב )תכסמ  ךרוע  ) ףסוי "חץיבומורפ , השרוצרת

דעומ34285. רדסו  תוכרב  םדרטשמאתכסמ  .ה  " לת "ה.הנשמ  םדרטשמאלת
Amsterdam

הזינגה34286. ןמ  תוכרב  ןבוארתכסמ  ןב  קחצי  םהרבא  כ"ץ ,
( רידהמ )

םיכרכ34287.  5 שרופמ -  םוגריתב  המלשתכסמ  "דרזכיבא , םילשורישח

.34288< ןוילגה לע  "ם  רהמו "א  שרהמ  > ןיטיג הנליותכסמ  "מ  רת .ילבב  "מדומלת  הנליו Vilnaרת

יבצ34289. החמשה , רואמ   > ימלשורי דומלת  ןמ  ןיטיג  תכסמ 
< ותראפת

יבצ לאפר  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
"סריאמ םילשורישת

םירג34290. ןבתכסמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבנשת ינב 



.34291< תוביתנ ריאי   > םירג ריאיתכסמ  "דףוטשדלוג , קרבשח ינב 

ימלשורי34292. דומלת  ןמ  ינש  רשעמו  יאמד  םילשוריתכסמ  .ו  " טשת .ימלשורי  "ודומלת  םילשוריטשת

.34293< ךרד הרומו  תועבטמ  תוליפת   > ץרא ךרד  ףסויתכסמ  ןב  יתבש  םדרטשמאת"מסאב ,
Amsterdam

תופסותו34294. ישר  שוריפ  םע  השדחה  ץרא  ךרד  לאכימתכסמ  ןב  םהרבא  "זרלטוק , ביבא Tel Avivפרת לת 

"א>34295. רגה תחסונ   > הבר ץרא  ךרד  "א)תכסמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  םילשורינשת

.34296< דיחיה ךרד  םיברה -  ךרד   > הבר ץרא  ךרד  םרמעתכסמ  ףסוי  "בןייטשנרב , קרבסשת ינב 

.34297< השמ תקלח   > תוירוה היראתכסמ  דוד  ןב  יבצ  השמ  "דיקסרבט , "שח שחרי

"ס34298. וניש םע  ידרפס  חסונ  תוירוה ע"פ  דודתכסמ  ןב  לאלצב  "היקצילבד , םילשוריסשת

יניסמ34299. השמל  הכלה  בקעיתכסמ  ןב  לאפר  המלש  ולפמיט , - ןואיל
הירא "דהדוהי  םדרטשמאצת

Amsterdam

.34300< השדח הרודהמ   > יניסמ השמל  הכלה  בקעיתכסמ  ןב  לאפר  המלש  ולפמיט , - ןואיל
הירא "ההדוהי  סשת

ןמה34301. )תכסמ  הצלה  ) "דאנפלמ קרבשח ינב 

ריזנה34302. היחתפתכסמ  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , לשת

.34303< ךונח רכז   > םיחבז םילשוריתכסמ  .ז  " נשת .ילבב  "זדומלת  םילשורינשת

הגיגח34304. הראתכסמ  ' גח לא  ידאו  .מ  .ילבב ר" דומלת 

הלח34305. ירועיש  םע  הלח  ןושרגתכסמ  םהרבא  "גןמפוה , םילשוריסשת

םינורחאהו34306. םינושארה  ישוריפ  םע  תורהט  םילשוריתכסמ  תורהט , שרדמ  "התיב  םילשוריעשת

.34307< המלש קשח   > ימלשורי דומלת  ןמ  תומבי  ןבתכסמ  ביל  הדוהי  המלש  רדנלדירפ ,
"הםחנמ יניאס Seiniסרת

תואחסונ34308. ישילש -  קרפ  בוט  םוי  םירפאתכסמ  יקחצי , והילא -  בקעי  "גיתרפא , הוקתנשת חתפ 

יניי34309. השמתכסמ  םהרבא  ןב  ןד  "זןדיבא , םילשוריעשת

םיבוט34310. םימי  דודתכסמ  ןתנ  ןב  לאיחי  השמ  ןוא , - "טרב ,ישת ביבא לת 

.34311< רהטמו ףרצמ   > םיתוכ ןבתכסמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "הבקעי  קרבכשת ינב 

תואחסונו34312. םישוריפ  םע  םיתוכ -  םלשהתכסמ  ילארשיה  דומלתה  "אןוכמ  םילשוריעשת

הלכ34313. באזתכסמ  עדיוהי  "טרלסרב , טרופנרידמקת
Dyhernfurth

.34314< האנ הלכ   > הלכ יכדרמתכסמ  ןב  יעור  "דרוש , םילשוריעשת

.34315< בקעי תולהק  "א , רגה תוהגה   > הלכ רבתכסמ  בד  ןב  בקעי  "טגרובמה , גרבסגינקירת
Koenigsberg

הלכ34316. ראות  רואיב  םע  הלכ  ריאיתכסמ  "טףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

יכדרמ34317. תלודג  םע  הלכ  ןישבולמתכסמ  השמ  ןב  "זיכדרמ  רדואדמקת טרופקנרפ 
Frank

המיענ34318. האירקו  יכדרמ  תלודג  םע  הלכ  ןהכהתכסמ  בוד  "גקניפ , םילשוריסשת

םירעש34319. םחל  יפ ' םע  אתיירבהו  יתבר  הלכ  לדנמתכסמ  םייח  "בןילרש , םילשוריערת

םינג34320. ןיעמ  רואיב  םע  יתבר  הלכ  דודתכסמ  םייח  ןב  לארשי  "דןמגילז , הנליו Vilnaנרת

יקסביינק34321. םייח  רואיב ר ' םע  יתבר  הלכ  ןבתכסמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "אבקעי  קרבעשת ינב 

םירואיב34322. םע  יתבר  הלכ  בילתכסמ  רשא  לארשי  "טןטרגנזור , םילשוריעשת

.34323< םיתפש בינ   > םילכ המימתתכסמ  הנשמ  "דםולהי  םילשוריעשת



.34324< ינמית "י  תכ "י  פע  > ןטק דעומ  תכסמו  הליגמ  סוילויתכסמ  "פסיירפ , גיצפיילרת

יטוטרסו34325. חסונ  יוניש  םודק , חסונ  רוזחש   > תודמ תכסמ 
< גילעזשדקמה רשא  "אןמפואק , םילשורינשת

תשרופמ34326. תודמ  עשוהיתכסמ  "הדרגוב , קרבסשת ינב 

תיתפרצב34327. תודמ ע"פ  )תכסמ  שרפמ  ) הדוהי ןוחמש , "אןב  משת

.34328< תורעהו קספהה  ינמיס  םע   > תוכמ יתבשתכסמ  "הןייטשנרוב , םילשוריצרת

.34329< הגנ רוא   > תוכמ ןהכהתכסמ  ביל  הדוהי  ןב  לבייפ  אגרש  רוא 
"גאהרטסואמ Amsterdamפת

םדרטשמא

.34330< רשא לובג  רשא , רעש   > תוכמ "ש)תכסמ  אר  ) לאיחי ןב  "ורשא  ונרב Brnoמקת

.34331< תיתרוקיב הרודהמ   > תוכמ והימריתכסמ  ןב  ריאמ  םולש , - "חשיא הניומרת  Vienna

רואיב34332. םע  ימלשורי  דומלתמ  תוכמ  ריאמתכסמ  קחצי  "בלמרכ , םילשורינשת

.34333' סותו "י  שר ירבד  רוציק  םע  תוכמ  לאינדתכסמ  "אקייחסא , קרבעשת ינב 

תואוקמ34334. יולהתכסמ  ףסוי  םחנמ  "חךילמייה , ןילדא Edelenyצרת

תואווקמ34335. דודתכסמ  לאכימ  "בדאדחלא , םילשוריעשת

.34336< לארשי תסנכ   > "ש רה תואווקמ ע"פ  ףסויתכסמ  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"ביולה םילשוריעשת

םיעגנ34337. תוארמ  םע  םיעגנ  ללהתכסמ  "גרטכיל , עשת

.343382 םינורחאהו -  םינושארה  ישוריפ  םע  םיעגנ  תכסמ 
םילשוריםיכרכ תורהט , שרדמ  "בתיב  םילשוריעשת

.34339< הכלה רוקמ  הדנ , יחתפ  "ש , ארה יקספ   > הדנ יזנכשאתכסמ  ביל  הנוכמה  הדוהי  "טבקעי  ןילרבנקת

.34340< ביבאה שוריפו  "ש  ארה שוריפ   > ריזנ ,תכסמ  רפוס "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
ןויצ ןב  "הרזעילא  םילשוריצרת

.34341< םירפוס רוטיעו  ארקמ  "א  רגה תוהגה   > םירפוס לאומשתכסמ  ןב  והילא  קחצי  "באדנאל , קלבוס Suwalkiכרת

.34342< תוירא ןועמ  לאירא -  תלחנ   > םירפוס קחציתכסמ  ןב  ביל  הירא  "באריפש , םילשורילשת

םירפוס34343. לאכימתכסמ  "זרגיה , קרוי New Yorkצרת וינ 

"ם>34344. אר ןרק  ןוכמ  תרודהמ   > םירפוס )תכסמ  ךרוע  ) ךונח המלש  "חרנרו , םילשוריעשת

תורפסו34345. םירפוס  לבייפתכסמ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "זןמרבה , םילשורילשת

.34346< םירפוס ירואיב   > "א רגה תחסונ  יפל  םירפוס  םהרבאתכסמ  ןב  עטנ  לאומש  ןייטשרסו ,
"איבצ םילשוריסשת

הרות34347. רפס  ןבתכסמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבנשת ינב 

העושיד34348. אתיירב  שודקה , ונברד  אקריפ  םירפס , ףלוותכסמ  ןימינב  ןב  לאומש  "זםולבנש , בובללרת  Lvov

םיתוכ34349. תכסמ  םידבע -  ןבתכסמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "לבקעי  קרבשת ינב 

םינברל34350. "ד  מהיב "י  תכ הרז -  הדובע  ןמלקתכסמ  ןב  אגרש  ןוסמרבא , "זךרוע : ישת

אתריחב34351. תוידע  ריאמתכסמ  ןרהא  ןב  ביל  הדוהי  "הןוזלדנמ , השרו Warsawצרת

ימלשורי34352. דומלת  ןמ  תיעיבש  םיאלכ  יאמד  האפ  תכסמ 
< ףסוי יערז  יבצ< ףסוי  "דןהאזנרהא , םילשוריכשת

"ז34353. בדיר שוריפ  םע  ימלשורי  דומלת  ןמ  האפ  באזתכסמ  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "הבדיר בושטידרבנרת

לארשי34354. ץרא  דומלתמ  האפ  בקעיתכסמ  "אןאמוינ , ןוטסוב Bostonישת

םילעופ34355. ריאמתכסמ  ןב  השנמ  ןימינב  "גןיוול , םילשורישת

םירופ34356. "ץתכסמ  רת .םירופ  "ץתכסמ  השרו Warsawרת



םירופ34357. יולהתכסמ  םירפא  ןב  המלש  "זךולב , ןעיווכרת

םירופ34358. "דתכסמ  עקת .םירופ  "בתכסמ  ,נרת ךאבצלוז

םיכרכ34359.  2 םירופ -  םירופתכסמ  גרבמלתכסמ 

וו34360. תיט  ןיש  ות  םירופ  "ותכסמ  טשת .םירופ  "ותכסמ  ,)טשת ביבא לת  )

.34361< רשא לובג  רשא , רעש   > םיחספ "ש)תכסמ  אר  ) לאיחי ןב  "טרשא  ונרב Brnoמקת

.34362< רשא רעש  רשא , לובג  "ש , ארה יקספ   > םיחספ יזנכשאתכסמ  ביל  הנוכמה  הדוהי  "טבקעי  ןילרבנקת

םיחספ34363. )תכסמ  ךרוע  ) ףסוי "ויבהז , םילשוריטשת

ןשיבהורפ34364. ןושרגתכסמ  ,)שיק , קרוי וינ  )

הוצמ34365. רנו  טפשמ  ןיע  םע  תיציצ  סחנפתכסמ  דוד  "טרנט , "דעשת מח

הזוזמ34366. תכסמ  ןיליפת , תכסמ  תיציצ , תכסמ 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

לארשי "בבקעי  קרבמשת ינב 

ןישודק34367. ילבבתכסמ  אטשוקר"עדומלת 

ןישודק34368. הטנויבסתכסמ  .ג  " יש .ילבב  הטנויבס Sabbionetaש"גדומלת 

.34369< םיניק ירעש   > םיניק יכדרמתכסמ  ןב  דוד  "אןהכ , םיקפואעשת

.34370< חקל ףסוי   > םיניק ףסויתכסמ  "טץיבודיוד , תיליעעשת ןיעידומ 

.34371< המלש ןק   > םיניק ריאמתכסמ  ןושרג  "פרבגניא , שת

תראובמ34372. םיניק  דודתכסמ  "דרבוקמ , "דשח מח

החנמ34373. שיגמ  שוריפ  םע  םיניק  לאירבגתכסמ  השמ  "פרגרבנש , םילשורישת

ןקה34374. חתפ  "פ  עו "ש  ארה םינק ע"פ  םייחתכסמ  ןב  ךלמילא  םעונ  "סןרא , קרבשת ינב 

והילא34375. ינינפ  רואיב  םע  םינק  ןויצתכסמ  ןב  ןב  והילא  "הןהארק , תיליעסשת ןיעידומ 

חקל34376. ףסוי  שוריפ  םע  םינק  ףסויתכסמ  "טץיבודיוד , תיליעעשת ןיעידומ 

.34377< תורעהו קספהה  ינמיס  םע   > הנשה שאר  יתבשתכסמ  "טןייטשנרוב , םילשוריצרת

.34378< ילבב דומלת  םע   > תיעיבש רתלאתכסמ  םייח  ןב  ךלמילא  יבצ  "סטענאפ , קרבשת ינב 

.34379< הכורע הנשמ   > תיעיבש ףסויתכסמ  ןב  השמ  קחצי  "ארגנלרא , םילשוריסשת

ןויעו34380. רקח  תיעיבש -  ןהכהתכסמ  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "גאנהכ , םילשורינשת

.34381< דומלתה רואיב   > תיעיבש לאיטלפתכסמ  ןב  םהרבא  "אןהאק , קרבפשת ינב 

םיכרכ34382.  4 ףסוי > - תנשמ   > תיעיבש ףסויתכסמ  "דןמרביל , םילשוריכשת

םיכרכ34383.  2 רפוס > - תרודהמ   > תיעיבש םייחתכסמ  בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "סרפוס , םילשורישת

"א34384. רגה ירואיב  םע  ימלשורי  דומלת  ןמ  תיעיבש  תכסמ 
םיכרכ  2 שיא -  ןוזח  "פ  םיתעבגעו .ח  " ישת .ימלשורי  "הדומלת  םילשורישת

ןמית34385. ינבר  תסריג  "י  פע תדקונמ  תיעיבש  ןבתכסמ  הירכז  ףסוי -  ןב  איחי  חלאצ ,
אפורה "גהמלש , קרבסשת ינב 

.34386< ריאמ ינפ   > ימלשורי דומלת  ןיבוריעו  תבש  והיעשיתכסמ  ןב  ריאמ  "וץיבובא , הנליו Vilnaפרת

.34387< ריאמ ינפ   > ימלשורי דומלת  תבש  והיעשיתכסמ  ןב  ריאמ  "וץיבובא , הנליו Vilnaפרת

תורטש34388. לאירזעתכסמ  ןב  אבא  םהרבא  יקסבוקאר ,
ביל "דהירא  השרו Warsawנרת

תוחמש34389. "אתכסמ  צרת .תוחמש  .תונטק  "אתותכסמ  קרוי New Yorkצרת וינ 

םישוריפ34390. םע ו ' תוחמש  רדהותכסמ  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

"ש>34391. ארה תשירפ   > םילקש "ש)תכסמ  אר  ) לאיחי ןב  "גרשא  םילשורישת

.34392< ילבב דומלת  םע   > םילקש רתלאתכסמ  םייח  ןב  ךלמילא  יבצ  "גטענאפ , קרבנשת ינב 



.34393< ןדע יצע  ןקז -  ינפ  שוריפ  םע   > םילקש ןבתכסמ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ורדנסכלא  םילשוריסשת

.34394< אדלופ והילא  יבר   > םילקש הוקלוזתכסמ  .ז  " עקת .ימלשורי  "זדומלת  הוקלוז Zholkvaעקת

.34395< שא ילקש   > םילקש יבצתכסמ  םהרבא  ןב  רזעילא  "ורטניברש , גרעבסעלפסשת

.34396< ןקז ינפ   > ימלשורי דומלת  ןמ  םילקש  אנראמקמתכסמ  לאיחי  הדוהי  "דקזייא  ביבאשח לת 

ימלשורי34397. דומלת  ןמ  םילקש  הניותכסמ  .ח  " ישת .ימלשורי  "גדומלת  הניופקת

.34398< ףסוי ילקש   > ימלשורי דומלת  ןמ  םילקש  יבצתכסמ  ףסוי  "דןהאזנרהא , םילשוריכשת

תילגנאב34399. רואיב  ימלשורי -  דומלת  ןמ  םילקש  והירמשתכסמ  ןב  בקעי  "אןמלוש , נשת

לש ר"ש34400. ודימלת  יפו ' םלושמ  םילקש ע"פ ר ' תכסמ 
רואינש קרוירב ' וינ  .ד  " ישת .ימלשורי  "דדומלת  קרוי New Yorkישת וינ 

הכשלה34401. תמורת  םע  םילקש  לאירתכתכסמ  ןב  קודצ  םהרבא  "גיקצדולוק , קרבעשת ינב 

תורומת34402. בקעיתכסמ  ןב  השמ  "בללה , םילשוריפשת

.34403< דימת רנ  "ב  רהו "ש  ארה ע"פ   > דימת הבודולבאזמתכסמ  השמ  ןב  טדנב  "טךורב  ונדורג Grodnoמקת

תינעת34404. המלשתכסמ  ןב  יבצ  "צרטלאמ , New Yorkרת קרוי , וינ 

תינעת34405. הראתכסמ  ' גח לא  ידאו  .מ  .ילבב ר" דומלת 

.34406< ימלשורי  > שדקמה הנבי  תיגוס  תינעת  החמשתכסמ  יכרד  "דןוכמ  "דשח מח

שוריפ34407. ימלשורי - >  > שדקמה הנבי  תיגוס  תינעת  תכסמ 
החמשרצקה יכרד  "דןוכמ  "דשח מח

.34408< םימורמ יזנג   > תוליצא תוליצאאתכסמ  "דתכסמ  היסורפ Jכרת גרובסינהוי ,

ןישודיק34409. הלכד -  רימאתכסמ  "זתבישי  םילשוריסשת

"ץ34410. ירהמד המלשאתכסמ  ןב  דוד  "דקודצ , תיליעעשת ןיעידומ 

ץרא34411. ךרד  "התותכסמ  צרת .ץרא  ךרד  .תונטק  "התותכסמ  קרוי New Yorkצרת וינ 

ץרא34412. ךרד  השמתותכסמ  ןב  רשא  "ירקצירפ , ,שת ביבא לת 

אטוזו34413. אבר  ץרא  ךרד  תונטקתותכסמ  "ותותכסמ  םילשורישת

תוריעז34414. לאכימתותכסמ  "טרגיה , קרוי New Yorkפרת וינ 

הלכ34415. לאכימתותכסמ  "ורגיה , קרוי New Yorkצרת וינ 

םירופ34416. תכסמ  םירופ -  ריאמתותכסמ  םהרבא  - ןמרבה , "ג לשת
"ה ךאבצלוזנת םילשורי - 

תונטק34417. דודתותכסמ  ןב  לאכימ  "הרגיה , ססגרב Beregovoצרת

םיכרכ34418.  2 ץריהלולסמ -  ילתפנ  ןב  םייח  "חןילסק , גרובמה Hamburgמקת

םייחה34419. םהרבאתולסמ  בהז , "דישמ  םילשורילשת

תורואמה34420. רבתולסמ  בוד  "חןייטשנקור , בובל Lvovנרת

דומלתה34421. קחציתולסמ  ןב  ישיבא  "חינרהט , םילשורינשת

םיכרכ34422.  3 םייח -  ןבוארתולסמ  השמ  םייח  "אירזעלא , םילשוריכשת

םיכרכ34423.  2 המכח -  ןהכהתולסמ  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "סשרפופ , ןילופ Russia-קת - היסור

םיכרכ34424.  9 םי -  ןומימתולסמ  ןב  לאיחי  "אןילוסא , קרבסשת ינב 

םיאנתה34425. תרותל  השמתולסמ  ןב  יבצ  דוד  "חןאמפוה , ביבא Tel Avivפרת לת 

הבושת34426. ןהכהתולסמ  דג  קחצי  לאומש  "בןיקיידוי , קרבסשת ינב 

תבשב34427. םימה  דודיננסמ  ןב  ריאמ  לארשי  ןרטשנגרומ ,
"דהירא "דשח מח

תמאה34428. לא  רימזעסמ  "אןהכ , םילשוריסשת



ררוב34429. תכאלמ  לא  והילאעסמ  ןב  ףסוי  , "דןהכ םילשורישח

היפויתא34430. ידוהי  תיראש  לא  ןהכהעסמ  באז  ןב  םחנמ  "הןמדלו , עשת

אפורייאב34431. ןושרגעסמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "הדראנייד , הבלסיטרב Bratislavaמרת

םדקה34432. ץראב  לדנמעסמ  םחנמ  ןב  םירפא  "זקראמיינ , םילשורישת

םדקה34433. ץראב  ןושרגעסמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "גדראנייד , גרובסערפמרת

לבב34434. ןאמילסעסמ  ןב  דוד  "וןושש , םילשוריטשת

ודוהב34435. המלשעסמ  ןב  ילתפנ  ארויג , - "גרב (Tel-Aviv)ישת

ארמגה34436. תובקעב  יבצעסמ  בקעי  יקסבוק , ' "פצוב תיליעשת ןיעידומ 

יקינולאשב34437. תידוהיעסמ  ןושיד , יבצ - לקזח  "זלצלק , דולעשת

הלצהה34438. הלצההעסמ  "זעסמ  םילשורישת

תוכלמה34439. יבצעסמ  בהז , ישמ  "ההדוהי -  םילשורימשת

ןויסמה34440. לש  בלצה  םילשוריעסמ  תודהי "  " "דזכרמ םילשוריישת

שדוקה34441. "חםיטוקילעסמ  םילשורינשת

שדוקה34442. ץראב  יברה  באזעסמ  דוד  "טגרבנטור , "דנשת בח רפכ 

הבהאהו34443. הבושתה  יכדרמעסמ  ןב  הדוהי  השמ  "דינמחנ , "דעשת מח

"ח34444. צקת תנשב  לארשי  ץראל -  בקעיעסמ  יכדרמ  ןב  רזעילא  "איולה , ביבא Tel Avivצרת לת 

תנשב ת"ת34445. לארשי  ץראל  יבצעסמ  ןב  ביל  ןנחלא  "ביקסניוול , ,פרת ןילרב

ןמיתל34446. ךורבעסמ  ןב  לאומש  "בילאנבי , ביבא Tel Avivישת לת 

ןורימ34447. לאלצבעסמ  "ויודנל , םילשוריכשת

ןורימ34448. ןרהאעסמ  לאומש  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןיבור , םילשורימשת

לילגה34449. ירעו  ןורימ  ןרהאעסמ  לאומש  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןיבור , םילשורימשת

םייחה34450. תועמשמ  יוליגל  ןד  םע  קתרמ  ינורעסמ  "דןייד , םילשורימח

הרטלוומ34451. םלושמ  הרטלוומעסמ  םחנמ  ןב  "טםלושמ  ,שת םילשורי

וניתובא34452. תרזע  )עסמ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "ותכרעמ  ןילקורבעשת

ןילופ34453. - עסמ  ףסוי יכדרמ  םהרבא  ןוסקרמ ,
ךורב "סיקסבלסידיו , דודשאשת

םיכרכ34454.  2 ןילופ -  ןילופעסמ  "חעסמ  קרבנשת ינב 

ןמית34455. יולהעסמ  ןתנ  ןב  בקעי  "הריפס , םילשורישת

תיבל ה'34456. ינאפלכדעסמ  ןב  דעיסמ  "כראצהאמ , הבר Djerbaשת ג'

רבג34457. דעיסמידעסמ  רא , ' "גצהמ םילשורילשת

הלוסאב34458. השמ  יברל  לארשי  ץרא -  יתפרצתועסמ  יכדרמ  ןב  השמ  "טהלוסאב , םילשוריצרת

שושבח34459. איחיתועסמ  ןב  םייח  "טשושבח , ביבא Tel Avivצרת לת 

.34460< השדח הרודהמ   > שא תויח  םילשורי  הדוהיתועסמ  ןב  השמ  "טןייטשדלוג , םילשוריעשת

םיכרכ34461.  3 םילשורי -  הדוהיתועסמ  ןב  השמ  "אןייטשדלוג , צרת

לארשי34462. "א)תועסמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריצרת

השמ34463. לדנמתועסמ  םחנמ  ןב  השמ  "הםיובננט , )פרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

ןמינב34464. יבר  הלידוטמתועסמ  הנוי  ןב  "טןימינב  בובלכרת  Lvov

וינבו34465. הנידמ  השמ  יבר  םולשתועסמ  "ההנידמ , נשת

גרופשנגערמ34466. היחתפ  יבר  .אתועסמ  "זשינב , ןודנולטרת



ןמינב ז"ל34467. לש ר ' הלידוטמתועסמ  הנוי  ןב  "זןימינב  ןודנול Londonסרת

ןמינב34468. יבר  לש  הלידוטמתועסמ  הנוי  ןב  "גןימינב  גרובירפ Freiburg imמש

חרזמה34469. תוצראב  תפצ  חילש  בקעיתועסמ  ןב  לשיפ  לאיחי  "בןאמלטסק , ,שת םילשורי

לארשי34470. ינב  ןושרגיעסמ  "עןרעטש , שקאפרת

חריה34471. ןביעסמ  םייח  ףסוי  םימחר  הקטאלפוא ,
"וקחצי םילשורילרת

לארשי34472. ףסוייעסמ  לארשי  "טןימינב , קיל Lyckירת

םהיאצומל34473. בודםהיעסמ  באז  "דםיובנירג , קרבסשת ינב 

םלשוריב34474. השמדפסמ  ןב  ןימינב  ןתנוהי  ץיוורוה ,
יולה "טהדוהי  ,סרת םלשורי

לודג34475. יכדרמדפסמ  ןב  יבצ  והילדג  "בןייטשניבור , בוקרק Cracowנרת

לודג34476. "הדפסמ  הללצז ךש  "מ  ארגה ןרמ  "בלע  קרבסשת ינב 

לודג34477. ןמלזדפסמ  המלש  ןב  לאומש  "הךאברעיוא , םילשוריעשת

דואמ34478. דבכו  לודג  יכדרמדפסמ  ןב  ילתפנ  "צטנב , קת

רדנסכלאמ34479. יברה  לש  ורכזל  העמד -  הדוהידפסמ  רבוקמ , דוד -  םהרבא  ןמטוג ,
"דהשמ קרבשח ינב 

םייח34480. ץפחה  לעב  ןרמ  לע  הניקו -  ןהכהדפסמ  ילתפנ  ןב  ףסוי  "דץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

רמ34481. רזעילאדפסמ  םהרבא  ןב  ףסוי  "חקשמד , םילשורינשת

רמ34482. בילדפסמ  הירא  ןב  יכדרמ  "גםאטשנוול , ואלסרב Breslauצקת

רמ34483. םוחנדפסמ  "השטיביירט , הניוצקת

בר34484. םחנמדפסמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"השונאמ בובל Lvovעקת

"א34485. טילש ךש  "מ  ארגה ןרמ  אשנש  לאירזעדפסמ  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "טךש , קרבלשת ינב 

קחצי34486. תליהת  )דפסמ  וילע  ) קחצי הדוהי  "פרלדא , "דשת מח

םירורמת34487. קחצידפסמ  ןרהא  ןב  לארשי  "וןמדלוג , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

םירורמת34488. יבצדפסמ  דוד  ןב  באז  "ארגניז , בובל Lvovערת

םירורמת34489. ןבדפסמ  ןמלז  המלש  םירפא  טוגנייוו ,
בוד "אלאכימ  השרו Warsawערת

םירורמת34490. קחצידפסמ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  גרבדלוג ,
"זרזעילא הנליו Vilnaנרת

םירורמת34491. ףלוודפסמ  באז  ןב  רזעלא  "טןהכ , השרו Warsawצקת

םירורמת34492. ןרהאדפסמ  ןב  םולש  "דאנטוק , שקפ Paksנרת

םירורמת34493. הנוידפסמ  קחצי  ןב  ןמלז  המלש  "דרנגז , הימולוק Kolomyyaנרת

םירורמת34494. ןבדפסמ  ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,
יולה דוד  "חוהילא  הנליו Vilnaמרת

םירורמת34495. טילעארזיאדפסמ  ןימינב  ןב  לואש  ילארשי ,
( וילע "ו( םילשורינשת

םיכרכ34496.  2 םירורמת -  ןאמפילדפסמ  רזעילא  ןב  ביל  הדוהי  "א,ופאי , ,נרת אנליוו

לוחמל34497. קחציידפסמ  "פחוור , "דשת מח

םידיסחה34498. ריאמירופסמ  קחצי  ןב  לרב  "דטכר , םילשורישת

לארשי34499. ינב  ןרהארפסמ  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורימשת

םיכרכ34500.  2 ירצ > - טעמ   > רפוסה יבצרפסמ  קחצי  "ארפוס , םילשוריכשת



ימדקה34501. ןרהארפסמ  ןב  ריאמ  "דץראווש , ,שת םילשורי

םאבצ34502. ןרהארפסמ  ןב  שריה  יבצ  "טשלרימ , ןילרב Berlinמקת

םיכרכ34503.  33 אפייסל -  םיבלעשארפסמ  תבישי  םיבלעשץבוק 

םינואגה34504. באזתורפסמ  הדוהי  ןב  החמש  "גףסא , םילשוריצרת

םיניבה34505. ימי  הימחנתורפסמ  "הינולא , םילשורישת

היראגנואב34506. לארשי  םחנמתורפסמ  ןב  ילתפנ  םחנמ , "חןב  םילשוריישת

םייניבה34507. ימיב  תירבעה  תונשלבה  םירוביחירפסמ  - ץבוק  1916
"ל םילשורישת  - גרוברטפ

םיאריו34508. םיקידצ  יבצירפסמ  ןועמש  ןב  רסיא  "ורגילק , ביבאמשת לת 

.34509< ץיברת ךותמ   > ינפח ןב  לאומש  בר  ןמלקירפסמ  ןב  אגרש  "זןוסמרבא , םילשורישת

השרפהמ34510. בקעיןורסמ  "אןמרביולג , פשת

םיכרכ34511.  2 יירתורסמ -  ןב  "זלאומש  היצנוסש

תרסמה34512. יזנכשאתרסמ  יולה  רשא  ןב  "אוהילא  ךבצלוז Sulzbachלקת

יניסמ34513. ןתנתרסמ  ןב  ןושמש  לאירזע  םימודאשריה , הלעמ 

ארקמל34514. גיס  קחציתרסמ  ןב  דוד  "באנהכ , מרת

םיכרכ34515.  2 הדגאה -  והילאירתסמ  ןב  לדנמ  םחנמ  - ןאמלוו , "ד פרת
"ץ ,רת ביבא לת  - השרו

ץראה34516. םהרבארובעמ  "הרמר , םילשורינשת

.34517< םולש תבהא  תרודהמ   > קבי השמרבעמ  ןב  היכרב  ןרהא  "והנידומ , םילשורינשת

םיכרכ34518.  4 קבי -  השמרבעמ  ןב  היכרב  ןרהא  "טהנידומ , ,נקת גרבמעל

שטייט34519. ירבע  םע  קבי  השמרבעמ  ןב  היכרב  ןרהא  "דהנידומ , השרו Warsawלרת

םירהל34520. ןנחלארבעמ  קחצי  ןב  יבצ  בקעי  ןח , - "חןבא םילשוריישת

רמוחל34521. דגרבעמ  "טרגנלרא , םילשוריסשת

תוישוחל34522. ףסוירבעמ  ןב  קחצי  רזעילא  האנליא ,
"ץהמלש ,רת םילשורי

שוכ34523. ירהנל  ןהכהרבעמ  באז  ןב  םחנמ  "טןמדלו , משת

םייחה34524. ירואלגעמ  "זינברהש , םילשוריעשת

םייחה34525. קחצילגעמ  ןב  בקעי  "חבקעי , קרבעשת ינב 

הנשה34526. לאפרלגעמ  ןב  בייל  הדוהי  "גרעלטיוו , "דעשת מח

םיכרכ34527.  2 הנשה -  קחצילגעמ  ןב  בקעי  "חבקעי , קרבעשת ינב 

תודיסחה34528. רואב  הנשה  דומיללגעמ  "איקרפ  "דעשת בח רפכ 

םייח34529. ןנחלגעמ  "דןירג , קרבשח ינב 

בוט34530. םושרגלגעמ  ןב  ףסוי  "חויצנוק , יריק Chieriפש

םיכרכ34531.  3 בוט -  לאפרלגעמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז , - "קחצי  ערת ], בוקרטעיפ

םלשה34532. בוט  לאפרלגעמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז קחצי 

 - "א פרת
"ד ןילרב Berlinצרת

רוא34533. דודתולגעמ  ןב  ןאמפיל  "חרזעילא  השרו Warsawכרת

והילא34534. יבצילגעמ  ןרהא  ןב  והילא  "חרגניזלש , םילשורימשת

םיכרכ34535.  4 והילא -  יאדסחילגעמ  יולה  דוד  ןב  והילא  "טיולה , ןולקשאסשת



םיכרכ34536.  6 םייחה -  לאומשילגעמ  "זימלשורי , םילשוריסשת

רשי34537. והיעשיילגעמ  "יץיבולאפר , ביבאשת לת 

קדצ34538. השמילגעמ  "טרבוסוק , היקלחמשת תיב 

הרותה34539. לע  קדצ -  לאקזחיילגעמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "דטנאפ , מרת

יולה34540. ןימינב  יבר  "ת  וש קדצ -  ריאמילגעמ  ןב  ןימינב  "סיולה , םילשורישת

קדצ34541. םייחילגעמ  ןב  לאירבג  "ורלימ , שקפ Paksנרת

ץיקה34542. ימיל  תוכלה  ץבוק  קדצ -  םשילגעמ  ןפרווטנאםוליעב 

םיכרכ34543.  4 קדצ -  דועסמילגעמ  ןב  בקעי  "מאריצחיבא , הנבידשת

םיכרכ34544.  5 ראובמה > -  > קדצ לאקזחיילגעמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "חטנאפ , סשת

םיכרכ34545.  2 ראובמה > -  > קדצ דועסמילגעמ  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םינתיאה34546. חרי  שדחה -  קדצ  לאקזחיילגעמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "גטנאפ , קרבפשת ינב 

הריצק34547. בונאימילגעמ  ןהכה  השמ  ןב  בקעי  "זכ"ץ , גרובמוה Homburgקת

ןברוחו34548. םוצ  ימי  הנשל -  ביבסמ  ןהכהםילגעמ  םייח  המלש  "דרניבא , לאשח תיב 

םהרבא34549. יבצינדעמ  םייח  ןב  םהרבא  "חרגיליוו , דאוקיילסשת

םהרבא34550. םהרבאינדעמ  "הרגנ , וקיסקמעשת

שיא34551. והילאינדעמ  ןב  ןתיא  "בןשוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ34552.  4 ץרא -  הדוהיינדעמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
ביל

 - "ד שת
"ב םילשוריישת

םיכרכ34553.  2 השדח - > הרודהמ   > תומורת א ץרא  הדוהיינדעמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"דביל םילשוריעשת

רשא34554. םהרבאינדעמ  ןב  רשא  "זןאמניילק , בובלצקת  Lvov

םיכרכ34555.  2 רשא -  םהרבאינדעמ  ןב  רשא  - םיובנזור , "ז טשת
"ז ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ34556.  6 רשא -  לאכימינדעמ  הדוהי  ןב  יבצ  רשא  "דרצנול , םילשוריעשת

םיכרכ34557.  15 רשא -  לישנאינדעמ  רשא  "דץרווש , שמששח תיב 

םיכרכ34558.  2 רשא -  החמשינדעמ  לאומש  ןב  לישנא  רשא  ןיילק ,
"אםנוב םילשוריעשת

םירואיב34559. סחנפינדעמ  ןדע  "טןמדלוג , סשת

דכ34560. א- "ע - >  וש  > לאינד לאינדינדעמ  "דינבלפ , םילשוריעשת

םיכרכ34561.  2 לאינד -  לאינדינדעמ  "דינבלפ , םילשוריסשת

םיכרכ34562.  14 תבש א -  "ע > וש  > לאינד לאינדינדעמ  "עינבלפ , םילשורישת

םיכרכ34563.  4 ךלמה -  בקעיינדעמ  ןב  הידבוע  םילשוריאעשתףסוי ,

תישארב34564. ןחלשה -  ריאמינדעמ  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "חרגה , קרבסשת ינב 

םיכרכ34565.  6 ןחלשה -  ןהכהינדעמ  לאילמג  ןב  יול  "חץיבוניבר , םילשורימשת

תומש34566. הרותה -  םייחינדעמ  לאפר  "חדלבייז , םילשוריעשת

הרותה34567. ןדיעינדעמ  הידבוע  "אהידעס , הנימינבפשת

םיכרכ34568.  3 םייח -  ריאמינדעמ  ןב  ןמלז  םייח  "טןהכ , נשת

בוט34569. םוי  תודיסחהינדעמ  רוא  "גןוכמ  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ34570.  19 בוט -  םוי  לארשיינדעמ  בקעי  ןב  בוט  םוי  "זרגנז , קרבסשת ינב 

לאומש34571. ןורכז  ףסוי -  )ינדעמ  ךרוע  ) לארשי "דןמדירפ , םילשוריסשת

הלימ34572. תירב  ףסוי -  יחינדעמ  ףסוי  בוט , "אןמיס  םילשוריעשת



לארשי34573. לארשיינדעמ  "חלטייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ34574.  8 ןהכ -  ןהכהינדעמ  סחנפ  השמ  ןב  ילתפנ  "וץישפוק , קרבסשת ינב 

ךלמ34575. ןרהאינדעמ  ןב  ביל  הירא  "ברגנילטטע , ביבאכשת לת 

א34576. ךלמ -  ינרותינדעמ  "חץבוק  קרבמשת ינב 

ו34577. ךלמ -  "בץבוקינדעמ  קרבסשת ינב 

ךלמ34578. קחציינדעמ  יול  םייח  ןב  רשא  "חןהכ , Lodzצרת זדול '

ךלמ34579. קחציינדעמ  ןב  ןועמש  רשא  "ויחרזמ , הסוס Sousseשת

ףסכה34580. תודוקנ  ךלמ -  המלשינדעמ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

"ן34581. רהומ יטוקיל  לע  ךלמ -  החמשינדעמ  ןמחנ  םהרבא  "חרלדנהצייו , םילשוריסשת

"ו34582. עשת ךלמ -  "ותונוילגינדעמ  "דעשת מח

םיכרכ34583.  3 ךלמ -  ריאמינדעמ  ןב  והיעשי  רשא  - ץיוורוה , "ג ערת
"ד בוידרב Bardejovערת

.345842 השדח - > הרודהמ   > חספ לש  הדגה  ךלמ  ינדעמ 
ריאמםיכרכ ןב  והיעשי  רשא  "הץיוורוה , עשת

תוכלמ34585. "בץבוקינדעמ  סרייאסשת סונאוב 

םיכרכ34586.  3 םיכלמ -  ןהכהינדעמ  לאילמג  ןב  יול  "דץיבוניבר , םילשוריסשת

השמ34587. בודינדעמ  השמ  "דהפי , דווקילשח

ןתנ34588. ןתנינדעמ  "וגרבדלוג , ןולוחנשת

םיכרכ34589.  3 רפוס -  ןנחויינדעמ  ןב  םחנמ  אביקע  "פרפוס , קרבשת ינב 

לאפר34590. םייחינדעמ  לאפר  "ודלבייז , םילשוריעשת

.34591< רשא ינדעמ   > תבש םהרבאינדעמ  ןב  רשא  "חןאמניילק , םילשורילשת

תבש34592. םהרבאינדעמ  ןב  קחצי  "בקיפוט , קרבפשת ינב 

םהרבא ג34593. לש  עבטמ  וא  ןחלוש  דודינדעמ  בקעי  ןב  םירפא  םהרבא  "דגניזאר , הפיחשח

ןוממ34594. תקזחו  תוקיפסה  תגהנה  יש -  השמינדעמ  ןב  בקעי  "בעדימש , דודשאעשת

המלש34595. דודינדעמ  ןרהא  ןב  ןמלז  יבצ  "חףנאה , אנליוסרת

םיכרכ34596.  2 המלש -  הדוהיינדעמ  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
דוד לאימחרי  דירפ , "וביל -  םילשוריעשת

םיכרכ34597.  2 המלש -  דודינדעמ  ןב  המלש  "טקוימאלש , עשת

לאומש34598. ךורבינדעמ  השמ  ןב  לאומש  "גגרבצרה , סשת

םיכרכ34599.  6 לאומש -  דגינדעמ  ןב  לאומש  "וץיבורט , ןויצלמשת ןושאר 

ףסויםינדעמ34600. ןב  גילז  רשא  - רמרק , "ו פרת
"ז ירוגליב Bilgorajפרת

םיונע34601. יחדדועמ  המלש  ןב  הדוהי  "דיעלקלא , Wienכרת

םיכרכ34602.  2 תדה -  ןרהאזועמ  ןב  עשוהי  "דרלה , םילשורינשת

םיה34603. והילאזועמ  ןב  קחצי  "אתוילגרמ , הנליו Vilnaלרת

דומלתה34604. והילאזועמ  ןב  קחצי  "טתוילגרמ , השרו Warsawכרת

הסחמו34605. בדזועמ  ןב  המלש  "אלטרבלה , "דפשת מח

ייח34606. דבאעזועמ  ןב  המלש  "ההניוות , ןגנשת תמר 

תומש34607. תישארב , ייח -  הדוהיזועמ  "דרטומלרפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ייח34608. היעשיזועמ  וב  רזוע  םייח  "וראלק , קרבעשת ינב 

םייח34609. הדוהיזועמ  לאירזע  ןב  בקעי , םייח  "דץליפ , קרבסשת ינב 



םייח34610. םייחזועמ  "מןהכה , ביבאשת לת 

רוצ34611. יזועזועמ  "דהציווש , הנויעשת רפכ 

ישאר34612. םירפאזועמ  "זירזוע , קרבנשת ינב 

הרות34613. לש  והילאהמלועמ  םהרבא  ןב  יבצ  "דןלפק , םילשורילשת

םירופיס34614. היאמתפלועמ  'י , "חגנט םילשוריעשת

םיריפס34615. םהרבאתפלועמ  ןב  המלש  םיסנ  "ויזאגלא , םילשוריטשת

.34616< השדח הרודהמ   > םיריפס םהרבאתפלועמ  ןב  לאומש  "זיתפרצ , דולנשת

םיריפס34617. לואשתפלועמ  ןב  ףסוי  וסוס  "בןהכה , םילשוריבשת

םיכרכ34618.  2 "ח - > ודהמ  > םיריפס םהרבאתפלועמ  ןב  המלש  םיסנ  "דיזאגלא , םילשוריעשת

הירא34619. םהרבאןועמ  ןב  ביל  הירא  ץיבוקניב ,
"והמלש השרו Warsawמרת

תוכרב34620. הכרבה -  לכימןועמ  לאיחי  "זןרטש , םילשורינשת

תוכרבה34621. יולהןועמ  ףסוי  ןב  הנוי  לארשי  - אדנאל , "ה עקת
"ו עקת

טרופנריד
Dyhernfurth

םיכרכ34622.  2 תוכרבה -  ןבוארןועמ  "הוניינפמק , םילשוריעשת

םירובגה34623. .א יתונועמ  "וןייטשנרב , קרבעשת ינב 

םיללכה34624. ףסאמו  ןורכז  ןורכזררועמ  "חררועמ  םילשורימרת

תונחמה34625. ףסאמו  ןורכז  ןורכזררועמ  "זררועמ  הנוטלא Altonaפת

םינישי34626. ומשררועמ  עדונ  "באל  ביבאכשת לת 

םינשי34627. שטירזממררועמ  בקעי  ןב  יכדרמ  "וןאמדירפ , השרו Warsawפרת

םינשי34628. קיזייאררועמ  קחצי  "וטאטשנזייא , השרו Warsawפרת

םינשי34629. ורבחמררועמ  םש  עדונ  "דאל  "דשח מח

םילשוריל34630. הריאמוהזעמ  קחצי  "וב"ר , הוקתעשת חתפ 

שבד34631. ןאמילסטעמ  ןב  דוד  "חןושש , דרופסקוא Oxfordפרת

בקעי34632. תיב  שבד -  המלשטעמ  ןב  בקעי  "גינמחנ , םילשוריסשת

שבד34633. היראטעמ  "אלובוס , פשת

םיכרכ34634.  3 שבד -  דודטעמ  קחצי , "טןב  םילשורינשת

םיכרכ34635.  2 הברהמ -  ריאמטעמ  ןב  ךורב  םילשוריץכ ,

םימ34636. ריאמטעמ  קחצי  עדיוהי , "זןב  םילשורינשת

םימ34637. קחציטעמ  ןב  השמ  "גאייטע , םילשורילשת

םימ34638. םיראמטעמ  ריאמ  "אסענגאמ , םילשוריעשת

.34639< השדח הרודהמ   > םימ קחציטעמ  ןב  השמ  "טאייטע , םילשורינשת

םימ34640. השמטעמ  ןב  ףסוי  דולופאנכ ,

םיכרכ34641.  2 םימ -  ןהכהטעמ  ןמחנ  ןב  "זםהרבא  יקינולש Salonikaלרת

םיכרכ34642.  2 םימ -  רזעילאטעמ  ןב  והילא  "גהסיוס , הלופעסשת

הבורממ34643. דודטעמ  בקעי  ןב  יכדרמ  "חןליא , םילשוריעשת

םיכרכ34644.  2 רואה -  ןמ  והילאטעמ  "זףלוו , "דעשת בח רפכ 

ירצ34645. יבצטעמ  ףסוי  ןירפלייה , - "טטרפלה םילשורילשת

ירצ34646. המלשטעמ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 



םיכרכ34647.  7 ירצ -  ןהכהטעמ  םייח  ןב  והילא  "טץכ , םילשוריעשת

םיכרכ34648.  5 סולקנוא -  םוגרת  לע  ירצ  באזטעמ  בקעי  "בבל , םילשוריסשת

לואש34649. אבא  "צ  ברגה לע  ריעזמ  םיווק  םשטעמ  "דםוליעב  "דשח מח

ןח34650. דודהטעמ  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

ילתפנ34651. יבצהטעמ  ןב  ילתפנ  "דרביירש , ןידרונילק Kleinwardeערת

הלהת34652. המלשהטעמ  ןב  בקעי  "חחקר , ונרוויל Livornoירת

א34653. תבא -  ופיןייעמ  ביבא  לת  הרות  ינב  דוגיא  "דןואטיב  ביבאעשת לת 

עשילא34654. ןורכזןייעמ  "ארפס  "דסשת מח

םינג34655. והילאןייעמ  ןב  אביקע  "זינרט , ץמ Metzכקת

םיכרכ34656.  2 בתכה - > ןוכמ   > "ד וי "ח , וא םינג  יכדרמןייעמ  "וידאבע , םילשורימשת

םיכרכ34657.  5 םינג -  ןושמשןייעמ  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ב סשת
"א "דעשת בח רפכ 

דוד34658. "גטוקילןייעמ  םילשוריסשת

דוד34659. בולעלןייעמ  יקידצ 

דוד34660. בולעלןייעמ  בקעי  רוא  "דתודוסמ  םילשוריסשת

הכרבה34661. םיטקולמןייעמ  "גםירמאמ  םילשורינשת

הכרבה34662. "דץבוקןייעמ  "דשח מח

םיכרכ34663.  5 םייחה -  )ןייעמ  זנאצ ץילראג -   ) הרות ישודיח  "טץבוק  קרבנשת ינב 

המכחה34664. "דןייעמ  מקת .המכחה  "דןיעמ  בולקש Shklovמקת

המכחה34665. דודןייעמ  ןב  יבצ  "זרשא  הזרוגדופ Podgorzeנרת

הדנ34666. הרהטה -  םחנמןייעמ  "זץירוק , רתיבסשת

תובותכ34667. אמוי , םוקמה -  ריאיןייעמ  "חליטרסו , לאעשת תיב 

םיכרכ34668.  3 רפוסה -  תיבוןייעמ  "ס  תחה תרות  יזנגמ  ץבוק 
"טושרדמ קרבסשת ינב 

תבשה34669. והילאןייעמ  ןב  לאונמע  דודשאיבוקעי ,

חולישה34670. ךורבןייעמ  "דהנאת , םילשוריעשת

חולישה34671. םלושמןייעמ  םייח  "דרדיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ34672.  2 דומלתה -  רנבאןייעמ  ןב  לאקזחי  ןוני  "וןהכ , םילשוריעשת

תישארב34673. יח -  .רןייעמ  סקז , .ש -  "גםורטשרבליז , נשת

םיכרכ34674.  6 םייח -  שיבאןייעמ  םהרבא  ןב  םייח  "חרונש , קרבלשת ינב 

םיכרכ34675.  2 םייח -  דודןייעמ  "אינאמצ , םילשוריעשת

רהוט34676. יבצןייעמ  ןב  ןונמא  "בןהכ , קרבסשת ינב 

בקעי34677. ץיוורוהןייעמ  תחפשמ  "זץבוק  עשת

השמ34678. םשןייעמ  "בםוליעב  רפססשת תירק 

תבש34679. יולהןייעמ  המלש  ןב  לאירא  ארזע  "בהשטק , "דפשת מח

ברחש34680. )ןייעמ  וילע  ) יבצ "דןמטוג , ביבאלשת לת 

םיסנו34681. םולש  םולשןייעמ  "דןלטא , ביבאשח לת 

לאומש34682. דודןייעמ  ןב  ריאמ  לאומש  "חסייו , תיליעעשת ןיעידומ 

םיחספ34683. םימ -  הדוהיונייעמ  רמע , ףסוי מ -  העושי 

םייחה34684. לאומשתונייעמ  ןשוש ,)  ) "דרגרבנזור םילשורישח



המכחה34685. יכדרמתונייעמ  "עולגזובא , קרבשת ינב 

םיכרכ34686.  3 תודיסחה -  "אץבוקתונייעמ  קרבנשת ינב 

חכ34687. םירה -  םילשוריתונייעמ  ליהעווז  תודסומ 

םיכרכ34688.  2 דומלתה -  םיריעצלתונייעמ  דומלתה  תיב  "חתבישי  םילשורילשת

םיכרכ34689.  2 דומלתה -  לאומשתונייעמ  ןשוש ,)  ) - רגרבנזור "א "דפשת מח

םיכרכ34690.  2 "אךיתונייעמךיתונייעמ -  פשת

ךיתווצמ34691. ךרד  דומיל -  תרבוח  "דךיתונייעמךיתונייעמ  םילשורישח

םגא34692. ןהכהינייעמ  ריאמ  םהרבא  "גרצנאלג , ןפרווטנאסשת

םיכרכ34693.  3 םייחה -  רשאינייעמ  ןב  םירפא  םייח  "דקישטייז , םילשורימשת

העושיה34694. דודינייעמ  יכדרמ  ןב  ךנעה  ךונח  "גרימדול , םילשורינשת

העושיה34695. םוחנינייעמ  ןב  השמ  "טןגובנלנצאק , ןימד Frankfירת טרופקנרפ 

העושיה34696. ןבינייעמ  ןויצ  - ןב עשוהי  םייח  יקסבוסוק ,
ילבא "זםהרבא  םילשורינרת

םיכרכ34697.  2 העושיה -  לארשיינייעמ  בקעי  "חיסאגול , םילשוריסשת

םיכרכ34698.  2 העושיה -  קחציינייעמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , משת

טפשמה34699. העושיינייעמ  ןב  בקעי  םיסינ  "בהייטע , םילשוריפשת

הכונח34700. חולשה -  ןיזדארינייעמ  תראפת  "דדעשתןוכמ  מח

םיכרכ34701.  3 הרותה -  העושיינייעמ  ןב  בקעי  םיסינ  "זהייטע , םילשורינשת

רהוט34702. והילאינייעמ  ןב  לאונמע  "חיבוקעי , דודשאעשת

םירדנ34703. תומבי , עשוהי -  ףסויינייעמ  עשוהי  "עגרבדלוג , םילשורישת

םיכרכ34704.  6 בקעי -  רזעילאינייעמ  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשדלוג ,
דווקילקחצי

םיכרכ34705.  4 םימ -  הדוהיינייעמ  ןב  ךונח  "סןהכ , םילשורישת

םיכרכ34706.  2 ארקמ -  קחציינייעמ  םייח  "גלאימח , םילשורימשת

םיכרכ34707.  2 "י -  שר לאקזחיינייעמ  "הרפוס , "דעשת בח רפכ 

הליעמ34708. םלשה -  ןתנ  קח  ןרהא -  ןתנליעמ  ליגרוב , סחנפ -  ןב  ןרהא  "דרעזעל , סשת

םיכרכ34709.  2 והילא -  .ןאמילסליעמ  ןב  והילא  "וינמ , םילשוריכשת

הליעמ34710. הדוהי -  דווקיילליעמ  הובג  שרדמ  "בתיב  דווקילפשת

םיכרכ34711.  2 בקעי -  הברליעמ  ' גמ םהרבא  ןב  בקעי  "בןהכ , הבר Djerbaערת ג'

הליעמ34712. עשי -  השמליעמ  ןב  היעשי  "חרגרבנייש , תיליעעשת רתיב 

.34713< ןרהא ןורכז   > הקדצ והילאליעמ  ןב  הנוי  "חרפוסדנאל , עשת

.34714< השדח הרודהמ   > הקדצ והילאליעמ  ןב  הנוי  "חרפוסדנאל , הינתנסשת

םיכרכ34715.  2 הקדצ -  והילאליעמ  ןב  הנוי  "הרפוסדנאל , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ34716.  5 הקדצ -  ןהכהליעמ  המלש  םהרבא  ןב  "אוהילא  רימזיא Izmirצת

עשי34717. ידגבו  שדק  ןבליעמ  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"חקחצי םילשורימרת

םיכרכ34718.  2 ןיע > - ילע  תרודהמ   > עשי ידגבו  שדק  ןבליעמ  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"חקחצי תפצסשת

םיכרכ34719.  2 שדוק -  ןדיעליעמ  "פןייד , םילשורישת

ןטק34720. לאיחיליעמ  רזעילא  ןב  לאומש  "אטטשנוק , רפסעשת תירק 

"ה34721. ניק ךורבליעמ  ןב  ףסוי  "דיצנמלא , וי Reggioפקת ' גר



א34722. לאומש -  לפמיגליעמ  יכדרמ  ןב  לליה  לאומש  כ"ץ ,
"עןהכה ובירג Grajevoרת

לאומש34723. בקעיליעמ  ןב  לאומש  םייח  "הןיטנרולפ , יקינולש Salonikaפת

לאומש34724. לאומשליעמ  "זסנמייס , םילשורינשת

לאומש34725. )ליעמ  ויתודוא  ) לאומש "הןאדיע , קרבסשת ינב 

לאומש34726. החמשליעמ  ןמחנ  םהרבא  "ארלדנהצייו , םילשוריעשת

.34727< ליעמה ינומעפ   > לאומש םהרבאליעמ  ןב  לאומש  "זאריפש , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ34728.  4 לאומש -  ןרהאליעמ  לאומש  "אץיבלדוי , םילשוריעשת

םיכרכ34729.  2 לאומש -  לאיחיליעמ  ןב  דוד  לאומש  "היגנילוטוא , היצנו Veniceסת

הרותה34730. לע  לאומש  ןרהאליעמ  לאומש  "טץיבלדוי , םילשוריסשת

לאומש34731. לש  )וליעמ  וילע  ) ןרהא לאומש  "חץיבלדוי , קרבנשת ינב 

הנומא34732. םהרבא -  יולהןיעמ  םרמע  םהרבא  "דךוק , "דשח מח

םינג34733. םיסנןיעמ  ןב  לאומש  "טתונסמ , ןילרב Berlinמרת

םינג34734. לאומשןיעמ  ןב  רזעילא  הליבא , "ויד  ונרוויל Livornoסקת

.34735< ןירדהנסה ןג   > םינג לאומשןיעמ  ןב  םחנמ  דוד  - דראנייד , "ו פרת
"ז םילשוריפרת

םינג34736. היננחןיעמ  ןב  ןבואר  "איחרזמ , אטשוק Istanbulפת

םינג34737. בקעיןיעמ  ןנחלא  ןב  לאומש  "גיטלוויקרא , היצנו Veniceיש

םינג34738. לאומשןיעמ  ןב  םחנמ  דוד  - דראנייד , "ו פרת
"ז םילשוריפרת

םינג34739. םהרבאןיעמ  ןב  םיקילא  "גטראה , ןילרב Berlinסקת

םינג34740. הדוהיןיעמ  "ארוגנד , םילשוריסשת

םינג34741. יכדרמןיעמ  "דןימי , םילשורישח

תובותכ34742. םינג -  סחנפןיעמ  ןב  ףסוי  והיקזח  "סרביירש , םילשורישת

.34743< םייחה רוא  שורד  לע   > םינג בונידמןיעמ  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ס- קרבשת ינב 

םינג34744. המלשןיעמ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבמשת ינב 

םירבד34745. םינג -  ריאמןיעמ  ןב  המלש  "טןילוסא , קרבעשת ינב 

.34746< השדח הרודהמ   > םינג םהרבאןיעמ  ןב  םיקילא  "פטראה , הלופעשת

תחא34747. ףכ  םינג -  ןומימןיעמ  "דהכלמ , קרבמשת ינב 

םיכרכ34748.  3 םינג -  בקעיןיעמ  ןב  יכדרמ  - ידאבע , "ח ישת
"א םילשוריכשת

םיכרכ34749.  3 םינג -  קחציןיעמ  "אדנרא , םילשוריעשת

םיכרכ34750.  2 םינג -  ןרהאןיעמ  ןב  ןסינ  "וןוסנורהא , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ34751.  2 םינג -  והיעשיןיעמ  ןתנ  ןב  בקעי  השמ  הידבז ,
יולה

 - "ד סרת
"ד הנליו Vilnaערת

םיכרכ34752.  2 םינג -  ןושמשןיעמ  ןב  קחצי  "בגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ34753.  3 רצואה -  תוחתפמהןיעמ  חונעפ  "בלעפמ  "דעשת מח

הכרבה34754. יכדרמןיעמ  ןב  קחצי  .]ץיפיל , "א ערת ], בוקרטעיפ

םיכרכ34755.  5 הכרבה -  תודיסחוןיעמ  הרותל  "דץבוק  םילשוריסשת

תוכרבה34756. לאנתנןיעמ  השמ  "טןייר , חרפתעשת



םייחה34757. רורדןיעמ  והילא  "טינש , דעלאסשת

םיכרכ34758.  2 םייחה -  יבצןיעמ  ןב  ןונמא  "טןהכ , קרבסשת ינב 

המכחה34759. היראןיעמ  םהרבא  ןב  ףסוי  השמ  ףראש ,
"דביל בובל Lvovצקת

המכחה34760. המכחהןיעמ  "וןיעמ  השרומרת

המכחה34761. דרפסןיעמ  שוריג  תפוקתמ  ןומדק  "טםכח  םילשורינשת

המכחה34762. ריאמןיעמ  םהרבא  ןב  יבצ  םייח  חנ  "דןילרב , םיהלדר Roedelheimסקת

"ר>34763. ופד  > המכחה "אןיעמ  ית .המכחה  "אןיעמ  םדרטשמאית
Amsterdam

.34764< בקעי תיב  ע"פ   > המכחה .המכחהןיעמ  ןיעמ  בקעי -  יקסבוקרטויפ ,
- "ת"ש םילשורישת

םיכרכ34765.  3 המכחה -  .)ןיעמ  "י ראה  ) המלש ןב  קחצי  אירול ,
ול "הסחוימ  בובל Lvovלרת

םיכרכ34766.  2 םשה -  קקחו  בל  ירקח  םע  המכחה  ףסויןיעמ  ןב  השמ  קחצי  "זרגנלרא , םילשוריסשת

םיכרכ34767.  7 תודיסחה -  )ןיעמ  ךרוע  ) םחנמ "דןמטוג , םילשוריכשת

ערואמה34768. םיסנןיעמ  ןב  דוד  "גןהכ , "דעשת מח

הרותה34769. םשןיעמ  "חםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ34770.  6 הרותה -  "זץבוקןיעמ  קרבכשת ינב 

םיכרכ34771.  3 הרותה -  לישעהןיעמ  עשוהי  "טיולב , םילשורימשת

תוכמ34772. דומלתה -  ףסויןיעמ  "איקסנישרק , םילשוריסשת

ןוילע34773. ןימי  המח -  ירהז  לחנו -  המלשןיעמ  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

םייח34774. ןהכהןיעמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "הקוק , הירבטסשת

םייח34775. השמןיעמ  בקעי  ןב  ןולובז  םייח  "פ , "בלרח ןויצלכשת ןושאר 

םיכרכ34776.  2 םייח -  םייחןיעמ  ןב  ףלוו  באז  רעב  בוד  - ץישביל , "ד לרת
"ח הנליו Vilnaלרת

םיכרכ34777.  5 םייח -  לאכימןיעמ  "הןהירז , הינתנמשת

םייח34778. ראב  םייח , ילחנ  םייח , השמןיעמ  בקעי  ןב  ןולובז  םייח  "פ , "הלרח םילשורינשת

ןח34779. דודןיעמ  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , ישת

רוהט34780. םייחןיעמ  השמ  ןב  ביני  "וריסנ , םילשוריעשת

םיכרכ34781.  2 רוהט -  ריאמןיעמ  ןב  ףסוי  "זיגיג , םילשוריעשת

םלשה34782. הרהט  בקעיןיעמ  ןב  דוד  "חינרהט , תיליענשת רתיב 

םיכרכ34783.  2 ףסוי -  והיעשיןיעמ  טוהוק ,

קחצי34784. לארשיןיעמ  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"סרסיא םילשורישת

םימ34785. והילאןיעמ  "דטובחוב , שמשעשת תיב 

םיכרכ34786.  2 םימ -  בקעיןיעמ  ןב  יכדרמ  - ידאבע , "ב מרת
"ו םילשורימרת

ךרד34787. הנוריגמ , "ע  רל תוריפס  רשע  רואיב  השמ -  ןיעמ 
םשלה יבתכמ  השמהנומא , "אץש , םילשוריעשת

םיכרכ34788.  2 חצנ -  רזעילאןיעמ  "טףוהשיפ , קרבנשת ינב 

א34789. אבה -  םלוע  םהרבאןיעמ  "ביול , תיליעעשת ןיעידומ 

אבה34790. םלוע  םשןיעמ  םוליעב 



הרופצ34791. ןג  לאפר -  יולהןיעמ  קודצ  ןב  לאפר  "גץיבופלוו , םילשורילשת

המלש34792. המלשןיעמ  "דןויה , םילשורישח

הליפת34793. והילאןיעמ  ןרהא  ןב  ןושרג  "חףונ , לשת

םיכרכ34794.  6 הרות -  לש  ןרהאהניעמ  ןב  אשוז  רדנסכלא  ןאמדירפ ,
עשוהי

 - "ו טשת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ34795.  12 הארוהותוניעמ -  ךוניח  ינינעל  "דףסאמ  םילשורישח

תבשב34796. לחש  חספ  ברע  םהרבא -  םהרבאתוניעמ  ןב  רזעילא  יכדרמ  רנייל ,
יולה "גםהרבא  לשת

הנומאה34797. רזעילאתוניעמ  "בןמסרפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ34798.  7 טשפה -  ןהכהתוניעמ  בוד  "בקניפ , עשת

החמשה34799. ליהעווזתוניעמ  תיבל  "ק  הובר "גתוניעממ  םילשוריסשת

םוהתה34800. קחציתוניעמ  "זיזנכשא , דווקילעשת

הרותה34801. לאומשתוניעמ  ןשוש ,)  ) "חרגרבנזור קרבסשת ינב 

הרהט34802. סינמתוניעמ  םחנמ  "הקנאלב , םילשוריעשת

המכחה34803. השמיניעמ  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , השרו Warsawלרת

םיכרכ34804.  3 השדח > - הרודהמ   > המכחה השמיניעמ  ןב  ביל  הירא  "בץניצ , דודשאסשת

םינתיאה34805. חרי  העושיה -  עשוהייניעמ  "בקלופ , םילשוריעשת

העושיה34806. עשוהייניעמ  "דןייטשנלרק , םילשוריפרת

.34807< השדח הרודהמ   > העושיה הדוהייניעמ  ןב  קחצי  "זלאנברבא , ןולקשאעשת

העושיה34808. ןהכהיניעמ  ריאמ  ןב  עשוהי  "גןאלפאק , ,ערת אנליוו

םיכרכ34809.  2 העושיה -  הדוהייניעמ  ןב  קחצי  "אלאנברבא , הררפ Ferraraיש

םיכרכ34810.  2 העושיה -  ןמלזיניעמ  לאיתוקי  ןב  קחצי  בקעי  יודנאל ,
"ביולה השרו Warsawנרת

םיכרכ34811.  4 העושיה -  קחצייניעמ  "גץיבורדנומ , משת

םיכרכ34812.  4 העושיה -  השמיניעמ  ןב  קחצי  - ץיבורדנומ , "ט לשת
"ט משת

םיכרכ34813.  4 העושיה -  אלאיביניעמ  ידיסח  "אןואטב  םילשורימשת

םיכרכ34814.  2 םימה -  יכדרמיניעמ  השמ  "ןרגעטש , קרבשת ינב 

תותירכ34815. דומלתה -  )יניעמ  טקלמ  ) קחצי "ג , "אבלר םילשורילשת

ב34816. םייח -  בקעייניעמ  םייח  - ראוטיל , "ג פרת
"ג, ,צרת הזמול

עשוהי34817. ןרהאיניעמ  ןב  עשוהי  "טרלה , הנליו Vilnaלרת

העושי34818. ןהכהיניעמ  "והעושי  סינות Tunisסרת

תועושי34819. ןביניעמ  ןועמש  ןתנוהי  םימואת , - לקנרפ
בובלת"רבקעי

םימ34820. ןביניעמ  לכימ  לאיחי  השמ  ןאמליש ,
"חלאומש הנליו Vilnaנרת

.34821< םימ הוקמ   > םימ הדוהייניעמ  ןועמש  "נרעדפנאפ , םילשורישת

םיכרכ34822.  2 תודהיה -  יולהירקיעמ  לישעה  עשוהי  "חץיברוה , "דמשת שח

וקאני34823. םיתמ  היחתפריעמ  ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , ביבא Tel Avivכשת לת 

ןירוח34824. תיב  טספדובהלעמ  .ח  " כרת .חספ  לש  "חהדגה  טספדוב Budapestכרת

ןשע34825. ןנחלאהלעמ  לאפר  ןב  יכדרמ  "גץיבוניבר , קרבלשת ינב 



והילא34826. ןהכהתולעמ  המלש  םהרבא  ןב  "גוהילא  דודשאעשת

םיכרכ34827.  2 והילא -  והילאתולעמ  "דיקירש , םילשורישח

הדגאבו34828. הכלהב  לארשי  ץרא  ךורבתולעמ  "באנהכ , םילשוריפשת

תואווקמב34829. םייחתולעמ  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"פסורדוט םילשורישת

םיכרכ34830.  3 ןיסחויה -  םחנמתולעמ  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"דשונאמ םילשוריסשת

.34831< השדח הרודהמ   > תודמה לאיתוקיתולעמ  ןב  לאיחי  "גוינע , םילשוריסשת

.34832< םייח תורוא  ןוכמ   > תודמה לאיתוקיתולעמ  ןב  לאיחי  "גוינע , םילשוריסשת

םיכרכ34833.  2 תודמה -  לאיתוקיתולעמ  ןב  לאיחי  "ווינע , ךבנפוא Offenbachעת

הליסמה34834. םחוריתולעמ  ןב  "חגרובזניג , תיליעעשת ןיעידןמ 

הוקמה34835. ןמלזתולעמ  בקעי  ןב  ןתנוי  "חשריק , תורדשעשת

הנשמה34836. םייחתולעמ  תעד  "אןוכמ  םילשוריעשת

םיקידצה34837. קחציתולעמ  ןב  םהרבא  "חםלסמא , םילשורימשת

לאקזחי34838. תפומ  הקדצה -  בילתולעמ  ןמחנ  ןב  השמ  ןימינב  "דןייטשנרב , קרבשח ינב 

הקדצה34839. קחציתולעמ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  גרבדלוג ,
"ארזעילא הנליו Vilnaערת

.34840< אתיירוא רקי  הרות , רוא   > הרותה ןמלזתולעמ  המלש  ןב  "בםהרבא  םילשורישת

םיכרכ34841.  6 הרותה -  ןמלזתולעמ  המלש  ןב  "חםהרבא  לשת

הוצמהו34842. הרותה  אגרשתולעמ  ןב  לואש  םלושמ  "זןאמדרוא , ןדיק Kedainiaiצרת

הליפתה34843. בילתולעמ  ןמחנ  ןב  השמ  ןימינב  "טןייטשנרב , קרבנשת ינב 

הבושתה34844. בילתולעמ  ןמחנ  ןב  השמ  ןימינב  "מןייטשנרב , קרבדשת ינב 

המלשל34845. םייחתולעמ  השמ  ןב  המלש  "ליקציטבולס , ביבאשת לת 

המלשל34846. ודבודמתולעמ  ףסוי  ןב  המלש  "הןהכ , םילשורימשת

הקבר34847. עשוהיתולעמ  ןרהא  "דןיספ , "דשח מח

המלש34848. ןואגתולעמ  "חיאה  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ34849.  2 אתבש -  רעבודילעמ  יכדרמ  "דםלהליו , וטנרוטעשת

.34850< רושע ילעמ   > השמתוילעמ י תכרב  תבישי  "חןואטיב  םילשורימשת

םיכרכ34851.  27 השמתוילעמ -  תכרב  תבישי  "מןואטיב  םילשורישת

תבשב34852. קחציתוילעמ  יול  "דןירפלה , םילשורימשת

םיכרכ34853.  41 שדוקב -  רוצןילעמ  ימרכ  הריחבה -  תיב  "טללוכ  נשת

תבשב34854. תיטמטוא  הכלהתילעמ  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "טןוכמ  םילשוריכשת

םיריפס34855. ןויצתפלעמ  ןב  "צרעגנאל , בובל Lvovרת

םיכרכ34856.  3 םיריפס -  םהרבאתפלעמ  ןב  המלש  םיסנ  "ו,יזאגלא , מקת ], טרופנרהיד

םיכרכ34857.  2 םיריפס -  ריאמתפלעמ  "וגבס , ביבאעשת לת 

"ת34858. הע "ן  במרה שוריפב  א"י  ץראה -  לארשיתלעמ  ןב  םייח  "טןילבר , םילשוריכשת

תוכרבה34859. ןרהאתלעמ  "דיאכז , םילשוריעשת

ןיסחויה34860. הרותתלעמ  ינב  "עתרובח  םילשורישת

םירוסיה34861. לאומשתלעמ  ןב  והילדג  בקעי  "איקסניליפת , םילשוריסשת

םירוסיה34862. בילתלעמ  הירא  ןב  יתבש  "גרבוס , םילשורינשת



תודמה34863. לאיתוקיתלעמ  ןב  לאיחי  "מוינע , השרו Warsawרת

האוולההו34864. הקדצה  ןרהאתלעמ  "זיאכז , םילשוריעשת

ןיליפתה34865. ןרהאתלעמ  "ויאכז , םילשוריעשת

םישש34866. רפסמ  דודתלעמ  תיב  ילייח  "עדעו  שת

חבשל34867. ונילע  לאפרתלעמ  ןב  סחנפ  "חיחיבז , םילשוריעשת

.34868( תישארב  ) א זעול -  השמ זםעמ  - סטרבלא , "ז ערת
"ג קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ34869.  5 ונידאל > -  > זעול "בםעמ  פקת .הרות  .זעול  - םעמ  "ב פקת
"ג ,פקת ונרוויל

שדחה34870. זעול  םהרבאםעמ  הדוהי  "גוניפנוק , םילשורינרת

לארשי34871. םעב  השאה  םירמאמדמעמ  "חץבוק  קרבלשת ינב 

תידוהי34872. היארב  השאה  בישילאדמעמ  "דןולפק , "דעשת בח רפכ 

רחבנה34873. שריהדמעמ  יבצ  "זסייוו , עשת

ותראפתב34874. להקה  הירכזדמעמ  ןב  יבצ  םייח  "גשביוט , ,ישת ךירוצ

יניס34875. רה  המלשדמעמ  "טרנזור  םילשוריעשת

ארקמב34876. לעופה  לש  השמודמעמ  "בןאיול , םילשורינשת

אכבה34877. לאיתוקיקמעמ  ןב  ןועמש  "חיתרפא , םילשורישת

אכבה34878. )קמעמ  ךרוע  ) קחצי "מיספלא , ביבאדשת לת 

אכבה34879. השמקמעמ  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  ראגנוא ,
( וילע  ) "דיולה שח

הוקת34880. חתפל  רוכע  םשקמעמ  "בםוליעב  םילשוריפשת

השרפב34881. לאיראםיקמעמ  "דרינ , "דשח מח

םיכרכ34882.  3 םרכה -  םהרבאיבנעמ  ןילביר , יכדרמ -  "גגרבנירג , הנביסשת תצובק 

.34883< בתכה ןוכמ   > םהרבא רזעלאהנעמ  ןרהא  ןב  םהרבא  "טראמע , םילשורימשת

והילא34884. ןושרגהנעמ  השמ  ןב  והילא  "חןילהאצ , הוקלוז Zholkvaיקת

והילא34885. ןבהנעמ  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "גןימינב ןויצעסשת רוא 

והילא34886. סחניפהנעמ  עשוהי  ןב  והילא  "זךאבמוב , ,נרת שטיבאהארד

.34887< השדח הרודהמ   > והילא סחניפהנעמ  עשוהי  ןב  והילא  "גךאבמוב , ןודנולעשת

ןחלשה34888. םימחרהנעמ  ןב  יזוע  "אימיסנ , הנביעשת

תועובשו34889. רבדמב  לאקזחי -  דודהנעמ  עשוהי  ןב  לאקזחי  "טןמטרה , עשת

בולוקוס34890. םוחנל  םהרבאהנעמ  ןב  גילז  סחניפ  ןאמסקילג ,
שריה "ביבצ  Lodzצרת זדול '

ןושל34891. בילהנעמ  הדוהי  ןב  ןמרביל  "צרזעילא  קרוירת וינ   New York

ןושל34892. בילהנעמ  ןב  יבצ  לאירבג  "ארדנלגנא , סרת

ןושל34893. םהרבאהנעמ  ןב  קחצי  "זלאיזוע , םדרטשמאפש
Amsterdam

ןושל34894. אננישהנעמ  המלש  םהרבא  ןב  "הבקעי  גרפ Pragueעש

תומש34895. ןושל -  לאיחיהנעמ  ןב  והילא  "חילאילמג , ןויצלסשת ןושאר 

ןושל34896. םיתמוהנעמ  םילוח  "י.תוליפת  טריפרת

ןושל34897. "חתוליפתהנעמ  עשת



םיכרכ34898.  7 ןושל -  ריאיהנעמ  ןב  םהרבא  "דאטופח , הווקתסשת חתפ 

תילגנא34899. םוגרת  םע  ןושל  םיתמוהנעמ  םילוח  "ה.תוליפת  קרוי New Yorkצרת וינ 

ב34900. ךלמ -  קחציהנעמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ34901.  2 ויפ -  םרויהנעמ  "הירס , תיליעעשת ןיעידומ 

ךר34902. רזעלאהנעמ  המלש  ןב  השמ  "אןוזניוול , בוקרטויפ Piotrkowערת

.34903< השדח הרודהמ   > ךר רזעלאהנעמ  המלש  ןב  השמ  "סןוזניוול , קרבשת ינב 

השק34904. תוזח  לע  ךר  באזהנעמ  המלש  ןיילק ,

החמש34905. לאומשהנעמ  ןב  םנוב  החמש  "טדלפנרא , םילשוריכשת

םירידנ34906. קחציתונעמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , עשת

אמויד34907. בקעיאנינעמ  "דרטומלרפ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ34908.  9 לעופהתינעמ -  לש  םיבשומה  דוגיא  ןואטב 
"זיחרזמה ביבאטשת לת 

םיכרכ34909.  4 הרות -  ןוא  .לשנעמ  .י  "צרצינש , חרת

ימוק34910. יבצרפעמ  "אטאלג , םילשורימשת

םיכרכ34911.  2 ימוק -  ןנוררפעמ  "פינברהש , "דשת מח

תוכרעמה34912. דודךירעמ  ןב  והילא  "ח , "חדרב הניוכרת  Vienna

תוכרעמה34913. הדךירעמ  פיליפ  "טןקא , סירפ Parisפש

הרוכשו34914. הלואשד  אתעמשב  ריאמהכרעמ  לאומש  "זאריפש , שמשעשת תיב 

חספ א34915. שורדו -  השמהכרעמ  ןב  אביקע  "חרגיא , קרבנשת ינב 

הכרעמ34916. תארקל  יולההכרעמ  םוחנ  ןב  ןמלז  םירפא  "איקצולס , ,לרת אנליוו

תמא34917. ירבד  אטשוקמתוכרעמ  דוד  ןב  "זקחצי  םילשורילשת

םיכרכ34918.  3 םיארומאה -  לארשיתוכרעמ  "זץיבונאק , םילשורילשת

םיכרכ34919.  3 םינינקה -  ריאמתוכרעמ  םייח  "ערנטור , קרבשת ינב 

םיכרכ34920.  4 םייח -  ףסויתוכרעמ  ןב  יבצ  םייח  "גאריפש , קרבנשת ינב 

לארשי34921. באזתוכרעמ  דוד  ןב  והילא  "וןודרוג , קרוי New Yorkפרת וינ 

ןישודיק34922. ,'תוכרעמ  ץיבורוי לשיפ -  םירפא  סיורק ,
לדנמ "עםחנמ  םילשורישת

תובותכ34923. "א -  קער ,תוכרעמ  לידב השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
ריאמ "דלארשי  "דעשת מח

םיכרכ34924.  12 םיאנת -  לארשיתוכרעמ  "הץיבונאק , םילשוריכשת

"ם34925. דא שונמיכרעמ  ןב  בוד  םהרבא  "טןהאזסונמ , יניאעספרת

םיכרכ34926.  3 שיא -  המלשיכרעמ  בקעי  "טרלימ , קרבעשת ינב 

השורי34927. טפשמה -  ןתנוייכרעמ  "דבוכרוב , תובוחרעשת

םיכרכ34928.  2 ןחלשה -  םעוניכרעמ  "אוהימרי , תובוחרפשת

םיכרכ34929.  2 רשוי -  בקעייכרעמ  יעור  "דןהכ , דעלאסשת

עשוהייכרעמ ל"ב34930. ןב  בוד  רכששי  "דחקור , שח

בל34931. םייחיכרעמ  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "בןוסלריצ , צרת

בל34932. חספיכרעמ  ןב  ךלמילא  ןרהא  לואש , - "ברב ןויצענשת רוא 

א ב34933. בל -  םייחיכרעמ  ןב  ףסוי  לאפר  - ןזח , "א פקת
"ב יקינולש Salonikaפקת



בל34934. ןומדאיכרעמ  ןב  םימחר  השמ  "גויעש , םילשורינשת

בל34935. יולהיכרעמ  םוחנ  ןב  באז  "ובל , םילשורינשת

בל34936. קחצייכרעמ  םהרבא  "אץבקלא , הירבטעשת

םיכרכ34937.  16 בל -  ריאייכרעמ  ןב  םהרבא  "טאטופח , הווקתנשת חתפ 

םיכרכ34938.  4 בל -  השמיכרעמ  "אבאווש , קרבמשת ינב 

םיכרכ34939.  2 בל -  לאכימיכרעמ  "דןהכה , "דשח מח

םיכרכ34940.  3 בל -  ןונמאיכרעמ  "הימיסנ , בקעיעשת ןורכז 

םיכרכ34941.  2 בל -  ריאמיכרעמ  בקעי  "דירצמ , דעלאעשת

םיכרכ34942.  2 יולה -  אבי  בל  יולהיכרעמ  רדנסכלא  ןב  לאוי  - ץיוורוה , "ע רת
"א ןודנול Londonערת

בל34943. ירבל  בל  טידנביכרעמ  ןב  ביל  הדוהי  "זץרפמוג , מרת

םיכרכ34944.  3 דעומ -  קחצייכרעמ  ןב  םחנמ  לאכימ  "גינוליש , םילשוריעשת

טפשמ34945. םוחניכרעמ  ןב  הדוהי  ןבואר  "וןיוז , דודשאסשת

ןיבוריע34946. חרזיכרעמ  םהרבא  ןב  יבצ  קחצי  "דןמרגוש , "דמח שח

לאומש34947. בודיכרעמ  םוחנ  ןב  םחנמ  לאומש  "אדורב , ,צרת ללוה

ןימוחת34948. הנובת -  םשיכרעמ  "דםוליעב  קרבשח ינב 

םיכרכ34949.  4 הנובת -  ףסוייכרעמ  דוד  ןב  לארשי  בקעי  קרבןהכ , ינב 

.34950< השדח הרודהמ   > תוהלאה ולתכרעמ  סחוימ  .ידנוריג  קחצי  ןב  "גץרפ  םילשוריעשת

םיכרכ34951.  3 תוהלאה -  ולתכרעמ  סחוימ  .ידנוריג  קחצי  ןב  "חץרפ  הררפ Ferraraיש

םיכרכ34952.  3 הרורב -  הנשמה  ףולכמתכרעמ  ןב  השמ  "הםאדינ , קרבסשת ינב 

םילעפה34953. לאיחיתכרעמ  ןב  םהרבא  .]ןאמניילק , "ע רת ], אשראוו

םיכרכ34954.  2 םינינקה -  לאומשתכרעמ  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"טןהכה ישת

תומש34955. הלאו  תבשה -  לאקזחיתכרעמ  יכדרמ  "בשידלוג , םילשוריסשת

םיכרכ34956.  4 ןחלשה -  דודתכרעמ  לאיחי  ןב  החמש  סחנפ  "הדלפנרוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ34957.  10 םיקסופהו -  דומלתה  יבצתכרעמ  ןב  יכדרמ  והילא  יקסבוקלו ,
יולה "ולאיחי  םילשורישת

ןתיא34958. דוסי  לאויתכרעמ  וניברד  אתביתמו  הלודג  "סהבישי  שת

תובורעת34959. תוכלה  םחל -  השמתכרעמ  "טיבר , םילשוריעשת

הידוהה34960. ךלפו  הקיתשה  ךלפ  בקעיתכרעמ  ראב  תבישיב  ורמאנש  "טםירמאמ  בקעילשת ראב 

םלדע34961. החמשתרעמ  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"בןבואר קוטסילאיבערת

םיכרכ34962.  2 הלפכמה -  הדש  קחציתרעמ  ןב  השמ  רוצ , - "דןבא ביבאשח לת 

בא34963. בקעיהשעמ  "ולעדנאמ , עשת

תובא34964. לאיחיהשעמ  ןב  ףסוי  אביקע  "ורגניזלש , םילשורילשת

תובא34965. והילאהשעמ  "הטור , קרבנשת ינב 

תובא34966. ןיהשעמ  ' זולאומ הנוי  ןב  "חהשמ  בולקש Shklovמקת

תובא34967. ףסויהשעמ  ןב  ןויצ  - ןב רטלא  "זדיגמ , סיאול St. Louisפרת .טס 

תובא34968. רזעלאהשעמ  ןרהא  - סקשפ , "ז טרת
"ז הבלסיטרבירת  Bratislava



תובא34969. ףסויהשעמ  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"אןהכה םילשוריסשת

תישארב34970. תובא -  ןרהאהשעמ  "זיכורב , םילשוריסשת

תובא34971. אקניפסמהשעמ  וניתובר  יבתכמ  "בטקולמ  סשת

א34972. תובא -  קחציהשעמ  ןב  ישיבא  "גינרהט , םילשוריעשת

תובא34973. תכסמ  לע  תובא -  םהרבאהשעמ  ןב  יכדרמ  השמ  "גןממ , םילשוריעשת

.34974< השדח הרודהמ   > תובא רזעלאהשעמ  ןרהא  "הסקשפ , ןילקורבעשת

תובא34975. יכדרמהשעמ  ןב  לארשי  "דטראבלג , "דשח מח

תובא34976. םיסנהשעמ  "חגייסא , ןויצסשת לת 

תובא34977. לארשיהשעמ  ןב  ריאמ  בקעי  "ורטכש , ,פרת םלשורי

םיכרכ34978.  4 תובא -  ןאמידחהשעמ  "דהלשמ , "דשח מח

םיקידצל34979. סוניכ  תובא  םישדחהשעמ  רפס  יתב  תודוא  ןיד  "אקספ  םילשוריסרת

םיכרכ34980.  7 םינבל -  ןמיס  תובא  השמהשעמ  יבצ  ןב  דוד  "וןהאק , נשת

םהרבא34981. לאפרהשעמ  ןב  םהרבא  םיסינ  "ויזנכשא , רימזיא Izmirטרת

גרוא34982. לארשיהשעמ  "גיקציוואקוג , םילשורימשת

םיכרכ34983.  4 גרוא -  )השעמ  בקעי  ) הביקע "נןהכ , הירבטשת

"ש34984. יא רזעילאהשעמ  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"בםחורי םילשורינרת

ספליא34985. קחציהשעמ  ןב  ישיבא  "בינרהט , םילשוריעשת

שיא34986. קחציהשעמ  "דגינק , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ34987.  7 שיא > - ןוזחה  תודלות   > שיא ןרהאהשעמ  קחצי  השמ  ןב  יבצ  "טבורבי , קרבנשת ינב 

םיכרכ34988.  2 שיא -  םולשהשעמ  ןב  והיעשי  םהרבא  ןמרגנוי ,
"זריאמ קרבנשת ינב 

והילא34989. ןהכההשעמ  המלש  םהרבא  ןב  "זוהילא  ירוגליב Bilgorajצרת

והילא34990. םהרבאהשעמ  ןב  והילא  "בזולי , םילשוריצרת

והילא34991. הברהשעמ  .ט ג' " פרת .ילבב  "טדומלת  הברפרת ג'

םיכרכ34992.  2 והילא -  .ןאמילסהשעמ  ןב  והילא  "זינמ , םילשוריעשת

םיכרכ34993.  7 ספלא -  אביקעהשעמ  והימרי  ןב  ןויצ  ןב  "דספלא , םילשוריצרת

דפא34994. יולההשעמ  השמ  ןב  קחצי  "הןארוד , כרת

גרא34995. םולשהשעמ  ןב  ןבואר  ןנחלא  "חיקסבוכורג , קרב Bene Berakנשת ינב 

םיכרכ34996.  2 גרא -  איחיהשעמ  ןב  הירא  "דלאילמג , תורדשסשת

יאנתסוב34997. יאנתסובהשעמ  "דהשעמ  סינותשח הסוס ,

יברעאב34998. יאנתסוב  יאנתסובהשעמ  "ההשעמ  הסוס Sousseפרת

ןיד34999. תיב  ןוששהשעמ  םיסנ  עשילא  "חרוגנד , םילשורימשת

א35000. ןיד -  תיב  קחציהשעמ  ןב  יכדרמ  "אונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ35001.  2 הבשחמב -  קחציהשעמ  ןב  םהרבא  "געובלג , קרבעשת ינב 

לאלצב35002. השמהשעמ  ןב  לאלצב  "לשטיוד , םילשורישת

רזעלא35003. רב ' דודהשעמ  ןב  רזעלא  "חסלקלפ , גרפ Pragueעקת

תישארב35004. ןמלזהשעמ  יכדרמ  "זאריפש , קרויפרת וינ   New York

תישארב35005. והילאהשעמ  ןב  ףלוו  באז  "דןייטשנווילא , השרו Warsawפרת



םיכרכ35006.  4 תישארב -  םיסנהשעמ  ףסוי  ןאהדא , "הןב  םילשורימשת

השלשב35007. תישארב  םשהשעמ  םוליעב 

יברב35008. בדהשעמ  ןרהא  "דןירפלה , "דעשת בח רפכ 

אביקע35009. יברב  הידידיהשעמ  ןב  בקעי  השמ  "הרפרודסנרב , םילשוריעשת

םינצבק35010. העבשב  באלסארבמהשעמ  החמש  ןב  "בןמחנ  ןילרב Berlinפרת

תורובג ד'35011. םשההשעמ  תורובג  "והשעמ  בובל Lvovערת

ארונו35012. לודג  םחנמהשעמ  ןב  השמ  "זףארג , גרובשלקינכקת

הגימרוא35013. הל  יד  הלמנההשעמ  "גהשעמ  ,לרת םלשורי

"זהשעמ ה'השעמ ה'35014. בובלנקת

ןוזחב35015. אבה  ןרהאהשעמ  לאיחי  "גשאילא , עשת

הריבעב35016. אבה  באילאהשעמ  "אןמטחוש , םילשורימשת

הכרבה35017. םירפאהשעמ  ןב  לאפר  הילא  שמשןהכ , תיב 

םינואגה35018. לארשיהשעמ  ןב  םהרבא  "עןייטשפא , ןילרב Berlinרת

םילודגה35019. םילודגההשעמ  "דהשעמ  םילשוריכשת

םיכרכ35020.  5 םילודגה -  ןועמשהשעמ  ןאולע  "חינדיבא , םילשורילשת

שדחה35021. םילודגה  לארשיהשעמ  ןב  יבצ  והיתתמ  קינבודולס ,
"הבקעי השרו Warsawפרת

ןנברד35022. ןילימ  םע  םילודגה  םילודגההשעמ  "גהשעמ  בוקרטויפסרת

ןשוחה35023. והילאהשעמ  היעמש  "אשבהט , םילשוריעשת

הרהטה35024. םירפאהשעמ  ןב  לאפר  הילא  "הןהכ , שמשעשת תיב 

בתכה35025. בקעיהשעמ  דוד  ןב  ישי  "ערסל , םילשורישת

חספה35026. םשהשעמ  "דםוליעב  רפסשח תירק 

ןארדאדיב35027. תפה  הראכובמהשעמ  קחצי  ןב  "דףסוי  םילשורימרת

םיקידצה35028. יולההשעמ  קחצי  ןב  םהרבא  ןאסוס , "טןבא  םילשורימרת

הקדצה35029. בקעיהשעמ  ןב  ןנחלא  "הץרפ , םילשוריסשת

הקדצה35030. השמהשעמ  ףסוי  ןב  ךלמילא  יבצ  "דרכייט , הלשימרפ Przemyslלרת

הקדצה35031. יכדרמהשעמ  םהרבא  "בץיבודיוד , םילשוריעשת

םיכרכ35032.  2 תונברקה -  לאלצבהשעמ  םייח  ןב  לאומש  יקסני , ' "חזורוח רפססשת תירק 

ברה35033. קחציהשעמ  ןב  בוט  םש  "םלאטיודרא , ביבאשת לת 

תבשה35034. לאלצבהשעמ  םייח  ןב  לאומש  יקסני , ' "עזורוח רפסשת תירק 

םיכרכ35035.  2 תבשה -  םירפאהשעמ  ןב  לאפר  הילא  "פןהכ , שמששת תיב 

אתיירואד35036. יללכ  םיקידצה -  השעמ  םשה -  הדוהיהשעמ  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"בביל םילשורינרת

הבושתה35037. םשהשעמ  "חםוליעב  "דעשת מח

הכלהב35038. אמרגו  קחציהשעמ  יול  "חןירפלה , םילשורילשת

ןובשחו35039. יבצהשעמ  יכדרמ  ןב  בד  ןועמש  "זיבנמ , הנליו Vilnaנרת

תיז35040. ןבהשעמ  הקצריה  ילתפנ  םהרבא  גרבדלוג ,
"גבקעי השרו Warsawצרת

בשוח35041. "ג)השעמ  בלר  ) ןושרג ןב  "טיול  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

בשוח35042. אגרשהשעמ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"השובייפ השרו Warsawנרת



בשוח35043. יכדרמהשעמ  ןב  םהרבא  "ביאלוזא , םילשורינשת

תודעו35044. םינייד  תוכלה  בשוח -  ריאמהשעמ  ןב  םייח  ףסוי  "גיחרזמ , תיליעעשת רתיב 

בשוח35045. אברהשעמ  ' גמ ןועמש  "גןהכה , הברשת ג'

בשוח35046. התיוחהשעמ  "גילש , "דמשת מח

בשוח35047. קחציהשעמ  לאיתוקי  "טץרווש , "דעשת מח

םיכרכ35048.  3 בשוח -  םהרבאהשעמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "ויקיר , היצנו Veniceעת

םיכרכ35049.  6 בשוח -  היננחהשעמ  ןועמש  "טןוטיב , הרדחנשת

רכממו35050. חקמ  ןשוח -  והילאהשעמ  היעמש  "אשבהט , םילשוריעשת

תרוטקו35051. ןשוח  ןבהשעמ  רב  רכששי  לאומש  רטפהלרפ ,
ביל "והדוהי  גרפ Pragueמת

"א35052. יח ףסויהשעמ  ןב  רזעלא  עשוהי  םייח  יצמח ,
"אןהכה םילשוריסשת

.35053< בתכה ןוכמ   > אייח אייחהשעמ  "זאפור , םילשורינשת

אייח35054. אייחיהשעמ  "דםלסמא , םילשוריסשת

םיכרכ35055.  2 אייח -  אייחהשעמ  "באפור , היצנו Veniceית

דמח35056. והיעשיהשעמ  השמ  ןב  והילא  "בןהכ , חרפתמשת

םיכרכ35057.  3 השדח >  - הרודהמ   > דמח והיעשיהשעמ  השמ  ןב  והילא  "אןהכ , חרפתפשת

םיכרכ35058.  6 שרח -  םלושמהשעמ  ןב  םייח  לאפר  "דרטכש , "דשח מח

ג35059. ןבא -  שרח  םוחנהשעמ  ןב  םירפא  "פןמסל , "דשת מח

לואש35060. םייח  "ג ר ' הרה תודלות  יקלח - >  > בשח השעמ 
לדנמקורב םחנמ  "גלטסק , עשת

םיכרכ35061.  2 בשח -  השמהשעמ  ןב  ףסוי  "וץנימיינ , בובל Lvovנקת

םיכרכ35062.  4 בשח -  אברהשעמ  ' גמ ןועמש  "הןהכה , םילשורינשת

םיכרכ35063.  2 בשח -  םהרבאהשעמ  ןב  השמ  "זראיודנאלאג , Turna n/Bצרת

םיכרכ35064.  5 בשח -  סחנפהשעמ  "גןהכ , םילשוריעשת

לאיבוט35065. ןב  יבוט  .םיינוציח ת"רהשעמ  ,ת"רםירפס  אשראוו

היבוט35066. רדנסכלאהשעמ  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"דיבצ איירוגליבצרת

םיכרכ35067.  3 היבוט -  ןהכההשעמ  והימרי  השמ  ןב  "והיבוט  בובל Lvovכרת

רצוי35068. ידי  ןרהאהשעמ  הדוהי  ןב  המלש  "סרגולק , םילשורישת

הנשוש35069. השעמ  תידוהי , .םיינוציח ת"שהשעמ  טספדוב Budapestת"שםירפס 

אתווסאד35070. אלכימ  םימה , לכימ  לאיחי , השמהשעמ  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "זרנביה , הרמ Satu Mareסרת וטס 

ימלשורי35071. ימלשוריהשעמ  "זהשעמ  םילשורישת

לארשי35072. ריאמהשעמ  ןב  לישעה  לארשי  "גגרבנירג , "דעשת שח

ןהכ35073. עשילאהשעמ  "טןהכ , תפצסשת

םיכרכ35074.  4 ןהכ -  לאירתכהשעמ  ןב  אביקע  ןועמש  השמ  ןהכ ,
"חהדוהי קרבעשת ינב 

ראובמ35075. ךלמ -  תב  תדיבאמ  לאומשהשעמ  "אןרטש , םילשוריעשת

דיחי35076. ןבו  ברמ  השעמ  ןוחטבמ -  בלסרבמהשעמ  החמש , ןב  "וןמחנ  טשת

ןוחטבמ35077. באלסארבמהשעמ  החמש  ןב  "ד,ןמחנ  סרת ], םלשורי

םיחא35078. גמ ' בקעיהשעמ  "הןרטשנגרומ , לרת



םתו35079. םכחמ  בלסרבמהשעמ  החמש , ןב  "הןמחנ  םילשוריצרת

םיכרכ35080.  2 ךלמ -  "רהשעמ  ומדא יגהנמ ה"ק  טקל 
"גשטיוואבוילמ הוקתעשת חתפ 

ארונ35081. "ההשעמ  סרת .הנייר  הל  יד  ףסוי  "ה,השעמ  ,סרת אשראוו

הרורבו35082. הכז  ארונ  הרורבוהשעמ  הכז  ארונ  "גהשעמ  טריפ Fuerthקת

תויח35083. קחצי  ...קידצה  ןואגהמ  ארונ  ןתנהשעמ  לארשי  ןייטשנקירב ,

חורה35084. לש  ארונ  יכדרמהשעמ  ןב  ןויצ  - ןב "ד,ןזח , סרת ], םלשורי

הימחנ35085. היראהשעמ  ןתנ  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
"זביל םילשוריטשת

םיסינ35086. םיסינהשעמ  ןב  היננח  "בהכלמ , עבשעשת ראב 

לאיומ35087. םיסינ  יבר  רכזל  םיסינ -  המלשהשעמ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

םיסינ35088. הדוהיהשעמ  "טםיסינ , קרבעשת ינב 

םיסנ35089. קותעמהשעמ  דוד  ןב  "חדאדח , הברשת ג'

םיסנ35090. ארזעהשעמ  םיסנ  ירו , ' "הצכ םילשורילשת

"י>35091. תכ תוהגה  םע   > םיסנ עשוהיהשעמ  ןב  םיסינ  "זויליביס , יקינולש Salonikaיקת

םיסנ35092. ןומימהשעמ  ןב  השמ  ןב  "זםהרבא  סירפ Parisכרת

םיסנ35093. ןבהשעמ  השמ  ןב  םהרבא  ילבבה -  לאינד 
"זןומימ ביבאטשת לת 

.35094< השדח הרודהמ   > םיסנ הזוגארמהשעמ  ןהכה  דוד  ןב  "הןרהא  שמשעשת תיב 

םיסנ35095. ייסרממהשעמ  השמ  ןב  "סםיסנ  םילשורישת

םיסנ35096. השמהשעמ  "וןמרבוו , םילשוריכשת

א35097. םיסנ -  לאיחיהשעמ  םיסנ  ןועמש , "טןב  קרבעשת ינב 

.35098< השדח הרודהמ   > םיסנ סינותמהשעמ  םיסינ  "דןהכה , דודשאשח

םיסנ35099. םהרבאהשעמ  רמות  "עונונו , ןיעידומשת

םיכרכ35100.  5 םיסנ -  ןהכההשעמ  ץוגמ  םהרבא  ןב  "טםיסנ  קרבנשת ינב 

םיכרכ35101.  7 םיסנ -  םהרבאהשעמ  "ויברגומ , םילשוריכשת

םיכרכ35102.  4 םיסנ -  יכדרמהשעמ  ןב  םיסינ  "הןהכה , סינות Tunisנרת

םיכרכ35103.  2 םיסנ -  קחציהשעמ  ןב  השמ  "איערדא , ,ערת םלשורי

םיכרכ35104.  2 םיסנ -  לאכימהשעמ  ןב  קחצי  "ץבהדאב , םילשורירת

די35105. בתכ  םיסנ  ילבבההשעמ  דילאינד  דיבתכ  בתכ 

םירפוס35106. והילאהשעמ  לאכימ  "הןזח , גרובסרטשסשת

ארזע35107. ארזעהשעמ  ןב  יח  דוד  "זתאיתש , םילשוריעשת

יבצ35108. יבצהשעמ  םייח  "פסייוו , ןילקורבשת

םיקידצ35109. לאפרהשעמ  ןב  םהרבא  "טןופלאכ , םימלתסשת

םיקידצ35110. ראהשעמ  ' גנ ףולכמ  תעבטמ  "ל : "טומ הסוסצרת

םיקידצ35111. ירבד  םע  םיקידצ  אגרשהשעמ  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "בקדוב , םילשוריכשת

רפוצ35112. רפוצהשעמ  "בהשעמ  יקינולש Salonikaסש

בר35113. יושילהמהשעמ  קחצי  ןב  "זןנחוי  ןודנול Londonסת

בר35114. לאירבגהשעמ  ןב  םייח  השמ  "וסקאווירט , בוקרטויפ Piotrkowסרת



.35115< השדח הרודהמ   > בר - ]השעמ  "א רגה  ] ןמלז המלש  ןב  והילא 
םוחנת ןב  רב  בוד  "ארכששי  םילשוריעשת

"ק>35116. הומ  > בר - השעמ  יולה והילא  ףסוי  ץיבושבומ ,
םוחנת ןב  רב  בוד  "ורכששי  םילשוריעשת

םיכרכ35117.  2 בר -  ןימינבהשעמ  ןב  "אהשמ  םילשוריפשת

םיכרכ35118.  4 בר -  - ]השעמ  "א רגה  ] ןמלז המלש  ןב  והילא 
םוחנת ןב  רב  בוד  "ברכששי  הנליו Vilnaצקת

שדחה35119. בר  - ]השעמ  "א רגה  ] ןמלז המלש  ןב  והילא 
םוחנת ןב  רב  בוד  "מרכששי  קרבשת ינב 

יבר35120. םחנמהשעמ  לכיה  "הןוכמ  םילשוריעשת

חקור35121. אזימרגמהשעמ  הדוהי  ןב  "ברזעלא  קונס Sanokערת

.35122< השדח הרודהמ   > חקור אזימרגמהשעמ  הדוהי  ןב  "ערזעלא  םילשורישת

םיכרכ35123.  3 חקור -  הקלמשהשעמ  לאומש  ןב  רזעלא  םדרטשמאת"קחקור ,
Amsterdam

םיכרכ35124.  2 השדח - > הרודהמ   > הנשמ חקור  הקלמשהשעמ  לאומש  ןב  רזעלא  "דחקור , םילשורישח

םיכרכ35125.  2 "ם -  קר הדוהיהשעמ  ןב  קחצי  "וטאיירוק , הזיפ Pisaסקת

עשוהי35126. ירבד  לעב  תודלותל  חקר -  דודהשעמ  יכדרמ  "וץיבומרבא , קרבעשת ינב 

םיכרכ35127.  5 חקר -  ןרהאהשעמ  ןב  יח  דועסמ  "בחקר , היצנו Veniceקת

םיכרכ35128.  4 השדח > - הרודהמ   > חקר ןרהאהשעמ  ןב  יח  דועסמ  "זחקר , םילשוריעשת

םיכרכ35129.  3 םקר -  ריאמהשעמ  ןמלק  "טרב , "דסשת מח

הכלהב35130. טנרטניאה  תשר -  רינהשעמ  "גביבא , עשת

תבש35131. רדנסכלאהשעמ  ןב  ןימינב  השמ  בושאמוט ,
"בעשוהי שת

תבש35132. בודהשעמ  םייח  "אןמזוושפ , שמשעשת תיב 

תבש35133. םחנמהשעמ  ןב  השמ  "השקרפ , קרבעשת ינב 

היהש35134. סחנפהשעמ  "ברלימ , תיליענשת תרצנ 

היהש35135. יעורהשעמ  ןבואר  "טיחרזמ , םילשוריעשת

ןשוש35136. ןשושהשעמ  "דןהכה , "דשח מח

םיכרכ35137.  2 ןשוש -  םחנמהשעמ  ףסוי  ןב  רשא  "גןשוש , הנליו Vilnaסרת

חיש35138. לאירתכהשעמ  ןב  אביקע  ןועמש  השמ  ןהכ ,
"בהדוהי קרבפשת ינב 

םיעתעת35139. ןתנהשעמ  ןב  ביל  הדוהי  "ברלצוו , טספדוב Budapestפרת

ופקת35140. רפסהשעמ  תירק  קחצי  תסנכ  "אתבישי  תיליעפשת ןיעידמ 

םיקידצהו35141. םילודגהמ  יולהתושעמ  ןסינ  םהרבא  ןב  דוד  לארשי  "חסיז , השרו Warsawנרת

בוט35142. םש  לעב  ןופ  יתושעמ  "דושאטאפא , שח

תובא35143. ףסוהיישעמ  "בץראווש , עשת

תובא35144. דודישעמ  דדח ,

תובא35145. ךלמילאישעמ  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "אגרבצנימ , םילשוריעשת

.35146( שידיאב  ) תישארב ףסוהיישעמ  "גץראווש , עשת

אוה35147. ארונ  יכ  השמישעמ ד ' ןב  םולש  "דולגאזוב , טספדוב Budapestערת

םיכרכ35148.  4 אפורהישעמ ה - ' הילא  ןב  רזעילא  "גיזנכשא , היצנו Veniceמש



םיכרכ35149.  2 םילודגה -  ףסויישעמ  היעשי  ןב  המלש  "גףליוו , בובל Lvovסרת

.35150( יברע ןושלל  םגרותמ   ) םילודגה ףסויישעמ  היעשי  ןב  המלש  "חףליוו , הברשת ג'

םישודקה35151. םיתמוישעמ  םילוח  ד'.תוליפת  "ו -  פרת

אייח35152. םייחישעמ  ףסוי  "אןהכה , עבשפשת ראב 

םיכרכ35153.  2 אייח -  הנויישעמ  קחצי  ןב  ןרהא  םייח  "הןיצרוט , םילשורימשת

םימכח35154. םייולהישעמ  ןמ  בקעי  ןב  היצנו Veniceת"זקחצי 

םימכח35155. באזישעמ  ןב  בוד  הימחנ  "דןאמפוה , ,מרת אשראוו

םיכרכ35156.  2 ךלמל -  בילישעמ  דוד  ןב  היעשי  - ןייטשרבליז , "ג ערת
"צ ץו Vacרת

םיסנ35157. לאיחיישעמ  לאירזע  ןב  לאומש  "בןיבור , ץיבולהימ Michalovceצרת

םיקידצ35158. "ן)ישעמ  במר  ) ןמחנ ןב  "מהשמ  ונרוויל Livornoקת

םיכרכ35159.  2 וניתובר -  ילתפנישעמ  "זםיובנירג , םילשורימשת

ןויס35160. רייא , ןסינ , םיקידצ -  לש  "רםהישעמ  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "חותמ םילשוריעשת

םיארומאו35161. םיאנת  לש  השמםהישעמ  "גרפוס , םילשורילשת

םיכרכ35162.  7 רהזה -  )תוישעמ  ךרוע  ) ףסוי ןב  םולש  דוד  "זירצב , םילשורימשת

םיכרכ35163.  6 דומלתה -  )תוישעמ  ךרוע  ) ארזע ןב  השמ  "בירצב , םילשורינשת

םירקי35164. םירמאמו  ףלוותוישעמ  היעשי  "גקינרקיצ , רימוטיז Zhitomirסרת

םדק35165. ימימ  םירופיסו  חלאצתוישעמ  הנשמ  "זןאפסי , םילשוריכשת

םיקידצ35166. תוחישו  יולהתוישעמ  ןסינ  םהרבא  ןב  דוד  לארשי  "דסיז , השרו Warsawפרת

אבא35167. תיבמ  קחציתוישעמ  "גינאשק , םילשוריעשת

םיקידצהו35168. םילודגהמ  ןסינתוישעמ  םהרבא  "דיולה , פרת

םלוע35169. ידוסי  יקידצמ  בקעיתוישעמ  ןב  רזעלא  "גלקנש , הזרוגדופ Podgorzeסרת

םיארונ35170. ןרהאתוישעמ  השמ  "דןמגרב , בוקרטויפערת

םיארונ35171. םיארונתוישעמ  "זתוישעמ  םילשוריישת

םיאלפנו35172. םיארונ  בקעיתוישעמ  ןב  רזעלא  "ו,לקנש , ,נרת אקארק

תואילפ35173. םיאלפנותוישעמ  םיארונ  תואילפ  "ותוישעמ  בוקרק Cracowנרת

םיאלפנו35174. םיארונ  תואילפ  םיאלפנותוישעמ  םיארונ  תואילפ  "גתוישעמ  בובלמרת  Lvov

א35175. שידויב -  םיקידצ  שידויבתוישעמ  םיקידצ  ירופיס  ץבוק 

לארשי35176. ילודג  ייחמ  םייתימא  ךלמילאםישעמ  ןב  היבוט  "דןאמטוג , םילשוריישת

םיבוט35177. בקעיםישעמ  ןב  רזעלא  ינאוקס Sacueniת"שלקנש ,

םיאלפנ35178. םייחםישעמ  ןב  םולש  ףסוי  "אעושעש , ןולוחסשת

תורבדה35179. תרשע  לע  ןהכהםישעמ  ביל  הדוהי  "דןמשיפ , םילשוריפרת

א35180. םוי -  לכבש  ףסויםישעמ  חצנ  "בןרק  קרבסשת ינב 

םיפסכ35181. הירארשעמ  ןב  יכדרמ  םהרבא  "זטרבלא , םילשורילשת

םיכרכ35182.  12 תרטעל -  לארשיתעמ  תרטע  "דתבישי  םילשוריסשת

העומשה35183. הידבועיקיתעמ  ןב  קחצי  "טףסוי , םילשוריעשת

תידוהיה35184. הליהקה  לש  התחימצ  םילשוריל -  סאפמ 
תודהיה לש  הירוטסיהב  המוקמו  ןועמשסאפב  "גיסלסכלא , הנקלאסשת

בל35185. ללהיראפמ  "וגרבנטור , םילשוריסשת



ןמית35186. דעלגיתאפמ  "וקודצ , קרבעשת ינב 

היגלונכטו35187. עדמ  תודהי  ןיב  והילאםישגפמ  ןב  סחנפ  םהרבא  "חיקסבלשוק , רתימנשת

היגולונכטו35188. עדמ  תודהי  ןיב  סחנפםישגפמ  םהרבא  "איקסבלשוק , םילשוריסשת

םשמו35189. ןהכההפמ  באז  ןושרג  ןב  המלש  "זקשמד , קרוי New Yorkטשת וינ 

לארשי35190. ץראל  לואשןילופמ  קחצי  ןב  הירא  "דטרבלא , "דשח מח

הנשה35191. שאר  - הדנ ןנברד -  רפוסוהיימופמ  בתכה  ידימלת  "פןוכמ  םימודאשת הלעמ 

תוזונגה35192. "ך  נתה ןושרגתופמ  ןב  לאלצב  גרבמולב ,)  ) רה "אןב  םילשוריכשת

הרקי35193. המלשזפמ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

יבא35194. השמיפמ  "זןח , םילשורינשת

ןרהא35195. םייחיפמ  ןב  רוכב  ןרהא  ףידאחלא ,
"א) בא "ז( םילשוריסרת

לצומ35196. דוא  םחנמיפמ  סחנפ  "טץיבולביפ , הפיחכשת

הירא35197. ןתניפמ  יבצ  "עלנאמ , בובל Lvovרת

םיכרכ35198.  3 הירא -  היראיפמ  "זןהכ , עשת

םיכרכ35199.  2 הרותה -  לע  הירא  היראיפמ  "דןהכ , ןויצלעשת ןושאר 

תונושל35200. ילעב  אגרשיפמ  "חןוסמרבא , םילשורימשת

ידוד35201. ןרהאיפמ  השמ  "הןאמלרפ , םילשוריצרת

םעה35202. םהרבאיפמ  בקעי , "זןב  םילשורימשת

וערז35203. )יפמ  ורכזל  ) םחנמ סחניפ  "טןמזוושפ , דודשאעשת

םידיסח35204. ןקזהיפמ  "ר  ומדא לע כ"ק  םירופיס  "גטקל  עשת

"א>35205. כש "ג- יש םינמיס   > תבש תוכלה  ןהכ  רזעילאיפמ  ןב  והיעשי  "בןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ35206.  7 ןהכ -  רזעילאיפמ  ןב  והיעשי  "חןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ35207.  2 ןהכ -  ןועמשיפמ  "פןהכ , שת

ארתב35208. אבב  םבתכ -  הלואגיפמ  ףסוי  תרופ  "טתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ35209.  6 םירפוסו -  םירפס  דודיפמ  רזעילא  "גןמדירפ , "דעשת מח

םיכרכ35210.  4 השדח > - הרודהמ   > םירפוסו םירפס  דודיפמ  רזעילא  "זןמדירפ , "דעשת מח

םיללוע35211. םינבריפמ  "גרבח  ןודנולנשת

םינורחאו35212. םינושאר  ייפמ  "טןיטשנרב , םילשוריכשת

לארשיםהיפמ35213. ילודג  םע  תונויאר  "חטקל  קרבסשת ינב 

םיכרכ35214.  3 םבתכ -  יפמו  םירמאמוםהיפמ  תוחיש  "בטקל  םילשוריעשת

םייח35215. ונא  םהרבאויפמ  ןב  דוד  "דםהרבא , םילשוריעשת

םיכרכ35216.  2 םילשורי -  דעו  ןימינבקסניפמ  םייח  ןב  יולה  ןושרג  "דןיקצול , םילשוריעשת

תוילגרמ35217. יולהקיפמ  יבצ  ןב  רב  בוד  "נץיוורוה , הנליו Vilnaרת

םיכרכ35218.  10 תוילגרמ -  יבצקיפמ  םהרבא  "פתילגרמ , לאימרכשת

תבש35219. סמל ' "ם ז"ל  במרה לש  "ם)ושוריפמ  במר  ) ןומימ ןב  םילשורית"שהשמ 

הרותה35220. לע  "א  רגה "א)ישוריפמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  םילשוריסשת

ארקמל35221. הידעס  בר  ןואגישוריפמ  ףסוי  ןב  "ההידעס  םילשוריסשת

םיכרכ35222.  2 ןליאה -  ןליאתוריפמ  "טרטסלא , הוקתעשת חתפ 

םרכה35223. הנביבתוריפמ  םרכ  "דתבישי  תובשסשת ןולא 



תוכוס35224. םילשורי -  לארשיתוריפמ  תוביתנל  "דתבישי  םילשורישח

םילשוריל35225. הילטיאב  וסנופלאיצנריפמ  םחנמ  הדוהי  'י , ציפי ' "דצפ םילשורימשת

האירבה35226. רתסאיאלפמ  עד , "מרב  ןג Ramat Ganדשת תמר 

ןבואר35227. בובלמיגלפמ  ןבואר  ןב  לפמיג  "היכדרמ  הוקלוז Zholkvaלקת

תפדוי35228. ןהכהתלפמ  והיתתמ  ןב  "ץףסוי  ,רת ביבא לת 

קדצה35229. ריע  ןמלזתלפמ  לאיתוקי  ןב  לאוי  "ז,רציבמד , אניוולרת

תוריחבב35230. ףתתשהל  רוסא  המ  קחציינפמ  המלש  ןב  םרמע  םילשורייולב ,

טשק35231. באזינפמ  המלש  ןיילק ,

גארפמ35232. "ל  רהמה רזעילאינינפמ  ןב  ילתפנ  "טרנפוה , ביבאנשת לת 

ברה35233. - ינינפמ  ךלמילא ןב  יבצ  רטכש ,
יולה השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "הצייבולוס םילשוריסשת

םיכרכ35234.  5 "ם -  במרה "ם)ינינפמ  במר  ) ןומימ ןב  , - "השמ  צרת ןילקורב[

םיכרכ35235.  2 תילגנאב > -  > "ם במרה "ם)ינינפמ  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ35236.  2 "ם -  במרה )ינינפמ  ךרוע  ) לדנמ םחנמ  "וןוזנומ , םילשוריסשת

ןידה35237. תיב  יבצסקנפמ  "זןמרוורב , תיליעעשת רתיב 

הצרמ35238. לש  יבצוסקנפמ  ריאמ  "הןמזורג , ביבאסשת לת 

דיסח35239. יאנותיע  לש  בילוסקנפמ  "זןייב , םילשוריכשת

דימלת35240. לש  םשוסקנפמ  "טםוליעב  "דעשת מח

תונבהל35241. ןתינ  אריעזל -  קחציאחספמ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "טץרווש , עשת

םיכרכ35242.  2 ןמזה -  ןחבמב  לאיזע  ברה  ףסוייקספמ  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"זלאפר םילשוריעשת

לארשי35243. לארשייקספמ  "טחרפי , םילשוריעשת

םיכרכ35244.  6 הרורב -  הנשמ  היראיקספמ  דוד  "ברגניזלש , םילשוריפשת

א35245. הירגנוה -  תודהי  תשרומ  )לעפמ  ךרוע  ) ףסוי "וםיובסקוב , םילשורימשת

ףסוי35246. ירבד  לעב  ירבמס  ףסוי  לש  יפרגוירוטסיהה  ולעפמ 
םיכרכ  2 ןועמש - "חרבוטש , םילשורימשת

םיכרכ35247.  4 םיהלא -  הדוהיתולעפמ  ןב  קחצי  "ב,לאנברבא , נש ], האיציניו

םיקלא35248. "זתולעפמ  כקת .םיקולא  "זתולעפמ  הקרוט Turkaכקת

םיקלא35249. "בתולעפמ  לרת .םיקולא  "בתולעפמ  בובל Lvovלרת

םיקלא35250. "חתולעפמ  ירת .םיקולא  "חתולעפמ  היסורפירת גרובסינהוי ,

םיקלא35251. "התולעפמ  סקת .םיקולא  "התולעפמ  הוקלוז Zholkvaסקת

.35252< השדח הרודהמ   > םיקלא "דתולעפמ  נשת .םיקולא  "דתולעפמ  םילשורינשת

םיכרכ35253.  2 םיקידצה -  אגרשתולעפמ  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "זקדוב , ןילבול Lublinפרת

בקעי35254. ידבע  בקעיתולעפמ  "הרלסקיפ , ןודנולסשת

שדחה35255. םיקידצ  ןב אתולעפמ  "א,ףסוי  ,סרת בוקרטעיפ

קידצה35256. םייחילעפמ  ןב  ישי  יב , ' גח

םימלענ35257. םהרבאחנעפמ  ןב  םולש  "גיקסבונאיקול , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ35258.  2 םימלענ -  ןבחנעפמ  רפוס  דוד  רזעלא  ןייטשנרוא ,
לשה עשוהי  "חםהרבא  ביבאצרת לת 

תונופצ35259. ץרפחנעפמ  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ורשכ , םילשורילשת

א35260. ןנובתא -  יבצךידוקפמ  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "גןמנייטש , קרבנשת ינב 



ןנובתא35261. עשוהיךידוקפמ  ריאמ , "חןב  םילשוריעשת

ןילקרטל35262. קחצירודזורפמ  "דיספלא , ביבאשח לת 

םירפא35263. השמירפמ  לאפר  "אןלבק , קרבעשת ינב 

םיכרכ35264.  5 ץראה -  תובשיתהבירפמ  הכלהל  הובג  "ד  מיב "בץבוק  םילשורימשת

הבוטה35265. ץראה  ץראהוירפמ  הרותה  "דןוכמ  םורדשח רפכ 

םיכרכ35266.  2 ןגה -  שירעבירפמ  רכשי  "סדלפנירג , ןודנולשת

םיכרכ35267.  4 םרכה -  היכרבירפמ  ףסוי  "חזרא , לאימרכעשת

תעהו35268. טעה  םחנמירפמ  םהרבא  "אןמרבה , םילשורימשת

הידי35269. ןורכזירפמ  "גץבוק  קרבנשת ינב 

יטע35270. ןרהאירפמ  םהרבא  ןב  והילא  "הכ"ץ , עבשנשת ראב 

םיכרכ35271.  4 ןגה -  ץע  עטנירפמ  ןתנ  "אהדנגסטוג , תיליעפשת ןיעידומ 

שיא35272. יפ  השמירפמ  לאפר  "זןלבק , קרבסשת ינב 

םיכרכ35273.  2 םלשה -  שיא  יפ  השמירפמ  לאפר  "טןלבק , קרבעשת ינב 

םילשורי35274. דע  ץריהטרופקנרפמ  ילתפנ  "דןאמרא , ,ישת ביבא לת 

שדו35275. קרפמ  תוכלהב  םירועיש  םירה -  לאנתנקרפמ  "טרינ , תיליעעשת רתיב 

םיאטח35276. יולהשרפמ  יתבש  ןב  םהרבא  "חץיוורוה , הבוטנמ Mantuaעת

ד35277. ג , האושה -  דעותשרפמ  .לארשי  ץראל  תידוהי  תונכוס 
הלצהה

 - "ה שת
"ז םילשורישת

םילעפה35278. םוחנתפמ  ןב  והיעשי  "גלאירפס , ,פרת ןילרב

םיכרכ35279.  3 ןחלשה -  לאינדתפמ  ןב  ימר  שמשילאירבג , תיב 

"ד35280. בח תודיסח  תרותל  ידפולקצניא  תודיסחחתפמ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח עשת

םיכרכ35281.  2 "ך -  נו הרותה  לע  "י  שר שוריפ  ירואיב  יולהחתפמ  קחצי  ףסוי  "טבולגש , לשת

דוד35282. תיב  ןבחתפמ  לשיפ  םירפא  לדנמ  םחנמ  רביירט ,
"גדוד בובל Lvovכרת

הריחבה35283. תיב  ינינעב  "בחתפמחתפמ  משת

םייולה35284. יתב  םייולהחתפמ  יתב  "וחתפמ  קרבמשת ינב 

תודגאה35285. ןימינבחתפמ  ןב  יבצ  יכדרמ  "מיבנאמ , הנליו Vilnaרת

תורצואה35286. ןחחתפמ  תיול  "חןוכמ  םילשוריעשת

רזעיחאה35287. רזעיחאהחתפמ  "אחתפמ  םילשורילשת

םירואיבה35288. קרבחתפמ  ינב  ללוכ  "בירבח  קרבלשת ינב 

"ם35289. במרה לע  םירואיבה  םשחתפמ  "דםוליעב  "דשח מח

תיבה35290. רשאחתפמ  םהרבא  "חשיפסיו , תיליעעשת ןיעידומ 

הכרבה35291. המלשחתפמ  ןב  רכששי  גרעבסיוו ,

תלדה35292. םייחחתפמ  לארשי  "דץישטנל , סשת

םיכרכ35293.  4 םידפסהה -  השמחתפמ  ןב  רב  בוד  - ןייטשכאוו , "ב פרת
"ב צרת

רהזה35294. לאכימחתפמ  לאפר  ןב  םהרבא  םדרטשמאת"עוגיוור ,
Amsterdam

םיכרכ35295.  2 רהוזה -  תפצמחתפמ  יכדרמ  ןב  השמ  "ויטנאלאג , היצנו Veniceכש

הרותה35296. םייחה -  ללהחתפמ  "דגרבנטור , םילשורישח



םייחה35297. םשחתפמ  "זםוליעב  "דעשת מח

תומכחה35298. םהרבאחתפמ  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

םיה35299. "לחתפמ  גס ףלוו  ןב  ריאמ  בקעי  , "חץנלבוק ךבנפוא Offenbachמקת

תוריפסה35300. םהרבאחתפמ  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

תומלועה35301. םהרבאחתפמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "היקיר , הוקלוז Zholkvaקת

םינינעה35302. לארשיחתפמ  ןב  רודגיבא  השמ  ןיקייח ,
"כאגרש םילשורישת

בלחב35303. רשב  תוכלהל  םינינעה  בלחבחתפמ  רשב  תוכלהל  םינינעה  "דחתפמ  שח

םתכמה35304. המלשהה  תורואמה  ירפסל  םינינעה  חתפמ 
"י םולשקומינו ןב  השמ  "ליולב , שת

הסנרפה35305. הדוהיחתפמ  "פבואט , אתאשת תירק 

הלבקה35306. ןועמשחתפמ  ןב  ףלוו  באז  "בםיובננאט , ןודנול Londonפרת

ןויערה35307. םהרבאחתפמ  "באיפעלובא , םילשוריסשת

הדשה35308. ירפב  םילאושה  - חתפמ  המלש אביקע  ןב  ןימינב  רפוס ,
םהרבא ןב  םייח  רזעילא  "חשטייד , םילשורילשת

"ח35309. וא םלשה -  ןחלשה  לאומשחתפמ  השמ  "חךאבנזייא , םילשורינשת

םלשה35310. םוחנחתפמ  והילא  ןמקילג , "דשורפ -  םילשורישח

תומשה35311. םהרבאחתפמ  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

תוחכותה35312. םהרבאחתפמ  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

הרותה35313. בקעיחתפמ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  יקציבוחל ,
"וליפוק בוקרטויפסרת  Piotrkow

םיכרכ35314.  3 דומלתה -  רדנסכלאחתפמ  ןב  לכימ  לאיחי  ןאמטוג ,
ןהכה

 - "ו סרת
"ץ דרגנו Czongradרת צ'

רדוסמ35315. טג  רפסל  רוציקו  באזחתפמ  ןב  לאומש  םוחנ  "דרלטרוג , תובוחרשח

"ה35316. הללקוצז ןילבולמ  ןהכה  קודצ  יבר  יבתכ  יבצחתפמ  אבא  "בןאמיינ , םילשורינשת

היארה35317. תורגאל  ןימינבחתפמ  "ארנזיא , םילשורימשת

הדגאה35318. רצואל  לאומשחתפמ  ןב  דוד  השמ  "ץסורג , ,רת ןילרב - אניו

"ם35319. במרה ירבדב  םירואיבל  "םחתפמ  במרה ירבדב  םירואיבל  "דחתפמ  שח

תוכרדהו35320. תוארוהל  יולחתפמ  "דןייטשדלוג , נשת

םילכ35321. תליבט  תוכלהל  אגרשחתפמ  לאקזחי  "בסייוו , סשת

תופרט35322. תוכלהל  רזעילאחתפמ  ןב  ילתפנ  "ירנפוה , ביבאשת לת 

תבש35323. תוכלהל  יולהחתפמ  המלש  "מרגרבמב , םילשורישת

הליסמה35324. ןוחריל  הדוהיחתפמ  "זןייטשניבור , לשת

םיכרכ35325.  2 הדגא -  ירמאמו  הכלה  ירמאמל  ריאמחתפמ  יבצ  ןב  ךורב  - טראבלג , "א צרת
"ב Lodzצרת זדול '

אשדת35326. שרדמל  אשדתחתפמ  שרדמל  "בחתפמ  קרבמשת ינב 

הלכלכו35327. הסנרפ  לש  חתפמל  יולהחתפמ  קחצי  "חרבוו , הימולוק Kolomyyaצרת

טפשמה35328. תוביתנל  טפשמהחתפמ  תוביתנל  "דחתפמ  שח

םירפא35329. הנחמ  רפסל  הדוהיחתפמ  "אזיוהנייטש , לסירבלשת

"ל35330. רהמה וניבר  לש  לארשי  חצנ  רפסל  באזחתפמ  "זרמורפ , קרוי New Yorkישת וינ 

"ז35331. ירגהו "ח  רגה ירפסל  "זחתפמ  ירגהו "ח  רגה "אחתפמ  םילשורילשת



םיכרכ35332.  2 "ם -  במרהל הרות  הנשמ  לע  םישוריפל  והילאחתפמ  ןנער , ךורב -  אנהכ , םיכרוע :
בקעי םולב , "ההמלש -  םילשורינשת

אינתה35333. רפסב  רשא  וכו ' "ל  זחמ םיקוספל  לאונמעחתפמ  בקעי  "הטחש , משת

םייחה35334. ץע  סרטנוקל  הרותחתפמ  ילהא  "דאתביתמ  שח

תבשל35335. םייחחתפמ  ןב  םולש  ףסוי  "געושעש , ןולוחעשת

הנשמ35336. ירדס  הששל  ףסויחתפמ  ןב  ןימינב  "הןמדירפ , ץלוקשימצרת  Miskolc

םינואגה35337. תובושתל  ןהכהחתפמ  ביל  השמ  ןב  לאוי  "ארלימ , ןילרב Berlinנרת

םיכרכ35338.  2 תוחישו -  םירמאמ  יולהחתפמ  קחצי  ףסוי  "אבולגש , נשת

םיבתכמו35339. תוחיש  םירמאמ  יולהחתפמ  קחצי  ףסוי  "מבולגש , שת

תעד35340. הוחי  "ת  ושל טרופמ  הידבועחתפמ  ןב  קחצי  "דףסוי , םילשורישח

ןיבוריע35341. הרורב -  הנשמ  ךורבחתפמ  ןב  רזעלא  "פסזומ , םילשורישת

ןשוחה35342. תוצק  לע  ןקותמ  לאיתוקיחתפמ  "הןהכ , םילשורילשת

םיבותכו35343. םיאיבנ  בקעיחתפמ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  יקציבוחל ,
"טליפוק םילשוריסרת

םידי35344. תליטנ  שדוק -  םכידי  ואש  רפסל  םיאשונ  םיסנחתפמ  ןב  לאוי  "דינוארק , קרבעשת ינב 

רקי35345. ילכ  שוריפל  םיאשונ  לאנתנחתפמ  "ברגניפדלוג , +נשת ביבא לת 

"ך35346. נתה ירדס  לאלצבחתפמ  לאירא ,

ןיבוריע35347. ןהכהחתפמ  והיעשי  ןב  םחנמ  "וץיבוקשומ , קרבעשת ינב 

םהרבא35348. תרות  רפסל  םיניינע  הדוהיחתפמ  ןב  ללה  "דןמרפוק , םילשורישח

רבד35349. קמעה  שוריפל  םיניינע  ללהחתפמ  ןמרפוק ,

חישמו35350. הלואג  ינינעב  םינינע  םינינעחתפמ  "אחתפמ  "דנשת מח

ךל35351. ןגמ  יכנא  רמאמל  תומוקמ  יארמו  םינינע  חתפמ 
"ח הרותנרת ילהא  אתביתמ  "דידימלת  שח

רעבוד35352. םולש  "ר  ומדא ירמאמל כ"ק  םינינע  חתפמ 
"ה ןרהאהללקוצז לאכימ  "בןאזגילעז , משת

לאומשמ35353. םש  רפסל  םינינע  בדנחתפמ  "בבטימ , ןויצעעשת רוא 

בקעיל35354. ךיטפשמ  םירפסל  םינינע  הדוהיחתפמ  יבצ  בקעי , "חןב  "דעשת מח

תומישרל35355. םינינע  "אחתפמחתפמ  סשת

א35356. שדוק -  תוחישל  םינינע  קחציחתפמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

ןקזה35357. "ר  ומדא ךורע  ןחלשל  םינינע  רעבודחתפמ  םולש  "וןיול , סשת

ןילוח35358. תכסמ  ךורע  יבצחתפמ  לארשי  "דץלוש , םילשוריישת

הארוההו35359. םיקסופה  יללכ  רפסל  םיכרע  םיכרעחתפמ  "דחתפמ  "דשח מח

םינב35360. לש  )חתפמ  ךרוע  ) ןמלז השמ  ןב  הירכז  "עסיוייד , דרעשת

ירשת35361. םינב -  לש  םשחתפמ  "דםוליעב  "דשח מח

הלואג35362. לש  סחנפחתפמ  יכדרמ  "יץייט , טעבזילאשת

היח35363. לש  בדחתפמ  לשיפ  ןב  ףסוי  "ההפי , עשת

די35364. בתכ  המלש -  המלשחתפמ  םדרטסמאת"סחתפמ 

"ת35365. הע "י  שרפבש תורמימה  ילעב  תומש  תומשחתפמ  "וחתפמ  משת

הלואג35366. ירעש  םשחתפמ  "פםוליעב  קרבשת ינב 

הלואג35367. ירעש  תונברקהחתפמ  תרות  "פןוכמ  "דשת מח



שטיוואבוילמ35368. יברה  ירמאמל  םינינע  ןכות  קחציחתפמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ויבתכל חתפמ  ) - "ח עשת

דל35369.  - א ןימוחת -  תמוצחתפמ  "דןוכמ  תובשעשת ןולא 

ןדע35370. ןג  ןדעתוחתפמ  ןג  Lublinת"םתוחתפמ  ןילבול ,

קשמדה35371. לארשיתוחתפמ  ןב  רזעלא  "חסנייר , השרו Warsawנרת

רהזה35372. ףסויתוחתפמ  ןב  היכרב  לארשי  הלינאטנופ ,
"דלאיתוקי היצנו Veniceקת

ויתונויערו35373. רהזה  השמתוחתפמ  ןב  דוד  םייח  "טיולה , ביבאלשת לת 

"ל35374. חמרל שודקה  ןליאה  המכחה -  יחתוחתפמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םולש ןמלוא , "ל - ) חמר "ה( םילשוריעשת

םיכרכ35375.  9 "ס -  שה יבצתוחתפמ  "דינליא , עודישח אל 

הרות35376. יטוקיל  רפסל  תורעהו  קחציתוחתפמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , קרוי New Yorkישת וינ 

ינינעב35377. םירפא  תיבהו  בקעי  תונכשמה  ירבדל  תוחתפמ 
הנויןיבוריע החמש  "זןייטשטור , דווקילעשת

םייחל35378. רימזתוחתפמ  "דןהכ , םילשוריעשת

"ה35379. יארה יבתכל  זעובתוחתפמ  "גןפוא , ןגעשת תמר 

יולה35380. תיב  רפסל  יולהתוחתפמ  תיבל  "זתוחתפמ  כשת

"ו35381. לרת םירמאמה  רפסל  לאונמעתוחתפמ  בקעי  "בטחש , משת

אינתה35382. רפסל  קחציתוחתפמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , קרוי New Yorkישת וינ 

יולה35383. "ז  יר "ן  רמ ישודיח  רפסל  "מתוחתפמ  "השח קרבמשת ינב 

"ש35384. בירה תאווצ  רפסלו  בוט  םש  רתכ  רפסל  לאונמעתוחתפמ  בקעי  "זטחש , לשת

לארשי35385. הנחמ  רפסל  "מתוחתפמ  "גשח םילשוריעשת

ךוניח35386. תחנמ  רפסל  ךוניחתוחתפמ  תחנמל  "בתוחתפמ  םילשורילשת

ךשפנל35387. המכח  העדו  המכחה  םי  ירפסל  םשתוחתפמ  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

םיכרכ35388.  2 תוחיש -  יטוקיל  ירפסל  קחציתוחתפמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

םיכרכ35389.  2 דומלתל -  םייחתוחתפמ  "דןהכ , קרבשח ינב 

הרהט35390. ירדסו  תעד  תווח  רפסמ  הדנ  תכסמ  לע  ןבוארתוחתפמ  ןב  יכדרמ  לאיחי  "דץיבר , קרבשח ינב 

םיכרכ35391.  2 ךתיב -  תוזוזמ  רפס  לע  יולהתוחתפמ  לארשי  בקעי  ןב  בד  המלש  "זלגס , קרבעשת ינב 

דומלתהו35392. הנשמה  יקרפ  דומלתהותוחתפמ  הנשמה  יקרפ  "טתוחתפמ  )נש ןילבול )

םיקלח35393. רזעיחא ג ' "ת  וש רזעיחאתוחתפמ  "ת  וש "דתוחתפמ  םילשורישח

גרובנטורמ35394. "ם  רהמ "ת  וש גרובנטורמתוחתפמ  "ם  רהמ "ת  וש "דתוחתפמ  קרבשח ינב 

ךלמה35395. רעש  ךלמהתוחתפמ  רעש  "בתוחתפמ  םילשורימשת

םייח35396. ןהכהאצמ  יליע  ארזע  ןב  םייח  "חליווט , םילשוריפרת

םייח35397. והילאאצמ  ןב  םייח  "וםיסינ , יקינולש Salonikaעקת

םייח35398. םהרבאאצמ  ןב  םייח  "זירוח , עבשלשת ראב 

הדנ35399. תוכלה  םייח -  םייחאצמ  אצמ  ללוכ  "דץבוק  שמשסשת תיב 

םיכרכ35400.  2 םייח -  השמאצמ  ןב  ירארה  םייח  "טןהכה , קרבעשת ינב 

ןח35401. קחציאצמ  ןב  רזעילא  יבצ  "אןיקצולס , השרו Warsawסרת

רוביצ35402. חילש  ןח -  םחנמאצמ  ןב  ךורב  קיזייא  קחצי  גרבדלוג ,
ךלמילא םילשורייבצ 

םיכרכ35403.  2 ןח -  ינשהאצמ  הדוהי  ןב  והילא  "אוקאח , רימזיא Izmirירת



םיכרכ35404.  2 ןח -  לארשיאצמ  ןב  חנ  םילשוריועשתץפח ,

בוט35405. יבצאצמ  םהרבא  סייו , בקעי -  השמ  "ססייו , קרבשת ינב 

בוט35406. םימחראצמ  והילא  ןב  לאננח  "טינייז , הפיחעשת

בוט35407. םיסנאצמ  ןב  םייח  לאפר  "איול , םיקפואפשת

םיכרכ35408.  2 בוט -  ץינזיואצמ  "דטרעס  הפיחנשת

םיכרכ35409.  2 בוט -  בדאצמ  רכשי  ןב  יבצ  ןרהא  השמ  "בסייוו , פשת

ןח35410. םייחתאצמ  ילתפנ  "בןמטוג , קרבנשת ינב 

ידבע35411. דוד  והילאיתאצמ  "זןהכה , ביבאעשת לת 

ידבע35412. דוד  ךלמילאיתאצמ  "פדעירפ , שת

ןעפרעווטנא35413. ןעפרעווטנאבצמ  "דבצמ  ןודנול Londonערת

םיכרכ35414.  2 רשיה -  ןבבצמ  בוד  ןמלז  רואינש  יקסישונא ,
םהרבא המלש 

 - "א מרת
"ז הנליו Vilnaמרת

םורח35415. קחציבצמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "מןוסרואינש , יכאלמשת תירק 

הדובעה35416. שריהאבצמ  יבצ  ןב  והילא  יכדרמ  "חץשולס , םילשוריכשת

היח35417. לארשיהבצמ  ןב  םהרבא  ןייטשצלמש ,
יולה "דקחצי  ,צרת ביבא - לת

.35418'1346 גרובצריווב 1147 -  קיתעה  ןימלעה  תיב  - תובצמ  רלומ ץנייהלרק , ימר -  רנייר ,
ןועמש סקופצרווש ,

לארשי35419. ץראב  שדוק  םהרבאתובצמ  ןב  באז  "גיאנליוו , םילשוריכשת

םיכרכ35420.  2 יקינולאש -  לאומשתובצמ  קחצי  "גלאונמע , םילשוריכשת

תיחרזמה35421. הפוריאב  םידוהיה  לש  ילכלכה  םבצמ 
דודתיזכרמהו ןב  בקעי  יקסני , ' "הצשל ,צרת ביבא - לת

ןבא35422. שונאמתבצמ  םחנמ  ןב  קחצי  "ןגיצנאד , גרוברטפ Peterburgרת

םייח35423. םשתבצמ  "בםוליעב  "דפשת מח

רתסאו35424. יכדרמ  לאומשתבצמ  ןב  םחנמ  "ביולה , םילשוריצרת

.35425< יבצ ץרא   > השמ אגרשתבצמ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"דשובייפ הנליו Vilnaפרת

םיכרכ35426.  2 השמ -  היראתבצמ  םהרבא  ןב  רשא  - השמ  "ח סרת
"ע םילשורירת

סחנפ35427. ןהכהתבצמ  ןימינב  1990קב ,

לחר35428. תרובק  ריאמתבצמ  באז  ןב  יבצ  "זץיבוקשומ , םילשוריכשת

שדוק35429. בקעיתבצמ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "בדלאוונירג , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ35430.  3 שדוק -  ץריהתבצמ  ילתפנ  ןב  לאירבג  "גבוטסכוס , בובלכרת  Lvov

ףסוי35431. המלש  לכימתבצמ  לאיחי  "דלישט , יסנומסשת

םמצע35432. יחימעדצמ  "פיתרנכ , "דשת מח

םיכרכ35433.  8 םיבכוככ -  םיברה  לאומשיקידצמ  םהרבא  "עטעיקוב , "דשת בח רפכ 

הלחו35434. קחציהצמ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "פץרווש , שת

וז35435. ןועמשהצמ  קחצי  ןב  םוחנ  "גיקצינזוגאר , ,כשת םלשורי

הרומש35436. םהרבאהצמ  ןב  לאומש  השמ  "ערנזלג , הבלסיטרב Bratislavaרת

םינתח35437. יכדרמתולהצמ  ןב  קחצי  ןויצ , "דבהוא  םילשוריסשת

םינתח35438. 'תולהצמ  זבינופ תוסחוימ , "גתכרעמ  קרבסשת ינב 



םינתח35439. ףסויתולהצמ  ןב  לדנוז  "וךונח  היסורפטרת גרובסינהוי ,

םינתח35440. "דץבוקתולהצמ  "דשח מח

םינתח35441. השמתולהצמ  ןב  ילתפנ  "וץישפוק , קרבסשת ינב 

םינתח35442. ןרהאתולהצמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשורינשת

םינתח35443. קחציתולהצמ  ףסוי  "דיול , םילשוריעשת

םינתח35444. ידיסחתולהצמ  "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"ברדנסכלא קרבסשת ינב 

ןויצ35445. ןב  והילאתדוצמ  ןב  ןויצ  ןב  "זןייטשנווילוא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

דוד35446. אנליוומתדוצמ  השמ  ןב  "ודוד  הנוטלא Altonaצת

דוד35447. סומינולקתדוצמ  ךורב  ןב  דוד  "דרברפש , םילשוריסשת

םיכרכ35448.  2 דוד -  "ז)תדוצמ  בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "גןב  םילשוריסשת

השמ35449. היעשיתדוצמ  ןב  יבצ  השמ  "בןייטשרבליז , ץו Vacערת

.35450< השדח הרודהמ   > השמ היעשיתדוצמ  ןב  יבצ  השמ  "בןייטשרבליז , םילשוריסשת

הימי35451. ירבדו  היגהנמ  היתוכלה  הבצמה , ןויצ -  .מתדוצמ  "הרנטרג , םירעיעשת תירק 

הרב35452. בקעיהוצמ  "עטרפלה , קרבשת ינב 

םיכרכ35453.  2 הרב -  בקעיהוצמ  םהרבא  ןב  היבוט  עשוהי  "חןמציו , ןלוגהמשת תמר 

הרורב35454. קחציהוצמ  "דןרוקלדנמ , קרבשח ינב 

םיכרכ35455.  4 הוצמ -  תררוג  החמשהוצמ  "זזר , םילשוריסשת

הריבעב35456. האבה  ןהכההוצמ  עשוהי  ןב  והילא  קחצי  "טרלדא , םיקפואעשת

םיכרכ35457.  2 בלו -  חספהוצמ  ןב  ךלמילא  ןרהא  לואש , - "ברב ןויצענשת רוא 

הביבח35458. ףסויהוצמ  יבצ  "דרעיוניג , קרבעשת ינב 

םיכרכ35459.  3 תימוי -  "םהוצמ  במרהל תוצמה  רפס  "חע"פ  "דמשת בח רפכ 

"ג35460. ירת ןמלקהוצמ  ןב  הדוהי  םייח  ךיירנרא ,
"עסומינולק ץו Vacרת

םיכרכ35461.  2 השועו -  בוטהווצמ  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "האפיל  עשת

רדסה35462. לילב  יכדרמתווצמ  ןב  לאומש  "גרנימוה , םילשורילשת

ץראה35463. עשוהיתווצמ  ןב  ריאמ  "אץיבוביל , םילשוריעשת

םיכרכ35464.  3 ץראה -  באזתווצמ  ןימינב  ןב  ןמלק  "ואנהכ , ביבאכשת לת 

ןתכלהכ35465. ץראה  קחציתווצמ  ןב  ללה  םהרבא  "דגרבדלוג , קרבשח ינב 

םיכרכ35466.  2 ןתכלהכ -  ץראה  ןימינבתווצמ  םחנמ  ןב  ןרהא  חהרדמש , '' םילשוריעשת

םיכרכ35467.  2 תיבה -  יולהתווצמ  דוד  ףסוי  "בןייטשפא , לשת

בלה35468. דואמתווצמ  ץפח  ויתווצמב  "דןוכמ  "דשח מח

םיכרכ35469.  2 רסומה -  יולהתווצמ  דוד  ףסוי  "זןייטשפא , יהגנש Shanghaiשת

ךלמה35470. ארוגידאסתווצמ  ןי  ' "אזור קרבסשת ינב 

םישנה35471. ןרהאתווצמ  "היאכז , םילשורינשת

הזה35472. ןמזב  תוגהונה  רמועה  ןרהאתווצמ  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורימשת

םיכרכ35473.  2 חספה -  ףסויתווצמ  "זרצנימ , קרבעשת ינב 

תונברקב35474. המשל  תונברקה -  םישדקתווצמ  דומילל  םינהכה  "דתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ35475.  2 םולשה -  יולהתווצמ  דוד  ףסוי  "זןייטשפא , משת



םיכרכ35476.  2 םשה -  יבצתווצמ  ןב  ןתנוי  "דףייטש , שח

הטימשה35477. ןרהאתווצמ  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

הרותה35478. המלשתווצמ  ןב  יכדרמ  "טהנוי , םילשוריכשת

םיללכו35479. תודוסי  ץראב -  תויולתה  בקעיתווצמ  "גטרפלה , קרבסשת ינב 

תוליבח35480. ןהכהתווצמ  עשוהי  ןב  והילא  קחצי  "גרלדא , םיקפואסשת

ןומירכ35481. םחנמתווצמ  לאומש  "גיאולרס , םילשורינשת

ונתינ35482. המל  בקעיתווצמ  ןב  ןרהא  "יטראב , ,שת םילשורי

םיתיעל35483. םחוריתווצמ  "וינומצע , שמשסשת תיב 

שדוק35484. תבש  תורנ  שדוקתווצמ  תבש  תורנ  "דתווצמ  "דשח מח

אמרג35485. ןמזהש  השע  המלשתווצמ  "וראושרו , כשת

הנווכ35486. תוכירצ  ןהכהתווצמ  עשוהי  ןב  והילא  קחצי  "סרלדא , םיקפואשת

הרות35487. דומלת  דודתווצמ  יכדרמ  "וןמרקא  םילשוריסשת

םיכרכ35488.  2 ורומשת -  השמיתווצמ  ןב  ארזע  "טםירש , םילשוריסשת

םיכרכ35489.  6 הנומא -  באזךיתווצמ  יכדרמ  "חסה , "דעשת מח

םיכרכ35490.  4 יתצפח -  היראךיתווצמ  ןב  והילא  תיליעועשתרנילוו , ןיעידומ 

םימי35491. בלב  םשהלוצמ  "פםוליעב  שת

שבד35492. באזרוצמ  בד  "חזוהנייטש , םילשורינשת

שבד35493. ןתנרוצמ  ןב  הדוהי  ןועמש  "טןייטשפרוט , םילשורינשת

םיכרכ35494.  2 שבד -  דודרוצמ  "דגנירמיצ , לשת

םיכרכ35495.  2 ךרבא -  םימחרתוצמ  ןב  םהרבא  "הןהכ , םילשורינשת

םיכרכ35496.  3 שיא -  אגרשתוצמ  ןב  היעשי  םהרבא  "זןמניטש , קרבסשת ינב 

םילוח35497. רוקיב  לאינדתוצמ  ןב  ריאמ  בקעי  "חןייטשברפ , "דסשת מח

םילוח35498. רוקיב  באזתוצמ  םהרבא  "ארנזור , םילשוריעשת

המחה35499. תכרב  "התוצמ  פרת .המחה  תכרב  "ה.תוליפת  הירדנסכלאפרת

בקעיתוצמ ה'35500. ןב  לואש  "זןיצק , לשת

.35501< השדח הרודהמ  ' > בקעיתוצמ ה ןב  לואש  "בןיצק , פשת

הדגאבו35502. הכלהב  ץראה  "דץבוקתוצמ  םילשוריעשת

ןוחטבה35503. יכדרמתוצמ  ןב  לאומש  "טרנימוה , םילשורינשת

דסחה35504. רזעילאתוצמ  ןב  באז  םהרבא  "הרנזור , קרבסשת ינב 

הדגאבו35505. הכלהב  תורצוצחה  בקעיתוצמ  הדוהי  "היאקרב , באזעשת תעבג 

"מ)35506. ותס  ) םויה רשאתוצמ  ןב  השמ  "אךובנרטש , םילשורילשת

האריה35507. החמשתוצמ  ןב  השמ  "חרלסק , םילשורינשת

תובבלה35508. בודתוצמ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "חןייטשטכיל , קרבכשת ינב 

רפס35509. םימשה , לטמ  הכלה , תוביתנ  תובבלה , תוצמ 
ונמע ינבל  תרגא  בודתודימה , םהרבא  ןב  יכדרמ  "מןייטשטכיל , השרו Warsauשדת

יולה35510. יולהתוצמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרב Bene Berakעשת ינב 

התכלהכ35511. תוכרב  האמה  יכדרמתוצמ  "ושאטופ , םילשוריסשת

ךלמה35512. ילופירטמתוצמ  המלש  ןב  םייח  "טןהכ , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ35513.  2 "ה > - מס  > ךלמה באזתוצמ  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , םילשוריסשת



םיכרכ35514.  4 ךלמה -  דודתוצמ  בקעי  ןב  לאירזע  "וטנעמיצ , "בסשת הרא

הציצמה35515. באזתוצמ  לאיתוקי  ןב  יניס  "ורפיש , םילשוריכשת

התכלהכ35516. רמועה  הימחנתוצמ  ןב  בוד  קחצי  "חןוסלדנמ , םילשוריסשת

להקה35517. הסדהתוצמ  "באבאדזא , "דסשת בח רפכ 

הבשה35518. םולשתוצמ  ןב  דוד  ללה  "טקאווטיל , משת

תבשה35519. ןהכהתוצמ  רשא  ןנחלא  "חרלדא , יסרסשת וינ ג'

הטיחשה35520. ףולכמתוצמ  ןב  רזעלא  "גםאדינ , קרבסשת ינב 

םשה35521. ךורבתוצמ  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ משת

םיכרכ35522.  8 םשה -  שריהתוצמ  יבצ  ןב  ךורב  "הןירפלייה , השרו Warsawלרת

החמשה35523. והיעשיתוצמ  בקעי  ןב  םיסינ  ףסוי  "הןהכ , םילשוריעשת

תודיסחה35524. תנשמב  החמשה -  םשתוצמ  "טםוליעב  הינתנעשת

התכלהכ35525. הטימשה  קחציתוצמ  ןב  ללה  םהרבא  "גגרבדלוג , קרבנשת ינב 

החכותה35526. ןהכהתוצמ  עשוהי  ןב  ריאמ  "אןלפק , םילשוריישת

תועיקתה35527. יבצתוצמ  לארשי  ןב  השמ  "חןוזרזל , קרבמשת ינב 

יודיו35528. יודיותוצמ  "דתוצמ  םילשורישח

תוינמז35529. ילארשיהתוצמ  ףסוי  ןב  "דלארשי  משת

םיכרכ35530.  2 הרובח -  רזעילאתוצמ  םירפא  "דהטאר , קרבעשת ינב 

חספה35531. גח  באזתוצמ  רזעילא  ןב  השנמ  "בןיילק , סשת

תבה35532. ךוניח  םשתוצמ  "וםוליעב  "דעשת מח

הכלהה35533. רואל  ךוניח  קחציתוצמ  ןב  ףסוי  ןמלז  "אינולא , ןילבד Dublinכשת

הצילח35534. ןרהאתוצמ  ןב  אקלמש  לאומש  שביוט ,
"דהשמ בובלכרת  Lvov

ןימבי35535. עשוהיתוצמ  ןב  םייח  "אןומולס , םילשוריסשת

לארשי35536. ץרא  בושי  ריאמתוצמ  ןב  השמ  "זסרילק , קרבעשת ינב 

םיכרכ35537.  2 לארשי -  ץרא  תבישי  הדוהיתוצמ  ןב  בוד  הנוי  יררה , - אריפשגרבמולב זכרמ 

הנוהכ35538. ןהכהתוצמ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "היקחצי , ונרוויל Livornoכרת

.35539< השדח הרודהמ   > הנוהכ ןהכהתוצמ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "טיקחצי , םילשוריעשת

םירוה35540. דוביכ  ןושמשתוצמ  ןב  קחצי  "בגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

םירוה35541. דוביכ  שיעיתוצמ  ןב  ןועמש  "חונונאו , נשת

וננמזב35542. הרות  רפס  תביתכ  קחציתוצמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , םילשורימשת

הנשמ35543. םחל  יכדרמתוצמ  "דטוק , קרבשח ינב 

תוכרב35544. האמ  קחציתוצמ  םהרבא  ןב  םחנמ  "גרקוט , קרבנשת ינב 

הלימ35545. תירבו  הלימ  היחתפתוצמ  ןב  יבצ  השמ  "בהירנ , נשת

הכלהה35546. רואל  תושדחה  הנוכמ  לדנמתוצמ  םחנמ  "הגרבנזייא , םילשוריעשת

הוצמ35547. ירואתוצמ  השמ  "גרדניל , םילשורינשת

.35548< םייח ףיסוי  םע   > השמ לכימתוצמ  לאיחי  ןב  םהרבא  "זגיצנד , ירוגליב Bilgorajצרת

השמ35549. לכימתוצמ  לאיחי  ןב  םהרבא  "דגיצנד , ,צרת םלשורי

.35550< םייח ישובל   > השמ - תוצמ  ןהכה היעשי  םייח  גרבסרבלאה ,
לכימ לאיחי  ןב  םהרבא  "דגיצנד , ןילבול Lublinנרת



השמ35551. םירפסתוצמ  גרובשרפ1921ץבוק 

ותיבו35552. שיא  רנ  יבצתוצמ  ןרהא  ןב  והילא  "חרגניזלש , םילשוריסשת

הכוס35553. ףסויתוצמ  "דלמיוב , "דשח מח

םיכרכ35554.  2 רמועה -  תריפס  בקעיתוצמ  ןב  לאינד  סחנפ  "טןמטיו , קרבסשת ינב 

םלשה35555. "ם  תס אדויתוצמ  םולש  "טסארג , לשת

רמע35556. ןבתוצמ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "חרדנסכלא  בובל Lvovרת

וברו35557. ורפ  םולשתוצמ  דוד  "דירצב , םילשורישח

עשוהי35558. רבדה  תנשמב  הליגמה  תאירק  לדנמתוצמ  םחנמ  עשוהי  "חגרבנרהא , סשת

היאר35559. ןמלזתוצמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

תיבר35560. ןהכהתוצמ  לארשי  ןב  באז  םהרבא  "גןהאק , םילשוריעשת

םיכרכ35561.  2 הכלהכ -  תיעיבש  רשאתוצמ  ןב  השמ  "הךובנרטש , םילשוריכשת

תבש35562. רטלאתוצמ  קחצי  םהרבא  ןב  יבצ  "ץגרבנזור , טגיס Sighetרת

ןיליפת35563. לאומשתוצמ  "חרגרבנירג , קרבמשת ינב 

.35564< השמ תרטע   > ןיליפת - תוצמ  יולה םהרבא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,
השמ "מרזיורק , םילשורישת

ותיבשת35565. ףסויתוצמ  "דלמיוב , "דשח מח

יעושעש35566. לאויךיתוצמ  "חאדנאל , "דעשת מח

יעשעש35567. םהרבאךיתוצמ  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"ויכדרמ םילשוריסשת

םיכרכ35568.  2 ןרהא -  יבצחצמ  בקעי  ןב  ןרהא  "חןיקלאוו , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תבש35569. תרימש  השמףחצמ ' ןב  דוד  "טןוהתס , םילשוריפרת

תודהיב35570. רקיעכ  םיקולאה  יולהתואיצמ  לאפר  קחצי  "אןויצע , הנחכשת סדרפ 

.35571< הנושאר הרודהמ   > םישנ רדסב  האופרו  האופרותואיצמ  הכלה  ינינעב  "אםירמאמ  םילשוריעשת

.35572< הינש הרודהמ   > םישנ רדסב  האופרו  האופרותואיצמ  הכלה  ינינעב  "אםירמאמ  םילשוריעשת

ןטק35573. ןמלזתואיצמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה לאעשת תיב 

אעיצמ35574. אבב  שיא -  והיעשיתאיצמ  םהרבא  "ורלדא , קרב Bene Berakעשת ינב 

קחצי35575. ןויצתאיצמ  - ןב ןב  קחצי  "גןיקניצ , הנליו Vilnaערת

ירזע35576. יזנכשאתאיצמ  ןב  םהרבא  "הרקייטפא , הוקלוז Zholkvaנקת

רעיה35577. יצע  קיזייאתאיצמ  קחצי  "ודלוונירג , םילשוריעשת

םיטבשה35578. תרשע  לאיזועתאיצמ  "אאגאה , Varshavaסרת

הנמלא35579. לובג  והילאביצמ  יכדרמ  ןב  ריאמ  "אילארב , הירמושעשת

םיכרכ35580.  2 הרוא -  ןויצןויצמ  ןב  ןב  באז  רזעלא  "זזר , םילשוריסשת

תוכמ35581. יפוי -  ללכמ  ןויצלןויצמ  ןושאר  הלודגה  "אהבישיה  ןויצלעשת ןושאר 

יפי35582. ללכמ  יולהןויצמ  לאקזחי  רדגיבא  "הלצנבנ , םילשוריסשת

הרות35583. אצת  הילדגןויצמ  ןב  שריה  "טיבצ  Zamoscפרת ץשומז '

הרות35584. אצת  המלשןויצמ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

הרות35585. אצת  יולהןויצמ  לאקזחי  רדגיבא  "ולצנבנ , םילשוריעשת



תושפנ35586. הדוהיליצמ  ןב  דוד  "דיביבס , היצנו Veniceכת

ץילמו35587. בקעיץיצמ  ןב  יכדרמ  "הןולהצ , היצנו Veniceעת

םיכרחה35588. ןמ  םהרבאץיצמ  ןב  יכדרמ  םולש  ןיקשבור ,
יולה "חןרהא  "דעשת בח רפכ 

םיכרחה35589. ןמ  םשץיצמ  "אםוליעב  "דפשת מח

שאמ35590. םייחלצמ  ןב  בקעי  "חיראדנאפלא , הבלסיטרב Bratislavaלרת

ץפח ה'35591. ודיב -  המלשחילצמ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

העושי35592. םהרבאחימצמ  ןב  לאומש  "חסאביב , םילשורינשת

העושי35593. החמשחימצמ  ןב  הירא  רדנסכלא  "בםיובלדנמ , םילשוריסשת

העושי35594. ללהחימצמ  ןב  "ביכדרמ  רובד Nowyמקת יבונ 
Dwor

תועושי35595. ןימינבחימצמ  ןב  לדנמ  םחנמ  יקציוואר ,
"עףסוי בוקרק Cracowרת

תועושי35596. לאומשחימצמ  "היאכז , םילשוריסשת

העושי35597. ןרק  יבצחימצמ  דוד  ןמפוה ,

העושי35598. ןרק  יחחימצמ  העושי  ןשוש , "טןב  תוביתנעשת

ןויצ35599. דע  םייחאענצמ  ןב  קחצי  "ביריבוצ , ונואנשת תירק 

דב35600. רגישטנאקתפנצמ  דוד  ןב  דניקסיז  "זרדנסכלא  הוקלוז Zholkvaיקת

תודחאה35601. "זםובלאדעצמ  "דמשת בח רפכ 

רבג35602. קחציידעצמ  םוחנ  ןב  ןושרג  לאומש  "בלרמ , םילשורילשת

רבג35603. לאירבגידעצמ  "בררל , קרבעשת ינב 

םיכרכ35604.  10 רבג -  המלשידעצמ  ןב  לאירבג  "גונאדילוט , םילשוריסשת

"גהפצמהפצמ35605. םילשוריישת

הירא35606. אנכשהפצמ  םולש  ןב  ביל  הירא  "ךןילי , היסורפרת גרובסינהוי ,

םיכרכ35607.  2 הירא -  ףסויהפצמ  םהרבא  ןב  ביל  הירא  "מאדורב , בובל Lvovרת

לאקזחי35608. ילתפנהפצמ  ןב  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"זןהכה יונריט Trnavaצרת

לאתקי35609. שריההפצמ  יבצ  ןב  לואש  "טןיוול , ןילרב Berlinמקת

םיכרכ35610.  2 םידגמ -  ןרהאהפצמ  ןב  השמ  ימע , "בןב  םימודאעשת הלעמ 

בלה35611. לאויןופצמ  השמ  "דלבל , "דשח מח

ןמית35612. ידוהי  יולתונופצמ  הדוהי  "זםוחנ , משת

העושיל35613. ךלמילאםיפצמ  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

העושיל35614. םהרבאםיפצמ  "דרעייפ , בובלפרת

.35615< ףראדצנוא תבישי   > לאומש םהרבאתפצמ  ןב  בוד  קחצי  "טץיבוקפל ,' טספדוב Budapestערת

םיכרכ35616.  2 הדובעה -  בקעיףרצמ  "חרינאדאק , גרבסגינקירת
Koenigsberg

תואה35617. רפסו  לכשה  םהרבאףרצמ  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

םיכרכ35618.  2 המכחל -  והילאףרצמ  ןב  המלש  ףסוי  "נוגידמליד , השרו Warsawרת

םיכרכ35619.  2 המכחל -  יולהףרצמ  "ל  גס יבצ  ןועמש  ןב  "והיעמש  םילשורינשת

.35620< ףסכ ףלא   > ףסכל ןבףרצמ  ודאקרימ  יתשינבנב  וייניטאג ,
םהרבא "זםייח  יקינולש Salonikaכרת



ףסכל35621. יולהףרצמ  ףסוי  ןב  לאומש  "אףרוצ , רדואדמת טרופקנרפ 
Frank

תוירחא35622. ןינקו  תיביר  ףסכל -  םשףרצמ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ35623.  2 ףסכל -  ץיבוחאלמףרצמ  ץריה  "טילתפנ  םילשוריסשת

םיכרכ35624.  2 ףסכל -  ידףרצמ  השמ  ןב  הירזע  "דיסור , אנליוכרת

םיכרכ35625.  2 םירומש -  לבטתצמ  דוד  ןבואר  ןב  ןתנ  היצנו Veniceת"כאריפש ,

םידמחנה35626. םימיה  ינינעב  ,ץבקמ  "חרטומלרפ קרב Bene Berakעשת ינב 

ותוא35627. עודיו  לכשה  ךתוכלמ -  חכ  וריכיו  תונוילג  םהרבאץבקמ  - הנחוא , חעשת
"ט עשת

םירמאמ35628. ןתנץבקמ  השמ  "עיקסנילרק , םילשורישת

םיכרכ35629.  9 םיניינע -  םוחנץבקמ  םירפא  ןב  ןויצ  ןב  "עיקסנאידורוב , םילשורישת

םירופ35630. ינינעב  תוחיש  ןהכהץבקמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטסשת

םירועיש35631. ןומימץבקמ  "הירהנ , הפיחעשת

אמק35632. אבב  םירועיש -  בדץבקמ  םהרבא  ןב  ףסוי  ןרהא  "אךברעיוא , קרבפשת ינב 

םיכרכ35633.  7 םירועיש -  ןרהאץבקמ  בד  "טקינזלז , תובוחרנשת

ג35634. לדנהלאצבקמ -  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "זרמורפ , ןילבול Lublinצרת

.35635< השדח הרודהמ   > םחנמלאיצבקמ א-ד ןב  המלש  "טזוזמ , קרבסשת ינב 

א35636. םחנמלאיצבקמ -  ןב  המלש  "הזוזמ , ונרווילצרת

םיכרכ35637.  39 םולשלאיצבקמ -  תבהא  "התרבח  םילשורימשת

הקובאל35638. םייחםיצבקמ  רזעילא  "דדלוונש , ןיעידומעשת

ב35639. לא -  תיבל  ןהכהםדקמ  םייח  המלש  "ורניבא , נשת

א35640. םידוהיה -  לארשיתוינומדקמ  ןב  םהרבא  "זןייטשפא , מרת

םיכרכ35641.  9 ץרא -  םימודקימדקמ  "סתבישי  םימודקשת

םיכרכ35642.  2 ןרהא -  םייחשדקמ  ןב  שריה  גילז  יבצ  ןרהא  ןילגד ,
"וםוחנ הנליו Vilnaנרת

תיעיבש35643. םירואיבו - > תורעה  םע   > דוד - שדקמ  ןהכה אביקע  ןב  דוד  טרופאפר ,
בקעי ןב  רזעלא  "חשירכז , קרבסשת ינב 

םישדק35644. יכדרמ - > תחנמ   > דוד ןהכהשדקמ  אביקע  ןב  דוד  "וטרופאפר , םילשורינשת

תורהט35645. תעד - > יביתנ  םע   > דוד - שדקמ  ןהכה אביקע  ןב  דוד  טרופאפר ,
בקעי ןב  רזעלא  "פשירכז , קרבשת ינב 

ןירדהנס35646. דוד -  "פץבוקשדקמ  וקיסקמשת

םיכרכ35647.  4 דוד -  ןהכהשדקמ  אביקע  ןב  דוד  - טרופאפר , "ח ישת
"ו כשת

Nes הנויצ סנ 
Ziyyona

םיכרכ35648.  4 םייח > - תעומש  רואיב  םע   > דוד ןהכהשדקמ  אביקע  ןב  דוד  "וטרופאפר , קרבסשת ינב 

יולה35649. יולהשדקמ  יבצ  ףסוי  "טרניד , קרבסשת ינב 

שדוקה35650. בקעישדקמ  ףסוי  ןב  קחצי  "חףוטשדלוג , םילשוריסשת

םיכרכ35651.  2 תבשה -  השנמשדקמ  ןב  דוד  המלש  "זןיילק , עשת

םינמזהו35652. תבשה  השנמשדקמ  ןב  דוד  המלש  "זןיילק , עשת

לארשיו35653. תבשה  לאומששדקמ  ןב  ריאמ  לארשי  יסנומןאמייר ,

הי35654. שדקמ 
ןב לאפר  המלש  הידידי  יצרונ ,

"וםהרבא הניולרת



םיכרכ35655.  8 לאקזחי -  היעשישדקמ  ןרהא  ןב  לאקזחי  "טרעטאר , קרבנשת ינב 

לארשי35656. הנותחשדקמ  תוביסמב  תונומתו  "סתוחיש  שת

םיכרכ35657.  14 לארשי -  דודשדקמ  לארשי  "בסנפרה , פשת

םינמזב35658. לארשי  ןהכהשדקמ  קחצי  "הליווט , םילשוריסשת

םינמזהו35659. לארשי  םינמזהושדקמ  לארשי  "דשדקמ  םילשורישח

ןמזו35660. תע  לכל  הנש  חול  םינמזהו -  לארשי  שדקמ 
"ח דודעשת רוא  "חןוכמ  םילשוריעשת

תישארב35661. ךלמ -  הדוהישדקמ  ןב  לאכימ  ןרהא  "סשודק , קרבשת ינב 

ךלמ35662. "וץבוקשדקמ  םילשורימשת

ךלמ35663. חספשדקמ  יבצ  "זקנרפ , םילשורינשת

תומבי35664. ךלמ -  ילתפנשדקמ  לאפר  ןב  יכדרמ  השמ  שדח ,
יולה "זםחנמ  םילשוריסשת

םיכרכ35665.  4 ךלמ -  )שדקמ  ךרעו טקיל   ) השנמ יכדרמ  "זרפואל , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ35666.  9 ךלמ -  השמשדקמ  ןב  םולש  - ולגאזוב , "י קת
"ב יקת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ35667.  5 םלשה -  ךלמ  השמשדקמ  ןב  םולש  "הולגאזוב , םילשורינשת

טעמ35668. טעמשדקמ  "דשדקמ  ןילקורבמשת

טעמ35669. לאומששדקמ  "וונדילוט , םילשורימשת

טעמ35670. הדוהישדקמ  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

.35671< שדקמה ןויצ   > טעמ ןבשדקמ  ונאדילוט , יולה -  ירוא  לבייפ ,
"גןויצ קרבסשת ינב 

טעמ35672. םייחשדקמ  ךונח  ןב  יכדרמ  "הןהכה , ביבאלשת לת 

םיכרכ35673.  2 טעמ -  םרמעשדקמ  ןב  ןתנ  "ארנטעטשעג , קרבעשת ינב 

םיכרכ35674.  2 יכדרמ -  יכדרמשדקמ  "נןליא , קרבשת ינב 

םיכרכ35675.  2 ץבוק > -  > המלש )שדקמ  ךרוע  ) רעב בוד  "בשטקול , רומיטלובלשת

דעומה35676. לוח  דעומה -  לאויישדקמ  םהרבא  ןב  לאקזחי  ןמלק  "פןילי , םילשורישת

םיכרכ35677.  3 םשה -  בודישדקמ  דוד  ןב  שריה  יבצ  - שלזיימ , "ו טשת
"ז וגקיש Chicagoכשת

םיכרכ35678.  2 השדח > - הרודהמ   > םשה בודישדקמ  דוד  ןב  שריה  יבצ  "חשלזיימ , םילשוריסשת

לארשי35679. הדוהיישדקמ  בקעי  ןב  ריאמ  "איריאמ , ןודנוללשת

יעיבש35680. יעיבשישדקמ  "סישדקמ  שת

םיכרכ35681.  2 יעיבש -  ךורבישדקמ  רוקמ  תובישיה  ינב  ןינמ  "הץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ35682.  2 יעיבש -  לאויישדקמ  "אדלפ , קרבפשת ינב 

ךמש35683. לביפישדקמ  אגרש  "אןאמדירפ , רעוונעדעשת

שידקה35684. דוס  ךמש -  רעבודישדקמ  "גןאסניפ , עשת

וארת35685. םשישדקמ  "זםוליעב  "דסשת מח

תלהק35686. השמליהקמ  ןב  קחצי  ויורא , "זןב  יקינולש Salonikaנש

ףסויתואוקמ35687. "ורגרבנש , םילשורילשת

לארשי35688. ץרא  ןיא  לאפרםילבוקמ  רזעילא  יכאלמ ,

שדוחה35689. ריאמשדוקמ  סחנפ  "הםיובנזור , קרבסשת ינב 

םימה35690. יכדרמהוקמ  השמ  "טרגעטש , ביבאמשת לת 



םימה35691. ףסויהוקמ  ןב  הדוהי  "זוגודריב , םילשוריצרת

.35692< השדח הרודהמ   > םימה ףסויהוקמ  ןב  הדוהי  "ווגודריב , םילשורינשת

םיכרכ35693.  6 םימה -  לאיחיהוקמ  ןב  השמ  "חהכלמ , םילשוריכשת

הרהט35694. םרמעהוקמ  ןב  השמ  "אדלאוונירג , ראוגנוא Uzhgorodצרת

הרהט35695. ןבהוקמ  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
ןהכה "דןאמייש  השרו Warsawערת

הרהט35696. קחציהוקמ  "חיולה , םילשוריפרת

הרהט35697. םשהוקמ  "דםוליעב  "דשח מח

הרהט35698. לאויהוקמ  "פהליש , םיסכרשת

הדוהי35699. קחציהוקמ  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "טגרבנזור , וטנורוט Torontoערת

לארשי35700. ריאמהוקמ  ןב  שריה  יבצ  "חיקסנזדורג , וגקיש Chicagoנרת

לארשי35701. ןמחנהוקמ  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"זבאז בובל Lvovמרת

לארשי35702. לרסיאהוקמ  הנוכמה  לארשי  "טץיטסורפ , הבלסיטרב Bratislavaלרת

לארשי35703. ןולובזהוקמ  "זיליושאקירוט , דודשאסשת

לארשי35704. והילאהוקמ  לארשי  "לביורטניו , קרבשת ינב 

לארשי35705. דודהוקמ  "פרלימ , דנלקוארת

לארשי35706. הדוהיהוקמ  ןרהא  ןב  השמ  "טץיוורוה , ,פרת הוקת - חתפ

לארשי35707. בילהוקמ  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "ביבצ  זדיל Leedsערת

לארשי35708. - הוקמ  ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
באז "אןמיונ , םילשוריעשת

לארשי35709. והילאהוקמ  ןב  לאפר  "טןולחכ , ץיציעשת בשומ 

םיכרכ35710.  3 לארשי -  ליקייחהוקמ  םייח  ןב  לארשי  "איקסרודולוו , תיליעעשת רתיב 

לארשי35711. םירפאהוקמ  "אדבוע , קרבפשת ינב 

םיכרכ35712.  2 לארשי -  ףסויהוקמ  ןב  השנמ  לארשי , - "אןב הזרוגדופ Podgorzeסרת

םיכרכ35713.  2 לארשי -  וראטלאסמהוקמ  השמ  ןב  הדוהי  "זונאפ , היצנו Veniceסש

לארשי ה'35714. ןיבורהוקמ  ךורב  םייח  ןב  רשא  "אץמנייטש , םילשוריכשת

.35715< השדח הרודהמ  ' > לארשי ה ןיבורהוקמ  ךורב  םייח  ןב  רשא  "גץמנייטש , עשת

א35716. םימ -  בדהוקמ  דוד  ןב  השמ  ףסוי  "זשילזיימ , ןילקורבכשת

םימ35717. השמהוקמ  ףסוי  "זשילזיימ , כשת

םיכרכ35718.  2 םימ -  לאירזעהוקמ  ןב  ןרהא  - לאירזע , "ב סרת
"ב םילשוריערת

םיכרכ35719.  2 םימ -  לכימהוקמ  לאיחי  ןב  הימרי  "בכ"ץ , םילשוריסשת

םייח35720. םימ  ןמלקהוקמ  םייח  "טןמטוג , עשת

רצואה35721. זעובהוקמ ע"ג  "דרנרל , יכאלמעשת תירק 

המלש35722. לארשיהוקמ  ןב  ףסוי  המלש  "גאדנל , "דעשת מח

השעמל35723. השמתואווקמ  לומיש , "פןב  קרבשת ינב 

םיבר35724. םימ  םירמאמתולוקמ  ץבוק  ברה -  זכרמ  "טתבישי  םילשורינשת

הניב35725. הדוהיםוקמ  ןב  קחצי  "געבצ , יקינולש Salonikaעקת



ןוידה35726. דודםוקמ  ןנחוי  ןב  ישי  "דןומולס , הווקתעשת חתפ 

עשוהי35727. רבדה  תנשמב  הכונח  רנ  תקלדה  לדנמםוקמ  םחנמ  עשוהי  "חגרבנרהא , קרבסשת ינב 

ויתבא35728. וחינה  קחציםוקמ  לאומש  ןב  יליג  "בטורניקב , יסנומעשת

יל35729. וחינה  ריאמםוקמ  ןב  סחנפ  לאומש  "אןרוקלדנמ , נשת

יתחונמ35730. םייחםוקמ  ריאמ  ןב  ךלמילא  םעונ  קרבןרא , ינב 

הלפת35731. וב  ןילדגמש  "דץבוקםוקמ  "דעשת מח

א-ב35732. לאומש -  הנוטלאמםוקמ  הנקלא  ןב  "חלאומש  הנוטלא Altonaצת

וגהנש35733. יולהםוקמ  המלש  "אהקנטק , ןודנולעשת

םישודקה35734. םילוליהתומוקמ  "טשדוק  םילשוריכשת

םיכרכ35735.  3 הרותה -  ריאמתומוקמ  קחצי  "בןייטשדלוג , תיליעפשת ןיעידומ 

שדוקה35736. ץראב  םישודק  ןרהאתומוקמ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

לארשי35737. ץראב -  םיירוטסיה  תומוקמו  םישודק  הדוהיתומוקמ  ןב  לאכימ  םולש , - "בשיא םילשוריצרת

םיכרכ35738.  2 לילגב -  םיקידצ  ירבקו  םישודק  לארשיתומוקמ  יאבג , לארשי -  גרבצרה ,
"אריאמ םילשוריעשת

וללוחש35739. םישודק  וללוחשתומוקמ  םישודק  "חתומוקמ  םילשוריכשת

א35740. םיחבז -  לש  קחציןמוקמ  ןב  הירא  יבצ  "כסרדנס , קרוישת וינ   New York

םיחבז35741. לש  ןועמשןמוקמ  ףסוי  ןב  ןויצ  ןב  "אלרעב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ35742.  2 הכלהב -  הירארוקמ  דוד  ןב  רזעלא  "חלזירב , םילשורימשת

ךורב35743. השמרוקמ  ןב  ךורב  "ןאמרא , םילשוריצרת

ךורב35744. המלשרוקמ  ןב  ךורב  "טיעלק , רימזיא Izmirית

ךורב35745. אבארוקמ  םהרבא  ןב  ךורב  "דהמוח , םילשוריסרת

ךורב35746. קחצירוקמ  ןב  ךורב  שיעי , - "וןבא אטשוק Istanbulלש

ךורב35747. המלשרוקמ  ןב  ךורב  "ניסותייפ , ונרוויל Livornoקת

ךורב35748. ץשומאזמרוקמ  ביל  הירא  ןב  "יךורב  הוקלוז Zholkvaקת

ךורב35749. אנהכרוקמ  המלש  ןב  ךורב  "היקסייטיק , הנליו Vilnaכרת

ךורב35750. יבצרוקמ  ןב  ךורב  "טגרבנדיירפ , םילשוריפרת

ךורב35751. השמרוקמ  ןב  ןבואר  "אתוילגרמ , בובלצרת  Lvov

ךורב35752. לארשירוקמ  ןב  ךורב  "דרגה , הפיחלשת

םיכרכ35753.  6 ךורב -  יולהרוקמ  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "חןייטשפא , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ35754.  2 ךורב -  דודרוקמ  חמצ  ןב  ךורב  םוחנ  - גרובצניג , "ח פרת
"א ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ35755.  2 ךורב -  והילארוקמ  ןבואר  ןב  טידנב  ךורב  "אלזיוו , םדרטשמאלקת
Amsterdam

העמד35756. השמרוקמ  ןב  ןושרג  "אןרטש , שקפ Paksנרת

העמד35757. םהרבארוקמ  ןב  ףלוו  באז  "ד,םימואת , ,סרת יקישטשילאז

העד35758. והילארוקמ  ןב  קחצי  "איטלש , קרבפשת ינב 

הנומאה35759. ץריהרוקמ  ילתפנ  ןב  ןתנ  "גץראהנרטש , םילשוריישת

הכרבה35760. השמרוקמ  ןב  ןבואר  "דתוילגרמ , בובלצרת  Lvov

הכרבה35761. המלשרוקמ  ןב  ךורב  "הןרטש , םילשורינשת

הכרבה35762. לאירבגרוקמ  "הסיורק , הילגנאנשת



א35763. הכרבה -  ךורברוקמ  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"זסחניפ קרויכשת וינ   New York

םיכרכ35764.  3 הכרבה -  והיעשירוקמ  "זןמשיילפ , םילשורילשת

םיכרכ35765.  3 הכרבה -  םהרבארוקמ  ךורב  ןב  סחנפ  "גונאדילוט , םילשוריעשת

תוכרבה35766. ןאמסוזרוקמ  ןב  באז  "עץבעי , ןילרב Berlinרת

םיכרכ35767.  2 תוכרבה -  דודרוקמ  םייח  ןב  עשוהי  םהרבא  "חגרבדלוג , םילשורינשת

הדנ35768. הכלהה -  הדוהירוקמ  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "הלקסד , קרבעשת ינב 

םינידהו35769. תוכלהה  לישהרוקמ  עשוהי  ןב  םהרבא  "אןרפא , הנליו Vilnaסרת

םייחה35770. םייחרוקמ  "זלאמכורק , טריפ Fuerthנת

םייחה35771. )רוקמ  וילע  ) המלש ןב  םייח  "ווטניפ , אכנלבזכלשת

םייחה35772. והירמשרוקמ  ןב  םייח  "טןאמלוש , םילשוריעשת

המכחה35773. ןהכהרוקמ  השמ  ןב  רזוע  "הםייח  השרו Warsawעקת

םיכרכ35774.  3 העושיה -  עשוהירוקמ  דטומסיב , '' מח

םיכרכ35775.  3 הכלה -  ךורברוקמ  ןב  עשוהי  ןימינב  - רבליז , "ט שת
"ז קרבישת ינב  - םלשורי

תוכלה35776. יולהרוקמ  השמ  ןב  םחנמ  ףסוי  ילבשא ,

יברח35777. קירא  םימחרה , דודרוקמ  םימחר  "בסקסוק , תיליעעשת רתיב 

החמשה35778. המלשרוקמ  רזעילא  "דקיש , םילשורינשת

תוחמשה35779. ןולובזרוקמ  "דןוראוב , הינתנשח

תולפתה35780. ףסוירוקמ  ןב  ןימינב  "הןמדירפ , ץלוקשימ Miskolcצרת

םייח35781. םייחרוקמ  ןב  לאומש  "בלאטיוו , ונרוויל Livornoנקת

םייח35782. העושירוקמ  ןב  יכדרמ  "גהיטע , יטיס Mexicoישת וקיסכמ 
C

.35783< יבצ תראפת   > םייח יבצרוקמ  ןב  דניקסיז  רואינש  םייהשרדנוג ,
"חשריה ךבנפוא Offenbachנקת

םייח35784. "ורוקמ  בובלכרת  Lvov

םייח35785. ןברוקמ  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "ביבצ  ירוגליב Bilgorajערת

םייח35786. השמרוקמ  ןב  ךורב  "בןאמרא , ירוגליב Bilgorajצרת

םייח35787. השמרוקמ  לאיחי  ןב  םייח  "חץיבולאגאס , הנליו Vilnaנרת

םייח35788. שריהרוקמ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "דאריפש , קרוי New Yorkשת וינ 

םייח35789. יכדרמרוקמ  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "אירשא , קרוי New Yorkפרת וינ 

םייח35790. רשארוקמ  ןב  םייח  יכדרמ  - גרבסגילז , "ב רת
"ט םיהלדר Roedelheimירת

םייח35791. בקעירוקמ  לאומש  ןב  םייח  "וטסאניק , Lodzערת זדול '

םייח35792. והילארוקמ  ןב  ןושש  ןרהא  "זםוחנ , םילשוריישת

םייח35793. םייחרוקמ  יבצ  "זראדאמ , קרבסשת ינב 

.35794< השדח הרודהמ   > םייח השמרוקמ  בקעי  ןב  בקעי  "בםיוברברול , םילשורינשת

.35795< השדח הרודהמ   > םייח הבוצרוקמ  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  "דםייח  בוקרטויפ Piotrkowסשת

םייח35796. השמרוקמ  בקעי  ןב  בקעי  "ז,םיוברברול , ,צקת אווקלאז



םיכרכ35797.  9 םייח -  הבוצרוקמ  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  - םייח  "ז לרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowלרת

םיכרכ35798.  2 םייח -  לאומשרוקמ  "טהצרצ , הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ35799.  3 םייח -  הדוהירוקמ  ןב  המלש  לוריבג , - "יןבא ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ35800.  3 םייח -  בקעירוקמ  ןב  איחי  "גחלאצ , ןדע Adenנרת

םיכרכ35801.  4 םייח -  ינרותרוקמ  "גץבוק  םילשוריכשת

םיכרכ35802.  7 םייח -  השמרוקמ  ןב  דוד  םייח  "ויולה , םילשורימשת

םיכרכ35803.  2 םייח -  ןושמשרוקמ  השמ  ןב  םייח  ריאי  "בךרכב , םילשורימשת

םיכרכ35804.  2 םייח -  ןברוקמ  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש "זםייח  םילשורילשת

םיכרכ35805.  3 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > םייח הבוצרוקמ  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  "אםייח  פשת

הדנ35806. תוכלה  השדח - > הרודהמ   > םייח יבצרוקמ  ןב  דניקסיז  רואינש  םייהשרדנוג ,
Lakewooעשתשריה .נ ג ' דווקיל 

ףלאה35807. ןגמו  םייח  "ורוקמ  םילשוריטשת

םיכרכ35808.  2 השדח > - הרודהמ   > ףלאה ןגמו  םייח  רוקמ 
 - עטנ ןתנ  ןב  ןתנוהי  ץישבייא ,

 - השמ בקעי  ןב  בקעי  םיוברברול ,
השמ ןב  ביל  הירא  ץניצ ,

"ב דודשאעשת

המכח35809. םייחרוקמ  םהרבא  ןב  ןמיש  "זגרבדלוג , סרת

המכח35810. יולהרוקמ  קחצי  םהרבא  "סלמרכ , קרבשת ינב 

םייח35811. ץע  רפס  לע  המכח -  "חרוקמ  "דבש תיליעשח ןיעידומ 

ג35812. המכח -  תודיסחורוקמ  הרותל  ץבוק 

םיכרכ35813.  3 המכח -  היחתפרוקמ  השמ  ןב  רב  "ארכששי  ,עש גארפ

דסח35814. - רוקמ  דיסחה לאומש  ןב  הדוהי 
ןבואר , "חתוילגרמ Lwowפרת

לארשי35815. בקעירוקמ  לארשי  "באלרוב , םילשורימרת

לארשי35816. חרזרוקמ  ןב  רסיא  לארשי  "ורביוט , סרת

לארשי35817. יולהרוקמ  לארשי  "חגלשרבליז , קרבסשת ינב 

תואווקמ35818. םימ -  ילתפנרוקמ  "בגניסמ , עשת

םייח35819. םימ  סחניפרוקמ  ןב  םייח  "גרטכש , ירוגליב Bilgorajצרת

םייח35820. םימ  תורהטרוקמ  רדס  דומילל  "חללוכ  םילשוריסשת

םייח35821. םימ  ףסוירוקמ  "היתליסמ , םילשוריעשת

ה35822. םייח -  םימ  ץינרוקמ  ' זיו יריעצ  ןוגרא  ירבחל  "דןואטב  קרבשח ינב 

םיכרכ35823.  2 םייח -  םימ  םייחרוקמ  ןב  ריאמ  בקעי  "ואוודאפ , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ35824.  2 םייח -  םימ  םהרבארוקמ  לאומש  ןב  דוד  לאפר  "עקלופ , קרבשת ינב 

םיכרכ35825.  2 ןמאנ -  חילצמרוקמ  ןב  ריאמ  "עזוזאמ , קרבשת ינב 

הכלה35826. יתבשתורוקמ  עשוהי  לאירבג  ןב  "טהיננח  ביבא Tel Avivישת לת 

ברה35827. יולהתורוקמ  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
םייחו ילא  לקרוט , "א - םילשוריסשת

םיגהנמה35828. רפסב  םירואיבו  ןושמשתורוקמ  הדוהי  "דץיבלדג , "דשח מח

לארשי35829. תודלותב  םירקחמו  באזתורוקמ  הדוהי  ןב  החמש  "וףסא , םילשורישת

תורוקו35830. ףסויתורוקמ  קחצי  "בןהכ , םילשורימשת



םיכרכ35831.  2 ינועמש -  טוקלי  בודתורוקמ  "הןמיה , םילשוריכשת

"ם35832. במרה יקספל  ןתנתורוקמ  ןב  קחצי  םהרבא  "זגרבמורב , ,שת םילשורי

לארשי35833. תורוקל  בקעיתורוקמ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , ססגרב Beregovoצרת

הכלהה35834. תודלותל  לפוקתורוקמ  בקעי  "ויקסנאשילקימ , ןוטסוב Bostonטשת

לארשיב35835. ךוניחה  תודלותל  ןימינבתורוקמ  ןב  ריאמ  יקסנארא , ' "דצש ביבאשח לת 

םיכרכ35836.  4 לארשיב -  ךונחה  תודלותל  באזתורוקמ  הדוהי  ןב  החמש  - ףסא , "ה פרת
"ג ביבא Tel Avivשת לת 

.35837- השדח > הרודהמ   > לארשיב ךונחה  תודלותל  תורוקמ 
םיכרכ  6

ןב החמש  ףסא , לאומש -  קילג ,
באז "בהדוהי  םילשוריסשת - קרוי וינ 

חאנ35838. ןבא ג' הנוי  לש ר ' וקודקדל  םייברע  ןדתורוקמ  "טרקב , ביבאנשת לת 

תירבעה35839. ןיב  האוושהה  רפס  לש  םייברע  תורוקמ 
ןדתיברעהו "הרקב , ביבאסשת לת 

האופר35840. היראתורוקמ  "טןשוש , תובוחרלשת

םיכרכ35841.  4 "י -  שר םחנמתורוקמ  "גירהז , םילשורינשת

ךורב35842. דודירוקמ  ןב  טידנב  ךורב  "ץרגרובמאה , ואלסרב Breslauקת

רוקנה35843. בקעיירוקמ  "טהמלש  השרוצרת

"ם35844. במרה ףסויירוקמ  ןב  לאומש  "לןושארטש , הנליו Vilnaרת

"ש35845. שרל "ם  במרה ףסויירוקמ  ןב  לאומש  "זןושארטש , םילשוריישת

םיכרכ35846.  2 הליפתה -  םירפאירוקמ  "אקינטולז , םילשוריעשת

םיגהנמ35847. המלשירוקמ  ןב  ףסוי  "דןייטשלקניפ , השרו Warsawלרת

םיגהנמ35848. יולהירוקמ  ףסוי  ןב  םהרבא  "זןוזיוול , ןילרב Berlinרת

ךורב35849. הדוהיךרוקמ  "וסוסק , םילשורילשת

תבש35850. בוט -  םוחנחקמ  קחצי  ןב  ןמחנ  "בןוסלדנמ , םילשוריעשת

םילשורי35851. דע  השמץיבוטקמ  "דדלפנש , ביבאישת לת   Tel Aviv

םילשורי35852. דע  הרותהץיבוטקמ  לגד  "טתעונת  םילשורימשת

תרוטק35853. והילארטקמ  ןב  ןרהא  "זטור , קרבסשת ינב 

יח35854. ןב  ףסויץיקמ  ןב  םהרבא  "זיטינאק , אטשוק Istanbulיקת

םימדרנ35855. בקעיץיקמ  ןב  םייח  לדנמ  םחנמ  "דאדנאל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םימדרנ35856. םהרבאץיקמ  "געדאוואז , אקארקערת

םיכרכ35857.  2 םימדרנ -  הקדצץיקמ  "בןיצוח , םילשוריסשת

םימודר35858. לאהשעץיקמ  ןב  םיקילא  היננח  יטיאיר ,
הבוטנמ Mantuaת"חלאפר

בקעי35859. ןהכהלקמ  יכדרמ  ןב  בקעי  - ןיקסמ , "י שת
"א קרוי New Yorkישת וינ 

םעונ35860. קציאלקמ  קחצי  "טרבאהסירג , נקת

ןרהא35861. לש  עטנולקמ  ןתנ  ןב  ןרהא  "הןירפלייה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םהרבא35862. םהרבאהנקמ  - ונאריש , "ח ירת
"ט יקינולש Salonikaירת

ןינקו35863. עשוהיהנקמ  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"היולה הוקלוז Zholkvaכרת

.35864< השדח הרודהמ   > ןינקו עשוהיהנקמ  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"עיולה םילשורישת



וקורמד35865. םילשורי  קחציסנקמ  "הונאדילוט , םילשורינשת

והילא35866. והילאתנקמ  "חןאידעס , םילשוריסשת

םייח35867. תקזח  םייח , םהרבאתנקמ  םייח  "אקינמאי , םילשורינשת

םינינק35868. ףסוי -  הדוהיתנקמ  ןב  הירא  ףסוי  "אשטיוד , םילשורינשת

םידבע35869. ףסכ -  סחנפתנקמ  ןב  םנוב  לארשי  "נרביירש , קרבשת ינב 

הכלהב35870. ךיראתה  וק  ץראה -  "טבואטהצקמ  קרבעשת ינב 

הצקומ35871. תוכלהב  םירועיש  ץראה -  לאנתנהצקמ  "פרינ , תיליעשת רתיב 

םיכרכ35872.  4 הרותב -  השמעוצקמ  ןב  ביל  הירא  "חץניצ , בוקרטויפ Piotrkowלרת

םיכרכ35873.  3 השדח > - הרודהמ   > הרותב השמעוצקמ  ןב  ביל  הירא  "וץניצ , דודשאסשת

םידעומה35874. רדס  לע  שדוק  ירמאמ  בובלתצקמ  - ןאיובמ בקעי  םהרבא  "גןמדירפ , קרבלשת ינב 

םירוכב35875. םחנמארקמ  "דרלדא , םילשורינשת

םיכרכ35876.  9 הדעה -  םייחארקמ  ןב  והילא  "פגייצנירג , םילשורישת

היגלואיכראו35877. השמארקמ  לאינד  "איול , םילשוריעשת

םיכרכ35878.  2 ןושלו -  רשאארקמ  "הרזייו , ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ35879.  2 ושרדמו -  ןועמשארקמ  ןב  םהרבא  - רפוס , "ד שת
"ה םילשורישת

תרסמו35880. ןבוארארקמ  ןב  היעשי  "דרכייר , Clujפרת זולק '

ראובמ35881. דודארקמ  "חבכוכ , םילשוריעשת

שרופמ35882. סחניפארקמ  השמ  ןב  הדוהי  קחצי  "וקנורט , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ35883.  5 ריספת > -  > שרופמ ילבבארקמ  רפוס  והילא  ןב  ןועמש  "חםכח , םילשוריסרת

םיכרכ35884.  7 שרופמ -  רדהוארקמ  זוע  "דתכרעמ  םילשוריעשת

שדק35885. לארשיארקמ  בקעי  ןב  המלש  ףסוי  סופייב ,
"דןהכה םילשוריסשת

שדק35886. ןמלזארקמ  המלש  ןב  שריה  יבצ  "זןאמשרה , גרפפקת  Prague

שדק35887. והילאארקמ  "הדידי , םילשורינשת

שדוק35888. ןהכהארקמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטסשת

שדוק35889. ןושרגארקמ  ןב  הירא  לאיתוקי  "בראהלמאק , הזרוגדופ Podgorzeסרת

שדוק35890. ןמחנארקמ  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"טבאז ירוגליב Bilgorajסרת

שדוק35891. לאיחיארקמ  "בןמוא , "דפשת מח

םיכרכ35892.  2 שדוק -  קחציארקמ  ןב  השמ  קרביבאצר , ינב 

תידומלתה35893. הדבעמב  הדוהיתוארקמ  "ךןייטשלדיא , םילשורישת

תומש35894. שלושמה - > טוחה   > תולודג םינושארהתוארקמ  לע  "גןוכמ  םילשוריעשת

םירבד35895. תולודג -  תולודגתוארקמ  "דתוארקמ  "דשח מח

םיכרכ35896.  5 םינינפ > - בר   > תולודג תולודגתוארקמ  "דתוארקמ  םילשוריכשת

םיכרכ35897.  5 דוד > - תיב   > תולודג בובלתוארקמ  .ט  " סרת .ך  " "טנת בובל Lvovסרת

םיכרכ35898.  2 בוטה > - ןיי   > תולודג היבוטתוארקמ  רתלא  "זןיו , "דנשת מח

םיכרכ35899.  10 םישוריפ  - םע ח"י  נ"ך >  > תולודג ןילבולתוארקמ  .ז  " נרת .ך  " - נת "ז נרת
"ס ןילבול Lublinרת

םיכרכ35900.  7 םישוריפ > - ל"ב   > תולודג השרותוארקמ  .ך  " רת .ך  " - נת "כ רת
"ו השרו Warsawכרת



םיכרכ35901.  5 רטנ > -  > תולודג הניותוארקמ  .ט  " ירת .ך  " "טנת הניוירת

םיכרכ35902.  12 ראובמה -  תולודג  רדהותוארקמ  זוע  תולודג  "התוארקמ  םילשוריעשת

םיכרכ35903.  5 תורואמ -  תולודג  .התוארקמ  " נשת .םילשורי  .ך  " "הנת םילשורינשת

םיכרכ35904.  5 רדהו -  זוע  תולודג  רדהותוארקמ  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

עשוהי35905.  ) תופסוהו םישוריפ  םע ח"י  תולודג  תוארקמ 
( תולודגםיטפוש - תוארקמ  "ז נרת

"ה םילשורילשת ןילבול - 

םיכרכ35906.  3 הרוסמה -  אובמ  םע  תולודג  תולודגתוארקמ  "דתוארקמ  השרושח

ערכה35907. םהל  שיש  ןושמשתוארקמ  ןב  יכדרמ  "ןראיורב , תובששת ןולא 

םיכרכ35908.  12 תומימת -  ןויצעתוארקמ  רוא  ינרותה  "זזכרמה  םילשורינשת

שדק35909. בקעייארקמ  ןב  םייח  "טאיפעלובא , רימזיא Izmirפת

שדק35910. שוביליארקמ  ריאמ  ןב  קחצי  בקעי  "דסטוי , בובל Lvovכרת

שדק35911. םהרבאיארקמ  ןב  םירפא  "טתויח , אטשוק Istanbulפקת

םיכרכ35912.  2 "ם > - יבלמ  > שדק לכימיארקמ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , םילשוריישת

םיכרכ35913.  2 שדק -  םייחיארקמ  ןיד , רב  ןמלז -  רואינש  "הןילטיצ , משת

שדוק35914. ןימינביארקמ  ןב  ףסוי  "דהגימאס , השרו Warsawמרת

שדוק35915. םייחיארקמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  דלוג ,
"גיולה 'צרת ץקנומ  Mukachevo

יטוקיל נ"ך>35916.  > שדוק ךונחיארקמ  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"וךינה ירוגליב Bilgorajפרת

שדוק35917. ןמלזיארקמ  "גקורד , םילשורימשת

שדוק35918. החמשיארקמ  ןב  יכדרמ  "וןושש , ,סרת םלשורי

רבדמב35919. שדוק -  רנליארקמ  ךורע  שרדמה  תיבב  שמוח  תרובח 
םילשורי המלש  תמר 

םיכרכ35920.  3 שדוק -  ריאמיארקמ  ןב  שריה  יבצ  - יקסנזדורג , "ו צרת
"א קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ35921.  2 שדוק -  היבוטיארקמ  לאלצב  "חןייטשנטוו , סשת

םיכרכ35922.  13 שדוק -  השמיארקמ  "איררה , םילשוריפשת

םיכרכ35923.  3 שדוק -  םולשיארקמ  ןב  ריפוא  'י , "זגנט "צעשת לשאר

םיכרכ35924.  2 שדוק -  ןרהאיארקמ  ןב  םייח  םהרבא  "אהטאר , קרבפשת ינב 

םיכרכ35925.  8 הנשי > - הרודהמ   > שדוק חספיארקמ  יבצ  "בקנרפ , םילשורינשת

.35926( תילגנא  ) שדוק לאומשיארקמ  ןב  והילא  ןמלק  ןאמלפוק ,
"גיבצ דנלבילקעשת

יקדרד35927. ץרפירקמ  "חטובארט , ילופנ Naplesמר

םיכרכ35928.  2 יקדרד -  טדנבירקמ  ךורב  ןב  לליה  - ןייטשנטכיל , "ח מרת
"ט בובל Lvovנרת

תבשב35929. םיאיפקמו  והילאםיררקמ  "דןמרוורב , םילשוריעשת

םיילטיגיד35930. םימ  ידמ  תבשב , םיאיפקמו  תבשהםיררקמ  "דתרמשמ  "דעשת מח

בהז35931. אווקלוזמהשקמ  יול  ןב  "גריאמ  םיהלדר Roedelheimיקת

בהז35932. המלשהשקמ  ןב  םיסנ  קרבןייד , ינב 

םיכרכ35933.  2 השרפל -  תורודםיבישקמ  "ותאצוה  "דעשת בח רפכ 

רורד35934. הדוהירמ  הירא  ןב  יכדרמ  "אוול , טגיס Sighetסרת

רורד35935. קחצירמ  ןב  יכדרמ  רימזיא Izmirת"צהיטע ,



םידעומ35936. רורד -  יכדרמרמ  "דרמרד , תיליעעשת ןיעידומ 

ע"ז35937. השדח - > הרודהמ   > רורד קחצירמ  ןב  יכדרמ  "ההיטע , "דעשת מח

רורד35938. יכדרמרמ  "ר , דירהב "" קרבשח ינב 

תואמ35939. שמח  רורד  םיסנרמ  ןייד ,

תולהאו35940. יכדרמרמ  ןב  רסיא  לארשי  "חןילרסיא , הנליו Vilnaכרת

תולהאו35941. קחצירמ  ןב  םהרבא  "גיביתנע , ונרוויל Livornoרת

אשישק35942. ןושמשרמ  השמ  ןב  םייח  ריאי  "גךרכב , םילשורינשת

ח35943. ז , םלשה -  אשישק  ןושמשרמ  השמ  ןב  םייח  ריאי  "טךרכב , םילשוריעשת

םיכרכ35944.  3 לארשי -  אעראד  ףסויארמ  רפוס , לדנמ -  םחנמ  ץילרג ,
"טהשמ םילשוריכשת

ארתאד35945. )ארמ  ויתודוא  ) בקעי "זאדנל , םילשוריעשת

םיכרכ35946.  3 אדבועד -  לארשיארמ  ןב  הירא  השמ  "טדניירפ , םילשוריעשת

עשוהי35947. תרטע  אתתעמשד -  הדוהיארמ  המלש  "אשריה , םילשוריסשת

םינפואה35948. "ה  םהרבאארמ ןב  בקעי  "עיסותייפ , ונרוויל Livornoקת

ןרהא35949. םולשהארמ  ןב  ןרהא  "דןהכ , רפססשת תירק 

םיכרכ35950.  4 רוא -  םשהארמ  "אםוליעב  קרבפשת ינב 

םיכרכ35951.  2 שיא -  םהרבאהארמ  ןב  היעשי  ןרהא  "דיולב , םילשורילשת

םיכרכ35952.  6 והילא -  החמשהארמ  ןב  והילא  "הרלסק , קרבעשת ינב 

םיכרכ35953.  2 והילא -  בדהארמ  יבצ  ןב  והילא  "דרניו , םילשוריעשת

םיכרכ35954.  2 םירפא -  יולההארמ  השמ  ןב  םירפא  לאירבג  "וריאמ , םילשוריסשת

שא35955. ףסויהארמ  ןב  םהרבא  "גשא , ןילרב Berlinסקת

.35956< ויחא ריזנ  ( > ימלשורי ו-ח  ) שא ג ףסויהארמ  ןב  יכדרמ  "חיקציוואס , קרוימשת וינ   New York

םיכרכ35957.  2 שא -  ףסויהארמ  ןב  יכדרמ  "זיקציוואס , קרויטשת וינ   New York

ןילוח35958. הליל -  שא  םשהארמ  "דםוליעב  קרבשח ינב 

םיכרכ35959.  5 רבד -  שייפהארמ  םלושמ  ןב  םהרבא  "דטרה , קרבסשת ינב 

תוברעת35960. העד -  ללההארמ  לאומש  ןב  יבצ  "הןיקברד , דודשאעשת

העד35961. יבצהארמ  םייח  לאירבג  "ודלפיונ , םילשוריעשת

םדאה35962. דודהארמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורינשת

םינפואה35963. םייחהארמ  ןב  המלש  לאפר  "זךודרומ , יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ35964.  2 קזבה -  יבצהארמ  רזעילא  ןב  באז  ןימינב  "בסיורק , קרבסשת ינב 

לובגה35965. יבצהארמ  לאינד  "טןיבור , םילשוריעשת

םיכרכ35966.  2 לודגה -  הדוהיהארמ  ןב  לאפר  - יזנכשא , "ט פקת
"א יקינולש Salonikaצקת

אשדה35967. לארשיהארמ  ןרהא  "דןייטשנרוב , םילשוריסשת

שדוחה35968. החמשהארמ  ןב  הירא  יכדרמ  "זןמרבה , קרוי New Yorkשת וינ 

לכיה35969. ךינעההארמ  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "טןמפוא , שמשעשת תיב 

םידליה35970. םייחהארמ  ןב  לאפר  "חאנחוא , םילשוריסרת

תוכאלמה35971. ללההארמ  לאומש  ןב  יבצ  "חןיקברד , דודשאסשת

הגונה35972. הדוהיהארמ  ןב  לאפר  "ביזנכשא , יקינולש Salonikaצקת



א35973. תורנה -  ינרותהארמ  "זץבוק  רפסנשת תירק 

תלכת35974. עיקרה -  לארשיהארמ  "זגרבנזור , עשת

תיעיבשה35975. ללההארמ  לאומש  ןב  יבצ  "הןיקברד , דודשאעשת

תבשה35976. ללההארמ  לאומש  ןב  יבצ  "בןיקברד , דודשאעשת

תודיחו35977. םהרבאהארמ  ןב  הימחנ  ןמלז  "עגרבדלוג , לאומששת תעבג 

רהוז35978. ףסויהארמ  השמ  "הטסרופ , נשת

לאקזחי35979. יולההארמ  לאומש  ןב  לאקזחי  רגניזלש ,
"באגולג גרפ Pragueפקת

א35980. לאקזחי -  השמהארמ  דוד  ןב  לאקזחי  לאפר  "חגרבכוה , ירוגליב Bilgorajצרת

לאקזחי35981. ןרהאהארמ  לאקזחי  "הץיבוצרפ , םילשורילשת

הדנ35982. לאקזחי -  ןולובזהארמ  ןב  ןרהא  לאקזחי  "חבוש , קרבעשת ינב 

לאקזחי35983. דודהארמ  השמ  ןב  לאקזחי  "זץיבוקפיל , עשת

םיכרכ35984.  7 לאקזחי -  ףסויהארמ  ןב  לאקזחי  "הטנאפ , טגיס Sighetלרת

םיכרכ35985.  2 "ת > - וש  > לאקזחי ףסויהארמ  ןב  לאקזחי  "אטנאפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ35986.  2 ראובמה > -  > לאקזחי ףסויהארמ  ןב  לאקזחי  "פטנאפ , קרבשת ינב 

ירעש35987. ןויצ , ירעש  ןויצ , תיראש  ראובמה , לאקזחי  הארמ 
ףסויקדצ ןב  לאקזחי  "פטנאפ , קרבשת ינב 

ןטק35988. לאקזחי  קחציהארמ  ןב  לאקזחי  "גסלדניק , ססגרבפרת

בקעי35989. יכדרמהארמ  השמ  ןב  בקעי  "וןאמזוג , ביבא Tel Avivטשת לת 

ןהכ35990. לכימהארמ  לאיחי  ןב  יכדרמ  קחצי  ןיבור ,
"וןהכה םילשורינשת

ןהכ35991. ןהכההארמ  בקעי  ןב  הדוהי  "וכ"ץ , ןימד Frankfלקת טרופקנרפ 

ןהכ35992. השמהארמ  םהרבא  ןב  לשיפ  לאיחי  "הןהכ , "דמשת מח

ןהכ35993. יולההארמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "טרגניזלוש , קרבסשת ינב 

.35994< השדח הרודהמ   > ןהכ ןהכההארמ  בקעי  ןב  הדוהי  "זכ"ץ , םילשוריסשת

"כ35995. הויב לודגה  ןהכה  תדובע  ןהכ -  זראהארמ  "עבומהרבא , ןורמוששת ינרק 

ןהכ35996. סופייבהארמ  ןהכה  ןרהא  יבר  "גרכזל  הוקתעשת חתפ 

ןהכ35997. ןרהאהארמ  ןהאק , ןהכה -  בד  היננח  ןהאק ,
ןהכה "ביכדרמ  עשת

םיכרכ35998.  5 ןהכ -  הדוהיהארמ  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"טןהכה ערת

םיכרכ35999.  3 ןהכ -  ןהכההארמ  ילתפנ  ןב  רב  "טרכששי  םילשוריישת

םיכרכ36000.  2 ןהכ -  דודהארמ  בקעי  ןנחלא  ןב  ריאמ  ץיבוניבר ,
"גןהכה תיליעעשת רתיב 

םיכרכ36001.  2 ןהכ -  ןועמשהארמ  "דןהאכ , קרבשח ינב 

םיכרכ36002.  2 ןהכ -  והילאהארמ  סחנפ  ןב  והירמש  "הןאמלוש , לשת

תעדל36003. השמהארמ  םהרבא  ןב  לאוי  "טןאמפוק , קרוי New Yorkצרת וינ 

וב36004. טשקתהל  ובהארמ  טשקתהל  "גהארמ  טרופנרידנת

ןמ36005. םידירש  יפל  רזחושמ  חול   > המשנה טשקל  הארמ 
םיכרכ  2 יזנכשאהזינגה - > רקי  ןב  "אהשמ  םילשוריעשת

רסומ36006. ןבהארמ  ןאמגילז  הדוהי  גרובצניג , - אמלוא
יולה ןועמש  ןימד Frankת"מהשמ  טרופקנרפ 



םוקמ36007. המלשהארמ  ןב  םולש  סחנפ  "וןמדירפ , קרבסשת ינב 

םוקמ36008. לאכימהארמ  "גיבאז , םילשוריעשת

םיכרכ36009.  3 םוקמ -  והילאהארמ  ןב  קחצי  ןנחלא  "דאכלמ , םילשוריסשת

םינידה36010. םוקמ  לארשיהארמ  ןב  שובייפ  "דםלושמ  גרובמוה Homburgצת

תיציצו36011. רקובה  תמכשה  תוכלה  תומוקמ -  דודהארמ  תראפת  תופוצר  "בללוכ  תיליעפשת ןיעידומ 

הכוס36012. תומוקמ -  יכדרמהארמ  ןב  לבייפ  אגרש  םעונ  בל ,
- לאומש "ס שת

.36013, םיצע לזוגה  הבורמ , תורעהו -  םירואיב  תומוקמ  הארמ 
ליכאמו ןתנלזוגה  ןב  לואש  בקעי  "טלגס , םילשוריעשת

תימורדה36014. הברעה  ןינעב  תומוקמ  םשהארמ  "דםוליעב  "דשח מח

לש36015. רפסל  תורצק -  תורעהו  תוהגה  תומוקמ  הארמ 
קחציםינוניב יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

םיכרכ36016.  2 תורעהו -  תומוקמ  דודהארמ  ןתנ  ןב  לואש  בקעי  "בלגס , "דעשת מח

ןיכרבמ36017. דציכ  קרפל  תורעהו  תומוקמ  תומוקמהארמ  "ההארמ  תיליעסשת ןיעידומ 

ןישודיק36018. תובותכ , תואיקבה -  דומילל  תומוקמ  םשהארמ  "דםוליעב  "דשח מח

תווצמה36019. רפס  הרות ע"פ  הנשמל  תומוקמ  רואינשהארמ  סומע  "פהדרב , "דשת מח

ולכאש36020. השלש  קרפל  תומוקמ  םשהארמ  "דםוליעב  שח

םיכרכ36021.  8 תורצק -  תורעהו  תוהגה  תומוקמ , קחציהארמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

השמ36022. היעשיהארמ  ןב  השמ  "בטסריפ , טספינ Ujpestצרת

השקמה36023. המהב  הטיחש , זוע -  זועהארמ  לדגמ  םיללוכה  - תשר  "ב פשת

םיכרכ36024.  10 רזוע -  רזועהארמ  "וירורד , קרבסשת ינב 

םיכרכ36025.  2 ןהכה -  יניע  ןהכההארמ  לאפר  ןב  שריה  יבצ  "וכ"ץ , ואלסרב Breslauעקת

םיניע36026. הדוהיהארמ  ןב  לאפר  "ויזנכשא , יקינולש Salonikaעקת

תשרופמ36027. ןק  םינק -  ןבהארמ  והילא  רכאמטוג , היבוט - , ףלוו
"גהמלש קרבסשת ינב 

ילשמ36028. רפס  לע  לחר -  דודהארמ  ןב  יבצ  רסיא  לארשי  "הגצרה , חונזעשת בשומ 

םיכרכ36029.  2 האיר -  יולההארמ  אביקע  ןב  באז  הנוי  "גטרפלאה , הינתנסשת

םיכרכ36030.  2 םיהלא -  לאקזחיתוארמ  ןב  ריאמ  יאבג , "זןבא  היצנו Veniceכש

םדאה36031. לאינדתוארמ  ןב  לאיכלמ  הירא  "אןוסלדוד , דווקילעשת

םיה36032. השמתוארמ  קחצי  "ורכבסנא , תובוחרעשת

"ע36033. הא תואבוצה -  רזעילאתוארמ  ןב  באז  השמ  "עתוילגרמ , ונדורג Grodnoקת

תואבוצה36034. לארשיתוארמ  בקעי  "טיסאגול , םילשוריסשת

.36035< השדח הרודהמ   > תואבוצה רזעילאתוארמ  ןב  באז  השמ  "זתוילגרמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ36036.  3 תואבוצה -  םייחתוארמ  ןב  השמ  "הךישלא , אדרויפכקת

םיכרכ36037.  19 תואבוצה -  ריאמתוארמ  יבצ  "דלגופ , קרבעשת ינב 

תבשה36038. המלשתוארמ  ןב  ריאמ  "וןיבור , םילשוריסשת

םיעגנ36039. תורוהט -  רזעיבאתוארמ  ןב  ןמלק  לאינד  ןוספלוו ,
יולה ףסוי  "חןועמש  םילשורינשת

לאקזחי36040. קיזייאתוארמ  קחצי  ןב  לאקזחי  "זהטאר , עשת

םיכרכ36041.  4 םירשי -  היחיתוארמ  "חלובוט , םילשוריסשת



םיכרכ36042.  2 "ת > - וש  > םירשי היחיתוארמ  "ולובוט , םילשוריסשת

תופירט36043. תוכלהל  ןהכהתוארמ  קחצי  יבצ  "דרלדא , ביבאשח לת 

.36044400 המ -  ןימינבתוארמ  "דרגולק , םילשוריעשת

שודיקו36045. תורנ  תקלדה  תומוקמ -  יאמשיארמ  ןב  רשא  "דטטשכורב , קרבשח ינב 

םיכרכ36046.  6 תומוקמ -  םהרבאיארמ  ןב  בקעי  "הןוזבקעי , רפססשת תירק 

םיכרכ36047.  10 תומוקמ -  ןושרגיארמ  .י  "דןייטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ36048.  3 תומוקמ -  םינהכליארמ  הובג  שרדמ  "פתיב  תיליעשת רתיב 

םיכרכ36049.  5 תומוקמ -  "דדרבסורגיארמ  "דשח מח

םיכרכ36050.  4 תומוקמ -  השמיארמ  ןב  ריאמ  לארשי  "דןייטשניבור , קרבשח ינב 

ןירדהנס36051. תוסחוימ - "  " תומוקמ 'יארמ  זבינופ תוסחוימ , "בתכרעמ  קרבסשת ינב 

הצקומ36052. ינידב  תומוקמ  םשיארמ  "אםוליעב  םילשוריפשת

םירוכיב36053. האפ  םינויעו -  םירואיב  תומוקמ  בקעייארמ  השמ  ןב  דוד  - ןמלטימ , "ד שח

לארשי36054. ץרא  תויגוסב  תומוקמ  ןתניארמ  ישיבא  "ססילטיימ , הירהנשת

תיציצ36055. תוכלה  תומוקמ  דודיארמ  להא  הכלה  "אללוכ  "דפשת מח

םיכרכ36056.  2 םישודיחו -  תורעה  תומוקמ  השמיארמ  ןב  אביקע  - סלצנירפש , "ד תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ36057.  16 תויגוס -  ירוריבו  תומוקמ  ןולובזיארמ  ןב  המלש  ףסוי  "אבוש , "דפשת מח

תובותכ36058. תורעהו -  תומוקמ  םשיארמ  דםוליעב  "" דשח '' מח

םידמחנ36059. םיטוקילו  תומוקמ  הימחניארמ  ףסוי  "דרלשריה , םילשורישח

םיכרכ36060.  2 "ת -  וש ךרדב  תויגוס  ימוכיסו  תומוקמ  ןויציארמ  ןב  "פרברול , "דשת מח

םירבד36061. םינויצו -  תומוקמ  תומוקמיארמ  "דיארמ  "דשח מח

הרז36062. הדובע  תכסמל  םינויצו  תומוקמ  לאינדיארמ  "אקייחסא , קרבעשת ינב 

"ר36063. ומדא לש  ןינהנה  תכרב  רדסל  םינויצו  תומוקמ  יארמ 
יולןקזה "זיקצירטסיב , לשת

"ד36064. וי ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושל םינויצו  תומוקמ  יוליארמ  "ויקצירטסיב , לשת

"ח36065. וא ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושל םינויצו  תומוקמ  השמיארמ  ןב  לאומש  יכדרמ  "ויזנכשא , לשת

םיכרכ36066.  2 ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושל םינויצו  תומוקמ  ןסיניארמ  "גלעגנאמ , לשת

הרז36067. הדובע  תכסמל  םיקרפ  ישארו  תומוקמ  לאינדיארמ  "גקייחסא , קרבסשת ינב 

םיפד36068. אעיצמ  אבב  ףדה -  רדס  לע  "ת  ושו תומוקמ  יארמ 
"ט יק ןויצמ"ד- ןב  "טרברול , "דעשת מח

הבשחמב36069. תויגוסל  תומוקמ  םשיארמ  "זםוליעב  "דעשת מח

םיאולימ36070. רפס  הרות -  הנשמ  רפסל  תומוקמ  תומוקמיארמ  "דיארמ  משת

םיכרכ36071.  2 הרות -  הנשמ  רפסל  תומוקמ  הרותיארמ  הנשמ  רפסל  תומוקמ  "דיארמ  משת

אינתה36072. רפסב  רשא  וכו ' "ל  זחמ םיקוספל  תומוקמ  לאונמעיארמ  בקעי  "זטחש , משת

ולכאש36073. השלש  קרפל  תומוקמ  דיארמ  "דןגק , "דשח מח

ןורחא36074. סרטנוקל  תומוקמ  יוליארמ  "דיקצירטסיב , "דלשת בח רפכ 

חבזמ36075. ירוסיא  תוכלה  "ם  במרה לע  תומוקמ  םינהכליארמ  הובג  שרדמ  "דתיב  רתיבשח

שדקמה36076. תאיב  תוכלה  "ם  במרה לע  תומוקמ  םינהכליארמ  הובג  שרדמ  "דתיב  רתיבשח

ןיכרע36077. תכסמ  לע  תומוקמ  םחנמיארמ  דוד  "דןמדירפ , שמשסשת תיב 

תונברקה36078. תדובע  רפס  לע  תומוקמ  םינהכליארמ  הובג  שרדמ  "טתיב  רתיבעשת

םיכרכ36079.  2 אתתעמשד -  אתרוצ  תומוקמ  והילאיארמ  ןב  ןנחלא  לואש , "זאבא  םילשוריעשת



םיכרכ36080.  2 ןיעה -  לאפרתיארמ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "הקחצי  ונרוויל Livornoסקת

םיכרכ36081.  2 הימכחו -  ןמלזשקארמ  המלש  "ההראימ , דעלאעשת

םדקמ36082. יולהשארמ  ןמלק  ןב  דוד  השמ  "טאדנל , םילשוריסשת

םדקמ36083. ןמלזשארמ  המלש  ןב  לאומש  "זךאברעיוא , קרבעשת ינב 

םירוצ36084. הנוישארמ  "חאדנאל , סשת

יעסמ36085. הלא  םירוצ -  - שארמ  רזעילא ןועמש  רפוס , ןמסוז - 
םירפא יכדרמ  רפוס , - "חןמסוז קרבנשת ינב 

םירוצ36086. לאומששארמ  "חדוד , תובשנשת ןולא 

םירוצ36087. יולהשארמ  ןמחנ  "דץיבוביל , םילשוריעשת

םירוצ36088. רגרטשארמ  "ותחפשמ  םילשוריסשת

ץראבש36089. יבצ  םייח  יבר  םירוצ -  םייחהשארמ  רצוא  "גתכרעמ  קרבעשת ינב 

םירוצ36090. ףסוישארמ  ןב  דוד  "דןהכ , םילשורישח

םירוצ36091. רכשישארמ  לואש  ןב  עשוהי  םהרבא  "גקיב , ,)לשת קרוי וינ  )

םיכרכ36092.  5 םירוצ -  השמשארמ  "זסייר , םילשורינשת

ונארא36093. םירוצ  רנבאשארמ  ןב  לאקזחי  ןוני  "דןהכ , םילשורישח

הנשה36094. ןורודתישארמ  "בדלוג , קרבעשת ינב 

הנשה36095. עשוהיתישארמ  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "חדלוג , קרבעשת ינב 

הנשה36096. ףסויתישארמ  ןב  ארזע  "דחרוק , קרבעשת ינב 

קדצה36097. השמתארמ  ןב  "בלארשי  םדרטשמאמת
Amsterdam

םיכרכ36098.  2 ןח -  יכדרמידברמ  ןב  ףסוי  "וןהד , שמשעשת תיב 

םיכרכ36099.  3 ןימינבםידברמ -  השמ  ןב  ריאמ  לגי  ןמפרוד ,
"חבייל םילשוריעשת

ןישודיק36100. השודק -  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "דקינמה , יקוקסשח

הנומא36101. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "גקינמה , םילשוריסשת

הכרב36102. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , ימאימסשת

החמשב36103. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "סקינמה , הדירולפשת

הליפתב36104. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "בקינמה , ימאימעשת

םיכרכ36105.  2 ןורכז -  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , ימאימסשת

םתוח36106. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , ימאימסשת

םייח36107. הדוהיהברמ  ןב  יכדרמ  בל , "דרב  קרבעשת ינב 

םיכרכ36108.  2 םייח -  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , ימאימסשת

םיכרכ36109.  2 םייח -  היעשיהברמ  ןב  יבצ  םייח  ףסוי  "טירדנומ , "דנשת מח

םיכרכ36110.  2 םייח -  יבצהברמ  םייח  לאירבג  "טדלפיונ , םילשוריעשת

המכח36111. היראהברמ  "בחילצ , "דסשת מח

הבוט36112. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "חקינמה , םילשוריסשת

הבישי36113. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "הקינמה , םילשוריסשת

הבישי36114. השמהברמ  ןב  ןושרג  "בןרטש , ,סרת טעגיס - .מ

א ב36115. המכח -  הברמ  הבישי  םהרבאהברמ  ןב  בוד  קחצי  "יץיבוקפל ,' קרוי New Yorkשת וינ 



אילפהל36116. ,הברמ  םיסינ השמ  - ןב  דוד  בקעי  קינמה ,
ריאי "סיכדרמ  םילשורישת

חספ36117. לש  הדגה  לע  רפסל  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "בקינמה , דווקילסשת

טפשמ36118. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "דקינמה , "דשח מח

תותירכ36119. שפנ -  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "הקינמה , יקוקסעשת

המכח36120. הברמ  םירפס  לתהברמ  בקעי  תיב  תוננגו  תורומל  רנימס 
ביבא

הדימע36121. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "דקינמה , "דשח מח

הצע36122. לאיחיהברמ  ןב  קיזייא  עשוהי  "לאריפש , הנליו Vilnaרת

םולש36123. השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "גקינמה , םילשורינשת

םולש36124. חספהברמ  ןב  בקעי  "הץינוק , טריפ Fuerthכקת

הנובת36125. לאיחיהברמ  ןב  קיזייא  עשוהי  "באריפש , הנליו Vilnaלרת

הרות36126. "בהברמ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

תועובש36127. הרות -  הינתנהברמ  זנאצ  תבישי  "סידימלת  הינתנשת

הרות36128. ינרותהברמ  "גףסאמ  Lodzצרת זדול '

הרות36129. באזהברמ  "טבילטוג , דודשאמשת

הרות36130. זנאצהברמ  "זתבישי  הינתנמשת

תישארב ב36131. הרות -  השמהברמ  ןב  דוד  בקעי  "וקינמה , יקוקסעשת

םייח36132. הברמ  הרות  יולההברמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

החמשב36133. ידנמםיברמ  יפור , "וג' תובוחר Rehovotעשת

הרות36134. םיסנץיברמ  קחצי  ןב  ריאמ  "גוהינב , םילשוריישת

לודגה36135. הרות  ןרהאץיברמ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ36136.  4 רסומו -  הרות  ןרהאיציברמ  "ויקסרוס , קרבלשת ינב 

םיכרכ36137.  8 תודיסחה -  םלועמ  הרות  ןרהאיציברמ  "ויקסרוס , קרבמשת ינב 

שפנל36138. םהרבאעוגרמ  ןב  ימולש  "טןוטיב , שמשעשת תיב 

םיכרכ36139.  3 תעד > - ךפונ   > רהוזה םשתוילגרמ  "דםוליעב  "דשח מח

םיה36140. השמתוילגרמ  ןב  ןבואר  "חתוילגרמ , םילשוריישת

םיה36141. בודתוילגרמ  םהרבא  ןב  השמ  בקעי  "גןילוגראמ , השרו Warsawצרת

םיכרכ36142.  17 "ס -  שה ןרהאתוילגרמ  "טבולרפ , םילשוריסשת

םיכרכ36143.  2 הרותה -  ליוונזתוילגרמ  לאומש  םייח  ןב  שריה  יבצ 
יולה

 - "ח מקת
"ז קצירופ Poryckסקת

הבוט36144. ריאמתוילגרמ  ןב  םהרבא  ארזע , - "בןבא םדרטשמאפת
Amsterdam

הבוט36145. ןושרגתוילגרמ  םחנמ  "לדלוונירג , םילשורישת

תובוט36146. קחציתוילגרמ  ןב  בקעי  "הןולהצ , היצנו Veniceכת

אירוסבש36147. וניתוברמ  שיעיתוילגרמ  ןב  ןועמש  "גונונאו , םילשוריעשת

םיה36148. לכימתילגרמ  לאיחי  "התילגרמ , הוקתעשת חתפ 

הבוט36149. יבצתילגרמ  םהרבא  "זתילגרמ , לאימרכנשת

הרקי36150. ובעתילגרמ  תילגרמ  תינברה  לש  "חהרכזל  לשת

המש36151. םימחרתילגרמ  ריאמ  ןב  ןתנוי  םיסכרומאמ ,



"ל36152. קוצז ןיזורמ  "ט  הוקה "ר  ומדאד שוביילאתינגרמ  בקעי  ףסוי  השמ  םילשוריןמרל ,

ןנבר36153. יבד  עקנאשטיפמאתינגרמ  יולה  קזייא  ףסוי  "טלגס , םילשורינשת

"ב36154. רד עשוהיאתינגרמ  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "בלאקזחי  םילשורינשת

ריאמ36155. רד ' השמאתינגרמ  ןב  ןבואר  "ותוילגרמ , בובלפרת  Lvov

ריאמ36156. רד ' היעשיאתינגרמ  םחנמ  סחניפ  "בגרבצנימ , םילשוריפרת

.36157< השדח הרודהמ   > ריאמ רד ' השמאתינגרמ  ןב  ןבואר  "חתוילגרמ , עבשסשת ראב 

ריאמ36158. יברד  ןושמשאתינגרמ  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "זאריפש , םילשוריכשת

.36159< השדח הרודהמ   > ריאמ יברד  ןושמשאתינגרמ  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "זאריפש , םילשוריעשת

ריאמ36160. יברד  תועינצאתינגרמ  ינינעב  הכרדה  "הץבוק  קרבמשת ינב 

אבט36161. יולהאתינגרמ  םירפא  ןב  בוד  השמ  "כןתנוהי  קרב Bene Berakשת ינב 

אבט36162. םדרטשמאמאתינגרמ  ביל  הירא  ןב  "גדוד  נשת

"צ>36163. מהס לע   > אבט לגסאתינגרמ  לטיז  ביל  הירא  "זץיוורוה , ןימד Frankטקת טרופקנרפ 

אבט36164. רזעילאאתינגרמ  והילא  "וןוטסרבליס , ןודנולטשת

.36165< שישרת ןבא  ריפס -  ןבא   > אבט השמאתינגרמ  ןתנוהי  קודצ -  ןב  יכדרמ  סורג ,
יולה םירפא  ןב  "דבוד  קרב Bene Berakעשת ינב 

אבט36166. םשאתינגרמ  "חםוליעב  "דעשת מח

אריפש36167. םהרבאאתינגרמ  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "טריאמ  Drogobychנרת ץיבוהורד '

אריפש36168. בילאתינגרמ  הדוהי  ןב  םהרבא  "זםייהנפוא , םדרטשמאכקת
Amsterdam

ןיבט36169. ןיתינגרמ 
השמ לגיב , דוד -  רזעילא  ןמדירפ ,

ןהכה "ורזעילא  ןודנולסשת

הביבסהו36170. ןיטרגרמ  תליהקל  רוכזי  רפס  הליהקןיטרגרמ -  "טרפס  םילשורילשת

םיכרכ36171.  2 ללהיכדרמ -  ןב  "חיכדרמ  לשת

םיכרכ36172.  4 םלשה -  ללהיכדרמ  ןב  "איכדרמ  םילשוריפשת

םיכרכ36173.  8 תבחרומ - > הרודהמ   > םלשה ללהיכדרמ  ןב  "ביכדרמ  םילשורינשת

חנ36174. לאונמע  המלשיכדרמ  ןרהא  ןב  באז  יכדרמ  "ו,ןיזייר , ,סרת אשראוו

וגנוק36175. תא  ונבש  םידוהיה  הקירפאל -  ויסודורמ  ' גרס קחצי  "טיברנימ , םילשורימשת

ןויצל36176. ןי  ' םחנמזורמ "עיקסניפמק , הכרבשת רה 

"ם36177. ירה לאיחיםורמ  ןב  גילז  םייח  בקעי  גאלשדלוג ,
"בלכימ השרונרת  Warsaw

"מ36178. ירה םהרבאםורמ  םייח  "חןייטשנרא , קרבכשת ינב 

םיכרכ36179.  2 ןויצ -  "גץבוקםורמ  םילשוריכשת

םילשורי36180. דע  םחנמאמורמ  "חשורפ , םילשורינשת

ילתפנ36181. ןורכזימורמ  "ורפס  םילשוריסשת

הדש36182. בקעיימורמ  ןב  שריה  ילתפנ  "בראלסוג , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ36183.  3 הדש -  בקעיימורמ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "זןילרב , םילשוריטשת

הילע36184. שיאו  םחנמםמורמ  "וםיובלגיז , סשת

םיכרכ36185.  3 בחרמבחרמ -  "אתכרעמ  ביבאפשת לת 



תוכמ36186. ןירדהנס , םי -  הדוהייבחרמ  "ארבוקמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ36187.  2 יקחצי -  םולשיבחרמ  םהרבא  ןב  קחצי  םייח  - דיבאר , "ט פרת
"ג היבחרמ Merhavyahלשת

תכסמל ר"ה36188. ימונורטסא  ךירדמ  עיקר -  רדהויבחרמ  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ36189.  5 ךוניחלםיבחרמ -  ינרות  זכרמ  "גםיבחרמ  םילשורימשת

םילשורי36190. תולובג  ףסויביחרמ  תרובג  "בללוכ  םילשורינשת

םיכרכ36191.  3 ןבוארתשחרמ -  החמש  ןב  ךינה  ךונח  - שגייא , "א צרת
"ה ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ36192.  2 יבצ -  ץיבוקמיטמירמ  לדי  הדוהי  ןב  שריה  "חיבצ  ךבנפוא Offenbachצת

איכד36193. לאיחיאירמ  ןב  ליקרמ  יכדרמ  "זאירול , ןילבול Lublinצש

שדק36194. דודתבירמ  ןב  ףסוי  "זןורבלייה , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ36195.  2 חוחינ -  ןבחירמ  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"טהשמ הלופעעשת

.36196( אטיל  ) הפושיש רהנה  תודג  לע  הליהקלופירמ -  "גרפס  ביבאמשת לת 

הריבב36197. והילאשירמ  סחנפ  ןב  והירמש  "טןאמלוש , משת

המלש36198. המלשהבכרמ  "אהבכרמ  םילשוריפרת

ןמגרא36199. דודובכרמ  ןב  בוט  ןמיס  "חדוד , קרבסשת ינב 

םיכרכ36200.  2 הרות > -  > ןמגרא ריאמתובכרמ  "דוהילא , םילשוריעשת

םיכרכ36201.  7 ןמגרא -  ריאמתובכרמ  "טוהילא , םילשוריעשת

תוישעמ36202. ירופיס  לע  ךלמה -  והילאתובכרמ  ראב  "פןוכמ  םילשורישת

שדק36203. ריאמתובכרמ  "טוהילא , םילשוריעשת

והילא36204. "א]תבכרמ  רגה  ] ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  דווקילמשת

הנשמה36205. עשוהיתבכרמ  ןב  אבא  ןאמסוז  ץישפיל ,
"פקחצי סיאול St. Louisרת .טס 

הנשמה36206. לישנאתבכרמ  "דרשא  בוקרק Cracowצר

הנשמה36207. השמתבכרמ  ןב  ןרהא  "ויראדנאפלא , רימזיא Izmirטקת

תובא36208. תכסמ  הנשמה -  ףסויתבכרמ  "זרקשאלא , דולסשת

םיכרכ36209.  2 הנשמה -  אמלחמתבכרמ  השמ  ןב  - המלש  "א יקת
"ב מקת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ36210.  6 םייהדלפ > - תרודהמ   > הנשמה אמלחמתבכרמ  השמ  ןב  "סהמלש  םילשורישת

םיכרכ36211.  4 םלשה -  הנשמה  אמלחמתבכרמ  השמ  ןב  "סהמלש  קרבשת ינב 

אתליכמה36212. לע  הנשמה  השמתבכרמ  דוד  "הםהרבא , בובל Lvovנרת

הרותה36213. לע  הנשמה  אמלחמתבכרמ  השמ  ןב  "ההמלש  םילשורילשת

ףסוי36214. שריהתבכרמ  יבצ  ןב  ףסוי  "חרפולש , השרו Warsawנרת

לאקזחי36215. לעבתבכרמ  טנאפ  לאקזחי  יבר  תודלות 
לאקזחי "דהארמ  קרבשח ינב 

תישארב36216. לאקזחי -  םהרבאתבכרמ  ןב  אגרש  לאקזחי  םילשורידלפנייוו ,

ימלשוריה36217. הלכשהה  יתבשזכרמ  םילשורי1996הירכז ,

הרותב36218. השרפה  חמצזכרמ  "בירומ , הנחסשת סדרפ 

סנאבורפב36219. הרותה  באזזכרמ  ןימינב  "הטקידנב , םילשורימשת



שטיוואבויל36220. םימימת  יכמות  תובישי  םימימתזכרמ  יכמות  תובישיה  "בזכרמ  שת

ףסוי36221. הידבוע  יבר  תודלות  ןרהאןרמ -  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשוריעשת

ףסוי36222. תיבה  השמןרמ  ןזור , םירפא -  ןב  ףסוי  "אוראק , םילשוריעשת

רלטוק36223. ןרהא  יבר  ןואגה  רלטוקןרמ  ןרהא  יבר  ןואגה  "דןרמ  םילשוריכשת

עשוהי36224. תקלחה  אלאיבןרמ  "בתודסומ  "דעשת מח

"ל36225. קוצז בקעי  תוליהקה  תונותיעןרמ  "דיעטק  "דשח מח

היצלובאהו36226. קוק  ברה  ןהכהןרמ  םייח  המלש  "דרניבא , "דשח מח

רודה36227. ראפ  םהרבאןרמ  לארשי , "דןב  עשת

וראק36228. ףסוי  בקעיןרמ ר ' ןח , "חןבא  םילשורימשת

הבישיה36229. שאר  ןרהאןרמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשוריסשת

"ל36230. צז ןהכ  החמש  ריאמ  וניבר  היראןרמ  באז  "זרניבר , ביבאכשת לת 

םעוניבאןנרמ36231. "הןהאק , םילשוריעשת

בוט36232. הירידאהערמ  "טסחנפ , "דעשת מח

היפנכב36233. לאפראפרמ  ןב  קחצי  לארשי  םיובנרב ,
"דלאומש שח

.36234< רוביחה ןמ  דחא  קרפ   > תושפנה הדוהיאפרמ  ןב  ףסוי  ןינקע , - "ד,ןבא ,סרת אשראוו

שפנל36235. אטשוקאפרמ  .ך  " רת .תבש  "כ.םינוקית  אטשוק Istanbulרת

שפנל36236. ןהכהאפרמ  יכדרמ  והילא  "טהאזמ , שת

שפנל36237. המלשאפרמ  ןב  לאפר  "דןאמאמ , םילשורינרת

שפנל36238. "אאפרמ  כרת .תוצח  "א.םינוקית  ונרוויל Livornoכרת

שפנל36239. קחציאפרמ  ןב  םהרבא  "הןולהצ , היצנו Veniceנש

שפנל36240. לאירבגאפרמ  ןב  לאפר  "זיצרונ , םדרטסמאיקת

שפנל36241. םיתמואפרמ  םילוח  "ח.תוליפת  היצנו Veniceקת

שפנל36242. יקינולשאפרמ  .ג  " לקת .תבש  "ג.םינוקית  יקינולש Salonikaרת

.36243< לארשי ץרא  תרודהמ   > שפנל יולהאפרמ  םהרבא  ןב  לאפר  דוד  ובוט , "דןב  ןורבחעשת

הנשה36244. שארו  תוחילס  שפנל -  הלשמאפרמ  ילארשי  "דתאצוה  ןאששח תיב 

שפנל36245. לדנמאפרמ  םחנמ  ןב  רעב  בד  "דןיבר , ןישטארקשח

םיכרכ36246.  5 שפנל -  השמאפרמ  ןב  לאפר  "ירבליז , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ36247.  3 שפנל -  ףסויאפרמ  ןב  רזעלא  ןועמש  "חןמרטופ , "דעשת מח

"ו36248. דגא תומיל  שדחה  שפנל  לאפראפרמ  "אקורז , םיעשת תב 

.36249< םולש תבהא   > םצעל המלשאפרמ  ןב  קחצי  "סיחרפ , םילשורישת

םצעל36250. השמאפרמ  לאפר  "אןלבק , קרבעשת ינב 

םצעל36251. המלשאפרמ  ןב  קחצי  "ביחרפ , ,נרת דאדגב

ןושל36252. המלשאפרמ  ןב  לאפר  "וטידרא , יקינולש Salonikaפקת

ןושל36253. דודאפרמ  השמ  "גילאוו , םילשוריסשת

ןושל36254. יולהאפרמ  לארשי  ןב  השמ  "האדנאל , הסדוא Odessaכרת

ןושל36255. יכדרמאפרמ  ןועמש  ןב  "חםחנמ  יקינולש Salonikaערת

ןושל36256. בוטאפרמ  - םש ןב  השמ  ביבח , - "דןבא ער אטשוק Istanbulר"ע - 

ןושל36257. רזעלאאפרמ  ןב  שריה  יבצ  ןמלז  המלש 
"גןזיוהפואמ השרו Warsawלרת



ןושל36258. םיסנאפרמ  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרסשת

.36259< השדח הרודהמ   > ןושל דניקסיזאפרמ  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"הןהכה םילשוריסשת

ןושל36260. לאויאפרמ  ןב  לאלצב  "צגרובשנר , גרפ Pragueקת

ןושל36261. יבצאפרמ  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

ןושל36262. קחציאפרמ  לארשי  "גןוסנזב , "דסשת מח

ןושל36263. הירכזאפרמ  ןב  לאפר  "בהנוי , צרת ' , הבר ג'

םיכרכ36264.  2 ןושל -  דניקסיזאפרמ  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
ןהכה

 - "ג לרת
"ו הנליו Vilnaלרת

םיכרכ36265.  8 ןושל -  ןושלהאפרמ  תרימש  ינינעב  "טץבוק  םילשורילשת

םיכרכ36266.  3 ירגיא -  ירגיאןספרמ  ןספרמ  "פןוכמ  הפיחשת

בושוקרמ36267. הרייעה  לש  התרובגו  הנברוח  הליהקבושוקרמ -  "טרפס  משת

םיכרכ36268.  2 םייח -  רזעלאתחקרמ  םייח  "חסייוו , םילשוריסשת

ןוזח36269. איג  "א  ריאמשמ "ההיפלא , םילשוריכשת

רזעילא36270. בקעיאשמ  יכדרמ  ןב  רזעילא  "זיולה , ,רת אנליוו

לארשי36271. ץרא  שריהאשמ  יבצ  ןב  ילתפנ  ףסוי  - גרובנרד , "ו נרת
"ז גרוברטפ Peterburgנרת

תהק36272. ינב  ןהכהאשמ  םוחנ  השמ  ןב  תהק  יאמש  "בסורג , םילשורימשת

םיכרכ36273.  3 ברעב -  יחאשמ  השמ  ןב  ןרהא  לאומש  "וילינאמור , מרת

םיכרכ36274.  2 ןויזח -  איג  אפורהאשמ  םהרבא  ןב  ןימינב  "זוינע , םילשוריכשת

רבד ה'36275. המלשאשמ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

"ר36276. ומדא..רבד יבצאשמ  ףסוי  ןב  השמ  לארשי  "גיקסנישוד , םילשורינשת

המוד36277. ריאמאשמ  ןב  בקעי  "ןוזניבר , קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ36278.  2 קשמד -  בדאשמ  לארשי  ןב  לאומש  יכדרמ  "חלורק , םילשורינשת

ךשנ36279. והזיא  העד -  םחנמאשמ  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"דלארשי קרבעשת ינב 

יולה36280. השמאשמ  ןב  רודגיבא  לאומש  , יקסני ' צרד
"דיולה םילשורישת

םיכרכ36281.  2 הכלה -  לאומשאשמ  השמ  "וךאבנזייא , םילשורילשת

םיכרכ36282.  8 ךלמה -  ןועמשאשמ  יכדרמ  'ל , "בגרבא קרבעשת ינב 

תבשה36283. לאקזחיאשמ  ןב  לאינד  םירפא  "טןמלמיש , םילשורינשת

תבשה36284. םחנמאשמ  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"דלארשי קרבשח ינב 

ןתמו36285. והילאאשמ  לארשי  "זביורטנייוו , קרבמשת ינב 

הנומאב36286. ןתמו  ןרהאאשמ  "דיאכז , םילשוריעשת

םיגהנמו36287. םיניד  הכלהב -  ןתמו  ןויצאשמ  ןב  "ארברול , "דפשת מח

וניבר36288. לש  ושרדמ  תיב  יאצויל  ןתמו  סחניפאשמ  ןב  ריאמ  - ןייטש , "א ,צרת יונריט

םייח36289. בקעיאשמ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םיכרכ36290.  2 המכח -  םחנמאשמ  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"גלארשי קרבעשת ינב 

םיכרכ36291.  5 די -  דודאשמ  בקעי  "גןליא , קרבסשת ינב 



םיכרכ36292.  2 הדוהי -  קחציאשמ  ןב  ביל  הדוהי  "דרצלז , ,ערת םילשורי

םי36293. רבדמ  בילאשמ  הדוהי  ןב  רבוד  השמ  "חתוילגרמ , השרו Warsawלרת

םיכרכ36294.  2 ךלמ -  קחציאשמ  ןב  ףסוי  ארזע , - "אןבא יקינולש Salonikaסת

ול36295. ותובשהו  ךער -  םד  לע  דומעת  אל  םוחנ -  לדנמאשמ  םחנמ  ןב  םוחנ  "אןינייש , "דפשת מח

הידבוע36296. בקעיאשמ  ןב  הידבוע  "זףסוי , סשת

הידבוע36297. יאחויאשמ  "בלארשי , הוקתפשת חתפ 

שובררדפ36298. םהרבאאשמ  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
"טאבא ישת

שדוק36299. םחנמאשמ  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"גלארשי םילשוריעשת

םיכרכ36300.  2 הניק -  הניקאשמ  "דאשמ  םילשוריסשת

םירק36301. ןושרגאשמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "חדראנייד , השרו Warsawלרת

"א36302. טילש ךש  "מ  ארגה ןרמ  "י  הר לאירזעאשמ  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "מךש , קרבדשת ינב 

ןמזה36303. ןתנתולאשמ  ןרהא  "בןוזלבא , ןודנול Londonצרת

םיכרכ36304.  2 "י -  אבלד ןרהאןילאשמ  ןב  ביל  קחצי  "פדרוב , םילשורישת

םיכרכ36305.  3 ןומימונאשמ -  "דהכלמ , ןולקשאשח

בקעי36306. ןבוארתיראשמ  בקעי  "הןמפוה , םילשורילשת

םיכרכ36307.  6 םהרבא -  והינבתאשמ  ןב  לארשי  םהרבא  "חןייד , םילשוריעשת

םיכרכ36308.  5 יחא -  לאונמעתאשמ  ןב  היחא  רוחש , "פיקסבוסוק  קרבשת ינב 

ירא36309. לאקזחיתאשמ  ןב  ףסוי  ןבואר  דץיבוקפיל , '' מח

יולה36310. תיב  קחציתאשמ  יול  "זאנהכ , קרוי New Yorkצרת וינ 

.36311< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > ןימינב םהרבאתאשמ  ןב  ןרהא  ןימינב  "וקינלוס , סשת

ןימינב36312. םהרבאתאשמ  ןב  ןרהא  ןימינב  "דקינלוס , הנליו Vilnaנרת

ןימינב36313. קחציתאשמ  ןב  ץקיקמ  ןימינב  "דידיד , הברישת ג'

ןימינב36314. ןולובזתאשמ  ןב  םחנמ  ןימינב  "אןאמצראווש , ,ערת אשראוו

ןימינב36315. יבצתאשמ  םהרבא  ןב  ןימינב  "הטאטשנזייא , הנליו Vilnaפרת

.36316< תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > ןימינב םהרבאתאשמ  ןב  ןרהא  ןימינב  "וקינלוס , עשת

ןימינב36317. הסוסתאשמ  .א  " צרת .ך  " "א,נת צרת ], הסוס

םיכרכ36318.  5 ןימינב -  רודגיבאתאשמ  ןב  ןימינב  "עםיובנריב , קרבשת ינב 

םיכרכ36319.  4 ןימינב -  ףלוותאשמ  באז  ןימינב  ןב  והילא  - ךייר , "ח סרת
"ד הבלסיטרב Bratislavaערת

םיכרכ36320.  3 ןימינב -  םשתאשמ  "אםוליעב  "דעשת מח

.36321[ ןהכ  ] ןימינב ןורכזתאשמ  "לרפס  םילשורישת

םידי36322. תורוכב , דוד -  והירמשתאשמ  ןב  דוד  רזעלא  "גילאירא , קרבעשת ינב 

יולה36323. יולהתאשמ  בד  ןב  לפוק  "דץיבוניבר , קרבעשת ינב 

.36324< - השדח הרודהמ  "ם -  במר רדס  לע   > ךלמה תאשמ 
םינמז הבהא  גילזעדמ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "בןיקסיד , םילשוריפשת

םיכרכ36325.  15 ךלמה -  גילזתאשמ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "וןיקסיד , םילשורימשת

םיכרכ36326.  5 "ם > - במרה רדס  לע   > ךלמה גילזתאשמ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "טןיקסיד , םילשורימשת

הרותה36327. לע  עשוהי -  להא  ךלמה  גילזתאשמ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "בןיקסיד , םילשוריסשת

תואובמ36328. ינוקית  תבשה -  יכדרמתאשמ  ןב  לארשי  "עלאירזע , קרבשת ינב 



החוראו36329. לארשיתאשמ  ןב  ןרהא  המלש  "אסנג , קרבעשת ינב 

ףסוי36330. היראתאשמ  יבצ  ןב  ףסוי  "עץרה , שת

ארתב36331. אבב  קחצי -  קחציתאשמ  "עהכרב , םילשורישת

לארשי36332. יולהתאשמ  השמ  ןב  ףסוי  לארשי  "הלמרכ , םילשורינשת

םיכרכ36333.  11 יפכ -  השמתאשמ  יבצ  ןב  דוד  "הןהאק , משת

םיכרכ36334.  3 יפכ -  רזעלאתאשמ  "בקרמ , םילשוריעשת

ברע36335. תחנמ  יפכ  םארתאשמ  ינב  תבישי  "וידימלת  "דעשת מח

אנינת36336. יפכ  ןבוארתאשמ  ןב  קחצי  ןרהא  "דיקסנלסז , םילשורילשת

ןימינבל36337. ןורכזתאשמ  "ברפס  קרבסשת ינב 

םיכרכ36338.  2 ןימינבל -  ןמלזתאשמ  ןב  םייח  לארשי  "וקורד , קרבסשת ינב 

יול36339. בילתאשמ  הדוהי  ןב  קחצי  בקעי  ןאמרדור ,
"חיולה נשת

םיכרכ36340.  3 יכדרמ -  ןבתאשמ  לאומש  יכדרמ  יקציטאימעס ,
לדייז יבצ  "בקחצי  םילשוריסשת

םיכרכ36341.  2 יכדרמ -  השמתאשמ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "הינורבח , םילשורינשת

השמ36342. יבצתאשמ  השמ  - רסנא , "ד ירת
"ז בובלטרת  Lvov

השמ36343. דודתאשמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "גקוטשנייוו , םילשוריצרת

השמ36344. רלנקתאשמ  השמ  רל ' "דןורכז  "דשח מח

םיכרכ36345.  2 השמ -  ןהכהתאשמ  בקעי  ןב  יבצ  השמ  "וןייטשלדייא , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ36346.  16 השמ -  השמתאשמ  םהרבא  "גינורבח , םילשורימשת

םיכרכ36347.  3 השמ -  השמתאשמ  - לארשי , "ד צת
"ה אטשוק Istanbulצת

םיכרכ36348.  2 השמ -  יולהתאשמ  השמ  םולש  "זרגנוא , סשת

םיכרכ36349.  2 "ח > - ודהמ  > השמ השמתאשמ  "חלארשי , אטשוק Istanbulסשת

םיכרכ36350.  3 השדח > - הרודהמ   > השמ השמתאשמ  םהרבא  "טינורבח , םילשוריעשת

ישפנ36351. ןושמשתאשמ  ןב  והיתתמ  "גןודרוג , הנליו Vilnaפרת

תבש36352. ןאיובתאשמ  םירוחבה  "זתרובח  םילשוריעשת

םיכרכ36353.  2 תבש -  באזתאשמ  יכדרמ  "דרגנוי , "דשח מח

םיכרכ36354.  2 בקעי -  בקעיבשמ  "ניקסבקוז , קרבשת ינב 

ץראה36355. םייחיחבשמ  השמ  "הגרביט , ביבאלשת לת 

לארשי36356. םייחיחבשמ  השמ  "זגרביט , ביבאלשת לת 

יבר36357. השנמיחבשמ  יכדרמ  "סרפואל , "דשת בח רפכ 

רב36358. םחנמריבשמ  ןב  ףסוי  "חטראהנייטש , גרפ Pragueפקת

רב36359. השמריבשמ  ןב  המלש  ףסוי  "בןהכ , "דעשת מח

םיכרכ36360.  3 הכרב -  השמריבשמ  ןב  המלש  ףסוי  "בןהכ , "דעשת מח

םיכרכ36361.  3 ערז -  השמריבשמ  ןב  המלש  ףסוי  "דןהכ , קרבשח ינב 

הלח36362. םחל -  השמריבשמ  ןב  המלש  ףסוי  "זןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ36363.  2 ףסויל -  השמריבשמ  ןב  המלש  ףסוי  "וןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ36364.  2 תומחלמ -  תומחלמתיבשמ  "ותיבשמ  היצנו Veniceסש



בהז36365. םייחתוצבשמ  ןב  ןתנ  "אםרמע , ונרוויל Livornoירת

המחה36366. תכרב  בהז -  ץינתוצבשמ  ' זיו בקעי  "אתיב  קרבמשת ינב 

םיכרכ36367.  10 בהז -  בקעיתוצבשמ  השמ  ןב  ליטפעש  יתבש  "גסייו , םילשוריעשת

השובל36368. בהז  ןהכהתוצבשמ  ריאמ  ןב  "אףסוי  דודשאסשת

םיכרכ36369.  6 םייח -  ריאמתוצבשמ  םייח  "הלדנמ , עשת

המלש36370. לאומשיצבשמ  ןב  המלש  לאיחי  גרבצנימ ,
"כיבצ ביבא Tel Avivשת לת 

םינינפה36371. לאכימתצבשמ  ןב  ןאמפיל  רזעילא  ! ץאזיונ , "ו הניורת  Vienna

שישרתה36372. ףסויתצבשמ  הללאדבע  ןב  .]לואש  "ו פרת ]London

םידוהיה36373. תנידמב  תודהיה  רזעילארבשמ  "זץיבוקרב , םילשורימשת

םימיה36374. תירחאו  ןריאו  ןונבל  הזע  ןרהארבשמ  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריסשת

םייח36375. םירפאירבשמ  ןב  השמ  "גסקופ , םילשורימשת

םי36376. םהרבאירבשמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הרגאלש , יניאס Seiniצרת

םי36377. יכדרמירבשמ  רגניזלש , - "בהפי ביבאכשת לת 

םי36378. ףסויירבשמ  לאומש  ןב  השמ  ןרהא  "ובליסיק , ןיברח Harbinפרת

םי36379. ףסויירבשמ  ןב  לאלצב  השמ  "חןוארב , רומיטלובלשת

םי36380. השמירבשמ  "טרטייל , םילשורילשת

םיכרכ36381.  3 םי -  םולשירבשמ  לאכימ  "טרלקניוו , הטנלג Galantaפרת

םיכרכ36382.  11 םי -  והיקזחירבשמ  בקעי  ןב  ןרהא  לאומש  "השיפ , קרבסשת ינב 

ורבע36383. ילע  ךילגו  ןהכהךירבשמ  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

בגשמ36384.
- ץראב הלהנהה  .תינויצ  תורדתסה 

רעונה יניינעל  הקלחמה  .לארשי 
יתדה רודמה  .ץולחהו 

"י םילשורישת

םיכרכ36385.  2 ךדל -  הברבגשמ  ' גמ השמ  ןב  דוד  ןהכ ,
"ה ערת

אוה "ה  פרתו
ט"ס

Djerba הבר ג'

םיכרכ36386.  3 יל -  ביגשבגשמ  "ותימע , שמשעשת תיב 

תותעל36387. קחציבגשמ  ןב  דוד  "חגאבסא , הכנלבזכ Casablancaשת

יסונמו36388. םיסניבגשמ  "פןייד , קרבשת ינב 

םירוע36389. ןושרגיגשמ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "טדראנייד , סיאול St. Louisערת .טס 

יבצ36390. תריט  דע  בקעי  מהדשמ  "חינזח , ביבאצרת לת 

םיכרכ36391.  3 לוחה -  יריש  ארזע  ןבא  ארזעהשמ  ןבא  "ההשמ  ןילרבצרת

םיכרכ36392.  2 םיקולאה -  שיא  לאומשהשמ  "בגינה , םילשוריסשת

יקינולש36393. שיא  ונינשומלא  יבצהשמ  ריאמ  "זהינב , ביבאנשת לת 

םימשר36394. תמא -  לכימהשמ  ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

תמא36395. ותרותו  תמא  לאומשהשמ  ןב  השמ  ' רפוס , "ב םילשורישת

תמא36396. ותרותו  תמא  דודהשמ  "הסקייס , תירבהעשת תוצרא 

וילעפו36397. ירויפיטנומ  השמ  לע  ורודב  םירמאמהשמ  "זתפוסא  םילשורימשת

ץרפב36398. דמע  וריחב  םימחרהשמ  ןב  השמ  "דץרפ , ביבאשח לת 

גלאזמא36399. תבש  ןב  םהרבאהשמ  חילמלא ,

ץיבוסרדוט36400. לאלצב  בקעיהשמ  "גןיגרוח , ביבאשת לת 



"ש36401. יאה לואשהשמ  בקעי  ןב  השמ  םייח  "ארשילא , םילשוריפרת

תובאהו36402. קחציהשמ  ןב  לאכימ  המלש  "אסכנ , ,ישת סעלעשזדנא סאל 

םלשוריו36403. והילאהשמ  ףסוי  ןב  השמ  "טירויפיטנומ , השרו Warsawלרת

רבדי36404. והילאהשמ  ןב  השמ  "הלארשי , יקינולש Salonikaעקת

הכוס36405. הציב  רבדי -  ןהכההשמ  השמ  ןב  םייח  "מירארה , קרבשת ינב 

רבדי36406. לארשיהשמ  ןב  השמ  "ברלסכוו , קרוי New Yorkסרת וינ 

.36407< ןמוא המלש  ןוכמ  תרודהמ   > רבדי והילאהשמ  ןב  השמ  םיבלעשעשתלארשי ,

רבדי36408. קחציהשמ  ןב  השמ  "וןומימ , "דעשת מח

רבדי36409. המלשהשמ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ36410.  2 רבדי -  דודהשמ  השמ  "וםאר , םילשוריעשת

םיכרכ36411.  2 רבדי -  ביילהשמ  סחנפ  ןב  השמ  - רגידיירפ , "ז פרת
"ט טספדובפרת

ודי36412. יכדרמהשמ  ןב  השמ  הדוהי  "וןאיקינרז , עשת

תילארשיה36413. הדגאה  רואל  לארשיהשמ  "זברפדלוג , ביבא Tel Avivפרת לת 

םיכרכ36414.  2 וירוחבמ -  יבצהשמ  הירא  ןב  השמ  "טטאלברבליז , הזרוגדופ Podgorzeנרת

היפרגוילביב36415. ירויפיטנומ -  ח.יהשמ  "הןגהנפוק , םילשורימשת

ירויפטנומ36416. ןימינבהשמ  "דהפי , "דשח מח

ירויפטנומ36417. ש"אהשמ  "טןוכנ , ביבאכשת לת 

המח36418. ינפ  דבע -  השמהשמ  - ידיקרוק , "ב מרת
"ד רימזיא Izmirמרת

דבע ה'36419. ןורכזהשמ  "וץבוק  נשת

דבע ה'36420. ריאיהשמ  "נקוטשניו , קרבשת ינב 

םיכרכ36421.  2 דבע ה - ' "טםידפסההשמ  תיליעעשת רתיב 

ידבע36422. הדוהיהשמ  גלשא , .ךורב  השמ  רגרבמל ,
יולה "וביל  קרבסשת ינב 

םורמל36423. הלע  דניירפהשמ  "א  מר לע  םידפסה  ףסוא 
"ל "זקוצז קרבנשת ינב 

וניבר36424. עשוהיהשמ  "וקלופ , םילשורימשת

םיאיבנה36425. ןודא  ונבר  ארזעהשמ  "טןוטיס , םילשוריעשת

םיכרכ36426.  2 אנמיהמ -  איער  )השמ  וילע  ) הירא השמ  "בדניירפ , םילשוריעשת

הדוהיל36427. תאזו  תרמאק -  ריפש  הדוהיהשמ  רשילק  השמ -  םהרבא  רשילק ,
"גביל ןודנולמשת

תרמאק36428. ריפש  יולההשמ  יבצ  יכדרמ  "פןויצ , הירנשת

םיכרכ36429.  3 תרמאק -  ריפש  עובשההשמ  תשרפל  תולאש  - תונוילג  "ה עשת
"ו םילשוריעשת

סיפדת36430. טלוב -  הדוהי ן ' לש ר ' ותריצי  לע  הדוהיוהשמ  ןב  לאומש  בקעי  ןגלגיפש , תמר 

םיכרכ36431.  2 קחציל -  קיזייאהאושמ  קחצי  יבר  דובכל  ןורכז  רפס 
גוצרה "טיולה  םילשוריסשת

השמתואושמ36432. ןב  םהרבא  "היולב , קרבכשת ינב 

םיכרכ36433.  5 ינרותתואושמ -  "כץבוק  םילשורישת

.36434< דוד תוילד  ביתנ , ריאי   > תוביתנ ןהכהבבושמ  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "זרלה , םילשורינשת



תוביתנ36435. ןהכהבבושמ  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "גרלה , בוידרב Bardejovסרת

ראופמו36436. לאכימחבושמ  ןב  המלש  "הדלפנרטש , םילשוריעשת

ארוהנ36437. םשךושמ  "אםוליעב  "דפשת מח

וניתובא36438. רזעלאןחלושמ  ריאמ  "דהיטע , םילשורישח

אנליו36439. דעו  בקעיוניצנושמ  "ברפיול , םילשוריעשת

תודהיה36440. רזעילאררושמ  םירפא  ןב  יבצ  ףסוי  "טןומיר , ,ערת ביבא לת 

רהצי36441. רוא  םינב -  לע  תובא  שריהשושמ  יבצ  ןב  ירוא  "וןמדנל , קרבסשת ינב 

םידוד36442. "אץבוקשושמ  "דעשת מח

ןיאושינ36443. םידוד -  עשוהישושמ  ןב  סחנפ  "וןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ36444.  2 רודו -  רוד  ןימינבשושמ  ןב  םהרבא  "דרמיר , קרבעשת ינב 

ץראה36445. ןהכהשושמ  השמ  ןב  הדוהי  לארשי  "הקורק , קרבעשת ינב 

ץראה36446. םלושמשושמ  םייח  "טרדיו , תובוחרעשת

ןתח36447. םהרבאשושמ  ןב  דועסמ  "חםלושמ , ביבאעשת לת 

ןתח36448. "עשושמ  יז שעעדמ  "ק  הובר ירפסמ  "טטקולמ  קרבעשת ינב 

ץראה36449. לכ  בקעישושמ  לאלצב  ןב  הירש  "גיקצילבד , קרבמשת ינב 

ץראה36450. לכ  השמשושמ  ןב  רמתיא  "גםור , םילשוריצרת

ץראה36451. לכ  םייחשושמ  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "טצ'צ' םילשורילשת

םילבאתמה36452. לכ  לאימחרישושמ  ןב  המלש  דוד  "טץישבייא , םילשורימשת

םוגרת36453. דחאו  ארקמ  םינש  אתיז -  השמחשמ  "וקודח , "דעשת מח

איכד36454. אתיז  םהרבאחשמ  ןב  לאכימ  "עטלמורפ , "דשת מח

א-ב36455. השדח - > הרודהמ   > אתוברד לאפראחשמ  דועסמ  "ביספלא , קרבנשת ינב 

םיכרכ36456.  2 אתוברד -  לאפראחשמ  דועסמ  "היספלא , ונרוויל Livornoסקת

.36457< לארשי תורימז  ךותמ   > לבתב השמתקחשמ  ןב  לארשי  הרא , ' - גאנ "ט נש
היצנוש"ס

ןרהא36458. ףסויתחשמ  ןב  ןרהא  "אאנטוק , שקפ Paksסרת

ןרהא36459. שובייפתחשמ  לאוי  ןב  גילז  "וןרהא  קת
רדואד טרופקנרפ 

Frank

םיכרכ36460.  3 ןרהא -  םהרבאתחשמ  ןב  ןרהא  "וץרפ , ונרווילסקת

שדק36461. ןהכהתחשמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

שדק36462. לאינדתחשמ  ןב  השמ  "חונאדילוט , םילשוריעשת

שדוק36463. םהרבאתחשמ  ןב  ןרע  "זהרבכ , םיקפואסשת

םיכרכ36464.  7 ןמש -  לואשתחשמ  םייח  "חןאמפיוק , םילשוריסשת

םיכרכ36465.  4 הרותה -  יפ  לע  לארשיב  הנידמו  היבוטרטשמ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  ןליא , "גרב  םילשוריעשת

םיכרכ36466.  2 הכלהב -  הדוהיבישמ  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

םיכרכ36467.  2 הכלהב -  יולהבישמ  ןרהא  ןב  לאיחי  "טרביוט , משת

רבד36468. בקעיבישמ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "דןילרב , השרו Warsawנרת

רבד36469. ןועמשבישמ  ןב  ןבואר  דוד , "טןב  םילשורילשת

רבד36470. שריהבישמ  יבצ  ןב  בקעי  "וןאמפייר , כרת

םירבד36471. הדוהיבישמ  ןב  ןמלז  "זקורד , םילשוריסשת



םיכרכ36472.  2 םירבד -  היראבישמ  השמ  ןב  ןושרג  םיובנזור , - שטיל
יולה ביל 

 - "ס רת
"ב סרת

םיכרכ36473.  2 םירבד -  רעבבישמ  בד  "אץראווש , עשת

.36474- ךוניח > תחנמו  ךוניחה  רפס  לע   > םיחוכנ םירבד  בישמ 
םיכרכ  2

הירא השמ  ןב  ןושרג  םיובנזור , - שטיל
יולה "אביל  םילשוריפשת

הכלה36475. ןמלזבישמ  המלש  ןב  סחניפ  םייח  אירול ,
יבצ

 - "ג פרת
"ה Lodzצרת זדול '

חורה36476. םייחבישמ  השמ  ןב  םולש  רש  "אלזרמ , "דמשת מח

םיכרכ36477.  2 חורה -  ןהכהבישמ  םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

םשגה36478. דירומו  חורה  ןימינבבישמ  ןב  יבצ  "אסלוה , םילשוריפשת

םייח36479. ןימינבבישמ  ןב  יכדרמ  "טתבש , תיליעסשת ןיעידומ 

םעט36480. ףלאוובישמ  ןושרג  ןב  לאקזחי  "הטענב , םילשורימשת

םעט36481. םשבישמ  "בםוליעב  םילשוריסשת

הכלהכ36482. ןויצבישמ  - ןב "בגרבצלאז , ןודנולפרת

הכלהכ36483. יולהבישמ  היבוט  והיעשי  "חרוטקריד , נשת

הכלהכ36484. תובושתבישמ  - ץבוק  "ז לשת

םיכרכ36485.  2 הכלהכ -  ןימינבבישמ  ןב  ףלוו  באז  םהרבא  "הלקנרפ , םילשורינשת

םיכרכ36486.  2 הכלהכ -  הדוהיבישמ  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"אןהכה שת

םיכרכ36487.  6 הכלהכ -  ףסויבישמ  ןב  באז  םוחנ  "הץיברק , םילשוריעשת

לאושל36488. קחציבישמ  ןב  יכדרמ  ףסוי  ןיטטשנכייא ,
"טקיזייא לשת

םיכרכ36489.  4 המחלמ -  םהרבאבישמ  ןב  המלש  "טןרוג , םילשוריעשת

היח36490. שפנ  בבושמ  ןבוארבישמ  השמ  ןב  רעבוד  םייח  "דיקסבלוג , "דשח מח

"ק36491. הראב םידמולה  "ל  וח ינב  גהנמ  טפשמ -  יכדרמבישמ  ןב  םינוב  החמש  ןייטשליק ,
"באבא םילשוריפשת

םיכרכ36492.  2 טפשמ -  יכדרמבישמ  ןב  ףסוי  הידבוע  "בונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ36493.  7 םינובנ -  לכימבישמ  לאיחי  ןמחנ  "חץמנייטש , סשת

שפנ36494. ןבבישמ  ביל  הדוהי  לדנמ  םחנמ  ייהרש ,
םולש "ולאוי  הנליו Vilnaסרת

שפנ36495. לאומשבישמ  ןב  לאוי  "ושיקריס , בובל Lvovלרת

שפנ36496. ןהכהבישמ  ןויצנב  ןב  יבצ  םולש  "דאריפש , קרבשח ינב 

שפנ36497. םהרבאבישמ  "זןאמריינ , השרו Warsawפרת

שפנ36498. ןימינבבישמ  ןתנוי  ןב  םחנמ  "חסארג , םילשורינשת

הדנ א36499. שפנ -  סומינולקבישמ  "בםיובננאד , םילשוריעשת

שפנ36500. הדוהיבישמ  ןב  השמ  בקעי  "וונאדילוט , הירדנסכלא Alexandriצרת

שפנ36501. רעבבישמ  בד  "דןטרמ , ישת

שפנ36502. שפנבישמ  בישמ  "ותתומע  "דעשת מח

שפנ36503. איחיבישמ  דייסמוע , ןמיתבתכ 

םיכרכ36504.  2 שפנ -  יבצבישמ  ריאמ  ןב  לאלצב  ןועמש  "טןאמיינ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ36505.  3 שפנ -  בילבישמ  הדוהי  השמ  ןב  לאומש  "ברלצניג , טגיס Sighetערת



םיכרכ36506.  4 שפנ -  בקעיבישמ  "בבוקיזיא , "דעשת מח

םיכרכ36507.  2 שפנ -  ןהכהבישמ  באילא  "עןמרבליס , שת

םיכרכ36508.  2 ישפנ -  םחנמבישמ  "בןומימ , םיעשת תב 

קדצ36509. ןהכהבישמ  בקעי  ןב  קודצ  "אץיבוניבר , בוקרטויפפרת

םולש36510. יולהבישמ  באז  ןב  ףסוי  םולש  "אםיובנגייפ , ירוגליב Bilgorajצרת

םולש36511. באזבישמ  יתבש  ןב  לדנמ  םחנמ  "הסקופ , םילשוריעשת

א36512. םולש -  לאנתנבישמ  ןב  םולש  "זוהירכז , קרבעשת ינב 

םעט36513. ץריהיבישמ  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , "דשח מח

יכדרמ36514. לפמיגיבישמ  יכדרמ  "עקרמלוו , םילשורישת

יכדרמ36515. יתבשתבישמ  םייח  ןב  דוד  יכדרמ  "דטרפלא , קצולסערת

שפנ36516. השמתבישמ  בקעי  "בןאמדלעפ , משת

שפנ36517. לאינדתבישמ  ןב  לאנתנ  השמ  "איקסבושטופ , בושטידרב Berdichevנרת

שפנ36518. הנילגמתבישמ  דוד  ןב  שריה  "היבצ  הוקלוזלקת

.36519< םינהכ תרות  עורז , רוא   > שפנ םרתבישמ  תחפשממ  שריה  יבצ  ןב  "וףסוי  בובל Lvovמקת

שפנ36520. בקעיתבישמ  "רינאדאק , בוקרטויפ Piotrkowפרת

שפנ36521. ןנחויתבישמ  "חאירול , םילשורינשת

שפנ36522. ללוכתבישמ  המלש  תרטע  תבישי  ץבוק 
דוד "עןכשמ  קרבשת ינב 

שפנ36523. יולהתבישמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "הרגניזלוש , קרבעשת ינב 

םירואיב36524. תורוקמ  םע  תומשנ - > ילוגלג   > שפנ תבישמ 
םיזמרו

 - היכרב קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  ונאפ ,
היבוט םהרבא  "וקילג , קרויעשת ינ ו 

שפנ36525. ןתנתבישמ  שריה , קחצי -  ןב  השמ  בוידוגי ,
קחצי "בןב  עשת

שפנ36526. יכדרמתבישמ  ךורב  "אאריפש , קרבפשת ינב 

םיכרכ36527.  4 שפנ -  השמתבישמ  ןב  ביל  הירא  "מץניצ , בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ36528.  2 שפנ -  בלסרבמתבישמ  החמש , ןב  "טןמחנ  םילשורילשת

לגר36529. יולהתבישמ  השמ  ןב  לאכימ  "דקנארפ , עשת

םימלא36530. המלשחישמ  ןב  הדוהי  "וץאלאכ , םילשורימשת

םימלא36531. יכדרמחישמ  והילא  "והאזמ , צרת

השמחישמ ה'36532. קחצי  ןב  ףסוי  "הויקיטנומ , יקינולש Salonikaמקת

הכלהכ36533. רנבאחישמ  ןב  לאירא  "ביולה , םילשוריעשת

הכלהה36534. רואל  ףסויחישמ  ןב  לאכימ  "בץרפ , וקיסקמסשת

רוד36535. לכבש  דודחישמ  רכשי  "ברנזיולק , יכאלמנשת תירק 

"א36536. טילש "ר  ומדא קחציתוחישמ כ"ק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , שח

םהידגנתמו36537. רקשה  המלשיחישמ  ןימינב  "טרגרובמה , קרבעשת ינב 

םיינשב36538. המיסהמישמ  "נירצב , םילשורישת

"מ36539. ורת תשרפה  ג  ןמלפ -  "צ  ברגה ןויצירועישמ  ןב  םולש  "וןמלפ , קרבעשת ינב 

א36540. הלפכמה -  תרעמ  בקעיירועישמ  ןב  ןועמש  סחנפ  "טץרפ , םילשורינשת

םיכרכ36541.  4 ןויצל -  ןושארה  ןרמ  )ירועישמ  ךרוע ) בקעי -  ןב  ןועמש  סחנפ  "חץרפ , םילשורינשת

םיכרכ36542.  2 "ל -  חמר תוביתנ  בקעיירועישמ  ןב  ןועמש  סחנפ  "דץרפ , םילשורישח



ונדוהא36543. לאיראירישמ  והילא  "גירדא , "דעשת מח

הילטיאב36544. לארשי  לאפרירישמ  ןב  ןושרג  ןועמש  "טןייטשנרב , םילשוריצרת

בתכ36545. םולש  םולשירישמ  "מבתכ , ביבאשת לת 

םייחה36546. השמךשמ  םייח  םיאנ , "פןב  םילשורישת

לחנה36547. םייחךשמ  םהרבא  ןב  לאומש  רבלסרב ,
"בקיצצ םילשוריכשת

השרפה36548. םולשךשמ  ריאמ  "בןהכ , הוקתסשת חתפ 

המכח36549. ןבוארךשמ  ןב  לאוי  ףסוי  "דןילביר , םילשורישח

.36550< םייחה רוא  תרודהמ   > המכח ןושמשךשמ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"הסומינולק םילשוריעשת

םיכרכ36551.  6 רואיב > - םע   > המכח ךשמ 
ןושמש ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,

ןב הדוהי  ןמרפוק , סומינולק - 
החמש םהרבא 

"ב םילשוריסשת

םיכרכ36552.  6 המכח -  ןושמשךשמ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"חסומינולק םילשורילשת

.36553< רתסא תליגמ   > המכחה תניב  םע  המכח  ןושמשךשמ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
ךריב קחצי  לקסד , "טסומינולק -  קרבעשת ינב 

םיכרכ36554.  5 המכחה -  תניב  םע  המכח  ןושמשךשמ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"בסומינולק קרבפשת ינב 

םיכרכ36555.  3 במוד > - "ח  שר תרודהמ   > םלשה המכח  ןושמשךשמ  ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"בסומינולק תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ36556.  5 השדח > - הרודהמ   > רואיב םע  המכח  ךשמ 
ןושמש ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,

ןב הדוהי  ןמרפוק , סומינולק - 
החמש םהרבא 

"ב םילשוריסשת

הכלהב36557. באזןוכשמ  םהרבא  "טרנזור , קרבעשת ינב 

ףסכ36558. ןתנתויכשמ  ןב  םהרבא  "הראייפ , בובל Lvovסרת

ףסכ36559. סחנפתויכשמ  ןב  ףסוי  והיקזח  "גרביירש , םילשוריעשת

בבל36560. הפלכתויכשמ  ןב  םייח  "וןהכה , םילשורילשת

בבל36561. הידידיתויכשמ  ןב  ןרהא  לאפר  וגיינוסנומ ,
"צהשמ סאפרת

בבל36562. לארשיתויכשמ  ןב  רזעילא  לאכימ  "ח,ץישפיל , ,סרת בוקרטעיפ

דוד36563. לא  יכדרמליכשמ  ןב  לאומש  לאכימ  רכיילב ,
"חיבצ םילשורימשת

םיכרכ36564.  4 לד -  לא  טדנבליכשמ  ךורב  ןב  לליה  - ןייטשנטכיל , "ז כרת
"א ראוגנוא Uzhgorodלרת

שיאה36565. והילא  לד , לא  דודליכשמ  םימחר  "גסקסוק , תיליענשת רתיב 

םיכרכ36566.  2 שרוד -  םולשליכשמ  ןב  איחי  "דחרוק , ביבאכשת לת 

ןתיאל36567. ןימינבליכשמ  ןב  םהרבא  "דימילאח , הבר Djerbaצרת ג'

תישארב36568. ןתיאל -  ףסויליכשמ  ןב  ןתיא  "טדמלמ , קרבסשת ינב 

א36569. ןתיאל -  ףסויליכשמ  בקעי  ןב  השמ  "טןייבלג , רפסעשת תירק 

םיכרכ36570.  2 ןתיאל -  בילליכשמ  הדוהי  ןב  םהרבא  ןתיאל , - "זליכשמ םילשוריטשת

.36571< תישארב  > ףסאל א השמליכשמ  ןב  ףסא  "סםהרבא , תיליעשת רתיב 

.36572< תומש  > ףסאל ב השמליכשמ  ןב  ףסא  "אםהרבא , תיליעסשת רתיב 

.36573< ארקיו  > ףסאל ג השמליכשמ  ןב  ףסא  "בםהרבא , תיליעסשת רתיב 



.36574< רבדמב  > ףסאל ד השמליכשמ  ןב  ףסא  "גםהרבא , תיליעסשת רתיב 

.36575< םירבד  > ףסאל ה השמליכשמ  ןב  ףסא  "הםהרבא , תיליעסשת רתיב 

ףסאל36576. ףסאליכשמ  בוט , "חןמיס  ןולוחעשת

ףסאל36577. לקנרפליכשמ  רסיא  יבר  "ארכזל  םילשוריעשת

םיכרכ36578.  2 ףסאל -  המלשליכשמ  ןב  ףסא  "וןטיבא , קרבנשת ינב 

םיכרכ36579.  3 ףסאל -  עשוהיליכשמ  ןב  ףסא  "דןייטשדלוג , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ36580.  3 ףסאל -  השמליכשמ  ןב  ףסא  "אםהרבא , קרבסשת ינב 

דודל36581. בקעיליכשמ  ןב  דוד  "אודראפ , היצנו Veniceכקת

דודל36582. םהרבאליכשמ  ןב  דוד  "דקילוק , םילשורינשת

דודל36583. ןורכזליכשמ  "ארפס  הרדחעשת

דודל36584. יכדרמליכשמ  דוד  "דןהכ ,  םילשוריעשת

דודל36585. ףסויליכשמ  ןב  םייח  דוד  םילשורישולש ,

תבש36586. דודל -  ץרעהליכשמ  רזעלא  ןב  יכדרמ  דוד  ןהכ ,
"דלאקזחי םילשוריעשת

םיכרכ36587.  2 דודל -  םייחליכשמ  דוד  "וחאבצ , םילשוריסשת

םיכרכ36588.  2 דודל -  דודליכשמ  "ויקסרבופ , קרבסשת ינב 

םיכרכ36589.  3 דודל -  הדוהיליכשמ  ןב  דוד  "בןהכה , שמשסשת תיב 

םיכרכ36590.  3 דודל -  ריאמליכשמ  לארשי  ןב  ךורב  דוד  "חואל , ןיעידומסשת

םיכרכ36591.  3 דודל -  השמליכשמ  ןב  דוד  "דןאדיע , הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ36592.  2 דודל -  דודליכשמ  "חסקוא , םילשורינשת

םיכרכ36593.  2 דודל -  דודליכשמ  "היסדג , דעלאעשת

הדוהיל36594. ןורכזליכשמ  "ורפס  קרבמשת ינב 

םידעומ36595. המלשל -  יבצליכשמ  ןב  המלש  "מךבילרק , דשת

תודידיה36596. ריש  השמליכשמ  רוצ , "חןבא  דולסשת

םיכרכ36597.  5 ןרהא -  חספןכשמ  ןב  ןורהא  "טןייטש , ויהואעשת ףלקליוו 

והילא36598. השמןכשמ  ןב  ףסוי  "אןאילאומש , קרבעשת ינב 

לאלצב36599. יבצןכשמ  דוד  ןב  לאלצב  "הקארייב , השרו Warsawלרת

לאלצב36600. בקעיןכשמ  ןב  לאלצב  עשוהי  ץיבורוטנאק ,
"בליפוק השרו Warsawלרת

לאלצב36601. לאלצבןכשמ  "דלסוב , עשת

םיכרכ36602.  2 לאלצב -  ןימינבןכשמ  ןב  לאלצב  "חןהכ , םילשוריישת

םיכרכ36603.  4 לאירבג -  לאירבגןכשמ  ןכשמ  ללוכ  "וץבוק  "דעשת מח

תבש36604. דג -  קחציןכשמ  ראב  תבישי  "זץבוק  חרפתסשת

ןישודיק36605. דוד -  דודןכשמ  ןכשמ  "בללוכ  םילשוריסשת

םיכרכ36606.  2 שפנה -  לאנתנןכשמ  "בםכח , דודשאפשת

תודעה36607. יולהןכשמ  ביל  הדוהי  ןב  לאלצב  "דןאסאב , השרו Warsawנרת

תודעה36608. השמןכשמ  ןב  החמש  בקעי  "גשיפר , השרוערת  Warsaw

תודעה36609. השמןכשמ  חהדזיפש , '' דסשת '' מח

לארה36610. לארהןכשמ  דוד , "וןב  תוביתנעשת



םיכרכ36611.  2 הרותה -  "דןכשמ  באב הרותה  ןכשמ  "ד  מהב "חןולע  םילשוריעשת

תודיסח36612. וילכו ע"פ  קחציןכשמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , זירפעשת

הליעמ36613. קחצי -  קחציןכשמ  "איקצדולוק , קרבנשת ינב 

קחצי36614. ינרותןכשמ  "וץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ36615.  3 קחצי -  אנכשןכשמ  ןב  קחצי  "טיקצדלוק , קרבמשת ינב 

לארשי36616. ינרותןכשמ  "סץבוק  םילשורישת

השמ36617. השמןכשמ  "דהראימ , םילשוריסשת

השמ36618. ןבןכשמ  םוחנ  השמ  יקסוועשטאכאס ,
ןבואר "טוהיעשי  לשת

השמ36619. םהרבאןכשמ  ןב  קחצי  השמ  גרבסגינק ,
"דאבא קרוי New Yorkפרת וינ 

הקבר36620. יקסנילרקןכשמ  "אשמ ' םילשורינשת

הליש36621. קחציןכשמ  ןב  הליש  "ולאפר , םילשורינשת

הליש36622. ןבןכשמ  לאומש  ףסוי  םהרבא  אדנאל ,
יולה הנוי  "טלארשי  השרו Warsawפרת

ןדע36623. גהנמכ  "ש  צומל תורימז  הליש -  ןויצןכשמ  ןב  הליש  "זדוד , ביבא Tel Avivסשת לת 

הליש36624. הלישןכשמ  לאננח  "גשארה , קרבעשת ינב 

םולש36625. יבצןכשמ  לאקזחי  ןב  השמ  "זביוט , "דנשת מח

תוחמש36626. תוכלה  םולש -  קידצןכשמ  ילחנ  ללוכ  "טץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ36627.  3 םולש -  רזעילאןכשמ  ןועמש  ןב  יכדרמ  םולש  לגס ,
יולה "טאפיל  סשת

םירפא36628. ןויצתונכשמ  ןב  ןב  םוחנ  םירפא  "דיקסנאידורוב , םילשוריעשת

םיעורה36629. לאיזועתונכשמ  "כךייאחלא , ונרווילרת  Livorno

םיעורה36630. בדתונכשמ  "דץיבוניבר , םילשורימשת

םיעורה36631. השמתונכשמ  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "הרנביה , בובלכרת  Lvov

םיכרכ36632.  2 םיעורה -  רעבתונכשמ  בד  "הץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ36633.  2 םיעורה -  ןרהאתונכשמ  "חגרבנזור , משת

.36634< השדח הרודהמ   > הידידי לשיפתונכשמ  םחורי  ןב  הידידי  "גגרבסורג , םילשוריעשת

םיכרכ36635.  3 הידידי -  לשיפתונכשמ  םחורי  ןב  הידידי  "זגרבסורג , םילשורימשת

םירדנ36636. הדוהי -  לכימתונכשמ  ןב  קחצי  םהרבא  ץיבוקפיל ,
"פהדוהי קרבשת ינב 

בקעי36637. יבצתונכשמ  השמ  ןב  בקעי  עשוהי  "דץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowנרת

בקעי36638. בקעיתונכשמ  םיענ , "אןב  יקינולש Salonikaפת

בקעי36639. בקעיתונכשמ  - תונכשמ  "ב צרת
"ג ירוגליב Bilgorajצרת

בקעי36640. לאויתונכשמ  דוד  ןב  בקעי  "עסיוו , שת

םיכרכ36641.  3 בקעי -  ןרהאתונכשמ  ןב  בקעי  "חןיכורב , אנליוצקת

לארשי36642. ףסויתונכשמ  ןב  הדוהי  לארשי  "טץרפ , םילשורילשת

א36643. לארשי -  הדוהיתונכשמ  ןועמש  ןב  לארשי  ץיבושוד ,
"טביל הנליו Vilnaנרת

לארשי36644. ןמלזתונכשמ  רואינש  ןב  לארשי  "דןמסורג , םילשורימשת

םיכרכ36645.  2 לארשי -  לארשיתונכשמ  "חץיוורוה , עשת



דימת36646. בקעי -  ריבאל  יבצתונכשמ  ןב  לשמ  השמ  ללה  ןייטשבלג ,
שריה

 - "א מרת
"ד םילשורינרת

בקעיךיתונכשמ36647. תונכשמ  "זתירק  שמשסשת תיב 

ןיטיג36648. לארשי -  ינרותךיתונכשמ  "חץבוק  םילשוריסשת

לארשי36649. בילךיתונכשמ  הירא  ןב  לארשי  "זתרופ , םילשוריעשת

לארשי36650. םיקידצךיתונכשמ  ילהא  "עןוכמ  שת

לואשינכשמ36651. "דלאפר , "דשח מח

ךירחא36652. םשינכשמ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ36653.  10 ךירחא -  ןבוארינכשמ  "חזבלא , םילשוריעשת

םיכרכ36654.  3 ךירחא -  םהרבאינכשמ  ןב  השמ  דוד  תובוחרחוור ,

.36655< יכדרמ רתכ   > ןוילע יחינכשמ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( םילשוריסשת

ילשמ36656. תצקו  יבא  רדנסכלאלשמ  ןב  יבצ  ירוא  ןונ , "וןב  םילשוריסשת

םיכרכ36657.  9 תובאה -  באזלשמ  לאומש  ןב  השמ  "היול , קרבסשת ינב 

הרות36658. דומלת  תיגוס  ינומדקה -  לאומשלשמ  "חןיקסר , דבחעשת רפכ 

םיכרכ36659.  3 ינומדקה -  המלשלשמ  ןב  קחצי  הלוהס , - היצנו Veniceש"זןבא

הצילמו36660. לכימלשמ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , השרו Warsawלרת

םיכרכ36661.  5 הצילמו -  לארשילשמ  ןב  ילתפנ  םהרבא  טנאלאג ,
קחצי

 - "ז פרת
"ו קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ36662.  6 הצילמו -  קחצילשמ  ןב  יכדרמ  תויח , - ןאמסייוו
ביל הדוהי 

 - "ך רת
"ד כרת

Lemberg - Wien -
Tar

לשמנו36663. ןבלשמ  ןויצ  - ןב ןזח , והילא - ןב  םייח  ףסוי 
"גיכדרמ םילשוריערת

תוריכש36664. םירפוס -  ריאמלשמ  ןב  המלש  םחנמ  "דיול , םילשורישח

תונמ36665. בילחולשמ  הדוהי  ןב  לאיתוקי  "טןודרוג , הניולרת  Vienna

םיכרכ36666.  2 תונמ -  עשוהיחולשמ  "דלגיפש , םייתעבגשח

תונמ36667. דודחלשמ  בקעי  ןב  דג  חנ  "דביורטנייוו , סשת

תונמ36668. שריהחלשמ  יבצ  ןב  בקעי  "ך,ןאמפייר , ,רת גארפ

"ח36669. מרה - ןחלשמ  םינולסמ םייח  יכדרמ  ץינלטסק ,
דוד לזיר , ףסוי -  ןורהא  "זלזיר , םילשוריעשת

הדוהי36670. שינאמןחלשמ  ןב  לאלצב  הדוהי  ץיפש ,
"טםהרבא םילשוריעשת

םיכרכ36671.  3 םיכלמ -  ינרותןחלשמ  "וץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ36672.  4 ךורב -  והילא  יבר  השמןחלשמ  ןב  ךורב  והילא  "דלקניפ , "דעשת מח

םינורחא36673. לש  יבצםנחלשמ  ןועמש  ןב  רסיא  "הרגילק , ביבאמשת לת 

"א>36674. רגה  > "א)ילשמ רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  הנליו Vilnaמרת

.36675< םייח ירואמ   > קחציילשמ ןב  ןולובז  "פ , "אלרח םילשורינרת

.36676< הדוהימ טבש   > קצולופמילשמ הדוהי  ןב  "גסחניפ  הנליו Vilnaסקת

םינשי36677. םג  םישדח  רואב  םע  לאומשילשמ -  ןב  והילא  קחצי  "חאדנאל , גרבסגינקרת
Koenigsberg

.36678< םינשי יתפש  המקר , השעמ   > ןרהאילשמ ןב  לשה  עשוהי  "הרנטוק , גיצפיל Leipzigכרת

.36679< ילשמ תנובת   > ןמלזילשמ המלש  השמ  "זיולה , השרו Warsawכרת



.36680< םינשי יתפש  המקר , ישעמ   > גיצפילילשמ .ה  " כרת .ך  " "הנת גיצפיל Leipzigכרת

.36681< לשמ ןיבהל  דודל -  םתכמ   > סומינולקילשמ ךורב  ןב  דוד  "גרברפש , עשת

.36682< ןובנ בל   > השמילשמ ןב  דוד  "ארכב , דעלאפשת

םיכרכ36683.  2 םולשבא - > די   > השמילשמ ןב  קחצי  "ההמארע , אטשוקכש

.366842 הדוהי > - יטוקיל  תמא , תפש  ייחב , וניבר   > ילשמ
םיכרכ

, רטלא הואלח -  ןבא  רשא  ןב  ייחב 
יכדרמ םהרבא  ןב  ביל  הירא  "אהדוהי  םילשוריישת

"א>36685. רגה "י , שר  > "א)ילשמ רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  השרו Warsawצקת

וטסריא36686. וטסריאילשמ  "הילשמ  םילשורישת

ןמגורק36687. ריאמ  והילא  ריאמילשמ  והילא  "טןמגורק , כשת

רזעלא36688. שריהילשמ  יבצ  ןב  רזעלא  - רגניזלש , "ו פרת
"ץ יניאעסרת

"א36689. דיחה דודילשמ  ףסוי  םייח  יאלוזא , השמ -  ןזור ,
היחרז קחצי  לאפר  "טןב  םילשוריסשת

םייח36690. ץפחה  רשאילשמ  ןב  דוד  "ויקצירז , ביבא Tel Avivלשת לת 

רפוס36691. םתחה  לאומשילשמ  ןב  השמ  "ןרפוס , שת

הרותה36692. תוישרפ  לע  םינומדקה  )ילשמ  ךרוע  ) ןרהא "פןמרדניק , םילשורישת

דומלתה36693. החמשילשמ  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"ץןבואר קוטסילאיב Bialystokרת

.36694< ןמית תרוסמ  דוקינב   > תובא יקרפו  תובאילשמ  יקרפ  "ז.ילשמ  "דסשת מח

"ד36695. בח תודיסחבילשמ  םיאבומה  םילשמ  טוקיל 
"ד "דבח "דשח מח

םימכח36696. "מילשמ  "דשח טגיס Sighetשח

הרותה36697. לע  םידיסח  רשאילשמ  ןב  דוד  "ביקצירז , םילשורילשת

םיכרכ36698.  2 בקעי -  דיגמהילשמ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "זאנבודמ םילשוריישת

לארשי36699. יכדרמילשמ  ןב  ריאמ  .]ןאמסכאוו , "ג צרת ], קרויוינ - םילשורי

א36700. םלועה -  תומואו  לארשי  רזעלאילשמ  "דןייטשקנלב , םילשוריכשת

גורעת36701. לייאכ  םע  "א  רגה לייאילשמ ע"פ  "חימרמע , םילשוריעשת

תעד36702. יתפש  עשוהיילשמ ע"פ  דוד  "דדלוונזור , םילשורישח

קשמ36703. ןב  ןיע  השמילשמ  ןב  םוחנ  לארשי  "אטרווק , קרוי New Yorkשת וינ 

הגנ36704. רוא  רואיב  םע  לאפרילשמ  "חןיקשורג , ןדיק Kedainiaiפרת

תומילשה36705. ךרד  שוריפ  םע  רזעילאילשמ  דוד , "טןב  דעלאסשת

ימורה36706. לאונמע  שוריפ  םע  ימורהילשמ  המלש  ןב  - לאונמע  "ז מר
"א םילשורימשת ילופאנ - 

יקנו36707. בק  שוריפ  םע  .בילשמ  " נר .ך  " נת המלש  ןב  דוד  איחי  ןבא 
"בןובסיל ןובסיל Lisbonנר

הנוי36708. וניבר  שוריפ  םע  םהרבאילשמ  ןב  הנוי  "הידנוריג , םילשוריעשת

"ג36709. סר שוריפו  םוגרת  םע  ןואגילשמ  ףסוי  ןב  "והידעס  םילשורילשת

םיכרכ36710.  3 ברע -  ןימינבילשמ  ןב  קחצי  - הדוהי , "ב צרת
"ן ,שת םלשורי

סחנפ36711. בקעיילשמ  ןב  ןועמש  סחנפ  "חץרפ , םילשוריעשת

.36712( בי י -   ) םדק םירפאילשמ  ןב  קחצי  םהרבא  רחש , ןב 
"גיכדרמ םימודקעשת



יבר36713. קחציילשמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דסשת מח

םיכרכ36714.  5 םילעוש -  ןדקנהילשמ  יאנורטנ  ןב  "טהיכרב  ,פרת השרו

המלש36715. לארשיילשמ  ןב  רזעלא  "אסנייר , השרו Warsawסרת

.36716< הקודקדו הרותה  תשודק   > רשע ירת  דודילשמ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "טקוטשנייוו , םילשורינשת

םיכרכ36717.  3 תודיסחב -  .דםילשמ  "גלדנה , "דעשת בח רפכ 

הנבודמ36718. דיגמה  לש  םירופס  םגו  ןתנםילשמ  ןב  רזעילא  "זןמנייטש , ביבא Tel Avivישת לת 

הרותה36719. "ר  םהרבאמשמ ןב  יכדרמ  השמ  "וןממ , םילשוריעשת

ןויצ36720. יולהחמשמ  ןויצ  ןב  "עלפא , דודשאשת

תובותכ36721. ןויצ -  םוחנחמשמ  םירפא  ןב  ןויצ  ןב  "היקסנאידורוב , םילשוריעשת

בל36722. ץריהיחמשמ  ילתפנ  ןב  לארשי  "טרטומלרפ , בובל Lvovסרת

בל36723. ריאמיחמשמ  והיעשי  ןב  והילדג  "הןוטסרבליס , תירבה Unitedפרת תוצרא 

.36724< רסומ הארמ   > בל רזעלאיחמשמ  ןב  לפמיג  "חיכדרמ  םדרטשמאעת
Amsterdam

בל36725. םהרבאיחמשמ  ןב  ןועמש  "ביראריח , ביבאנשת לת 

בל36726. השמיחמשמ  ןב  לאגי  "גהדזנתנ , רפססשת תירק 

בל36727. בקעייחמשמ  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

בל36728. )יחמשמ  "עזנאצ הינתנשת

הרות36729. דומלת  בל -  "אטקליחמשמ  קרבסשת ינב 

בל36730. יכדרמיחמשמ  ןב  לאפר  "ןוגודריב , םילשורישת

בל36731. המלשיחמשמ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבסשת ינב 

בל36732. ןרהאיחמשמ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשוריעשת

בל36733. היראיחמשמ  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"טבייל םילשוריעשת

םיכרכ36734.  2 בל -  ןורהאיחמשמ  השמ  ןב  בייל  םייח  "בלגס , םילשורינשת

םיכרכ36735.  2 ץבוק > -  > בל "קיחמשמ  הראב ליבונרעשט  "דידיסח  קרבשח ינב 

שא36736. בקעיימשמ  ראב  "בתבישי  בקעיעשת ראב 

העושי36737. בודעימשמ  רכששי  ןב  יכדרמ  "דחקור , טספדוב Budapestשת

העושי36738. םולשעימשמ  ןיילק , החמש -  "עזר , אריפששת זכרמ 

.36739< השדח הרודהמ   > העושי הדוהיעימשמ  ןב  קחצי  "דלאנברבא , קרבעשת ינב 

העושי36740. שריהעימשמ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "ואריפש , םילשוריטשת

םיכרכ36741.  4 העושי -  הדוהיעימשמ  ןב  קחצי  "ולאנברבא , יקינולש Salonikaפר

א36742. תועושי -  דודעימשמ  ןב  ןימינב  לארשי  "הטרפמל , םילשורימרת

א36743. םולש -  םחנמעימשמ  ןב  םולש  ןועמש  שילאק ,
"טבונישמאמ םילשוריכשת

םולש36744. םייחעימשמ  בקעי  ןב  והילא  "זרקינסלוק , השרו Warsawסרת

םולש36745. םולשעימשמ  "ארעדיוו , לשת

םולש36746. יולהעימשמ  רעבוד  םולש  "זאפלוו , "דעשת מח

.36747< אניינת הרודהמ   > הרות םולש  לאפרעימשמ  ןב  םולש  קרביקסנפטס , ינב 

םיכרכ36748.  6 םולש -  לאפרעימשמ  ןב  םולש  "גיקסנפטס , קרבלשת ינב 

םיכרכ36749.  5 םולש > - תוביתנ  תיצמת   > םולש ביגשעימשמ  "דתימע , "דעשת שח



.36750< חספ לש  הדגה  לע   > העושי ריאמיעימשמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ורוש , טסרקוב Bucharestכרת

ץראה36751. השמינמשמ  "הרינש , קרבעשת ינב 

םיכרכ36752.  4 ץראה -  קיזייאינמשמ  קחצי  "דשיירב , דווקילשח

תויתואה36753. השמתועמשמ  ןב  ריאמ  "ארירפש , אתאפשת תירק 

תוכוסה36754. גח  ןרהאתועמשמ  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשוריעשת

ונרודל36755. ברה  תנשמ  לש  הדוהיהתועמשמ  "ולטימע , תובשמשת ןולא 

.36756< המלש תורנ   > תורגאו ח םינינפ  יולה  יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "טרגניזלוש , קרבסשת ינב 

.36757< אתיבב אמיס   > תורגאו ז םינינפ  יולה  יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ36758.  17 יולה -  יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "טרגניזלוש , קרבסשת ינב 

הרותה36759. לע  יולה  יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ36760.  2 םייולה -  יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבמשת ינב 

"ם36761. שרה יולהרמשמ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבסשת ינב 

הנוהכ36762. ןהכהתורמשמ  אייח  הראל , "גיד  םדרטשמאיקת
Amsterdam

םיכרכ36763.  5 הנוהכ -  ןהכהתורמשמ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "ביקחצי , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ36764.  3 השדח > - הרודהמ   > הנוהכ ןהכהתורמשמ  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "איקחצי , קרבעשת ינב 

שיא36765. אגרשתרמשמ  ןתנוי  ןב  היעשי  םהרבא  "זבמוד , רפסשת תירק 

רמתיא36766. לארשיתרמשמ  ןב  רמתיא  "לרטנרלגלוו , השרו Warsawרת

םיכרכ36767.  2 השדח > - הרודהמ   > רמתיא לארשיתרמשמ  ןב  רמתיא  "הרטנרלגלוו , םילשוריסשת

רזעלא36768. ןימינבתרמשמ  ןב  רזעלא  ןרהא  "הסוקשאפ , מרת

.36769< השדח הרודהמ   > רזעלא ןימינבתרמשמ  ןב  רזעלא  ןרהא  "וסוקשאפ , עשת

םיכרכ36770.  2 רזעלא -  רזעלאתרמשמ  ןב  לואש  "זךארב , נרת

םיכרכ36771.  3 לאירא -  קחציתרמשמ  ןב  והירמש  "הילאירא , םילשורינשת

ןיטיג36772. תיבתרמשמ  ללוכ  םולש -  ןב  ןתנוהי  רוצ , ןב 
"הלעטע קרבנשת ינב 

םירואה36773. םייחתרמשמ  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"סןהכה םילשורישת

תיבה36774. ריאמתרמשמ  השמ  ןב  השמ  "טסלרפ , גרפ Pragueצת

םיכרכ36775.  5 תיבה -  יכדרמתרמשמ  השמ  "בפראק , םילשוריפשת

תירבה36776. ןיטקיטמתרמשמ  קחצי  ןב  "ורזעיבא  םילשורירת

םינמזה36777. ןבתרמשמ  ןימינב  השמ  םייח  ןייטשטוג ,
המלש "חםהרבא  תיליעעשת ןיעידומ 

שדחה36778. .גתרמשמ  " כרת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"ג]תפצ כרת תפצ[

שדחה36779. .חתרמשמ  " סרת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"חתפצ ,סרת דאדגב

םיכרכ36780.  2 הרהטה -  ןימינבמתרמשמ  ןב  םחנמ  לאומש  יקיבוניבר ,
"סריאמ שת

םיכרכ36781.  2 א -  תבחרומ > הרודהמ   > הרהטה יכדרמתרמשמ  השמ  "בפראק , םילשוריעשת

דוחיה36782. ןמלזתרמשמ  המלש  "טףלאוו , םילשוריעשת

ןישודק36783. םינהכה -  ןהכהתרמשמ  רזעלא  "אבונהכ , םילשוריעשת



םיכרכ36784.  2 םינהכה -  ןהכהתרמשמ  והילא  ןב  ריאמ  ירוא  "חבונהכ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ36785.  9 תורשכה -  רזעילאתרמשמ  קחצי  , "עבאקאי םילשורישת

םיכרכ36786.  2 תודעומה -  לאיחיתרמשמ  ןרהא  ןב  ריאמ  השמ  "ארעפייל , םילשוריפשת

םיגהנמה36787. םייחתרמשמ  לארשי  "אבייטומ , עשת

א36788. חספה -  הידידיתרמשמ  םייח  בקעי  ןועמש , "גןב  םילשוריעשת

שדקה36789. יאדסחתרמשמ  "הונינשומלא , ונרוויל Livornoפקת

שדקה36790. םולשתרמשמ  דוד  "דלטסירק , קרבשח ינב 

םיכרכ36791.  2 שדקה -  ילתפנתרמשמ  לאפר  ןב  יכדרמ  השמ  שדח ,
יולה "זםחנמ  םילשוריסשת

תותירכ36792. םישדקה -  םשתרמשמ  "דםוליעב  "דשח מח

שדוקה36793. ןבתרמשמ  לבייפ  אגרש  ירוא  ראיירש ,
לה השמ  "טלארשי  בובל Lvovלרת

שדוקה36794. בונאטאסמתרמשמ  בקעי  ןב  "והשמ  הוקלוז Zholkvaקת

שדוקה36795. לארשיתרמשמ  ןב  ףסוי  "דרטסנרא , סשת

תובורעת36796. תוכלה  שדוקה -  םולשתרמשמ  דוד  "דלטסירק , קרבעשת ינב 

תיעיבשה36797. קחציתרמשמ  םהרבא  "סןילבה , םילשורישת

תיעיבשה36798. יכדרמתרמשמ  השמ  רפספראק , תירק 

תבשה36799. לאיחיתרמשמ  ןרהא  ןב  ריאמ  השמ  "הרעפייל , םילשורינשת

תבשה36800. בודתרמשמ  םייח  "חטור , קרבנשת ינב 

םיכרכ36801.  12 ונתמוח -  אתרקתרמשמ  ירוטנ  ישנאמ  םירמאמ  "אטוקלי  םילשוריישת

םייח36802. דודתרמשמ  םייח  "וגרבשנגר , םילשוריכשת

םייח36803. ןהכהתרמשמ  השמ  ןב  םייח  קחצי  "טליווט , םילשורימשת

םייח36804. סחנפתרמשמ  םייח  "הגרבנייש , םילשורילשת

םירופו36805. הכונח  יכדרמתרמשמ  השמ  "בפראק , רפססשת תירק 

הרהט36806. ללהתרמשמ  רמייהטרו , לואש -  השמ  ןיילק ,
"ל) ומ "ג - קרבסשת ינב 

ונדוחי36807. היחתפתרמשמ  ןב  יבצ  השמ  "להירנ , םילשורישת

םיארונ36808. םימי  יכדרמתרמשמ  השמ  "בפראק , רפססשת תירק 

תוכמ36809. תועושי -  יכדרמתרמשמ  השמ  "אפראק , םילשוריפשת

םיכרכ36810.  22 ןהכ -  ןהכהתרמשמ  לאומש  ךורב  "חשטיוד , םילשוריעשת

םירומיש36811. ליל  יכדרמתרמשמ  השמ  "גפראק , רפססשת תירק 

גייסל36812. לדנמתרמשמ  םחנמ  ןב  ףסוי  "גאדנאל , סי Jassyרת

הרותל36813. יעגפתרמשמ  ןינעב  וניתובר  ירבד  תפוסא 
"זהיגולונכטה קרבעשת ינב 

דעומ36814. ןויצתרמשמ  "אןוראוב , םילשוריעשת

םיכרכ36815.  8 דעומ -  יכדרמתרמשמ  השמ  "אפראק , רפססשת תירק 

ןתרהטב36816. רובידה  תואצומ  םשתרמשמ  "דםוליעב  "דשח מח

הוצמ36817. היראתרמשמ  השמ  ןב  בוד  "בקאינילאמ , השרו Warsawצרת

תויתואה36818. תרוצ  "ם -  תס ,תרמשמ  ןייטשטנרג ביל -  דוד  דלפנירג ,
והילא "דלאומש  שח

םיכרכ36819.  5 דוד -  ךרביו  יבצ , ןהכהתרמשמ  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "אץיבוקשומ , משת



םולש36820. םולשתרמשמ  "הסייוו , םילשורינשת

םיכרכ36821.  2 םולש -  יכדרמתרמשמ  ךורב  ןב  םולש  "אבולרפ , השרו Warsawסרת

םיכרכ36822.  3 םולש -  יכדרמתרמשמ  ןב  אנכש  םולש  קאינר , צ'
"חהדוהי השרופרת

טחשנ36823. דימת  לאומש -  םחנמתרמשמ  ןב  לאומש  "דסקבש , קרבעשת ינב 

םיכרכ36824.  4 תועומש -  לאומשתרמשמ  השמ  "זיקסבוקר , קרבנשת ינב 

םיכרכ36825.  2 תוחמש -  יכדרמתרמשמ  השמ  "חפראק , םילשוריעשת

המורת36826. לאומשתרמשמ  םהרבא  "טםייהנפפ , קרבנשת ינב 

יתומורת36827. יכדרמתרמשמ  השמ  "בפראק , םילשוריעשת

תומורת36828. תכסמ  לע  יתומורת -  ןורכזתרמשמ  "חץבוק  םילשוריעשת

הרוא36829. "קהנשמ  האב "ד  בח ישנ  "הןוגרא  "דמשת מח

הנורחא36830. אלסימרפמהנשמ  שוביל  ןב  קחצי  "בםירפא  הלשימרפ Przemyslמרת

םיתשל36831. תועטב  הקלחתנ  תחא  ץרפהנשמ  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זרשכ , ןודנולכשת

הרורב36832. ןתנהנשמ  חספ  ןב  חמצ  "וגרעבנעפאה , כשת

הרורב36833. לכימהנשמ  ןב  דוד  םייח  "עןייטשנזור , השרו Warsawרת

הכונח36834. חרזמה - > תראפת   > הרורב - הנשמ  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
ףסוי בקעי  "גימיחר ,  דווקילעשת

א36835. תורואמ - >  > הרורב - הנשמ  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
לאיזוע "חסירכוב  םילשוריעשת

א36836. אתכלהד - > אבילא  תרודהמ   > הרורב אתכלהדהנשמ  אבילא  "אתכרעמ  םילשוריפשת

םיכרכ36837.  6 שיא > - ןוזח  רוציק   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ36838.  2 הרורב -  השמהנשמ  םייח  "בץישרבליז , בו Zolochevפרת ' צולז

םיכרכ36839.  6 הרורב -  באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "גןהכ , השרומרת

םיכרכ36840.  2 םייחה > - ףכ  יטוקיל   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , קרבשח ינב 

םיכרכ36841.  6 םייחה > - רוא  תרודהמ   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ36842.  6 הכלה  - ןוניש   > הרורב אבילאהנשמ  תכרעמ  םולש -  תבהא  תרבח 
"טאתכלהד םילשוריעשת

םיכרכ36843.  6 רדהו > - זוע   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ36844.  4 חרזמה > - רוא   > הרורב - הנשמ  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
םילשורי "וןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ36845.  7 ו א -  הנורחא > הנשמ   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "בןהכ , פשת

םיכרכ36846.  6 "א  - וזח יקספ   > הרורב באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "פןהכ , קרבשת ינב 

.368472 ןמית > - ינואג  וניתוברמ  תורצוא   > הרורב הנשמ 
ןמיתםיכרכ "פינבר  קרבשת ינב 

ב36848. תוכלה - > ירעש  הכלה -  ןוניש   > הרורב אבילאהנשמ  תכרעמ  םולש -  תבהא  תרבח 
"באתכלהד םילשוריפשת

תבש ב36849. רשא - > תכרב   > ראובמה הרורב  רזעילאהנשמ  םירפא  "ארעוואדאפ , םילשוריעשת

םיכרכ36850.  24 ראובמה -  הרורב  רדהוהנשמ  זוע  "התאצוה  םילשוריעשת

םיכרכ36851.  2 השעמל -  הרורב  עשוהיהנשמ  "וץיוורוה , "דסשת מח

םיכרכ36852.  2 רזעה -  ןבא  לע  הרורב  םשהנשמ  "אםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ36853.  2 הנשמה -  קדב  םע  הרורב  ןמחנהנשמ  השמ  "באנהכ , םילשוריעשת



םיכרכ36854.  6 חילצמ -  שיא  תוהגה  םע  הרורב  באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , קרבנשת ינב 

דכ36855. א- םירואיבו -  תורוקמ  םע  הרורב  קחציהנשמ  היעשי  ןב  והילא  "וןימינב  רתיבעשת

םיכרכ36856.  6 שיא -  ןוזח  יקספ  םע  הרורב  באזהנשמ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , םילשורינשת

הכרב36857. דודהנשמ  יכדרמ  "טץיבורט , "דעשת מח

םישנ36858. דעומ , םיערז , עדונ -  יתלב  סופד  "דהנשמהנשמ  אטשוקשח וא  ורזיפ 

םיכרכ36859.  2 הכלה -  יולההנשמ  ןועמש  םייח  ןבואר  "וגרבנייטש , עשת

.36860< טסקט  > תוכלה באזהנשמ  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , םילשוריסשת

תובותכ36861. תוכלה -  ןבהנשמ  בקעי  רציפש , קחצי -  ןב  דוד  ןהכ ,
יולה "דוהילא  ןלוגהשח תמר 

םיכרכ36862.  20 תוכלה -  באזהנשמ  רזעילא  ןב  השנמ  "טןיילק , סשת

םיכרכ36863.  2 דומלתה -  יולההנשמ  םהרבא  ןב  היעשי  - זיירגנוי , "ג ערת
"ה ולאפסאס Szaszfaluערת

הכלהו36864. תימויההנשמ  הנשמה  ןעמל  ימלועה  דעוה 
תימויה "ךהכלההו  ,שת םילשורי

מדש36865. אש -  הרורב -  הכלהו  החמשהנשמ  ןמחנ  םהרבא  "טרלדנהצייו , םילשוריסשת

תבש36866. אתפסותו -  ןויצהנשמ  ןב  "זטסרופ , םילשוריעשת

םיכרכ36867.  9 םימ > - יקיפא   > אתפסותו עשוהיהנשמ  ןב  בקעי  השמ  "עןמלטימ , "דשת מח

יחרזמה36868. שוריפ  םע  דומלתו  ינופלחההנשמ  םולש  ןב  "זהירכז  קרבנשת ינב 

ןורכז36869. לדנוזהנשמ  ךונח  ןב  לשה  עשוהי  "גרגניס , םילשוריערת

םיכרכ36870.  2 "י > - תכמ סונ ' ייונש  םע   > םיערז )הנשמ  ךרוע  ) ןסינ "ש  "בקז םילשורילשת

םיכרכ36871.  2 "ד -  בח םהרבאהנשמ  ןב  קחצי  םייח  - ןינוב , "ב צרת
"ג השרו Warsawצרת

הפי36872. ןרהאהנשמ  ןב  בקעי  - ןיקדירפ , "ג ערת
"ד בושטידרב Berdichevערת

הרשי36873. אגרשהנשמ  לאקזחי  "גאנהכ , םילשורילשת

ףסכ36874. יראמהנשמ  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - - ןבא "ה סרת
"ו הבלסיטרב Bratislavaסרת

ףסכ36875. ךורבהנשמ  ןב  דוד  םייח  "זוריריש , יקינולש Salonikaעקת

ףסכ36876. דודהנשמ  ןב  םוחנ  השמ  "ואריפש , םילשוריכשת

םיכרכ36877.  2 "ם -  במרה לע  ףסכ  ריכמהנשמ  ןב  בקעי  "טילוכ , םילשוריעשת

תורהט36878. רדס  המראפ ב  "י  תכ דיהנשמ  בתכ  די.הנשמ  דיבתכ  בתכ 

ןיקיזנ36879. םישנ  רדס  המראפ ג  "י  תכ דיהנשמ  בתכ  די.הנשמ  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ36880.  3 סיראפ -  די  בתכ  סיראפהנשמ  די  בתכ  "גהנשמ  םילשורילשת

םחל36881. רזעילאהנשמ  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"חםייח קרוישת וינ   New York

דעומ36882. םיערז  םחל -  יבצהנשמ  ןב  לארשי  בקעי  "דןידמע  םילשורישח

םחל36883. היחתפהנשמ  ןב  לכימ  "אלאיחי  הוקלוז Zholkvaיקת

םחל36884. יולההנשמ  ןועמש  םייח  ןבואר  "בגרבנייטש , סשת

.36885< השדח הרודהמ   > םחל רזעילאהנשמ  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"טםייח עשת

םיכרכ36886.  2 השדח - > הרודהמ   > תותירכ םחל  היחתפהנשמ  ןב  לכימ  לאיחי 

ךלמל36887. דודהנשמ  השמ  "הילאוו , םילשורינשת



םיכרכ36888.  2 ךלמל -  ךלמילאהנשמ  ןב  רזעלא  םולבסייוו ,
"באשירמ קרויישת וינ   New York

םיכרכ36889.  2 ךלמל -  לאומשהנשמ  ןב  הדוהי  "נסינאזור , גרובמה Hamburgקת

ןורחא36890. ךלמל  השמהנשמ  ןב  יכדרמ  "האירול , םילשוריסרת

"ס36891. שה תותכסמ  לע  ךלמל  יכדרמהנשמ  ןורי  "טיאכז , "דסשת מח

םיכרכ36892.  2 יצנריפ -  דעומ כ"י  "אהנשמ  כק תנש  דיהנשמ  דיבתכ  בתכ 

תוכרב36893. תשרופמ -  יולההנשמ  ןושרג  םייח  ןב  יבצ  רדנס  שמש ,
 - "ט פרת

"ץ רת
םילשורי

םיכרכ36894.  6 תשרופמ -  םיקילאהנשמ  ןב  רזעילא  - יול , "ב ישת
"ח ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ36895.  4 הרודס -  ןרהאהנשמ  קחצי  השמ  ןב  םוחנ  "דבורבי , םילשוריסשת

ןמית36896. "י  תכ "ם -  במרה דעומ ע"פ  רדס  "והנשמהנשמ  ןולוחלשת

.36897< - חפאק תרודהמ ר"י   > "ם במרה שוריפ  םע  הנשמ 
"ם)תובא במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  ונואנשת תירק 

םיכרכ36898.  6 חפאק > - ר"י   > "ם במרה שוריפ  םע  "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  םילשוריכשת

.368997 תיברעב > - רוקמה  םע   > "ם במרה שוריפ  םע  הנשמ 
"ם)םיכרכ במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  םילשוריכשת

.369005 תוילעמ > - תרודהמ   > "ם במרה שוריפ  םע  הנשמ 
"ם)םיכרכ במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשוריסשת

םיאלכ36901. הכורע -  .םיאלכהנשמ  "ג.הנשמ  םילשורימשת

תיעיבש36902. הכורע -  ףסויהנשמ  ןב  השמ  קחצי  "זרגנלרא , םילשורימשת

ןינהנה36903. תוכרב  הכורע -  לארשיהנשמ  ןב  רזעילא  "דקלופ , םילשורישח

תובותכ א36904. הכורע -  בקעיהנשמ  ןגמ , .י -  ןועמש  "ברשא , ביבאעשת לת 

תינעת36905. הכורע -  ןועמשהנשמ  "גרשא , ביבאסשת לת 

םיכרכ36906.  4 הכורע -  בקעיהנשמ  ףסוי  ןב  םוחנ  דוד  "אףוטשדלוג , םילשוריעשת

תינעת36907. הנוי - > יפנכ   > "ר בשתל הכורע  בקעיהנשמ  ןב  לאינד  הנוי  "הומאמ , קרבנשת ינב 

הפורצ36908. ריאמהנשמ  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ברגה , קרבעשת ינב 

םיכרכ36909.  7 ריכש -  קחציהנשמ  ןב  המלש  רכששי  - לאטכייט , "ד פרת
בוידרב Bardejovת"ש

םיכרכ36910.  7 השדח > - הרודהמ   > ריכש קחציהנשמ  ןב  המלש  רכששי  "דלאטכייט , םילשוריעשת

המלש36911. ןהכההנשמ  השמ  ןב  המלש  "אסארג , םילשורינשת

אמוי36912. םיחספ , תבש , המלש -  ןנחויהנשמ  ןב  קחצי  "חןמליס , קרבעשת ינב 

םיכרכ36913.  3 המלש -  המלשהנשמ  ןב  דוד  "דדדח , עבשסשת ראב 

םיכרכ36914.  9 המלש -  המלשהנשמ  "דןמפיש , "דשח מח

אמק36915. אבב  תופסות -  ביילהנשמ  לאומש  ןב  המלש  ןיישטנרב ,

עדמ36916. יתיצמת - > שוריפ  םע   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  ביבא Tel Avivשת לת 

.36917< הרז הדובע  תוכלהמ  דדוב  עטק   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  דרפס Spainר"נהשמ 

וניצנוש ר"נ>36918.  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  וניצנוש Soncinoר"נהשמ 

דרפס ר"מ>36919.  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  דרפס Spainר"מהשמ 

.36920< אמק הרודהממ  םיפד   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  םילשוריישת

ימור ר"מ>36921. סופד  םוליצ   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריטשת



.36922< לאיתלאש ןב  סופד ר"מ   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  םילשורילשת

םינמז36923. הבהא  עדמ  "ה > עש היצנו   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  היצנו Veniceעש

םיערז36924. ראובמ - >  > הרות ץראהוהנשמ  הרותה  "גןוכמ  ןולקשאעשת

תועד36925. ריאמה - > "ם  במר  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  םילשוריעשת

.36926< הכלה רבד  הנשמ -  רבד   > הרות קחציהנשמ  ןב  ןימינב  לאינד  "הןיבור , הילגנאעשת

.36927< תרצוקמ הרודהמ   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  ,השמ  קרוי - וינ

םיכרכ36928.  10 הרות -  "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשורישת

םיכרכ36929.  5 אטשוק > -  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  אטשוק Istanbulסר

םיכרכ36930.  2 "ה > - לר ימור   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  המור Romeלר

םיכרכ36931.  4 "ד > - לש היצנו   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ד לש
"ו היצנו Veniceלש

םיכרכ36932.  12 ראובמה > -  > הרות ,הנשמ  קודצ "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
( שרפמ  ) בקעי םולש  "דהמלש ב"ר  םילשורישח

םיכרכ36933.  8 בוט > - םש   > הרות ,הנשמ  ראסכ "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
( שרפמ  ) לאומש ןב  "בםייח  םילשורימשת

םיכרכ36934.  3 קיפסמ > - שדח  רואיב   > הרות ךונחהנשמ  ןב  המלש  - יול , "ב כרת
"ז גיצפיל Leipzigכרת

םיכרכ36935.  15 השדח > - הרודהמ   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ36936.  6 ךלמ > - תפש   > הרות "םהנשמ  במר איחי -  ןב  המלש  "דחרוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ36937.  25 חפאק > - תרודהמ ר"י   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  השמ 
 - "ד משת
"ז ונואסשת תירק 

םיכרכ36938.  20 םעל > - "ם  במר  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  םילשוריישת

םיכרכ36939.  5 רגניזלוש  -  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  שת

םיכרכ36940.  14 קיודמ > - "ם  במר  > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריסשת

םיכרכ36941.  22 הטושפ > - די   > הרות ,הנשמ  ץיבוניבר "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
רזעילא "אםוחנ  םילשוריסשת

םיכרכ36942.  20 הרות -  הקזחההנשמ  דיה  "וישרפמ  םילשוריסשת

םיכרכ36943.  4 זוע > - לדגמ  ע"פ   > הרות "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  היצנו Veniceש"יהשמ 

םיכרכ36944.  7 ראובמה > - "ם  במרה  > הרות ראובמההנשמ  "ם  במרה "דןוכמ  הינתנעשת

הרות36945. דומלת  תוכלה  רצק - ) רואיב  םע   ) הרות םישרפמהנשמ  "הטוקיל  סשת

.36946< טסקט  > "ם במרהל הרות  "ם)הנשמ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  םילשוריסשת

.36947< דרופסקוא "י  תכ  > "ם במרהל הרות  )הנשמ  תורעהו אובמ   ) ןמלז המלש  "זןילבה , דנלבילקנשת - םילשורי

תראפת36948. רקי  םידבע ע"פ  לה ' "ם  במרהל הרות  הנשמ 
לאומש יטפשמו 

ןב ךינה -  ךונח  ןב  ךורב  לאומש  רנרו ,
"ז) בדרה  ) דוד "נארמז , םילשורישת

.36949< דרפס יסופד   > "ם במרל הרות  רזעלאהנשמ  "הץיברוה , משת

תואצוה36950. לש  היפארגוילביב  "ם -  במרל הרות  בקעיהנשמ  לארשי  "בגאטסניד , לשת

.36951< - ךלמה תחורא  ךלמה , רואיב   > "ם במרל הרות  הנשמ 
קזייאעדמ רשא  "חקחצי  סשת

.36952( עדמ  ) א םירואיבו -  םישודיח  םע  "ם  במרל הרות  קחציהנשמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , םילשוריסשת

השמל36953. הלפת  בקעיהנשמ  ןב  ןאמסיז  "ורנטנומ , םילשורישת

"דהנשמתוינשמ36954. םדרטשמאכת
Amsterdam



.36955< בקעי תלהק   > בקעיתוינשמ "טגרבנרוק , ןודנול Londonערת

םישנ36956. םיערז ,  םהרבא - > ראב  הנשמ  םחל   > "ותוינשמ םדרטשמאפת
Amsterdam

.36957< הכלה קספו  םילימה  ירואיב  םע   > ךרעבתוינשמתוינשמ "ה  ורזפמר וא  אטשוק 

.36958< תחנ ףכ  ע"פ   > אטשוקתוינשמ .ד  ת"ה.הנשמ ת" אטשוק Istanbulת"ד - 

םיערז36959. ןילרבתוינשמ -  .ג  " כרת "ג.הנשמ  ןילרב Berlinכרת

יאמד36960. האפ , תוכרב , יולהתוינשמ -  דוד  בקעי  "זגוצרה , קרוי New Yorkשת וינ 

.36961< חתפמו תפסות   > אגרשתוינשמ םולש  - ןמקלב , "א ישת
"ז ןודנול Londonישת

םיערז א36962. השדח - > ריע   > המלשתוינשמ ןב  הדוהי  "חןהכה , דעלאעשת

םיכרכ36963.  2 ןמפואק > - "י  תכ  > דודתוינשמ ןמפואק , גרו - ' ג' "טרב , גהפרת  Hague, The

םיכרכ36964.  14 לארשי > - תראפת   > הילדגתוינשמ ןב  לארשי  "וץישפיל , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ36965.  20 בוט > - םוי  תרהט   > אפילתוינשמ בוט  םוי  איננח  "בשטייד , לשת

םיכרכ36966.  6 ןדע > - יצע  ןקז  ינפ  גרא  השעמ   > ןבתוינשמ לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ברדנסכלא  בובל Lvovכרת

םיכרכ36967.  11 תחנ > - ףכ  אלמ   > בקעיתוינשמ ןב  שוביפ  "ברואינש  ךבנפוא Offenbachצת

םיכרכ36968.  13 אנליו > -  > הנליותוינשמ .ט  " פרת - .הנשמ  "ט פרת
"ב הנליו Vilnaצרת

םיכרכ36969.  2 םהרבא > - ראב  ע"פ   > םייחתוינשמ ןב  םהרבא  "גרקסיל , רדואדמת טרופקנרפ 

םיכרכ36970.  6 ןמית > - תרוסמב  תודקונמ   > )תוינשמ דקנמ  ) קחצי םולש  "דיולה , םילשורילשת

.369716 קחצי > - יטוקיל  קחצי , תחנמ  הנשמ , יקספ   > תוינשמ
םיכרכ

 - והילא ןב  קחצי  לארשי  יקסבונאי ,
םחנמ השמ  ןב  קחצי  רלאז 

 - "א פרת
"ב בוקרטויפפרת

םיכרכ36972.  2 תחנ - > ףכ   > םייחתוינשמ ןב  המלש  ןב  קחצי  םדרטשמאת"גיאבג ,
Amsterdam

םיכרכ36973.  12 לארשי > - תראפת   > - הנשמתוינשמ "ב כרת
"ד כרת

םיכרכ36974.  4 יקנו  - בק   > עשילאתוינשמ הילדג -  ןב  לארשי  ץישפיל ,
םהרבא "וןב  השרו Warsawערת

םיכרכ36975.  6 אקארק > - סופד   > הנשמתוינשמ ירדס  ת"דהשש  אקארקת"ג - 

םיכרכ36976.  6 שידייב > - ע"פ   > החמשתוינשמ "והקשורטיפ , טשת

םיכרכ36977.  4 בוט > - םוי  תופסות  םע   > םדרטשמאתוינשמ .ה  " מת - .הנשמ  "ה מת
"ח מת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ36978.  13 שדחה > - אנליו   > .שדחהתוינשמ אנליו  "ט.תוינשמ  םילשוריסשת

םיכרכ36979.  6 גרעבמעל > -  > "ותוינשמ לרת .גרבמל  "ו.הנשמ  גרבמללרת

םיכרכ36980.  2 ךכלהתהב > -  > םשתוינשמ "פםוליעב  "דשת מח

הנומא36981. ךרד  םע  תיעיבש  ןבתוינשמ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
השמ בקעי  בוקאזיא , לארשי -  "הבקעי  קרבעשת ינב 

תוכרב א36982. שידיא -  ןיא  רבתוינשמ  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
קרוי 1934New Yorkיולה וינ 

םיכרכ36983.  3 והילא -  תעד  םינורחאותוינשמ  םינושאר  "זתוינשמ ע"פ  םילשוריסשת

םיכרכ36984.  3 "ם -  במרה שוריפ  םע  "ר  ופד "ם)תוינשמ  במר  ) ןומימ ןב  "בהשמ  ילופנ Naplesנר

םיכרכ36985.  13 ךונח -  רכז  "טהנשמתוינשמ  םילשורינשת

תובא36986. ןורכז  ןידרוסורגתוינשמ  .ז  " צרת "ז.הנשמ  הרמ Oradeaצרת האידרוא 



םיערז36987. לארשי -  ערז  הילדגתוינשמ  ןב  לארשי  "דץישפיל , קרבשח ינב 

םיערז36988. "והנשמתוינשמ  בובללרת  Lvov

םישנ36989. דעומ  םיערז  "זהנשמתוינשמ  ית "ו -  היצנוטת  Venice

קחצי36990. תחנמו  םימכח  תופסות  םע  םיערז  בוקרטיפתוינשמ  .א  " פרת - .הנשמ  "א פרת
"ב בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ36991.  2 תעד > - ידומיל   > תורהט הנשמתוינשמ  ירדס  "עהשש  קרבשת ינב 

םיכרכ36992.  2 םייחה -  בוט  םשתוינשמ  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

לאנתנ36993. תרות  ץבוק  םילכ -  לאנתנתוינשמ  תרות  תורהט  "זללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ36994.  11 םעל -  ףסויתוינשמ  - רב "ח.מ  ןגכשת תמר 

דעומ36995. רשנכ - > לק   > תוראובמ הדוהיתוינשמ  רדה  "אןילוגרמ , םילשוריפשת

םיכרכ36996.  4 תוראומ -  בקעיתוינשמ  "ביחמק , קרבסשת ינב 

םיכרכ36997.  3 תודקונמ -  בהזתוינשמ  ירוט  "דןוכמ  "דשח מח

םיערז36998. רדסמ  .אטשוקתוינשמ  - .תוינשמ  "ג מש
"ה אטשוקנש

תורעה36999. םעו  תידנלוה  םוגרת  םע  תוכרב  תכסמ  היבוטתוינשמ  השמ  ןב  קודצ  םדרטסמא1927לט ,

תוירוה37000. תכסמ  היראתוינשמ  "חגרבלוטש , םילשורילשת

.37001< םהרבא הנחמ   > תואוקמ תכסמ  יבצתוינשמ  םהרבא  "זרגנוא , םילשוריטשת

םישוריפו37002. םיטוקיל  םע  םיחספ  תכסמ  ףסויתוינשמ  ןב  בוד  לאכימ  םייח  "אלדנאמסייו , אקסיקכשת טנואמ 

.37003< הכלה ירבד  ריש -  ירבד   > תיעיבש תכסמ  ףסויתוינשמ  לואש  "דגרבנכייר , םילשוריעשת

םיכרכ37004.  9 תוריוצמ -  קחציתוינשמ  לארשי  ןב  ןתנוי  "וןיטשרג , קרבנשת ינב 

םיכרכ37005.  2 זנכשא -  ןושלב  םישרופמו  םימגרותמ  השמתוינשמ  ןב  יבצ  דוד  ןילרב 1916Berlinןאמפוה ,

םיכרכ37006.  2 ןיתינתמ -  ןיתינתמתוינשמ  "דתכרעמ  םילשורישח

בוט37007. םוי  תופסות  םע  ןיקיזנ  ןאמפילתוינשמ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  אקארקת"דןב 

.37008( לארשיו ןויצ  תראפת  ע"פ   ) םדא ע"ט תמשנ  אביקעתוינשמ  והימרי  ןב  ןויצ  ןב  "גספלא , השרו Warsawערת

.37009< םייח תנשמ   > םיערז רדס  בקעיתוינשמ  בושובורהמ -  והירכז , םייח 
והירכז ןב  "ביכדרמ  ץינסקעלאלקת

יזנכשא37010. לאלצב  "י ר ' תכ תוהגה  םע  תורהט  רדס  תוינשמ 
תואוקמ "ש -  רהו "ם  במרה םהרבאלע  ןב  לאלצב  היצנוש"ויזנכשא ,

יזנכשא37011. לאלצב  "י ר ' תכ תוהגה  םע  תורהט  רדס  תוינשמ 
ץנאשמ "ש  רהו "ם  במרה םהרבאלע  ןב  לאלצב  היצנוש"ויזנכשא ,

םישודיחו37012. תופסוה  דעומ -  רדס  הנליותוינשמ  .ט  " פרת "ט.הנשמ  הנליו Vilnaפרת

.37013< דעומ םיערז   > לארשי א תראפת  לילכ  ללהתוינשמ ע"ב  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

.37014< ןיקיזנ םישנ   > לארשי ב תראפת  לילכ  ללהתוינשמ ע"ב  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

.37015< תורהט םישדק   > לארשי ג תראפת  לילכ  ללהתוינשמ ע"ב  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

הנשה37016. שאר  תכסמ  יבצה -  רואיב  םע  )תוינשמ  שרפמ  ) םהרבא "היקסניצקוט , םילשורינשת

ןיקיזנ37017. ד  זנכשא -  ןושלל  םוגרתו  רואיב  םע  יבצתוינשמ  דוד  "טןמפוה , ןילרבערת

םיערז37018. א  זנכשא -  ןושלל  םוגרתו  רואיב  םע  אתוינשמ  "חרטמז , ןילרבפרת

םישנ37019. ג  זנכשא -  ןושלל  םוגרתו  רואיב  םע  תוינשמ 
, יקסווחטפ המלש -  ןועמש  רגניזלש ,

בקעי "גיכדרמ  ןילרבצרת

דעומ37020. ב  זנכשא -  ןושלל  םוגרתו  רואיב  םע  לאקזחיתוינשמ  "זטענב , ןילרבפרת



םיכרכ37021.  3 זנכשא -  ןושלל  םוגרתו  רואיב  םע  ןימינבתוינשמ  ןב  הנוי  "הןהכה , ןילרבפרת

םיכרכ37022.  4 םירוהט -  םימ  רואיב  םע  יבצתוינשמ  "דןמטוג , םילשוריעשת

םיכרכ37023.  13 יתהק -  רואיב ר"פ  םע  תהקתוינשמ  ןב  סחנפ  "דיתהק , םילשוריסשת

םיכרכ37024.  2 הנשמה -  ירואיב  םע  המלשתוינשמ  םייח  "חרקב , םילשורימשת

םיכרכ37025.  3 םיקסופה -  ירואיב  םע  ןרהאתוינשמ  ןועמש  "ססייו , דודשאשת

םיכרכ37026.  6 םירואיב -  טוקלי  םע  תוינשמהתוינשמ  "הלעפמ  קרבסשת ינב 

םיכרכ37027.  6 שטייד -  ירבע  םע  )תוינשמ  שרפמ  ) ריאמ ףסוי  "וץבעי , שת

םיכרכ37028.  4 אימשד -  אתעיס  שוריפ  םע  היעמשתוינשמ  "גםיובנירג , סשת

םיכרכ37029.  4 תילגנא -  םוגרת  םע  אגרשתוינשמ  םולש  "דןמקלב , כשת

םיכרכ37030.  7 םייחה -  ץע  לאומשתוינשמ  ןב  בקעי  - זיגח , "ו עת
"ז ןילרב Berlinעת

"ץ37031. בשרה םינק ע"פ  חמצתוינשמ  ןב  ןועמש  "הןארוד , שמשעשת תיב 

בא37032. ןתנ  וניבר  שוריפ  הנומא - > ךרד   > תיעיבש תוינשמ 
תיעיבש הבישיה - 

ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "דבקעי  קרבעשת ינב 

הנשמה37033. ןוניש  השמתוינשמ  "דפוקסיוו , םילשורישח

.37034- בוט > םוי  ןושש   > ראובמה בוט  םוי  תופסות  תוינשמ 
םיכרכ  5

ןאמפיל בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
והירמש לאומש  סנמ ,  - יולה ןתנ  ןב 

ןהכה
"ג עשת

.37035< שדוקה תרדא   > תודמו דימת  היבוטתוינשמ  המלש  ןב  חספ  קחצי  "הןאמיינ , סרת
םילשוריירחא

תוירוה37036. בא -  ןתנתנשמ  ןב  רזעילא  "וןמרוורב , קרבנשת ינב 

םהרבא37037. יבצתנשמ  ןב  םהרבא  "חהפי , רימוטיז Zhitomirכרת

םיכרכ37038.  2 םהרבא -  ףסויתנשמ  ןב  ןרהא  םהרבא  - סיירפ , "ד שת
"י קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ37039.  8 םהרבא -  יולהתנשמ  השמ  ןב  םהרבא  "וטראוטס , קרבסשת ינב 

םיכרכ37040.  2 םהרבא -  יולהתנשמ  ןתנ  ןב  םהרבא  "בןומיימ , םילשוריעשת

ןרהא37041. ןרהאתנשמ  תנשמ  תבישי  "דץבוק  םילשוריסשת

ארתב37042. אבב  ןרהא -  ןילרקתנשמ  קסניפ  "גתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ37043.  2 ןרהא -  ןרהאתנשמ  "איאמש , םילשוריפשת

שיא37044. הדוהיתנשמ  ןב  ישי  "חירדא , םילשוריסשת

הלח37045. שיא -  היבוטתנשמ  ןב  והיעשי  םהרבא  "וןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

והילא37046. והילאתנשמ  "זלאיומ , קרבמשת ינב 

םיכרכ37047.  2 והילא -  ןבתנשמ  רזעילא  והילא  לאפר  יקסבוקשימ ,
ףסוי "גוהיקזח  םילשורימשת

םיכרכ37048.  23 והילא -  לאקזחיתנשמ  ןב  והילא  ןרהא  "דםלהליו , םילשורישח

רזעילא37049. רזעילאתנשמ  "בץיבוניבר , םילשוריכשת

םיכרכ37050.  2 רזעילא -  יולהתנשמ  בוד  ןב  רזעילא  "ולשימ , Drogobychסרת ץיבוהורד '

םיכרכ37051.  2 רזעילא -  לאיחיתנשמ  רזעילא  "זטטשנוק , םילשוריסשת

םיכרכ37052.  2 רזעילא -  ןהכהתנשמ  ןויצ  - ןב ןב  רזעילא  - אריפש , "ף רת
"ב םילשוריפרת

םיכרכ37053.  6 רזעילא -  ןועמשתנשמ  רזעילא  "בןייטשקע , ןפרווטנאעשת

םיכרכ37054.  2 םירפא -  לשיפתנשמ  םירפא  "טץיבוקשרה , םילשוריעשת



"ח37055. וא ןיבוריע , תבש , לאירא -  לאיראתנשמ  "אקודצ , קרבפשת ינב 

םיכרכ37056.  2 הירא -  ביילתנשמ  הירא  "חטכוי , ביבאכשת לת 

םיכרכ37057.  5 הירא -  שוניבתנשמ  ןימינב  ןב  הירא  "דןיול , םילשורישח

אעיצמ37058. אבב  חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "דזוברג , קרבעשת ינב 

אבא37059. תיב  לאויתנשמ  הדוהי  "משטייד , שת

תורוכב37060. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "אחרוק , קרבפשת ינב 

.37061, םירוכב "ם  במרל תוינשמה  שוריפ  םירוכב -  תנשמ 
ףסויהלח ןב  ארזע  "גחרוק , קרבסשת ינב 

העוקפ37062. ןב  ףסויתנשמ  ןב  יכדרמ  "זרכמלפנק , סשת

ןימינב37063. לאכימתנשמ  ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי "חהשמ  קרוי New Yorkשת וינ 

ןימינב37064. ךורבתנשמ  ןב  עשוהי  ןימינב  "ברבליז , קרבנשת ינב 

אבויח37065. רב  השמתנשמ  ןב  לאומש  םירפא  ץישפיל ,
"גםייח םילשוריסשת

תוכרב37066. ךורב -  בדתנשמ  קחצי  ןב  ךורב  "גסאה , קרבנשת ינב 

םיכרכ37067.  8 ךורב -  םהרבאתנשמ  ןב  ךורב  לאפר  "זונדילוט , םילשוריעשת

הכרב37068. ריאמתנשמ  ןב  ףסוי  "ערלסק , תיליעשת ןיעידומ 

תוכרב37069. והילאתנשמ  ןב  םהרבא  "טןבסא , קרבסשת ינב 

דוד37070. ןוששתנשמ  ןב  דוד  "גידעלג , םילשוריסשת

םיכרכ37071.  2 לאינד -  לאינדתנשמ  "פןויח , םילשורישת

"מ37072. וח רזעילא -  יברד  ףסויתנשמ  ןב  יזאל  רזעלא  - טובלייה , "ה עקת
"ו הנוטלא Altonaעקת

םיכרכ37073.  3 אביקע -  יברד  םנובתנשמ  החמש  ןב  אביקע  "ארגיא , אדרויפמקת

םדאה37074. "זץבוקתנשמ  םיסכרעשת

אעיצמ37075. אבב  ןיזחואה -  ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "פרלדא , "דשת מח

תויתואה37076. והיעשיתנשמ  ןב  באז  רזעילא  "חדניו , םילשוריעשת

תושיאה37077. השנמתנשמ  ןב  השמ  "דןיילק , תיליעשח ןיעידומ 

הרוכבה37078. לאנתנתנשמ  "טרנרו , םילשוריעשת

הכרבה37079. השנמתנשמ  םוחנ  "בשיפסיו , םילשוריסשת

םיתבה37080. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "פרלדא , "דשת מח

ןרוגה37081. םהרבאתנשמ  ןב  המלש  םילשוריןרוג ,

הליזגה37082. - תנשמ  םינולס ידיסחד  םיכרבא  ללוכ 
תג "זתירק  תגעשת תירק 

טגה37083. ןיטיגתנשמ  ינינעב  םירוביח  "ותפיסא  םילשוריעשת

םיכרכ37084.  2 טגה -  לאינדתנשמ  ןב  והילא  "דהכרב , םילשוריעשת

רגה37085. השנמתנשמ  ןב  השמ  "טןיילק , םילשוריסשת

"א37086. רגה "א)תנשמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  "דשח מח

םייח37087. ירבדה  )תנשמ  ךרוע  ) החמש ריאמ  בקעי  "דןירפלייה , םילשורינשת

תעדה37088. בקעיתנשמ  ןנחלא  ןב  רזעילא  ץיבוניבר ,
ןהכה "זדוד  שמשסשת תיב 

המזהה37089. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "ארלדא , "דפשת מח



הלחנהה37090. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "ארלדא , "דפשת מח

הקזחה37091. - תנשמ  םינולס ידיסחד  םיכרבא  ללוכ 
תג "דתירק  תגשח תירק 

םיכרכ37092.  10 תודיסחה -  גילעזתנשמ  רשא  "דןמגיטסול , םילשורישח

לבויה37093. םיערזתנשמ  באז -  תרות  "זללוכ  םילשוריעשת

דוחיה37094. השמתנשמ  "אירינפ , םילשוריעשת

םיכרכ37095.  2 הבישיה -  "בץבוקתנשמ  סשת

דוביכה37096. היעשיתנשמ  תיליעץרווש , רתיב 

תורשכה37097. םוחנתנשמ  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  ביבאועשתרדנז , לת 

םיכרכ37098.  2 הבותכה -  השנמתנשמ  ןב  השמ  "גןיילק , תיליעעשת ןיעידומ 

יולה37099. יולהתנשמ  קחצי  "הץיוורוה , םילשורימשת

ררוב37100. תכאלמ  יולה -  יולהתנשמ  רזעלא  השמ  "טרגניזלוש , סשת

םיכרכ37101.  5 יולה -  הילדגתנשמ  ןב  יולה  לאפר  "ארראש , יסנומסשת

םיכרכ37102.  3 יולה -  יולהתנשמ  ןורהא  "פסלו , תיליעשת רתיב 

םיכרכ37103.  2 בושטאלזמ -  דיגמה  לאיחיתנשמ  לאונמע -  רזעילא  ץיוורוה ,
בושטאלזמ דיגמה  "דלכימ , םילשוריעשת

םיכרכ37104.  3 תודמה -  יולהתנשמ  לשימ  השמ  "דרלדא , הינתנ Netanyahשח

ונמלוע37105. תוביתנב  "ל  רהמה היחתפתנשמ  ןב  יבצ  השמ  "ההירנ , משת

הכונח37106. םידעומה -  רשאתנשמ  ןב  השמ  "גךובנרטש , "דסשת מח

םידעומה37107. םוחנתנשמ  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  "פרדנז , ביבאשת לת 

םיכרכ37108.  18 םידעומה -  רדהותנשמ  זוע  "ותכרעמ  םילשוריסשת

םיכרכ37109.  7 םידעומה -  חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "טזוברג , קרבעשת ינב 

וגימה37110. לאויתנשמ  "דץיבוקשומ , "דשח מח

הלימה37111. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "טיקסניטלופ , דעשת '' מח

ןבלמה37112. םחנמתנשמ  לאיחי  ןב  םהרבא  "חןמציז , תיליעעשת ןיעידומ 

הרז37113. הדובע  ךלמה -  םהרבאתנשמ  ןב  ךורב  לאפר  "דונדילוט , םילשוריעשת

החנמה37114. לאנתנתנשמ  "ורנרו , םילשוריעשת

הליעמה37115. לאנתנתנשמ  "פרנרו , םילשורישת

םיכרכ37116.  3 טפשמה -  בקעיתנשמ  םייח  ןב  והיעשי  "חץראווש , תיליעסשת רתיב 

רדנה37117. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "פרלדא , "דשת מח

ריזנה37118. )תנשמ  ריזנה  ) דוד "הןהכ , םילשוריסשת

ריזנה37119. יכדרמתנשמ  בקעי  ןב  "ט  וי השמ  "עןיודנרב , תיליעשת ןיעידומ 

תולחנה37120. לאומשתנשמ  ןב  עשוהי  ףסוי  "הןילביר , קרבעשת ינב 

רפוסה37121. תסק  לע  רפוסה -  ריאמתנשמ  בקעי  "בןרטש , קרבעשת ינב 

רפוסה37122. לאינדתנשמ  לולא , ןליא -  דהדעס , '' מח

"ם37123. תסה ןהכהתנשמ  לארשי  ןב  באז  םהרבא  "זןהאק , םילשוריעשת

"ם37124. תסה קחציתנשמ  ןב  בקעי  "בינוליש , םילשוריפשת

רוביעה37125. לארשיתנשמ  "והזבח , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיתעה37126. שריהתנשמ  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןאמדנאל , הלשימרפ Przemyslנרת



םירופה37127. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "ביקסנטילופ , קרבפשת ינב 

םירופה37128. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "טיקסניטלופ , דעשת '' מח

תועינצה37129. םוחנתנשמ  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  "הרדנז , ביבאסשת לת 

עובקה37130. לארשיתנשמ  תסנכ  ןויע  "דללוכ  תגשח תירק 

ןישודיקה37131. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "זיקסנטילופ , קרבעשת ינב 

ןישודיקה37132. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "טיקסניטלופ , דעשת '' מח

םיכרכ37133.  2 "ש -  ארה ,תנשמ  ןהכ "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
( ךרוע  ) "ההיעשי קרבסשת ינב 

םיכרכ37134.  3 ברה -  ןמלזתנשמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה לאנשת תיב 

הדגאבו37135. הכלהב  לאימע  "א  מר ברה  רדנסכלאתנשמ  ןב  לשיפ  לאירתכ  שרוכט ,
והילדג "גרדנס  םילשורישת

תיברה37136. ןהכהתנשמ  לארשי  ןב  באז  םהרבא  "וןהאק , םילשוריעשת

בורה37137. לארשיתנשמ  תסנכ  ןויע  "דללוכ  תגשח תירק 

"ל37138. מרה בוסאסמתנשמ  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "ההשמ  םילשוריסשת

"ס37139. שה םייחתנשמ  לואש  "וץייו , קרב Bene Berakעשת ינב 

תיעיבשה37140. "הץבוקתנשמ  םיסכרעשת

תבשה37141. "גץבוקתנשמ  סשת

םיכרכ37142.  3 תבשה -  ,תנשמ  זוברג דוד -  רזעלא  ןייטשפא ,
"חרמתיא קרבנשת ינב 

םיכרכ37143.  2 תבשה -  םוחנתנשמ  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  "גרדנז , םילשוריסשת

םירמושה37144. - תנשמ  םינולס ידיסחד  םיכרבא  ללוכ 
תג "חתירק  תגעשת תירק 

תוריכשה37145. םהרבאתנשמ  ןב  יש  "טיפנסא , תיליעעשת ןיעידומ 

החמשה37146. ןהכהתנשמ  לארשי  ןב  באז  םהרבא  "פןהאק , םילשורישת

הטמשה37147. םולשתנשמ  ןב  דעיבא  "אלאושא , ונואסשת תירק 

הטימשה37148. םולשתנשמ  "חקאללאפ , קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ37149.  2 הטימשה -  ינרותתנשמ  "הץבוק  םימישגמנשת תמר 

רשה37150. לארשיתנשמ  "חץיבובוקעי , םילשורינשת

הרותה37151. באזתנשמ  רזעילא  ןב  השנמ  "נןיילק , םילשורישת

םיכרכ37152.  6 דומלתה -  השנמתנשמ  םוחנ  "ושיפסיו , םילשורינשת

תובורעתה37153. לאומשתנשמ  "דיאמש , םילשורישח

ולוכיו37154. אגרשתנשמ  ןב  המלש  "ברלימ , תיליעפשת ןיעידומ 

םיחבז37155. לאנתנתנשמ  "חרנרו , םילשוריעשת

םיבז37156. באזתנשמ  ןרהא  "בןייטשנזייא , םילשוריפשת

רצויה37157. תויוכז  השנמתנשמ  םוחנ  "בשיפסיו , םילשוריסשת

םיכרכ37158.  5 םיערז -  ןרהאתנשמ  יבר  תנשמ  "הןוכמ  דווקילעשת

םיכרכ37159.  2 ןרהא - > יבר  תנשמ  ןוכמ   > םיערז תיעיבשתנשמ  "סתוינשמ  דווקילשת

םיכרכ37160.  2 ןרהא - > יבר  תנשמ  ןוכמ   > םיערז הלחתנשמ  "התוינשמ  דווקילסשת

ןילוח37161. םהרבאתנשמ  ןב  ךורב  לאפר  "גונדילוט , םילשוריעשת



ןילוח37162. ףסויתנשמ  םהרבא  ןב  ןרהא  ןתנ  ןמטור ,
"דיולה קרבעשת ינב 

ןילוח37163. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "בחרוק , קרבעשת ינב 

העש37164. ייח  ףסויתנשמ  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  "דןוזרזייל , םילשורינשת

םייח37165. )תנשמ  וילע  ) דוד ןב  םייח  "טשודק , עשת

םיכרכ37166.  33 םייח -  ןבתנשמ  יולה  לאיחי  ריאמ  םייח  גרבניטש ,
"האגרש קרבעשת ינב 

םיכרכ37167.  5 הרותה > - לע   > םייח ןבתנשמ  יולה  לאיחי  ריאמ  םייח  גרבניטש ,
"האגרש קרבסשת ינב 

םיכרכ37168.  2 םייח -  קחציתנשמ  ןב  םייח  שולל ,

םיכרכ37169.  2 ליח -  ףסויתנשמ  ןב  הדוהי  "דרנק , תיליעשח ןיעידומ 

ןמית37170. ימכח  סחנפתנשמ  ןב  ןרוא  "ברעאש , "דפשת מח

םימכח37171. קחציתנשמ  בקעי  ןב  ףסוי  - רטנרלגכוה , "נ קת
"ב בובל Lvovנקת

םימכח37172. לארשיתנשמ  ןב  ךלמילא  םהרבא  "דאריפש , םילשוריצרת

א37173. םימכח -  לאומשתנשמ  םהרבא  ןב  רתלא  םייח  "טטנפ , םילשורינשת

םיכרכ37174.  4 םימכח -  בקעיתנשמ  לארשי  ןב  השמ  "גזיגאח , קבסדנו Wandsbeckצת

םיכרכ37175.  3 םימכח -  יולהתנשמ  שובייפ  םלושמ  "זץיוורוה , בובל Lvovסרת

םיכרכ37176.  2 השדח - > הרודהמ   > םימכח יולהתנשמ  שובייפ  םלושמ  "דץיוורוה , שח

.37177( חנעפ תנפצ  העומש -  ןיבי   ) םימכח קחציתנשמ  בקעי  ןב  ףסוי  "זרטנרלגכוה , םילשורינשת

ךונח37178. רבתנשמ  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "בגרבסורג , סשת

הכונח37179. באזתנשמ  רזעילא  ןב  השנמ  "דןיילק , םילשוריעשת

הכונח37180. היעשיתנשמ  "פץרווש , תיליעשת רתיב 

.37181< הנשמ דיגמ   > םידיסח םהרבאתנשמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "חיקיר , םילשורילרת

.37182< וצע םעט   > םידיסח םהרבאתנשמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "טיקיר , בוקרק Cracowמרת

םידיסח37183. םדרטשמאתנשמ  .ד  " כקת .רודיס  "ד.תוליפת  כקת
םדרטשמא

Amsterdam

.37184< ינש דיגמ   > םידיסח םהרבאתנשמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "טיקיר , יולמיש Simleul Silvaסרת

םידיסח37185. ץרוקתנשמ  .ה  " מקת .רודיס  "ה.תוליפת  ץרוק Koretsמקת

"ן>37186. גה ירפ   > םידיסח - תנשמ  םהרבא ןב  יח  לאונמע  לאפר  יקיר ,
רינ "זןלוג , םילשוריעשת

"י>37187. תכמ תופסוה  םע   > םידיסח םהרבאתנשמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "חיקיר , םילשורינשת

םיכרכ37188.  2 םידיסח -  םהרבאתנשמ  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "ביקיר , ,קת םדרטשמא

הציצח37189. םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "זדיגמ , קרבעשת ינב 

הרהט37190. םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "זדיגמ , קרבעשת ינב 

הרהט37191. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "טחרוק , קרבעשת ינב 

תורהט37192. םהרבאתנשמ  ןב  ךורב  לאפר  "אונדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ37193.  10 תורהט -  חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "חזוברג , קרבעשת ינב 

םיכרכ37194.  2 ןרהא - > יבר  תנשמ  ןוכמ   > תורהט םידיתנשמ  "זתוינשמ  דווקילסשת

םיכרכ37195.  7 היבוט -  היבוטתנשמ  ןב  ןמלז  "חגרבטור , קרבמשת ינב 

תומבי37196. חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "וזוברג , קרבסשת ינב 



תבש37197. הדוהי -  הדוהיתנשמ  "טםוראצ , קרבנשת ינב 

הדוהי37198. הדוהיתנשמ  רסיא  ןב  אגרש  ףסוי  "חןילאמ , השרו Warsawסרת

הדוהי37199. הדוהיתנשמ  "טהכרב , םילשוריעשת

תועובש37200. תוכמ , הדוהי -  דודתנשמ  ןב  ןויצ  "טשודק , עשת

הדוהי37201. הדוהיתנשמ  ןב  השמ  "איקסניטלופ , דפשת '' מח

םיכרכ37202.  2 הדוהי -  לכימתנשמ  ןב  קחצי  םהרבא  ץיבוקפיל ,
"חהדוהי קרבעשת ינב 

טפשמ37203. ןשוח  עשוהי -  עשוהיתנשמ  "חוליח , עשת

םיכרכ37204.  9 עשוהי -  ןויצתנשמ  ןב  עשוהי  "אוליח , םילשוריעשת

לאוי37205. םוחנתנשמ  םחנמ  ןב  לאוי  "אןיקסיד , םילשורישת

םירוענה37206. ימי  לאוי  לאיחיתנשמ  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"גיולה קרבעשת ינב 

םירופיכה37207. םוי  רפוסתנשמ  "ם  תח "זןוכמ  םילשורילשת

הציב37208. בוט -  םוי  ,תנשמ  אריפש המלש -  לארשי  ץיבוקסומ ,
"דםוחנ דווקילעשת

בוט37209. םוי  םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "דדיגמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ37210.  3 םירמאמו > - תושרד   > ףסוי ףסויתנשמ  "חןמרביל , םילשורינשת

םיכרכ37211.  2 "ס > - שה תודגא   > ףסוי ףסויתנשמ  "וןמרביל , םילשורינשת

םיכרכ37212.  15 "ת > - וש  > ףסוי ףסויתנשמ  "טןמרביל , םילשורילשת

םיכרכ37213.  5 ףסוי -  ףסויתנשמ  "בןמרביל , םילשורינשת

םיכרכ37214.  2 "ס - > שה תויגוס   > ףסוי ףסויתנשמ  "עןמרביל , םילשורישת

םיכרכ37215.  31 ףסוי -  - )תנשמ  ךרוע  ) הדוהי דוד , "זןב  םילשוריעשת

םיכרכ37216.  5 ףסוי -  בקעיתנשמ  ןב  הידבוע  גףסוי , '' םילשוריסשת

רשוי37217. המלשתנשמ  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "פגלשא , שת

לאקזחי37218. לאקזחיתנשמ  ןב  לארשי  "זביבח , םילשוריסשת

םיכרכ37219.  6 לאיחי -  ןועמשתנשמ  ןב  לאיחי  "זןזאלק , תיליעסשת ןיעידומ 

"ץ37220. בעי םחנמתנשמ  ןב  ןויצ  - ןב בקעי  ןוסלדנמ ,
"הןהכה קרוי New Yorkפרת וינ 

הגיגח37221. בוט - > חקל   > "ץ בעי םחנמתנשמ  ןב  ןויצ  - ןב בקעי  ןוסלדנמ ,
"גןהכה זעדילערת

םיכרכ37222.  4 ץבעי -  היראתנשמ  השמ  ןב  לאלצב  בקעי  - יטלוז , "ד ישת
"ג כשת

ךורע37223. רנ  בקעי , תכרב  ייח , יעב  בקעי -  קחציתנשמ  עשילא  ןב  בקעי  "נרוש , םילשורישת

אמק37224. אבב  בקעי -  דודתנשמ  ןב  לארשי  בקעי  תוילגרמ ,
"דיכדרמ "דשח מח

םיכרכ37225.  15 בקעי -  דודתנשמ  םהרבא  ןב  ןסינ  בקעי  "זלטנזור , הפיחנשת

םיכרכ37226.  2 בקעי -  לאירבגתנשמ  ןב  בקעי  "דילארשי , "דסשת מח

קחצי37227. ןמחנתנשמ  ןב  קחצי  לאפר  "וןמרסו , קרבנשת ינב 

קחצי37228. קחציתנשמ  "חרדה , םילשוריעשת

םיכרכ37229.  5 קחצי -  יולהתנשמ  המלש  ןב  קחצי  "הידעלב , םילשוריסשת

םיכרכ37230.  2 הרקי -  קחציתנשמ  יול  ןב  לאפר  "דרלדניש , םילשוריסשת



םילשורי37231. דודתנשמ  ןב  לאנתנ  השנמ  "הייווש , םילשורינשת

םיכרכ37232.  2 םילשורי -  ינרותתנשמ  "גףסאמ  םילשוריסשת

והיעשי37233. רשאתנשמ  ןב  והיעשי  "דיקסנילרק , םילשורילשת

לארשי37234. לדנמתנשמ  םחנמ  ןב  לארשי   , "טןמניו םילשוריסשת

םיכרכ37235.  2 לארשי -  ריאמתנשמ  "כדלפנמולב , קרוישת וינ   New York

םאו37236. בא  דוביכ  ןהכ -  והיעשיתנשמ  בקעי  ןב  םיסינ  ףסוי  "וןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ37237.  7 ןהכ -  לווייפתנשמ  אגרש  ןב  והיעשי  םהרבא  "זןהכ , דווקילעשת

ב37238. "א -  רגה ללוכ  "אתנשמ  רגה "וללוכ  הוקתעשת חתפ 

תובותכ37239. חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "בזוברג , קרבעשת ינב 

הנשה37240. ידעומו  הרות  יול -  יולתנשמ  "זרעקיד , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

"ל37241. רהמ ןמלזתנשמ  םלושמ  "הגרבנזור , עשת

הצקומ37242. באזתנשמ  ןב  בד  יבצ  "טןתור , תיליעסשת ןיעידומ 

הצקומ37243. םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "בדיגמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ37244.  9 השנמ -  ןבוארתנשמ  ןב  השנמ  "טררופ , דוואקיילעשת

תואוקמ37245. השמתנשמ  "פגנל , םילשורישת

יכדרמ37246. עשוהיתנשמ  ןב  יכדרמ  "איליסמא , תיליעעשת ןיעידומ 

השמ37247. םירפאתנשמ  ןב  והילא  השמ  ךונח  "אעביורט , םילשורימשת

הזוזמ37248. םירג , השמ -  ןמלזתנשמ  רואינש  "טןושיד , םילשוריסשת

םיכרכ37249.  10 השמ -  םולשתנשמ  ןב  השמ  "ניולב , קרבשת ינב 

םיכרכ37250.  2 השמ -  לאומשתנשמ  ןב  ןמלז  רואינש  השמ  םילשוריןושיד ,

םיעגנ37251. באזתנשמ  ןרהא  "פןייטשנזייא , םימודאשת הלעמ 

ןיקיזנ37252. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "טרלדא , "דעשת מח

ןיקיזנ37253. השנמתנשמ  םוחנ  "גשיפסיו , םילשורינשת

ריזנ37254. םהרבאתנשמ  ןב  ךורב  לאפר  "הונדילוט , םילשוריעשת

א37255. הימחנ -  םהרבאתנשמ  ןב  הימחנ  ןמלז  "אגרבדלוג , םילשוריפשת

םיכרכ37256.  2 הימחנ -  והילאתנשמ  לאומש  ןב  הימחנ  יקסנ , ' "טזור םילשוריכשת

םיכרכ37257.  2 ןתנ -  רדנסכלאתנשמ  דוד  ןב  ןתנ  "איקסבונילמ , תיליעפשת ןיעידומ 

תועובש37258. רפוס -  ןנחויתנשמ  ןב  היעשי  דוד  ןמלז  "ברפוס , םילשוריסשת

א37259. רפוס -  היעשיתנשמ  דוד  ןמלז  "גרפוס , םילשוריעשת

.37260< תילגנאב רואיב  םע   > םירפוס ריאמתנשמ  לארשי  ןהכ , םוחנ -  הנוי  "גלגוו , לארשמשת

"ם37261. תס תרמשמ  םע  תויתוא א ב >  > םירפוס - תנשמ  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
"ם תס תרמשמ  "טןוכמ  לשת

"ם37262. תס תרמשמ  םע  םירפוס  ,תנשמ  ןייטשטנרג ביל -  דוד  דלפנירג ,
והילא "הלאומש  קרבמשת ינב 

םיכרכ37263.  2 רזע -  והילאתנשמ  ןב  הדוהי  "חיערד , םילשורינשת

םיכרכ37264.  3 רזע -  השמתנשמ  ןב  ןואיל  הדוהי  "אינוקשמ , עבשפשת ראב 

ןיבוריע37265. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "החרוק , קרבעשת ינב 

ןיבוריע37266. םשתנשמ  "אםוליעב  קרבפשת ינב 

שפנ37267. חוקיפ  היראתנשמ  ףסוי  ץנירול , םייח -  יקסביינק ,
בקעי המלש  ןייש , "ג - קרבסשת ינב 



קידצ37268. םייחתנשמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "ערגאה , םילשורישת

םיקידצ37269. ללהתנשמ  השמ  "גןהאק , םילשוריכשת

םיקידצ37270. דגתנשמ  ןב  לאכימ  "פינריט , םילשורישת

םיכרכ37271.  2 םיקידצ -  לאכימתנשמ  "פינריט , םילשורישת

םיכרכ37272.  3 ןויצ -  ןועמשתנשמ  ןויצ  "הםינגוב , קרבעשת ינב 

הירא37273. לוק  ביילתנשמ  הירא  "הטשקאב , םילשוריעשת

ןישודיק37274. השנמתנשמ  םוחנ  "בשיפסיו , םילשורינשת

ןישודיק37275. חנתנשמ  םהרבא  ןב  רמתיא  "זזוברג , קרבעשת ינב 

םיכרכ37276.  2 רזעילא -  םייחתנשמ ר ' ןב  רזעילא  ודילוט , "גיד  יקינולש Salonikaירת

םיכרכ37277.  2 ןימינב -  לאיחיתנשמ ר ' ןב  ןימינב  - ץיבוניבר , "ה סרת
"ב םילשוריערת

א37278. הביקע -  ןמלזתנשמ ר ' המלש  ןב  אביקע  "ושורפ , םילשוריטשת

"ם37279. אר ןהכהתנשמ  יכדרמ  והילא  "בהאזמ , קרוי New Yorkשת וינ 

"י37280. באר ןהכהתנשמ  הדוהי  "טןיבר , םילשוריכשת

.372812 תובא > - תכסמ  לע  םינושארה  ישוריפ   > ןבואר תנשמ 
)םיכרכ ךרוע  ) ביל יכדרמ  "הןגובנלנצק , םילשוריסשת

םינושאר37282. השמתנשמ  ןב  םייח  ךורב  "בדלפשריה , ףילקיונשת

םיכרכ37283.  3 םינושאר -  יולהתנשמ  לארשי  רנדולוק ,)  ) "ייראב םילשורישת

םיכרכ37284.  2 "ת > - וש  > ןרהא יבר  ןרהאתנשמ  "הרלטוק , םילשורימשת

םיכרכ37285.  15 ןרהא -  יבר  ןרהאתנשמ  "ארלטוק , דווקילפשת

םיכרכ37286.  4 רסומ > - תוחישו  םירמאמ   > ןרהא יבר  ןרהאתנשמ  "ברלטוק , דווקילסשת

רזעילא37287. יבר  רוגאתנשמ  "דשרדמ  קרוי New Yorkצרת וינ 

רזעילא37288. יבר  ףסויתנשמ  ןב  רזעילא  "חרגנלירט , רדואדסת טרופקנרפ 
Frank

.37289< השדח הרודהמ   > רזעילא יבר  ףסויתנשמ  ןב  רזעילא  "חרגנלירט , םילשוריסשת

רזעילא37290. יבר  יולהתנשמ  עשוהי  רזעילא  קרבןייטשפע , ינב 

רזעילא37291. יבר  ךורבתנשמ  לאפר  "וףאדנלא , םילשוריעשת

.37292< המילש הנשמ   > רזעילא יבר  ילילגהתנשמ  יסוי  יבר  לש  ונב  רזעילא  "היבר  םילשוריסשת

רזעילא37293. יבר  םשרגתנשמ  ללה  "דואלענע , צרת

בקעי37294. ןב  רזעילא  יבר  רביירגתנשמ  בקעי  ןב  "טרזעילא  בולקש Shklovעקת

שורפ37295. םע  רזעילא  יבר  רוגאתנשמ  "דשרדמ  קרוי New Yorkצרת וינ 

רזעלא37296. יבר  בילתנשמ  הדוהי  רבוד  ןב  רזעלא  ןהכרב ,
"הןהכה הנליו Vilnaנרת

ןושרג37297. יבר  ןושרגתנשמ  "אתודיפל , םילשורינשת

ב"ק37298. םייח -  יבר  םייחתנשמ  "זרעאל , םילשוריעשת

םיכרכ37299.  2 בקעי -  יבר  קחציתנשמ  עשילא  ןב  בקעי  - רוש , "צ רת
"ח םילשורימשת בוקרטויפ - 

ןתנ37300. יבר  ןהכהתנשמ  ןועמש  בקעי  ןב  ןתנ  "ברלדא , ןימד Frankfכרת טרופקנרפ 

.37301< השדח הרודהמ   > ןתנ יבר  ןהכהתנשמ  ןועמש  בקעי  ןב  ןתנ  "חרלדא , םילשוריעשת

יבו37302. ' צאגורה ףסוי  וניבר  לדנמתנשמ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "ורשכ , םילשורילשת



םיכרכ37303.  8 ףסוי > - ריאה   > רגיא אביקע  וניבר  היראתנשמ  ץנירול  השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
ןמלז המלש  "זןב  קרבסשת ינב 

תיביר37304. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "דחרוק , קרבסשת ינב 

תואווקמ37305. "א -  מר היעשיתנשמ  םייח  "ארעמיווש , סשת

תיעיבש37306. םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "הדיגמ , קרבעשת ינב 

תבש37307. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "אחרוק , קרבפשת ינב 

ןותבש37308. םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "דדיגמ , קרבעשת ינב 

הנמטהו37309. הייהש  םחנמתנשמ  ריאמ  ןב  םהרבא  "דדיגמ , קרבעשת ינב 

.37310( ףסוי ריאה   ) ןקה חולש  ןמלזתנשמ  המלש  ןב  הירא  ףסוי  "בץנירול , םילשוריעשת

םיכרכ37311.  7 םולש -  הדוהיתנשמ  יבצ  ןב  השנמ  םולש  "סבילטוג , שת

םיכרכ37312.  2 םולש -  םולשתנשמ  "חקאללאפ , סשת

המלש37313. בקעיתנשמ  ןב  ןרהא  המלש  "ברמייהטרוו , םילשורינשת

םיכרכ37314.  3 המלש -  םהרבאתנשמ  ןב  המלש  "דשולש , הפיחסשת

םיכרכ37315.  2 המלש -  דודתנשמ  ןב  המלש  "זוביבר , קרבסשת ינב 

ונתחמש37316. ןמז  לאומש -  ןמלזתנשמ  המלש  ןב  לאומש  "אךאברעיוא , קרבפשת ינב 

םיכרכ37317.  2 לאומש -  םחנמתנשמ  קחצי  והילא  ןב  לאומש  "וקורב , םילשוריעשת

החמש37318. באזתנשמ  רשא  ןב  םנוב  החמש  "ברנרו , הירבטסשת

תמא37319. תפש  קחציתנשמ  יול  "הגוצרה , יסנומעשת

םיכרכ37320.  3 הרות -  ןבתנשמ  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "חהשמ  םילשוריעשת

ןימוחת37321. ףסויתנשמ  ןב  ארזע  "דחרוק , קרבעשת ינב 

הרומת37322. לאנתנתנשמ  "ורנרו , םילשוריעשת

םיכרכ37323.  6 אתפסותו > - הנשמ   > םיאנת "יתנשמ  תכ "י  פע אתפסותו  "זהנשמ  הינתנעשת

ותיבשת37324. ןמלקתנשמ  ןב  לואש  "טרלדא , "דעשת מח

לארשי37325. תדוגא  לש  ןימינבהתנשמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוזלדנמ , םילשורינשת

"ס37326. שה ןוילגב  רגיא  אביקע  יבר  ןואגה  לש  בודותנשמ  םייח  "טלעוועש , םילשוריישת

קוק37327. ברה  לש  יבצותנשמ  "דןורי , םילשורילשת

שטיוואבוילמ37328. יברה  לש  ריאמותנשמ  והילא  "בבוטילא , תיליעעשת רתיב 

םרמע37329. יבר  לש  קחציותנשמ  המלש  ןב  םרמע  "ביולב , םילשוריעשת

םיכרכ37330.  6 הרודס -  ןהכהםתנשמ  אשוז  המלש  לדנה ,

תועובש37331. דע  חספמ  הלואגל  ןורכזדובעשמ  "ורפס  ןויצענשת רוא 

הלאגל37332. קחצידובעשמ  יכדרמ  ןב  סחניפ  הדוהי  "גןהכ , ,שת םילשורי

םימרכה37333. השמלועשמ  "זןומיימ , דווקילעשת

םיכרכ37334.  2 בקעי -  יוללועשמ  בקעי  "טימגע , םילשוריעשת

םיחבז37335. "ד -  ירגה באזירועשמ  קחצי  ןב  בד  ףסוי  "בקיציוואלאס , קרבסשת ינב 

םיכרכ37336.  5 תעד > - רועש   > וניבר יכדרמירועשמ  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  - ךולב , "ב צרת
זלט Telsiaiת"ש

םיכרכ37337.  2 הכלה > - רועש   > וניבר יכדרמירועשמ  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  - ךולב , "ב צרת
"ג זלט Telsiaiשת

םימה37338. המלשןעשמ  ןב  ןמלז  םלושמ  "אןהכה , עקת

.37339< השדח הרודהמ   > תובא תלחנ  םימה  המלשןעשמ  ןב  ןמלז  םלושמ  "חןהכה , משת



םימ37340. םהרבאןעשמ  ןב  באז  יתבש  ןאמדירפ ,
"דוהילא קרוי New Yorkישת וינ 

השמ37341. ןב מ יתנעשמ  השמ  "טלאיחי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ37342.  3 םיימוי -  תד  םהרבאיעשעשמ  "טראיורב , עשת

ךבילרק37343. רלדא -  לאוי -  תוחפשמהתוחפשמ  רואל ע"י  "זאצוי  םילשורינשת

םירפוס37344. לאקזחיתוחפשמ  ןב  םולש  "גקבלא , השרו Warsawסרת

םירפוס37345. 'תוחפשמ  ןימינב ר '  ' עשוהי ןמדלפ , - "כרדלר םילשורישת

לארשיב37346. תוקיתע  דודתוחפשמ  קחצי  ןב  בייל  בקעי  "באריפש , ביבאמשת לת 

גארפ37347. ןאמרהתוחפשמ ק"ק  ןב  יניס  "בקוה , הבלסיטרב Bratislavaנרת

םיכרכ37348.  3 ןיראגנוא -  ןיא  םינבר  ןועמשתוחפשמ  קחצי  "דרדפ , קרבנשת ינב 

.37349< המלשהו ןוכדיע   > "א בצה יאצאצ  ךברעיוא  השמתחפשמ  ןב  לאומש  "טךברעיוא , עבשמשת ראב 

םיכרכ37350.  2 ךברעיוא -  השמתחפשמ  ןב  לאומש  ןודנול1957ךברעיוא ,

םילשורי37351. יככותב  רשילא  ןתנתחפשמ  "היתרפא , םילשורילשת

רגרבמב37352. החפשמתחפשמ  "טרפס  םילשורילשת

אדורב37353. החמשתחפשמ  ןב  ריאמ  לאירזע  "חאדורב , השרו Warsawצרת

רלדא37354. םינברה  ןתנתחפשמ  ןב  יכדרמ  "גרלדא , קרבנשת ינב 

ינועמשה37355. רכשיתחפשמ  דלפנירג , ןועמש -  רלשריה ,
"עשירעב ןודנולשת

א37356. שושבח -  ןרהאתחפשמ  ןב  לאיחי  "ושושבח , "דמשת שח

אירול37357. לארשיתחפשמ  ןב  םהרבא  "אןייטשפא , סרת

םירפוס37358. לארשיתחפשמ  ןב  בקעי  םהרבא  רפוס ,
םירפא "חיכדרמ  סשת

םירפוס37359. ףלוותחפשמ  ןימינב  ןב  לאומש  "גדלפנזור , הנליו Vilnaמרת

'י37360. ציפי ' צפ השמתחפשמ  ןב  לאומש  "אךברעיוא , עבשנשת ראב 

היריבגו37361. הינבר  ובוק  ובבתחפשמ  רזעילא  "דובוק , "דשח מח

קטוק37362. השמתחפשמ  ןב  לאומש  "זךברעיוא , עבשמשת ראב 

טלבנזור37363. הדוהיתחפשמ  לאנתנ  "וטלבנזור , נשת

ןרהא37364. ןרהאטפשמ  "וץכ , םילשוריעשת

האנוא37365. לארשיטפשמ  ןב  השמ  "אתילגרמ , םילשוריסשת

תמא37366. לאכימטפשמ  ןב  השמ  וילימ , "זהד  ונרוויל Livornoמקת

תמא37367. ןבטפשמ  דגיבא  לאיחי  הירכז  יבערש ,
"טדועסובא קרבנשת ינב 

רורב37368. הרותהטפשמ  יכרד  "דללוכ  םילשורישח

םיכרכ37369.  2 םירג -  והילאטפשמ  ןב  לאומש  "וסמלב , םילשוריעשת

אער37370. טנר -  "מ  וח הדיבאה -  קודצטפשמ  ןב  יכדרמ  "טסורג , קרבמשת ינב 

םינמואה37371. ריאמטפשמ  ןב  םהרבא  "גרלסק , קרבעשת ינב 

םירואה37372. םייחטפשמ  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"חןהכה םילשורינשת

ץראה37373. קיזייאטפשמ  קחצי  ןב  לאקזחי  "אטור , םילשוריכשת

ץראה37374. לאקזחיטפשמ  "דהטאר , עשת

הריחבה37375. םייחטפשמ  "דידארב , גרפפרת



ב37376. תוכרבה -  ןרהאטפשמ  "ערדיו , "בשת הרא

םיכרכ37377.  3 טגה -  ריאמטפשמ  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "דהנחוא , םילשורישח

הליזגד37378. ילימ  בוחה -  בדטפשמ  ןב  יכדרמ  ךורב  "ברגניטא , דודשאנשת

ןעטנו פ"ב-צ"ב37379. ןעוט  ןשוחה -  ןשוחהטפשמ  טפשמ  הארוהה  "גתיב  םילשוריעשת

ןשוחה37380. המלשטפשמ  "גיראב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ37381.  3 ןשוחה -  קחציטפשמ  ןב  ןועדג  "עןילביר , תיליעשת רתיב 

םיכרכ37382.  4 ןשוחה -  רכשיטפשמ  ןב  לאפר  "חרטרהנייטש , סשת

םיכרכ37383.  2 ונימיב -  ןשוחה  לאיראטפשמ  "טילארב , םילשוריעשת

הנעטה37384. םהרבאטפשמ  ןב  בקעי  "טרנסיר , קרבנשת ינב 

דוחיה37385. ןרהאטפשמ  "הרדיו , "בסשת הרא

השוריה37386. םהרבאטפשמ  ןב  והילא  "חחילאמלא , ונרוויל Livornoלרת

םינהכה37387. םינהכהטפשמ  דוגיא  "הןוכמ  עשת

לתוכה37388. לאירבגטפשמ  ןב  קחצי  םהרבא  "אסקאווירט , ,צרת ביבא לת 

םיכרכ37389.  8 הבותכה -  ףסויטפשמ  ןב  םייח  והילא  םולש , "ארב  םילשוריעשת

הלילה37390. בקעיטפשמ  תירב  "טתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ37391.  2 קיזמה -  ןנחויטפשמ  ןב  דוד  "דלזירב , תילעשח ןיעדומ 

הריכמה37392. יכדרמטפשמ  ןב  ףסוי  הידבוע  "דונאדילוט , םילשוריעשת

הכולמה37393. קחציטפשמ  ןושרג  ןב  הדוהי  "יינושרג , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשיב37394. הכולמה  שרהטפשמ  יבצ  ןב  ןועמש  "טשוברדפ , םילשוריישת

.37395( תבחרומ הינש  המ '  ) לארשיב הכולמה  שרהטפשמ  יבצ  ןב  ןועמש  "השוברדפ , םילשוריסשת

המחלמה37396. קחציטפשמ  ןב  והירמש  "בילאירא , םילשורילשת

ךלמה37397. םייחטפשמ  ןב  ףסוי  "טוטניפ , דודשאסשת

"ך37398. נתב םיכלמה  יולהטפשמ  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "ארלימ , םילשוריסשת

האיצמה37399. בקעיטפשמ  ןב  ןתנוי  "זיול , םילשוריעשת

תונרצמה37400. - טפשמ  ןילוטס ןילרק  טפשמ  ןשוח  ללוכ 
תיליע "טןיעידומ  תיליעעשת ןיעידומ 

אשמה37401. יכדרמטפשמ  רזעלא  "פלטנזור , תיליעשת רתיב 

.37402 - ץראב ושומישו  ידוהיה  השוריהו  החפשמה  טפשמ 
ןיוראלארשי ןנחלא  "א,ץיבולטפש , ,שת ביבא לת 

ריזנה37403. בקעיטפשמ  "ארנסיר , הוקתנשת חתפ 

חצנ37404. ןדיד  םירפסה -  רעבודטפשמ  םולש  "זןיול , "דסשת מח

"ד37405. בח תיירפס  חפסנ ב - )  ) םירפסה "דסיפדתטפשמ  םילשורישח

תודעה37406. אפזויטפשמ  ףסוי  ןב  היבוט  ץרפ  ץמנייטש ,
"ביבצ קרבסשת ינב 

םידעה37407. יכדרמטפשמ  ןב  ףסוי  הידבוע  "וונאדילוט , םילשוריעשת

ברעה37408. לאומשטפשמ  ןב  םייח  שריה  יבצ  "סןושיד , םילשורישת

םילעופה37409. היראטפשמ  הדוהי  ןב  ףסוי  "זרנזור , דודשאסשת

לארשיב37410. אבצה  והילאטפשמ  ןב  דוד  רתלא  גרבשנגר ,
"טםהרבא םילשורישת

םיכרכ37411.  3 תושוריו > - תואווצ   > האווצה ןועמשטפשמ  ןב  והיתתמ  "חץראוש , תיליעעשת רתיב 



ןיעונצה37412. בקעימטפשמ  בכוכ  תבישי  "טץבוק  םילשוריסשת

ארוקה37413. םחנמטפשמ  רזעילא  ןב  יול  "ורטקפס , הסדוא Odessaנרת

םיכרכ37414.  5 ןינקה -  יכדרמטפשמ  ןב  ףסוי  הידבוע  "חונאדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ37415.  2 תונברקה -  םייחטפשמ  לארשי  "טלטנמולב , םילשוריישת

תיברה37416. ןרהאטפשמ  "גרדיו , "בעשת הרא

בורה37417. קחציטפשמ  ןב  הדוהי  "אץינמק , קרבעשת ינב 

העובשה37418. בקעיטפשמ  ןב  בוט  םוי  השמ  ןייודנרב ,
"זיכדרמ תיליעסשת ןיעידומ 

העובשה37419. לאיכלמטפשמ  "הלדנמ , םילשוריסשת

העובשה37420. םלושמטפשמ  םייח  "זרדיו , "דעשת מח

רמושה37421. המלשטפשמ  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "וגלשא , עשת

תוריכשה37422. יכדרמטפשמ  ןב  ףסוי  הידבוע  "וונאדילוט , םילשוריסשת

םינכשה37423. ריאמטפשמ  ןב  םהרבא  "ערלסק , קרבשת ינב 

ןישוריגל37424. םולש  ןיב  םולשה -  בדטפשמ  ןב  לאיתוקי  "בןהכ , םילשוריסשת

תופסותה37425. .דטפשמ  "ולטנמולב , דודשאנשת

םיכרכ37426.  2 דומלתה -  לאומשטפשמ  בקעי  "אירוצ , ,פרת השרו

העורתה37427. ןהכהטפשמ  ךונח  ןושרג  "בןראכיא , עשת

הכלהו37428. קחציטפשמ  עד  "דרב  ןג Ramat Ganשח תמר 

קדצו37429. רוכבטפשמ  ןרהא  ןב  םייח  "דףידאחלא , םילשוריסרת

םיכרכ37430.  2 הקדצו -  תובישיהטפשמ  "איכינח  קרבעשת ינב 

םיכרכ37431.  4 בקעיב -  הקדצו  "ץ)טפשמ  בעי  ) ןבואר ןב  בקעי  רוצ , - - ןבא "ד נרת
"ג סרת

הירדנסכלא
Alexandria

םיכרכ37432.  3 הדוהי -  הדוהיטפשמ  באז  "גסיוו , עשת

הרשמ37433. תשורי  בודטפשמ  רשא  ןב  ףסוי  "חץיבונאמסוז , הנבוק Kaunasפרת

תועושי37434. המלשטפשמ  ןב  םהרבא  "בראיורב , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ37435.  2 הכלהכ -  הנויטפשמ  החמש  "גןיילק , ןודנולעשת

םיכרכ37436.  2 ןהכ -  ןמלזטפשמ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

בותכ37437. לארשיטפשמ  "מןותיז , קרבשת ינב 

בותכ37438. לארשיטפשמ  ןב  םהרבא  "חוסניפ , יקינולש Salonikaנקת

בותכ37439. בודטפשמ  רכששי  "הןמסורג , ןפרוווטנאעשת

בקעיל37440. ןהכהטפשמ  יכדרמ  ןב  בקעי  "וןיקסמ , קרוי New Yorkשת וינ 

ב37441. בקעיל -  דודטפשמ  ןב  בקעי  השמ  - יגנילוטוא , "ב נרת
"ה יקינולש Salonikaנרת

קקוחמ37442. רזעילאטפשמ  ןב  לבייפ  אגרש  "גןיטאהור , בובלנרת  Lvov

הידעס37443. ןמלזטפשמ  "זןמרדור , "דעשת בח רפכ 

ירבע37444. בקעיטפשמ  "דקזב , םילשוריעשת

ץראה37445. םע  השמטפשמ  בקעי  ןב  המלש  ןמחנ  "וןאפשנירג , םילשורישת

םיכרכ37446.  7 ךורע -  םהרבאטפשמ  ןב  הימחנ  ןמלז  "גגרבדלוג , םימודקסשת

קדצ37447. ןישלאזמטפשמ  ןושרג  ןב  "ההשמ  בובללרת  Lvov

קדצ37448. לאקזחיטפשמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "דטנאפ , מרת



קדצ37449. ןרהאטפשמ  ןב  ביל  הדוהי  השמ  "דאנטוק , הלשימרפ Przemyslערת

קדצ37450. השמטפשמ  ןייפדלאג  באז -  "אןייטשדלוג , םילשוריעשת

.37451< השדח הרודהמ   > קדצ ןישלאזמטפשמ  ןושרג  ןב  "זהשמ  קרב Bene Berakמשת ינב 

םיכרכ37452.  5 קדצ -  בוטטפשמ  םש  ןב  ריאמ  - דמלמ , "ה עש
"ה יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ37453.  5 קדצ -  ןליאטפשמ  "דשא , םילשורישח

יסאיטוק37454. ןושרגטפשמ  - ביבא1978יליוושילרגמ לת 

"ם37455. בלק ןיבעשטטפשמ  בקעימ -  בכוכ  "זתבישי  םילשוריסשת

יש37456. הדוהיטפשמ  לאומש  "דקסירב , עשת

םולש37457. השמטפשמ  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"גןהכה בוקרטויפ Piotrkowסרת

.37458< תוביתנ ל"ב   > המלש ב קחציטפשמ  ןב  המלש  "גינארפעז , םילשורינשת

םיכרכ37459.  3 המלש -  קחציטפשמ  ןב  המלש  "הינארפעז , םילשורינשת

םיכרכ37460.  2 המלש -  קחציטפשמ  ףסוי  ןב  המלש  "בםיובלא , קרבעשת ינב 

ירזעיבא37461. יבציטפשמ  ןב  גילז  ירזעיבא  "בךברעיוא , םילשוריעשת

םהרבא37462. בדיטפשמ  םהרבא  "וביברז , לאעשת תיב 

ןרהא37463. ןרהאיטפשמ  רקא ,

תושיא37464. לשיפיטפשמ  השמ  ןב  אביקע  םהרבא  "טרנדור , םילשורישת

םיכרכ37465.  3 והילא -  והילאיטפשמ  "זיול , םילשורינשת

םיכרכ37466.  7 ךלמילא -  חניטפשמ  ןב  ךלמילא  "סגרבניו , םילשורישת

תמא37467. קחצייטפשמ  יול  ןב  השמ  םהרבא  "דןירפלה , םילשורינשת

םיכרכ37468.  4 תמא -  דגיבאיטפשמ  ןב  לאיחי  הירכז  "ויבערש , ביבאכשת לת 

םיכרכ37469.  4 תמא -  העושייטפשמ  ןב  ןועדג  "בהייטע , םילשוריעשת

םיכרכ37470.  5 םדא -  ינב  עטניטפשמ  ןתנ  ןב  ןבואר  "דקילג , םילשורישת

,יטפשמ ה'37471. יקסראיוב המלש -  שימחל , - ןבא
ריאמ "דןושרג  בוקרטויפ Piotrkowערת

ב37472. תונוממיטפשמ ה - ' ינידל  יתכלה  "דץבוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ37473.  4 ןשבה -  רוצנמיטפשמ  ןב  םיסנ  ןועמש , "זןב  קרבעשת ינב 

תעדה37474. יכדרמיטפשמ  השמ  "הןייטשברפ , םילשורינשת

םיכרכ37475.  2 ןשוחה -  "יטפשמ  בוטהו רשיה   " הארוהה "זתיב  םילשוריסשת

ןחה37476. יולהיטפשמ  היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "טלגס , "דנשת מח

הפיזנהו37477. יודנהו  םרחה  הפיזנהויטפשמ  יודנהו  םרחה  - יטפשמ  "ה ער
"ח אטשוק Istanbulער

םימעטה37478. ןושמשיטפשמ  ןב  ףלוו  ןימינב  "חםייהנדייה , םיהלדר Roedelheimסקת

תורואמה37479. רפס  םיבכוכה -  ריאמיטפשמ  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא םילשורילשת

הבותכה37480. לאוייטפשמ  ןב  רזעילא  "ויולה , םילשורילשת

םיכרכ37481.  7 יולה -  קחצייטפשמ  ללה  "חיולה , קרבנשת ינב 

תירבעה37482. ןושלה  "א)יטפשמ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  הנליו Vilnaלרת

םיכרכ37483.  2 קיזמה -  רימיטפשמ  תבישי  טפשמ  ןשוח  "דתרובח  םילשורישח

וגימה37484. אפיליטפשמ  דדוע  "גרפיול , קרבנשת ינב 



הלימ37485. תירב  ךלמה -  יכדרמיטפשמ  ןב  יולה  ןד  םהרבא  עקאראס ,
"הךורב דווקילעשת

םיכרכ37486.  4 ןוממה -  אפיליטפשמ  דדוע  "גרפיול , קרבסשת ינב 

ןיאושינה37487. רדנסכלאיטפשמ  ןתנוי  "חדעס , קרבעשת ינב 

םינכשה37488. המלשיטפשמ  ןב  החמש  רזעילא  "זסיוו , םילשורינשת

םולשה37489. ילנמיטפשמ  םחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "הרבליס , םילשוריסשת

תוחילשה37490. עשילאיטפשמ  ןב  ללה  השמ  "הןושש , םילשוריסשת

םשה37491. ףסוייטפשמ  לאפר  ןב  רזעילא  "הןזח , םילשורינשת

םיכרכ37492.  5 םשה -  השמיטפשמ  "הףפרק , רפססשת תירק 

םיכרכ37493.  7 הרותה -  קחצייטפשמ  םייח  ןב  יבצ  "חץיפש , םילשורינשת

איבנו37494. האובנ  הרותה , ןרהאיטפשמ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיאנתה37495. קחצייטפשמ  ףסוי  "גדלעפנעזאה , םילשוריסשת

ןירדהנס37496. םייח -  באילהאיטפשמ  ןב  םייח  "הןויח , קרבסשת ינב 

םיכרכ37497.  2 םייח -  דודיטפשמ  ןב  םהרבא  םייח  "הןב  םילשוריסשת

םיכרכ37498.  2 םייח -  םייחיטפשמ  "הןויחוא , תובוחרעשת

א37499. ףסוי -  ריאמיטפשמ  ןב  םייח  ףסוי  "חיחרזמ , תיליעעשת רתיב 

א37500. ףסוי -  הידבועיטפשמ  ןב  קחצי  "פףסוי , םילשורישת

א37501. רשוי -  ףסוייטפשמ  "פןמשיילפ , םילשורישת

בקעי37502. יכדרמיטפשמ  ןב  בקעי  "ויזנכש , םילשוריסשת

םיכרכ37503.  2 בקעי -  גילזיטפשמ  ןד  ןב  ביל  הירא  בקעי  - ןיטסק , "ב צרת
"ה הנבוק Kaunasצרת

לארשי37504. והילאיטפשמ  ןב  לאירוצ  "בתירטש , קרבסשת ינב 

לארשי37505. ינרותיטפשמ  "גץבוק  הוקתסשת חתפ 

לארשי37506. לארשייטפשמ  יטפשמ  ןיסחויל  ימלועה  "גדעוה  עשת

הכולמ37507. הדוהייטפשמ  ןב  לאגי  "גיתשינבנב , םילשוריסשת

םיכרכ37508.  14 לאיזע -  ףסוייטפשמ  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"הלאפר ביבא Tel Avivצרת לת 

"ח)37509. וא  ) א אנינת -  לאיזע  ףסוייטפשמ  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
לאפר

 - "ז שת
"ד םילשוריכשת

קדצ37510. לאומשיטפשמ  "גןאזימראג , םילשורימשת

םיכרכ37511.  2 קדצ -  קחצייטפשמ  םייח  ןב  בד  ףסוי  "זסומיטפס , חרפתנשת

םיכרכ37512.  2 ךקדצ -  ןושרגיטפשמ  לאיחי  ןב  םייח  ןרהא  "בגרבסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

תיבר37513. השמיטפשמ  ןב  ריאמ  "טןהכ , שמשעשת תיב 

םיכרכ37514.  2 תיבר -  לאומשיטפשמ  ןב  באז  םירפא  "טזוזמ , םילשוריסשת

םיכרכ37515.  2 לואש -  טילעארזיאיטפשמ  ןימינב  ןב  לואש  "פילארשי , םילשורישת

.37516< במוד תרודהמ   > תועובש ןואגיטפשמ  ארירש  ןב  "בייאה  קרבסשת ינב 

.37517< םייח תועומש   > תועובש ןואגיטפשמ  ארירש  ןב  "זייאה  קרבעשת ינב 

םיכרכ37518.  5 תועובש -  ןואגיטפשמ  ארירש  ןב  "ב,ייאה  סש ], האיציניו

המלש37519. לאקזחייטפשמ  ןב  המלש  "פץיבוקפיל , קרבשת ינב 

םיכרכ37520.  2 המלש -  ריאמיטפשמ  ןב  ןושמש  המלש  "דץילרק , קרבסשת ינב 



לאומש37521. ךינהיטפשמ  ךונח  ןב  ךורב  לאומש  "דרנרו , םילשורימשת

לאומש37522. השמיטפשמ  ןב  לאומש  - יעלק , "ט נש
היצנו Veniceש"ס

םיערז37523. לאומש -  םהרבאיטפשמ  ןב  לאומש  "אןהכה , לאיזועעשת תיב 

.37524< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > לאומש השמיטפשמ  ןב  לאומש  "ויעלק , עשת

םיכרכ37525.  2 לאומש -  רכששייטפשמ  ןב  בקעי  לאומש  ץיבוניבר ,
"דרעב הנליו Vilnaערת

םיכרכ37526.  4 ןועמש -  םיסניטפשמ  ןב  ןועמש  "סהכלמ , םילשורישת

ושעת37527. םהרבאיטפשמ  יבצ  ןב  לאינד  "בדניק , םילשוריעשת

ורומשת37528. השמיטפשמ  ןב  ארזע  "סםירש , םילשורישת

לארשיל37529. ןועמשויטפשמ  ירא  "חרגרובראמ , םילשוריסשת

לארשיל37530. בדויטפשמ  ףסוי  "טךולב , דעלאעשת

בקעיל37531. לאומשךיטפשמ  ןורכז  ללוכ  "בץבוק -  דווקילעשת

בקעיל37532. השמךיטפשמ  ןב  והיקזחי  בקעי  "זדלאוונירג , םילשורילשת

םיכרכ37533.  11 בקעיל -  הדוהיךיטפשמ  יבצ  בקעי , "הןב  קרבנשת ינב 

םיכרכ37534.  3 יתיוש -  םהרבאךיטפשמ  ןב  לאומש  "בסאביב , םילשורינשת

הבר37535. םוהת  ףסאךיטפשמ  הידידי , ןושרג -  "וגרבנירג , םילשוריעשת

הליזגהו37536. הבינגה  סרטנוק  םיקיזמ -  דד ' ןמלזםיטפשמ  רואינש  "דןמיילק , קרבעשת ינב 

םירשי37537. לאומשםיטפשמ  ןואג , המלש -  ןוסח , "גןב  יקינולש Salonikaצת

םירשי37538. יכדרמםיטפשמ  ןב  לאפר  "אוגודריב , בוקרק Cracowנרת

לארשיל37539. לארשיםיטפשמ  ןב  םלושמ  בקעי  "זגרובצניג , טשת

םיכרכ37540.  2 םיקידצ -  ףסויםיטפשמ  ןב  בקעי  - ןופלאכ , "צ רת
"ה םילשוריצרת

הרישה37541. השמינפשמ  ןב  ףסוי  "ט,יאטאפ , צרת ], םילשורי

יתיב37542. םהרבאקשמ  עשוהי  ןב  לאומש  - ןיפסירק , "ג צקת
"ו יקינולש Salonikaצקת

קחציהקשמ37543. יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , משת

חמשמה37544. קחציהקשמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

דעומ37545. םירה -  םשהקשמ  "גםוליעב  קרבעשת ינב 

לארשי37546. ןהכההקשמ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

הכלהכ37547. ןוניםיעיקשמ  הכלז ,

םיכרכ37548.  2 ןירטק -  )ארשמ  ןקזה  ) יולה רזעילא  ןב  אטשוק Istanbulר"עםהרבא 

השמ37549. היעשיתרשמ  ןב  קחצי  "גהיטע , ונרוויל Livornoפקת

השמ37550. לאומשתרשמ  החמש  - רבנ , "ח ירת
"ט ירת

גרבסגינק
Koenigsberg

לודג37551. ךלמילאהתשמ  "דטור , תיליעשח ןיעידומ 

ןייה37552. הנביבהתשמ  םרכ  "התבישי  הנביבעשת םרכ 

םיכרכ37553.  3 ןיי -  םייחהתשמ  ןב  ריאמ  "זןגובנלנצאק , טריפ Fuerthצת

תויחל37554. ןועמשתמ  ןב  לאירתכ  "זימלושמ , דעלאסשת

םילשוריד37555. ןבאתמ  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "ההדוהי  הבלסיטרבלרת  Bratislava



תוכרב37556. אתתעמש -  הרותןיכרבתמ  רתכ  "טתבישי  עשת

הכלה37557. רבד  הנביבךותמ  םרכ  "ותבישי  הנביבעשת םרכ 

להאה37558. בקעיךותמ  ןב  עשוהי  "ההיליביס , םחוריעשת

להאה37559. שמשךותמ  תיב  ףסוי  ילהא  "זתליהק  שמשעשת תיב 

םיכרכ37560.  2 להאה -  השמךותמ  םייח  להא  "עללוכ  קרבשת ינב 

ןידאר37561. תודהי  לש  התאוש  שאה -  הבילךותמ  הבוהא  ץיבוקשרה , "זגרבסולש  םילשורימשת

שאה37562. םשךותמ  דםוליעב  '' מח

הכיפהה37563. ןמלזךותמ  המלש  תב  העופ  "ברנייטש , םילשוריעשת

םיכרכ37564.  2 הנסה -  תירונךותמ  רוד , - זעשתלאג

קמעה37565. יולהךותמ  היבוט  והיעשי  "דרוטקריד , שח

השרפה37566. גילזךותמ  סחנפ  "גןמסקילג , םילשורימשת

םיכרכ37567.  6 תלאוגה -  הרותה  - ךותמ  ףסוי דוד  ןב  אוהיבא  םייח  ץרווש ,
קחצי םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  "טקוק , םילשורימשת

תוחיש37568. יברה 54  לש  ותרות  לאפרךותמ  "דןהכ , "דעשת מח

"ף37569. ירל "ם  בשרה הדוהיתופסותמ  אמש  "וןמדירפ , םילשורילשת

יכחל37570. ןהכהקותמ  ריאמ  ןב  "אףסוי  דודשאסשת

יכחל37571. םהרבאקותמ  "גןהכה , עבשעשת ראב 

.37572< םולש תבהא   > שפנל המלשקותמ  ןב  קחצי  "סיחרפ , םילשורישת

שפנל37573. ולקותמ  סחוימ  .לאומש  ןב  םהרבא  "זתוכז , האיצינוסש

שפנל37574. השמקותמ  ןב  ןושרג  "אןרטש , שקפערת

םיכרכ37575.  2 שפנל -  המלשקותמ  ןב  קחצי  - יחרפ , "ח פקת
"ט אטשוק Istanbulפקת

םיכרכ37576.  3 םצעל -  אפרמו  שפנל  לאפרקותמ  ןב  השמ  "הלולמ , םילשוריסשת

שבדמ37577. בודקותמ  םולש  ןב  רזעילא  "חרקוצ , ןידרונילק Kleinwardeצרת

יכחל37578. קותמ  שבדמ -  קותעמקותמ  "טזוזאמ , קרבמשת ינב 

ג37579. שבדמ -  המלשקותמ  ןב  שירעב  בד  דוד  שילזיימ ,
"טןמלז משת

.37580< םולש תבהא   > םילשורי בוט  שבדמ  המלשקותמ  ןב  קחצי  "סיחרפ , םילשורישת

םיכרכ37581.  3 שבדמ -  המלשקותמ  ןב  קחצי  "חיחרפ , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ37582.  3 שבדמ -  ריאמקותמ  והיעשי  ןב  והילדג  "זןוטסרבליס , Washington D. C.ערת
ישו

םיכרכ37583.  2 שבדמ -  עטנקותמ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , שקפ Paksנרת

םילשורי37584. בוט  שבדמ , המלשקותמ  ןב  קחצי  "טיחרפ , םילשוריכשת

שבדמ37585. לאומשםיקותמ  ןב  דוד  השמ  "השעלפ , םילשוריסשת

שבדמ37586. קחציםיקותמ  ןב  םהרבא  "טםלסמא , םילשוריסשת

שבדמ37587. ןורכזםיקותמ  "זרפס  םילשוריסשת

הדנ37588. שבדמ -  הרותהםיקותמ  ןמ  ללוכ  הרות  ישודיח  "אץבוק  םילשורינשת

שבדמ37589. סחנפםיקותמ  "איחיבז , םילשוריעשת

אעיצמ37590. אבב  שבדמ -  הרוגידאסםיקותמ  ןיזור  הלודג  הבישי 

םיכרכ37591.  2 שבדמ -  לאינדםיקותמ  ןב  םהרבא  דוד  "דשדרק , םילשוריעשת



םיכרכ37592.  2 שבדמ -  יבצםיקותמ  "זןמטוג , םילשוריעשת

םיכרכ37593.  5 שבדמ -  ריאמםיקותמ  "דהטאוג , ביבאשח לת 

םיכרכ37594.  2 שבדמ -  ריאיםיקותמ  "דןהכ , דולשח

יזנכשאןמגרותמ37595. יולה  רשא  ןב  ינזיאש"אוהילא   Isny

.37596< ןרהא ןורכז   > יזנכשאןמגרותמ יולה  רשא  ןב  "ווהילא  עשת

םידמולה37597. דולתרותמ  םינמזה  ןב  "ותבישי  דולסשת

םייניבה37598. ימיב  הרישהו  ןושלה  ץריהתרותמ  ילתפנ  ןב  הימחנ  "דינולא , םילשורישת

הכוסה37599. ףסויתרותמ  "זרצנימ , "דעשת מח

ףיסאה37600. גח  יבצתרותמ  םייח  ןב  הדוהי  הירא  "וןמטוג , קרבנשת ינב 

םירופה37601. ימי  יבצתרותמ  םייח  ןב  הדוהי  הירא  "סןמטוג , קרבשת ינב 

ףסוי37602. יבצ  ףסויתרותמ  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"הןהכה םילשוריפרת

וניבר37603. לארשיתרותמ  ביורטניו , קחצי -  ןייטשנבול ,
"זוהילא תיליעעשת ןיעידומ 

החמש37604. דודתרותמ  לאנתנ  ןב  החמש  םהרבא  "דןלפק , קרבסשת ינב 

ןרמ37605. לש  גומלאותרותמ  דיול , '' מח

תיעיבש37606. סחנפ -  יבר  לש  סחנפותרותמ  "הןייטשפא , םילשוריעשת

םיכרכ37607.  2 סחנפ -  יבר  לש  והיעשיותרותמ  ןב  סחניפ  "חןייטשפא , םילשוריעשת

םיכרכ37608.  4 וניבר -  לש  בוטותרותמ  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"םאפיל ןילקורבדשת

םידעומ37609. הרותה , לע  חנעפ -  תנפצה  וניבר  לש  ותרותמ 
תודלות ףסוייקרפו  תיליעןיזור , ןיעידומ 

םיכרכ37610.  4 "י -  שר לש  יכדרמותרותמ  בקעי  ןב  קחצי  "גץיבוקרמ , קרבסשת ינב 

דרפסו37611. סנאבורפ  ימכח  לש  בודםתרותמ  םייח  לעוועש , רזעלא -  "בץיברוה , לשת

םינושאר37612. לש  יבצםתרותמ  ןועמש  ןב  רסיא  "זרגילק , ביבאמשת לת 

םינושאר37613. לש  עטנןתרותמ  ןתנ  ןב  ףלוו  באז  "ורטייל , גרובסטיפ Pittsburghשת

.37614< םילשורי ןוכמ   > םינושאר לש  עטנןתרותמ  ןתנ  ןב  ףלוו  באז  "סרטייל , םילשורישת

םיכרכ37615.  10 הרותב -  םיקזחתמ 
ינב לש  םתרותמ  "ת  ודיח תפוסא 

בל לש  תושרדמה  ירגוב  תובישיה 
םיחאל

"ע שת

בי37616. םיקרפ א- אינת -  םייזכרמהםיליחתמ  אינתה  ינשרפמ  "חטוקיל  "דסשת בח רפכ 

לארשיב37617. תיתדע  הילפאו  םוחנםיחתמ  הפיח1983םחנמ ,

ילוקב37618. ידלי  ועמשי  דודיתמ  "חןמרייפ , םילשוריסשת

ןיולתוביתמ37619. השנמ  ןימינב  "דתרודהמ ר ' םילשוריצרת

םיכרכ37620.  9 תוכרב -  א )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37621.  9 תבש -  ב )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37622.  9 ןיבוריע -  ג )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37623.  10 םיחספ -  ד )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37624.  5 םילקש -  ה )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37625.  8 אמוי -  ו )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37626.  8 הכוס -  ז )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת



םיכרכ37627.  9 הציב -  ח )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37628.  9 הנשה -  שאר  ט )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37629.  9 תובותכ -  וט )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37630.  10 םירדנ -  זט )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37631.  9 תינעת -  י )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37632.  9 הליגמ -  אי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37633.  9 ןטק -  דעומ  בי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37634.  9 הגיגח -  גי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37635.  12 תומבי -  די )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37636.  9 ריזנ -  זי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37637.  10 הטוס -  חי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37638.  9 ןיטיג -  טי )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37639.  9 ןישודיק -  כ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37640.  9 אמק -  אבב  אכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37641.  9 אעיצמ -  אבב  בכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37642.  9 ארתב -  אבב  גכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37643.  8 ןירדהנס -  דכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37644.  9 תוכמ -  הכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37645.  9 תועובש -  וכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37646.  9 הרז -  הדובע  זכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37647.  9 תוירוה -  חכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

תוינשמה37648. רואיב  תוידע -  טכ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37649.  9 םיחבז -  ל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37650.  9 תוחנמ -  אל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37651.  9 ןילוח -  בל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37652.  9 תורוכב -  גל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37653.  9 ןיכרע -  דל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37654.  9 הרומת -  הל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37655.  9 תותירכ -  ול )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37656.  9 הליעמ -  זל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37657.  9 םינק -  חל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37658.  8 דימת -  טל )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37659.  7 תודמ -  מ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

םיכרכ37660.  9 הדנ -  אמ )  ) רדהואתביתמ "דזוע  םילשוריעשת

אביקע37661. יברד  שיעיאתביתמ  ןב  ןועמש  - ונונאו , "פ םילשורישת

.37662< תורעה  > אמק אבב  ןנברד  זבינופאתביתמ  תבישי  "גידימלת  קרבסשת ינב 

םיכרכ37663.  2 ןנברד -  לארשיאתביתמ  תורטע  "בןוכמ  קרבסשת ינב 

םיכרכ37664.  2 ןנברד -  זבינופאתביתמ  תבישי  "גידימלת  קרבסשת ינב 

לארשיל37665. רתסאןמיתמ  "אחפאק , עשת



ןויצל37666. איחיןמיתמ  ןב  ןועמש  "חידירג , ביבא Tel Avivצרת לת 

אשבודכ37667. רזעילאאקיתמ  ןב  םולש  םייח  "חץראווש , םילשורישת

לולא37668. םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"דןתנ םילשורינשת

םדאה37669. םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"גןתנ םילשוריעשת

םירופיכה37670. םוי  - הנשה שאר  םידעומה -  םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  "טץילגיטש , קרבעשת ינב 

תבשה37671. םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"וןתנ םילשוריעשת

םיכרכ37672.  2 הרותה -  םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  "גץילגיטש , םילשוריעשת

םיכרכ37673.  2 הליפתה -  םירפאתוקיתמ  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"גןתנ םילשוריעשת

םיכרכ37674.  4 םידגמ > - ירפ  לע   > ירפה ןושרגתקיתמ  רטלא  ןב  לאפר  "ורעפיול , םילשוריסשת

םיכרכ37675.  2 אכלמד -  תויבמופאכתמ  "פתוריכמ  םילשורישת

הרותהמ37676. והיתתמהקיטמתמ  "טןוסרזלג , םילשוריסשת

רתסב37677. היננחןתמ  ןב  בקעי  'ל , "גגרבא םילשוריעשת

םיכרכ37678.  3 רתסב -  ןבןתמ  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "גלאפר  ונרוויל Livornoרת

לאילחנ37679. והילאןתמ  והיתתמ  "ארגיבליז , רתסשנמפשת

םיכרכ37680.  4 שדק -  רדנסכלאןתמ  דוד  ןב  ןתנ  "ביקסבונילמ , קרבסשת ינב 

תווצמ37681. לש  ןרכש  ריאמןתמ  ןב  ףסוי  "דםימואת , בוקרטויפמרת

.37682< השדח הרודהמ   > תווצמ לש  ןרכש  ריאמןתמ  ןב  ףסוי  "דםימואת , תיליעעשת ןיעידומ 

.37683< תמלשומ הרודהמ   > הרות יולהןתמ  ביל  הדוהי  "טגלשא , םילשוריעשת

.37684< םירואיבו תורעה   > הרות יולהןתמ  ביל  הדוהי  "טגלשא , םילשוריעשת

םיכרכ37685.  3 הרות -  יולהןתמ  ביל  הדוהי  "גגלשא , םילשוריצרת

תודיסחה37686. רואב  הרות  קחציןתמ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

יוליג37687.  > "ל חמר תירלקפסאב  הרותה  דוסו  הרות  ןתמ 
< ותוכלמ

יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ד( םילשוריעשת

וניתרות37688. אזלעבןתמ  הרות  לידגי  "דתרבח  םילשורישח

אתללטמב37689. לארשיהנתמ  "טיקסבוקטוי , קרבעשת ינב 

הבוט37690. ןרהאהנתמ  ןב  באז  לאכימ  יקסדאוואז ,
"חלאיחי בוקרטויפ Piotrkowסרת

הבוט37691. לאפרהנתמ  ןב  ןושמש  "חשריה , קרבכשת ינב 

תבש37692. הבוט -  ,הנתמ  ביברא לאירוא -  היחתפ  בילטוג ,
"חןימינב קרבסשת ינב 

הבוט37693. לאלצבהנתמ  ןב  רזעלא  "ודוד , קרב Bene Berakעשת ינב 

הבוט37694. לאידעהנתמ  ןב  והילא  םהרבא  "פץליפ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ37695.  4 הבוט -  לארשיהנתמ  "אלגס , פשת

םיכרכ37696.  3 הוצמ -  רבל  ןרהאהנתמ  "טיאכז , םילשורימשת

םיכרכ37697.  3 תטעומ -  הנויהנתמ  קחצי  ןב  קודצ  רזעלא  ןי , ' "נצרוט קרבשת ינב 

הבורמ37698. יכדרמהנתמ  ןב  בקעי  ןתמ  "דלאיומ , םילשוריעשת

םיכרכ37699.  3 ידש -  ןהכהתבונתמ  המלש  ףסוי  "חץיבוקפל , םילשוריסשת



הנוהכ37700. לואשתונתמ  "ברפש , םילשוריכשת

םימש37701. עשוהיתונתמ  ןב  לארשי  "עקילג , םילשורישת

אתכלמ37702. השמאתינתמ  "אתליש , פשת

תובא37703. ןועמשתנתמ  ןב  ירוא  "דלגרש , "דשח מח

םיכרכ37704.  2 םהרבא -  םהרבאתנתמ  "חרציפש , דווקילעשת

םיכרכ37705.  3 ןרהא -  ןרהאתנתמ  ןב  ןתנ  "דןיוועל , דווקילעשת

שיא37706. םיסנתנתמ  ןב  ןועמש  "זןטיבא , םילשוריעשת

"ח37707. וא ןימינב -  ןימינבתנתמ  ןתנוהי  "אסייוו , לואירטנומפשת

םיכרכ37708.  2 םניח -  לאפרתנתמ  ןב  םוחנ  "פץיבוצרפ , םילשורישת

.37709< םימה תוראב   > וקלח יכדרמתנתמ  השמ  "גרגעטש , םילשורינשת

ןיקיזנ37710. - םישנ וקלח -  קחציתנתמ  ןב  השמ  "טשקנ , "דעשת מח

וקלח37711. היראתנתמ  באז  םייח  "חןייטשנילרק , תיליעעשת ןיעידומ 

הצקומ37712. וקלח -  ןבוארתנתמ  ןב  בייל  השמ  "פיקסבשירק , שמששת תיב 

וקלח37713. ןתמתנתמ  ןא , "בג' הוקתפשת חתפ 

םיכרכ37714.  4 ןח -  ךלמילאתנתמ  יבצ  "טסייוו , םילשוריעשת

םיכרכ37715.  2 םנח -  לאפרתנתמ  ןב  םוחנ  "אץיבוצרפ , קרבעשת ינב 

א37716. די -  דודתנתמ  השמ  ןב  לאינד  - ינריט , "ד נקת
"ה הצנריפ Florenceנקת

.37717< שדח רחמ   > די ב דודתנתמ  השמ  ןב  לאינד  - ינריט , "ד נקת
"ה הצנריפ Florenceנקת

די37718. יכדרמתנתמ  ןב  דוד  ןתנ  "דגרבניו , ןודנולשח

םיכרכ37719.  6 הדוהי -  הדוהיתנתמ  הירא  ןב  ףסוי  "זריאמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ37720.  6 רשוי -  ףסויתנתמ  לאיחי  ןב  והיתתמ  "דרגרבסניג , םילשוריעשת

קחצי37721. השמתנתמ  ןרהא  ןב  קחצי  "גטלבנירג , כשת

םיכרכ37722.  2 לארשי -  זעובתנתמ  ןב  לארשי  יארוהנ  ןגינאזע , תמר 

הנוהכ37723. 'תנתמ  זבינופ ללוכ  "טיכרבא  קרבמשת ינב 

םיכרכ37724.  3 ןהכ -  ןהכהתנתמ  ילתפנ  ןב  בקעי  "זץישפוק , םילשוריעשת

יול37725. בקעיתנתמ  לאומש  ןב  קחצי  יול  "גןהכ , דווקילעשת

םיכרכ37726.  2 השמ -  השמתנתמ  ןב  םרוי  "גןומימ , םילשוריסשת

םיכרכ37727.  3 השמ -  דודתנתמ  ןב  השמ  "וסקאס , םילשורינשת

םיכרכ37728.  4 השמ -  ןתנתנתמ  השמ  ןב  םחנמ  קחצי  "היקסנילרק , קרבעשת ינב 

הכוס37729. יבצ -  תיליעתנתמ  רתיב  רימ  תיליעללוכ  רתיב 

תבש37730. תנתמ 
ןב קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,

"דלאיחי ןודנולסשת

םיכרכ37731.  8 המלש -  ןהכהתנתמ  השמ  ןב  המלש  "זןייטשלא , קרבעשת ינב 

הלואגל37732. ריאמהליפתמ  קחצי  ןב  יול  "חןאגאק , סשת

הלואגל37733. ריאמהלפתמ  קחצי  ןב  יול  "חןאגאק , סשת

טוקיל37734. דומיל )  ) ביגשםיללפתמ "התימע , "דעשת מח

םיתפש37735. דודקתמ  ןב  לאונמע  "בסיסנארפ , בוקרק Cracowנרת



ב37736. םיתפש -  ריאמקתמ  לארשי  "אתפי , ןיימדפרת טרופקנרפ 

תבש37737. םיתפש -  לארשיקתמ  ןב  ילבא  םהרבא  "זהפי , נשת

.37738< םרח בתכ   > םינואגה הילטיאתונקתמ  "הינבר  הילטיא Italyכש

םירפסה37739. ןוראל  םיזנגה  םימדרנתמדרתמ  "גיציקמ  םילשוריעשת

הדוד37740. לע  םשתקפרתמ  םוליעב 

םיהלא37741. קחציתתמ  ןב  ביל  הירא  יכדרמ  "הןייבנפלה , הוקלוזצקת  Zholkva

םיכרכ37742.  2 םיהלא -  ןבתתמ  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "זלאפר  םילשורימשת

םיכרכ37743.  2 ודי -  ריאמתתמ  ןב  והיתתמ  "בץיבוריאמ , הנליו Vilnaמרת

ידי37744. ןהכהתתמ  היתתמ  םהרבא  "הןאגאק , כשת

הי37745. לאומשתתמ  ןב  והיתתמ  "גןושארטש , הנליו Vilnaנרת

הי37746. למלתתמ  רשא  ןב  ןאמרביל  "והיתתמ  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

ךלמ37747. םהרבאתתמ  ןב  והיתתמ  לאיחי  סיווייד ,
"חדוד םילשוריכשת

םיכרכ37748.  3 םימולש -  לאומשתתמ  ןב  והיתתמ  "דןאמדירפ , עשת

היראהיתתמ37749. "ןרטשנגרומ , הינתנלשת

םיטפוש37750. עשוהי , הכלהה -  רואל  לארשינ"ך  "טיול , םילשוריעשת

םיכרכ37751.  23 לארשיל -  ריאמה  תולודג  תוארקמ  תולודגנ"ך  "דתוארקמ  קרבשח ינב 

הדוהי37752. ןבנ"ר  דגיבא  לאיחי  הירכז  יבערש ,
"חדועסובא ביבאכשת לת 

הביבסהו37753. הינאב  גאנ  תודהיל  דע  לג  הינאב -  הליהקגאנ - ' "זרפס  ביבאנשת לת 

תועמד37754. לאירבגדאנ  ןב  םייח  השמ  "חסקאווירט , השרו Warsawמרת

םיכרכ37755.  2 תועמד -  לש  ילתפנדאנ  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "דסנייר , םילשוריצרת

שדקב37756. "גרדאנ  פת .ארדיא  "ג.רהוז  םדרטשמאפת
Amsterdam

שדוקב37757. םהרבארדאנ  יבצ  ןב  לאינד  "בדניק , םילשוריעשת

"ש37758. רוד דודהאנ  ןב  ןועמש  "זןינקעאו , םילשוריטשת

שרוד37759. ריאמהאנ  והיעשי  ןב  והילדג  "חןוטסרבליס , םילשוריצרת

שרוד37760. דודהאנ  ןב  שוביל  הדוהי  "גןאמפיש , םילשוריצרת

שרוד37761. השמהאנ  ןב  ןויצ  - ןב "וטאטשנזייא , קרוי New Yorkסרת וינ 

םויז37762. המלשהאנ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבסשת ינב 

תודוהל37763. הלישהאנ  ןב  םירפא  "פרופ , "דשת מח

בישמ37764. דועסמהאנ  ןב  ןימינב  םיסנ  "חהנחוא , םילשוריישת

שדק37765. עטנהואנ  ןתנ  ןב  ןועמש  "ושטלאוו , ןילרב Berlinמקת

שדק37766. "בהואנ  ונרוויל Livornoלרת

הלהת37767. קיזיאהואנ  קחצי  ןב  דוד  בקעי  בורטניו ,
בוט "זםוי  םילשוריפרת

ךייחל37768. םילשוריוואנ  ידיסח  "דלהק  םילשורישח

ןעמאלפ37769. ןיא  ליהעווז )  ) קסנילאוו ךורבדארגאוואנ  ףראק ,

ןויצל37770. ןושארה  לש  הרתכהה  םימחרםואנ  ןב  קחצי  "וםיסינ , םילשוריטשת



.37771< השדח הרודהמ   > החפשמה תרהט  לע  אנהכםואנ  רעבוד  םהרבא  אריפש ,

החפשמה37772. תרהט  לע  אנהכםואנ  רעבוד  םהרבא  ןדיק Kedainiaiת"שאריפש ,

לאומש37773. באזימואנ -  ןב  ןימינב  לאומש  ןודא , רב 
"זהדוהי םילשוריצרת

בקעי37774. קחצי  בקעיימואנ  קחצי  "חץיבלבש , םילשוריכשת

םיכרכ37775.  4 םירפא -  יכדרמתואנ  ןב  םירפא  "זסוארטש , קרבנשת ינב 

הירא37776. והילאתואנ  ןב  ביל  הירא  "בןאיפול , םילשורינשת

"ח>37777. ודהמ  > הירא והילאתואנ  ןב  ביל  הירא  "זןאיפול , םילשוריעשת

א37778. "ס - > שה לע   > אשד השמתואנ  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  ראגנוא ,
"גיולה כשת

םיכרכ37779.  3 אשד -  בקעיתואנ  םייח  ןב  והילא  לאומש  - ןיקלא , "ח ישת
"ט םילשוריישת

םיכרכ37780.  2 אשד -  לאימחריתואנ  ןב  המלש  דוד  "אץישבייא , בובל Lvovכרת

םיכרכ37781.  5 אשד -  השמתואנ  ןב  דוד  "ארואינש , םילשוריסשת

םיכרכ37782.  3 אשד -  השמתואנ  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  ראגנוא ,
"גיולה כשת

םיכרכ37783.  2 אשד -  המלשתואנ  ןב  רזעלא  היעמש  יקסבוכיד ,
"הםייח ביבאלשת לת 

םיכרכ37784.  2 אשד -  ןרהאתואנ  "סדלפנריד , םילשורישת

םיכרכ37785.  3 אשדה -  םוחנתואנ  באז  ןב  םהרבא  "דןייטשנרוב , ביבאלשת לת 

הדנ37786. ףסוי -  'תואנ  זבינופ ללוכ  "חץבוק  תיליעסשת ןיעידומ 

בקעי37787. ןמלזתואנ  המלש  ןב  בקעי  אריפש , - אנהכ
"ברדנס הנליו Vilnaערת

.37788< רשוקמ טג   > בקעי ב בוטתואנ  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "טיזאגלא , השרו Warsawנרת

בקעי37789. לאויתואנ  דוד  ןב  בקעי  "אסיוו , סשת

הכוס37790. בקעי -  םייחתואנ  ןב  בקעי  יכדרמ  "דןייטשנייפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ37791.  2 בקעי -  בוטתואנ  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "איזאגלא , רימזיא Izmirכקת

םיכרכ37792.  28 יכדרמ -  קודצתואנ  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבפשת ינב 

דוד37793. לאומשםאנ  ןב  דוד  "היטעומ , ונרוויל Livornoכרת

הדוהי37794. ליטאנםאנ  ןתנ  ןב  לדיא  הדוהי  "דאדיורב , ןילרב Berlinפרת

ויבאלו37795. הוצמ  רבל  השמםימאנ  ןב  ןויצ  - ןב "דטאטשנזייא , קרוי New Yorkפרת וינ 

לאומש37796. קחציןמאנ  ןב  לאומש  "גונאילידומ , יקינולש Salonikaפת

"ד37797. אמ דודונמאנ  יכדרמ  "ורעגנוא , סשת

םיכרכ37798.  8 דאמ -  םהרבאונמאנ  ןב  דוד  "פםהרבא , םילשורישת

לארשיתונמאנ ה'37799. בקעי  "זיסאגול , םילשוריעשת

לארשיינמאנ ה'37800. בקעי  "חיסאגול , םילשוריעשת

החגשהו37801. םירפאהאובנ  ןב  החמש  ריאמ  יקסבולוקוס ,
"הלאומש קרבמשת ינב 

תורודל37802. הדוהיהאובנ  "הןמרפוק  םילשורימשת

ךירעש37803. לדנוזהאובנ  ךונח  "חגרבסורג , םילשוריכשת

ךירעש37804. יפאהאובנ  "אןמסיו , אריפשעשת זכרמ 



ךירעש37805. ןרהאהאובנ  - ןמדירפ , "ז הנביבעשת םרכ 

עשוה37806. בודתאובנ  ןב  ןמלז  המלש  "אסניפ , ביבאכשת לת 

דליה37807. רזעילאתאובנ  ןב  םהרבא  "היולה , תובוחרסשת

הנוי37808. ןילקורבתאובנ  .ד  " ישת .ך  " ' נת "ד קרוי New Yorkישת וינ 

ףסכמ37809. "ף)רחבנ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "טוטניפ , הבוצ Aleppoכרת םרא 

.37810< השדח הרודהמ   > ףסכמ "ף)רחבנ  יר  ) ףסוי ןב  והישאי  "דוטניפ , דודשאשח

ףסכמ37811. םשרחבנ  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

חבזמ37812. ףסויםירחבנ  ןב  ןושמש  "טרנרבמרו , קרבסשת ינב 

תועמד37813. הצרתיטבנ  "ורנזשט , "דעשת מח

תמא37814. םהרבאיאיבנ  ףסוי  "דףלוו , קרבכשת ינב 

תמא37815. םהרבאיאיבנ  ןיילק , םהרבא -  ףסוי  ףלוו ,
"טקחצי קרבכשת ינב 

קדצו37816. תמאה  דודיאיבנ  יקחצי ,

םינורחא37817. וניצנושםיאיבנ  .ו  " מר .ך  " "ונת וניצנוש Soncinoמר

לאקזחי37818. םינורחא -  ךבנפואםיאיבנ  .ח  " עקת .ך  " - נת "ח עקת
"ף ךבנפוא Offenbachקת

םינורחא37819. "זםיאיבנ  מר .ך  " "זנת דרפסמר

לאינברבא37820. קחצי  ןוד  שוריפ  םע  םינורחא  הדוהיםיאיבנ  ןב  קחצי  ורזפ Pesaroר"ףלאנברבא ,

םיכרכ37821.  8 "ם > - יבלמ  > םיבותכו לכימםיאיבנ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "אםיבלמ , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ37822.  11 םיבותכו -  ראופמהםיאיבנ  םיבותכו  "וםיאיבנ  םילשורינשת

םיכרכ37823.  2 ביתנ > - סלפי   > םיבותכו יבצםיאיבנ  "חםיובסונ , דווקילעשת

םיכרכ37824.  2 "י -  שר ירואמ  םיבותכו  דודםיאיבנ  ןב  יבצ  רסיא  לארשי  "אגצרה , םילשוריסשת

םיכרכ37825.  12 השמ > - ירואיב   > םיראובמ םיבותכו  יכדרמםיאיבנ  ןב  םולש  השמ  "זפראק , קרבעשת ינב 

ראובמהו37826. ךורעה  םייחה  רוא  שוריפ  םע  םיבותכו  השמםיאיבנ  ןב  םייח  רטע , "עןבא  םילשורישת

.3782712 החנמ > - ישיגמ  החולש , הליא   > םיבותכ םיאיבנ 
רשאםיכרכ ןב  שריה  ילתפנ  - רלושטלא , "ז לקת

"ח םדרטסמאלקת

םינושאר37828. וניצנושםיאיבנ  .ו  " מר .ך  " "ונת וניצנוש Soncinoמר

םיכרכ37829.  2 םינושאר -  רבםיאיבנ  בוד  ןב  ביל  הדוהי  "הגרובזניג , סיאולשת .טס   St. Louis

םיכרכ37830.  4 הרוסמה -  רואל  םינושאר  ןימינבםיאיבנ  יבצ  "הףלוו , קרבנשת ינב 

ד37831. רפס -  יתבל  םינושאר  קרויםיאיבנ  וינ  .ה  " פרת .ך  " "הנת קרוי New Yorkפרת וינ 

"ק37832. דר שוריפ  םע  םינושאר  "ק)םיאיבנ  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ויחמק , וניצנושמר

םיכרכ37833.  2 תורהנ -  ןושמשיכבנ  ןב  ןאמסוז  רזעילא  "וןמטלא , משת

רושע37834. תהקלבנ  ןב  םוחנ  לאומש  ראיובנסאג ,
"דיולה בובל Lvovירת

םיכרכ37835.  2 יולהתשרבנ -  ףסוי  ןב  דוד  אייח  - רציפש , "ח נרת
"ו םילשוריסרת

הנליה37836. ףלוותשרבנ  באז  ןב  סחניפ  "חףלוו , םילשוריישת

םרזה37837. א.אדגנ  "אינושרג , םילשורימשת

רורטה37838. רורטהדגנ  "ט,דגנ  םילשוריצרת

רוא37839. םרויהגנ  ןב  םהרבא  "דדאדח , קרבעשת ינב 



שא37840. באזהגנ  ןב  אבא  םהרבא  ץיבומולש ,
"ויכדרמ הנליו Vilnaנרת

ןויצל37841. שא  לארשיהגנ  ןב  םהרבא  ןייטשצלמש ,
יולה "טקחצי  השרו Warsawנרת

ינרותתוהוגנ37842. "הץבוק  הוקתסשת חתפ 

םיכבנמ37843. לטייפתוהוגנ  אגרש  ןב  בד  םייח  םילשורי1987ץיבוניבר ,

.ץיזדומ37844. תלשוש  לש  םידיסח  רזעילאינוגנ  ןב  ןועמש  ריאמ  "בירושג , םילשוריישת

"ד)37845. בח  ) םיידיסח בילםינוגנ  והילא  "דןיקביר , םילשורימשת

א37846. השדח - > הרודהמ   > הוצמו םייחדיגנ  ןב  בקעי  "גחמצ , םילשוריעשת

םיכרכ37847.  4 הוצמו -  םייחדיגנ  ןב  בקעי  "בחמצ , םדרטשמאעת
Amsterdam

החמשנו37848. ןנחלאהליגנ  "וןמרה , םילשוריעשת

ךב37849. החמשנו  לאויהליגנ  ןב  םייח  טפולק ,

ןבעל37850. ןשידיי  ןיא  ןתנהניגנ  וטנרוט1957ץינלאטס ,

היתונבו37851. רימזוק  תיבב  תודיסחו  רזעילאהניגנ  ןב  ןועמש  ריאמ  "בירושג , ,ישת םילשורי

תודיסחה37852. רואל  בלהניגנ  "עןמבייל , ןויצלשת ןושאר 

ןדוי37853. ייב  תוליפת  תוא  ביילתוניגנ  הדוהי  "ולקדח , סרייאטשת סנוב 

"י37854. ראה "לתולגנ  זיראה תרותמ  "גםיטוקיל  קרבעשת ינב 

םייחב37855. תורתסנו  ןויצתולגנ  ןב  "וינושרג , םילשורימשת

תודהיב37856. תורתסנו  טפשוהיתולגנ  "וטרפלא , םילשורינשת

םיכרכ37857.  2 ןדיי -  ייב  תולפת  ןוא  ביילתונגנ  הדוהי  סריא 1956Buenosלקדח , סונאוב 

םיכרכ37858.  2 אוהיבאו -  ןרהאבדנ  ןב  המלש  "דןהכ , "דשח מח

ןורכזו37859. תודע  רפס  הליהקהנרובדנ -  "ורפס  ביבאלשת לת 

יפ37860. בילתובדנ  הדוהי  ןב  םייח  רזעלא  "טןאמדוי , בוקרטויפ Piotrkowפרת

יפ37861. ילתפנתובדנ  "דרגידיורפ , םילשורינשת

יפ37862. לאכימתובדנ  בדנ  "איפירש , םילשוריפשת

םיכרכ37863.  2 יפ -  קחציתובדנ  ןב  קחצי  - ץיבוניבר , "ג כרת
"ל ןילרב Berlinרת

םיכרכ37864.  4 תושרד > -  > יפ הדוהיתובדנ  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

םיכרכ37865.  2 יפ -  לאלצבתובדנ  ןב  יבצ  "וןמדירפ , קרבנשת ינב 

ןנברל37866. אבוט  אמוי  תויפלת -  לת  אנ -  תונוילגהרבדנ  "גףסוא  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ37867.  5 אנ -  אנרובדנהרבדנ  "דידיסח  קרבעשת ינב 

יפ37868. ןבתבדנ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "חרדנסכלא  בובל Lvovרת

םיכרכ37869.  9 ץרפ -  בדנתבדנ  "חץרפ , שמשסשת תיב 

םלועב37870. םידוהיה  ןתנידודנ  ןב  הירא  .זרבוקאטראט , " ,שת םילשורי )

"ב37871. פו תבש פ"א  תומוקמ -  יארמו  לאפרםינודנ  רוא  "דללוכ ש"ס  קרבשח ינב 

לארשי37872. באזיחדנ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , השרו Warsawנרת

לארשי37873. לארשייחדנ  ןב  באז  לאומש  "אןאמדלוג , ,שת ןיידראווסארג

סנכי37874. לארשי  םייחיחדנ  דוד  "השולש , הינתנעשת

.37875< בתכה ןוכמ   > "ע הא בל  ףסויבידנ  לאפר  ןב  דוד  םייח  "גןזח , םילשוריסשת



םיכרכ37876.  2 בל -  ףסויבידנ  לאפר  ןב  דוד  םייח  - ןזח , "ב כרת
"ו יקינולש Salonikaכרת

םירדנ37877. רסיא -  דודירדנ  ןתנ  ןב  הירא  ריאמ  "מלגס , םילשורידשת

םיכרכ37878.  2 ןיזירז -  ןרהאירדנ  הדוהי  ןב  המלש  - רגולק , "ט צקת
"ו הוקלוז Zholkvaטרת

םיכרכ37879.  3 המלש > - תמכח   > ןיזירז ןרהאירדנ  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשורינשת

בקעי37880. היעשיירדנ  בקעי  "דאיולב , םילשוריעשת

םירשכ37881. בקעיירדנ  ןב  ףסוי  "עבויזרמ , םילשורישת

םירדנ37882. הל - ' ברהירדנ  זכרמ  "חתבישי  םילשוריסשת

הדות37883. סחנפירדנ  ןב  הדוהי  דוד  "גקניל , םילשורינשת

הרות37884. דודירדנ  .פ.ש  "זרוש , "דלשת מח

הרות37885. בקעיירדנ  ןב  ןוני  "טשמש , "דעשת מח

א37886. ךלו -  ןבוארגהנ  "פתשבוו , תוביתנשת

ףסוי37887. ןאצכ  יולהגהנ  ןאמשוק  השמ  ןב  אפזוי  "חףסוי  ואנה Hanauעת

ףסוי37888. ןאצכ  םייחגהנ  "גםדק , ונואעשת תירק 

םעה37889. דודוגהנ  "והידבוע , םילשוריעשת

אגרש37890. אגרשרוהנ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"בשובייפ הנליו Vilnaלרת

אגרש37891. ףסוירוהנ  רתלא  ץיבובוקעי , "חךרוע : Lodzצרת זדול '

ריאמארוהנ37892. תיב  תבישי  "וץבוק  קרבסשת ינב 

יכדרמארוהנ37893. םהרבא  בילטוג ,

םיכרכ37894.  5 תודהיוארוהנ -  הרותל  תע  "הבתכ  הוקתלשת חתפ 

םהרבאד37895. אגרשארוהנ  םהרבא  "וןמרטוג , קרבלשת ינב 

םיכרכ37896.  2 אתיירוא -  רקי  אתיירואד  ףסויארוהנ  ןב  באז  קלאפ  עשוהי  ןוספלוו ,
"עיבצ שת

םיכרכ37897.  2 בקעיד -  שריהארוהנ  יבצ  ןב  ןרהא  בקעי  "טץירפוק , השרו Warsawנרת

תבש37898. תוכאלמ  אתבשד -  ףסויארוהנ  קחצי  "ההקרפס , יזרעשת וינ ג'

אתבשד37899. יארוהנארוהנ  בקעיןילוסא , ןורכז 

זרא37900. ץע  תורגא  אתתעמשד -  - ארוהנ  ןועמש ןב  לאיחי  םהרבא  שטיוד ,
רפוס בתכה  ידימלת  "זתבישי  תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ37901.  4 אתתעמשד -  הרותהארוהנ  שא  הארוהל -  שרדמה  "דתיב  "דשח מח

םיכרכ37902.  2 אגרשד -  יבאפארוהנ  אגרש  רזעילא  "טןידנול , הנליו Vilnaנרת

אתודחו37903. המלשארוהנ  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

אילעמ37904. השמארוהנ  הילדג  "ויקסנילג , תיליעעשת ןיעידומ 

אילעמ37905. ארוהנארוהנ  "אתבישי  "דסשת מח

אגרש37906. םהרבאארוהנ  ןב  לבייפ  אגרש  "דשיפבלג , השרו Warsawנרת

םיכרכ37907.  16 הובגיארוהנ -  שרדמ  "מתיב  שת

ארונד37908. "דץבוקירוהנ  רומיטלובסשת

שגרב37909. באזךלהנ  יבצ  ןב  ףסוי  "אןמדירפ , דודשאעשת

הירא37910. םהרבאתמהנ  ןב  ביל  הירא  ץיבוקניב ,
"אהמלש השרו Warsawנרת



םיכרכ37911.  3 הירא -  היראתמהנ  "אןרטסוא , םיסכרעשת

םיכרכ37912.  3 בוד -  בודתמהנ  רכששי  "זרלפנק , ןודנולסשת

רוניד37913. לאשימרהנ  ירוסמ , "חיפסכ  ביבאלשת לת 

םיכרכ37914.  5 "ה -  עד "חץבוקרהנ  םילשורילשת

ןדעמ37915. אצוי  יולהרהנ  םהרבא  ןב  ריאמ  קחצי  "דטאנרג , Lodzצרת זדול '

ןדעמ37916. אצוי  השמרהנ  לאיחי  ןב  יכדרמ  "וץילרג , קרבסשת ינב 

ןוכשמ37917. בקעי -  לאומשרהנ  ףסוי  ןב  ןועמש  דוד  "ארעזייל , Lakewooפשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ37918.  7 ןדעמ -  בונידיוקרהנ  תובא  חיש  ןוכמ 

םיכרכ37919.  2 השדח > - הרודהמ   > םירצמ דודרהנ  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "חןב םילשורינשת

םיכרכ37920.  2 םירצמ -  דודרהנ  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "חןב ןומאסרת אנ 

םיכרכ37921.  2 השמ -  לאומשרהנ  ףסוי  ןב  ןועמש  דוד  "דרעזייל , דווקילעשת

ןושיפ37922. )רהנ  ינשה  ) קחצי "ובהובא , הוקלוז Zholkvaסקת

םולש37923. עשוהירהנ  ןב  םולש  ריאמ  ץיבוניבר ,
"חרשא השרו Warsawסרת

.37924< השדח הרודהמ   > םולש יחרזמרהנ  קחצי  ןב  םולש  "דיבערש , םילשורישח

םולש37925. יחרזמרהנ  קחצי  ןב  םולש  "זיבערש , םילשוריכרת

םולש37926. המלשרהנ  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

תראה37927. תרודהמ  םישרפמה -  לכ  םע   > םולש רהנ 
< יחרזמיכדרמ קחצי  ןב  םולש  "דיבערש , םילשורישח

םיכרכ37928.  6 םולש -  םהרבארהנ  ןב  יתבש  "ההרוטניוו , םדרטשמאלקת
Amsterdam

םיכרכ37929.  2 םולש -  םולשרהנ  "אןלטא , ביבאסשת לת 

המלש37930. םייחרהנ  המלש  "ורעלזייה , ןילקורבסשת

ןתיא37931. םהרבאתורהנ  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "זרכששי  ביבאמשת לת 

םיכרכ37932.  2 ןתיא -  ףסויתורהנ  ןב  ןתיא  "טדמלמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ37933.  7 ןתיא -  לארשיתורהנ  םהרבא  "זןיבור , תובוחרסשת

קשמד37934. םהרבאתורהנ  ןב  המלש  "בודנומאק , יקינולש Salonikaסקת

קשמד37935. גילזתורהנ  ןרהא  ןב  רזעילא  "ארניירק , םילשוריסרת

םיכרכ37936.  3 ןומסרפא -  ףלווירהנ  באז  ןב  בקעי  - םיובננט , "ח נרת
"א שקפ Paksערת

הנינבב37937. ןרהאהירהנ  "גרלק , הירהנלשת

קאדעראוואנ37938. סקנפ  הליהקקודרהבונ -  "גרפס  כשת

רובד37939. הליהקיבונ -  "הרפס  ביבאכשת לת 

גראט37940. הליהקיבונ  "טרפס  לשת

המכח37941. םהרבאתולבונ  ןב  ףלוו  באז  "ואדנאל , ביבא Tel Avivטשת לת 

המכח37942. והילאתולבונ  ןב  המלש  ףסוי  - וגידמליד , "ט פש
"א ואנה Hanauצש

הדוהיב37943. והילאעדונ  ןב  הדוהי  ןאנאד , "זןבא  Fezשת ספ

הדוהי37944. םחל  השדח - > הרודהמ   > הדוהיב והילאעדונ  ןב  הדוהי  ןאנאד , "טןבא  ספ Fezסשת



םיכרכ37945.  4 "ד - ) וי "ח , וא  ) א "ר > ופד  > הדוהיב יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  - אדנאל , "ו לקת
"א גרפ Pragueעקת

םיכרכ37946.  4 הדוהיב -  יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  "חאדנאל , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ37947.  4 השדח > - הרודהמ   > הדוהיב יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  "חאדנאל , םילשורינשת

םיכרכ37948.  6 םלשה -  הדוהיב  יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  "דאדנאל , םילשורינשת

םיכרכ37949.  2 םידעומה -  לע  הדוהיב  יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  "אאדנאל , קרבעשת ינב 

םיכרכ37950.  2 הרותה -  לע  הדוהיב  יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  "עאדנאל , קרבשת ינב 

אנינת37951. הדוהיב  יולהעדונ  הדוהי  ןב  לאקזחי  - אדנאל , "ז ירת
"ט בובל Lvovירת

םירועישב37952. ןמלזעדונ  רואינש  "ארגרב , "דעשת מח

םיכרכ37953.  2 םירעשב -  השמעדונ  ןב  שורבוד  - יזנכשא , "ט ירת
"ד השרו Warsawכרת

םיכרכ37954.  2 םירעשב -  הדוהיעדונ  יכדרמ  ןב  ךורב  םיובלדנאמ ,
"דביל םילשוריסרת

בגשמל37955. םיסנעדונ  "פןייד , קרבשת ינב 

ןוירפא37956. קחציהונ  ריאמ  "דשטיוואלימש , שח

הריחבה37957. היבוטהונ  והיעשי  ןב  יבצ  ףסוי  "טרניו , הנויצלשת סנ 

םייחה37958. ןאמילסהונ  ןב  סחנפ  "זףלכ , הילצרהלשת

ללה37959. והילאהונ  ןב  לליה  "גקסופ , ביבא Tel Avivישת לת 

ךלמה37960. ךלמההונ  "והונ  ןוסנוממשת הונ 

ןח37961. דודהונ  בקעי  ןב  דג  חנ  "בביורטנייוו , ישת

םיכרכ37962.  2 בקעי -  ךונחהונ  המלש  ןב  לארשי  בקעי  "ערנרו , םילשורישת

יתביתנל37963. ץרפהונ  ןב  ןתנ  "דיקצינטס , תובוחרסשת

םיקידצ37964. יבצהונ  ןתנ  "טגינק , קרבכשת ינב 

קדצ37965. יולההונ  הידעס  "אודקרימ , יקינולש Salonikaרת

ןויצ37966. סומכהונ  ןב  ןויצ  "ברפוס , הבר Djerbaשת ג'

הזוזמ37967. ןנאש -  יולההונ  השמ  ןב  לאכימ  "דקנארפ , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

ב37968. םולש -  יבצהונ  םולש  ןב  ביל  הדוהי  המלש  - ןהכ , "א צרת
"ה בוקרטויפ Piotrkowצרת

.37969< השדח הרודהמ   > םולש לאפרהונ  ףסוי  ןב  רוכב  והילא  "גןזח , םילשוריסשת

םולש37970. ןהכההונ  םולש  "דלאלוש , ונרוויל Livornoסקת

םולש37971. רשאהונ  ןב  םולש  "סןוסלארזיא , וגקיש Chicagoרת

םולש37972. םולשהונ  ןב  ןמלז  המלש  "בקיסיוט , ןכנימ Munichלרת

םיכרכ37973.  2 םולש -  לאפרהונ  ףסוי  ןב  רוכב  והילא  "דןזח , הירדנסכלא Alexandriנרת

םיכרכ37974.  2 םולש -  קחציהונ  ןב  םהרבא  "הםולש , היצנו Veniceלש

םיכרכ37975.  5 םולש -  ינבהונ  םולש  תבהא  ללוכ  יכרבא  ץבוק 
"אקרב קרבעשת ינב 

המכחב37976. קחציגהונ  ןב  ףסוי  םייאנ , "זןב  "דמשת מח

.37977< השדח הרודהמ   > המכחב קחציגהונ  ןב  ףסוי  םייאנ , "פןב  דולשת

םב37978. ךרובמגהונ  ךורב  ריפכ  "הןודד , םילשוריסשת



ףסוי37979. ןאצכ  יולהגהונ  ןאמשוק  השמ  ןב  אפזוי  "טףסוי  ביבאכשת לת 

.37980< ןמוא המלש  ןוכמ  תרודהמ   > ףסוי ןאצכ  יולהגהונ  ןאמשוק  השמ  ןב  אפזוי  "חףסוי  םיבלעשעשת

שרדמב37981. הכלה  יגהנמו  הגהנהה  רדס  ףסוי -  ןאצכ  גהונ 
ףסוי קחצי יתרופ  "טהדבד , םילשוריעשת

יבצ37982. לארשיהוונ  ןב  ךלמילא  יבצ  "דלשרגיונ , קרבעשת ינב 

.37983< םינורחא םיבותכ   > ןונבל ןמ  םינורחאםילזונ  "דםיבותכ  ןילרבצקת  Berlin

םיכרכ37984.  2 ןמא -  םהרבאירטונ  "דרלסק , םילשוריסשת

תשרומ37985. והילאירטונ  "חגנוי , םילשוריכשת

םיכרכ37986.  2 תובית -  ישאר  הנויןוקירטונ  ןרעטש , ריאמ -  "סןירפלייה , קרבשת ינב 

הכוס37987. ןילבוליונ  ימכח  "סתבישי  קרבשת ינב 

המרב37988. ןהכהתויונ  לאומש  "טןטרגניו , םילשוריכשת

המרב37989. ריאמתיונ  ןב  יבצ  םהרבא  "דסלרסיא , עקת

םיכרכ37990.  2 ןחלושה -  השמחכונ  ןב  לואש  "דןהכה , "דשח מח

סילי37991. ' גנמב תאצמנה  המישרה  )חסונ  יארק  ) יחרזמ השמ  ןב  "ההדוהי  אטשוק Istanbulרת

"ד37992. בח חסונ  םיאנתה -  יכדרמחסונ  ןב  קחצי  ףסוי  "עבונילב , קרבשת ינב 

ןקותמ37993. הבותכ  ןועמשחסונ  "חרשא , ביבאעשת לת 

םיכרכ37994.  2 ןזחל -  גילזחסונ  םייח  ןב  ביל  עשוהי  "גןמאנ , םילשורילשת

סוכויטנא37995. תליגמ  לש  שדח  ירבע  ןתנחסונ  "טדירפ , םילשורימשת

םיכרכ37996.  2 לגרה -  דציכ  "י  שר שוריפ  יתרפאחסונ  "גימלש , םילשוריעשת

הלבקה37997. םיכובנה ע"ד  הרומ  שוריפ  לש  םודק  םייחחסונ  "טיקסבושריו , םילשוריכשת

הריכמ37998. רתיה  רטש  תימושייחסונ  הכלהל  "הןוכמה  "דעשת מח

לארשי37999. לכ  תוללכ  דעב  הרצק  הלפת  העושיחסונ  השמ  ןב  הדוהי  "אהייתפ , םילשורישת

תומבי38000. הרשי -  הייקנאחסונ  תלוס  "טןוכמ  "דעשת מח

הרותל38001. םימוגרתה  לארשיתואחסונ  ןב  םייח  "דרלה , ןילרבפרת

המלשה38002. תרבוח  יברל -  יברלםיעסונ  "סםיעסונ  שת

תלחנ38003. לע  ריאמףסונ  ןב  הדוהי  ןומרא , "גג' ונרוויל Livornoמרת

םיסנםעונ38004. והיתתמ  "בינריט , םילשורילשת

םיכרכ38005.  25 ץרפםעונ -  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  רשכ ,
( ךרוע )

 - "ח ישת
"ד םילשורימשת

םיחא38006. יולהםעונ  ןימינב  ןב  יכדרמ  "גןאמכוה , הנליו Vilnaמרת

א38007. ןח > תרדה  ןוכמ   > םלשה ךלמילא  רזעילאםעונ  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"דןאמפיל דודשאעשת

ב38008. ןח > תרדה  ןוכמ   > םלשה ךלמילא  רזעילאםעונ  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"דןאמפיל דודשאעשת

םיכרכ38009.  9 ךלמילא -  רזעילאםעונ  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"חןאמפיל םילשוריעשת

םיכרכ38010.  2 "ר - > ופד  > ךלמילא רזעילאםעונ  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"חןאמפיל בובל Lvovמקת

םיכרכ38011.  2 "י  - רהמ ינוילג   > ךלמילא רזעילאםעונ  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"הןאמפיל םילשוריעשת

הרות38012. רזעילא -  בודםעונ  םייח  ןב  רזעילא  "בטור , קרבעשת ינב 



א38013. רזעילא -  לארשיםעונ  ןב  איסוז  רזעילא  לוגיטרופ ,
"גםהרבא משת

םירמא38014. דודםעונ  ףסוי  "זםיובלטייט , השמסשת חמשי 

םירפא38015. דודםעונ  םהרבא  ןב  םירפא  "חןאמרב , קרוי New Yorkשת וינ 

םירבד38016. השמםעונ  ןב  הדוהי  דוד  "דשריה , נשת

ףסויםעונ ה'38017. "דןריט , שמששח תיב 

הכרבה38018. השנמםעונ  רלימ , לארשי -  ןב  ךורב  רגה ,
( ךרוע "ט( הפיחסשת

א38019. ןגה -  "הץבוקםעונ  לאונמעסשת

םייחה38020. יבצםעונ  םייח  רתלא  "חסעלזיימ , עשת

דובכה38021. דודםעונ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "גקוטשנייוו , םילשורימשת

םיכרכ38022.  4 תובבלה -  בקעיםעונ  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשורילשת

םיכרכ38023.  6 הכלה -  ךורבםעונ  ןב  ןנחלא  "דדניו , דודשאסשת

תודמה38024. םייחםעונ  ןב  ןתנ  - םרמע , "ו טרת
"ט יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ38025.  6 תוצמה -  םהרבאםעונ  ןב  ץריה  ילתפנ  רמ , ' - צרק "ה סרת
"ב םילשוריערת בוקרטויפ - 

תומשנה38026. בדםעונ  רכששי  רגה ,

אריפש38027. ןוזמה ע"פ ר"נ  תכרב  תבשה -  אביקעםעונ  םהרבא  "וםיובלייא , Lodzצרת זדול '

ג38028. תבשה -  ץינםעונ  ' זיו "טתבישי  תיליעסשת ןיעידומ 

תבשה38029. לאומשםעונ  "דרגרבנירג , קרבנשת ינב 

תבשה38030. םשםעונ  "אםוליעב  םילשוריעשת

תבשה38031. יעובשםעונ  ןולע 

הרותה38032. ףסויםעונ  ןונח , ןמחנ -  רזעילא  "ברלשרה , םילשוריסשת

א38033. הרותה -  תבישיםעונ  "י  עש הרותה  םעונ  ללוכ 
ןרהא "טתודלות  םילשורינשת

םיכרכ38034.  2 הרותה -  םשםעונ  "הםוליעב  "דעשת מח

ארתב38035. אבב  דומלתה -  רשאםעונ  "בדנזירפ , םילשוריפשת

ךויז38036. קחציםעונ  ריאמ  "טשטיוואלימש , ןילקורבעשת

רתסא38037. תליגמ  לאקזחי -  יולהםעונ  ןימינב  ןב  לאקזחי  "פץיבוקשומ , םילשורישת

קחצי38038. קחציםעונ  ןב  הירא  יבצ  "וסרדנס , םילשורילשת

קחצי38039. קחציםעונ  "אלגנישט , קרבפשת ינב 

םיכרכ38040.  2 קחצי -  ךלמילאםעונ  ןב  קחצי  "אךאלוו , םילשוריפשת

םיכרכ38041.  4 ימלשורי -  לאיחיםעונ  ןב  קיזייא  עשוהי  - אריפש , "ג כרת
"ט הנליו Vilnaכרת

ריאמ38042. ריאמםעונ  "טםולבסיוו , עשת

םיכרכ38043.  2 םידגמ -  ריאמםעונ  ןב  ףסוי  "הםימואת , גרבנרינפרת

הרותה38044. דובכו  םידגמ  יולהםעונ  בקעי  ןב  רזעילא  "הץיוורוה , סרת

ךלמ38045. ךלמילאםעונ  ןב  קחצי  "זךאלוו , םילשוריסשת

םיכרכ38046.  2 השמ -  השמםעונ  - ןמענ , "ד קרבשח ינב 

תבש38047. יתיאםעונ  "דםיובלפא , םילשוריסשת



תבש38048. דודםעונ  ןב  ןסינ  "דלביוצ , קרבעשת ינב 

תבש38049. היראםעונ  דוד  ןב  רזעלא  "גלזירב , םילשורינשת

תבש38050. הנביבםעונ  םרכ  תבישי  "י  עש "אללוכ  הנביבעשת םרכ 

םיכרכ38051.  3 תבש -  םייחםעונ  ןב  והילא  "גןייטשקילק , קרבסשת ינב 

םיכרכ38052.  2 תבש -  בקעיםעונ  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשוריסשת

םיכרכ38053.  2 תבש -  יאחויםעונ  לוכשא ,

םיכרכ38054.  4 "ח -  יש ןרהאםעונ  ןב  רואינש  םייח  ףסוי  "ברלטוק , דווקילעשת

א38055. אתיירואד - > אקיפס   > חיש רנבאםעונ  ןב  םעונ  "טירוהז , םילשוריסשת

ב38056. ןנברד - > אקיפס   > חיש רנבאםעונ  ןב  םעונ  "עירוהז , םילשורישת

חיש38057. לאויםעונ  ןועמש  "סךארב , םילשורישת

ג38058. אקיפס - > קפס   > חיש רנבאםעונ  ןב  םעונ  "הירוהז , םילשוריעשת

םיכרכ38059.  2 חיש -  לאומשםעונ  םעוניבא  "גבהי , תילעסשת רתיב 

םיכרכ38060.  2 תוביהלמ > - תוחיש  רצוא   > חיש ןמלזםעונ  המלש  "אןאמדירפ , דווקילעשת

םיכרכ38061.  16 חיש -  ןמלזםעונ  המלש  "הןאמדירפ , דווקילעשת

יל38062. רפסמ  יתדלומ  לאקזחיףונ  לאומש  ןב  השמ  ,רגארפ , ביבא לת 

םיכרכ38063.  2 יכדרמ -  יולהףונ  השמ  יכדרמ  "טץיבוקרב , םילשורימשת

םיכרכ38064.  12 תעד -  םשךפונ  "הםוליעב  "דנשת מח

ילשמ38065. םהרבאךפונ  ןב  השמ  "פרטלאה , בוקרטויפ Piotrkowרת

םיפוצ38066. אבאתפונ  םהרבא  ןב  סחניפ  "אאריפש , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיפוצ38067. ןירבוקמתפונ  המלש  ןב  "לאלצב  בובל Lvovצקת

תישארב38068. םיפוצ -  דבאעתפונ  ןב  המלש  "טהניוות , דאדגב Baghdadלרת

םיפוצ38069. ןואילתפונ  ריסמ  לאיחי  ןב  "דהדוהי  כרת

םיפוצ38070. יסויתפונ  ןב  שריה  יבצ  "השטאח , ןילבוללרת

םימכח38071. תנשמ  םימשב -  יצע  םיפוצ -  דאוועתפונ  ןב  הידעס  רוא , "הןב  הננערנשת

ןישודיקו38072. הפוח  םיפוצ -  לאפרתפונ  ןב  סחנפ  "ויחיבז , םילשוריעשת

תומש38073. , ; תישארב םיפוצ -  יבצתפונ  "טןמטוג , םילשוריעשת

תישארב38074. השדח - > הרודהמ   > םיפוצ דבאעתפונ  ןב  המלש  "טהניוות , הדוהיעשת רוא 

םיפוצ38075. ףסויתפונ  ןב  יכדרמ  "אידאבע , םילשוריפשת

םיכרכ38076.  11 םיפוצ -  השמתפונ  קחצי  ןב  הדוהי  "טקוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ38077.  2 םיפוצ -  השמתפונ  ןב  םייח  "זןאינוי , קרבסשת ינב 

םיכרכ38078.  2 םיפוצ -  םייחתפונ  ןב  קחצי  לאוואפלא , - "בןבא אטשוק Istanbulמש

םיכרכ38079.  2 םיפוצ -  יבצתפונ  ילתפנ  "דיקצבול , שמששח תיב 

םיכרכ38080.  4 םיפוצ -  יבצתפונ  ןתנ  "דגינק , קרבשח ינב 

םיכרכ38081.  2 םיפוצ -  םימחרתפונ  ןב  םלושמ  "וןהכה , םילשוריעשת

םדא38082. םייחרצונ  ביבח  ןב  רוצנמ  רזעילא  ןוהתס ,
"ץדוד הירבט Tiberiasרת

תירבה38083. םרמערצונ  "ביקוהד , םילשוריפשת

םיכרכ38084.  3 דסח -  ןברצונ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "זרדנסכלא  בובל Lvovטרת

הנאת38085. לאקזחירצונ  ןמלז  המלש  "אןמבלג , םילשוריעשת



הנאת38086. המלשרצונ  תעד  "אללוכ  קרבפשת ינב 

"ל)38087. רהמה רתסא ע"פ  תליגמ  לע  שוריפ   ) הלילע ריאיארונ  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

א38088. תולהת -  - ארונ  "ה פרת
"ו הבר Djerbaפרת ג'

ב38089. תולהת -  - ארונ  "ה פרת
"ו הבר Djerbaפרת ג'

תולהת38090. ירודכארונ  ןרוא  "טןמלס , םיאנומשחסשת

םיכרכ38091.  2 תולהת -  לאויארונ  ביעוש , - "דןבא יקינולש Salonikaשח

ויתומלא38092. לארשיאשונ  יבצ  "עואט , םילשורישת

ויתמלא38093. המלשאשונ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

ורבח38094. םע  לועב  יכדרמאשונ  "טגרבנירג , הנבידעשת םרכ 

ןתנוהי38095. ילכ  היראאשונ  רתלא  ןב  לאירזע  ןמלק  "היקסניפ , םילשוריסשת

"ח38096. ירה קחצייאשונ  ןב  םייח  ףסוי  "השורח , "דעשת מח

"ס38097. שה עשוהייאשונ  "פןמרביל , םילשורישת

הבשחמבו38098. הכלהב  היראםיאשונ  םהרבא  "דלייווצרוק , "דשח מח

םיכרכ38099.  2 םעט -  םהרבאןתונ  ןב  קחצי  יתיא  "זרקנש , "דעשת מח

םחל38100. המלשןתונ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ38101.  2 עמדה -  ץשומאזמדזנ  יולה  השמ  ןב  "גלארשי  טרופנרידלקת
Dyhernfurth

םיכרכ38102.  3 ויחא -  )ריזנ  ריזנה  ) דוד "חןהכ , םילשורילשת

םיהלא38103. יולהריזנ  לבייפ  לאקזחי  "הןייטשטור , ןימד Frankfלרת טרופקנרפ 

םיהלא38104. עשוהיריזנ  "פןמדירפ , םילשורישת

לאומש38105. היה  יולהריזנ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבעשת ינב 

השמ38106. תכימסו  םשה  יבצריזנ  ןב  הקלמש  לאומש  ץיוורוה ,
יולה "טשריה  בובלכרת  Lvov

.38107< השדח הרודהמ   > השמ תכימסו  םשה  יבצריזנ  ןב  הקלמש  לאומש  ץיוורוה ,
יולה "טשריה  םילשורימשת

ןושמש38108. ןבריזנ  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "גלאפר  הזיפ Pisaעקת

ןושמש38109. השמתוריזנ  ןב  ןושמש  "דךולב , ןילרב Berlinכקת

הכלה38110. םייחרכזנ  ןב  לאפר  "ואנחוא , ,סרת םלשורי

בהז38111. ךורבםזנ  ןב  ףסוי  "ייצנמלא , ,שת ביבא לת 

םינשייחה38112. לישעהיקזנ  עשוהי  םהרבא  "ורקידמרברד , םילשוריסשת

ןוממ38113. רשאיקזנ  "דץמניטש , עשת

םיכרכ38114.  4 םהרבא -  קחצירזנ  ןב  ןרהא  םהרבא  רזירק ,
"טרזעילא קרבנשת ינב 

םיכרכ38115.  3 םהרבא -  ףסוירזנ  חספ  ןב  גילעז  םהרבא  "טןהארק , דוואקיילעשת

הירא38116. םעוניבארזנ  ןב  הירא  "זןוזדיוד , קרבנשת ינב 

הזוזמ38117. להאה -  לאומשרזנ  להא  "אללוכ  שמשפשת תיב 

רעוועשטידראבה38118. המלשרזנ  "חםלהליו , רימוטיזעשת

בוט38119. םש  לעבה  לאומשרזנ  םהרבא  "אטעיקוב , דבחסשת רפכ 

םייחה38120. והילארזנ  ןתנ  "וטור  קרבנשת ינב 



םייחה38121. ירוארזנ  רגיט ,

הרהטה38122. לבייפרזנ  אגרש  ןב  באז  "וןטור , קרבנשת ינב 

שטירזעממ38123. דיגמה  לאומשרזנ  םהרבא  "אטעיקוב , דבחסשת רפכ 

םיכרכ38124.  6 םידעומה -  ןסינרזנ  "בגרבדלוג , םילשוריעשת

הכולמה38125. והילארזנ  ןתנ  "גטור  קרבסשת ינב 

.38126< הכולמ רזנ   > הנשה שאר  ךלמה  הירארזנ  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  "חגרבדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ38127.  18 ךלמה -  הירארזנ  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  קרבגרבדלוג , ינב 

ןוחצנה38128. םהרבארזנ  ןב  והימרי  םייח  "גגרבסנלפ , הנליו Vilnaמרת

שדקה38129. םהרבארזנ  ןב  המלש  קי , ' "הצנורוג םילשוריצרת

םיכרכ38130.  3 שדקה -  לאיזוערזנ  ןב  לכימ  "טלאיחי  ץינסי Jessnitzעת

םיכרכ38131.  3 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > שדקה לאיזוערזנ  ןב  לכימ  "הלאיחי  םילשוריעשת

שדוקה38132. דודרזנ  ןב  ןועמש  "בםייהנפוא , ןפוא Ofenצקת

םיכרכ38133.  4 שדוקה -  ןתנרזנ  "חןלפק , םילשורילשת

םיכרכ38134.  15 שדוקה -  בילרזנ  הדוהי  ןב  השמ  "הןיזור , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ38135.  6 שדוקה -  םייחרזנ  לארשי  ןב  ןתנ  "דןלפק , םילשורינשת

םיכרכ38136.  5 השדח > - הרודהמ   > שדוקה בילרזנ  הדוהי  ןב  השמ  "טןיזור , "דעשת מח

םיכרכ38137.  2 שארה -  רשארזנ  "הדלפננוז , םילשורילשת

ןחלושה38138. יבצרזנ  ףסוי  "הןומיס , "דעשת שח

ןחלשה38139. חרזרזנ  "בךייר , עשת

החמשה38140. "אםיטוקילרזנ  םילשוריסשת

הרותה38141. המלשרזנ  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ38142.  30 הרותה -  "אץבוקרזנ  םילשוריסשת

םיכרכ38143.  2 הרותה -  הירארזנ  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  "דגרבדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ38144.  7 אינתה -  לאומשרזנ  םהרבא  "זטעיקוב , דבחסשת רפכ 

הליפתה38145. הירארזנ  בד  ןב  ןמלז  ןסינ  "הגרבדלוג , קרבעשת ינב 

הרטעו38146. ןסינרזנ  "פגרבדלוג , םילשורישת

תודומח38147. ןתנרזנ  ןב  שריה  יבצ  "כגנילירטרסאוו , ואלסרברת  Breslau

ףסוי38148. ףסוירזנ  ןב  היבוט  "חןפג , הנטנלטאישת

םיכרכ38149.  4 םידעומ > -  > ףסוי ףסוירזנ  "ברזלל , םילשוריעשת

םיכרכ38150.  2 הרות > -  > ףסוי ףסוירזנ  "סרזלל , םילשורישת

םיכרכ38151.  4 םי -  ריאמרזנ  קחצי  "זיקצשור , ביבא Tel Avivעשת לת 

לארשי38152. בקעירזנ  המלש  ןב  לארשי  "הץיבוניבר , הנליו Vilnaסרת

םידעומו38153. הרותה  לע  לארשי -  השמרזנ  דוד  ןב  לארשי  "אןאמדירפ , םילשורימשת

לארשי38154. והילארזנ  ןתנ  "זטור  קרבנשת ינב 

לארשי38155. עשוהירזנ  "ארגיצנד , קרבעשת ינב 

לארשי38156. לארשירזנ  "זןדס , םילשורינשת

םיכרכ38157.  2 לארשי -  יתבשרזנ  ןב  לארשי  "לןייטשפוה , בופזוי Jozefowרת

םיכרכ38158.  2 לארשי -  ןמחנרזנ  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"עבאז ירוגליב Bilgorajרת



םיכרכ38159.  2 לארשי -  לארשירזנ  רזנ  "גתבישי  ביבאנשת לת 

םיכרכ38160.  6 לארשי -  יבצרזנ  םהרבא  "ברגולק , שמשסשת תיב 

םיכרכ38161.  2 ןהכ -  רימזרזנ  "הןהכ , םילשוריעשת

תועובשה38162. גח  יכדרמ -  ינרותרזנ  "הץבוק  קרב Bene Berakעשת ינב 

םירופ38163. השמ -  דודרזנ  ןב  השמ  "בירזינב , םילשוריפשת

יבצ38164. קחצירזנ  רזעילא  "הרלימ , םילשורימשת

יבצ38165. תורצואמרזנ  םיכמסמו  די  יבתכ  תפוסא 
"זהחפשמה םילשוריעשת

םיכרכ38166.  2 הנשוש -  הדוהירזנ  ןרהא  ןב  השמ  םהרבא  טור ,
"חיולה םילשוריסשת

הדנ38167. המלש -  המלשרזנ  ןב  והילא  "חןהכ , קרבסשת ינב 

אעיצמ38168. אבב  הראפת -  קחצירזנ  תסנכ  "ותבישי  רפסעשת תירק 

חספ38169. ב"ב , הראפת -  תיליערזנ  ןיעידומ  קחצי  תסנכ  "חתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

הליגמ38170. תראפת -  ןסינרזנ  "זגרבדלוג , קרבסשת ינב 

הרות38171. לש  ןסינהרזנ  "פגרבדלוג , םילשורישת

ריזנ38172. םייח -  ןימינבירזנ  םייח  "פםירשכ , םילשורישת

תוירבל38173. ךלמילאחנ  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

בלה38174. ןברק  בקעיחנ  ןב  ריאמ  ןועמש  "בםייאנב , דודשאעשת

ךדסחב38175. יולהתיחנ  היבוט  והיעשי  "הרוטקריד , נשת

םהרבא38176. םייחלחנ  ןב  השמ  םהרבא  "זיקסבשרש , קרוי New Yorkנרת וינ 

ןתיא38177. ביללחנ  הדוהי  ןב  םהרבא  ןתיאל , - "וליכשמ הנליו Vilnaטרת

ןתיא38178. יולהלחנ  אבא  םהרבא  "גןזח , םילשוריסשת

ןתיא38179. ןבלחנ  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "זבקעי  קרבלשת ינב 

א-ב38180. ןתיא -  ףסוילחנ  דג , "עאב  "דשת מח

ןתיא38181. ןתנלחנ  ןב  ןתיא  ראניז ,

ןתיא38182. םיסנלחנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

ןתיא38183. עשילאלחנ  "זיול , םילשוריסשת

םיכרכ38184.  3 ןתיא -  חנלחנ  ןב  םהרבא  "חגרבניו , םילשוריסשת

םיכרכ38185.  2 והילא -  ףסוילחנ  ןב  והילא  ןיקסיד ,

םיכרכ38186.  2 הנומא -  החמשלחנ  םהרבא  ןב  הירא  םוחנ  "וןיבל , קרבעשת ינב 

לוכשא38187. ןהכהלחנ  השמ  ןב  רזוע  "טםייח  ונבוד Dubnoסקת

םיכרכ38188.  2 לוכשא -  לאפרלחנ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

לכשא38189. המלשלחנ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

יכב38190. ףלוולחנ  באז  ןב  רזעלא  "הןהכ , השרו Warsawלרת

העמד38191. יולהלחנ  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "נןייטשפא , השרו Warsawרת

העמד38192. לארשילחנ  ןב  םהרבא  "דםימואת , קי Zaleshchikנרת ' צשילז

העמד38193. החמשלחנ  ןב  שריה  יבצ  "אןגובנלנצאק , הנליו Vilnaפקת

העמד38194. יולהלחנ  בוד  ןב  רזעילא  "חלשימ , בובל Lvovמרת

העמד38195. ריאמלחנ  קחצי  "דדלפאר , השרו Warsawנרת



םיכרכ38196.  2 תעד -  החמשלחנ  םהרבא  ןב  הירא  םוחנ  "אןיבל , קרבעשת ינב 

םיכרכ38197.  3 תירבה -  עשוהילחנ  ןב  לישנא  רשא  "דץכ , לשת

תועמדה38198. לטייפלחנ  אגרש  ןב  בד  םייח  "דץיבוניבר , םילשורישח

םיברעה38199. השמלחנ  ןב  ףסוי  "זיקצינטנויפ , השרו Warsawכרת

םיכרכ38200.  3 דרז -  םחנמלחנ  סחנפ  ןב  לאפר  בד  "זדנבאנוז , קרבמשת ינב 

ןישודיק38201. ןסוח -  החמשלחנ  םהרבא  ןב  הירא  םוחנ  "דןיבל , קרבעשת ינב 

הרומת38202. תוחנמ , םיחבז , המכח -  החמשלחנ  םהרבא  ןב  הירא  םוחנ  "דןיבל , קרבשח ינב 

םיכרכ38203.  2 ארקיו - ) תומש , < ) בקעי ילחנ   > הדואי ב יחלחנ  בקעי  ןב  הדוהי  - זיג , "ה ערת
"ו םילשוריצרת

םיכרכ38204.  2 קבי -  רעבלחנ  לארשי  "זןמרביל , עשת

הדוהי38205. ןאמפיללחנ  רזעילא  ןב  הדוהי  ץישפיל ,
"גיולה בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ38206.  2 קחצי -  לארשילחנ  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
רסיא

 - "ב לרת
"ד הנליו Vilnaמרת

םיכרכ38207.  3 קחצי -  רמתיאלחנ  ןב  קיזייא  קחצי  "גםיובנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ38208.  4 םילשורי > - ןוכמ   > קחצי לארשילחנ  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"ברסיא םילשוריעשת

אעיצמ38209. אבב  תועושי -  החמשלחנ  םהרבא  ןב  הירא  םוחנ  "בןיבל , קרבעשת ינב 

השמ38210. ןמחנלחנ  ןב  השמ  "ושניירק , הנליו Vilnaמרת

עבונ38211. קחצילחנ  "לןמרבליז , םילשורישת

הדע38212. היעשילחנ  והילא  "םןהכה , דשת

ןדע38213. ןושמשלחנ  ןב  לאפר  "זןודרוג , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ38214.  8 ךינדע -  ןבוארלחנ  ןב  ןד  "בבוסנח , קרבעשת ינב 

םיכרכ38215.  2 זפ -  לאומשלחנ  ןב  השמ  ןולא  םולש , "דרב  םילשוריעשת

םימודק38216. לאפרלחנ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  םילשוריסשת

םימודק38217. שריהלחנ  יבצ  ןב  ביל  הדוהי  "גסקוד , רבונה Hanoverירת

.38218( רבדמב - תישארב  - ) םימודק םירפאלחנ  ןב  קחצי  םהרבא  רחש , ןב 
"ביכדרמ םימודקעשת

םיכרכ38219.  2 םימודק -  אביקעלחנ  קחצי  ןב  םוחנ  הירא  - יקצבול , "א צרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowצרת

קרוש38220. לחנ  לוכשא , לחנ  םימודק , לחנ 
לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,

היחרז "טקחצי  השרו Warsawמרת

קרוש38221. החמשלחנ  ןמחנ  םהרבא  "טרלדנהצייו , םילשורימשת

קרוש38222. ןושמשלחנ  "וןמטלא , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ38223.  2 קרוש -  לאפרלחנ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  "דשח מח

םיכרכ38224.  17 המלש -  בקעילחנ  ןב  המלש  "אילאירא , םילשוריעשת

םיכרכ38225.  2 תובאהלחנ -  תלחנ  תסנכה  תיב  ימינפ  "וןולע  ביבאכשת לת 

עשוהיל38226. עשוהיהלחנ  "אןיצנוצ , אטשוק Istanbulצת

לארשיל38227. השמהלחנ  לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "ורנביה , בובל Lvovלרת

םיכרכ38228.  2 לארשיל -  יולההלחנ  לאומש  ןב  באז  לארשי  "בץיוורוה , םילשורימרת



םיכרכ38229.  3 לארשיל -  רזעילאהלחנ  ןב  השמ  לארשי  "בןזח , הירדנסכלא Alexandriכרת

הדמח38230. ץראו  לארשיל  יולההלחנ  לאומש  ןב  באז  לארשי  "טץיוורוה , םילשוריכשת

ביבא38231. םייחילחנ  רחש  "זירתע , םילשוריסשת

הנומא38232. חנילחנ  ןב  יבצ  רזעילא  "הןאמלגיצ , ןילבול Lublinצרת

הנומא38233. יבצילחנ  ןתנ  "זגינק , ביבאכשת לת 

הנומא38234. שריהילחנ  יבצ  ןב  והיתתמ  קחצי  אירול ,
( טקלמ "ה( םילשורילשת

םלוע38235. ידוסי  הנומא -  קחציילחנ  ןב  ריאמ  "דהנימ , "דשח מח

םיכרכ38236.  8 הנומא -  םירוחבהוילחנ  םיכרבאה  תרובח  ןואטב 
אקניפס "חידיסחד  קרבמשת ינב 

םיכרכ38237.  15 הנומא -  ראבילחנ  םינאלס  ידיסח  תודסומ  ץבוק 
"בםהרבא םילשורימשת

םיכרכ38238.  3 ןומסרפא -  לאפרילחנ  "חםזלב , םילשוריסשת

םיכרכ38239.  2 דג -  אב  ףסויילחנ  דג , "האב  םילחנסשת

םיכרכ38240.  2 שדחה -  דג  אב  ףסויילחנ  דג , "אאב  םילחנעשת

ןכדועמה38241. דג  אב  ףסויילחנ  דג , "זאב  םילחנעשת

םיכרכ38242.  7 הניב -  תודיסחילחנ  ירפסו  םיארי  ירפסמ  "הטקל  "דסשת מח

שבד38243. יולהילחנ  החמש  ןב  בד  קחצי  "זרגרבמב , ןימד Frankfכרת טרופקנרפ 

שבד38244. יולהילחנ  אביקע  ןב  ביל  הדוהי  "זהירא  ידורב Brodyסרת

שבד38245. אגרשילחנ  ןב  רב  בוד  לאטספיליפ ,
"בשובייפ ןילרב Berlinצקת

שבד38246. קחציילחנ  םהרבא  "חףוקסורג , םילשוריסשת

שבד38247. בלסרבמילחנ  החמש , ןב  "חןמחנ  םילשוריסשת

שבד38248. רבילחנ  בוד  "דרגניזלש , בובל Lvovכרת

םיכרכ38249.  2 שבד -  המלשילחנ  דוד  ןב  לאומש  "טןאמדירפ , ,פרת בובל

םיכרכ38250.  5 שבד -  המלשילחנ  דוד  "חןייטש , םילשורינשת

םיכרכ38251.  2 שבד -  ןהכהילחנ  אגרש  ןב  דוד  "בןמליו , Lakewooנשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ38252.  4 שבד -  יולהילחנ  דוד  "פרגרבמב , "דשת מח

םיכרכ38253.  4 העד -  לאומשילחנ  יכדרמ  ןב  ןמחנ  "וןייטשלדא , םילשוריעשת

םיכרכ38254.  3 תעד -  תעדילחנ  ילחנ  ינרות  "בזכרמ  ןוטסזלטסשת

א38255. םייח -  השמילחנ  בקעי  ןב  ןולובז  םייח  "פ , "חלרח ןויצל Rishonישת ןושאר 

עשוהי38256. עשוהיילחנ  "אםיובסקוב , םילשוריסשת

םימ38257. ןנחויילחנ  השמ  "גדלעפנעש , םילשוריכשת

םימ38258. םייחילחנ  ןב  ריאמ  בקעי  "גאוודאפ , השרו Warsawמרת

םימ38259. הדוהיילחנ  השמ  "אףסוי , םילשוריפשת

םיכרכ38260.  3 םימ -  יכדרמילחנ  םירפא  ןב  רזעילא  "חגרובזניג , נשת

םיכרכ38261.  4 יבצ -  ןהכהילחנ  לשרה  יבצ  "הןהאק , ןילקורבעשת

םיכרכ38262.  4 "ס > - שה תודגא   > יבצ ןהכהילחנ  לשרה  יבצ  "בןהאק , ןילקורבעשת

.38263< השדח הרודהמ   > ןמלזלאילחנ המלש  ןב  קחצי  "וראיורב , םילשוריעשת

דודלאילחנ38264. בקעי  ןב  דג  חנ  , - "ביורטנייוו , שת ]

םיכרכ38265.  2 ןמלזלאילחנ -  המלש  ןב  קחצי  "בראיורב , םילשורימשת



.38266< - תידרח תורפסלו  תיתרות  העדותל  ףסאמ   > לאילחנ
םיכרכ "גץבוק3  לשת

םיכרכ38267.  2 "אץבוקםילחנ -  משת

"י38268. בא עשוהיתלחנ  ןב  והילא  םימואת , - לקנרפ
"זלשה ירוגליב Bilgorajצרת

תובא38269. ףלוותלחנ  באז  ןב  רסיא  "ולארשי  הבלסיטרבכרת

תובא38270. המלשתלחנ  ןב  ןמלז  םלושמ  "אןהכה , עקת

א38271. תובא -  הנויתלחנ  רבוד  ןב  יול  "דיקסניצבוא , הנליו Vilnaנרת

תובא38272. ריאמתלחנ  ןב  הדוהי  ןומרא , "זג' ונרוויל Livornoלרת

תובא38273. ןוששתלחנ  תחפשמ  תיבמ  םיזנג  "זתפוסא  םילשוריסשת

בול38274. תודהי  יגהנמ  תובא -  קחציתלחנ  ןב  והילא  "זןוטיב  היריבסשת

תובא38275. היחתפתלחנ  "חןיקנמ , ןולקשאסשת

םינב38276. ינבל  די  תובא -  ,תלחנ  יחימע ביל -  הירא  ןב  היחתפ  ןיקנמ ,
"חהדוהי ןולקשאסשת

.38277< השדח הרודהמ   > תובא הדוהיתלחנ  ןב  קחצי  "גלאנברבא , ןולקשאעשת

תובא38278. ןהכהתלחנ  הדוהי  ןהכה -  היקזח  "חןיבר , םילשוריעשת

א38279. ןמית -  יגהנמ  ישרש  תובא -  דודתלחנ  ןב  ףסוי  "חירבצ , דעלאעשת

םיכרכ38280.  2 תובא -  והילאתלחנ  ןב  לאומש  השמ  ןבל , - "והדש םילשוריפרת

םיכרכ38281.  3 תובא -  השמתלחנ  ןב  םהרבא  "היולב , קרבסשת ינב 

םיכרכ38282.  3 תובא -  והילאתלחנ  ןב  "גריאמ  ,צרת עראמוטאס

םיכרכ38283.  7 תובא -  םייחתלחנ  ןב  ףסוי  "ושאשמ , םילשורילשת

םיכרכ38284.  6 תובא -  ןמיתתלחנ  יגהנמב  ינרות  "דץבוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ38285.  2 תובא -  םייחתלחנ  "אירוח , הברכשת ג'

םיכרכ38286.  3 ץינ > - ' זיו  > תובא תובאתלחנ  תלחנ  "דןוכמ  "דעשת מח

קחצי38287. ןוקתו  תובא  םהרבאתלחנ  ןב  קחצי  "טטאיירוק , ונרוויל Livornoנרת

םהרבא38288. ךלמילאתלחנ  םהרבא  "דןייטשדלוג , שח

םהרבא38289. לאיחיתלחנ  םהרבא  "הרגרבמל , דודשאעשת

םיכרכ38290.  4 םהרבא -  עשוהיתלחנ  ןב  אבא  םהרבא  "זלצרה , םילשוריסשת

םיכרכ38291.  8 םהרבא -  םהרבאתלחנ  ןב  רזעילא  "דסעיילאפ , קרבעשת ינב 

קחצי38292. םהרבא  קחציתלחנ  םהרבא  "בןיילק , קרבלשת ינב 

ןדא38293. דודתלחנ  םהרבא  "טקינזינ , לואירטנומעשת

ןרהא38294. היראתלחנ  השמ  ןב  ןרהא  "איקסבלימ , ואדיוטנומישת
Montevideo

ןרהא38295. לפאקתלחנ  בקעי  "דסיורק , "דשח מח

ןרהא38296. בקעיתלחנ  ריאמ  ןב  ןרהא  "בץיבוטלז , משת

םיכרכ38297.  3 ןנחלא -  לאקזחיתלחנ  ןנחלא  "דןרוהניא , תובוחרסשת

והילא38298. ןהכהתלחנ  והילא  "ברצינשוד , קרבסשת ינב 

רזעילא38299. רזעילאתלחנ  והיקזח  "אןהאק , םילשורילשת

םינומא38300. םחנמתלחנ  ןב  לאנתנ  "זגרובצאק , םילשוריטשת

םירפא38301. ףסויתלחנ  ןב  םירפא  "נךלוו , קרבשת ינב 

םירפא38302. יבצתלחנ  ףסוי  ןב  רזעילא  םירפא  "אןומיר , םילשוריצרת



םירפא38303. םהרבאתלחנ  "דיתשינבנב , הירבטשח

םיכרכ38304.  3 םירפא -  קחציתלחנ  יול  ןב  לשיפ  םירפא  "אדיגמ , קרבפשת ינב 

הירא38305. שיביילתלחנ  הירא  "טךאברעיוא , קרבנשת ינב 

ארתב38306. אבב  והילא -  הירא  דואווקילתלחנ  וזועו  ושרד ה ' "בתרובח  דווקילסשת

רשא38307. בילתלחנ  הדוהי  ןב  רשא  "בתוילגרמ , קרוי New Yorkערת וינ 

רשא38308. לישנאתלחנ  רשא  "נסכנ , םילשורישת

ןימינב38309. ןולובזתלחנ  ןב  םחנמ  ןימינב  "זןאמצראווש , םילשוריפרת

ןימינב38310. רזעלאתלחנ  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  ראיורב ,
"טבקעי שקפ Paksמרת

םיערז38311. םירוכיב , ןימינב -  הדוהיתלחנ  ןב  ןימינב  "ורגרבלייצ , םילשוריעשת

םיכרכ38312.  17 ןימינב -  ךורבתלחנ  ןב  ןימינב  "הןיקצורוס , ןוטסזלטסשת

םיכרכ38313.  2 ןימינב -  ןורכזתלחנ  "דרפס  םילשוריסשת

םיכרכ38314.  2 ןימינב -  היראתלחנ  ןב  רזעלא  ןב  ףלוו  ןימינב  וול ,
"זביל םילשוריסשת

םיכרכ38315.  2 ןימינב -  יולהתלחנ  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "טבלרב , הוקתמשת חתפ 

םיכרכ38316.  4 ןימינב -  )תלחנ  וילע  ) באז ןימינב  "דטקידנב , הפיחשח

ןמינב38317. באזתלחנ  ןימינב  קחצי  יזנכשא , ןמפיל 
רזעילא ןב  "בףלוו  םדרטשמאמת

Amsterdam

ךורב38318. ריאמתלחנ  לאומש  ןב  ךורב  "ויקסבאל , השרו Warsawנרת

ךורב38319. בקעיתלחנ  ןב  טידנב  ךורב  "בןאמסקילג , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ךשנ38320. והזיא  בהזה , ךורב -  ךורבתלחנ  "פסייוו , שת

לאירבג38321. ןועמשתלחנ  ןב  לאירבג  "םאראיימ , קרבדשת ינב 

דג38322. דגתלחנ  "ויזר , ןויצעמשת רינ 

שבד38323. לאומשתלחנ  ןב  ןימינב  דוד  רעכאזיירב ,
"טיולה םילשוריסשת

שבד38324. יולהתלחנ  לאומש  ןב  ןימינב  דוד  רכזיירב ,

םיכרכ38325.  4 שבד -  יתבשתלחנ  "חץטישפיל , ןודנולסשת

תומש38326. תישארב , דוד -  יבצתלחנ  ןב  דוד  - םייהנפוא , "ב צרת
"ד ןאילקב Becleanצרת

.38327< השדח הרודהמ   > דוד השמתלחנ  ןב  לבט  דוד  "טןיבור , םילשורימשת

דוד38328. לאויתלחנ  "גרמא , קרבעשת ינב 

םיכרכ38329.  5 דוד -  השמתלחנ  ןב  לבט  דוד  "זןיבור , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ38330.  5 ןד -  ןוילעתלחנ  שרדמ  תיב  - תבישי  "ח קרבעשת ינב 

םיכרכ38331.  7 לאינד -  ףסויתלחנ  לאינד  "ק , "בשרהמ תיליעפשת ןיעידומ 

.3833262  - 1 - ץבוקתלחנ ה - ' "ד עשת
"ט תיליעעשת ןיעידומ 

ינושרגה38333. ףזויתלחנ  ןב  םהרבא  ןושרג  "חרגרבדלוג , ןצרבד Debrecenצרת

המכחה38334. ףסויתלחנ  םייח  "אסיוו , שמשפשת תיב 

תובותכ38335. תומבי  יולה -  ךורבתלחנ  ןב  יולה  בד  ףסוי  בקעי  "חשיש , קרבנשת ינב 

יולה38336. ןנחלאתלחנ  "דהכרב , תיליעעשת ןיעידומ 



םיולה38337. יכדרמתלחנ  ךורב  ןב  גילז  רב  בוד  ץיוורוה ,
"חיולה םילשורישת

"ד38338. בח רה  תודיסחתלחנ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "חבח "דסשת בח רפכ 

יברה38339. לש  הלחנה  "ד -  בח רה  "דתלחנ  בח רה  תלחנ  "טדעו  יכאלמעשת תירק 

ארתב38340. אבב  דומלתה -  באזתלחנ  דוד  ןב  השמ  ריאי  "טףלוו , םילשוריסשת

באז38341. באזתלחנ  "דףלוו , "דשח מח

.38342< תינמרג  > באז באזתלחנ  "גףלוו , ןלקפרת

םיכרכ38343.  2 באז -  היראתלחנ  הדוהי  ןב  ריאמ  קחצי  "דץבעי , קרבסשת ינב 

םייח38344. השמתלחנ  עשוהי  ןב  םייח  ץיוורוה ,
יולה "בםהרבא  ףרודסמרהליופת

Wilherms

םייח38345. חנתלחנ  ביל  הדוהי  ןב  יולה  םייח  "הכ"ץ , ביבאנשת לת 

םייח38346. ירזועתלחנ  דוד  ןב  םייח  יבר  "ערכזל  קרבשת ינב 

םייח38347. םייחתלחנ  ןבואר  "טןארמיאמ , םילשוריעשת

ינש38348. םייח  השמתלחנ  עשוהי  ןב  םייח  ץיוורוה ,
יולה "דםהרבא  ףרודסמרהליועת

Wilherms

השמח38349. קחציתלחנ  ןב  השמ  םייח  "טיקסניטסוג , קרוי New Yorkשת וינ 

הדוהי38350. לקייחתלחנ  םייח  ןב  לדיא  הדוהי  "אןוסלדיא , קרוי New Yorkישת וינ 

םירדנ38351. הדוהי -  השנמתלחנ  הדוהי  ןב  הירא  "דןמדירפ , דעלאשח

הדוהי38352. "מתלחנ  "השח דודשאעשת

הדוהי38353. הדוהיתלחנ  "פיליושאלמש , שת

עשוהי38354. יולהתלחנ  באז  ןב  ףסוי  "סיקסבוקטוק , רימוטיז Zhitomirרת

עשוהי38355. קילאפתלחנ  עשוהי  ןב  ןושרג  "דרצרוק , בובל Lvovצרת

עשוהי38356. העושיתלחנ  ןב  ןועמש  "דרזכיבא , "דשח מח

עשוהי38357. לאויתלחנ  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  "חץיבוניבר , קרוי New Yorkצרת וינ 

עשוהי38358. בקעיתלחנ  ןב  לשה  עשוהי  - יתרפא , "ד ירת
"ו םילשורילשת  - Lvov בובל

םיכרכ38359.  2 עשוהי -  לאיחיתלחנ  ןב  קיזייא  עשוהי  "אאריפש , השרו Warsawירת

םיכרכ38360.  7 עשוהי -  ףסויתלחנ  ןב  עשוהי  "דילובנטסא , םילשוריעשת

םיכרכ38361.  2 עשוהי -  אגרשתלחנ  ןב  ןאמשוק  עשוהי  רנאידוו ,
"נשבייפ רת

םיכרכ38362.  2 באז -  לאוי  ףלאוותלחנ  באז  לאוי  "חןייטשטטאלג , משת

א38363. ףסוי -  תלחנ 
הירא ןב  אפיל  היננח  ףסוי  שלזיימ ,

"גהדוהי ל ערת

א38364. ףסוי -  ףסויתלחנ  ןב  רזעילא  יכדרמ  "גרבורגנרא , בונרו Vranov Nadצרת
Top

ףסוי38365. יבצתלחנ  ףסוי  "דרבוב , ביבאשח לת 

תומבי38366. ףסוי -  ףסויתלחנ  תלחנ  "דללוכ  "דשח מח

א38367. השדח - > הרודהמ   > ףסוי ףסויתלחנ  ןב  רזעילא  יכדרמ  "טרבורגנרא , קרבעשת ינב 

םיכרכ38368.  5 ףסוי -  יולהתלחנ  באז  ףסוי  "טץיבופיל , ביבאכשת לת 

םיכרכ38369.  3 ףסוי -  העושיתלחנ  ןב  ףסוי  ןב  "זלאומש  ןגנשת תמר 



םיכרכ38370.  2 ףסוי -  שוביילתלחנ  הירא  וב  ףסוי  "חלעכייטש , ןילקורבמשת

םיכרכ38371.  2 לאקזחי -  ןהכהתלחנ  ףסוי  הנוי  ןב  לאקזחי  "איורטנרא , םילשוריעשת

בקעי38372. ןנחלאתלחנ  ןב  בקעי  עשוהי  "גןירפלייה , הבודפ Paduaפש

"ר>38373. ופד  > בקעי ןרהאתלחנ  ןימינב  ןב  בקעי  - קינלוס , "ט צש
בוקרק Cracowת"ב

םהוש38374. ינבא  בקעי -  ןמלזתלחנ  הירמש  לאפר -  ןב  םהרבא  בקעי 
םהרבא בקעי  "בןב  בובל Lvovכרת

בקעי38375. והילאתלחנ  ןב  ריאמ  בקעי  ' ןאמליפש , "ז יקינולש Salonikaטרת

בקעי38376. יולהתלחנ  םהרבא  ןב  בקעי  ץיוורוה ,
"מאנליוומ הנליו Vilnaרת

בקעי38377. ספעשמתלחנ  יכדרמ  ןב  "חבקעי  םילשוריסרת

בקעי38378. ךורבתלחנ  ןב  בקעי  "גגרובמיונ , טריפ Fuerthנקת

.38379< הלחנ תיראש   > בקעי ךורבתלחנ  ןב  בקעי  ןמלז  ןאמרדירפ ,
"דיכדרמ קרוי New Yorkערת וינ 

בקעי38380. םהרבאתלחנ  ןב  הדוהי  ןמלז  קוסאב ,
"גיכדרמ הנליו Vilnaצרת

בקעי38381. בקעיתלחנ  םייח  "בלטפש , בושטידרב Berdichevערת

בקעי38382. רבלסאזתלחנ  ןרהא  ןב  לפוק  "ובקעי  ךבצלוז Sulzbachמת

בקעי38383. ארזעתלחנ  ןב  בקעי  ךורב , "הןב  םילשוריעשת

תוליגמ38384. בקעי -  בקעיתלחנ  "הדיויד , עשת

בקעי38385. קחציתלחנ  ןב  בקעי  םהרבא  "גןמדירפ , םילשוריעשת

.38386< השדח הרודהמ   > בקעי קחציתלחנ  ןב  בקעי  םהרבא  "סןמדירפ , םילשורישת

בקעי38387. לארשיתלחנ  ןב  בקעי  םהרבא  "ביקצנמאק , הנליו Vilnaצרת

ב38388. בקעי -  בקעיתלחנ  "בקינלצ , "דעשת מח

.38389< השדח הרודהמ   > בקעי והילאתלחנ  ןב  ריאמ  בקעי  "הןאמליפש , םילשוריעשת

בקעי38390. םהרבאתלחנ  ןב  בקעי  "דרואינש , הרדחעשת

בקעי38391. באזתלחנ  םחנמ  םילשוריהעשתןמסיוו ,

םיכרכ38392.  7 בקעי -  השמתלחנ  בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , בובל Lvovמרת

םיכרכ38393.  3 בקעי -  ןרהאתלחנ  ןימינב  ןב  בקעי  "גקינלוס , םילשורינשת

םיכרכ38394.  3 בקעי -  השמתלחנ  ןב  דוד  בקעי  "זקינמה , םילשורימשת

םיכרכ38395.  2 בקעי -  בקעיתלחנ  "הגרבסיז , הכרבסשת רה 

םיכרכ38396.  5 בקעי -  םייחתלחנ  בקעי  "דלסמא , נשת

םיכרכ38397.  2 בקעי -  בקעיתלחנ  "הןייטשנרוב , םילשוריעשת

עשוהי38398. בקעי  םירפאתלחנ  ןב  עשוהי  בקעי  ןאמורפ ,
"טלשיפ םילשוריישת

תוצילמ38399. בקעי  ןזינגמתלחנ  ילתפנ  ןב  "בבקעי  םדרטשמאית
Amsterdam

םיכרכ38400.  2 הרותה -  לע  בקעי  השמתלחנ  בקעי  ןב  בקעי  "בםיוברברול , םילשוריכשת

םיכרכ38401.  2 קחצי -  ,תלחנ  רניטקיט  ) יבצ קחצי  יקציטאימעס ,
( "בלדייז םילשוריכשת

םיכרכ38402.  3 קחצי -  קיזייאתלחנ  קחצי  ןב  םהרבא  "הדיגי , סשת

םחורי38403. םחוריתלחנ  ןב  ןמלז  רסיא  "טקילרוג , סשת



ןיטיג38404. לארשי -  ריאמתלחנ  לארשי  "דסייוו , הפיחסשת

םירדנ38405. לארשי -  באזתלחנ  דוד  ןב  השמ  ריאי  "זףלוו , םילשוריסשת

לארשי38406. אנכשתלחנ  םולש  ןב  לארשי  "אןאמדירפ , ,ישת קראי וינ 

םיכרכ38407.  2 לארשי -  ןרהאתלחנ  ןב  לארשי  "טרלה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ38408.  3 לארשי -  לאירבגתלחנ  ןב  ילתפנ  לארשי  "פסיורק , קרבשת ינב 

רכששי38409. המלשתלחנ  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  "דןאמרטוג , תיליעשח רתיב 

ןהכ38410. לפאקתלחנ  "זאנהכ , ןודנוללשת

םיכרכ38411.  3 יול -  ילויתלחנ  ןבא  יסא  "ביולה , םילשוריסשת

ריאמ38412. לאיחיתלחנ  ריאמ  םייח  "זאריפש , קרבסשת ינב 

םיכרכ38413.  4 םימ -  לאיחיתלחנ  םייח  ןב  ריאמ  ףסוי  "דרנדר , דווקילסשת

החונמ38414. ןורכזתלחנ  "נרפס  דודשאשת

הטוס38415. הצקומ , האצוה , השנמ -  ךונתלחנ  "זימילשרוא , קרבסשת ינב 

יכדרמ38416. ישתלחנ  ןב  יכדרמ  "טחבס , קרבעשת ינב 

השמ38417. לאירבגתלחנ  ןב  םייח  השמ  "ססקאווירט , השרו Warsawרת

תוכרב38418. תוכלה  השמ -  ןויצתלחנ  ןב  םולש  "דןמלפ , קרבשח ינב 

םיכרכ38419.  5 השמ -  השמתלחנ  לאיזוע  "גןייטשטור , םילשוריסשת

םיכרכ38420.  3 דוד -  השמ  רודגיבאתלחנ  ןב  דוד  השמ  "ארעב , סרייאעשת סונאוב 

יבצ38421. תרטע  ןסינ  ןסינתלחנ  "גרקפ , דודשאסשת

ילתפנ38422. באזתלחנ  סחנפ  ןב  ילתפנ  - יולה , "א נרת
"ב הבלסיטרב Bratislavaנרת

רודה38423. אישנ  "דתלחנ  בח ידיסח  - תדוגא  "א "דפשת בח רפכ 

םימלוע38424. הנויתלחנ  םהרבא  ןב  לאומש  "בןינווי , השרו Warsawמרת

םיכרכ38425.  3 ארזע -  םולשתלחנ  ןב  ארזע  "דהיאדה , םילשורימשת

.38426< המכחל תוארפרפ   > לאירזע יולהתלחנ  לאירזע  ןב  "זסחניפ  ונדורג Grodnoעקת

לאירזע38427. ןועמשתלחנ  ןב  לאירזע  "טןירג , צרת

לאירזע38428. רכששיתלחנ  ןב  גילז  לאירזע  ןייטשנלרק ,
"גבוד ירוגליב Bilgorajערת

לאירזע38429. בקעיתלחנ  השמ  ןב  קחצי  םייח  "חקילאמ , הרמ Satu Mareצרת וטס 

לאירזע38430. "לתלחנ  גס שטיל  לאירזע  םיובנזור , - "משטיל הבלסיטרב Bratislavaשת

.38431< השדח הרודהמ   > לאירזע ןועמשתלחנ  ןב  לאירזע  "וןירג , םילשוריעשת

םיכרכ38432.  2 לאירזע -  יולהתלחנ  השמ  ןב  לאירזע  "איזנכשא , רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ38433.  4 ימע -  םחוריתלחנ  ןב  קחצי  לאונמע  גרבסורג ,
"גלשיפ םילשורילשת

א38434. סחניפ -  םהרבאתלחנ  סחניפ  "בסרעיימ , קרבנשת ינב 

סחנפ38435. סחנפתלחנ  ןב  קחצי  "וקנאלב , ןילשוריעשת

סחנפ38436. סחנפתלחנ  ןב  לדנמ  םחנמ  "טאקצרעה , ןילקורבסשת

.38437< תשרופמ ןק   > יבצ והילאתלחנ  ןב  יבצ  "גרכאמטוג , בובללרת  Lvov

יבצ38438. ןבוארתלחנ  ןב  יבצ  שבייפ  םלושמ  "בסורג , קרוי New Yorkשת וינ 

יבצ38439. קחציתלחנ  ןב  הדוהי  יכדרמ  "גרעיילב , ןודנולסשת



יבצ38440. באזתלחנ  יבצ  "דיילאפ , "דשח מח

יבצ38441. ןהכהתלחנ  ףסוי  ןב  יבצ  "אכ"ץ , היצנו Veniceכת

יבצ38442. רודגיבאתלחנ  ןב  שריה  יבצ  "הבוחלוא , תיליעסשת ןיעידומ 

יבצ38443. והילאתלחנ  ןב  יבצ  "חרכאמטוג , םילשוריסשת

יבצ38444. רזעילאתלחנ  םחנמ  ןב  הדוהי  יבצ  "וסקופ , סשת

יבצ38445. השמתלחנ  ןב  יבצ  חנ  "זןאמלוא , הרמ Oradeaצרת האידרוא 

יבצ38446. יבצתלחנ  ןושרג  "בטלבדלוג , יסנומעשת

שידיא38447. יבצ -  רהוזתלחנ  "גםוגרת  ץיוואונרעשטכרת

יבצ38448. ןועמשתלחנ  ןב  יבצ  "טירוח , תורדשסשת

הדנ38449. יבצ -  לאומשתלחנ  ןב  יבצ  "ארכזיירב , םילשוריפשת

םיכרכ38450.  3 יבצ -  יבצתלחנ  ןב  הילדג  "סרדלפ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ38451.  2 יבצ -  ןושמשתלחנ  ןב  שריה  יבצ  רריפ , היצנו Veniceת"כךוט 

םיכרכ38452.  7 יבצ -  היראתלחנ  יבצ  ןב  באז  םירפא  "טןיילק , םילשוריסשת

םיכרכ38453.  29 יבצ -  תודיסחהתלחנ  תנשמל  המב  ץבוק 
"טהיתודלותו קרבמשת ינב 

םיכרכ38454.  3 יבצ -  סחנפתלחנ  ןב  ביל  הדוהי  רזעלא  "סרטניפ , שת

םיכרכ38455.  3 יבצ -  שריהתלחנ  רניבר  "אןוכמ  "מצרת דפפ

םיכרכ38456.  2 יבצ -  שריהתלחנ  יבצ  "דאנהכ , סשת

םיכרכ38457.  2 יבצ -  השמתלחנ  יבצ  "זןמייס , םילשוריעשת

םיכרכ38458.  4 יבצ -  םהרבאתלחנ  ןב  יבצ  "ושנפ , םילשוריעשת

ןבואר38459. דודתלחנ  ןב  ןבואר  םוחנ  "ברקסלפ , אקארקפרת

ןבואר38460. יולהתלחנ  םהרבא  ןב  "לןבואר  ןימד Frankfקת טרופקנרפ 

לאפר38461. )תלחנ  וילע  ) לאפר "בבהובא , קרבעשת ינב 

םיכרכ38462.  4 העבש -  יולהתלחנ  השמ  דוד  ןב  - לאומש  "ז כת
"ח כת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ38463.  3 םלשה > -  > העבש יולהתלחנ  השמ  דוד  ןב  "ולאומש  קרבסשת ינב 

האמ38464. תב  העבש  רשא אתלחנ  "אןילביר , ןגלשת תמר 

םיכרכ38465.  6 הדש -  ןרהאתלחנ  ןב  םייח  יתיא  ןרהא , "גןב  םילשוריסשת

םיכרכ38466.  5 יש -  קחציתלחנ  לאומש  "עהפי , םילשורישת

ןושלה א38467. תרימש  המלש -  ינרותתלחנ  "הץבוק  קרבנשת ינב 

המלש38468. ריאמתלחנ  ןב  המלש  "גןאמזיו , תוביתנעשת

לאומש38469. הימחנתלחנ  ןב  בוד  לאומש  "הדמלמ , ןדיק Kedainiaiצרת

לאומש38470. ןבוארתלחנ  ןב  לאומש  הימחנ  "גןייטשדלוג , םילשוריעשת

ןועמש38471. חרזתלחנ  ןב  ןועמש  "זיחרז , הנליו Vilnaנרת

.38472< ןרהא ןורכז   > ןועמש םהרבאתלחנ  ןב  ןועמש  "דיזנכשא , סשת

ןועמש38473. ןועמשתלחנ  "דףסוי , "דשח מח

ןועמש38474. ןועמשתלחנ  "דןרטש , "דשח מח

םיכרכ38475.  2 ןועמש -  ןהכהתלחנ  ריאמ  ןב  ןועמש  - יארומא , "ט צרת
"ט ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ38476.  2 ןועמש -  םהרבאתלחנ  ןב  ןועמש  "איזנכשא , פקת
האנלופ Polonnoyeינפל



ינועמש38477. בילתלחנ  הדוהי  ןב  ןועמש  "חרזייפ , קבסדנו Wandsbeckפת

תוכמ38478. בקעיונתלחנ -  ןואג  "אתבישי  קרבפשת ינב 

םיכרכ38479.  7 תודיסחוונתלחנ -  הרותל  קרבץבוק  ינב 

.38480< השדח הרודהמ   > םיענו בוסוקמדמחנ  םהרבא  ןב  "גךורב  עשת

םיכרכ38481.  5 םיענו -  םהרבאדמחנ  ןב  ירוא  - רנגנאל , "ד צרת
יטיס Jersey Cת"ש יזר  ג'

םיכרכ38482.  2 םיענו -  המלשדמחנ  ןב  דוד  "גזנאג , ץינסי Jessnitzקת

הארמל38483. דודדמחנ  חספ  ןב  בוד  באז  "גןייטשנטיוו , דנלבילק Clevelandסרת

םיכרכ38484.  4 הארמל -  לאפרדמחנ  ןב  םהרבא  םיסינ  - יזנכשא , "ב צקת
"א יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ38485.  2 הארמל -  המלשדמחנ  בקעי  "ארגרבנייש , דעלאעשת

בהזמ38486. שריהדמחנ  יבצ  ןב  לאקזחי  "טביוט , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ימע38487. ומחנ  ןהכהומחנ  לאפר  "חקוק , םילשוריסשת

ימע38488. ומחנ  )ומחנ  ךרוע  ) הדוהי "חןייטשפא , םילשוריעשת

ימע38489. )ומחנ  ורכזל  ) םוחנ "וסוה , עבראנשת תירק 

םיכרכ38490.  2 לארשי -  ץרא  השמתומחנ  ןב  םוחנ  ןלפק ,>  > גרבמולב
ןרהא

 - ' "ח סרת
"א םילשוריערת

שפנה38491. םייחתומחנ  חנ  ןב  בקעי  "חןיוול , ןילבול Lublinסרת

והימרי38492. ןהכהתומחנ  דוד  ןב  לאומש  "צגרבנירג , םילשורירת

לארשי38493. ןמלזתומחנ  המלש  ןב  םוחנ  לארשי  רנרב ,
"באבא קרוי New Yorkסרת וינ 

םיכרכ38494.  2 לארשי -  השמתומחנ  ןב  םוחנ  ןלפק ,>  > גרבמולב
"בןרהא םילשוריערת

ןויצ38495. ןמלזתומחנ  המלש  ןב  ןויצ  םחנמ  "זוניבר , ןימד Frankלת טרופקנרפ 

לארשי38496. חמצ  השמתומחנ  ןב  םוחנ  ןלפק ,>  > גרבמולב
' ןרהא "ט םילשוריסרת

לארשי38497. ץרא  תשודק  השמתומחנ  ןב  םוחנ  ןלפק ,>  > גרבמולב
"גןרהא םילשוריערת

ןרהא38498. השמתמחנ  ןב  ןרהא  "בזיוהנייטש , םילשוריעשת

ךתרמא38499. יכדרמתמחנ  ןב  ךלמילא  "זרטניו , קרבסשת ינב 

דוד38500. יולבתמחנ  ןמחנ  דוד  יבר  "דרכזל  םילשוריעשת

אדוהי38501. הימחנתמחנ  ןב  הדוהי  רסיא  לארשי  "וןילאמ , השרוכרת  Warsaw

הדוהי38502. בקעיתמחנ  קחצי  ןב  הדוהי  םחנמ  "הקיזוג , קרוי New Yorkצרת וינ 

ףסוי38503. )תמחנ  הדייז  ) יבצ םוחנ  ןב  ףסוי  "יםימואת , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשי38504. יולתמחנ  בקעי  ןב  םוחנת  לארשי  קדרד ,
"הלאומש םילשוריסשת

האל38505. יכדרמתמחנ  ןב  ימע  ןתיא  "אערבאק , נשת

םיכרכ38506.  2 ריאמ -  ריאמתמחנ  "זטניזוי , וגקישישת

אביקע38507. הדוהיתמחנ  רדה  ןב  אביקע  "פןילוגרמ , םילשורישת

ןויצ38508. ןויצתמחנ  ןב  םחנמ  "גברפטוג , םילשוריסשת

ןויצ38509. ןמלסתמחנ  ןב  ןויצ  ןב  "טיפצומ , םילשוריעשת

םילשוריו38510. ןויצ  םוחנתמחנ  "חבונהכ , "דעשת מח



תור38511. תמחנ 
היבוט יבצ  ןב  ןויצ  ןב  ךירטשנטור ,

"גןהכה םילשוריכשת

םיכרכ38512.  2 לאפר -  םייחתמחנ  ןב  לאפר  "זןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ38513.  2 םולש -  רעבתמחנ  בד  םולש  "גיקסלבוק , םילשוריסשת

םיכרכ38514.  2 רתסא -  תליגמ  לע  המלש  ריאיתמחנ  "בףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ38515.  2 ףסכב -  ןונחהפחנ  ןב  הנוי  - ןובנ , "ח קת
"ג אטשוק Istanbulרת

םיכרכ38516.  3 ףסכב -  םהרבאהפחנ  ןב  ןרהא  ריאמ  "אינבלפ , םילשוריפשת

ןנחהשפחנ38517. "אטברה , םילשוריפשת

וניכרד38518. ןרהאהשפחנ  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

וניכרד38519. )השפחנ  ךרעו טקל   ) דוד "ושמש , םילשורילשת

וניכרד38520. באזהשפחנ  ףלוו  ןב  קחצי  "גדנרב , דרענשת

לא ה'38521. הבושנו  וניכרד  לאונמעהשפחנ  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "בןב  םילשוריצרת

הבושנו38522. יולההרקחנ  לאפר  "גגרבנזייא , םילשורילשת

הטימשה38523. רזעיחאינושחנ  "חןיקרא , היתבסשת תרכזמ 

ןחלשה38524. היראתחנ  יבצ  ןב  ןמחנ  "עןייטשדלוג , םילשורירת

חור38525. םחנמתחנ  ןייטש  ףסוי -  "זטור , קרבסשת ינב 

ח38526. "פםיעוטנ -  עבשות ינינעל  ןואטיב 

תדכ38527. ילתפנהליטנ  ןב  יכדרמ  "הןיבור , םילשוריסשת

התכלהכ38528. םייחהליטנ  ןב  הדוהי  "בןמליס , תיליעעשת ןיעידומ 

התכלהכ38529. םידי  םהרבאתליטנ  "דראיורב , רתיבסשת

החמש38530. לש  יולההעיטנ  החמש  ןב  בוד  קחצי  "חרגרבמאב , הוד Devaפרת

החמש38531. לש  עשוהיהעיטנ  ןב  החמש  "גסאה , הוקלוז Zholkvaכקת

םיכרכ38532.  15 החמש -  לש  )העיטנ  וילע  ) עטנ "זטריונייצ , םילשוריעשת

הלפתו38533. הרות  לש  )העיטנ  וילע  ) עטנ "טטריונייצ , םילשוריעשת

"ר38534. דא דודתועיטנ  ןרהא  "אןייטשניבור , םילשוריכשת

ץראה38535. ץראהותועיטנ  הרותה  "דןוכמ  םורדסשת רפכ 

םלוע38536. ייח  והילאתועיטנ  חספ  ןב  יכדרמ  ךורב  "בריפס , םימודקפשת

םייח38537. םייחתועיטנ  ןב  בוד  בקעי  והילא  "ברוש , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ38538.  8 השמ -  ןתנתועיטנ  השמ  ןב  קיזייא  קחצי  זיירגנוי ,
"ביולה "דעשת מח

םינשוש38539. בקעיתועיטנ  ןב  קחצי  "חשלזיימ , קצירופ Poryckעקת

םיכרכ38540.  3 םייח -  םהרבאתעיטנ  ןב  יבצ  םייח  םייהנפפ ,
"דלאומש תילעעשת ןיעדומ 

םילהא38541. קחציעטנ  ןב  ללה  םהרבא  "וגרבדלוג , קרבעשת ינב 

וניכותב38542. בוטעטנ  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "חאפיל  סשת

םיכרכ38543.  2 ונכותב -  בקעיעטנ  ןב  לאומש  "חלאירא , עשת

ץראה38544. םהרבאעטנ  ןב  יבצ  ףסוי  "טיולה , םילשוריצרת

םילוליה38545. רבעטנ  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "וגרבסורג , כשת



םיכרכ38546.  2 בקעי -  בדעטנ  ןב  בקעי  "זכ"ץ , םילשוריסשת

םיכרכ38547.  2 המלש -  ןורכז  טפשמ  ןרהאעטנ  יבר  תנשמ  ןוכמ  "טץבוק  םילשורינשת

ןנער38548. דודעטנ  ןב  ןבואר  "חיול , שמשעשת תיב 

םיכרכ38549.  3 קרוש -  ףלוועטנ  באז  ןב  יבצ  אגרש  "טםיובננט , נרת

םיעושעש38550. בקעיעטנ  ןב  שריה  יבצ  "טאראק , הוקלוזפקת  Zholkva

םיעושעש38551. םהרבאעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  "אםיובננט , השרו Warsawנרת

םיעושעש38552. םוחנתעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  "איקסראיוב , הנליו Vilnaסרת

םיעושעש38553. דודעטנ  ןב  המלש  עטנ  ןתנ  - לסילש , "ה פרת
"ו פרת

םיעושעש38554. השמעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  םהרבא  "השלזיימ , דיביונ Neuwiedצת

םיעושעש38555. ןורכזעטנ  "בתרבוח  "דסשת מח

.38556< השדח הרודהמ   > םיעושעש םהרבאעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  "הםיובננט , םילשוריסשת

םיעושעש38557. קסניפמעטנ  עטנ  ןתנ  ןב  רב  "חבוד  הוקלוז Zholkvaקת

ןתנ38558. ןהכהיעטנ -  ןבואר  ןב  עטנ  ןתנ  "הקיצייז , םילשוריצרת

םהרבא38559. יולהיעטנ  ףסוי  ןב  םהרבא  "אאגניטיא , הלשימרפ Przemyslמרת

םדא38560. ריאמיעטנ  בד  "בןייטשנזייא , םילשוריעשת

ןרהא38561. ןרהאיעטנ  "חדלעפנעזאר , "דנשת מח

רוא38562. הנוייעטנ  םהרבא  ןב  עטנ  ןתנ  "סןינווי , הנליו Vilnaרת

םיכרכ38563.  8 ןתיא -  ןתניעטנ  השמ  ןב  םהרבא  - םייהקאז , "א סרת
"ח השרו Warsawצרת

םיכרכ38564.  4 והילא -  ןאיפוליעטנ  "ותחפשמ  קרבסשת ינב 

שא38565. ןורכזיעטנ  "דץבוק  קרב Bene Berakשח ינב 

שא38566. ןרהאיעטנ  לאומש  "חרדיל , עשת

"ל38567. שא ןרהאיעטנ  לאומש  "זרדיל , קרבסשת ינב 

א38568. רשא -  דודיעטנ  ןב  דועסמ  "הדדחלא , םילשוריעשת

םיכרכ38569.  3 םירוחב -  קחצייעטנ  "זןצומ , ןילקורבכשת

םיכרכ38570.  8 םירוחב -  )יעטנ  ךרוע  ) יבצ דוד  ןב  רודגיבא  "זגרובצק , ןעצטיווסרת

םיכרכ38571.  28 לאירבג -  לאירבגיעטנ  "סרענניצ , םילשורישת

דוד38572. ןהכהיעטנ  דוד  - שטיוואבייל , "ב סיפממפשת

םיכרכ38573.  2 םרכה -  בודיעטנ  יתבש  "בלטנזור , םילשורימשת

דמח38574. בודיעטנ  השמ  ןב  יבצ  עטנ  "הסייוו , םילשוריסשת

ףסוי38575. ףסוייעטנ  ןב  בקעי  "אהדלורדנו , רפסעשת תירק 

קחצי38576. רזועיעטנ  קחצי  םייח  "דןטרגנזור , ןודנולשח

השמ38577. ןרהאיעטנ  השמ  םייח  "פץשולס , םילשורישת

הנמאנ38578. יבציעטנ  דוד  ןב  יכדרמ  "טןייטשניבור , םילשוריסרת

םינמאנ38579. בודיעטנ  יכדרמ  ןב  בקעי  עטנ  "גרגרב , סרת

םינמענ38580. ןרהאיעטנ  ןב  קיזייא  קחצי  "חץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowסרת

א38581. םינמענ -  ןורכזיעטנ  "סץבוק  םילשורישת

םינמענ38582. ביליעטנ  הדוהי  ןב  בקעי  םייח  "ויקצולס , הנליו Vilnaצקת

תובותכ38583. םינמענ -  דומלתהיעטנ  רואמ  תבישי  "סץבוק  תובוחרשת



םינמענ38584. םינמעניעטנ  "זיעטנ  ואלסרברת Breslau

םיכרכ38585.  2 םינמענ -  "סץבוקיעטנ  םילשורישת

םיכרכ38586.  3 םינמענ -  יעטנ 
שרדמ תיבו  קצעלק  ידימלת  דוחיא 

"עהובג שת

ןתנ38587. םייחיעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  "אדעירפ , םילשורינשת

הנשוש38588. בקעייעטנ  "בבל , תיליעסשת ןיעידומ 

םינשוש38589. םוחנתיעטנ  ןב  עטנ  ןתנ  "דיקסראיוב , בוקרטויפ Piotrkowערת

םולש38590. יכדרמיעטנ  "חןייטשדלוג , סשת

לאומש38591. ןורכזיעטנ  "חץבוק  םילשוריסשת

החמש38592. החמשיעטנ  "גןמדירפ , םילשוריסשת

הרישה38593. תורוא  בקעייפטנ  הדוהי  "היאקרב , םילשוריעשת

םיכרכ38594.  4 שבד -  תופוצריפטנ  "טללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ38595.  2 םימה -  לאיחייפטנ  ןב  השמ  "גהכלמ , םילשורילשת

םייח38596. םשיפטנ  "זםוליעב  דודשאסשת

הכונח38597. יזנג  תונייעמ  בקעייפטנ  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

םיכרכ38598.  4 השמ -  ןרהאיפטנ  השמ  םייח  "פץשולס , םילשורישת

םימואנ38599. דודיפטנ  ןב  הדוהי  "גןוזניוול , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ38600.  22 הישרדמה -  "לץבוקבינ  ביבאשת לת 

םיכרכ38601.  109 הרומה -  "יבינ  אב "י  וגא ירומ  תורדתסה  "זןואטב  ביבאנשת לת 

םיכרכ38602.  6 ינרות - ) ץבוק   ) הרומה "יבינ  אב "י  וגא ירומ  תורדתסה  "מןואטב  קרבשת ינב 

תוגהו38603. לכימבינ  לאיחי  ןב  השמ  "זרטייל , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ38604.  2 לארשי -  לארשיבינ  "אסייוו , לאונמעפשת

םיכרכ38605.  2 םחנמ -  םייחבינ  םהרבא  ןב  לדנמ  םחנמ  קי , "גצ'צ' םילשורינשת

ןויצ38606. ירעש  םיתפש -  יולהבינ  ןויצ  ןב  "טרגרבמב , םילשוריסשת

רקש38607. רוסיא  תוכלה  םיתפש -  ןרהאבינ  קחצי  השמ  ןב  םוחנ  "אבורבי , םילשוריעשת

םיכרכ38608.  3 םיתפש -  בינבינ  "בלגס , הילצרהפשת

תבשב38609. לשבמ  תוכלה  לע  םיתפש  דודבינ  "הבינ , םילשוריעשת

ירבע38610. השמןובינ  ןב  רזעילא  היבוט  "טןהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

"ך38611. נתה קחצייבינ  "דאולימ , ביבאכשת לת 

םיכרכ38612.  2 בהז -  ריאמיבינ  בקעי  ןב  באז  - דלוג , "ז ישת
"ח ,ישת םילשורי

ילתפנ38613. יכדרמיבינ  בקעי  ןב  ןרהא  ילתפנ  "ךםובלא , םילשורישת

םולש38614. ןתניבינ  ןב  ביני  "חירושע , םילשוריסשת

םימגתפו38615. אשוזםיבינ  "ךאריפש , ,שת ביבא - לת

םוחנ38616. ףסויתבינ  ןב  םוחנ  םחנמ  "וזיירפ , ןודנול Londonמרת

תובב38617. עברא  בלןוגינ  "וןמבייל , "דעשת בח רפכ 

ןוגיב38618. קחציןוגינ  "בטסרופ , םילשורינשת

"ת38619. ושו רשכ  ןגנמ  רשכ  יבצןוגינ  איג  "אץנימ , "דעשת מח

םיכרכ38620.  2 יברה -  יברהינוגינ  "אינוגינ  "דסשת מח



םינשה38621. ךרואל  דמילש  יברה  תודיסחינוגינ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "ובח עשת

םיכרכ38622.  2 יברה -  תויודעוותה  יברהינוגינ  תויודעוותה  "גינוגינ  סשת

קודרהבונ38623. ןסינינוגינ  "הרעקסיורבב , סשת

םידעומה38624. לאלצבינודינ  "וגרבנליו , םילשוריעשת

םישפונל38625. םיחיכש  םייתכלה  יעיבשםינודינ  ישדקמ  "זללוכ  קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ38626.  7 המרב -  הלעמבתוינ  םישדקל  שרדמ  תיב  ץבוק ,
"דםיתיזה םילשורישח

תובא38627. השמחוחינ  ןב  לאגי  "גהדזנתנ , רפססשת תירק 

םילבא38628. ילתפנםוחינ  "זםיובנירג , םילשורימשת

ןלייצרעדסיוא38629. ףסויטינ  "אןייטשלרפ , םילשוריישת

םייח38630. חרוא  שריהיקומינ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "צאריפש , )רת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

.38631< השדח הרודהמ   > םייח חרוא  שריהיקומינ  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "דאריפש , םילשוריעשת

םיכרכ38632.  2 החנמה -  רטלאיקומינ  םייח  ןב  לאומש  "זהטאר , קרבעשת ינב 

היעשי38633. וניברל  שמוח  "ד)יקומינ  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "בינארט , םילשורילשת

םייח38634. ךורביקומינ  ןב  םייח  "כרגאה , ביבא Tel Avivשת לת 

ףסוי38635. ףסוייקומינ  "גדנאז , ביבאסשת לת 

בקעי38636. שוביליקומינ  הירא  ןב  בקעי  "חםאטשרבלה , קרבסשת ינב 

םיכרכ38637.  3 יול -  היננחיקומינ  ןב  יגח  "חיול , דודשאסשת

םיכרכ38638.  2 "ם -  בלמ ריאמיקומינ  ןב  ביל  הירא  השמ  אריפש ,
"אןימינב םילשורילשת

םיכרכ38639.  2 קרובזרימ -  םחנמ  וניבר  קרובזרימיקומינ  םחנמ  "אוניבר  םילשוריפשת

"ז38640. בדיר באזיקומינ  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "דבדיר וגקיש Chicagoסרת

"כ38641. הויו ינינע ר"ה  לע  "ל  חמר יחיקומינ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "א( םילשוריעשת

ןמזה38642. דעלאץבוקלוצינ 

הבכש38643. הדוהיץוצינ  לארשי  "חםואבנזור , לשת

םיכרכ38644.  4 תידוהיתוצוצינ -  הבשחמל  "וןואטב  משת

הרותבש38645. םיקוספב  ןהכהתוצוצינ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

הלואג38646. לבייפתוצוצינ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "טןמרבה , םילשורישת

םיכרכ38647.  2 תורודה -  יקידצו  ינואג  ןרהאתוצוצינ  "אבולרפ , םילשוריפשת

הוקתהו38648. רואה  המולבתוצוצינ  הנשוש  גרבנזייא ,

א38649. תוליצאה -  םלועמ  ןארוואסתוצוצינ  רככשי  תשודק  שרדמה  "התיב  תילעעשת רתיב 

תורגא38650. בקעייצוצינ  לאומש  ןב  ןרהא  "בהטאר , םילשוריעשת

ןרהא38651. יכדרמיצוצינ  ןב  ןרהא  "בןזח , קרבסשת ינב 

רוא38652. לואשיצוצינ  ןב  המלש  "הןיצק , םילשוריצרת

רוא38653. לדנימ ע"היצוצינ  ןסינ  ברה  "טינויכראמ  נשת

רוא38654. השמיצוצינ  ןב  ןבואר  "התוילגרמ , םילשוריכשת

רוא38655. ריאמיצוצינ  והילא  "טדאדח , קרבסשת ינב 

רוא38656. דודיצוצינ  "דןאישפק , "דעשת מח



קלח ב38657. ןויצל  רוא  רוא -  חמציצוצינ  לאננח  "אןהכ , םילשוריפשת

םיכרכ38658.  2 רוא -  רוגיצוצינ  "י  רומדא תרותמ  "זטוקיל  קרבסשת ינב 

ב"ב38659. ב"מ , ב"ק , םייחה -  רוא  השמיצוצינ  ןב  םייח  רטע , "טןבא  קרבסשת ינב 

שודקה38660. םייחה  רוא  הדוהייצוצינ  ןתנ  ןב  שירעב  בד  "הרנטרוא , קרבעשת ינב 

"ם38661. יבבושה ןוקית  רוא  דודיצוצינ  הונ  "חתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ38662.  2 תורוא -  יולהיצוצינ  ןויצ  ןב  השמ  "טיאזיפשוא , ןגלשת תמר 

שא38663. ןורכזיצוצינ  "דרפס  םילשוריסשת

שא38664. )יצוצינ  וילע  ) ףסוי ןבואר  "וץיבונשרג , קרבנשת ינב 

סחנפ38665. שא  הדוהייצוצינ  רגיליוו , סחנפ -  גנורפשריה ,
"גאגרש לואירטנומעשת

הרובג38666. לאקזחייצוצינ  לאומש  ןב  השמ  "ברגארפ , ביבא Tel Avivישת לת 

ב38667. םהרבאל -  דסחה  ןביצוצינ  רב  רכששי  םהרבא  ץיבוניבר ,
ןהכה "טהמלש  קרבנשת ינב 

םיכרכ38668.  5 "ס -  שה ןרהאיצוצינ  "ובולרפ , םילשוריעשת

םיכרכ38669.  5 הרותה -  ןרהאיצוצינ  "דבולרפ , םילשוריעשת

םיכרכ38670.  2 המלש -  תראפתה  ןהכהיצוצינ  יבצ  בוד  ןב  המלש  "חץיבוניבר , קרבסשת ינב 

המח38671. יולהיצוצינ  השמ  םייח  "טץיברוה , קרבנשת ינב 

"ץ38672. בעי תורתסנ  "ץ -  בעי יקודקד  "ץ -  בעי יבציצוצינ  ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  םילשוריעשת

לארשי38673. החמשיצוצינ  קחצי  ןב  לארשי  "גרגרב , בוקרטויפ Piotrkowערת

קחצי38674. יול  והילאיצוצינ  "פףלוו , שת

ריאמ38675. יבצ  ןורכזיצוצינ  "ורפס  עשת

ןויצ38676. םהרבאיצוצינ  ןב  ןויצ  ןב  "איולב , םילשוריעשת

םיכרכ38677.  2 "י -  שר לאומשיצוצינ  ןב  עשוהי  "זןיקסורפ , םילשורינשת

.38678< הנשי הרודהמ   > ןושמש ילופורטסואמיצוצינ  חספ  ןב  "אןושמש  קרבמשת ינב 

.38679< השדח הרודהמ   > ןושמש - יצוצינ  ילופורטסואמ חספ  ןב  ןושמש 
רשא ףסוי  ןב  בקעי  םהרבא  "גךבמוב , םילשוריעשת

הרותה38680. יקוספב  ןהכהןיצוצינ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

הרותבש38681. םיקוספב  ןהכהןיצוצינ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

ןיריאמ38682. ןהכהןיצוצינ  בוד  "חקניפ , סשת

םיכרכ38683.  19 ץרא -  ברהינצינ  זכרמ  תבישי  "הץבוק  םילשורימשת

םיכרכ38684.  4 ץרא -  המלשינצינ  "אגרבסקילג , םילשוריעשת

קודקדה38685. ןועמשינצינ  ןב  באז  ןימינב  "זרכאב , ביבא Tel Avivפרת לת 

.386865 בגנה -  דומלתלינצינ  הובג  שרדמ  תיב  ץבוק 
בגנב "בהארוהלו  עבשמשת ראב 

ןסינ38687. קיזייאינצינ  קחצי  ןב  ןסינ  רלש , "גצ' ןגכשת תמר 

ןסינ38688. ןסינינצינ  "גיריאמה , קרבמשת ינב 

הרבע38689. ימיב  זוע  בקעיינצינ  םילשורי1996רזעלא ,

תיעיבש38690. ברהינצינ  זכרמ  תבישי  ידימלת  "טץבוק  םילשוריסשת

הרות38691. ןהכהינצינ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטסשת

םלוח38692. קורוש  א  ארקמב -  ותועמשמו  השמדוקינ  "בןאיול , םילשורימשת



ןמית38693. תרוסמ  "י  פע אמוי  תכסמ  לש  חמצהדוקינ  "ורסיק , תובוחרמשת

תונומתב38694. ישעמה  ןהכהרוקינ  קחצי  יבצ  "דרלדא , ביבאשח לת 

דוד38695. יולהרינ  בקעי  ןב  דוד  "גןסנומיס , ןימד Frankפרת טרופקנרפ 

יולה38696. תיבל  יבצרינ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "זיקסבייארג , ,פרת םלשורי

דודל38697. דודרינ  "אןאמיינ , םילשוריערת

דודל38698. םייחרינ  לארשי  ןב  בד  דוד  "וןונבל , םילשוריסשת

םיכרכ38699.  2 דודל -  השמרינ  ןב  דוד  רזעילא  "הלקניפ , םילשוריכשת

וערזלו38700. דודל  שריהרינ  יבצ  "הןמדלא , השרופרת

יבו ז"ל38701. ' צוגורה לש  ותנשמב  םייחרזא  )םיאושינ  ךרוע  ) לדנמ םחנמ  "חםיובננט , "דמשת בח רפכ 

הכלהכ38702. רואמןיאושינ  "סןהכ , דודשאשת

הובג38703. ןחלשמ  באזןיאושינ  "דןילרב , קרבשח ינב 

םיכרכ38704.  3 םענ -  רתלאידבכנ  יכדרמ  ןב  סחנפ  "דיקסנבילז , םילשוריסשת

ךאסכ38705. המלשןוכנ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

םירבד38706. רבדמב , ארקיו , םויהל -  םולשןוכנ  ןב  ריפוא  'י , "הגנט "צסשת לשאר

םיכרכ38707.  2 תובא > - תכסמ   > םויהל םולשןוכנ  ןב  ריפוא  'י , "וגנט "צסשת לשאר

ןחלשה38708. ןדחכנ  "חןויבצ , םילשוריסשת

.38709< בתכה ןוכמ   > ןחלשה ןופלחחכנ  ןב  יכדרמ  םייח  "אןוטבל , םילשוריסשת

ןחלשה38710. המלשחכנ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ38711.  2 ןחלשה -  ןופלחחכנ  ןב  יכדרמ  םייח  "סןוטבל , סרייאשת סונאוב 

ןיי38712. דודסנכנ  ןב  םהרבא  "בןוגאלביא , אטשוק Istanbulערת

ךלמה38713. תליגמ  ןיי -  ריאמסנכנ  ןב  לישעה  לארשי  "דגרבנירג , שח

דוס38714. אצי  ןיי  םימחרסנכנ  "דשורקינ , "דשח מח

לישעההפסכנ38715. עשוהי  אניטק ,  - דוד "דשיש , םילשוריעשת

הדימלב38716. יבצךבבלנ  יעור  "ברימת , םילשוריפשת

ויתוחרואב38717. קחציהכלנ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , נשת

הכלה38718. ןתניקומנ  ריאמ  "חרלסק , עשת

םיכרכ38719.  7 ףסוי -  דודיקומנ  ןב  ףסוי  "האביבח , קרבמשת ינב 

םיכרכ38720.  7 יולב > - תרודהמ   > ףסוי דודיקומנ  ןב  ףסוי  "טאביבח , משת

םיכרכ38721.  4 "י ז"ל -  שר יכדרמיקומנ  בקעי  ןב  םייח  "טןוסנשריה , יניאס Seiniפרת

"י38722. נבזש םוחניקומנ  ןב  ןמלז  רואינש  ןוסרואינש ,
ףסוי

 - "ו לרת
"ט םילשורילרת

.38723< םיריפס תפלועמ   > לאומש םהרבאיקומנ  ןב  לאומש  "חיתפרצ , םדרטשמאעת
Amsterdam

םלשה38724. ףסוי  קחצירכמנ  ןב  ףסוי  םייאנ , "גןב  דולעשת

םיכרכ38725.  3 לט -  םוחנאלמנ  םחנמ  ןב  והימרי  יול  בונהכ ,
"גןהכה םילשוריסשת

תלכתה38726. ,האצמנ  "אםאר "דפשת מח

הלצהה38727. "דסנ  בח ידיסח  - תדוגא  "ד שח

רוגמ38728. יברה  לש  הלצהה  לאקזחיסנ  לאומש  ןב  השמ  "טרגארפ , םילשוריישת

רימ38729. תבישי  לש  הלצהה  ףסויסנ  ןנחלא  "וןמצרה , םילשורילשת



אלזעבמ38730. "ר  ומדא ןרמ  לש  הלצהה  םילשוריסנ  "בתונב  משת

ראמטאסמ38731. "ק  הר לש  הלצהה  הלצההסנ  "חסנ  קרבמשת ינב 

ץראב38732. םידוהיה  תוכזב  תומואה  תרכה  ןרהאסנ  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

הבושתה38733. לארשיסנ  בקעי  "טיסאגול , םילשורינשת

הלואגה38734. יבלשב  שעמו  הלואגהסנ  יבלשב  שעמו  "חסנ  ביבאכשת לת 

ןמשה38735. ךפ  תדגא  הכונח -  ליקייחסנ  םייח  ןב  ךורב  "הןמזיירב , בושטידרבנרת

הכונח38736. "יסנ  שי "גהדיסח , םילשוריכשת

ןמזבו38737. םוקמב  הכונח  יכדרמסנ  "אגרבנירג , הנביבסשת םרכ 

םיכרכ38738.  3 הדוהי -  קחציסנ  ןב  ביל  הדוהי  ןסינ  בוש ,
"ברזעילא םילשוריעשת

ססונתהל38739. ןרהאסנ  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

ססונתהל38740. ןייטשרבליזסנ  ןרהא , ןב  לאוי  ץרווש ,
"חקחצי םילשורינשת

ססונתהל38741. והילאסנ  "אטור , קרב Bene Berakעשת ינב 

םינשושל38742. ןבסנ  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
"טןאמייש ה השרו Warsawסרת

םינשושל38743. לאומשסנ  "דסכר , םילשורינשת

םיכרכ38744.  2 םינשושל -  דודסנ  בקעי  ןב  דג  חנ  "וביורטנייוו , שת

.38745( שידיא  ) םינשושל לאומשסנ  "הסכר , סשת

ןמשה38746. ךפ  הירזעסנ  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "גריפס , הנליו Vilnaנרת

ץרפמה38747. תמחלמ  המיסיסנ  "הרטכש , םילשורינשת

ידוהי38748. והימו  שא , תקספה  םיחטשה , ןמ  קחציהגיסנ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "לןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

םהרבא38749. ןסינתונויסנ  ןב  םהרבא  "אאירול , הנליו Vilnaפקת

ןודרוג38750. "מ  ירגה הרותה -  תוכלמ  ריאמךיסנ  השמ  "דרשי , "דשח מח

אדיורב38751. "ז  שרגה הרותה -  תכלממ  ךלמילאךיסנ  ןב  ףסוי  ןועמש  "ארלמ , םילשוריסשת

םדא38752. ןהכהיכיסנ  םייח  המלש  "זרניבא , לאסשת תיב 

תואלפנו38753. המלשםיסנ  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבנשת ינב 

קידצל38754. היראהעיסנ  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"אבייל קרבעשת ינב 

הכלהב38755. םיכרדב  הכילהו  ןרהאתועיסנ  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

רוגמ38756. "א  טילש "ר  ומדאמ "ק  האל "אתועיסנ  טילש "ר  ומדאמ "ק  האל תועיסנ 
"דרוגמ עודישח אל 

לארשי38757. ץראל  בוט  םש  לעבה  החמשתעיסנ  ןמחנ  םהרבא  "דרלדנהצייו , "דשח מח

.38758' הל המלשךסנ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ןויצ38759. לע  יכלמ  ףסוייתכסנ  ןב  ןויצ  ןב  "הןהכ , קרבסשת ינב 

ןדייל38760. די  בתכ  ימלשורי  דומלתל  לואשחפסנ  "אןמרביל , םילשורילשת

אטוז38761. והילא  רדסל  והימריםיחפסנ  ןב  ריאמ  םולש , - "דשיא הניוסרת

ךיתואלפנ38762. םולשרפסנ  ןועמש  ןב  םהרבא  "דידג , "דשח מח

םיטישה38763. לבא  תורימז -  אמלחמםיענ  השמ  ןב  "מהמלש  םילשורישת

לארשי38764. תורימז  לארשיםיענ  "ץקורס , בובל Lvovקת

םיכרכ38765.  8 לארשי -  תורימז  היחתפםיענ  ןב  קחצי  "וןרוקנטשרג , קרב Bene Berakטשת ינב 



הרורב38766. םשהמיענ  "דםוליעב  םילשורישח

ב38767. א -  הרורב > הפש   > השודק הימחנהמיענ  ןב  ביל  "בהירא  הוקלוז Zholkvaמקת

.38768< ףסוי תכרב   > השודק אנבודמהמיענ  לדוי  הדוהי  ןב  אקסוי  "בףסוי  הנליו Vilnaלרת

"ף38769. לא )תומיענ  הכירע  ) סלא "גםייהדנב , םילשורינשת

ךורב38770. סחנפתומיענ  ךורב  ףסוי  "וץיבוניבר , עשת

בקעי38771. דיגמהתומיענ   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "טאנבודמ אנליוכרת

חצנ38772. בלסרבתומיענ  ידיסח  ינקז  שדוק  "דיבתכמ  קרבלשת ינב 

םיכרכ38773.  3 חצנ -  יכדרמתומיענ  ןב  בקעי  "איזנכש , םילשורינשת

םיכרכ38774.  3 חצנ -  לאומשתומיענ  ןב  םייח  שריה  יבצ  "עןושיד , םילשורישת

םייחה38775. סחנפתמיענ  ןב  םייח  "דסורג , סשת

הליגמה38776. איסוזתמיענ  רזעילא  "בןאמדעירפ , עשת

ןגראמ38777. ןוא  טנייה  ףסויןטכענ  "טןידלוג , סאנואקצרת

םיכרכ38778.  8 הדוהיב -  הדוהיהלענ  ןב  ןימינב  ןתנוי  "פקילג , שת

ןרהא38779. ןהכהםענ  השמ  ןב  רזעילא  תרופ , "זןב  סיאולפרת .טס 

םיכרכ38780.  4 רזעילא -  ןהכהםענ  השמ  ןב  רזעילא  תרופ , "עןב  םילשורישת

םיכרכ38781.  5 ירמא -  סומכםענ  ןב  םיסנ  ריאמ  "הןורגס , יאחויעשת רב 

תוכילה38782. בקעיםענ  "וןמרבליז , "דעשת מח

ןח38783. דודםענ  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

םיכרכ38784.  2 בקעי -  םהרבאםענ  ןב  השמ  "היבתנע , קרבעשת ינב 

םיכרכ38785.  2 םידגמ -  באזםענ  ןב  השמ  "בןיטייאח , ישת

םיכרכ38786.  4 תבש -  יאחויםענ  "חלוכשא , םיסכרסשת

חיש38787. באזםענ  הירא  ןב  םהרבא  "הןילי , בוקרטויפ Piotrkowפרת

חיש38788. ןתנםענ  קחצי  "נןרוהניא , קרבשת ינב 

םיכרכ38789.  2 חיש -  יולהםענ  אשיז  לארשי  "דץיברוה , םילשוריעשת

ךנימיב38790. המלשתומענ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבנשת ינב 

חצנ38791. ךנימיב  רומהתומענ  רה  "גתבישי  םילשוריעשת

דאמ38792. יל  יולהתמענ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

הכוב38793. ףסוירענ  ןב  והילא  "סיתפרצה , םילשורישת

רעסב38794. הדוהירענ  ןב  לארשי  "דךילרא , "דשח מח

תוכרב38795. העד -  ןרערענ  "בןאירגרז , הרדחפשת

יתייה38796. ןרערענ  "דיזוק , עשת

לארשי38797. לארשירענ  בקעי  "זיסאגול , םילשוריעשת

םדא38798. ןהכההשענ  לאפר  ןב  קחצי  םהרבא  "זקוק , תובוחרסשת

םדא38799. הריאמוהשענ  קחצי  "בב"ר , הוקתעשת חתפ 

עמשנו38800. ילאהשענ  לארשי  "חןהכ , ןודנוללשת

עמשנו38801. םייחהשענ  ןב  ףסוי  והישאי  "זוטניפ , דודשאעשת

םיכרכ38802.  2 עמשנו -  םייחהשענ  בקעי  ןב  לאקזחי  "דאנרס , ,)שח םלשורי )

ךל38803. אבאהשענ  ןב  רודגיבא  לאומש  "צןוסמרבא , םילשורירת



השרפב38804. ןהכהםישגפנ  םייח  המלש  "הרניבא , לאעשת תיב 

.38805( תונבל ! ) החלצהב יחימעםישגפנ ? "דיתרנכ , רמתיאסשת

.38806( םינבל ! ) החלצהב יחימעםישגפנ ? "דיתרנכ , רמתיאסשת

םיכרכ38807.  5 הדוהי -  ףסויתוצופנ  ןב  הדוהי  "טוטאקסומ , היצנו Veniceמש

תינופצה38808. הקירפאב  לארשי  המלשתוצופנ  דוד  ןב  םוחנ  "וץשולס , םילשורישת

תוא38809. ןויצאלפנ  ןב  "י , מע - "טרב תובוחרסשת

ךירבד38810. המלשואלפנ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ38811.  31 םיקידצהתואלפנ -  "ותואלפנ  צרת

והילא38812. ךורבתואלפנ  ןב  שריה  יבצ  "אןאמלרפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

רשא38813. יולהתואלפנ  םהרבא  ןב  היעשי  רחאזיירגנוי , ]
"ף, ,רת יניעס

יול38814. תיב  )תואלפנ  ויתודוא  ) בושטידרבמ קחצי  יול  "היבר  םילשוריכשת

ונניעב38815. ריאמתואלפנ  ףסוי  "זןמטלא , קרבסשת ינב 

הרותב38816. ןויצתואלפנ  - ןב ןב  יבצ  "דזלש , "דשח מח

תולודג38817. םייחתואלפנ  הבר Djerbaת"שירוח , ג'

תולודג38818. םיקידצתואלפנ  "דירופיס  ישת קרוי - וינ  אשראוו - 

םיכרכ38819.  2 הנומאה -  ןהכהתואלפנ  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "חג' םילשוריעשת

םש38820. לעבה  םשתואלפנ  לעבה  "טתואלפנ  כשת

תירבה38821. ןוריתואלפנ  "ותימע , "דעשת מח

םינואגה38822. םיקידצתואלפנ  - ירופיס  "ד פרת
"ד קרויישת וינ  אשראו - 

רהזה38823. לוירטנומתואלפנ  .ז  " פרת .םיטוקיל  "ז.רהוז  לואירטנומ Montrealפרת

הזוחה38824. יולהתואלפנ  קחצי  בקעי  "אץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ38825.  2 עבטה -  )תואלפנ  הכירע  ) .א "זןובנ , "דמשת בח רפכ 

םיכרכ38826.  2 ידוהיה -  החסישפמתואלפנ  רשא  ןב  קחצי  "חבקעי  ,סרת בוקרטעיפ

"ק38827. הלב  > גארפמ "ל  רהמ 'ם  נופ השעמ  "ל  רהמה תואלפנ 
< "לשידיאבו רהמה "דתואלפנ  "דשח חמ

א38828. השדח - > הרודהמ   > אשידק אבסה  ןבתואלפנ  רדנסכלא  םייח  ןבואר  החינרא , צ'
הדוהי "חףסוי  םילשוריעשת

םיכרכ38829.  2 אשידק -  אבסה  ןבתואלפנ  רדנסכלא  םייח  ןבואר  החינרא , צ'
הדוהי "טףסוי  בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ38830.  2 םיקידצה -  םייחתואלפנ  ןב  ןמלז  לאיתוקי  רגרבמל ,
לשה "טעשוהי  םילשוריישת

םישודקה38831. "מתואלפנ  "אשח ערת

שידקה38832. יכדרמתואלפנ  "בשאטופ , םילשוריעשת

יברה38833. ןרהאתואלפנ  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "אןדלאוו , ירוגליב Bilgorajערת

.38834< השדח הרודהמ   > יברה ןרהאתואלפנ  ןב  לדנמ  םחנמ  השמ  "הןדלאוו , קרבסשת ינב 

אחסישרפמ38835. םנוב  יברה ר ' םיקידצהתואלפנ  "ותואלפנ  פרת

אקלעמש38836. יברה ר ' אקלעמשתואלפנ  יברה ר ' "חתואלפנ  לשימעשפפרת

םשה38837. םשהתואלפנ  "בתואלפנ  בובל Lvovערת

םשה38838. םיקידצתואלפנ  - ירופיס  "ד פרת
"ד קרויישת וינ  אשראו - 



המלש38839. תראפתה  יבצתואלפנ  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
יבא ןב  "גשריה  בוקרטויפ Piotrkowפרת

.38840< השדח הרודהמ   > המלש תראפתה  יבצתואלפנ  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
יבא ןב  שריה 

"ר>38841. ופד  > תושדח םהרבאתואלפנ  ןב  חנ  "זץישפיל , ונדורג Grodnoנקת

תושדח38842. ןב מ יתואלפנ  השמ  "זלאיחי  בוקרטויפ Piotrkowנרת

.38843< השדח הרודהמ   > תושדח םהרבאתואלפנ  ןב  חנ  - ץישפיל , "ד םילשוריעשת

םיכרכ38844.  2 תושדח -  םהרבאתואלפנ  ןב  חנ  "אץישפיל , השרו Warsawערת

תישארב38845. בקעי -  יבצתואלפנ  ןב  באז  בקעי  "טעטקפ , םילשורינשת

לארשי38846. לארשיתואלפנ  ילודגמ  "בתוישעמ  םילשוריישת

םיכרכ38847.  2 "ל -  רהמ קחציתואלפנ  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "טגרבנזור , בוקרטויפסרת

"ט38848. ירהמ בוטתואלפנ  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"באפיל משת

ושכע38849. שממ  הניבתואלפנ  "קפא , "דסשת בח רפכ 

"ת38850. ישה תרותמ  ןויצתואלפנ  - ןב ןב  יבצ  "טזלש , השרו Warsawלרת

ךיתרותמ38851. ןועמשתואלפנ  ןבואר  "סירדא , םילשורישת

רבדמב א>38852.  > ךתרותמ םיסינתואלפנ  ןב  קחצי  "חיבאצר , קרבסשת ינב 

רבדמב ב>38853.  > ךתרותמ םיסינתואלפנ  ןב  קחצי  "טיבאצר , קרבסשת ינב 

הכונח38854. תישארב , ךתרותמ -  רפועתואלפנ  "עןהכ , קרבשת ינב 

ךתרותמ38855. 'יתואלפנ  זרפ ןב  ןשוש  "בדאדח , קרבנשת ינב 

ךתרותמ38856. ןרהאתואלפנ  די  "זתבישי  םילשוריעשת

ךתרותמ38857. ריאמתואלפנ  ןב  ןמחנ  יכדרמ  יקסבונורא ,
"טםייח םילשוריעשת

ךתרותמ38858. המלשתואלפנ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

ךתרותמ38859. ןהכהתואלפנ  בקעי  ןב  לאומש  "אןבת , קרבפשת ינב 

םיכרכ38860.  2 ךתרותמ -  לאיחיתואלפנ  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"ולכימ נשת

םהרבא38861. יבר  לכימתואלפנ  לאיחי  ןב  "חםהרבא  ןילבולפרת

בונידמ38862. עשוהי  יבר  ףסויתואלפנ  דינש , ריאמ -  "ברדנוו , םילשורינשת

םיכרכ38863.  2 "י -  שר ןימינבתואלפנ  החמש  ןב  הירא  דוד  ןיילק ,
"וןהכה תובוחרעשת

תרות ה'38864. לאומשתואלפנ  "טונדילוט , םילשורימשת

החישא38865. םהרבאךיתואלפנ  ןב  לאונמע  "אדדחלא , קרבפשת ינב 

םיכרכ38866.  2 החישא -  יבצךיתואלפנ  םהרבא  "טרגולק , שמשעשת תיב 

ךישעמ38867. לאקזחיםיאלפנ  ןב  השמ  "דלאירוצ , ןויצלשח ןושאר 

ךישעמ38868. לאפרםיאלפנ  ןב  יח  םולש  םהרבא  "איומח , ונרוויל Livornoמרת

ןילוחד38869. תוקזחו פ"ק  בור  ךישעמ -  דודםיאלפנ  בקעי  ןב  יכדרמ  "הןליא , םילשוריעשת

םיכרכ38870.  2 ךישעמ -  והילאםיאלפנ  ןב  םייח  "בףסוי  ערת

החישא38871. קחציךיתאלפנ  ןב  ףסוי  םייאנ , "וןב  ,)צרת סאפ )

"ם38872. דא "לשפנ  גס דוד  השמ  םהרבא  "וזיורק , סרת

.38873< השדח הרודהמ   > "ם דא "לשפנ  גס דוד  השמ  םהרבא  "גזיורק , עשת



.38874' ינודא והינודאשפנ  "דרצלמש , יניאס Seiniצרת

םדא38875. סחנפשפנ  ןב  ףלאוו  "והשמ  בובל Lvovנרת

לארשימ38876. תחא  לחרשפנ  "ערגנלרא , םילשורישת

.38877< השדח הרודהמ   > והילא והילאשפנ  לארשי  "בביורטניו , קרבעשת ינב 

םיכרכ38878.  2 והילא -  והילאשפנ  לארשי  "דביורטניו , קרבשח ינב 

םיכרכ38879.  2 לאלצב -  רזעלאשפנ  ןב  לאלצב  יכדרמ  "וןיילק , עבשעשת ראב 

םיכרכ38880.  2 הכרב -  השמשפנ  "ביולב , קרב Bene Berakמשת ינב 

ןשודת38881. הכרב  םששפנ  "דםוליעב  "דשח מח

ןשדת38882. הכרב  יולהשפנ  ארזע  ןב  היבוט  - קיבונ , "ח תיליעעשת ןיעידומ 

דוד38883. הדוהישפנ  ןב  דוד  "באירול , הנליומרת

דוד38884. הסילמשפנ  עטנ  ןתנ  ןב  לבט  "חדוד  הלשימרפלרת  Przemysl

דוד38885. ןהכהשפנ  השמ  ןב  דוד  "נרנכוב , בובל Lvovקת

דוד38886. לאוישפנ  ףסוי  ןב  ןתנ  דוד  "טשטייד , יניאס Seiniפרת

דוד38887. השמשפנ  ןב  דוד  הנידמ , "ויד  אטשוק Istanbulצת

דוד38888. ןבשפנ  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "בןימינב ביבאמשת לת 

רגה38889. יולהשפנ  יבצ  ןב  יכדרמ  - ןייטשנוול , "ו סרת
"ב בוקרטויפ Piotrkowערת

.38890< תופסוהו םיטוקיל  םינויצו  םיאולימ   > םייחה ןישפנ  ' זולוומ קחצי  ןב  "טםייח  קרבמשת ינב 

.38891< םייחב תרחבו   > םייחה ,שפנ  גרבדלוג ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
דוד "זןרהא  ויהואסשת

.38892< םייח תארי  רואיב   > םייחה והילאשפנ  לארשי  "טביורטניו , קרבסשת ינב 

.38893< ימויה דומילה  חול   > םייחה ןישפנ  ' זולוומ קחצי  ןב  "טםייח  קרבעשת ינב 

םיכרכ38894.  5 םייחה -  ןישפנ  ' זולוומ קחצי  ןב  "דםייח  הנליו Vilnaפקת

.38895< קחצי תנר   > םייחה ,שפנ  ןיקצורוס ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
ךורב ןב  קחצי  "זםהרבא  םילשוריעשת

םיכרכ38896.  4 ראובמה -  םייחה  ןהכהשפנ  םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

םיכרכ38897.  5 שפנ -  תבישמ  רואיב  םע  םייחה  ,שפנ  רטכיול ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
"חןבואר םילשוריסשת

הנוי38898. תמשנ  רואיב  םע  רעש ד  םייחה  ,שפנ  ןמרופ ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
יולה לדנמ  םחנמ  ןב  "אםהרבא  םילשוריעשת

תבש38899. גנע  תכסמה -  השמשפנ  ןב  םייח  חנ  "וןיוול , השרו Warsawנרת

לולאב38900. השלשל  "ה -  יארה קחצישפנ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"גןהכה ,סשת םילשורי

םיכרכ38901.  2 היארה -  קחצישפנ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"בןהכה םילשורינשת

ברה38902. - שפנ  ךלמילא ןב  יבצ  רטכש ,
יולה השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "טצייבולוס םילשורינשת

"ה38903. כז ןהכהשפנ  תפי  ןב  הירכז  לש ר ' "טורכזל  ביבאלשת לת 

היח38904. אגרששפנ  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"משובייפ השרו Warsawרת

היח38905. השמשפנ  ןב  ןבואר  "דתוילגרמ , ביבא Tel Avivישת לת 



היח38906. דודשפנ  ןושמש  "וסוקניפ , םילשוריסשת

היח38907. םייחשפנ  השמ  ןב  םולש  סחנפ  "זקאלופ , קרוי New Yorkטשת וינ 

.38908< השדח הרודהמ   > היח השמשפנ  ןב  ןבואר  "זתוילגרמ , עבשסשת ראב 

.38909< תושרד תישארב ,  > הרותה לע  היח  הדוהישפנ  םהרבא  ןב  רזעלא  םייח  סקאוו ,
"זשוביל סשת

היח38910. ןרהאשפנ  ןב  ריאמ  םילשורית"שץראווש ,

היח38911. יולהשפנ  הדוהי  ןב  לארשי  "עאדנאל , בושטידרב Berdichevרת

היח38912. בקעישפנ  םהרבא  "אןודרוג , קרבנשת ינב 

היח38913. החמששפנ  ירעש  "זתבישי  םילשוריעשת

היח38914. ןחשפנ  "הןולדפ , קרבעשת ינב 

היח38915. "דץיבומרבאשפנ  קרבשח ינב 

םיכרכ38916.  6 היח -  הדוהישפנ  םהרבא  ןב  רזעלא  םייח  סקאוו ,
שוביל

 - "ו לרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowלרת

םיכרכ38917.  2 היח -  בקעישפנ  ןב  רידכ  לאפר  "זןאבצ , קרבסשת ינב 

םיכרכ38918.  2 היח -  ןתנוהישפנ  "בןח , "דסשת מח

.38919< השדח הרודהמ   > םייח בקעישפנ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ סשת

םייח38920. בקעישפנ  ןב  םייח  'י , "בגאלאפ יקינולש Salonikaרת

םיכרכ38921.  2 הנח -  הדוהישפנ  ןב  לאומש  ןועמש  "הרביירש , קרבעשת ינב 

בוט38922. ןועמששפנ  ןב  ןבואר  דוד , "בןב  ןולקשאלשת

הבוט38923. קחצישפנ  ןב  ילתפנ  סחניפ  "טימלשורי , טגיס Sighetמרת

הבוט38924. החמששפנ  ןב  ריאמ  "ארלסק , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ38925.  2 הדוהי -  לארשישפנ  ןב  ביל  "והדוהי  הוקלוז Zholkvaנקת

םיכרכ38926.  3 ןתנוהי -  היראשפנ  השמ  ןב  ןימינב  ןתנוהי  - ןהכ , "ב פרת
"ז ססגרב Beregovoפרת

םיכרכ38927.  2 שפנל - > ןויצ   > ןתנוהי עטנשפנ  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , ביבאלשת לת 

ףסוי38928. המלששפנ  לאפר  ןב  ףסוי  "זךודרומ , יקינולש Salonikaטרת

ףסוי38929. ףסוישפנ  "חסיוו , םילשורנשת

.38930< תבש תורימז   > ףסוי ףסוישפנ  "חשטיוודיוד , םילשוריסשת

םיכרכ38931.  2 ףסוי -  ףסוישפנ  "דשטיוודיוד , םילשוריעשת

םירמאמ38932. לאקזחי -  יבצשפנ  לאקזחי  "דבואט , קרבשח ינב 

םיכרכ38933.  3 לאקזחי -  םחנמשפנ  ןימינב  ןב  לאקזחי  "הסלפ , קרבעשת ינב 

קחצי38934. קחצישפנ  יבר  לש  ורכזל  םידפסה  ץבוק 
"חןייטשדלוג םילשוריעשת

הרקי38935. )שפנ  וילע  ) םהרבא "ורנסיר , "דעשת מח

א38936. היעשי -  הדוהישפנ  םולש  "גסורג , לשת

םיכרכ38937.  2 רכששי -  ןהכהשפנ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "חקוק , הירבטסשת

יח38938. לכ  בקעישפנ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

יח38939. לכ  השמשפנ  ןב  והילא  קחצי  "בןמסטש , םילשוריסשת

יח38940. לכ  םיסינשפנ  ןב  קחצי  "חיבאצר , קרבנשת ינב 

יח38941. לכ  המלששפנ  םימחר , - ןב  "ה עבראעשת תירק 

יתהק38942. סחניפ  ברהל  סחנפשפנ  "טיתהק , "דלשת מח



רבחל38943. השמשפנ  ןב  קחצי  "זץישפיל , םילשוריצרת

ירזוע38944. הידעס  "ר  רהכל ןורכזשפנ  ירמאמ  "דץבוק  ביבא Tel Avivישת לת 

ןבוארל38945. ןבוארשפנ  ןב  קחצי  ןרהא  "טיקסנלסז , כשת

קידצו38946. יקנ  קאטשרפוקשפנ  ןתנ  קחצי  יבר  "בתדולות  םילשוריעשת

ןורכזל38947. קוקח  יקנ  קיזיאשפנ  קחצי  ןב  ףסוי  "גרבח  השרו Warsawירת

למע38948. המלששפנ  "הןויבצ , קרבעשת ינב 

הרופצ38949. הרותהשפנ  רואמ  "בללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ38950.  6 ןושמש -  םהרבאשפנ  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "הסוקניפ , םילשוריסשת

שפנ38951. תחת  ןמלזשפנ  "דןמרדור , "דשח בח רפכ 

םיכרכ38952.  2 וידיסח -  בקעיתושפנ  םהרבא  "סךבמוב , םילשורישת

םיקידצל38953. הדוהיתושפנ  השמ  ןב  יבצ  קחצי  "חץיבוביל , ססגרבצרת  Beregovo

יפכב38954. הדוהיישפנ  והילא  ןב  לכימ  לאיחי  "איקצבול , שמשעשת תיב 

םיכרכ38955.  3 יתלאשב -  לארשיישפנ  בקעי  "זיסאגול , םילשוריסשת

םיכרכ38956.  2 ךתבהא -  תלוח  רזעילאישפנ  םולש  ןב  םייח  "גטסברה , םילשוריסשת

םיכרכ38957.  2 גרעת -  םידפסהישפנ  "אץבוק  םילשוריסשת

גורעת38958. ןימינבישפנ  "וןיקפיל , םילשוריעשת

םיפוצ38959. ןואילתפנ  ריסמ  לאיחי  ןב  "ההדוהי  הבוטנמ Mantuaלר

םיפוצ38960. לאיתוקיתפנ  ןב  יכדרמ  היחתפ  "חוגודריב , הכנלבזכ Casablancaצרת

םיפוצ38961. לאונמעתפנ  ןב  ןרהא  "וונאדילוט , קרבמשת ינב 

.38962< השדח הרודהמ   > םיפוצ לאיתוקיתפנ  ןב  יכדרמ  היחתפ  "הוגודריב , שמשעשת תיב 

ב38963. רוד -  ץריהילותפנ  ילתפנ  ןב  ןימינב  - טסוו , "ה שת
"ז ,טשת ביבא לת 

םיכרכ38964.  2 ילתפנ -  לאינדילותפנ  ןב  ילתפנ  קחצי  "ודלפרל , םילשוריסשת

החולש38965. הליא  היעשיילתפנ  ןב  שריה  "טילתפנ  טריפ Fuerthנת

החולש38966. הליא  )ילתפנ  ורכזל  ) יבצ ילתפנ  "דרלרמש , "דשח מח

ןוצר38967. עבש  השמילתפנ  יבצ  "זרקצמ , דעהסטייגעשת

םיכרכ38968.  3 ןוצר -  עבש  ןועמשילתפנ  ןב  ץריה  ילתפנ  "חגרובצניג , גרובמה Hamburgסת

הדשה38969. ןרהאאצנ  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

הילדגתוצוצנ38970. "בלגס , םילשורינשת

ריאמה38971. רוא  ריאמיצוצנ  אריפש , ןרהא -  "דיקסרוס , קרבלשת ינב 

תורוא38972. ןבואריצוצנ  ןב  קחצי  ןרהא  "דיקסנלסז , שת

ןושל38973. אביקערוצנ  ןב  םהרבא  "ברגנלרא , קרבנשת ינב 

םיכרכ38974.  3 דוד -  תיבחצנ  תודלותו  תנשמל  ץבוק 
אנלאט - "גליבאנרעשט םילשוריסשת

המואה38975. ףסויחצנ  ןב  ביל  הירא  "חןמלג , םילשוריישת

ונייח38976. איחיחצנ  ןב  המלש  "בחרוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ38977.  2 ףסוי -  יחחצנ  ןויצ  ןב  ןב  ףסוי  םולש , "גרב  םילשורימשת

לארשי38978. השמחצנ  ןב  הירא  לארשי  "דןייטשנירב , םילשורישת

לארשי38979. ןועמשחצנ  ןב  בקעי  לארשי  "ויקסבוסוק , םילשוריצרת



לארשי38980. היבוטחצנ  ןב  ףלוו  באז  "זרוש , וגקיש Chicagoנרת

לארשי38981. ןמלזחצנ  רואינש  ןב  לארשי  "וןמסורג , םילשורימשת

לארשי38982. ץשומאזמחצנ  יולה  השמ  ןב  "אלארשי  רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

לארשי38983. ךורבחצנ  ןב  ריאמ  והילא  "דןוזלבייפ , השרו Warsawערת

לארשי38984. ןורכזחצנ  "הרפס  קרבנשת ינב 

לארשי38985. "ל)חצנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  - הדוהי  "ט נש
גרפ Pragueש"ס

לארשי38986. ינרותחצנ  "אץבוק  שמשעשת תיב 

האל38987. ןורכז  לארשי -  ןורכזחצנ  "גסרטנוק  קרב Bene Berakנשת ינב 

לארשי38988. םיובנעזארחצנ  לארשי  רל ' ןורכז  "סרפס  שת

םיכרכ38989.  2 לארשי -  "לחצנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ ןודנול Londonישת

םיכרכ38990.  3 םילשורי > - ןוכמ   > לארשי "לחצנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ םילשורינשת

םיכרכ38991.  4 לארשי -  לארשיחצנ  תחפשמ  חצנ  "הןוגרא  סשת

תורובגב38992. לארשי  )חצנ  ךרוע  ) ךורב "אןרוא , הוקתנשת חתפ 

יתרוסמ38993. יתורפס  ןוכמ  ישומישחצנ  ךירדמו  "כחול  קרבשת ינב 

השמ38994. רואינשחצנ  השמ  ןב  לכיא  לאיחי  ןמסורג ,
"זןמלז םילשורינשת

השמ38995. השמחצנ  ןב  דוד  םייח  "ויולה , ביבאנשת לת 

ב38996. לחר -  ינרותחצנ  "זץבוק  דעלאסשת

חצנבש38997. אנימלזחצנ  המלש  "דגרבניו , םילשורינשת

ךשוחה38998. לע  רואה  לאפרןוחצנ  ןב  קחצי  םולש  "דשאכב , רישח ' גלא

תמאה38999. המלשןוחצנ  "גןהכה , קרבמשת ינב 

שפנה39000. ןבתויחצנ  לדנמ  םחנמ  השמ  יקסבולזוק ,
"דקחצי ,פרת אנליוו

ןסינ39001. גילזינצנ  לאירזע  ןב  ןסינ  "ציקסנולבאי , סיאול St. Louisרת .טס 

השמםינצנ39002. לארשי  ןב  ריאמ  "הןאמצראווש , ,שת םילשורי

םיכרכ39003.  2 דסח -  ןברצנ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
רדנס "ג,רדנסכלא  ,שת ןיידראווסארג

יעטמ39004. הרותרצנ  ישודיח  "נץבוק  תיליעשת תרצנ 

יעטמ39005. םייחרצנ  ןב  קחצי  "טטראפטייר , סשת

יעטמ39006. ןושרגרצנ  םחנמ  ןב  יבצ  ןתנ  "זןמדירפ , ביבא Tel Avivישת לת 

.39007[ וואקאר  ] יעטמ ןורכזרצנ  "ארפס  הילגנאנשת

םישרשמ39008. לאירזערצנ  ןב  יבצ  ילתפנ  ןיבור ,

םיכרכ39009.  4 םישרשמ -  ןורכזרצנ  "חץבוק  "דסשת מח

םיכרכ39010.  2 הנאת -  ףסוירצנ  ןב  ןועמש  "ט,יבאר , ,נרת אקארק

חילצנו39011. םשלבקנ  חםוליעב  '' דעשת '' מח

ףסכה39012. קחציתודקנ  ןב  םהרבא  "טודאינאל , היצנו Veniceעש



"ר>39013. ופד  > ףסכה ןהכהתודקנ  ריאמ  ןב  יתבש  "זכ"ץ , רדואדלת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ39014.  2 הדותב -  וינפ  ישהמדקנ  עשוהי  "טןבואר , "דעשת מח

שדוקה39015. תכאלמ  ךמש -  תא  רזעלאשדקנ  סלקלפ , הדוהי -  םייח  "זשקרפ , םילשוריסשת

הקדצב39016. היבוטשדקנ  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  ןליא , "ארב  תובוחרנשת

תבשה39017. )שדקנ  ךרוע  ) ללה "בןמ , םילשוריעשת

החמשה39018. םשתדקנ  קרבםוליעב  ינב 

דעומב39019. יקסבולהדוקנ  ' "דזד םילשורישח

הבשחמל39020. ןועמשהדוקנ  השמ  "טןפוא , "דעשת מח

הבשחמל39021. בקעיהדוקנ  "אןאירשנמ , "דפשת מח

תוכרב39022. תמא -  לש  דודהדוקנ  ןב  םהרבא  "חןויחוא , םילשוריעשת

רוא39023. ףלאוותודוקנ  םהרבא  "טרענדור , "דעשת מח

םיכרכ39024.  10 רוא -  קחציתודוקנ  םהרבא  ןב  לאומש  "ויולה , דודשאעשת

םידעומה39025. תוכלה  הכלהב -  השמתודוקנ  ןב  והיעשי  םהרבא  ומח , "הןב  קרבעשת ינב 

הליגמו39026. הציב  תינעת  תסמב  םשתודוקנ  "טםוליעב  דעשת '' מח

םירישה39027. ריש  ףסכה -  ןועמשתודוקנ  תירטש , עבשןב  ראב 

םיכרכ39028.  13 ףסכה -  לאקזחיתודוקנ  "חגניב , קרבסשת ינב 

םיכרכ39029.  26 "ש -  שרה רודיס  לע  ףסכה  לאקזחיתודוקנ  "פגניב , קרבשת ינב 

החמשה39030. םהרבאתדוקנ  לאיחי  ןב  והימרי  "ארבליז , קרבפשת ינב 

יבבל39031. דודתדוקנ  "דץיבוניבר , תילעשח רתיב 

.39032< תופסוה םע  השדח  הרודהמ   > יבבל דודתדוקנ  "גץיבוניבר , תיליעעשת רתיב 

היהי39033. םשיקנ  "גםוליעב  קרבסשת ינב 

םיפכ39034. לארשייקנ  בקעי  "דיסאגול , םילשורישח

הוצמ39035. רבו  םיפכ  לאיחייקנ  לארשי  ןב  םהרבא  טרופאפר ,
"הןהכה ,פרת ןימ טרופקנרפ ע"נ  )

הלפתב39036. דובכו  היראתויקנ  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "חיאני , קרבסשת ינב 

תומבי39037. הרובחב -  הרותתינקנ  ישודיח  "חץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ39038.  3 רנבא -  רנבארנ  "זץבק , םילשוריעשת

םהרבא39039. ףסוירנ  ןב  יכדרמ  "ויקציוס , לשת

םהרבא39040. יבצרנ  הדוהי  ןב  םהרבא  "עןייוודנארב , שת

םהרבא39041. "בץבוקרנ  םילשוריסשת

םימ39042. יגלפ  םהרבא -  ןברנ  הירש  יקצילבד , ריאי , ןהכ ,
בקעי "חלאלצב  קרבנשת ינב 

ןרהא39043. עשוהירנ  ןב  ןרהא  םהרבא  ןיטשרוב ,
ביבא Tel Avivת"שןהכה לת 

םיכרכ39044.  2 ןרהא -  לאימחרירנ  "ולקנרפ , םילשוריעשת

הכונח39045. שיא -  ןברנ  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ "פלאיחי  דודשאשת

םיכרכ39046.  3 ותיבו -  שיא  המלשרנ  קחצי  "גםיובנגייפ , קרבעשת ינב 

םיהלא39047. םהרבארנ  "באיפעלובא , םילשוריסשת

ןנחלא39048. ןורכזרנ  "דרפס  םילשורימשת



הכונח39049. והילא -  והילארנ  "עןאמיס , לאוישת תירק 

םיכרכ39050.  20 והילא -  והילארנ  רנ  "טללוכ  םילשורינשת

רדנסכלא39051. הרותרנ  ישודיח  "חץבוק  םילשורינשת

הליל39052. ןושיאב  ןהכהרנ  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

ןימינב39053. )רנ  שריה  ) יבצ ןב  שוניב  ןימינב  רניבר ,
"דאפיל םילשורישת

הכונח39054. דוד -  דודרנ  ןב  יבצ  "חסיוו , קרבנשת ינב 

דוד39055. םהרבארנ  ןב  דוד  "חגיג ,' ונרוויל Livornoכרת

דוד39056. ןישלאזמרנ  ןושרג  ןב  "זהשמ  ינייאספרת

םיכרכ39057.  3 דוד -  דודרנ  ןב  עשוהי  "חןומולס , םילשורינשת

םימיה39058. תעבש  רוא  דוד , עילאקסמרנ  םיר  " "בומדאה סשת

"ך39059. ארהמ ישודיח  דוד , רזעלארנ  ןהכה , בוד -  דוד  "בשילזיימ , ןילקורבעשת

תוכרב39060. תבש , קלוד -  קחצירנ  רזעילא  ןב  הדוהי  יבצ  "גבילטוג , קרבעשת ינב 

המלשרנ ה'39061. ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

הכלהה39062. ריאירנ  והילא , "הןב  הינתנעשת

ריאמה39063. יולהרנ  ךורב  ןב  ריאמ  "נדלפנירג , שקפ Paksרת

תבש39064. ריאמה -  רנהרנ  רוא  "םללוכ  קרבדשת ינב 

ריאמה39065. ריאמרנ  ךורב  ןב  ןועמש  "חגרבסיו , קרבסשת ינב 

ריאמה39066. ןברנ  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"חהשמ הלופעעשת

םיכרכ39067.  2 ריאמה -  ןורכזרנ  "חץבוק  עבשנשת ראב 

וקורמב39068. לארשי  םע  תודלות  ברעמה -  השמרנ  בקעי  "טונדילוט , םילשורימשת

ב39069. יברעמה -  "חץבוקרנ  הדנקסשת רבוקנוו - 

יברעמה39070. המלשרנ  "לןייד , םילשורישת

קילדהש39071. ויתורנו  יברעמה  ןברנ  ןורהא  לגייב  ןויצ -  ןב  ןאמדלוג ,
"אןויצ ןילקורבנשת

תבשה39072. ףסוירנ  "הדלפנזור , םילשוריסשת

םשה39073. יכדרמרנ  ןב  לאומש  דיס , "דןבא  םילשוריעשת

ללהו39074. יולהרנ  רכששי  ןב  השמ  קרבסיירפ , ינב 

ןורכז39075. ןבואררנ  ןב  קחצי  ןרהא  "גיקסנלסז , כשת

ןורכז39076. ןהכהרנ  לאפר  "דקוק , הירבטשח

ןורכז39077. "ררנ  ומדא לע  תובתכו  םירמאמ  טקל 
רוגמ החמש  בל  "גלעב  םילשורינשת

"ל39078. צז גיטפהרו  "א  ירגל ןורכז  חרזרנ  ןב  רמתיא  "וגיטפהרו , קרבמשת ינב 

ןמלדיא ע"ה39079. הנח  תרמ  תקדצה  תכנחמל  ןורכז  ןורכזרנ  "חרפס  קרבמשת ינב 

םיכרכ39080.  5 שדח -  השמרנ  םהרבא  ןב  לאקזחי  ןמטכיל ,
"זיולה נשת

םיכרכ39081.  12 הוח -  ןרהארנ  המלש  ןב  לאירוא  "זןמרב , קרבעשת ינב 

בלחב39082. רשב  לה ' "א  רגה יב ' לע  םייח -  ריאמרנ  םייח  "אםיובנשריק , עשת

.39083[ ירזעלא  ] םייח ןורכזרנ  "ורפס  םילשורימשת

.39084[ שטיוד הירא  םייח  ברה  רכזל   ] םייח ןורכזרנ  "טרפס  קרבנשת ינב 



הנח39085. םהרבארנ  רמות  "אונונו , ןיעידומעשת

הכונח39086. קחצירנ  םייח  ןב  בד  ףסוי  "טסומיטפס , חרפתעשת

ריאי39087. ןורכזרנ  "ורפס  קרבנשת ינב 

הדוהי39088. םולשרנ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ברפוס , םילשורינשת

הירא39089. הדוהי  הדוהירנ  רנ  ללוכ  ינרות  "חץבוק  םילשורימשת

םיכרכ39090.  2 עשוהי -  עטנרנ  ןתנ  ריאמ  "ל , "טגס נשת

בוט39091. םוי  םיסינרנ  ןב  קחצי  "חיבאצר , קרבסשת ינב 

םיכרכ39092.  17 בוט -  םוי  בוטרנ  םוי  תחמש  "גתבישי  םילשורינשת

ףסוי39093. ףסוירנ  ינש ,)  ) "פיאתבש קרבשת ינב 

הצקומ39094. ףסוי -  הירנרנ  "טינוארק , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ39095.  4 ףסוי -  ףסוירנ  ןב  םייח  לאומש  "הבמוד , רפסעשת תירק 

הכוס39096. לאיחי -  והילארנ  ןב  ןרהא  "עטור , "דשת מח

קחצי39097. לארשירנ  ןב  לדנוז  קחצי  "זףיר , ביבא Tel Avivישת לת 

ןרהא39098. ידומע  קחצי -  קחצירנ  םיסנ  "דטידרא , םילשורינשת

קחצי39099. ןנחלארנ  רוא  "התבישי  םילשורימשת

םיכרכ39100.  4 קחצי -  "נץבוקרנ  םילשורישת

לארשי39101. "טץבוקרנ  הירבטמשת

.39102< רנה תליתפ   > לארשי ,רנ  ןמפוא יתבש -  ןב  לארשי  ןייטשפוה ,
"אםרמע םילשוריסשת

תוכאלמ39103. ל"ט  לארשי -  בקעירנ  ןורכז  לארשי -  רנ  "דללוכ  םילשורינשת

לארשי39104. דודרנ  השמ  "אילאוו , םילשוריעשת

לארשי39105. לארשירנ  ןב  ךלמילא  יבצ  "ולשרגיונ , קרבסשת ינב 

הכונח39106. לארשי -  םייחרנ  לארשי  ןב  בד  דוד  "אןונבל , םילשוריסשת

ב39107. לארשי -  םידימתמרנ  תובישי  לש  תיצרא  תשר 
"חרעונל ביבא Tel Avivלשת לת 

לארשי39108. רנ 
ןב םהרבא  ביל  הירא  ןאמדירפ ,

ןרהא "ב,לארשי  ,ערת אשראוו

א39109. לארשי -  רעונלרנ  םידימתמ  "חתובישי  לשת

םיכרכ39110.  2 לארשי -  ריאמרנ  ןב  ךלמילא  לארשי  "זץיבוקשומ , םילשוריישת

םיכרכ39111.  2 לארשי -  חנרנ  ןב  לארשי  "דגרבניו , םילשורישח

םיכרכ39112.  6 לארשי -  בדרנ  םייח  "טןרטש , קרבנשת ינב 

בוט39113. םש  לעב  לארשי  )רנ  תודוא ( ) "ט שעב  ) רזעילא ןב  "זלארשי  קרבעשת ינב 

םיכרכ39114.  3 בקעי -  לארשי  ארויגרנ  "גרנרב , ףסאעשת תעבג 

םיכרכ39115.  3 בקעי -  לארשי  ףסארנ  תעבג  שרדמה  "אתיב  ףסאעשת תעבג 

תובאל39116. רנבארנ  "זןוסילא , םילשורימשת

םיכרכ39117.  3 םהרבאל -  םהרבארנ  "בישאר , הוקתסשת חתפ 

דחאל39118. ןורכזרנ  "ורפס  רפססשת תירק 

עבש39119. תבל  ןורכזרנ  ץבוק 

דודל39120. םהרבארנ  בהז , "אישמ  קרבלשת ינב 

קידצהל39121. המלשרנ  רזעילא  "דקיש , םילשורישח



הדוהיל39122. ןוסנילארנ  הדוהי  יבר  "דרכזל  "דשח מח

.39123[ לאלצב  ] לאקזחיל ןורכזרנ  "לרפס  םילשורישת

ףסויל39124. רהצ  רהציל -  ןברנ  ץרעה  ילתפנ  המלש  יקצטימס ,
רשא "טםייח  קרבמשת ינב 

לארשיל39125. )רנ  ךרוע  ) ןרהא יקסרוס , ןורכז -  "חרפס  ביבאנשת לת 

ח39126. האמל -  "בץבוקרנ  ןודנולסשת

האמל39127. ןורכזרנ  "הרפס  קרבנשת ינב 

תובא39128. תכסמל  שוריפ  האמל -  בקעירנ  ןב  לאיחי  "אטורניו , קרבעשת ינב 

האמל39129. הדוהירנ  "אבואט , אתאפשת תירק 

םיכרכ39130.  2 האמל -  לארשירנ  ןב  ןרהא  השמ  רטלא  יול ,
יבצ "בהיבוט  בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ39131.  3 האמל -  הדוהירנ  יבצ  ןב  לאימחרי  "ארצלז , משת

רואמל39132. בודרנ  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  "טץיבוניבר , השרו Warsawמרת

רואמל39133. ןרהארנ  השמ  ןב  והילא  "טיקסבלשוק , םילשוריכשת

רואמל39134. לפאקרנ  ןב  ליווייפ  אגרש  "סיקצעראפ , שת

רואמל39135. לאפררנ  ןב  והיתתמ  םהרבא  "וןפלח , בוקרטויפ Piotrkowמרת

םיכרכ39136.  2 רואמל -  השמרנ  ןב  ןבואר  ' תוילגרמ , "ב ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ39137.  2 רואמל -  היחתפרנ  ןב  יבצ  השמ  "ההירנ , ןויצעסשת רוא 

םיכרכ39138.  2 רואמל -  יולברנ  "מ  רה "ליאצאצ  םילשורישת

םחנמל39139. יבצרנ  דוד  "חןמפוה , הוקתכשת חתפ 

יכדרמל39140. ןהכהרנ  ןויצ  ןב  ןב  יבצ  יכדרמ  "אםהרבא  םילשורילשת

השמל39141. םהרבארנ  ןב  השמ  אגרש  "דץיבונמלק , םילשורישח

השמל39142. בולעלרנ  ןילרק  ידיסח  ינרות  "חץבוק  משת

יחישמל39143. תודיסחרנ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "בבח "דעשת מח

יחישמל39144. המלשרנ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

תישיש39145. הרודהמ  יחישמל -  היבוטרנ  "פיולב , םילשורישת

ונח כ"ה39146. יחישמל  ריאמרנ  ןב  לישעה  לארשי  "גגרבנירג , עשת

םיכרכ39147.  2 ארזעל -  לאומשרנ  "דדוד , הלופעשח

םיכרכ39148.  5 קידצל -  םחנמרנ  קיזייא  קחצי  "דןייטשנכייא , עשת

ילגרל39149. לארשירנ  בקעי  "היסאגול , םילשוריסשת

הכונח39150. ילגרל -  יבצרנ  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

ילגרל39151. שיעירנ  ןב  קחצי  "מילברג , םילשורישת

םיכרכ39152.  2 ילגרל -  םולשרנ  ןב  לאיבא  "וןייטשנרוא , םילשוריסשת

ךירבד39153. ילגרל  רזעילארנ  קחצי  ןב  ןולובז  "הבוש , םילשוריעשת

"ם39154. יבבושה ימיל  ךירבד -  ילגרל  ןברנ  םחנמ  קיזייא  קחצי  ןייטשנכייא ,
בקעי "בהמלש  פשת

ךרבד39155. ילגרל  ןבואררנ  ןב  יארוהנ  "פיולה , "דשת מח

םיכרכ39156.  2 תבשל -  ןמחנרנ  "ורנרל , קרבסשת ינב 

היעמשל39157. )רנ  ךרוע  ) היעמש ןב  המלש  םייח  "חןנאש , קרבמשת ינב 



ריאמ39158. רורדרנ  והילא  "אינש , דעלאעשת

לאכימ39159. ןורכזרנ  "מרפס  ןולקשאשת

תורנמ39160. יכדרמרנ  ןב  רב  בוד  "טסקנמ , םילשוריסרת

א39161. יברעמ -  סלרנ  ' גנא סול  םהרבא  תיב  "חללוכ  לשת

םיכרכ39162.  2 יברעמ -  בקעירנ  - אכלמ , "צ רת
"ב םילשוריצרת

םיכרכ39163.  2 יברעמ -  ינרותרנ  "דףסאמ  קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ39164.  13 יברעמ -  ימלשוריהרנ  ידמולל  "נהמב  םילשורישת

םיכרכ39165.  2 יברעמ -  יברעמרנ  "חןהכ , דודשאסשת

םיכרכ39166.  2 יברעמ -  קחצירנ  ןב  םחנמ  "חהאיטע  םילשוריסשת

הוצמ39167. ןהכהרנ  לאירזע  ןב  ףסוי  םחנמ  "זקלאו , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הוצמ39168. אטפאמרנ  ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "אןרהא  בוקרטויפ Piotrkowערת

הוצמ39169. איחירנ  ןב  לאפר  "טףירקלא , קרבנשת ינב 

הוצמ39170. יכדרמרנ  ןב  ןתנ  השמ  ןייטשניבור ,
לדנמ "דםחנמ  בושטידרב Berdichevסרת

.39171< טסקט  > הוצמ ןמלזרנ  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

הוצמ39172. ןמחנרנ  "זםלהליו , נשת

ןבא39173. המלש  רביחש ר ' תורהזאה  לע  שוריפ   > הוצמ רנ 
< םהרבאלוריבג ןב  דוד  "טםהרבא , יקינולש Salonikaכש

.39174< םילשורי ןוכמ   > הוצמ "לרנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "בגארפמ םילשוריסשת

הרותה39175. יקוספב  הוצמ -  ןהכהרנ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת

םיכרכ39176.  2 הוצמ -  םייחרנ  ןב  ףסוי  "סשאשמ , םילשורישת

ןבא39177. המלש  רביחש ר ' תורהזאה  לע  שוריפ   > הוצמ רנ 
םיכרכ  2 לוריבג - >

דוד םהרבא , םייח - ןב  השמ  יטנאזיפ ,
םהרבא "זןב  אטשוק Istanbulכש

םיכרכ39178.  3 הוצמ -  ריאמרנ  ןב  לישנא  רשא  "טדלאוונירג , ,פרת ראווגנוא - דאראהזוא

םיכרכ39179.  2 הוצמ -  חונמרנ  ןב  הדוהי  - דיס , "ע קת
"א יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ39180.  3 הוצמ -  םהרבארנ  ןב  םחנמ  קילאפ  עשוהי  - יולה , "ח צרת
"ט Lodzצרת זדול '

םיכרכ39181.  2 תנשמ ר"א - > ןוכמ  תרודהמ   > הוצמ חונמרנ  ןב  הדוהי  "בדיס , דווקילפשת

רוא39182. הרותו  הוצמ  םייחרנ  ףסוי  "עבדנ , "דשת שח

.39183< הנושאר הרודהמ   > רוא הרותו  הוצמ  ןמלזרנ  רואינש  ןב  רב  בוד  "ףירואינש , ,קת טסופאק

םיכרכ39184.  2 רוא -  הרותו  הוצמ  ןמלזרנ  רואינש  ןב  רב  בוד  "כירואינש , רת

שדח39185. רוא  הוצמ , "לרנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "בגארפמ קרבלשת ינב 

תובא39186. יקרפ  ןויצמ -  בקעירנ  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "טןהכ , ןולקשאנשת

השמ39187. םילשורירנ  .ב  " מרת .םיטוקיל  "ב.רהוז  ,מרת םלשורי

טפשמ39188. םייחרנ  בקעי  "אןהפי , נשת

יבצ39189. בקעירנ  םהרבא  ןב  יבצ  אגרש  "בםואבננט , קרבסשת ינב 

א39190. יבצ -  הירארנ  הדוהי  ןב  יבצ  ילתפנ  "טרגניזלש , "דעשת מח



םיכרכ39191.  15 ןויצ -  ןתנרנ  רוינס , "בןב  םילשוריעשת

םימחר39192. דודרנ  םימחר  "ססקסוק , תיליעשת רתיב 

ב39193. לאפר -  בקעירנ  ןב  םיסנ  "פלאפר , םילשורישת

לואש39194. ןורכזרנ  "טרפס  סשת

תבש39195. ריאמרנ  ןב  השנמ  ןימינב  "אןיוול , םילשורישת

תבש39196. ךונחרנ  לארשי  ןב  בקעי  "הרגידרו , ביבאלשת לת 

לאומש39197. יולהרנ  לאומש  "איקסנליו , םילשוריסשת

ןועמש39198. רופרנ  ןהכ  ןועמש  יבר  לש  "זורכזל  תיליעסשת רתיב 

ןושמש39199. והילארנ  ןב  אגרש  ירוא  "פסופייב , "דשת מח

אגרש39200. ןורכזרנ  "טץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ39201.  2 הרות -  באזרנ  קחצי  ןב  והיתתמ  "זרצנימ , קרבסשת ינב 

תוכרב39202. ןח -  ירבד  הרות , באזרנ  קחצי  ןב  והיתתמ  "ארצנימ , קרבפשת ינב 

דימת39203. הבודולבאזמרנ  השמ  ןב  טדנב  "גךורב  רובד Nowyסקת יבונ 
Dwor

דימת39204. הנוירנ  םהרבא  ןב  עטנ  ןתנ  "דןינווי , השרו Warsawערת

דימת39205. סומינולקרנ  ןב  באז  "זגרובצניג , השרו Warsawמרת

דימת39206. םיסנרנ  ןסינ  "דיבר , םילשוריסשת

דימת39207. והילארנ  לארשי  "דביורטניו , קרבשח ינב 

דימת39208. יתמארנ  דוד , "הןב  םילשוריסשת

דימת39209. ףולכמרנ  םיסנ  "מידיד , "דשת מח

םיכרכ39210.  4 דימת -  ףסוירנ  "בטייוורגוש , ןודנולעשת

א-ק39211. רוא -  בונידיוקהארנ  תובא  חיש  - ןוכמ  "ג סשת
"ב קרבפשת ינב 

םיכרכ39212.  2 ודובכב -  "גץבוקהארנ  סשת

םוכרכו39213. ףסוידרנ  םייח  "טסיוו , שמשעשת תיב 

רהז39214. עשוהייפדרנ  השמ  ןב  ןועמש  םייח  "גןזיוהיינ , רומיטלב Baltimoreפרת

ריאי39215. "גץבוקורנ  ונואעשת תירק 

ריאמ39216. )ורנ  ורכזל  ) היחתפ ןב  יבצ  השמ  "זהירנ , נשת

ןרהא39217. יולהתורנ  ןרהא  םהרבא  "זגרפ , םילשורימשת

הכרעמה39218. יולהתורנ  דוד  םילשוריזיירגנוי ,

הירכז39219. ןורכזתורנ  "נרפס  קרבשת ינב 

םיכרכ39220.  2 עשוהי -  עשוהיתורנ  ןב  ןורהא  םהרבא  "גרגרבנייוו , םילשוריסשת

א39221. ריאהל -  "דתורנ  בח רפכ  "וץבוק , "דנשת בח רפכ 

םובלא39222. ריאהל -  "קתורנ  האב תיזכרמה  תבישי ת"ת  "זםובלא  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ39223.  2 ריאהל -  סאקארקתורנ  "גץבוק , סקאראקסשת

םיכרכ39224.  8 תבש -  יתגלפמתורנ  לעה  תבשה  ןואטב 

שדק39225. תבש  ףסויתורנ  "דגרובזניג , עבששח ראב 

םיכרכ39226.  2 שדוק -  תבש  רעבודתורנ  םולש  "הןיול , לשת

המלש39227. ןרהאתורנ  ןב  רדנסכלא  המלש  םילשורית"שרשיפ ,



המלש39228. קחציתורנ  ףסוי  ןב  המלש  "דםיובלא , קרבעשת ינב 

הנומש39229. ילאתורנ  לארשי  "זןהכ , ןודנול Londonלשת

הוצמ39230. רב  ריאי -  ריאמךרנ  "טיקסרבמל , םילשוריעשת

תלשלשה39231. תא  םהרבאקתרנ  "הבירק , ביבאכשת לת 

א39232. וירפ -  והילאאשנ  ןב  ןושמש  "סרקלונמב , דודשאשת

דוד39233. דיגמ  לוק  השמואשנ  בקעי  ןב  דוד  ףסוי  "אשאייע , ונרוויל Livornoפקת

לע ד"ח39234. "ת  וש הזונג - > הדמח  תאצוה   > דוד לאשנ 
"ע םהרבאוש ןב  דוד  "בםייהנפוא , ביבאלשת לת 

םיכרכ39235.  3 דוד -  םהרבאלאשנ  ןב  דוד  "הםייהנפוא , םילשורילשת

םיכרכ39236.  3 ךיתובאל -  ןהכהעבשנ  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "גץיבוקשומ , נשת

םיאישנה39237. והיעשייאושנ  ןב  ןמלז  רואינש  "גלצרה , נשת

הכלהכ39238. לארשי  הדוהייאושנ  םולש  "זסורג , משת

רשוא39239. לש  לחרןיאושנ  "טהירנ , םילשורימשת

ןתרובגב39240. לארשי  רזעלאישנ  לארשי  ןב  המלש  "ו,יזנכשא , ,שת ביבא לת 

םייולה39241. המלשאישנ  ןימינב  "ברגרובמה , קרבנשת ינב 

דיסחו39242. לאומשאישנ  "טסוארק , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ39243.  2 רכששי -  והילאאישנ  לאנתנ  "טןהכ , םילשוריעשת

לילגה39244. ירעב  םיפכ  "עץבוקתואישנ  םילשורישת

םרוד39245. ינבו  "ד  בח .ייאישנ  .א  "בלאננח , תגלשת תירק 

היזורג39246. תודהיו  "ד  בח לאפריאישנ  תראפת  רפסה -  "דןוכמ  דולעשת

דעומ39247. לארשייאישנ  ןב  לדנמ  םחנמ  "דםירב , קרבעשת ינב 

לארשיב39248. םהרבאםיאישנ  "גחילמלא , םילשורינשת

ןויצל39249. םינושארה  לארשיב  )םיאישנ  טקילו בתכ   ) בקעי "טרזעלא , םילשורילשת

רסאמב39250. םיקידצםיאישנ  ילהאב  "דןוכמ  יכאלמעשת תירק 

םיפכ39251. קחציתאישנ  "וגרבשיפ , קרבנשת ינב 

התכלהכ39252. םיפכ  בודתאישנ  רכששי  ןב  ןהכה  השמ  "גסורג , שמשסשת תיב 

ךיקוחב39253. דודחישנ  םהרבא  "חץיבוביל , "דסשת מח

ךיקוחב39254. לארשיחישנ  "עדלוגנייו , קרבשת ינב 

םדא39255. ייחל  תווצמה  יללכ  ךיקוחב -  קחציחישנ  םייח  ןב  דוד  םהרבא  "חץיבוביל , דווקילסשת

הכלהב39256. םיסינםישנ  ןב  םולשיבא  "דרציינומ , ןיעהסשת שאר 

ןמצע39257. תוכזב  םירמםישנ  "פלאומס , שת

ג39258. ןייכזק -  יאמב  ךורבםישנ  ןב  אקלעמש  לאומש  "גאנהכ , ןפרווטנאעשת

תוינדמל39259. רזעלאםישנ  לארשי  ןב  המלש  "ביזנכשא , ביבא Tel Avivשת לת 

תוקיתעמ39260. לבייפםישנ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "וןמרבה , םילשוריצרת

םיכרכ39261.  4 "ך -  נתב תורתסנ  םירמםישנ  "בלאומס , עשת

תוסיפדמ39262. רותב  תוירבע  לבייפםישנ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "גןמרבה , ןילרב Berlinצרת

והיפ39263. לאויתוקישנ  ןב  ןתנוהי  "טירמק , קרבעשת ינב 

ףסכ39264. בקעיךשנ  ןב  ןנחלא  "הץרפ , םילשוריסשת

ףסכ39265. םחנמךשנ  ןב  יבצ  "אץנלג , תיליעפשת ןיעידומ 



רצוקמה39266. ףסכ  בקעיךשנ  ןב  ןנחלא  "זץרפ , םילשורינשת

הילע39267. םעל  לארשיהמשנ  יבצ  "וואט , םילשוריסשת

המצע39268. םע  םחנמהמשנ  "גדורב , "דעשת בח רפכ 

תבש39269. לש  "דהמשנ  יה ןנער  המלש  והילא  ברה  "טרכזל  ןורבחנשת

לארשיב39270. ]'תומשנ  א ןיווטיל ,  - ] לאומש "דץיברוה , ,שת ביבא לת 

ךב39271. לארשיהחמשנ  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

םיכרכ39272.  8 םלוק -  ןועמשעמשנ  "בשולל , דעלאעשת

םיכרכ39273.  6 םהרבא -  םהרבאתמשנ  רפוס , "דםהרבא  םילשורימשת

םיכרכ39274.  5 "ב > - דהמ  > םהרבא םהרבאתמשנ  רפוס , "זםהרבא  םילשוריסשת

םיכרכ39275.  4 השדח > - הרודהמ   > םהרבא םהרבאתמשנ  רפוס , "דםהרבא  םילשוריעשת

םדא39276. ןרהאתמשנ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "סןרטש , םילשורישת

ןמית39277. גהנמכ  היוול  רדס  םדא -  )תמשנ  ךרוע  ) רנבא ןב  ביגש  "גדופחמ , "דסשת מח

.39278< םיקידצ יתפש  ןוכמ   > םדא םולשתמשנ  השמ  ןב  לאומש  ןרהא 
"וץינמרקמ םילשוריסשת

םיכרכ39279.  2 םדא -  םולשתמשנ  השמ  ןב  לאומש  ןרהא 
"אץינמרקמ ואנה Hanauעש

רזעילא39280. יבצתמשנ  לאיחי  ןב  רזעילא  "דשיפסיו , םילשוריסשת

םיכרכ39281.  2 םידעומה -  המלשתמשנ  ןב  רכששי  גרעבסיוו ,

הנשמה39282. בקעיתמשנ  "זןגנ , םילשוריסשת

רזעה39283. השנמתמשנ  "דסאילא , םילשוריעשת

םייח39284. יולהתמשנ  ףסוי  ןרהא  ןב  המלש  "חרבליזנייפ , םילשוריסרת

םייח39285. דודתמשנ  ןב  םייח  "והיפעלובא , יקינולש Salonikaסקת

םייח39286. )תמשנ  דדחלא  ) םייח "הןהכה , לובשאסשת

םייח39287. יבצתמשנ  יכדרמ  ןב  השמ  םייח  "גדלוהנייר , ערת

םייח39288. רשאתמשנ  ןב  דוד  םהרבא  "אןאמראוו , הוקלוז Zholkvaרת

םתובא39289. םינב  תראפת  חמקה -  טקל  םייח -  ףסויתמשנ  שאשמ , םייח -  "ושאשמ , םילשורינשת

םייח39290. עשוהיתמשנ  "טוגיינוסנומ , דולנשת

םייח39291. ןבוארתמשנ  השמ  ןב  רעבוד  םייח  "דיקסבלוג , "דשח מח

םייח39292. םייחתמשנ  עבשןהכה , ראב 

םייח39293. "לתמשנ  צז ברג  םייח  יבר  "גרכזל  הפיחסשת

םיכרכ39294.  3 םייח -  ףסויתמשנ  ןב  השנמ  לארשי , - "בןב םדרטשמאית
Amsterdam

םיכרכ39295.  4 םייח -  הדוהיתמשנ  יבצ  ילתפנ  ןב  םייח  "חןילרב , םילשוריסשת

םיכרכ39296.  2 יקסבוסוק > - תרודהמ   > םייח הדוהיתמשנ  יבצ  ילתפנ  ןב  םייח  "גןילרב , םילשוריסשת

םיכרכ39297.  4 םייח -  םייחתמשנ  "וםזגנל , ביבאעשת לת 

ףסוי39298. היראתמשנ  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"ויולה םילשוריצרת

בקעי39299. יבצתמשנ  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"זרודגיבא םילשורינשת

בקעי39300. דודתמשנ  םהרבא  ןב  ןסינ  בקעי  "עלטנזור , הירהנשת

םיכרכ39301.  2 בקעי -  לכימתמשנ  דוד  ןב  בוד  השמ  "הטניווק , ןדיק Kedainiaiצרת



הרהט39302. תוכלה  לארשי -  והילאתמשנ  ןב  השמ  לאומש  "גןמגרות , םילשוריסשת

םיכרכ39303.  5 לארשי -  הרותתמשנ  ישודיח  "סץבוק  זירפשת

םיכרכ39304.  3 לארשי -  דודתמשנ  לארשי  "עסנפרה , שת

יח39305. לכ  םולשתמשנ  אבא  ןב  בוד  םהרבא  "וןיטשרוב , םילשוריסשת

יח39306. לכ  בקעיתמשנ  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ב צקת
"ז יקינולש Salonikaצקת

יח39307. לכ  ריאמתמשנ  המלש  ןב  םהרבא  "זראייפ , פרת

יח39308. לכ  םייחתמשנ  ןב  ריאמ  "גלארשי , קרבעשת ינב 

יח39309. לכ  ןרהאתמשנ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "סןרטש , םילשורישת

יח39310. לכ  רזעילאתמשנ  ןב  והילא  "חהסיוס , םילשורילשת

םיכרכ39311.  2 יח -  לכ  םשתמשנ  "דםוליעב  קרבעשת ינב 

םיכרכ39312.  4 יח -  לכ  ןועמשתמשנ  "חןסינ , םילשוריסשת

לחר39313. היראתמשנ  הדוהי  "פרניד , קרבשת ינב 

םיכרכ39314.  9 תבש -  דודתמשנ  לארשי  "זסנפרה , סשת

םיכרכ39315.  2 יולה -  יתבש  יולהתמשנ  אביקע  ןב  יתבש  "וץיוורוה , גרפ Pragueעש

"ח39316. עשת םולש -  דודשאתמשנ  ץילעמ  "חתודסומ  דודשאעשת

יכדרמ39317. המלש  יחתמשנ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( היסורפ Jירת גרובסינהוי ,

םיכרכ39318.  2 אתיירואד -  יולהאתמשנ  ףסוי  םהרבא  "חשטייב , "דעשת מח

אתולצד39319. ריאמאתמשנ  ןב  קחצי  יול  המלש  ונרו  "אז' םילשוריעשת

םיכרכ39320.  2 ןיתדח -  בקעיןיתמשנ  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"גםחנמ םילשוריעשת

הריקחו39321. דומל  יכרצל  םיתמה  םייחחותנ  השמ  ןב  לאכימ  "גרביירג , םילשורישת

.39322< תיפרגוילביב הריקס   > הכלהב םיתמ  ןמלקיחותנ  "זאנהכ , םילשוריכשת

ןתת39323. בוטןותנ  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "חאפיל  סשת

םיכרכ39324.  6 שאמ -  היראהנותנ  "פילארשי , הוקתשת חתפ 

הכלה39325. ריאמהשדחתנ  ךורב  ןב  ןועמש  "גגרבסיו , קרבעשת ינב 

א39326. הרותביתנ -  ינב  תעונת  "גןואטב  םילשורילשת

םיכרכ39327.  2 הרותביתנ -  ישודיח  "זץבוק  רומיטלובשת

"ס39328. שה תויגוס  םהרבא א -  רזעילאביתנ  ןב  םהרבא  בושי , "טראש  הפיחכשת

תואוקמ39329. םהרבא ב -  רזעילאביתנ  ןב  םהרבא  בושי , "חראש  םילשורילשת

םיכרכ39330.  34 הניב -  סחנפביתנ  ןב  םנוב  לארשי  "דרביירש , קרבסשת ינב 

םיזע39331. םימב  אביקעביתנ  ןב  הדוהי  יכדרמ  "עסוארק , םחורישת

הכרב39332. בקעיביתנ  לאוי  ןב  ףסוי  קחצי  "דהקרפס , שח

תומבי39333. הובג -  המלשביתנ  ןב  ןושרג  "פרנביר , דווקילשת

םיכרכ39334.  2 ךוניחה -  ףסויביתנ  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "טדנז , הוקתנשת חתפ 

המכחה39335. בילביתנ  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "ביולה , בוקרק Cracowנרת

רשיה39336. ךורבביתנ  ןב  שריה  יבצ  "מןאמלרפ , השרורת  Warsaw



רשיה39337. יולהביתנ  ןתנוהי  ןב  שריה  "בילתפנ  טרופנרידעת
Dyhernfurth

הבותכה39338. ףסויביתנ  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "גדנז , הוקתסשת חתפ 

תווצמה39339. יחביתנ  ןויצ  ןב  ןב  ףסוי  םולש , "גרב  םיסשת תב 

תונרצמה39340. ןרהאביתנ  ןב  הדוהי  "וחטיא , םילשוריעשת

םיכרכ39341.  2 החפשמה -  ףסויביתנ  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "הדנז , הוקתסשת חתפ 

הצקומ39342. שדוקה -  ןנחלאביתנ  "גרנורב , םילשוריעשת

תוריכשה39343. ןרהאביתנ  ןב  הדוהי  "וחטיא , םילשוריעשת

הטימשה39344. םייחביתנ  ןב  ריאמ  השמ  "חסלפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ39345.  6 הרותה -  ןתנביתנ  ןב  םהרבא  "וםילאס , םילשוריסשת

.39346< םילשורי ןוכמ   > הבושתה "לביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ םילשורינשת

םיכרכ39347.  2 הבושתה  - ןויע   > "ל רהמל הבושתה  "לביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "טגארפמ םילשוריעשת

.39348< רוא תוביתנ   > "ל רהמל הבושתה  "לביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "אגארפמ םילשוריפשת

םייח39349. יבצביתנ  ילתפנ  ןב  לאנתנ  בקעי  לייוו ,
"טשריה טריפ Fuerthלקת

םייח39350. בקעיביתנ  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"אםחנמ םילשוריעשת

םיכרכ39351.  7 םייח -  םייחביתנ  רתלא  "אךילבונק , םילשוריסשת

לארשי39352. תרות  יארב  רשוכו  תולמעתה  המכח -  חנביתנ  "ערנפוה , הפיחשת

רכממו39353. חקמ  רשוי -  ןרהאביתנ  ןב  הדוהי  "וחטיא , םילשוריעשת

םיכרכ39354.  6 לאיחי -  לאיחיביתנ  "טןמציו , םילשוריעשת

םיכרכ39355.  2 םי -  ןרהאביתנ  השמ  ןב  יכדרמ  לאיחי  "זןודרוג , םילשוריטשת

םיכרכ39356.  3 רשי -  יולהביתנ  סחניפ  ןב  םהרבא  "טץיוורוה , םילשורישת

םיכרכ39357.  2 רגל -  דודביתנ  ןב  ךורב  "ורשי , םילשוריכשת

םייחה39358. ךרדל  יבצביתנ  ןב  ןמלז  המלש  לאומש  "בסנייר , השרו Warsawרת

םיכרכ39359.  2 םלוע -  ייחל  יכדרמביתנ  ןב  קחצי  ,]ץיפיל , "ט נרת ], אשראוו

הלכשהלו39360. תודיסחל  השמביתנ  ןב  רשא  "ורקצירפ , ,טשת ביבא לת 

הבישיל39361. ןרהאביתנ  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורינשת

"ל39362. רהמל ןבוארביתנ  "דןמרייפ , םילשוריסשת

ריאמ39363. יכדרמביתנ  עשוהי  ןב  ביל  ריאמ  "אץמ , ןדיק Kedainiaiצרת

תומבי39364. ריאמ -  יבצביתנ  ןב  ריאמ  "חץיבוקשרה , עשת

ךיתווצמ39365. םהרבאביתנ  ןב  הימחנ  ןמלז  "טגרבדלוג , םימודקעשת

ךיתוצמ39366. ןהכהביתנ  והילא  ןב  לאירא  "וןשרד , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ39367.  2 ךיתוצמ -  ןבביתנ  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "דרדנסכלא  הלשימרפ Przemyslמרת

תורהזאה39368. לע  ךיתוצמ  השמביתנ  ןב  לואש  "אןהכה , ונרוויל Livornoרת

תיעיבש39369. יכדרמ -  ךורבביתנ  יכדרמ  "הםולבנזור , םירעיעשת תירק 

םיכרכ39370.  2 השמ -  בקעיביתנ  ןב  השמ  "וןומאלאס , נרת



םיכרכ39371.  11 ארטינ -  ארטינביתנ  תבישי  ידימלת  "דןואטב  קרבכשת ינב 

םיכרכ39372.  2 הלפתה -  תדובע  ןרהאביתנ  "חהטאר , שמשסשת תיב 

זוע39373. םייחביתנ  ןמרקא ,

םלוע39374. ךורבביתנ  ןב  עטנ  ןתנ  בקעי  "גןאמסלדנאה , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ39375.  15 זע -  הדוהיביתנ  לאירזע  "טויז , רומיטלובמשת

קידצ39376. יבצביתנ  ןתנ  "אגינק , קרבלשת ינב 

לאפר39377. יולהביתנ  לאפר  "גםיובלסכיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ39378.  2 המכח -  לש  ללהביתנ  "וןמ , םילשוריעשת

םיכרכ39379.  4 ימואלהביתנ -  יתדה  דבועהו  רעונה  ינינעל 
הלוגבו ץראב 

ג39380. ינרותתוביתנ -  "אץבוק  פשת

םיכרכ39381.  3 תוצופתבתוביתנ -  םיינרות  תוברתלו  "הךוניחל  םילשורילשת

םגא39382. ןהכהתוביתנ  ריאמ  םהרבא  "זרצנאלג , ןפרווטנאסשת

םיכרכ39383.  2 םדא -  היראתוביתנ  הדוהי  ןב  והיתתמ  שטייד ,
יבצ "אםיראמ  םילשוריסשת

רוא39384. "זץבוקתוביתנ  קרבנשת ינב 

ג39385. רוא -  תודיסחלותוביתנ  "ש  רי הרותל  "וץבוק  םילשוריסשת

תועדה39386. ירוריב  רוא -  םשתוביתנ  "דםוליעב  ביבאשח לת 

םיכרכ39387.  2 רוא -  ךורבתוביתנ  ןב  עטנ  ןתנ  בקעי  "נןאמסלדנאה , הנליו Vilnaרת

םיכרכ39388.  5 הרוא -  רשאתוביתנ  ןב  ריאמ  בד  "בםיובננט , קרבסשת ינב 

הגהנהו39389. הרות  ירעש  שיא -  ישתוביתנ  ירוא  "הןוסבג , "דעשת מח

רשא39390. יכדרמתוביתנ  ןב  ארזע  רשא  "זיומח , םילשורינשת

םירמאמ39391. רשא -  רשאתוביתנ  במוד ,

ךונחב39392. לאפרתוביתנ  ןב  הדוהי  םהרבא  "דטכיל , ביבא Tel Avivישת לת 

תודיסחה39393. תבשחמב  לדנמתוביתנ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "הרשכ , םילשורילשת

םינב39394. םנובתוביתנ  החמש  "הןוזרזייל , םילשוריסשת

םיכרכ39395.  7 תויגוסב -  לבייפתוביתנ  אגרש  ןב  המלש  רנ , ' "אצניל שמשפשת תיב 

הכרב39396. הדוהיתוביתנ  הירא  ןב  והילא  השמ  "ולארה , םילשוריעשת

תעד39397. באזתוביתנ  והיתתמ  "דלגיטש , "דשח מח

רשואה39398. המלשתוביתנ  ןבואר  ךורב  "הגרבסגינק , םילשורימשת

שיאה39399. והירמשתוביתנ  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"אףסוי םילשוריעשת

הכרבה39400. "טרנורבתוביתנ  םילשוריעשת

םיכרכ39401.  2 הכלהה -  םהרבאתוביתנ  "פתירטש , שמששת תיב 

.39402< םירפוסה תוביתנ   > םייחה ג לאקזחיתוביתנ  םייח  ןב  ןרהא  בוט , "דןמיס  קרבנשת ינב 

םיכרכ39403.  4 םייחה -  לאקזחיתוביתנ  םייח  ןב  ןרהא  בוט , "דןמיס  קרבנשת ינב 

םיכרכ39404.  4 םייחה -  םהרבאתוביתנ  ןב  והילא  ףסוי  דארגוניוו ,
"דםייח םילשוריכשת

המכחה39405. םשתוביתנ  "זםוליעב  םילשורינשת

המכחה39406. קחציתוביתנ  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  טרופאפר ,
"סןהכה קת



םיכרכ39407.  2 המכחה -  דאוועתוביתנ  ןב  הידעס  רוא , "ןןב  הננערשת

הליפתה39408. תדובע  תודיסחה -  תודיסחהתוביתנ  תראפת  "גןוכמ  תיליעעשת ןיעידומ 

א39409. תודיסחה -  קחציתוביתנ  םהרבא  "אתודלות  םילשוריסשת

הרהטה39410. לארשיתוביתנ  "דןורבל , דודשאסשת

הרהטה39411. ןולובזתוביתנ  ןב  ףסוי  "טהנשוש , דודשאנשת

הרהטה39412. בילתוביתנ  הירא  הדוהי  "עקרסצ , דעלאשת

ןיבוריע39413. "ם -  יה לאירבגתוביתנ  רנ  "ד  מהיבב ןיבוריע  תרובח 
רימ "גתבישיב  םילשוריעשת

"ם39414. יה רכששיתוביתנ  ןב  השמ  קחצי  "חרכבסנא , "דעשת מח

םיכרכ39415.  13 תורשכה -  תדהתוביתנ  יקיזחמ  "ץ  "ודב םילשורימשת

םיכרכ39416.  2 הכלה -  המלשתוביתנ  םהרבא  ןב  לאנתנ  "אאכלמ , םילשוריעשת

.39417( תובבלה תוצמ  ךותמ   ) הכלה בודתוביתנ  םהרבא  ןב  יכדרמ  "חןייטשטכיל , השרו Warsawסרת

רסומה39418. יבצתוביתנ  ןתנ  ןב  לאומש  םהרבא  "אלקניפ , ביבאכשת לת 

.39419< השדח הרודהמ   > רסומה יבצתוביתנ  ןתנ  ןב  לאומש  םהרבא  "ולקניפ , םילשוריסשת

הצקומה39420. סומעתוביתנ  ןב  ןנחלא  "ברנורב , םילשוריפשת

הכולמה39421. םחנמתוביתנ  לארשי  רכרב , ךורב -  רנפג ,
"נלדנמ קרבשת ינב 

וקורמ39422. יגהנמ  ברעמה -  קחציתוביתנ  ןב  והילא  "וןוטיב  םילשוריסשת

םיכרכ39423.  5 טפשמה -  השמתוביתנ  בקעי  ןב  בקעי  "טםיוברברול , גרבסגינקירת
Koenigsberg

םיכרכ39424.  3 הדובעה -  לחנהתוביתנ  תראפת  "בןוכמ  תיליעעשת ןיעידומ 

תבש39425. ןויעה -  זנאצתוביתנ  "ותבישי  הינתנסשת

םיכרכ39426.  4 שדוקה -  השמתוביתנ  לארשי  םהרבא  "בןאמלאס , םילשוריסשת

הצקומה39427. סרטנוק  תבשה -  בודתוביתנ  רכששי  ןב  הדוהי  והילא  "זלטנזור , רפסעשת תירק 

בכש39428. - זטש םינמיס  תבשה -  בקעיתוביתנ  םהרבא  "בץנימדלוג , םילשוריפשת

םיכרכ39429.  4 םולשה -  םלושמתוביתנ  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"השובייפ םילשורילרת

הרותה39430. לאקזחיתוביתנ  םייח  ןב  ןרהא  בוט , "אןמיס  םילשוריסשת

ב39431. הרותה -  אזלעב ב"בתוביתנ  ידיסחד  הבישי  "בץבוק  קרבנשת ינב 

הרותה39432. ישדחתוביתנ  ידימלת  "וץבוק  ,פרת שילאק

םיכרכ39433.  6 הרותה -  אזלעבתוביתנ  ידיסחד  םיכרבא  ללוכ  ץבוק 
"בב"ב קרבכשת ינב 

דומלתה39434. ןושרגתוביתנ  ןב  הירא  לאיתוקי  "חראהלמאק , בובלפרת

הבושתה39435. יכדרמתוביתנ  "בשייע , תפצסשת

רהוז39436. ןבתוביתנ  לאומש  םהרבא  השמ  ץיבוניבר ,
"חלאקזחי ןדיק Kedainiaiצרת

םייח39437. םחנמתוביתנ  םייח  "הלטכייט , םילשוריכשת

םייח39438. קחציתוביתנ  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "בגרבנייש , םילשוריסשת

םייח39439. לאשימתוביתנ  ןב  לאפר  "טבאיסמש , םילשוריסשת

תובא39440. יקרפ  םייח -  רכששיתוביתנ  ןב  השמ  םייח  "חטרוק , ביבאנשת לת 

םייח39441. םוחנתוביתנ  "אןילטמ , םילשורימשת



םיכרכ39442.  5 םייח -  לואשתוביתנ  ןב  קחצי  םייח  - ברוק , "ז פרת
"ב קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ39443.  4 םייח -  לאפרתוביתנ  ןב  םייח  רשא  "זןגרפיא , םילשוריעשת

םיכרכ39444.  2 םייח -  גילעזתוביתנ  רשא  "איקסרומ , תילעעשת ןיעדומ 

ג39445. ךוניח -  "חץבוקתוביתנ  ביבאשת לת 

םיכרכ39446.  2 המכח -  המכחתוביתנ  תוביתנ  תבישי  "בץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ39447.  2 ןח -  ןהכהתוביתנ  ריאמ  הירא  ןב  חנ  רתלא  "ארזייק , ןודנול Londonמשת

הרהט39448. לאומשתוביתנ  ןב  בקעי  "דלאימע , םילשוריעשת

םיכרכ39449.  2 ריאי -  קחציתוביתנ  ןב  ריאי  ומח , "זןב  קרבסשת ינב 

עשוהי39450. עשוהיתוביתנ  "ולגי , נשת

עשוהי39451. ליצגתוביתנ  יכדרמ  ןב  עשוהי  "מלגי , הנחדשת סדרפ 

רשוי39452. םלושמתוביתנ  "אןמרביל , קרבסשת ינב 

םיכרכ39453.  3 רשוי -  יכדרמתוביתנ  ןב  הדוהי  "אןהכ , דודשאסשת

םיכרכ39454.  3 םי -  לאומשתוביתנ  ןב  ריאמ  קחצי  שטיוואקמיס ,
"חםהרבא סשת

קחצי39455. חלאצתוביתנ  ןב  קחצי  "גלמאכומ , םילשוריפרת

םיכרכ39456.  3 קחצי -  יולהתוביתנ  אגרש  םייח  ןב  קחצי  "גןיול , קרבסשת ינב 

םיכרכ39457.  2 בל -  לאומשתוביתנ  ןמלז  ןב  ביל  הדוהי  "טןייטש , םילשוריעשת

תבשל39458. יולהתוביתנ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "חץיוורוה , בובלצקת  Lvov

.39459< השדח הרודהמ   > תבשל יולהתוביתנ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "בץיוורוה , םילשורינשת

ריאמ39460. דודתוביתנ  לאקזחי  ןב  יבצ  ריאמ  ףאלש ,
"הןהכה קרבעשת ינב 

םיכרכ39461.  3 ריאמ -  בקעיתוביתנ  ןב  ריאמ  ןשוש , "זןב  קרבסשת ינב 

שעמ39462. עתוביתנ  "חלדנק , םחוריסשת

םיכרכ39463.  9 יכדרמ -  יכדרמתוביתנ  "ברטפיג , דנלבילקפשת

השמ39464. והילאתוביתנ  לאימחרי  ןב  השמ  וק , ' "זצוב בקעיסשת בכוכ 

םיכרכ39465.  3 השמ -  השמתוביתנ  ןסינ  "דסורג , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ39466.  5 השמ -  יבצתוביתנ  ןתנ  ןב  השמ  "ולקניפ , "דעשת מח

טפשמ39467. םייחתוביתנ  יזאגלא , םלושמ -  ןב  "טםחורי  אטשוק Istanbulכת

ןיטיג39468. אעיצמ , אבב  ילתפנ -  המכחתוביתנ  "חתוביתנ  םילשוריעשת

םלוע39469. החמשתוביתנ  ןב  שריה  יבצ  - ןגובנלנצאק , "ח ירת
"ט הנליו Vilnaירת

רפסל39470. חתפמ  םלוע -  באזתוביתנ  "גרעמארפ , ישת

םלוע39471. - תוביתנ  יולה יכדרמ  ןב  לאומש  יטנאלג ,
יצוקמ בקעי  ןב  "זהשמ  בובל Lvovסקת

"ר>39472. ופד  > םלוע "ל)תוביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  - הדוהי  "ה נש
"ו גרפ Pragueנש

םלוע39473. "ל)תוביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "ד,הדוהי  ,מרת אשראוו

םלוע39474. הנויתוביתנ  הלהדמ ,

םיכרכ39475.  3 םלוע -  "לתוביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "זגארפמ בופזוי Jozefowצקת



םיכרכ39476.  2 סדרפ > - תרודהמ   > םלוע "לתוביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "בגארפמ ביבאמשת לת 

םיכרכ39477.  2 הרותה > - ביתנ   > םלוע "לתוביתנ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "דגארפמ םילשוריעשת

ןיבוריע39478. "חתוביתנ  רגה תואישנב  םיכרבא  ללוכ 
"חיורטנרא םילשוריסשת

םילשוריו39479. ןויצ  יבצתוביתנ  ןב  השמ  םהרבא  "אץנול , םילשורילשת

םלשוריו39480. ןויצ  יבצתוביתנ  ןב  השמ  םהרבא  "זץנול , םילשורילשת

לאפר39481. לאפרתוביתנ  "זףליוו , םילשוריעשת

תבש39482. היעשיתוביתנ  בקעי  "טאיולב , םילשורימשת

ריכש39483. ןרהאתוביתנ  ןב  הדוהי  "וחטיא , םילשוריעשת

םולש39484. םיסנתוביתנ  ןב  םולש  "חרורציבא , הכנלבזכ Casablancaשת

םולש39485. בילתוביתנ  היעמש  ןב  יבצ  םולש  טרפמל ,
"היולה ביבאכשת לת 

םולש39486. יולהתוביתנ  באז  ןב  ףסוי  םולש  "גםיובנגייפ , ירוגליב Bilgorajצרת

םולש39487. ריאמתוביתנ  םייח  ןב  בקעי  םהרבא  אריפש ,
לאיחי

 - "ח פרת
"צ םילשורירת

םולש39488. םולשתוביתנ  יולה , דוד -  "עיולה , דולשת

םולש39489. ןהכהתוביתנ  והילא  ןב  םולש  "חןייש , ,פרת גרובנעזיולק שזולק 

םיכרכ39490.  2 םולש -  ןמלקתוביתנ  סומינולק  ןב  ףסוי  םולש  רבלג ,
"טיולה םילשורינשת

םיכרכ39491.  2 םולש -  ילבבהתוביתנ  לאקזחי  ןב  "עארזע  הדוהישת רוא 

םיכרכ39492.  3 לאומש -  הדוהיתוביתנ  יבצ  ןב  לאומש  "כץיבלשוק , קרוישת וינ   New York

םיכרכ39493.  3 לאומש -  ןמלזתוביתנ  המלש  ןב  לאומש  "דךאברעיוא , קרבשח ינב 

םיכרכ39494.  8 הרות -  קרבתוביתנ  ינב  בלסרב  "בללוכ  קרבנשת ינב 

םיכרכ39495.  2 םולש -  ביגשהיתוביתנ  "בתימע , שמשעשת תיב 

הנשה39496. שאר  לאיכלמיביתנ א"ש -  םירפא  "דלגייב , םילשורישח

"ס39497. שה יללכ  חתפמ  שאיביתנ א"ש -  יביתנ  "דןוכמ  םילשורישח

רוא39498. דודיביתנ  "ארואינש  םילשורינשת

םיכרכ39499.  10 רוא -  םיסניביתנ  "גןגי , םילשוריעשת

םיכרכ39500.  7 הרותה -  לע  רוא  םיסניביתנ  "הןגי , םילשוריעשת

ןוטיב39501. ירוא  רכזל  ירוא -  לאוייביתנ  "חאכלמ , ריקינשת

הנומא39502. ךורביביתנ  ןמלז  "בדמלמ , "דפשת מח

רשא39503. םהרבאיביתנ  ןב  רשא  "וםיובנזור , ביבא Tel Avivכשת לת 

תובורעת39504. בלחב , רשב  העד -  יבציביתנ  םהרבא  "בדלפנריד , םילשוריעשת

העד39505. ייביתנ  "אירוזנז , קרבפשת ינב 

םיכרכ39506.  2 תעד -  רזעלאיביתנ  "פשירכז , "דשת מח

רואה39507. רוצנמיביתנ  ןב  דועסמ  ןועמש , "חןב  קרבסשת ינב 

ןיסוריאה39508. ףסוייביתנ  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "חדנז , הוקתסשת חתפ 

הארוה39509. והילאיביתנ  ןב  הדוהי  "חיערד , םילשורינשת

תיבר39510. הארוה -  הארוהיביתנ  יביתנ  "זללוכ  תיליעסשת ןיעידומ 



םייחה39511. יבציביתנ  "ושריה , לשת

ךונחה39512. חניביתנ  םולש  "דיקסבוזרב , םילשורישח

םיכרכ39513.  2 הכלה -  לאוייביתנ  "דאכלמ , לאונמענשת

םיכרכ39514.  2 הכלה -  באוייביתנ  "זירואמ , ןימינבעשת די 

םיכרכ39515.  11 םיגהנמה -  היראיביתנ  והיעשי  ןב  םוקילא  "אסקרובד , באזפשת תעבג 

םיכרכ39516.  2 םיגהנמה -  היראיביתנ  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"פבייל םילשורישת

הקזחה39517. רעש  תוקיפסה -  רזעלאיביתנ  "בשירכז , קרבעשת ינב 

השרפה39518. היראיביתנ  והיעשי  ןב  םוקילא  "פסקרובד , םילשורישת

ךודישה39519. ףסוייביתנ  ילתפנ  ןב  באז  עשוהי  "טדנז , הוקתסשת חתפ 

דומלתה39520. ןרהאיביתנ  "אןהכ , הינתנפשת

תורודלו39521. דימ  םייח -  םייחיביתנ  דירפ , היעשי -  ןב  םייח  "חסיורק , קרבסשת ינב 

םיכרכ39522.  6 םייח -  ןבואריביתנ  השמ  םייח  "מירזעלא , קרבשת ינב 

תומבי39523. ףסוייביתנ  ןב  לאירוא  "חתירטש , םילשורינשת

הלח39524. םי -  ןביביתנ  ריאמ  לארשי  רוחש , - יקסבוסוק
םהרבא "הקחצי  קרבסשת ינב 

ןישודק39525. םי -  ןהכהיביתנ  םהרבא  ןב  לדנמ  לארשי  "הןלפק , סשת

תוירוה39526. םי -  ריאמיביתנ  לארשי  "והנוי , םילשורינשת

םיכרכ39527.  17 ןורושי -  לארשייביתנ  בקעי  "דאירול , םילשוריסשת

ריאמ39528. ריאמיביתנ  "גדלפר , אריפשעשת זכרמ 

דעומה39529. לוח  דעומ -  קחצייביתנ  ןב  םהרבא  "חםלסמא , םילשורינשת

םיכרכ39530.  2 דעומ -  רזעלאיביתנ  "פשירכז , קרבשת ינב 

החילמ39531. ןימינביביתנ  ןתנוהי  "וסייו , דעלאעשת

.39532< השדח הרודהמ   > םע םרמעיביתנ  "ועיברובא , םילשוריסשת

םיכרכ39533.  2 םע -  םרמעיביתנ  "דעיברובא , םילשוריכשת

יופיר39534. דיודיביתנ  "זרצלס , םילשוריעשת

"י39535. שר היראיביתנ  ןב  קחצי  יול  "חיקסבונמיס , הנליו Vilnaמרת

תבש39536. יבציביתנ  םהרבא  "חדלפנריד , "דעשת מח

י39537. גהנמו -  הכלהב  קחציםיביתנ  יול  "אןיקסאר , ןודנולפשת

םיכרכ39538.  3 םיה -  ימב  ןהכהםיביתנ  חנ  ןב  יכדרמ  השמ  - ימרמע , "ח צרת
"ט םילשורישת

ירבעה39539. טפשמב  לאומשםיביתנ  "חסלטא , לשת

םיכרכ39540.  3 תוחילשה -  הדשב  קחציםיביתנ  יול  "חןיקסאר , ןודנולסשת

תורודה39541. ןתנתניתנ  "חןתנלא , ביבאעשת לת 

םיכרכ39542.  2 ובלב -  םשןתנ  "דםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ39543.  3 ורבד -  ןימינבןתנ  ןב  ןתנ  "טםואבסונ , רומיטלובעשת

דיוד39544. דודןתנ  "טהידבוע , םילשוריעשת

םיכרכ39545.  2 תעד -  יכדרמןתנ  עשוהי  ןב  ןתנ  "בןמדרוא , קרבסשת ינב 

המכח39546. יכדרמןתנ  עשוהי  ןב  ןתנ  "זןמדרוא , קרבנשת ינב 

המלשל39547. המכח  דודןתנ  ןב  ןאמילס  "טןושש , םילשורימשת



םיכרכ39548.  22 וירפ -  םרמעןתנ  ןב  ןתנ  "טרנטעטשעג , םילשורינשת

הכלה39549. ונממ  החמשהמלעתנ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריסשת

יב39550. ןימינבהמייקתנ  ןתנוי  "דרכיירטסע , עשת

אתיירואד39551. אגת  דקונמה -  םיסינס"ת  ןב  קחצי  "דיבאצר , קרבשח ינב 

לאמ39552. ןעוועג א  זיא  םייחס' ץיבלישוק ,)  ) "טסקאז גרובסנהויכשת

םיכרכ39553.  2 תלס -  לאירבגהאס  ןב  לאפר  "חיצרונ , גרבסגינקירת
Koenigsberg

םהיתולהק39554. םהיתודלות , ידאליס -  הליהקזאלאס -  "טרפס  ביבאמשת לת 

הימכחו39555. דועסמילאס  םייח  ןב  היננח  ירוא  "דהוקנלא , םילשוריסשת

הביבסהו39556. קונאס  תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקקונאס -  רפס 

יבצבוסאס39557. לאומש  ןב  קחצי  "ולאפר , םילשורישת

תודהי39558. ןוא  בקעיםזילאיצאס  "זרעטייל , תירבהטשת תוצרא 

הליהקוואלאקאס39559. רפס 

קסאילדאפ39560. הליהקוואלאקאס  "ברפס  ביבאכשת לת 

הביבסהו39561. ינראס  רוכזי  רפס  הליהקינראס -  "ארפס  ביבאכשת לת 

והילא39562. יולהאבס  המלש  לאפר  ןב  "דוהילא  "דשח מח

.39563< השדח הרודהמ   > שפנל קותמ  םיטפשמד ע"פ  העושיאבס  השמ  ןב  הדוהי  "עהייתפ , םילשורישת

רפסמ39564. ןועמש  ןועמשאבס  ןב  האל  הדנה  "טףיש , םילשוריסשת

ןויצ39565. יולהובס  לאקזחי  רדגיבא  "דלצנבנ , םילשורישח

היחתפ39566. ברה ר ' גרובשנגרמבובס  בקעי  ןב  "בהיחתפ  ,לרת םלשורי

היחתפ39567. יבר  ברה  גרובשנגרמבובס  בקעי  ןב  "ההיחתפ  גרפ Pragueנש

גרופשנגערמ39568. היחתפ  יבר  ברה  גרובשנגרמבובס  בקעי  ןב  "ההיחתפ  םילשוריסרת

רתסא39569. ומעל -  באזביבס  רשא  ןב  המלש  םייח  "זרנרו , םילשוריסשת

ריבס39570. ונתרייע  ריווס - )  ) הליהקריבס "טרפס  ביבאישת לת 

ראיורב39571. קחצי  ןורכזונבס ד"ר  "ורפס  םילשורינשת

םיכרכ39572.  10 ילתפנ -  בקעירבס  ילתפנ  "עןהכה , קרבשת ינב 

םינפ39573. קותעמרבס  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "אזוזאמ , ונרוויל Livornoמרת

.39574< השדח הרודהמ   > םינפ קותעמרבס  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "חזוזאמ , קרבנשת ינב 

אתעמשד39575. לאומשארבס  םירפא  "דריאמ , םילשורישח

אתתעמשד39576. דודארבס  השמ  ןב  לאומש  םירפא  "בריאמ , םילשוריעשת

ןנרמ39577. רדסהירבס  שאר  "הףסוי  תיליעעשת תיב 

ךוניח39578. ןנרמ -  השמירבס  ןב  לאיחי  "ורבס , םילשוריעשת

היחמ39579. ןמלזאתבס  "הןהכ , קרבסשת ינב 

תרפסמ39580. םירמ  םירמאתבס  הוקת2011ןידנול , חתפ 

םיכרכ39581.  25 לארשיהלוגס -  בקעי  "בלטס  םילשוריעשת

בהז39582. לאכימהלוגס  ןב  קחצי  "דבהדאב , םילשורינרת

םיכרכ39583.  2 בוט -  םש  לעבהמ  "ט)הלוגס  שעב  ) רזעילא ןב  "ולארשי  קרב Bene Berakעשת ינב 

םימעה39584. לכמ  רתכההלוגס  "חןוגרא  "דעשת מח



החלצהו39585. הכרב  הרימשל  "א > דיחה  > לאפרתולוגס ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  "דמשת מח

תולוגס39586. רצוא  םהרבא -  םהרבאתולוגס  "הלזנג , םילשוריעשת

רפוסה39587. לאומשתולוגס  ןב  השמ  ןודנולועשתרפוס ,

ךאלמה39588. לאפר  תואופרו -  קחציתולוגס  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  '1914גרבנזור , זדול

תוליפתו39589. ןרהאתולוגס  "חיאכז , םילשורימשת

לארשי39590. קחציתולוגס  בקעי  ןב  יתבש  "הץישפיל , סרת

וניתובר39591. ישיתולוגס  "דןאימולזמ , ןולוחעשת

םהרבא39592. ןורכזתלוגס  "טרפס  םילשורינשת

"י39593. שא היעשיתלוגס  םולש  םהרבא  "בלזיוו , קרבמשת ינב 

הרות39594. ימעט  ץבוק  םיטחושה -  הדוהיתלוגס  יבערש , ןועמש -  "בןהכה , קרבסשת ינב 

לאיחי39595. םחנמתלוגס  לאיחי  ןב  ריאמ  "וןמציז , םילשוריסשת

לארשי39596. יולהתלוגס  לארשי  ןב  בקעי  השמ  "סרנק , םילשורישת

לארשי39597. השנמתלוגס  לאפר  "דןמהיל , שח

וצראו39598. לארשי  יכדרמתלוגס  "דגרבנירג , הנביבעשת םרכ 

השנמ39599. ץיבודיודתלוגס  השנמ  קחצי  רל ' ןורכז  "דרפס  "דשח מח

השמ39600. ץריהתלוגס  ילתפנ  ןב  השמ  - ןייטשפוה , "ז נרת
"ג בושטידרב Berdichevסרת

השמ39601. ןורכזתלוגס  "חרפס  סשת

ןח39602. דודלגס  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

ןח39603. דודתלגס  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

םיכרכ39604.  2 לארשי -  ןבתלגס  טדנב  ןימינב  לארשי  ןוזלבייפ ,
ךורב

 - "א ערת
"ט השרו Warsawפרת

םינהכה39605. יבצןגס  ןב  לאומש  "טץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

םייח39606. רוקמ  ףסוי ע"פ  תיב  "דרודיסרודס  טספדובשח

הכרב39607. תוכרברודס  "ז.תוליפת  היצנו Veniceעש

.39608< דודל הליפת   > םישודק תעד  רשארודס  ןב  דוד  םהרבא  "בןאמראוו , אלשימערפנרת

םיכרכ39609.  4 םיגהנמה -  המלשרודס  קיש , קיזייא -  קחצי  אנריט ,
יבצ

 - "מ רת
"ח מרת

םולשה39610. בילרודס  הדוהי  "חןיול , הבקסומכשת

תראפתהו39611. הלהתה  ןרהארודס  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "זןרטש , םילשורינשת

בוזא39612. תדוגא  ונבל ע"פ  רהטו  המלשרודס  ןב  קחצי  "טיבוזאה , הינתנעשת

הדובעה39613. שרושו  דוסי  הנדורוהמרודס  השמ  ןב  דניקסיז  דודשארדנסכלא 

םיכרכ39614.  5 לאלכת > -  > הלודגה תסנכ  בקעירודס  ןב  ףסוי  "ויריבוצ , ביבאלשת לת 

לוחה39615. תומיל  השדח - > הרודהמ   > חמש בל  לאומשרודס  ןב  בוד  ךינה  ךונח  "חריאמ , "דעשת מח

םיכרכ39616.  4 הכרבמ -  תוכרברודס  היצנוגפש.תוליפת 

םיכרכ39617.  4 אלשימערפמ -  רפוס  יתבש  "ר  המ הלשימרפמרודס  רפוס  קחצי  ןב  "ביתבש  וטנרוטסשת

םילשורי39618. תחנמ  םילשורירודס  תחנמ  "פרודס  םילשורירת

ברע39619. תחנמ  הירארודס  והיעשי  "זסקרובד , רדאטשת

תולפתה39620. רוקמ  ףסוירודס  ןב  ןימינב  "הןמדירפ , ץלוקשימצרת

.39621( תילגנא םוגרת  םע   ) ןורהא ןכשמ  ףסוירודס  ןב  ארזע  "וירצב , םילשוריסשת



םיכרכ39622.  4 די > - בתכ   > םולש רהנ  יחרזמרודס  קחצי  ןב  םולש  "איבערש , םילשורימשת

םיכרכ39623.  2 תודיסחה -  ינינפ  םע  "ל  זיראה חסונ  "י ז"לרודס ע"פ  ראה חסונ  "הרודס ע"פ  עשת

דימת39624. תדובע  יבצרודס  יכדרמ  "דץראווש , קרבשח ינב 

.39625( ירגנוה םוגרת  םע   ) שפנה יפנכ  לע  לשיפרודס  םירפא  "טסיורק , םילשוריכשת

לוחה39626. ימיל  תירחש  תודיסחה -  ינינפ  םע  תודיסחהרודס  ינינפ  םע  "גרודס  עשת

חספ39627. דודרודס  "פינירזפ , תיליעשת ןיעידומ 

.396286 חפאק > - תרודהמ ר"י  לאלכת   > םילשורי חיש  רודס 
םילשוריםיכרכ חיש  הלפת  "טרודס  ונואסשת תירק 

השדח39629. הריש  לכימרודס  ןב  דוד  םייח  "טןייטשנזור , םילשורישת

םחנמ39630. לוק  לארשי  עמש  לאיחירודס  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "נבואט , קרבשת ינב 

"י ז"ל39631. ראה חסונ  יפ  לע  םחנמ  רעש  )רודס  רדיסו טקיל   ) יול "חיקצירטסיב , תפצסשת

תמא39632. תפש  םיהלדררודס  .ה  " צקת .רודיס  "ה.תוליפת  םיהלדר Roedelheimצקת

תלהת ה'39633. קרוירודס  וינ  .ח  " סשת .רודיס  "ח.תוליפת  סשת

.39634< תילגנאב םוגרת  םע  ' > תלהת ה .קרוירודס  וינ  .ד  " עשת .רודיס  "ד.תוליפת  עשת

תועובשל39635. תלהת ה - ' קרוירודס  וינ  .פ  " שת .רודיס  "פ.תוליפת  שת

הליפת39636. רואיב  םע  תלהת ה ' הליפתרודס  רואיב  םע  תלהת ה ' "דרודס  עשת

םיכרכ39637.  4 הדוהי > - תחנמ   > הליפת באזרודס  הדוהי  "טץיבוביל , קרבסשת ינב 

תבש39638. תלוע  תבשה  םויל  הליפת  .םילשורירודס  .תיסרפל  םוגרת  .רודס 
"ו "ולשת םילשורילשת

והילא39639. "מ  רגה יקספ  םע  והילא  לוק  הליפת  "דרודיסרודס  םילשוריעשת

והילא39640. "מ  רגה יקספ  םע  בקעי  לוק  הליפת  "דרודיסרודס  םילשורישח

םיבשה39641. תליפת  והילארודס  "הןויטיס , קרבעשת ינב 

הדובעה39642. שרושו  דוסי  הנוי ע"פ  תליפת  הנוירודס  תראפת  "מת"ת  דשת

םיכרכ39643.  3 ידלב > - לאלכת   > הפ לכ  תליפת  לאלכתרודס  .הליפת  "לרודיס  םילשורישת

"י39644. שר תליפת  םהרבארודס  בהז , "אישמ  םילשוריעשת

הלפת39645. "הרודס  ער "ה.תוליפת  ער
הילטיאהארנכ

.39646( ינאילאטיא גהנמ   ) הלפת המוררודס  .ט  " ישת .רודיס  "ט.תוליפת  אמורישת

הדשה39647. חיש  ךרד  הלפת  "גרודס  ןילרב Berlinעת

.39648< רשי הארו  רשיה -  רוא   > םלשה הלפת  םילשורירודס  .ז  " ישת .רודיס  "ז.תוליפת  םילשוריישת

השמל39649. הלפת  השמרודס  "ביבר , םילשורילשת

ינעל39650. הלפת  החמשרודס  ןרהא  "דלטנמולב , שח

תיסרפ39651. םוגרת  םע  ןימינב  תאשמ  הלפת  םילשורירודס  .ו  " סרת .רודיס  - .תוליפת  "ו סרת
"ט םילשוריסרת

דימתה39652. תדובע  הלפת  םילשורירודס  .ח  " סרת .רודיס  "ח.תוליפת  םילשוריסרת

תוננר39653. יתפש  הלפת  עשוהירודס  דוד  "דדלוונזור , םילשורישח

תולפת39654. ילופנרודס  .ן  .רודיס ר" ילופנ Naplesר"נ.תוליפת 

אינמור39655. תולהק  גהנמל  הנשה  תולפת  היצנורודס  .ג  " פר .רוזחמ  "ג.תוליפת  היצנו Veniceפר

םיזנכשאה39656. גהנמכ  תולפת  ואנהרודס  .ג  " פש .רודיס  "ו.תוליפת  ואנה Hanauעש

שדוק39657. תבש  לילו  תבש  ברעל  תולפת  דסחרודס  תבהא  שרדמה  "זתיב  קרבלשת ינב 

בוט39658. םויו  תבשל  תולפת  ארודס  פלרח ,)  ) 1925ןאמייה



"א39659. רגה חסונ  והילא -  תלפת  "חרודס  לשת .קרב  ינב  "ח.רודיס  קרבלשת ינב 

.39660< לארשי ץרא  תרודהמ   > שדחה תלפת  יולהרודס  םהרבא  ןב  לאפר  דוד  ובוט , "טןב  ןורבחסשת

ףסוי39661. תלפת  םחורירודס  "הרקב , םילשורינשת

ג39662. הפ -  לכ  תלפת  "ז.לאלכתרודס  םילשורילשת

ןרהא39663. השמ  תלפת  יולהרודס  לכימ  לאיחי  ןב  "הןרהא  ןודנולמשת

.39664( תידרפס םוגרת  םע   ) יתנר ברקת  ףסוירודס  ןב  ארזע  "אירצב , םילשורינשת

םיכרכ39665.  6 ותנשמ -  ףסויהרודס  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"אבקעי סשת

ארוהנ39666. םע  המלש  תועירי  םייחה , ךרד  עורז , רוא  רדס 
םיכרכ  2 ןרהאםלשה -  הדוהי  ןב  המלש  "ורגולק , גרעבמעלנרת

ןיזיפשוא39667. .סרדס  " רת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"סהשרו השרו Warsawרת

יטוקילו39668. תמא  תפש  שוריפ  םע  ןיאושינו  ןיסוריא  רדס 
הדוהי

םהרבא ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"דיכדרמ "דשח מח

א39669. והילא -  באזרדס  דוד  ןב  והילא  "בןודרוג , השרוצרת

והילא39670. והילארדס  "וםיסינ , יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ39671.  2 והילא -  ןברדס  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "דןימינב םילשורימשת

אטוז39672. והילא  ןהכהרדס  ריאמ  ןב  "זוהילא  גרובמה Hamburgיקת

.39673< תוחתפמו תואובמ   > אטוז ג והילא  הנקלארדס  ןב  והילא  "גילאשפק , ביבאמשת לת 

ג39674. ימור - > "י  תכ חסונ   > אטוז והילא  )רדס  ךרוע  ) ס "דרביירש , "דשח מח

םיכרכ39675.  2 אטוז -  והילא  הנקלארדס  ןב  והילא  "וילאשפק , םילשורילשת

םיכרכ39676.  3 ימור > - "י  תכ חסונ   > הבר והילא  )רדס  ךרוע  ) ס "דרביירש , "דשח מח

אטוזו39677. הבר  והילא  בקעירדס  ןב  והילא  "טיראדנאפלא , אטשוק Istanbulעת

םיכרכ39678.  2 אטוז -  והילא  רדסו  הבר  והילא  "ךרדס  שת .והילא  יבד  "סאנת  הניורת

חספ39679. ןברק  תרימא  תונברקהרדס  תרות  "דןוכמ  "דשח מח

םיכרכ39680.  3 חספ -  ןברק  תרימא  "א)רדס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "גוהילא  ,נרת םלשורי

ןיכראו39681. תומדקא  קחצי ש"ץרדס  ןב  "דריאמ  "דשח מח

תוינעת39682. עברא  .דרדס  " ירת .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"דונרוויל ונרווילירת

תוינעת39683. עברא  .חרדס  " ית .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"חםדרטשמא םדרטשמאית

Amsterdam

םיכרכ39684.  2 תוינעת -  עברא  .דרדס  " פש .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"דהיצנו היצנו Veniceעש

םידרפס39685. גהנמכ  תינעת  עברא  .חרדס  " לרת .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"חןיוו ןיוולרת

ןיאושנו39686. ןיסורא  )רדס  טקלמ רזעילא ( לאומש  "נןרטש , קרבשת ינב 

'א>39687. ציב גהנמ   > תורומשא ןמילסרדס  חלאצ  ןב  יכדרמ  "חרעגמ , "דסשת מח

רקובה39688. תרומשא  השמרדס  ןב  היכרב  ןרהא  הבוטנמדפשהנידומ ,

ארתב39689. אבבו  םיחספ  תואיקב -  םוחנרדס  ןב  הדוהי  "בןייטשנזייא , םילשוריפשת

.39690< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > תוכרב הידידירדס  ןב  לכימ  לאיחי  "גקישטפארומ , סשת

םיכרכ39691.  2 תוכרב -  הידידירדס  ןב  לכימ  לאיחי  "בקישטפארומ , בוקרק Cracowמש



םיכרכ39692.  2 תוכרב -  השמרדס  ךורב  ןב  קיזייא  קחצי  גרבניו ,
"עלאירא םילשורישת

תוכלה39693. יקספ  םע  הליגמה  תוכרב  םיסינרדס  "זץילרק , קרב Bene Berakנשת ינב 

רחשה39694. תוכרב  הדוהירדס  ןב  ןויצ  "זםלעומ , םילשורינשת

קחדה39695. תעשל  תוליפתו  תוכרב  ןתנרדס  דוד  ןב  ןתנוהי  "אןמיונ , תיליעפשת ןיעידומ 

ילגנא39696. םוגרת  םע  תולפתו  תוכרב  תוכרברדס  "ז.תוליפת  קרוי New Yorkישת וינ 

רפסה39697. תיב  ידליל  תוכרב  ףסוירדס  קחצי  "גונאסראב , הייפוספרת

.39698< זונגה רואה   > תונליאה תכרב  ןועמשרדס  "פןהד , ביבאשת לת 

.39699< המחה תכרבד  איגוסב  "ת  וש םע   > המחה תכרב  באזרדס  רזעילא  ןב  השנמ  "טןיילק , סשת

.39700< בתכה ןוכמ   > המחה תכרב  "ארדס  משת .המחה  תכרב  "א.תוליפת  םילשורימשת

תישאר39701. תכרב  סרטנוק  המחה -  תכרב  לאלצברדס  ןהכה , המלש -  "טןהכה , דווקילסשת

המחה39702. תכרב  המחהרדס  תכרב  "דרדס  "דשח מח

המחה39703. תכרב  "טרדס  כרת .המחה  תכרב  "ט.תוליפת  םדרטסמאכרת

המחה39704. תכרב  "גרדס  ישת .המחה  תכרב  "י.תוליפת  םילשורישת

דוס39705. זמר  טשפ  המחה -  תכרב  והילארדס  "טלאפר , םילשוריסשת

המחה39706. תכרב  ץולחהורדס  רעונה  תקלחמ  יתדה  ףגאה 
םילשורי תינויצה  "אתורדתסהה  םילשורימשת

םיכרכ39707.  2 המחה -  תכרב  "הרדס  פרת .המחה  תכרב  "ה.תוליפת  דאדגבפרת

.39708( םייחה תרתע  רפס  ךותמ   ) המחה תכרב  בקעירדס  ןב  םייח  'י , "טגאלאפ םילשוריסשת

"ד39709. בח גהנמ  המחה ע"פ  תכרב  "דרדס  בח גהנמ  המחה ע"פ  "טתכרב  "דסשת בח רפכ 

הנבלה39710. תכרב  ךורברדס  אביקע  "הרנזופ , םילשורישת

"ה39711. לשה תורצוא  ןוזמה  תכרב  "הרדס  לשהמ םיטוקיל  םע  ןוזמה  "אתכרב  הפיחעשת

"ר39712. בשתו לארשי  ידליל  עמש  תאירקו  ןוזמה  תכרב  רדס 
םירשכה רוהטהםירדחב  ךוניחה  לש  ונויבצ  "וירמוש  םילשורילשת

הטמה39713. לע  עמש  תאירק  יתו ' ןוזמה  תכרב  רדס 
עמש תאירק  יתו ' ןוזמה  תכרב  רדס 

הטמה "טלע  הניוצת

רודסה39714. ינויע  םע  ןוזמה  תכרב  רעבודרדס  םולש  ןב  קחצי  יול  "דןיקסר , ןודנולעשת

אריפש39715. ןתנ  "ר  המ שוריפ  םע  ןוזמה  תכרב  ןושמשרדס  ןב  ןתנ  "חאריפש , וטנרוטנשת

ןינהנה39716. תכרב  ביילרדס  ןב  יול  "טיקצירטסיב , "דמשת בח רפכ 

ןינהנה39717. תכרב  ידאלמרדס  ךורב  ןב  ןמלז  "ורואינש  סשת

המח39718. תכרב  המחהרדס  תכרב  "ארדס  םילשורימשת

המח39719. תכרב  המחהרדס  "אתכרב  םילשורימשת

המחה39720. שודיק  תכרב  סחניפרדס  החמש  "טילהארטש , סשת

הצילחו39721. ןיטיג  ףסוירדס  ןב  לכימ  לאיחי  "גרמייט , הנליו Vilnaכרת

םינושאר39722. תורוד  קחצירדס  םייח  ןב  ןועמש  םהרבא  - סשוק , "ה צרת
,ת"ש ןאדייק

תורומשאה39723. רנבארדס  ןב  קחצי  ןריבא  "חיולה , קרבמשת ינב 

"י39724. ראה תונוכ  םע  דמועה  תריפסו  הדגה  תונוכרדס  םע  רמועה  תריפסו  הדגה 
"י "וראה בובלכרת



.39725< תיברעב םוגרת  םע   > חספ לש  הדגה  חספרדס  לש  "דהדגה  הכנלבאזכשח

םיכרכ39726.  10 די - ) בתכ   ) חספ לש  הדגה  חספרדס  לש  "זהדגה  םדרטסמאצת

.39727( גרוב שערפ   ) חספ לש  הדגה  חספרדס  לש  הדגה  דירדס  הבלסיטרבבתכ 

חספ39728. לש  תודגה  גרפרדס  .ן  .חספ ש" לש  גרפ Pragueש"נהדגה 

.39729< םימה תכרב   > טגה ףסוירדס  ןב  לכימ  לאיחי  "גרמייט , םילשורימשת

.39730< רצקהו ךוראה   > טגה גרובסנגרמרדס  בקעי  "גתילגרמ , םילשורימשת

הרצקב39731. טגה  יכדרמרדס  לארשי  ןב  בוד  םהרבא  "זןהכ , ,לרת םילשורי

וטיגה39732. הליהקרדס  הבוטנמ Mantuaת"ב.הבוטנאמ 

םיכרכ39733.  4 תורודה -  המלשרדס  ןב  לאיחי  "טןירפלייה , הורסלרק Karlsruheכקת

םיכרכ39734.  2 "ל > - מנר תרודהמ   > תורודה המלשרדס  ןב  לאיחי  - ןירפלייה , "ז לרת
"ב השרו Warsawמרת

שדחה39735. תורודה  אגרשרדס  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "אקדוב , הרמ Satu Mareשת וטס 

רצקה39736. תורודה  המלשרדס  "טירזינב , םילשוריעשת

ב39737. םלשה א -  תורודה  המלשרדס  ןב  לאיחי  - ןירפלייה , "א סרת
"ז השרו Warsawסרת

"ט39738. שעבה ידימלתמ  תורודה  אגרשרדס  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "קדוב , ןילבול Lublinסרת

ןוידה39739. רברדס  בוד  ןב  םהרבא  "חסייוו , קרוי New Yorkישת וינ 

ןידה39740. לישעהרדס  עשוהי  םהרבא  "ערקידמרברד , םילשורישת

ינברה39741. ןידה  תיבב  ןידה  ריאמרדס  ןב  באילא  "אןמטחוש , םילשוריעשת

שדוק39742. ערז  הכונח -  רנ  תקלדה  ריאמרדס  תיב  "חתבישי  עשת

ףינשטערק39743.  > הנומאו םייח  ירמא  הכונח  רנ  תקלדה  רדס 
< טעגיסטעגיס "זףינשטערק  םילשוריעשת

בוסאס39744. גהנמכ  הכונח  רנ  תקלדה  םירמארדס  םעונ  "בןוכמ  השמפשת חמשי  תירק 

זנאצ39745. גהנמכ  הכונח  רנ  תקלדה  )רדס  הפיח  ) זנאצ "זתודסומ  הפיחסשת

ןמית39746. גהנמכ  הכונח  רנ  תקלדה  יולהרדס  קחצי  "פןריבא , קרבשת ינב 

ףינשטערק39747. חסונכ  הכונח  רנ  תקלדה  ףנישטערקדרדס  םייחה  רואב  ןויצ  "חתבישי  אתאלשת תירק 

"ל39748. זיראה תונווכ  םע  הכונח  רנ  תקלדה  לאנתנרדס  ןב  יכדרמ  םהרבא  "בןירפס , םילשוריסשת

קחצי39749. תחנמה  לעב  יקספ  םע  הכונח  רנ  תקלדה  בקעירדס  קחצי  "אסייוו , קרבעשת ינב 

םירואיבו39750. םילימה  שוריפ  םע  תונעשוהה  ריאמרדס  "דגורתא , קרבשח ינב 

המכסהה39751. הליהקרדס  הבוטנמ Mantuaת"י.הבוטנאמ 

הכרעהה39752. הליהקרדס  - .הבוטנאמ  "ה נת
"ד םילשוריכשת הבוטנמ - 

.39753< לארשי יחדנ  ץבקמ   > תורטפהה לארשירדס  יחדנ  "דץבקמ  הלק Chufut Kaleצת

המור39754. ינב  גהנמכ  תורטפהה  ,רדס  יליטאיפ השמ -  ללה  הטינומרס ,
יכדרמ ול  ' "חגנא םילשוריעשת

שוריפ39755. םע  תורטפהה  לאפררדס  ןושמש  ןב  לדנמ  "ושריה , םילשורינשת

וידימלתו39756. "א  וזחה וניברל  תושרפהה  םשרדס  םוליעב 

שפנל39757. אפרמ  תרבח  ינבל  גוהנה  יודיוה  םיתמורדס  םילוח  "ע.תוליפת  קת ]? וי ' גר

תוללק39758. תרתהו  העדומ  תריסמו  יודיוה  םיתמורדס  םילוח  "ב.תוליפת  הבוטנמ Mantuaמקת

.39759< םיארק  > תוליפתה תוארוה  הסדואתוליפתרדס 



תונעשוה39760. .ךרדס  " שת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
קרוי - "כוינ קרוי New Yorkשת וינ 

.39761< בקעי תועושי   > תונעשוה יכדרמרדס  בקעי  ןב  םייח  "זןוסנשריה , םילשורימרת

ריהבה39762. תונעשוה  אביקערדס  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"חיולה םילשוריסשת

ראובמה39763. תונעשוה  םישרפמרדס  "דטוקיל  םילשוריעשת

"א39764. רגה יגהנמ  הרות ע"פ  תחמשל  תופקהו  תונעשוה  תועומשרדס  ירעש  "ותבישי  היקלחעשת תיב 

ןמיתו39765. ןדע  גהנמכ ק"ק  תונעשוה  .חרדס  " צרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
ביבא - "חלת ביבא Tel Avivצרת לת 

ןמית39766. גהנמכ ק"ק  תונעשוה  .ברדס  " סרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"בונרוויל ונרוויל Livornoסרת

בקעי39767. תועושי  תונעשוה ע"פ  המלשרדס  ןב  בקעי  "בחקר , םילשוריעשת

ב39768. תורצויו -  תוחילס  תונעשוה , ץרפרדס  ןועמש  ןב  ןנחלא  םולש  הפי ,
"ויולה םילשורינרת

םיבשה39769. תלחנ  תרבחל  הגיגחה  יבצרדס  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

םייחה39770. ןרהארדס  םהרבא  ןב  םייח  "בטולב , דווקילפשת

םיכרכ39771.  2 םימיה -  תורוקו  םימכחה  בקעירדס  ןב  םהרבא  - ראוביונ , "ח מרת
"ה דרופסקוא Oxfordנרת

טגה39772. חסונו  הצילחה  קחצירדס  "עןזח , םילשורישת

תונקתו39773. ןובשחה  לאכימרדס  ןב  קחצי  "א,בהדאב , נרת םילשורי[

.39774< בקעי תוא   > םויה הדוהירדס  ןב  השמ  ריכמ , - "חןבא םילשורילשת

םויה39775. היעשירדס  ןב  לאומש  "גץיברוה , םילשוריעשת

.39776< לארשי ירמא   > םויה הדוהירדס  ןב  השמ  ריכמ , - "חןבא םילשורילשת

.39777< זרא ץע   > םויה - רדס  ןועמש ןב  לאיחי  םהרבא  שטיוד ,
הדוהי ןב  השמ  ריכמ , - "דןבא םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ39778.  2 םויה -  לאימחרירדס  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"זיבצ שמשסשת תיב 

םיכרכ39779.  6 םויה -  הדוהירדס  ןב  השמ  ריכמ , - "ח,ןבא ,כרת רימאטיז

םויה39780. תונושרדס  "ז.תוליפת  כשת

הדגאבו39781. הכלהב  םויה  םשרדס  "גםוליעב  עשת

הדגאבו39782. הכלהב  םויה  םולשרדס  דוד  "פיקנ , םילשורישת

אדווערב39783. המלש  יבר  לש  סוחיה  לקייחרדס  םייח  - אדווערב , "פ שת

הרות39784. רפס  תסנכה  ודיערדס  "חקרמ , "דנשת מח

"ד39785. בח גהנמ  הרות ע"פ  רפס  תסנכה  הרותרדס  רפס  תסנכה  "זרדס  "דנשת בח רפכ 

ותכלהכ39786. תורשכה  והילארדס  ןב  םרמע  "גיערדא , םילשורילשת

בתכה39787. לישנארדס  רשא  ןב  ףסוי  םרמע  חזיירגנוי , '' ןילקורבעשת

האולה39788. קיזייארדס  קחצי  "טגרבניו , םילשוריעשת

םויה39789. תוכילה  ףסוירדס  המלש  "וץיבוא , קרבמשת ינב 

תבש39790. תורימז  תוכילה  ףסוירדס  המלש  "דץיבוא , קרבסשת ינב 

הכלה39791. ןהכהרדס  המלש  דוד  "זןיישלדא , השרו Warsawערת

םיכרכ39792.  2 ללה -  תוכלה  ףסוירדס  ןב  ריאמ  לארשי  "פרלרמש , םילשורישת

"י39793. שרל חספ  תוכלה  "י)רדס  שר  ) קחצי ןב  "גהמלש  ןודנולנרת



אבר39794. אנעשוה  לילבו  תועובשה  גח  לילב  דומלה  .חרדס  " לרת .תועובש  ליל  .םינוקית 
"חםיהלדר םיהלדר Roedelheimלרת

ב39795. רוזחמה -  ךבצלוזרדס  .ל  " קת .רוזחמ  "ל.תוליפת  ךבצלוז Sulzbachקת

תונחמה39796. והילארדס  ןב  קחצי  "איטלש , קרבפשת ינב 

היגהנמו39797. הלימה  ןועמשרדס  לאלצב ב"ר  "אסיידנרב , עשת

תודמעמה39798. םדרטשמארדס  .ז  " כקת "ז.תודמעמ  םדרטשמאכקת
Amsterdam

תימויה39799. הוצמה  לאיחירדס  "ש , "חקז םילשורינשת

תוצמה39800. והיתתמרדס  ןב  ףסוי  בקעי  גרבנילאק ,
"בםייח השרוכרת  Warsaw

"ם39801. במרהל תוצמה  םהרבארדס  השמ  ןב  ביל  בקעי  "הרטשניומ , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ39802.  2 םידימלתל -  הגהנה  םידימלתלרדס  הגהנה  "ברדס  "דעשת בח רפכ 

םדא39803. תגהנה  םדארדס  תגהנה  "הרדס  תפצכרת

ןיליפת39804. תחנה  ךורברדס  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "גסחניפ  ןילקורבסשת

רוקינה39805. ןאמפילרדס  רזעילא  ןב  ףסוי  "זהפי , הנליו Vilnaכרת

.39806< קחצי ראב   > "ץ רה רוטיעה ע"פ  לעבל  רוקינה  קחצירדס  רגנירב , שריה -  יבצ  רנטכוב ,
הדוהי םייח  "אןב  "דפשת מח

רוקנה39807. )רדס  הפיזוי  ) ףסוי ןב  בקעי  הניזארוס ,
"הןהכה היצנו Veniceנש

רוטיעה39808. לעב  םע  רוקנה  )רדס  הפיזוי  ) ףסוי ןב  בקעי  הניזארוס ,
בוקרקש"זןהכה

זפ39809. תרטע  םלשה  תוחילסה  לאפררדס  ןב  סחנפ  "זיחיבז , םילשוריסשת

גרובנטורמ39810. ריאמ ז"ל  וניברד  תוליפתהו  תוחילסה  גרובנטורמרדס  ךורב  ןב  "בריאמ  םילשורינשת

חרזמה39811. תודע  ינבו  םידרפסה  גהנמכ  תוחילסה  יולהרדס  קחצי  "נןריבא , קרבשת ינב 

אטיל39812. גהנמכ  תוחילסה  המלשרדס  ןב  לאינד  "הטדימשדלוג , םילשוריכשת

ןילופ39813. גהנמכ  תוחילסה  המלשרדס  ןב  לאינד  "הטדימשדלוג , םילשוריכשת

םיטוינמורה39814. תוליהק  גהנמכ  תוחילסה  בילרדס  הדוהי  "מרגרבניו , יטינסניסשת

תוינעתל39815. תוחילסה  ביבאתוחילסרדס  לת 

םיבבוש ת"ת39816. לש  תוחילסה  .תרדס  "ם ת" יבבוש .תוחילס  .תוליפת 
"ו "וטקת ונרב Brnoטקת

םיבבוש ת"ת39817. לש  תוחילסה  .תרדס  "ם ת" יבבוש .תוחילס  .תוליפת 
"ד "דנקת ,נקת גארפ

הדובעה39818. "ארדס  ערת .קרוי  וינ  .רודיס  "א.תוליפת  ערת

ןח39819. תיול  הדובעה  המלשרדס  ףסוי  "דיקירט , "דעשת מח

תסנכה39820. תיב   ) "כ יליו "ה  רל הדובעה  רדס 
( םייהפאהרעדדעינ

יפ לע  תסנכה , תיבב  הליפתה  ירדס 
גהנממ םינושה  רלדא , ןתנ  יגהנמ ר '

.ליגרה זנכשא 
"פ "מרת דפפ

םהרדובא39821. רפס  ךותמ  רוביעה -  ףסוירדס  ןב  דוד  "בםהרדובא , םילשורינשת

לש39822. םנחלשמ  "ח - > ודהמ  > שלושמה םירופה  רדס 
םילשורי החמשילודג  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "אדלפננוז , םילשוריפשת

םיכרכ39823.  2 שלושמה -  םירופה  החמשרדס  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "עדלפננוז , םילשורירת

ןמית39824. גהנמכ ק"ק  הרות  תחמשל  םינומזפה  יולהרדס  קחצי  "אןריבא , קרבנשת ינב 

החמש39825. תומלואב  תורשעמו  תומורת  תשרפה  דודרדס  ילתפנ  יכדרמ  "הןוזבקעי , קרבעשת ינב 



ךילטיפאקה39826. ןירדס  ' זיר יקידצ  "דגהנמ  םילשורילשת

הלבקה39827. המלשרדס  ןב  םחנמ  "ויריאמ , םילשוריסשת

להקה39828. ךינעהרדס  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  ןמפוא ,

.39829< ראובמ  > באב העשתל  תוניקה  המלשרדס  ןב  לאינד  טדימשדלוג ,
( רואיב "ב( םילשורילשת

םיכרכ39830.  2 באב -  העשתל  תוניקה  הניורדס  .ו  " נרת .תוניק  "ד.תוליפת  םייהלעדערנרת

הבצמ39831. תמקה  ןמלזרדס  המלש  ןאמדירפ ,

תופקה39832. .דרדס  " סרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"דבונשארק בונשארקסרת

רזעילא39833. תחמש  תופקה -  רזעילארדס  קשמד  "דןוכמ  עשת

"ת39834. חמשב תופקה  "תרדס  חמשב תופקה  "גרדס  "דמשת מח

.39835< טעגיס ףונשיטערק -   > "ת חמשל תופקה  הנומאדרדס  אזר  "חןוכמ  עשת

הרות39836. תחמשל  תופקה  םולשרדס  תבהא  "זתבישי  םילשורינשת

הרות39837. תחמשלו  תרצע  ינימשל  תופקה  .טרדס  " סרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"טבוקרטיפ בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ת39838. חמשו "ע  נמשל תופקה  ץירוקמרדס  חסונ ר"פ  "הע"פ  סשת

ןעלוקס39839. תופקה  ןעלוקסרדס  רזעילא  - ידסח  "ב פשת

זנאצ39840. חסונ  יפ  לע  ןיזיפשואו  תונברקה  תופקה , בוקפורטסרדס  זנאצ  "אתודסומ  םילשוריכשת

םיקידצ39841. ירבק  לע  רמול  ךלטיפקה  טשיבורפמרדס  םולש  "טוניבר  קרבמשת ינב 

תונברקה39842. השמרדס  םירפא  "דןמגרא , םילשורישח

רוש39843. תאובת  לעב  ןואגה  לש  תונברקה  ןמלזרדס  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "דרוש , "דשח מח

השעמל39844. חספה  ןברק  תברקה  םייחהרדס  ראב  "עןוכמ  שמששת תיב 

םיכרכ39845.  2 תיברה -  םהרבארדס  ןב  םחנמ  "ולמיש , םילשוריעשת

םיכרכ39846.  10 תיעיבשה -  רדס 
והירמש ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,

"דףסוי קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ39847.  2 דימתה -  ןויניוארדס  .ז  " כקת .רודיס  "ז.תוליפת  ןויניוא Avignonכקת

םיכרכ39848.  2 הבותכהו -  םיאנתה  ולרדס  סחוימ  .השמ  ןב  לארשי  הרא , ' "גגאנ בוקרטויפ Piotrkowערת

הליפתה39849. המלשרדס  "טרנזור  םילשורינשת

"ג39850. ישת תואמצעה  םויל  םיגהנמהו  תוליפתה  -רדס  לת .ג  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"גביבא ביבאישת - לת

הדגאבו39851. הכלהב  ןתנווכו  תוליפתה  יבצרדס  ןועמש  ןב  רסיא  "חרגילק , "דמשת שח

םיכרכ39852.  3 םיארקה -  גהנמכ  תוליפתה  םיארקהרדס  גהנמכ  תוליפתה  "זרדס  ולזוגצקת

תירבל39853. תוליפתה  ןרהארדס  לאפר  ןב  בקעי  םייח  ןיילק ,

ןוגה39854. גווז  תאיצמל  תוליפתה  "דתוליפתרדס  םילשורישח

הבוטנמ39855. הפ  תישענש  הלפתה  הליהקרדס  הבוטנמ Mantuaש"ן.הבוטנאמ 

תוידוההו39856. תולפתה  .ברדס  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"בםילשורי םילשוריישת

תוידוההו39857. תולפתה  .חרדס  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"חםילשורי םילשוריישת

תוידוההו39858. תולפתה  .גרדס  " כשת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"גםילשורי םילשוריכשת



תוידוההו39859. תולפתה  .טרדס  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"טםילשורי םילשוריישת

.39860 - םימשה רעש  םידרפס  גהנמ ק"ק  יפכ  תולפתה  רדס 
( תועובש חספ , ןודנול( .כ  " שת .רוזחמ  "כ.תוליפת  ןודנול Londonשת

תויממוקה39861. תמחלמ  ירובגל  ןורכזה  םויל  תולפתה  .ארדס  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"אםילשורי םילשוריישת

םתנווכו39862. תועיקתה  קיזייארדס  קחצי  ןב  רב  בוד  "ח,קיסאראק , ,נרת אנליוו

הנשה39863. לכל  םירדנ  תרתה  םהרבארדס  ןב  לאוי  "הרניו , קרבסשת ינב 

םיכרכ39864.  3 ןיאושנ -  לש  הגהנהו  ןיאושנרדס  לש  הגהנהו  "ארדס  ןימד Frankסת טרופקנרפ 

טלפיירב39865. ןיאושנ  לש  הגהנהו  רעברדס  ןרהא  "פםייהנפוא , קרבשת ינב 

םירבד39866. יודיו  םשרדס  "עםוליעב  םילשורישת

הלדבה39867. יגהנמו  רודגיבארדס  "טרגרב , קרבנשת ינב 

התפוקתב39868. המחה  תכרב  ןוקיתו  "טרדס  כרת .המחה  תכרב  "ט.תוליפת  ונרוויל Livornoכרת

רדאב39869. ןוקיתו ז  ירישעהרדס  תרבח  "ה.הנוריוו  הבוטנמ Mantuaפת

הטמה39870. לעש  ןוקיתו ק"ש  .הטמהרדס  לע  עמש  תאירק  .תוליפת 
גרפ .ה  " "העש גרפ Pragueעש

רדא39871. יכדרמרדס ז ' "אןהכה , םילשוריכשת

והילא39872. יריש  סרטנוק  תורימז -  ךונחרדס  השמ  "טדלפנירג , ןודנולמשת

תושקבו39873. תורימז  רזעלארדס  "מלזירב , םילשורישת

תבש39874. לילל  תורימז  המלשרדס  טרופנרפ1922רגרבמב ,

.39875< תבשל החמשו  גנוע   > תבשל תורימז  םירוחבהרדס  תרבחו  םיכרבאה  תודחאתה 
אפאפמ בקעי  תלהק  הבישיד 

םהב39876. שיש  םייח  בוט -  םויו  תבשל  תורימז  םייחרדס  השמ  ןב  אגרש  קחצי  "טסארג , ןילקורבנשת

.39877< ליבאנרעשט  > הנשה ידעומו  תבשל  תורימז  תבשרדס  "בתורימז  קרבנשת ינב 

תודיסחה39878. ראב  םע  תבשל  תורימז  םהרבארדס  דוד  "זםיובלדנמ , קרבנשת ינב 

םירקי39879. םינינפ  םע  תבשל  תורימז  תבשלרדס  תורימז  "ארדס  םילשוריסשת

.39880< יתובא השעמ   > שדוק תבשל  תורימז  יולהרדס  ןועמש  השמ  "טץיברוה , תיליעעשת רתיב 

ליהעווז39881. שדוק  תבשל  תורימז  יגהנמרדס  שדוק ע"פ  תבש  תורימז 
"אליהעווז םילשוריעשת

ארותפ39882. רטעל  שדוק  תבש  תורימז  בוקירדס  ' זד "וחסונ  םילשוריעשת

םיכרכ39883.  2 ןישחרו -  ןיריש  תורימז  בוטרדס  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "חאפיל  עשת

םינמז39884. םהרבארדס  ןב  הידעס  "דוגנול , יקינולשנש  Salonika

םינמז39885. אייחרדס  "הלאירבג , היצנו Veniceלת

םיכרכ39886.  2 םינמז -  בקעירדס  ןב  קיזיא  קחצי  "הרבח , םילשוריסשת

בקעי39887. להא  ןישודיקו  הפוח  בקעירדס  סליצוקס , והיתתמ -  שטייד ,
"וןרהא םילשוריעשת

תוכרב39888. רוביח  םהרבארדס  "ץרטכש , היפלדליפרת

תוכרב39889. רוביח  )רדס  קיתעמ  ) יכדרמ ול  ' גנא "דילטאיפ , "דשח מח

לארשי39890. םע  תודלותב  תורודה  ימכח  ריאמרדס  "דהראימ , םילשורישח

הצילח39891. ,רדס  גינק ףסוי -  ןב  לכימ  לאיחי  רמייט ,
יבצ ףסוי  ןב  עשוהי  "בדוד  םילשוריסשת



.39892< רצקהו ךוראה   > הצילח גרובסנגרמרדס  בקעי  "חתילגרמ , םילשורינשת

וירפ39893. ןתנ  הצילח -  ביט  הצילח -  םרמערדס  ןב  ןתנ  "ערנטעטשעג , קרבשת ינב 

הרהט39894. באזרדס  "סגרובצניג , הפיחשת

םיכרכ39895.  4 תורהט -  תורהטרדס  דומלת  "גןוכמ  דודשאעשת

.39896< זונגה רואה   > טבשב וט  ןועמשרדס  "פןהד , ביבאשת לת 

שייורט39897. שייורטמרדס  יולה  ףסוי  ןב  "הםחנמ  ןימד Frankfסרת טרופקנרפ 

הלימ39898. תירב  םוי  ריאמרדס  קחצי  "אלמרכ , ביבאעשת לת 

הוצמ39899. רבה  םוי  ריאמרדס  קחצי  "בלמרכ , ביבאעשת לת 

"ח39900. רגה ןרממ  םירואיב  םע  ןטק  רופיכ  םוי  רדס 
יקסביינק

ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
יבצ בורבי , לארשי -  "דבקעי  קרבשח ינב 

ןטק39901. רופכ  םוי  ןטקרדס  רופכ  םוי  "דרדס  ןיימדשח טרופקנרפ 

ןטק39902. רופכ  םוי  "ל>רדס  ומה  > יבצ ףסוי  - טקידנב , "ד שח

הדוהי39903. חמשי  ךורעה -  ןטק  רופכ  םוי  הדוהירדס  "בץיבובוקעי , דווקילפשת

שדחה39904. תרמשמ  םע  ןטק  רופכ  םוי  םייחרדס  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "חצ'צ' םילשוריישת

.39905< רצוי ידי  ע"פ   > תורצוי םהרבארדס  "גןהכה , הסדוא Odessaכרת

בלה39906. תנוכ  ראובמה -  תורצוי  בקעירדס  "הרפיול , קרבעשת ינב 

רזעילא39907. ןויגה  תוישרפ -  עבראל  תורצוי  רזעילארדס  קשמד  "הןוכמ  עשת

םירופל39908. ץבורק  םע  תורצוי  רעבודרדס  ןירעפלא ,

תוחילסה39909. ימי  גרפרדס  .ך  " רת .תוחילס  "ך.תוליפת  גרפ Pragueרת

םירופה39910. ימי  ןושמשרדס  ןב  ףלוו  ןימינב  "הםייהנדייה , םיהלדר Roedelheimפקת

.39911, ןעמהעב ןראגנוא , גהנמכ ק"ק  תוחילס  ימי  רדס 
ןעיזעלשו הניוןערהעמ  .ג  " ירת .תוחילס  "ד.תוליפת  הניוירת  Vienna

םלוע39912. ימי  רזעלארדס  ןב  והילא  "האדנאל , השרו Warsawפרת

םיארונ39913. םימי  לאומשרדס  שורה , "טןב  הברצרת ג'

םיכרכ39914.  5 בקעי -  רדס 
עשוהי ןב  םחורי  בקעי  רנשרו ,

"עלאקזחי םילשורישת

"ת39915. ישעו תונווכ ר"ה  םהרבארדס  ןב  אביקע  "דרגנלרא , םילשורישח

"ה39916. רב "ו  ירה תנווכ  םהרבארדס  ןב  אביקע  "ורגנלרא , םילשוריסשת

הרות39917. תחמשל  תופקה  רדסו  הכוסה  תכרב  תנוכ  אקניווקרדס  לאדיו  יבר  "י  תכ

רמועל39918. גל  יקינולשרדס  .ז  " רת .רמועב  "ב.םינוקית ל"ג  יקינולשירת

רמועל39919. גל  .זרדס  " מרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"זיקינולש וקינולאסמרת

.39920< זנאצ תיב   > שדוק תבש  תורימזל  ךלמילארדס  ילתפנ  "וםאטשרבלה , קרבנשת ינב 

תירבה39921. ליל  םחנמרדס  םייח  ןב  ףסוי  ןרהא  "דרמרק , תיליעסשת רתיב 

אבר39922. אנעשוה  ליל  .הרדס  " מקת .הבר  אנעשוה  ליל  .םינוקית 
"ה]הבוטנמ מקת הבוטנמ[

ליל ר"ה39923. תוכרברדס  "א.תוליפת  כשת םילשורי[

רמועל39924. דומיל ל"ג  .טרדס  " לרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"טםילשורי םילשורילרת

הרש39925. ייח  ליל ש"ק -  דומיל  קחצירדס  םהרבא  ןב  דוד  "דןהאק , םילשורישח

המשנה39926. יוליעל  תוינשמ  דומיל  םשרדס  "דםוליעב  "דשח מח



רובדה39927. תינעת  דומיל  קחצירדס  "באייפלא , םילשורילשת

"ר39928. בשת דומיל  "ררדס  בשת דומיל  "גרדס  םילשורילשת

ירבעה39929. רפסה  תיבב  תולפתל  דומל  םחנמ מרדס  "חןייטשלדא , שת

ארקמל39930. יכדרמרדס  בקעי  ןב  םייח  - ןוסנשריה , "ג צרת
"ה םילשוריצרת

הנשמל39931. גילזרדס  עשוהי  "וןהכ , השרו Warsawמרת

הנשה39932. לכלו  חספ  ברעל  ךורברדס  םכח  ןויצ  ןרהא 

תוכרב39933. האמ  תוכרברדס  "מ.תוליפת  היצנו Veniceקת

.39934< תורודה רדס  לע   > רמאמ ןבואררדס  לדנמ  םחנמ  "טרנפג , םילשורינשת

םלשה39935. תבש  יאצומ  לארשירדס  רוא  תוצח  "זללוכ  םילשורינשת

םיקידצ39936. ירבק  לע  םרמואל  םילהת  ירומזמ  "הnewרדס  קרבמשת ינב 

ץמח39937. תריכמ  רדס 
, ןוסרואינש רעבוד -  םולש  ןיול ,

קחצי יול  ןב  לדנמ  "דםחנמ  עשת

הכלמ39938. הולמ  יולהרדס  ףסוי  םייח  "חןמדירפ , נשת

הכלמ39939. הוולמ  לאומשרדס  ןד  "גךבצרמ , "דעשת מח

שדח39940. שאר  ברע  תחנמ  .הרדס  " לרת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"היקינולש יקינולש Salonikaלרת

תודמעמ39941. היצנורדס  .ז  היצנו Veniceש"ז.תודמעמ ש"

תודמעמ39942. ץיבונררדס  .ז צ' " טרת "ג.תודמעמ  ץיבונר Chernovtsyרת צ'

תודמעמ39943. ימלועהרדס  תודמעמ  "דןוכמ  דודשאשח

תודמעמ39944. .זרדס  " שת .םילשורי  "ז.תודמעמ  םילשורישת

םישנה39945. תוצמ  םהרבארדס  ןב  ןרהא  ןימינב  "הקינלוס , בוקרקמש

הנשמ39946. הנוירדס  םייח  "אםימואת , םילשורימשת

םיכרכ39947.  9 הנשמ -  ןברדס  ףלוו  באז  ןימינב  ץיבוקסוב ,
יולה "פלאומש  גרפקת  Prague

.39948< םייחה ךרד   > םלשה ארוהנ  םלשהרדס  ארוהנ  "הרדס  'כרת ץיבונרצ

תופקהה39949. חסונ  .ארדס  " שת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"אםילשורי םילשורישת

תופקה39950. חסונ  .הרדס  " פרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"הגרובנזיולק Clujפרת זולק '

הרות39951. תחמשו  תרצע  ינימשל  תופקה  חסונ  רדס 
< בובאב בובאבד< םייח  ץע  "דאתביתמ  נשת

תונברקה39952. חסונ  .זרדס  " פרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"זבוידרב באידראבפרת

תופקהו39953. ןיזיפשואו  תונברקה  חסונ  .ךרדס  " שת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"ךןודנול ןודנול Londonשת

תולחנ39954. דודרדס  ינירזפ , ךורב -  םהרבא  "חןמדוג , תיליעעשת ןיעידומ 

םירחבנ39955. םירמאמ  םע  תוכרב  עבשו  ןיאושינ  ריאמרדס  קחצי  "טלמרכ , קרבסשת ינב 

םישנל39956. רודיס  םישנ -  יקינולשרדס  .ך  .רודיס ש" יקינולשש"כ.תוליפת 

תוחילס39957. הנליורדס  .ה  " פרת .תוחילס  "ה.תוליפת  הנליו Vilnaפרת

םלשה39958. תוחילס  ןודנולרדס  .ז  " ישת .תוחילס  "ז].תוליפת  ישת ןודנול[

ןילופו39959. ןראגנוא  ןעהרעמ , ןעמהב , גהנמכ  תוחילס  הניורדס  .ד  " צקת .רוזחמ  "ד.תוליפת  צקת



.39960< דודל םתכמ   > םידרפסה גהנמכ  תוחילס  םייחרדס  דוד  "השולש , םילשורינשת

זוזלע39961. גהנמכ  תוחילס  הדרויפרדס  .ו  " כקת .תוחילס  "ו.תוליפת  טריפ Fuerthכקת

הקירפא39962. ןופצבש  לארשי  תוליהק  גהנמכ  תוחילס  בקעירדס  "היול , םילשורינשת

לארשי39963. ץראב  םידרפסה  גהנמ  יפכ  תוחילס  בקעירדס  "היול , םילשורינשת

םידרפסה39964. יגהנמ  יפכ  תוחילס  בקעירדס  "היול , םילשורינשת

רקובה39965. תרומשאל  תוחילס  "נרדס  קת .ונרוויל  "ן.תוחילס  ונרווילקת

תינעת39966. תבטב , י ' "ב , הב הנשה -  תומיל  תוחילס  רדס 
"ק כוי זומתב , י"ז  ריאמרתסא , "דגורתא , קרבשח ינב 

.39967< הלילב הרומשא   > תורומשאה ילילל  תוחילס  בקעירדס  ןב  ףסוי  "איריבוצ , םילשורינשת

סאזלע39968. גהנמכ  הנשה  לכמ  תוחילס  םיהלדררדס  .ח  " צקת .תוחילס  "ח.תוליפת  םיהלדר Roedelheimצקת

םיכרכ39969.  2 בקעי -  ראב  תושרופמ  תוחילס  בקעירדס  ןב  יבצ  םייח  "הטנפ , םילשורינשת

םיכרכ39970.  2 תונווע -  חלוס  רואיב  םע  תוחילס  הדוהירדס  "גונאדילוט , םילשוריעשת

סרפ39971. ןושלב  םוגרת  םע  תוחילס  לאפררדס  ןב  יכדרמ  "זראלקא , םילשוריפרת

ינש39972. ישימח  ינש  תוחילס  םשרדס  "פםוליעב  "דשת מח

םינשה39973. רוא  רפס  יפ  לע  ןוזמה  תכרבו  הדועס  יולהרדס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , םילשורישח

רמועה39974. תריפס  קחצירדס  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "דקיזייא  םילשורישח

רמועה39975. תריפס  .ךרדס  " רת .רמועה  תריפס  .תוליפת 
"ךםדרטשמא ,רת םדרטסמא

הרות39976. ינינק  םע מ"ח  רמועה  תריפס  ןועמשרדס  "ברלשריה , ןודנולעשת

האדוהו39977. הדובע  "הרדס  לרת .הדובע  "ה.תוליפת  רימזיא Izmirלרת

םיכרכ39978.  2 ךרד -  הרומו  הדובע  הטיולסרדס  .ז  " פקת .רודיס  "ז.תוליפת  הטיולס Slavutaפקת

.39979< לארשי תדובע   > ןיפסומלו ןידימתל  הדובע  היכרברדס  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "טונאפ , םילשוריסשת

םיכרכ39980.  2 ןיפסומלו -  ןידימתל  הדובע  היכרברדס  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "גונאפ , היצנו Veniceמש

אטוזו39981. אבר  הדובע  היכרברדס  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , הבוטנמ Mantuaלקת

תונברקה39982. תדובע  בילרדס  םייח  ןב  אביקע  "בןיטשנייו , תילעעשת רתיב 

ידרפסה39983. תאיג  ןבא  קחצי  רל ' םירופיכה  םוי  תדובע  הדוהירדס  ןב  קחצי  תאיג , - "זןבא דולנשת

םירופכה39984. םוי  תדובע  ןב ירדס  םהרבא  רכששי  "ארנפג , השרו Warsawסרת

.39985< בחר שוריפ   > םירופכה םוי  תדובע  בדרדס  ךורב  ןב  םחורי  "ויקסרבופ , קרבסשת ינב 

.39986< ןילופ חסונ   > לארשי תדובע  בודרדס  ףסוי  הירא  ןב  קחצי  "חרב , םיהלדרכרת

.39987< זנכשא חסונ   > לארשי תדובע  בודרדס  ףסוי  הירא  ןב  קחצי  "חרב , םיהלדרכרת

.39988< - ץס תרודהמ  זנכשא   - ןילופ  > לארשי תדובע  רדס 
בודתורעהה ףסוי  הירא  ןב  קחצי  "חרב , םילשוריעשת

"ק39989. מהבב םירופכה  םויב  לודג  ןהכ  תדובע  יולהרדס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  "חבלרב , הוקתנשת חתפ 

םלוע39990. בודרדס  רנטר , "ד -  נרת .הבר  םלוע  רדס 
"חרעב םילשורימשת

.39991< םלוע בינ   > םלוע ,רדס  גרבניו "ה -  סרת .הבר  םלוע  רדס 
( שרפמ  ) השמ דוד  ןב  "דקחצי  םילשורישח

םלוע39992. "הרדס  סרת .הבר  םלוע  "הרדס  השרו Warsawסרת

אטוז39993. םלוע  "ערדס  רת .אטוז  םלוע  "ערדס  ןודנול Londonרת

אבר39994. םלוע  "ורדס  טשת .הבר  םלוע  "ורדס  םילשוריטשת



אבר39995. םלוע  "הרדס  רת .הבר  םלוע  "הרדס  הנליו Vilnaרת

"ר>39996. ופד  - "א רגה ע"פ   > אבר םלוע  "א)רדס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "אוהילא  ,סקת וואלקש

םיכרכ39997.  3 םלשה -  הבר  םלוע  ,רדס  קוטשנייוו "ז -  טשת .הבר  םלוע  רדס 
( שרפמ  ) ריאי השמ 

 - "ז טשת
"ב םילשוריכשת

"ץ>39998. בעיהמ סומלופ  םע   > אטוזו הבר  םלוע  "זרדס  יקת .הבר  םלוע  "זרדס  גרובמהיקת  Hamburg

םיכרכ39999.  2 םינוקיתו -  תורעה  םע  הבר  םלוע  בודרדס  רנטר , "ד -  נרת .הבר  םלוע  רדס 
רעב

 - "ד נרת
"ז הנליו Vilnaנרת

תינעת40000. תליגמ  אטוז , םלוע  רדס  הבר , םלוע  ןרהארדס  ןורכז  תאצוהב  הכלה  "הישרדמ  עשת

תורייע40001. לאקזחירדס  ןב  םולש  לאיבא  "טיחרזמ , "דעשת מח

םיכרכ40002.  3 ןילישבת -  בוריע  הדוהירדס  ןב  םייח  םהרבא  "גסדע , םילשוריעשת

הרותל40003. הילע  הרותלרדס  הילע  "הרדס  הטוסינימסשת

םולש40004. תירב  שוריפ  םע  לודגה  וננע  והילארדס  ראב  "וןוכמ  םילשוריעשת

לש40005. םנחלשמ  "ח - > ודהמ  > תבשב לחש  חספ  ברע  רדס 
םילשורי החמשילודג  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "אדלפננוז , םילשוריפשת

הרצקב40006. חספ  ןברק  תישע  תונברקהרדס  תרות  "דןוכמ  קרבשח ינב 

ןיזולוומ40007. "ח  רמ םיטוקיל  םע  ןבה  ןוידפ  ,רדס  ןירפלה ןי -  ' זולוומ קחצי  ןב  םייח 
קחצי לארשי  "דלאימחרי  "דשח מח

םירופ40008. םיהלדררדס  .ו  " לרת .רודיס  "ו.תוליפת  םיהלדר Roedelheimלרת

שלושמ40009. םירופ  - רדס  םולש קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
םירפס "זץבוק  םילשורילשת

תרוטקה40010. םוטפ  הלשימרפמרדס  רפוס  קחצי  ןב  "ויתבש  םילשורינשת

תועובשה40011. גחל  םיטויפ  םהרבארדס  "דןמוא , תיליעעשת רתיב 

ראובמה40012. תרוטקה  םוטיפ  םשרדס  "טםוליעב  םילשוריעשת

חספ40013. לש  הדגה  לע  שוריפ  םינומדקהרדס  ילודגמ  "הדחא  בובלצקת  Lvov

חספ40014. "ירדס  תכ .סאפ  "ט.רוזחמ  דולנשת

תוחורה40015. יהלא  טויפ  לע  בחר  רואיב  חספ -  דודרדס  לאפר  ןב  בייל  םייח  - ךברעיוא , "ח םילשוריסשת

תוישרפ40016. ןברדס  יכדרמ  םהרבא  ןייטשטיירב ,
ןמלז "והמלש  םילשורינשת

םיכרכ40017.  3 תוישרפ -  ןברדס  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "דןימינב םילשוריסשת

"ד40018. בח גהנמכ  ישימחה -  םוצ  ישימחהרדס  םוצ  "ורדס  "דעשת בח רפכ 

בקעי40019. לוק  בקעירדס  "היקסבוקרטויפ , םילשוריצרת

.40020< המחה תכרב   > המחה שודיק  "ורדס  נרת .המחה  תכרב  "ו.תוליפת  רגא Egerנרת

םינושארה40021. וניתוברל  הלדבהו  שודיק  רזעילארדס  לאומש  "בןרטש , קרבנשת ינב 

םירואיב40022. םע  תבשל  שודיק  םירואיברדס  "דטקל  הטוסינימשח

םיכרכ40023.  2 ןיאושינו -  ןישודיק  יכדרמרדס  "עשקרפ , שת

דומלתה40024. תמיתח  ירחא  ןיאושינו  ןישודיק  בקעירדס  ןב  םייח  םהרבא  "הןאמיירפ , םילשורישת

םלשה40025. תוניק  "דרדס  כשת .ןודנול  "ד.תוניק  ןודנולכשת

.40026< תושרופמו תוראובמ   > באב העשתל  תוניק  השמרדס  ינב  "וןוכמ  םילשוריסשת

.40027< ןרהא בל   > באב העשתל  תוניק  ןרהארדס  "גןייטשלסקו , םילשוריעשת

םינק40028. תכסמל  רואיב  םינק -  השמרדס  "חלפוק , תרפאנשת



םינק40029. תכסמרדס  דומילל  תותבש  יברע  ללוכ 
"זםיניק םילשוריעשת

םוגרת40030. םע  אינתה , לעב  חסונ  חספ ע"פ  ןברק  רדס 
חספשידיא ןברק  "דרדס  שח

חספה40031. ימיל  תונברק  ילתפנרדס  ןב  רזעילא  רתלא  "זחקור , םילשורימשת

ןוקיתו40032. האירק  .טרדס  " כת .תועובש  ליל  .םינוקית 
"טםדרטשמא םדרטשמאכת

Amsterdam

אישנה40033. תאירק  ריאמרדס  באז  ןב  יבצ  "אץיבוקשומ , םילשוריכשת

"ל40034. זיראה חסונ  "י  פע הטימה  לע  עמש  תאירק  )רדס  ראבמו ךרוע   ) החמש ףסוי  "אגרובזניג , "דסשת מח

.40035< ןואיזומ שיטירב  "י  תכ  > ןואג םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  דיםרמע  דיבתכ  בתכ 

"ק>40036. הומ  > ןואג םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  "הםרמע  םילשוריסשת

.40037< םיחרי שרג   > ןואג םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  "דםרמע  קרבנשת ינב 

םיכרכ40038.  2 ןואג -  םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  "בםרמע  םילשורילשת

םיכרכ40039.  3 ץס > - תרודהמ   > ןואג םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  "דםרמע  םילשוריעשת

ןואג ז"ל40040. םרמע  בר  ןואגרדס  אנשש  ןב  "הםרמע  השרו Warsawכרת

םלשה40041. םרמע  בר  םילשורירדס  .ב  " ערת .רודיס  "ב.תוליפת  םילשוריערת

תוננר40042. יסאסרדס  ןב  ןימינב  לאפר  "בןהכ , תוביתננשת

"ם ת"ת40043. יבבוש ריאמרדס  באז  ןב  יבצ  "זץיבוקשומ , םילשוריישת

רקבל40044. םירמוש  .רקובהרדס  תרומשא  .תוחילס  .תוליפת 
"ב "במת ןילבולמת

אראריפ40045. "ק  קב ללפתהל  םיגהונש   > רקבל םירמוש  רדס 
< הבר אנעשוה  .הברםויב  הנעשוה  .תוחילס  "ץרדס  ונרווילקת

רפוש40046. תעיקת  ינידב  תוצוחנ  תורעה  וניתורפוש -  יבצרדס  םהרבא  םילשורילייוו ,

םינשה40047. רוא  רפס  יפ  לע  המיקו  הביכש  יולהרדס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , םילשורישח

.40048< השדח הרודהמ   > הנורחאה הנש  קחצירדס  - רלדא , "א םילשוריפשת

םיכרכ40049.  2 הנורחאה -  הנש  קחצירדס  "חרלדא , נשת

"א40050. דיחה "י  פע אלמה  תרכ  ןוקית  ןועמשרדס  "פןהד , ביבאשת לת 

הדועס40051. ןוקית  ןהכהרדס  בוד  "בקניפ , סשת

הטמה40052. לעש  עמש  תאירק  ןוקית  .הטמהרדס  לע  עמש  תאירק  .תוליפת 
בוקרק .ה  בוקרק Cracowת"הת"

ןיאושינו40053. ןיסוריא  םיאנת  רעבודרדס  םולש  "זןיול , - עשת New York קרוי וינ 

.40054< תורעה םע   > םיארומאו םיאנת  דודרדס  ןב  רמתיא  "ארגצמ , םילשוריסשת

םיכרכ40055.  2 םיארומאו -  םיאנת  םיארומאורדס  םיאנת  "ארדס  יולסרבערת

לש ר"ה40056. ףסומ  הליפת -  לאומשרדס  ןב  יכדרמ  "אגרבנטור , םילשוריפשת

םיכרכ40057.  5 תסנכה -  תיבב  הליפת  חנרדס  "חרנפוה , הפיחעשת

ויצלח40058. יאצויו  רפוס  םתח  יגהנמ  הנירו , הליפת  לאומשרדס  ןב  השמ  "נרפוס , םילשורישת

קחצי40059. חיש  רואיב  םע  הליפת  יולהרדס  קחצי  ןועמש  "חןיטשלקניפ , םילשוריכשת

"ז40060. מרה רודיס  תוליפת -  יכדרמרדס  ןב  השמ  "ותוכז , החטבעשת בשומ 

םישלפה40061. תוליפת  ףסוירדס  "טיולה  זירפבלרת

תואמצעה40062. םויל  תוגהנמו  תוליפת  תואמצעהרדס  םויל  תוגהנמו  תוליפת  "דרדס  ןודנולכשת

ינאיילאטיא40063. גהנמכ  תוליפת  ולגנארדס  ילטאיפ -  ללה מ -  הטינומרס ,
"עמ םילשורישת



.40064< ולירודיס  > המור ינב  גהנמכ  תוליפת  ,רדס  יליטאיפ השמ -  ללה  הטינומרס ,
יכדרמ ול  ' םילשוריגנא

םיכרכ40065.  2 המור -  ינב  גהנמכ  תוליפת  ,רדס  יליטאיפ השמ -  ללה  הטינומרס ,
יכדרמ ול  ' "וגנא םילשוריעשת

םידרפס40066. גהנמכ ק"ק  תוליפת  .היצנורדס  "ו.רודיס  היצנוכקת

אקירמאב40067. םידרפסה  גהנמ  יפכ  תוליפת  "זרודיסרדס  שת

ןימלע40068. תיבל  תוליפת  לארשירדס  תדע  "ק  קד אשידק  ארבח 
"עןודנול ןודנולשת

תיאבצ40069. היוולהל  תוליפת  תוליפתרדס  "זרדס  טשת

םיכרכ40070.  2 הנשה -  לכמ  תוליפת  ןילופרדס  גהנמ  "ארודיס  םדרטסמאמת

"ח40071. אד "י  פע תולמה  שוריפ  םע  הנשה  לכמ  תוליפת  ידאלמרדס  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  סשת

תופסוה ר"א40072. םע  םייחה  ךרד   > לארשי תליפת  רדס 
< דלופ

 - השמ בקעי  ןב  בקעי  םיוברברול ,
השמ ןב  ןרהא  ךרעלדלופ , "ץ  הינמרגרת

הלפת40073. הניורדס  .ח  " סרת .רודיס  "ב.תוליפת  הניוכרת  Vienna

םיכרכ40074.  4 היאר > - תלוע   > הלפת םילשורירדס  .ט  " צרת .רודיס  "ה.תוליפת  םילשוריעשת

םיכרכ40075.  2 הלפת -  םהרבארדס  ןב  רשא  "אןאמניילק , בובלירת

הרשי40076. ךרד  הלפת  ךבנפוארדס  .ג  " נקת .רודיס  "ג.תוליפת  ךבנפוא Offenbachנקת

הרשי40077. ךרד  הלפת  .רודיסרדס  "ז.תוליפת  "מנת דפפ

םיכרכ40078.  2 "ע > - רו ר"א   > הדשה חיש  ךרד  הלפת  והילארדס  יבר  ונבו  לאירזע  "טיבר  הנוטלאפת

האדוהו40079. הלפת  ןמלזרדס  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשוריפרת

םלשה40080. ארוהנ  רתכו  שדחה  הרשי  הלפת  "ררדס  ומדא  ) יולה קחצי  יול  ץיוורוה ,
( "חןוטסובמ םילשורינשת

היפגאו40081. דאדגב  גהנמכ ק"ק  הלפת  ונרווילרדס  .ט  " פרת .רודיס  "ט.תוליפת  ,פרת ונרוויל

רודיס40082.  > ןילופו זנכשא  גהנמכ  הנשה  לכמ  הלפת  רדס 
< והילא יברו  לאירזע  יבר 

טרופקנרפ .ז  " מת .רודיס  .תוליפת 
"זןימד ןימד Frankמת טרופקנרפ 

רודיס40083.  > "ל זיראה שודקה  חסונ  יפ  לע  הלפת  רדס 
םיכרכ  4 "ד > - ירהמ

םייח ןב  רעבוד  קחצי  ןוסרואינש ,
ןמלז "ארואינש  "דנשת בח רפכ 

.40084( ינאילאטיא גהנמכ   ) תולפת ונירוטרדס  .ה  " נשת .רודיס  "ה.תוליפת  ונירוטנשת

.40085< שוריפו םוגרת   > הנשה לכ  תולפת  הירמשרדס  ןב  יבצ  ףסוי  "טץרה , ישת

םיבוט40086. םידעומל  תולפת  היצנורדס  .ה  " צש .רוזחמ  "ה.תוליפת  היצנו Veniceצש

םיתמב40087. םיקסעתמל  תולפת  הרבחרדס  .םילשורי  תליהק  לארשי  תסנכ 
"א שחג םילשורית"שאשידק 

םיזנכשאה40088. גהנמכ  הנשה  לכמ  תולפת  .חרדס  " יש .הבוטנמ  .םיזנכשא  "ח.רודס  הבוטנמיש

.400892 םימשב -  ירה  שוריפ  םע  הנשה  לכמ  תולפת  רדס 
ןימינבםיכרכ ןב  רזעילא  םייח  "דטאקשומ , השרומרת

םינומזפו40090. תונחת  תולפת  "זרדס  טת היצנוו  .םידרפס  גהנמכ  "זרודס  היצנוטת

םינומזפו40091. תונחת  תולפת  םדרטשמארדס  .ו  " פת .רודיס  "ו,.תוליפת  פת ], םדרטשמא

שדוח40092. שאר  ברע  לש  החנמה  תלפת  .דרדס  " נקת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"דהיצנו האיציניונקת

םיכרכ40093.  2 רשיה -  רוא  לארשי ע"פ  תלפת  בונידיוקרדס  חסונ  "ח.רודיס  אנליופרת

שדח40094. שאר  ברע  לש  החנמ  תלפת  .טרדס  " קת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"טהצנריפ הצנריפ Florenceקת

תוצח40095. ןוקת  תוצחרדס  ןוקת  "הרדס  קרבלשת ינב 



הבר40096. אנעשוהו  תועובש  ליל  ןוקת  .ורדס  " צקת .תועובש  ליל  "פןוקית  הטיולס Slavutaקת

הבר40097. אנעשוה  לילו  תועובש  ליל  ןוקת  .ורדס  " צקת .תועובש  ליל  "וןוקית  ץיוואונרעשטצקת

תבש40098. ינוקת  תבשרדס  ינוקת  "סרדס  "דשת מח

תורטש40099. ינוקת  יולהרדס  השמ  דוד  ןב  "חלאומש  טריפ Fuerthנת

תועיקת40100. לארשירדס  ןב  עשוהי  השמ  יקסבוקטוי ,
"זריאמ דעלאעשת

די40101. בתכ  רפוש -  תעיקת  עודירדס  "דאל  דישח בתכ 

רפוש40102. תעיקת  היכרברדס  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "גונאפ , םילשוריעשת

ויגהנמו40103. ךילשת  רודגיבארדס  "הרגרב , קרבסשת ינב 

םויו40104. הליל  באב  העשת  גרפרדס  .ה  " צקת .תוניק  "ה.תוליפת  גרפ Pragueצקת

אלוליהד40105. "בןפשקובארדס  "דעשת מח

םוי40106. לש  הדוהיורדס  "דביבש , תובששח ןולא 

ןיטיג40107. ןוניירדס  "הירוח , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ40108.  2 הנשמה -  "דהנשמירדס  םילשורישח

.40109( ןילוח ע"ז , הכוס , תבש ,  ) "ס שה לארשיירדס  םהרבא  ןב  ןוני  "וירוח , תיליעעשת ןיעידומ 

תרסמה40110. יפל  םינמז  ןרהאירדס  ןב  ביל  הירא  םהרבא  איבקע ,
"גגילז ביבא Tel Avivשת לת 

ךוניח40111. בדירדס  המלש  "בןייטיוג , םילשוריכשת

םיכרכ40112.  2 הרהט -  ליוונאזירדס  לאומש  ןב  ןנחלא  "גיזנכשא , ןילרב Berlinמקת

םיכרכ40113.  2 תורהט -  בקעיירדס  ןב  ךונח  ןושרג  - רנייל , "ג לרת
"ג בופזוי Jozefowסרת

"ם40114. במרל חישמ  יחימעירדס  "טיתרנכ , רמתיאעשת

הדנ40115. ןוניירדס  "וירוח , תיליעעשת ןיעידומ 

תוישרפ40116. ריאמירדס  קחצי  "וןייטשדלוג , רפסעשת תירק 

הבישיו40117. אבצ  "גםירמאמירדס  םילשורינשת

הרות40118. הדוהיירדס  ןב  ןויצ  "חםלעומ , םילשוריסשת

תרוטק40119. תרימאו  תולפת  .לירדס  " שת .םילשורי  "ל.הליפת  םילשורישת

םיכרכ40120.  2 לארשי -  ילודג  ןרהאתרדס  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םיכרכ40121.  3 תודימה -  ןרהאתרדס  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

הלרע40122. תוכלהל  ךירדמ  ןוזמה -  תורשכ  ןרהאתרדס  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורימשת

םיכרכ40123.  5 ארובה -  תואלפנ  ןרהאתרדס  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשורינשת

הרהט40124. תוכלהב  םירועיש  והילאתרדס  "דסופיירד , "דשח מח

םיכרכ40125.  3 עדמו -  הרות  ןרהאתרדס  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ40126.  2 הליהקקלאבוס -  "ארפס  כשת

רותיוו40127. באזתונלבוס  םחנמ  "גרואמ , םילשוריסשת

םינשושב40128. השמהגוס  ןב  הדוהי  לאוי  "דרזיילג , בובלסרת

םינשושב40129. והילאהגוס  ןב  יכדרמ  "דתוילגרמ , הנליו Vilnaנרת

םינשושב40130. לאומשהגוס  והילא  "חדניו , םילשורילשת

םינשושב40131. ינרותהגוס  "דץבוק  דעלאסשת



.40132< םינשושב העור   > םינשושב - הגוס  השמ ןב  הדוהי  לאוי  רזיילג ,
השמ ףסוי  "עןוסרואינש , םילשורישת

םירישה40133. ריש  םינשושב -  ןימינבהגוס  "עלובנ , ןולוחשת

הדנ40134. תוכלה  םינשושב -  ךמסיחאהגוס  ללוכ  "הץבוק , "דסשת מח

םינשושב40135. השמהגוס  ןב  ףסוי  "עיסחנפ , םילשורישת

םיכרכ40136.  2 םינשושב -  לאומשהגוס  ןב  דוד  "דגרבנירג , השרו Warsawערת

תונולבסל40137. ןיששוחד  קחציאיגוס  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "אקיזייא  םילשוריסשת

םיכרכ40138.  4 הצקומד -  המלשאיגוס  "טרביירש , תיליענשת רתיב 

םינמיסד40139. בקעיאיגוס  קחצי  סייו , לכימ -  לאיחי  "מקיצ , םילשורישת

תירכנ40140. האפד  ריאמאיגוס  םהרבא  לזירב , "דץישפיל  סשת

סנוכה40141. קרפ  תליחת  הכורע -  םשהיגוס  "דםוליעב  "דשח מח

אמק40142. אבב  הרותתויגוס  תוחרא  "חתבישי  קרבסשת ינב 

הלואגב40143. הלואגבתויגוס  "ותויגוס  "דנשת מח

תונוממ40144. ינידב  דודתויגוס  יכדרמ  "זןהכ , םילשורינשת

םיכרכ40145.  3 הכלהב -  קחציתויגוס  ןב  דוד  ףסוי  "אדנרב , בקעיפשת ןורכז 

הרטשמו40146. אבצ  תוכלהב  עשוהיתויגוס  רדנסכלא  "גןוזניול , םילשוריסשת

תבש40147. תוכלהב  ףסאתויגוס  תעבג  שרדמה  "עתיב  "דשת מח

תודחא ה'40148. תודיסחב -  תעדלתויגוס  "עבל  "דשת בח רפכ 

תודיסחב40149. לאויתויגוס  "גןהכ , םילשוריעשת

של40150. ררוב  ע -  '' שוטב עשוהיתויגוס  דילתפנ , "" םילשורישח

תומבי40151. תכסמב  היראתויגוס  ןב  ןרהא  "באריפש , דפשת '' מח

תובותכ40152. תכסמב  שמשתויגוס  תיב  הרותה -  ראב  "זתבישי  שמשעשת תיב 

םירדנ40153. תכסמב  היראתויגוס  ןב  ןרהא  "באריפש , דפשת '' מח

הירוטסיהבו40154. טפשמב  ביילתויגוס  הירא  "ביקסביירג , םילשורילשת

םייניבה40155. ימי  לש  תירבעה  תורפסב  יבצתויגוס  "איכאלמ , ביבאלשת לת 

רטשה40156. יניינעב  היראתויגוס  ןב  ןרהא  "באריפש , דפשת '' מח

א40157. הלואגו -  חישמ  ינינעב  ימלועהתויגוס  םימימתה  ידימלת  דעו  "דץבוק  - עשת New York קרוי וינ 

םישדקב40158. לאומשתויגוס  "טטורב , םילשוריכשת

ןישודיקב40159. םיקילא גתויגוס  1989ןוסנילא ,

תוכרב40160. "ס -  שב ריאמתויגוס  ןב  בד  "דלטרבלה , "דשח מח

םיכרכ40161.  3 תודיסחה -  תרותב  יאישנתויגוס  וניתובר  תוחישו  ירמאממ 
םהיתורודל "ד  "בבח עשת

ןיטיג40162. הרותתויגוס  תוחרא  "זתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ40163.  2 דומלתה -  ןיטאהורמתויגוס  לאינד  ןב  "גהשמ  הוקלוזנת

םיכרכ40164.  35 "ס -  שב ןוכמ ש"ס  "סתויגוס  שב "נןוכמ ש"ס  םילחנשת

תיעיבש40165. הרותתויגוס  תוחרא  "חתבישי  קרבסשת ינב 

וניתובר40166. לש  םתנשמב  ןורימ  ביילתייגוס  הירא  "בןייטשדלוג , קרבפשת ינב 

"ע40167. שת םילכ -  דוחי  "דבצקתיגוס  קרבשח ינב 

קחצי40168. תירב  ילופנסירקמדוס  "טקחצי  הוקלוז Zholkvaנקת



אדילמדוס ה'40169. ביל  הירא  ןב  "ודוד  נרת

םשהדוס ה'40170. "דדוס  ץרוק Koretsמקת

ויאריל40171. ןושמשדוס ה ' ןב  קחצי  "זגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

ץראה40172. ילאדוס  "זםהש , ןולקשאסשת

םינבה40173. םשדוס  "גםוליעב  שמשעשת תיב 

החלצהה40174. םולשדוס  ןב  דוד  ריאמ  "חילאומש , םילשוריסשת

ךוניחה40175. םייחדוס  ןב  והילא  "ורדנלדירפ , קרבעשת ינב 

יצחה40176. בקעידוס  ןב  באז  ןמלז  לאיתוקי  שיפ ,
"טהיקזחי םילשוריסשת

םיכרכ40177.  7 למשחה -  בקעידוס  ןב  באז  ןמלז  לאיתוקי  שיפ ,
"והיקזחי םילשוריסשת

דוחיה40178. יחדוס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ג( םילשוריעשת

תודוסיה40179. בקעידוס  "דבקעי , "דשח מח

ןושלה40180. תרימש  העושיה -  םשדוס  "דםוליעב  "דשח מח

חמה40181. יאנידוס  "חריאמ , םילשורינשת

הבשחמהו40182. הנשמה  םייחדוס  דוד  רטלא  ןב  ףסוי  ריאמ  "בןרטש , קרבפשת ינב 

ןיאושינה40183. םייחדוס  דוד  רטלא  ןב  ףסוי  ריאמ  "בןרטש , קרבפשת ינב 

םילימו40184. תויתואב  ןיאושינה  והיתתמדוס  "חןוסרזלג , םילשורינשת

המשנה40185. ןימינבדוס  "גןייפ , םילשוריעשת

א40186. ירבעה -  דודדוס  ןב  ןואיל  הדוהי  "היזנכשא , םילשוריסשת

הסנרפה40187. קחצידוס  שיפ , דוד -  לארשי  רגניזלש ,
( ךרוע  ) יולה "דבאז  תיליעעשת ןיעידומ 

העובשה40188. העושידוס  ןב  יכדרמ  "ההיטע , םילשוריכשת

םיכרכ40189.  2 החמשה -  לאשימדוס  "אןומדא , קרבעשת ינב 

הבושתה40190. ןנורדוס  "וינברהש , םילשוריעשת

החפשמה40191. תרהט  והילאדוס  "הרידא , קרבסשת ינב 

םירשי40192. קחצידוס  ןב  הירא  הדוהי  הנורו Veronaת"זהנידומ ,

םיכרכ40193.  4 םירשי -  בקעידוס  ןב  ךונח  ןושרג  - רנייל , "ב סרת
"ח השרו Warsawסרת

םיכרכ40194.  4 השדח > - הרודהמ   > םירשי בקעידוס  ןב  ךונח  ןושרג  "ארנייל , קרבפשת ינב 

םיכרכ40195.  2 שדוקה -  ןושל  דודדוס  ןב  ןואיל  הדוהי  "דיזנכשא , םילשורישח

םיכרכ40196.  8 תודלותה -  שרדמ  דודדוס  ןב  ןואיל  הדוהי  "ביזנכשא , "דעשת שח

םיכרכ40197.  6 לארשי -  םע  תומשנ  ןהכדוס  ףסוי  "זילומש , דעלאעשת

םיגולידב40198. תוקתנההו  םיתשלפ  והיתתמדוס  "הןוסרזלג , םילשוריסשת

םישודק40199. ידאלמדוס  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  השרו Warsawסרת

ךנחמה40200. וא  ונמויק  אביקעדוס  והימרי  ןב  ןויצ  ןב  "דספלא , םילשוריצרת

םלועה40201. ןוקת  בלסרבמדוס  ןמחנ  יבר  ירפסמ  "בטקולמ  קרבכשת ינב 

הניבגה40202. תגוע  לש  דודהדוס  "דןמרייפ , שמששח תיב 

םילחוזה40203. םלוע  ארובה -  תואלפנ  ןרהאתודוס  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריעשת

רדח40204. ןופ  ליוונאזתודוס  םייח  "אןרק  ןילקורבפשת



ראשו40205. שמוח  - )ידוס  וידימלת  ) דיסחה לאומש  ןב  הדוהי 
( רידהמ  ) לארשי בקעי  לטס ,

"ט םילשוריסשת

םיכומס40206. יזר  אזימרגמידוס  הדוהי  ןב  "ארזעלא  םילשוריסשת

.40207< םולש תשירפ   > איזר ,ידוס  סיוו אזימרגמ -  הדוהי  ןב  רזעלא 
"הםולש םילשורימשת

םיכרכ40208.  2 איזר -  אזימרגמידוס  הדוהי  ןב  "דרזעלא  םילשוריסשת

םימשה40209. תודוס  יפ ' םע  איזר  ןבידוס  רזעלא  איחי -  ןב  המלש  חרוק ,
אזימרגמ "טהדוהי  קרבנשת ינב 

הליהקהלובוחוס40210. "זרפס  ביבאישת לת 

הקיתעה40211. םילשוריב  םידוהי  הכאלמ  ילעבו  םירחוס 
יתבשרבעב "בהירכז , םילשוריסשת

ץולסיוס40212. תליהקל  רוכזי  הליהקץולסיוס -  "ארפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

םינימה40213. תעבראו  דודהכוס  יכדרמ  "טןהכ , םילשורימשת

בלולו40214. והילאהכוס  "חןמפואק , סשת

בלולו40215. ריאמהכוס  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

התכלהכ40216. םולשהכוס  רבלג , ןרהא -  ןב  לאוי  ץרווש ,
"בףסוי םילשורימשת

הכוס40217. האנ -  בקעיהכוס  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

הנטק40218. ןועמשהכוס  "עבלווש , תיליעשת ןיעידומ 

ימ40219. לש  הדוהיהכוס  ריאמ  "חרשיפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ40220.  2 בוטתוכוס -  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

ךוב40221. םירמאמתוכוס  "חתפוסא  צרת

הכלהכ40222. לאומשתוכוס  "זריבד , עבשסשת ראב 

הירא40223. היראתכוס  "גןיילק , םילשוריסשת

תסנכה40224. תיב  םשתכוס  "דםוליעב  "דשח מח

לארשי40225. ילודג  המלשתכוס  ןב  םהרבא  לארשי  ןייטש ,
ןהכה ביבאןרהא  לת 

.40226< תובא יקרפ  לע   > דוד דודתכוס  "הטאיווק , םילשוריסשת

דוד40227. ךורבתכוס  ןב  דוד  םייח  "חוריריש , יקינולש Salonikaלקת

דוד40228. בילתכוס  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "טןמ , םידיסחסשת רפכ 

דוד40229. םילשורימתכוס  ןרהא  ןב  דוד  "הןהכ , ,מרת םלשורי

םיכרכ40230.  6 םידעומה > - לע   > דוד דודתכוס  "הטאיווק , םילשוריסשת

םיכרכ40231.  2 שדוק > - יארקמ   > דוד דודתכוס  "חטאיווק , םילשוריסשת

םיכרכ40232.  13 דוד -  דודתכוס  "בטאיווק , םילשורינשת

םיכרכ40233.  9 הרותה > - לע   > דוד דודתכוס  "טטאיווק , םילשורימשת

םיכרכ40234.  2 דוד -  לואשתכוס  ןויצ  ןב  השנמ  "טןהכ , םילשוריסשת

הכוס40235. תכסמ  לע  דוד  םינושארתכוס  וניתוברמ  "י  תכ רצוא 
"בםינורחאו קרבסשת ינב 

"א40236. רגה והילאתכוס  "הרגניזלש , דעלאעשת

גחה40237. ריאמתכוס  ןב  םהרבא  "חרלסק , קרבעשת ינב 

םירצויה40238. םירצויהתכוס  "נתכוס  קרבשת ינב 

םייולה40239. קסירבמתכוס  וניתובר  "גתרות  םילשוריעשת



ןורכז40240. לאינדתכוס  םירפא  "וןמלמיש , םילשורינשת

םייח40241. ארזעתכוס  ןב  הדוהי  השמ  םייח  "בלצרוא , רפססשת תירק 

םיכרכ40242.  4 םייח -  לארשיתכוס  ןב  םינוב  החמש  יקסנידנול ,
"ודוד דווקילסשת

הכוס40243. בקעי -  בקעיתכוס  "דרמייהנפוא , קרבשח ינב 

השמ40244. לארהתכוס  ןב  הדוהי  השמ  "טןינקו , "דעשת מח

רעיה40245. יצע  קיזייאתכוס  קחצי  "דדלוונירג , םילשוריעשת

ןויצ40246. ןמלסתכוס  ןב  ןויצ  ןב  "דיפצומ , םילשוריעשת

ףיטק40247. הדוהיתכוס  "הןדלוז , םילשוריסשת

םישלש40248. ינב  תרטע  םע  םיעור  ןוסוקדתכוס  םישלש  ינב  "גתודסומ  קרבסשת ינב 

לחר40249. םהרבאתכוס  לארשי  ןב  היעשי  "ארטכש , קרבנשת ינב 

םימחר40250. םימחרתכוס  "סחילמלא , קרבשת ינב 

םולש40251. .בתכוס  " נרת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"בהשרו השרו Warsawנרת

םולש40252. הידעסתכוס  ןב  םולש  ינדע , "איחרזמ  םילשורינרת

הרות40253. תחמשו  תוכוסה  גחל  וב  לכ  םולש -  תיראשתכוס  שרדמה  תיב  ןרהא -  רדיו ,
"טםהרבא םילשורינשת

הכוס40254. םולש -  םולשתכוס  תבהא  "חתבישי  םילשוריסשת

םולש40255. םולשתכוס  "דןמלוא , םילשורישח

םולש40256. השמתכוס  םולש  "אונידלוט , םילשוריעשת

הכוס40257. םולש -  ןהכהתכוס  יבצ  ןב  םולש  "זסייו , קרוי New Yorkנשת וינ 

.40258< םינקז תרטע   > םולש - תכוס  המלש ןב  והילא  רכאמטוג ,
יכדרמ בקעי  ןב  םייח  "גןוסנשריה , ,מרת םלשורי

םולש40259. הכלהבותכוס  שרדמב  ינרות  "טץבוק  תפצמשת

םיכרכ40260.  2 םולש -  ריאמתכוס  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , סיאולפרת .טס   St. Louis

םיכרכ40261.  2 םולש -  בקעיתכוס  תקלח  "אללוכ  קרבנשת ינב 

קחצי40262. םולש  ןויצתכוס  - ןב דוד  ןב  קחצי  םולש  "זןאטיוול , השרופרת  Warsaw

ךמולש40263. היראתכוס  לאכימ  "ודנאר , Tunisעשת דודשא

הכוס40264. ךמולש -  רזעלאתכוס  אביקע  "הןמדא , דווקילעשת

ךמולש40265. ןהכהתכוס  ךינעה  המלש  "חסקאל , םילשוריעשת

לאומש40266. שריהתכוס  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "טקינלור , "דסשת מח

החמש40267. םהרבאתכוס  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאעשת לת 

החמש40268. ףסויתכוס  ןב  דדוע  "חםערב , קרבעשת ינב 

הליסמה40269. בקעיולוס  ןב  הירא  םחנמ  רפהסגינק ,
"בהדוהי קרבנשת ינב 

הליסמה40270. לארשיולוס  יבצ  "הואט , םילשוריעשת

םיכרכ40271.  2 לא -  תיב  יבצםלוס  ןב  לארשי  בקעי  "גןידמע  םילשורינשת

א40272. תוברקתהה -  לאינדםלוס  "חןהכ , עשת

בקעי40273. ןהכהםלוס  יכדרמ  ןב  בקעי  קרוי New Yorkת"שןיקסמ , וינ 

בקעי40274. םיראמםלוס  בקעי  "מרנדלוק , הינתנשת

בקעי40275. )םלוס  וילע  ) והילא השמ  ןב  בקעי  "פסילג , "דשת מח



המימשה40276. עיגמ  ושארש  המלשםלוס  "ארגנוטכיופ , םילשוריפשת

םיכרכ40277.  2 היבמלגזב -  הביבסהו  הליהקץיבונסוס  "גרפס  ביבאלשת לת 

הממדב40278. םחנמתורעוס  "הםיובלגיז , הלמרסשת

םיכרכ40279.  2 םדא -  רזעילאףוס  ןב  והילא  "בהסיוס , וכענשת

םירופו40280. הכונח  םיסנה -  לכ  הירכזףוס  ןב  ללה  ןמלז  דווקילועשתלדנפ ,

.40281< הנשי הרודהמ   > הרעסו ךונחהפוס  "חסאיבוט , קרבסשת ינב 

םיכרדה40282. תפמ  לש  ןרהאהפוס  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

הליהקןיקטופוס40283. "ךרפס  שת

םיכרכ40284.  3 ךלמה -  יבצרפוס  קחצי  "ודלפנרב , קרבלשת ינב 

םיכרכ40285.  2 ריהמ -  לאומשרפוס  םהרבא  ןב  ביל  קחצי  רפוס ,
"עןימינב םילשורישת

םהרבאל40286. רוכז  ךלמה -  ןאמפילירפוס  בוט  םוי  "הוואקאר , ןודנולעשת

רגיא40287. אביקע  וניבר  לש  ושרדמ  תיבמ  ךלמה  ןאמפילירפוס  בוט  םוי  "הוואקאר , ןודנולעשת

םיכרכ40288.  3 רפוס -  םתחה  ןרמ  תוללוע  ךלמה  ןאמפילירפוס  בוט  םוי  "דוואקאר , ןודנולעשת

רגיא40289. אביקע  וניבר  תוללוע  ךלמה  ןאמפילירפוס  בוט  םוי  "גוואקאר , ןודנולעשת

לארשי40290. םיבתכמירפוס  "אץבוק  הנליו Vilnaלרת

םהיתוזינגו40291. לבייפםירפוס  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "דןמרבה , ביבאשת לת 

םיכרכ40292.  3 םירפסו -  יכדרמםירפוס  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "טןיווז , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ40293.  2 הליהקילוקוס -  ביבא1975רפס  לת 

הליהקהקלוקוס40294. "חרפס  םילשוריכשת

הביבסהו40295. בוניוטס  זנרו ,' בוקטרט , הליהקלקוס , רפס 

ערמ40296. קחצירוס  ןב  הירא  הדוהי  "טהנידומ , הנליו Vilnaנרת

.40297< השדח הרודהמ   > בוט השעו  ערמ  קחצירוס  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"זקיזיא םילשורינשת

יבצה40298. רואיב   > "א צרהמ תופסוה  בוט  השעו  ערמ  רוס 
< קדצהו

קחצי ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"אקיזיא קרבעשת ינב 

םיכרכ40299.  3 בוט -  השעו  ערמ  קחצירוס  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"אקיזיא סרת

"ד>40300. כשת  > )ארוס ד ךרוע  ) ןמלק לאומש  "דיקסרימ , םילשוריכשת

"ח>40301. ישת "ז -  ישת  > )ארוס ג ךרוע  ) ןמלק לאומש  - יקסרימ , "ז ישת
"ח םילשוריישת

"ז>40302. טשת "ו -  טשת  > )ארוס ב ךרוע  ) ןמלק לאומש  "זיקסרימ , םילשוריטשת

"ד>40303. ישת  > )ארוס א ךרוע  ) ןמלק לאומש  "דיקסרימ , םילשוריישת

ןרהא40304. דודחס  ןב  ןרהא  םייח  "גגרבניו , דווקילעשת

בושאטס40305. רפס  הליהקבושאטס -  "גרפס  ביבאלשת לת 

הליהקקסיבטס40306. "גרפס  לשת

הליהקןילוטס40307. "ברפס  ישת

םיכרכ40308.  6 ןולקשארדנטס -  הרות  ינב  "אדוגיא  ןולקשאעשת

הליהקירטס40309. "ברפס  ביבאכשת לת 

הביבסהו40310. בוזריטס  רפס  הליהקבוזירטס -  "דרפס  ביבא Tel Avivשח לת 



תישיא40311. תודע  ןושרגריביס -  "היקסנבילק , קרבנשת ינב 

ןתנוהי40312. וניברל  ןידמעמ  בקעי  וניבר  לש  ותודגנתה  תביס 
השמץישבייא ןב  ןבואר  "אתוילגרמ , ביבא Tel Avivשת לת 

ןהמ40313. םידלונה  םילושכמהו  ןנחלאתוירגיס  לאפר  ןב  יכדרמ  "אץיבוניבר , םילשורימשת

.40314< וקורמ חסונ   > וניתובא רזעלארודיס  ריאמ  "דהיטע , םילשוריעשת

בקעי40315. ילהא  והילארודיס  בקעי  "ורפרודסנוא , לואירטנומעשת

םש40316. ילהא  ףסוירודיס  ןב  לאכימ  "זץרפ , םילשוריסשת

םינומטמה40317. רצוא  יכדרמרודיס  לארשי  ןב  ילתפנ  "אםיובנירג , םילשוריעשת

םיכרכ40318.  3 תולפתה -  רצוא  "דרודסרודיס  שח

המחה40319. רוא  לדנוזרודיס  "דרזיורק , םילשורישח

.40320< בונידיוק  > רשיה רוא  בונידיוקרודיס  יקידצ  "טחסונ  ביבאלשת לת 

םידרפס40321. חסונ ק"ק  םינשה -  רוא  יולהרודיס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , םילשוריעשת

םיכרכ40322.  2 םירשיל -  רוא  .רימאטיזרודיס  "ד.רודיס  רימוטיזכרת

"א40323. רגה תעד  ע"פ  והילא -  רוזא  עשוהירודיס  ןהכ , והיעשי -  "אדרגוניו , םילשוריעשת

הילטיא40324. "זרודיס  צר הינלוב  .הילטיא  הינלוברודיס 

םהרבא40325. לשא  ריאירודיס  ןב  םהרבא  "חאטופח , הווקתסשת חתפ 

ליח40326. תשא  םהרבארודיס  "דםלושמ , הירבטשח

השמ40327. ראב  ץינזאקמרודיס  השמ  "ולאימחרי  םילשוריעשת

לארשיו40328. ןרהא  תיב  ןילרקרודיס  חסונ  "ברודיס  ישת

המלשו40329. דוד  תיב  המלשורודיס  דוד  תיב  "חרודיס  םילשורילשת

.40330< םישלש ינב  תרטע  ע"פ   > יולה תיב  ךלמילארודיס  יבצ  "סטנאפ , קרבשת ינב 

הדוהי40331. תיב  ריאמרודיס  ןב  ביל  הדוהי  "בןודרוג , ערת

בקעי40332. תיב  רגולקרודיס  יבצ , ןב  לארשי  בקעי  ןידמע ,
"דהמלש גרעבמעלסרת

.40333< םולש תבהא  תרודהמ   > החונמ תיב  בקעירודיס  ןב  לאומש  הדוהי  "ביזנכשא , םילשוריפשת

.40334< השדח הרודהמ   > דבוע תיב  בקעירודיס  ןב  לאומש  הדוהי  "ביזנכשא , םילשוריפשת

.40335< םולש תבהא  תרודהמ   > דבוע תיב  בקעירודיס  ןב  לאומש  הדוהי  "ביזנכשא , םילשוריפשת

תירושא40336. בתכב  לישנארודיס  רשא  "עןיורב , םילשורישת

ליח40337. שיא  ןב  ליחרודיס  שיא  ןב  "דרודיס  "דשח מח

רכששי40338. ינב  בונידמרודיס  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ג- םילשורינשת

.40339< ןושל הנעמו  בל  יכרעמ   > ןאצה יבקעב  לאיחירודיס  ןמוא ,

הלהתו40340. הכרב  הלהתורודיס  הכרב  "גרודיס  םילשוריעשת

םיכרכ40341.  3 לארשי -  תלואג  לארשירודיס  תלואג  "ארודיס  םילשוריסשת

תבש40342. לארשי -  תדובע  םייחה  ךרד  - רודיס  ףסוי ןב  המלש  דירפצנאג ,
השמ בקעי  ןב  בקעי  "דםיוברברול , דודשאשח

זנכשא40343. הליפת -  ןויע  םע  םייחה  ךרד  לאילמגרודיס  ןב  יבצ  בקעי  "בגרובנלקמ , השרוסרת

דרפס40344. הלפת -  ןויע  םע  םייחה  ךרד  לאילמגרודיס  ןב  יבצ  בקעי  "בגרובנלקמ , השרוסרת

יתבש40345. רודיס ר ' "י -  ראה "ירודיס  ראה "ורודס  בובלכרת

לפאק40346. רודיס ר ' בקעי -  לוק  "י -  ראה השמרודיס  ןב  לפוק  בקעי  "דץישפיל , הטיולס Slavutaסקת

אווקלוז40347. "י -  ראה הוקלוזרודיס  .א  " מקת .רודיס  "א.תוליפת  הוקלוז Zholkvaמקת



יתבש40348. רודס ר ' "י -  ראה .רודיסרודיס  "ו.תוליפת  בובל Lvovכרת

הרודהמ40349.  > לפאק רודיס ר ' בקעי -  לוק  "י  ראה רודיס 
םידעומ השמהשדח - > ןב  לפוק  בקעי  "הץישפיל , הטיולס Slavutaסשת

הרודהמ40350.  > לפאק רודיס ר ' בקעי -  לוק  "י  ראה רודיס 
דועו תבש , לוח , השמהשדח - > ןב  לפוק  בקעי  "הץישפיל , םילשוריסשת

הרודהמ40351.  > לפאק רודיס ר ' בקעי -  לוק  "י  ראה רודיס 
חספ לש  הדגה  השמהשדח - > ןב  לפוק  בקעי  "זץישפיל , םילשוריסשת

הרודהמ40352.  > לפאק רודיס ר ' בקעי -  לוק  "י  ראה רודיס 
"כ הויו ר"ה  השמהשדח - > ןב  לפוק  בקעי  "זץישפיל , םילשוריסשת

תומי40353. השדח - > הרודהמ   > יתבש רודס ר ' "י  ראה רודיס 
.רודיסלוחה "ג.תוליפת  םילשוריעשת

יבצה40354. יבצ -  תרטע  תוהגה   > רשא רודס ר ' "י  ראה רודיס 
< םישלשקדצהו ינב  "אןוכמ  קרבעשת ינב 

תודלותה40355. ןב  "ש  אר "ק  הרה "י  תכ "י -  ראה דירודיס  בתכ  "י  ראה רודיס 

.40356< - השדח הרודהמ   > יתבש רודס ר ' "י  ראה רודיס 
רמועה .רודיסתריפס  םילשורי.תוליפת 

םיכרכ40357.  3 "י -  ראה בובלרודיס  .ח  " מקת .רודיס  - .תוליפת  "ח מקת
"ל םילשורישת  - Lvov בובל

.40358- םולש > תבהא  תרודהמ   > לארשי תדמח  "י  ראה רודיס 
םיכרכ םייח2  ןב  לאומש  "ולאטיוו , םילשוריעשת

.40359< הכונח תוינעת ,  > זט םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "מקוטשנייוו , םילשורישת

.40360< תוכוס > די םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40361< הליפתה תכרעמ   > םילבוקמהו א םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40362< םירופ  > זי םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40363< הנשה שאר   > בי םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40364< רופכ םוי   > גי םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40365< הרותה תאירק   > םילבוקמהו ח םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

.40366< תבש ליל   > םילבוקמהו ה םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40367< תבשל תירחש   > םילבוקמהו ו םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40368< חספ לש  הדגה   > םילבוקמהו ט םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40369< חספ  > םילבוקמהו י םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40370< םילגר שלש   > אי םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40371< שדח שאר   > וט םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40372< תווצמה תוכרב   > אכ םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "בקוטשנייוו , םילשורילשת

.40373< ןישודקו הפוח   > םילבוקמהו כ םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "מקוטשנייוו , םילשורישת

.40374< ןינהנה תוכרב   > טי - חי םילבוקמהו  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "מקוטשנייוו , םילשורישת

םיכרכ40375.  2 םילבוקמהו -  םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורילשת

םיכרכ40376.  2 תבש - >  > םילבוקמהו ד םינואגה  דודרודיס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "אקוטשנייוו , םילשורילשת

.40377< רפש ירמא  ילתפנ , רעש   > "א רגה םילשורירודיס  .ה  " נרת .רודיס  "ה.תוליפת  םילשורינרת

.40378< קוק ברה  דסומ   > "א רגה "א)רודיס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  םילשוריעשת

םיכרכ40379.  2 קחצי -  חיש   > לארשי ישא  "א  רגה אדנלרודיס   - לאומש ןב  קחצי  ןאצלאמ ,
רזעלא ןב  "סוהילא  םילשורישת



.40380< םולש תבהא   > "א דיחה לאפררודיס  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "סקחצי  םילשורישת

םיכרכ40381.  2 "א -  דיחה לאפררודיס  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  םילשוריסשת

לוחה40382. תומי  בקעי -  ריבא  ראובמה  םירשילרודיס  רוא  "טןוכמ  הירהנעשת םילשורי - 

שרופמה40383. "ד)רודיס  בח  ) "י ז"ל ראה "טחסונ  "דסשת בח רפכ 

תלהת ה'40384. שרפמה  אשוזרודיס  והיעשי  "הםלהליו , סשת

הפש40385. ואנה  תילימסקפרודיס  "דהרודהמ  ןגנשת תמר 

ךורעה40386. הדוהירודיס  קחצי  "בץיבובוקעי , דוואקיילפשת

םיכרכ40387.  2 "ס -  דרפה יולהרודיס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "הןייטשפא , גרבסגינקכקת

"ן40388. בארה "ן)רודיס  באר  ) ןתנ ןב  "ארזעילא  קרבנשת ינב 

.40389< ןושאר סופד   > ברה אינתהרודיס  לעב  "ר  ומדא "גרודיס  ?סקת בולקש

.40390< ןושאר סופד  רוזחש  תרודהמ   > ברה אינתהרודיס  לעב  "ר  ומדא "גרודיס  בולקשסקת

םיכרכ40391.  2 "ל -  חמרה יחרודיס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ו( םילשוריסשת

חספ40392. לש  הדגה  "ש -  שרה - רודיס  יחרזמ קחצי  ןב  םולש  יבערש ,
םיסינ ןבואר  "זרפוס , םילשוריסשת

א40393. ךוראה - > "א -  ערת  > "ש שרה םילשורירודיס  .ו  " ערת .רודיס  "א.תוליפת  םילשוריערת

.40394< ךלמה תדובע  ע"פ   > "ש שרה םילשורירודיס  .ו  " עשת .רודיס  "ו.תוליפת  עשת

רמועה40395. תריפס  ןושש - > ןמשה  "י  תכ  > "ש שרה יחרזמרודיס  קחצי  ןב  םולש  יבערש ,

םיכרכ40396.  3 "ש -  שרה םילשורירודיס  .ו  " ערת .רודיס  "ו.תוליפת  םילשוריערת

םיכרכ40397.  4 לא  - תיב   > "ש שרה ןברודיס  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"י תכ "ש  שרה רודיס  "עקחצי -  תפצשת

םיכרכ40398.  3 א -  המלש > ךל  ףלאה   > "ש שרה ןמלסרודיס  "פיפצומ , םילשורישת

םיכרכ40399.  4 יזרד > - ברה  רדס   > "ש שרה ברהרודיס  רדוסמ ע"י  "ש  שרה רודיס 
יזרד "חלאומש  םילשורימשת

ךלמה40400. רוא  "ש  שרה ךלמהרודיס  רוא  "ש  שרה "דרודיס  "דשח מח

.40401< ןדע יגהנמ   > ןחלושה ריאמרודיס  ןב  הילדג  רמתיא  "דרומשמ , עשת

.40402< םימשה רעש   > "ה לשה יולהרודיס  םהרבא  ןב  והיעשי  "בץיוורוה , םדרטשמאקת
Amsterdam

.40403< םימשה רעש   > "ה לשה םדרטשמארודיס  .ז  " עת .רודיס  "ז.תוליפת  םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ40404.  3 םימשה > - רעש   > "ה לשה יולהרודיס  םהרבא  ןב  היעשי  "חץיוורוה , םילשורינשת

םיכרכ40405.  2 םולשה -  דודרודיס  ןב  קחצי  "דירצב , םילשורישח

"ט)40406. לש "ז- לש "ע -  וש  ) ןחלשה ףסוירודיס  םייח  ןב  הירא  םחנמ  "זרגניזלש , הוקתסשת ינג 

רדהו40407. זוע  םלשה -  רדהורודיס  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

תובורעתה40408. קחצירודיס  לארשי  ןב  ףסוי  ןועמש  "דיול , םילשורישח

הלפתה40409. ןרהארודיס  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

הציצח40410. יניינע  רוריבו  השמרודיס  "פןמרבלק , דעלאשת

אנליוו40411. אנליוורודיס  "נרודיס  םילשורישת

ונבבל40412. דחיו  חספרודיס  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"דריאמ רפסשח תירק 



םתננשו40413. והילארודיס  "וןונש , דעסעשת

ותכלהכ40414. חבז  היעשירודיס  ןרהא  ןב  םייח  "זרטור , דעלאעשת

הליפת40415. ןורכז  הליפתרודיס  ןורכז  "דרודיס  םיסכרשח

תורימז40416. הירארודיס  דוד  ןב  רזעלא  "זלזירב , ,שת םלשורי

טבשב40417. רדס ט"ו  םהרבארודיס ח"ן -  בקעי  "דדרהפש , "דשח מח

םולשו40418. םייח  יחרזמרודיס  קחצי  ןב  םולש  "זיבערש , םילשוריסרת

"י40419. ראה תונווכ  לארשי -  תדמח  ,רודיס  לאטיוו רזעלא -  םייח  אריפש ,
םייח ןב  "אלאומש  Mukachevoסרת ץקנומ '

.40420< ךרדו לולסמ   > הלפת ךונח  בילרודיס  הירא  "אןאדראג , אנליוערת

םיכרכ40421.  2 רפוס -  םתח  לאומשרודיס  ןב  השמ  "ורפוס , כשת

םשה40422. תרהט  םילשורירודיס  .ז  " פרת .רודיס  "ז.תוליפת  םילשוריפרת

וארו40423. ומעט  ישרודיס  "וןרזע , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ40424.  4 ךתומכ -  םידוחי  אקניפסרודיס  םישודק  תעד  "דללוכ  "דשח מח

הדובעה40425. שרושו  דוסי  הנדורוהמרודיס  השמ  ןב  דניקסיז  "טרדנסכלא  קרבסשת ינב 

הליפתה40426. תודוסי  לארשירודיס  , "זןהכ תיליעעשת ןיעידומ 

םהרבא40427. תחנמ  שוריפ  םע  הדובעה -  ידוסי  ירארודיס  לאנתנ  "דרומ , תיליעסשת רתיב 

.40428< םייח ירבד   > לארשי תועושי  .ירודיס  " שת .רודיס  "י.תוליפת  "דשת מח

בירעמ40429. החנמ , בל -  ירשי  רסומהרודיס  ילעב  "חילודג  עשת

םיכרכ40430.  3 לא -  תיב  תונווכ  רודיס 
 - יחרזמ קחצי  ןב  םולש  יבערש ,

ףסוי "זהליבט , תפצסשת

םיכרכ40431.  2 "י -  ראה תונווכ  הירארודיס  הדוהי  ןירפאס , "י -  ראה "ערודס  "דשת מח

טבשב40432. רדס ט"ו  רוהטה - > ןחלש   > "א ריה תונווכ  רואינשרודיס  לארשי  ןוליא ,)  ) יאלוזא
( ךרוע  ) רהדת ןב  "דלארוא  םילשוריעשת

הכרב40433. אשי  "א -  ריה תונווכ  יחרודיס  לאפר  הידידי  "זהיפעלובא , םילשוריעשת

םיכרכ40434.  11 םולש > - תבהא   > "ש שרה תונווכ  השמרודיס  ןב  בקעי  "טללה , םילשורימשת

םיכרכ40435.  4 אריה -  "ש  שרה תונווכ  לאפררודיס  הידידי  "גאייפעלובא , םילשוריסשת

הרצקב40436. הליפתה  תונווכ  םייחרודיס  ןב  בקעי  "וחמצ , םילשורימשת

םיכרכ40437.  2 רהדתה -  ץע  תונווכ  רהדתרודיס  יאלוזא , "הןוליא  םילשורינשת

םיכרכ40438.  12 בלה -  תנווכ  השדחרודיס  הריש  "אןוכמ  הוקתעשת חתפ 

םשה40439. תנווכ  .םילשורירודיס  .ג  " נשת "ג.רודיס  םילשורינשת

.40440( זנכשא  ) רואיב םע  בלה  תנוכ  לאומשרודיס  םהרבא  ןב  ןועמש  רפוס ,
"עןימינב קרבשת ינב 

.40441( דרפס  ) רואיב םע  בלה  תנוכ  לאומשרודיס  םהרבא  ןב  ןועמש  רפוס ,
"עןימינב קרבשת ינב 

היוה40442. בוליש  םע  תירושא  בתכב  "ש  שרה תנוכ  רודיס 
םיכרכ  3 לישנאתונדאו -  רשא  "נןיורב , םילשורישת

.40443< תורצוי  > זנכשא גהנמכ  הילטיארודיס  .ה  " ער .רודיס  "ה.תוליפת  הילטיא Italyער

.40444< די בתכ   > תבש ליל  תיברע  "י  תכ "ירודיס  םילשורידשחתכ

הפוחל40445. םהרבארודיס  "דןמוא , "דשח מח

בול40446. גהנמ  לאפרל - > רוכז   > רופיכ םויל  לאפררודיס  "טקורז , םיסשת תב 

םיכרכ40447.  2 ןוצר -  תע  שוריפ  םע  לוחה  תומיל  ןוצררודיס  תע  "דרודיס  םילשורישח



ןילופ40448. גהנמכ  הנשה  לכל  בוקרקרודיס  .רודיס ת .' בוקרק Cracowת'.תוליפת 

תילגנאב40449. םוגרת  םע  םעל  "לרודיס  זיראה "י  פע "ד  בח "גחסונ  גנוקעשת גנוה 

בול40450. גהנמ  לאפרל - > רוכז   > חספל לאפררודיס  "אקורז , םיעשת תב 

בול40451. גהנמ  לאפרל - > רוכז   > הנשה שארל  לאפררודיס  "טקורז , םיסשת תב 

"א40452. רגה ירואמ  -רודיס  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
ריאמ "טרגרבכוה , םילשורינשת

הכרבמ40453. תוכרברודיס  "ז.תוליפת  היצנו Veniceעת

"י ב"ד40454. תכ  > עלשימערפמ רפוס  יתבש  "ר  המ רודיס 
< הלשימרפמןודנול רפוס  קחצי  ןב  ךרעביתבש  "ז  עש

ימור40455. ינב  גהנמ  "ורודיסרודיס  היצנומר

הדוהי40456. תחנמ  והילארודיס  ןב  בייל  הדוהי  "בןמלרפ , אנליוסרת

וקורמ40457. תוליהק  לכ  גהנמכ  םלשה  תובא  תלחנ  תובארודיס  תלחנ  "זרודיס  םילשוריסשת

הדובעה40458. רדס  הדובעהרודיס  רדס  "ארודיס  אנליוערת

םייח40459. תנשמ  רואיב  םע  בלבש  הדובע  קחצירודיס  ןב  םייח  שולל ,

תוכרבה40460. רוקמ  תובבלה -  תדובע  ןילרברודיס  .ב  " פרת .רודיס  "ב.תוליפת  ןילרב Berlinפרת

דימת40461. תדובע  לאפררודיס  ןב  יבצ  יכדרמ  "טץראווש , םילשוריישת

םיכרכ40462.  2 םילשורי -  תרטע  ןושרגרודיס  ןב  השמ  "טןוסנילא , קרבסשת ינב 

םלשה40463. זפ  תרטע  לאפררודיס  ןב  סחנפ  "ויחיבז , םילשוריעשת

שדוק40464. תבשל  םלשה  זפ  תרטע  לאפררודיס  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריעשת

דרפס40465. הליפת -  ןויע  ןרהארודיס  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "חןרטש , םילשוריסשת

הלפת40466. ןויע  ןרהארודיס  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "חןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ40467.  2 והילא -  תוילע  והילארודיס  תוילע  "דןוכמ  םילשוריעשת

םייח40468. ראב  שוריפ  םע  םייחרודיס  ןב  ףלוו  באז  רעב  בוד  "טץישביל , הנליו Vilnaלרת

רהזה40469. שוריפ  םע  םהרבארודיס  בהז , ישמ 

םיכרכ40470.  2 םלשה -  רהזה  שוריפ  םע  םהרבארודיס  בהז , "בישמ  םילשוריעשת

םיכרכ40471.  2 "ץ > - בעי רודיס   > םימש ירעשו  ידומע  יבצרודיס  ןב  לארשי  בקעי  - ןידמע  "ה קת
"ז הנוטלא Altonaקת

בכוכ40472. תרודהמ  "ץ - > בעי רודיס   > םימש ידומע  רודיס 
זרא ץע  - בקעימ

 - ןועמש ןב  לאיחי  םהרבא  שטיוד ,
יבצ ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  םילשוריעשת

תורימזו40473. תוליפת  תבש , ליל  רדס  םשובה -  תגורע  ףסוירודיס  ןב  לדנוז  "דךונח  קרבשח ינב 

'א>40474. דיב גהנמ  לאלכת   > הליפתה ראפ  ןמילסרודיס  חלאצ  ןב  יכדרמ  "דרעגמ , "דסשת מח

םיכרכ40475.  2 ותכלהכ -  חספ  ןמלזרודיס  המלש  , "הןמסורג דעלאסשת

הנשה40476. שאר  "א -  עי סנות  גהנמ ק"ק  יפכ  תאלצ  .סנותרודיס  גהנמ  .הנשה  שאר  "ברוזחמ  סנותצרת

רופכ40477. "א -  עי סנות  גהנמ ק"ק  יפכ  תאלצ  .סנותרודיס  גהנמ  .םירופיכה  םוי  סנותרוזחמ 

אבאד40478. אתולצ  גרובסטיפרודיס  יגהנמו  "גחסונ  דודשאעשת

ןרהאד40479. אתולצ  ןרהארודיס  תודלות  "טחסונ  סשת

םיכרכ40480.  2 ןרהא > - תיב   > ןרהאד אתולצ  ןהכהרודיס  השנמ  קחצי  ןב  ןרהא  דלפנזור ,
( ןילרק קסניפמ  "ב( םילשוריעשת

ןישודיק40481. השמרודיס  ןב  ןימינב  "דרלדא , "דשח מח

.40482< ונרצוא תרודהמ   > אנושיבאד אחמק  .דרודיס  " עשת "ד.רודיס  םילשוריעשת וטנרוט - 



דוה40483. ינרק  והילארודיס  תוילע  "בןוכמ  םילשוריסשת

.40484< העד ץראה  האלמ   > ץריה ש"ץ רזעילארודיס ר ' ןב  ץריה  ילתפנ  ןגניט Thiengenש"כשיווירט ,

ןואג40485. הידעס  בר  םילשורירודיס  .א  " שת .רודיס  "א.תוליפת  םילשורישת

בהזה40486. דיבר  ףסוירודיס  "טקינשטפש , ןודנולפרת

.40487< תורעהו םינויצ  םע   > ןקזה וניבר  - רודיס  ידאלמ ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
קחצי יול  "דןיקסאר , סשת

.40488< טסקט  > ןקזה וניבר  ידאלמרודיס  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  םילשוריסשת

א40489. םייח -  וניבר  הבוצרודיס  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  "םםייח  סשת

ןתנ40490. יברב  המלש  וניבר  ףסוירודיס  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "הרזיורק , םילשורינשת

זנכשא40491. ידיסח  רודיס  המלש , ונבר  סחוימרודיס   ) אזימרגמ ןושמש  ןב  המלש 
( "בול םילשורילשת

דרפס40492. השדח - > הרודהמ   > לארשי תניר  לאוירודיס  ןטק , המלש -  "זלט , םילשוריעשת

םיכרכ40493.  2 לארשי -  תניר  המלשרודיס  "דלט , םילשוריעשת

"י40494. שר "י)רודיס  שר  ) קחצי ןב  - המלש  "א ערת
"ב ןילרב Berlinערת

"ן40495. בשר ןתנרודיס  ןב  יבצ  המלש  "דקיש , הניונרת  Vienna

םיכרכ40496.  2 הליפת -  חיש  בקעירודיס  "ביקספולח , קרבעשת ינב 

תבש40497. לוחה , תומי  ןדע - > חסונ   > םולש םיש  רודיס 
"ח בקעילרו רוכז  "דתודסומ  קרבעשת ינב 

םחנמ40498. לוק  לארשי  עמש  לדנמרודיס  םחנמ  "נביוט , קרבשת ינב 

םיכרכ40499.  2 קשמד - > חסונ ק"ק   > ןימינב רעש  ןתנרודיס  השמ  "חדידח , םילשוריסשת

םיכרכ40500.  4 ןימינב -  רעש  ןימינברודיס  רעש  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

א-ב40501. הליפתה -  רעש  ףסוירודיס  ןב  רזעלא  ןועמש  "בןמרטופ , "דפשת מח

.40502< שטאקנומ  > רכששי רעש  "ברודיס  לשת .דרפס  חסונ  "ברודיס  לשת

גהנמו40503. חסונ  תראפת -  יבצ  רכששי  רעש  רודיס 
"תשטאקנומ מא "אןוכמ  םילשוריפשת

לאקזחי40504. ירעש  יולהרודיס  לאקזחי  "זןייטשניול , דוואקיילעשת

קחצי40505. תליהת  הדוהירודיס  ראב  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ40506.  2 תלהת ה - ' ידאלמרודיס  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  סשת

ילגנא40507. םוגרת  םע  תלהת ה ' ידאלמרודיס  ךורב  ןב  ןמלז  "ורואינש  סשת

ידרפס40508. םוגרת  םע  תלהת ה ' ידאלמרודיס  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  סרייאעשת סונאוב 

יתפרצ40509. םוגרת  םע  תלהת ה ' ידאלמרודיס  ךורב  ןב  ןמלז  "ערואינש  שת

רוא40510. הרות  .רודיסרודיס  "ה.תוליפת  סשת

םיכרכ40511.  2 םייח -  תרות  םינושארהרודיס  "פישוריפ  םילשורישת

םיכרכ40512.  2 םכח -  תרות  המכחהרודיס  םי  "דןוכמ  םילשוריעשת

רשא40513. ןוקית  לישנארודיס  רשא  "גזיורק , גרובסמאיליווכשת

"ג>40514. ער גארפ   > הליפת "גרודיס  ער .גרפ  .רודיס  "ג.הליפת  גרפער

הדשה40515. חיש  ךרד  הליפת  ןילרברודיס  .ג  " עת .רודיס  "ג.תוליפת  ןילרב Berlinעת

.405162 יקסביינק > - "ח  רגה ירואיב   > השמל הליפת  רודיס 
םיכרכ

ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
השמ ןב  יבצ  בורבי , לארשי -  "דבקעי  קרבשח ינב 

םיידיסח40517. םירופיס  םע  הליפת  לאקזחירודיס  ןב  םייח  בקעי  "ברטור , םילשוריכשת



םהרבאד40518. אתולצ  הליפת  לאפררודיס  ןב  םהרבא  "ואדנאל , םילשוריעשת

שריה40519. "ר  שרה שוריפ  םע  לארשי  תוליפת  לאפררודיס  ןב  ןושמש  "בשריה , םילשורינשת

שריה40520. "ר  שרה שוריפ  םע  לארשי  תוליפת  רודיס 
( תילגנא לאפר( ןב  ןושמש  "טשריה , כשת

והילא40521. תליפת  "א)רודיס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  םילשוריעשת

.40522< העושיו רוא  תרודהמ   > שדחה שדוחה  תליפת  )רודיס  ךרוע  ) ריאמ ןב  םימחר  והילא  "חינייז , הפיחעשת

הנח40523. תליפת  קחצירודיס  עד  "ורב  ןג Ramat Ganמשת תמר 

המלש40524. ירבד  שוריפ  םע  לארשי  תליפת  ליקייחרודיס  םייח  ןב  המלש  בוקרטויפיקסבוני ,

"י40525. שר תליפת  םהרבארודיס  בהז , "אישמ  קרבמשת ינב 

.40526< דימת תלוע   > הלפת הלשימרפרודיס  .ו  " נרת .רודיס  "ו.תוליפת  הלשימרפ Przemyslנרת

הלפת40527. יבצרודיס  ןב  לשמ  השמ  ללה  ןייטשבלג ,
"חשריה םילשורינרת

זנכשא40528. גהנמכ  הלפת  ןיקמורפרודיס  ביל  הירא  "בר ' םילשוריערת

םיכרכ40529.  2 הרות -  יטוקיל  םע  הלפת  הנליורודיס  .ב  " ערת .רודיס  "ב.תוליפת  הנליו Vilnaערת

.40530< תינמרג םוגרתו  שוריפ  םע   > לארשי תולפת  לאפררודיס  ןב  ןושמש  "השריה , ןימד Frankfנרת טרופקנרפ 

ןילופו40531. םיזנכשאה  גהנמכ  תולפת  ואנהרודיס  .ו  " עש .רודיס  "ו.תוליפת  ואנה Hanauעש

לארשי40532. תלפת  לאיחירודיס  ןושמש  ןב  לארשי  "דסיורק , עשת

םירשי40533. תלפת  םייחרודיס  לאנתנ  "זעפאפ , םילשוריסרת

לאפר40534. תלפת  םולשרודיס  תבהא  "דתאצוה  םילשוריסשת

ריאמ40535. ןוקת  הירארודיס  יבצ  ןב  ריאמ  "היקסניח , צרת

תפד40536. םייחארודיס  ןב  ףסוי  "זוטניפ , דודשאסשת

הדנ40537. אתעמשד -  םהרבאארודיס  לואש  "זרפוס , קרבעשת ינב 

םיכרכ40538.  5 תבש -  לש  ץיבונרורודיס  ' צמ המלש  ןב  "זםייח  קצירופ Poryckעקת

םיכרכ40539.  2 השדח - > הרודהמ   > תבש א לש  ץיבונרורודיס  ' צמ המלש  ןב  "הםייח  םילשורינשת

יקאח40540. אבב  קחציאנדיס  ןב  ןועמש  "עאריצחיבא , םילשורישת

רשיה40541. רוא  ךונח ע"פ  תלפת  בונידיוקרדיס  חסונ  "א.רודיס  קרבעשת ינב 

םיכרכ40542.  2 םינמזהו -  לארשי  שדקמ  רטלאתרדיס  ףסוי  "דרעגנערטש , םילשוריסשת

הרות40543. רפס  תסנכהו  הרותםויס  רפס  תסנכהו  "חםויס  תגנשת תירק 

הרות40544. רפס  תסנכהו  קחציםויס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , משת

םיגהנמ40545. הרות -  רפס  תסנכהו  "דםיטוקילםויס  בח רפכ 

ימלשוריה40546. לע  ןמלקםויס  ןב  אגרש  "בןוסמרבא , םילשורינשת

הרותהמ40547. תוישרפה  ךורבהמויס  ןב  ליקז  קחצי  השמ  "בקניימ , ךבנפוא Offenbachפת

ילבבה40548. דומלתבו  הנשמב  תותכסמה  ןמלקימויס  לאומש  "ביקסרימ , ןילקורבכשת

"ם40549. במרה דועוימויס  םינרדה  "טץבוק  משת

האנ40550. )החיס  דועסמ  ) דייעס "זדאדח , ביבאלשת לת 

הרותל40551. ףלווגייס  ןב  לשנא  רשא  "ושמריוו , ןימד Frankfכקת טרופקנרפ 

םיכרכ40552.  2 אימשד -  היעמשאתעייס  "בםיובנירג , םילשורילשת

םיכרכ40553.  2 אימשד -  בושאמוטמאתעייס  ןתנוהי  ןב  "עהיעמש  השרו Warsawרת

העד40554. הרויל  ןועמשאתעייס  קחצי  "חץיברוה , םילשורימשת



ושדקתנ40555. אל  תוילעו  ןיגג  יניד  םינהכלםוכיס  הובג  שרדמ  "דתיב  רתיבשח

םיסנ40556. השעממ  האנהה  יניד  רשאםוכיס  ןב  לאננח  "דרמע , רתיבשח

חירה40557. שוח  רסוחמה  יניד  םשםוכיס  "אםוליעב  רתיבפשת

חבזמה40558. לזרב ע"ג  תפנה  יניד  םינהכלםוכיס  הובג  שרדמ  "דתיב  "דשח מח

הוצמה40559. ןמ  רוטפ  הוצמב  קסועה  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  רתיבשח

ףירצ40560. ןימכ  היושעה  הכוס  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

דמועו40561. ץורפב  הציחמ  תיישע  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

המהבו40562. םדא  ינבמ  הציחמ  תיישע  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

חתפה40563. תרוצ  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

הנועכ40564. עמוש  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

הכוסה40565. לדוג  רועיש  יניד  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

יעמתשמ40566. אל  ילק  ירת  יניד  םשםוכיס  "בםוליעב  "דפשת מח

םיכרכ40567.  2 ףסוי -  תיב  רוטה  לאינדםוכיס  "גדניק , םילשוריעשת

םיכרכ40568.  14 תוכלה -  ןורהאםוכיס  לאומש  "טןאיכורב , םילשוריעשת

הזוזמ40569. תוכלה  לואשםוכיס  "דרוג , "דשח מח

דוד40570. תיב  רפס  לע  תופירטו  הטיחש  תוכלה  אנחםוכיס  ןב  והילא  "דקילרוה , םילשוריעשת

"ב40571. רעת ומידקהש  העשב  ךשמה  בלםוכיס  "בןמבייל , ןויצלעשת ןושאר 

הרומת40572. ןיכרע , תורוכב , "ס -  שה לאקזחיםוכיס  "ורלדנהנייפ , םילשוריסשת

ימרגד40573. אנידב  רואיבו  דודםוכיס  ןתנ  ןב  לואש  בקעי  "אלגס , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ40574.  5 תויגוס -  הדוהיםוכיס  ןב  ריאמ  לארשי  "הןייבורפ , עשת

ליכשה40575. ילע  דימ ה ' בתכב  לכה  תייגוס  םינהכלםוכיס  הובג  שרדמ  "דתיב  רתיבשח

דבעמ40576. תכאלמ  תייגוס  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

הדיצ40577. יניד  "ז  טש ןמיס  םוחנםוכיס  ןב  דוד  "דיקסלודופ , תיליעשח ןיעידומ 

םיקרפ א-ג}40578.  } תוכרב "ס -  שה ירקיע  "דןינק ש"סםוכיס  "דשח מח

תבש40579. תורנ  ינינע  םשםוכיס  "דםוליעב  "דשח מח

םיחספ40580. לבייפםוכיס  אגרש  ןב  לאירוא  "גןייטשנירג , םילשוריעשת

הדנ40581. תוכלה  "כ -  ונו "ע  וש רזעילאםוכיס  "דןייטשנבאל , עשת

תוטוידה40582. ירטש  תוכלהב  םירועיש  לארשיםוכיס  "וןלוג , םילשוריעשת

םיכרכ40583.  2 תוכלה -  ןנחלאימוכיס  ןב  ןהכה  םוחנ  באז  ץיבוניבר ,
דוד "טבקעי  שמשעשת תיב 

םיכרכ40584.  2 תוכלה -  "דרביירשימוכיס  םילשורישח

וטר40585. - בר תוכרב -  תוכלה  יכדרמימוכיס  ןב  יולה  הידבוע  "חישאוט , "דעשת שח

ןיטיג40586. תוכלה  תוכלה  םהרבאימוכיס  "דרביירש , "דשח מח

הצקומ40587. תוכלה  הדוהיימוכיס  "טלזיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ40588.  2 תויגוסה -  בקעיימוכיס  "דרטכש , קרבנשת ינב 

א40589. םייחה -  שפנ  רפס  ירואיבו  "מימוכיס  "חשח רפסעשת תירק 

ב"ק40590. תויגוס -  יימוכיס  "טרמיר , תיליעעשת ןיעידומ 

בתוכ40591. תויגוס -  המלשימוכיס  רגידניב , םרמע -  ןמפוק ,

אעיצמ40592. אבב  תויגוס -  יבצימוכיס  םוחנ  ןב  ריאמ  ףסוי  ךורטש ,
"טןהכה קרבעשת ינב 



םיכרכ40593.  4 תויגוס -  תויגוסימוכיס  "בימוכיס  םילשוריסשת

םיכרכ40594.  4 תויגוס -  ישיימוכיס  "אונדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ40595.  7 תויגוס -  םהרבאימוכיס  ןב  השמ  "פביוט , בקעישת ןורכז 

םיכרכ40596.  5 תויגוס -  קחציימוכיס  ףסוי  "דןמדירפ , "דעשת מח

םיכרכ40597.  2 תויגוס -  יולהימוכיס  יבצ  ןב  ריאמ  "אסלוו , דודשאפשת

םיכרכ40598.  3 תויגוס -  יולהימוכיס  לאומש  ןב  קחצי  "דגרבסגינוה , דעלאשח

תבש40599. תכסמב  תויגוס  ןתנוהיימוכיס  "אךילרא , "דפשת מח

םיכרכ40600.  5 תורעהו -  תויגוס  לאננחימוכיס  "דרזוע , תיליעעשת ןיעידומ 

םיחבז40601. תורעהו  תויגוס  לאננחימוכיס  חרזוע , '' תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ40602.  2 ןויע -  םייחימוכיס  "וןומלס , םילשוריעשת

ארתב40603. אבב  ןויעב -  םירועיש  ןרעימוכיס  "וןסינ , םילשוריעשת

תיעיבש40604. תוכלהב  ןמלסםימוכיס  ןב  ארזע  ףסוי  קרבהכילז , ינב 

ךורע40605. ןחלשב  יעורםימוכיס  "הםולש , עשת

רתיהו40606. רוסיא  תוכלה  םירואיבו -  זםימוכיס  "דןמיילק , "דשח מח

םיכרכ40607.  3 םירואיבו -  ךורבםימוכיס  לאומש  ןב  ןמלז  רואינש  "פןמפוה , שת

םיכרכ40608.  4 תורעהו -  םייחםימוכיס  ןב  לאינד  "בהראבוח , שמשעשת תיב 

בוקינ40609. תבשב ע"י  הכלהןומיס  תויעבל  יגולונכט  יעדמ  "לןוכמ  םילשורישת

הכרב40610. באזןמיס  רזעלא  ןב  סחנפ  "בזר , םילשוריעשת

בוט40611. ןועמשןמיס  ןב  השמ  "טץיבוליפוק , םילשוריישת

בוט40612. ישיןמיס  "אץיבובוקעי , םילשוריסשת

בוט40613. ףסויןמיס  ןב  רואיל  ריאמ  "איול , קרבסשת ינב 

םיכרכ40614.  2 בוט -  ןהכהןמיס  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטעשת

דכ40615. ןויצןמיס  - ןב ןב  יבצ  "גזלש , בושטידרב Berdichevסרת

.40616< השדח הרודהמ   > דכ ןויצןמיס  - ןב ןב  יבצ  "גזלש , עשת

תומש40617. םינבל -  קחציןמיס  ןב  בקעי  "זבקעי , קרבעשת ינב 

םיכרכ40618.  7 םינבל -  רזעילאןמיס  "חלאיתשק , "דעשת מח

הלדבהו40619. הביס  הדוהיןמיס  יבצ  "דרורד , "דשח מח

ייחד40620. בקעיאנמיס  ןב  םייח  'י , "וגאלאפ םילשורימשת

תוכרב40621. רדס  אבט /  הדוהיאנמיס  םייח  "אןוזבקעי , םילשוריכשת

אתלימ40622. יכדרמאנמיס  ןב  ךינה  ךונח  "עןייטשנרוב , בוקרטויפ Piotrkowרת

אתלימ40623. ןהכהאנמיס  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "טקוק , הירבטסשת

אתלימ40624. סחנפאנמיס  "דרלוק , תיליעעשת רתיב 

תוכרב40625. עורז -  רוא  קחציינמיס  ןב  םייח  עורז , "טרוא  םילשורינשת

הכרב40626. לאפרינמיס  "דטרופפר , קרבעשת ינב 

הטיחשה40627. ימעינמיס  םחנמ  ןב  דעלא  םירפא  "גםיובלפא , םילשוריעשת

הרותה40628. דודינמיס  "עדדח , עבששת ראב 

יכדרמה40629. ירוציקו  ללהינמיס  ןב  "טיכדרמ  וטנרטד Rivaיש הויר 

הרהט40630. ןהכהינמיס  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

םינינב40631. הנמשה  לכ  ריאיינמיס  ןבא  בקעי  ןב  ריאמ  "דיריאמ , הטינויבסיש



תולהת40632. רפס  לאפרינמיס  ןב  קחצי  "היצניפ , םילשוריעשת

םימערו40633. םישער  "עינמיס  רת .םישערו  "עםימער  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ40634.  3 םימערו -  םישער  "חינמיס  רת .םישערו  "חםימער  בובל Lvovרת

םיבוט40635. םהרבאםינמיס  ןב  המלש  "גןמ , םילשורינשת

םיכרכ40636.  2 השע -  רשאםינמיס  ןב  לאננח  "דרמע , "דשח מח

םיכרכ40637.  303 קוקיניס -  ברה  דסומ 
 - "ז צרת
"ד םילשוריעשת

םירה40638. רקועו  ףסוייניס  "י  ערגה "גיחבש  םילשוריעשת

אימשד40639. היעמשאתעיס  "לםיובנירג , םילשורישת

םיכרכ40640.  2 ישיא -  ידרפרופיס  "ודורב , "דסשת בח רפכ 

הכלמה40641. רתסא  תילגרמרופיס  "דידורא , םילשוריכשת

ינבוארה40642. דוד  ינבוארהרופיס  םילשורית"שדוד 

לש ס"ת40643. האלפומה  ותלצה  רדנסכלארופיס  "וגטנש , הוקתסשת חתפ 

תוישעמ40644. ירופיס  רפס  לש  םייוליגה  תולשלתשה  הדוהירופיס  םייח  ןב  יכדרמ  ךורב  קנארפ ,
"עביל םילשורישת

תואלפה40645. ץק  תומולח  "הרופיס  צקת .יבצ  1804Lembergתוערואמ 

םירצמ40646. תאיצי  לימעלרופיס  רשא  "דץראווש , לשת

םירצמ40647. תאיצי  המלשרופיס  "טרנזור  םילשוריעשת

םיכרכ40648.  4 גחל -  םחנמרופיס  המלש  ןב  ריאי  "אקוטשניו , םילשוריסשת

םיכרכ40649.  8 תבשל -  םחנמרופיס  המלש  ןב  ריאי  "חקוטשניו , םילשורינשת

א40650. אבא -  תיבמ  םחנמרופיס  המלש  ןב  ריאי  "עקוטשניו , םילשורישת

הרטפהה40651. ןמ  והיעשירופיס  םייח  "אירדה , םילשוריעשת

הרותה40652. דובכל  עגונה  אילפמ  ךורברופיס  לאומש  "דןמלוש , "דמח שח

לודג40653. השעמ  ןטק -  לארשיברופיס  םא  "טןוכמ  שמשעשת תיב 

קובידה40654. לש  םייחרופיס  םהרבא  ןייטשנרב ,

םיכרכ40655.  7 גח -  לש  םחנמרופיס  "הםיובלגיז , סשת

םדוקה40656. רודה  ינב  החפשמ  לש  ןרהאהרופיס  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ40657.  2 תוחילש -  לש  השנמהרופיס  יכדרמ  "נרפואל , "דשת בח רפכ 

םיכרכ40658.  2 איבנה -  והילא  בקעיירופיס  לארשי  "חץלוהפלק , כשת

רסומו40659. הנומא  םהרבאירופיס  "טלאטש , הפיחלשת

הלעמ40660. לש  ןיד  תיב  בקעיירופיס  לארשי  "חץלהופלק , קרבלשת ינב 

לארשי40661. תורפסב  קוביד  הילדגירופיס  "דלאגנ , םילשורינשת

םירואיבו40662. תורעה  םע  הבר  שרדממ  "ל  זח ןרהאירופיס  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריעשת

.406632 םירואיבו -  תורעה  םע  ילבב  דומלתמ  "ל  זח ירופיס 
םיכרכ

ןרהא השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשוריעשת

םירואיבו40664. תורעה  םע  ימלשורי  דומלתמ  "ל  זח ןרהאירופיס  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריעשת

א40665. םידיסח -  והיעשיירופיס  םהרבא  "וןיקסר , "דעשת מח

םיכרכ40666.  3 םידיסח -  יכדרמירופיס  ןרהא  ןב  ףסוי  המלש  "בןיווז , םילשוריסשת

םיכרכ40667.  3 םייח -  בקעי  ראב  םידיסח  לאקזחיירופיס  ןב  םייח  בקעי  "דרטור , םילשורישח

עובשה40668. תשרפל  תושרדב  םידיסח  ןבוארירופיס  "פזר , םילשורישת



םיכרכ40669.  2 רעונל -  םידיסח  יפרירופיס  "ביתורח , "דמשת בח רפכ 

תומוחה40670. ןיב  םיתבו  תורצח  יתבשירופיס  "והירכז , םילשוריסשת

א40671. םיקידצ -  קחציירופיס ל"ו  בקעי  "דןאמרענייר , השרושמ

םיכרכ40672.  5 תפומ -  ןמלזירופיס  "זןמרדור , הלמרסשת

שטיוואבוילמ40673. יברה  לש  ותומדל  םיווקו  םיתפומ  'ירופיס  ירא "הלאשימ  נשת

תוישעמ40674. בלסרבמירופיס  החמש , ןב  "טןמחנ  קרוי New Yorkשת וינ 

"ר>40675. ופד  > תוישעמ בלסרבמירופיס  החמש , ןב  "הןמחנ  הרטסוא Ostrogעקת

תוישעמ40676. קחציירופיס  ןב  השמ  "טיערדא , םילשורימרת

תוינומדק40677. םינשמ  תוישעמ  ,ירופיס  ירעי בלסרבמ -  החמש , ןב  ןמחנ 
"אהדוהי םילשורילשת

םידגמ40678. םעונ  םע  תוישעמ  בלסרבמירופיס  החמש , ןב  "אןמחנ  םילשוריעשת

חרזמה40679. תודע  ןועמשירופיס  "עונאיצרמ , םילשורישת

םיירוקמ40680. אלפ  הרותירופיס  ינבל  תודיסח  "זןוכמ  םילשוריסשת

הכונח40681. םיקידצ -  םשירופיס  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ40682.  9 םיקידצ -  ןהכהירופיס  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבפשת ינב 

שדחה40683. םיקידצ  רשאירופיס  ןב  קחצי  םהרבא  ןאמלביוס ,
"בליזנע פרת

םישודק40684. הילדגירופיס  "זלאגנ , םילשורילשת

לאומש40685. שובייפירופיס  אגרש  ןב  לאומש  "ילקנרפ , ,שת םילשורי

החסישפ40686. שיא  לש  עטנוירופיס  "ביראנב , קרבלשת ינב 

א40687. .צםירופיס -  םייח , "דןב  םילשוריכשת

םיכרכ40688.  3 םיקוזיחו -  םשםירופיס  "וםוליעב  םילשוריעשת

םישדח40689. בלסרבמםירופיס  החמש , ןב  "הןמחנ  קרבכשת ינב 

םיכרכ40690.  2 םיידיסח -  לארשיםירופיס  "בןייבנפלא , "דסשת בח רפכ 

בובל40691. גרבמלמ  םידיסח  הילדגםירופיס  "ולאגנ , םילשוריסשת

םיכרכ40692.  5 םימלשורי -  םהרבאםירופיס  ןב  ןתנ  "הןישנא , םילשורינשת

םיכרכ40693.  2 "ד -  בח תיבמ  בקעיםירופיס  "דץיבלומש , "דשח מח

יברה40694. רדחמ  םחנמםירופיס  "טםיובלגיז , קרבסשת ינב 

םימיכחמ40695. ללהםירופיס  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

.40696< תשדוחמ הרודהמ   > םיארונ בקעיםירופיס  "חרינאדאק , "דעשת מח

םיכרכ40697.  3 םיארונ -  בקעיםירופיס  "ורינאדאק , "דעשת מח

םיאלפנ40698. בקעיםירופיס  השמ  ןב  קחצי  םייח  הרמ Satu Mareת"שקילאמ , וטס 

םיאלפומ40699. םידוהי  לע  םיאלפנ  ןתנםירופיס  ןב  בוד  "זרנבא , ביבא Tel Avivישת לת 

ב40700. םילודג -  םישנא  לע  םינטק  יכדרמםירופיס  ןועמש  "דץיבוצרפ , םילשוריעשת

םיכרכ40701.  2 רפסל -  יתבהאש  היבוטםירופיס  "טןמציל , "דסשת בח רפכ 

השודקה40702. תרימשו  םייניע  תרימש  םתרמשנוםירופיס  דןוגרא  '' מח

תדובעב40703. תוארוהו  שטיוואבוילמ  יברה  רפיסש  םירופיס 
)ה' ךרוע  ) קחצי יול  "זןמצלוה , "דעשת מח

לאומס40704. טרברה  בקעיריס  ןב  בקעי  ןיקסלופ , - "וירעי ,פרת ביבא לת 

תידוהי40705. הרייע  לש  הרופיס  ונלש , טרעס )  ) טריס הליהקטריס -  "גרפס  סשת



הימכחו40706. שיעיארוכס  ןב  םייח  ףסוי  "זאדבאד , דודשאעשת

ישארל40707. בקעיהתוכס  לאלצב  ןב  הירש  "טיקצילבד , קרבנשת ינב 

ישארל40708. קחציהתוכס  גילעז  ןב  יכדרמ  באז  "האריפש , קרבעשת ינב 

םיכרכ40709.  2 ישארל -  יבצהתוכס  ריאמ  ןב  ןמלק  רכששי  "גןמגרב , םילשוריסשת

התכלהכ40710. הטיחש  קחציןיכס  ןב  רזעלא  "הרסקלפ , םילשורימשת

תוצמה40711. שריהלס  יבצ  ןב  ףסוי  "ארביירג , הנליו Vilnaלרת

תוכוסה40712. גח  ילפלפד -  אשוזאלס  םלושמ  "בןיוודנרב , םילשוריעשת

הליסמה40713. ולס  ףסויולס  ןב  ןתנ  "ודנאלדירפ , ולסל Wloclawekכרת

םיכרכ40714.  2 הלסמה -  ולס  ךלמילאולס  ןב  היבוט  - ןאמטוג , "א ישת
"ח םילשוריישת

םיכרכ40715.  3 הליהקםינולס -  "דרפס  ביבאשח לת 

היתונבו40716. קצולס  סקנפ  הליהקקצולס -  "ברפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

םינטק40717. םידלי  ליבשב  אפורההחילס  הילא  ןב  רזעילא  גרפת"מיזנכשא ,

המלשה40718. וב  לכ  קרויהחילס  וינ  .י  " שת .תוחילס  "י.תוליפת  - שת New York קרוי וינ 

םישודקל40719. המלשהחילס  ןב  עטנ  ןתנ  "אאריפש , בוקרק Cracowצש

םישודקה40720. לע  הדסייתנ  רפוסהחילס  יולה  המלש  ןב  "זףסוי  ןילבול Lublinנש

תיברעמ40721. תינופצה  איססור  יבשוי  גהנמכ  הנליותוחילס -  .ה  " סרת .תוחילס  "ה.תוליפת  הנליו Vilnaסרת

אטיל40722. תונידמד  תושודק  תוליהק  גהנמכ  םדרטשמאתוחילס -  .ט  " צת .תוחילס  "ט.תוליפת  םדרטשמאצת
Amsterdam

"התוחילסתוחילס40723. וקשלר יד  אבייפ 

אשראוותוחילס40724. .ט  " לרת .תוחילס  "ט.תוליפת  לרת

תולודג40725. תויתואב  גרבמלתוחילס  .ה  " סרת .תוחילס  "ה.תוליפת  גרבמלסרת

אשידק40726. הרבח  דעב  םילוחתוחילס  רוקיבו  אשידק  הרבח  "ב.הנזופ  הנליו Vilnaערת

.40727< םילולה שדוק   > ןושל הנעמו  "זתוחילס  ערת .תוחילס  "ז.תוליפת  השרו Warsawערת

.40728< הלוגה רואמ  םושרג  וניבר   > םינומזפו )תוחילס  הלוגה רואמ   ) הדוהי ןב  "דםושרג  םילשורישת

םיבבושל ת"ת40729. תוליפתו  .תתוחילס  "ם ת" יבבוש .תוחילס  .תוליפת 
"ד "דלרת ,לרת םלשורי

זנכשא40730. גהנמכ  וקסתוחילס  יד  הויפ  .ה  " לר .תוחילס  "ה.תוליפת  וקס Pieveלר יד  הבויפ 

תושרופמ40731. זנכשא -  גהנמכ  ןועמשתוחילס  "דרטסוש , תילעעשת ןיעידומ 

םירפא40732. רעש  זנכשא -  גהנמכ  ,תוחילס  ילרטיב ריאמ -  לארשי  רגניול ,
ד יקסניבורבוד , הלוש - 

"ה םילשוריעשת

טומאזו40733. ןיסייר , אטיל , גהנמכ  .אנליותוחילס  .ב  " נרת .תוחילס  "ב.תוליפת  הנליו Vilnaנרת

תולהק40734. ראשו  טימאז , ןיסייר , אטיל , גהנמכ  גרבסגינקתוחילס  .ב  " כרת .תוחילס  "ב.תוליפת  גרבסגינקכרת
Koenigsberg

.40735, ןרארגנוא ןירהעמ , ןמהעב , ןילופ , גהנמכ  תוחילס 
קראמינעדו הנוטלאאילגנא  .ג  " פקת .תוחילס  "ג.תוליפת  הנוטלא Altonaפקת

ןראגנוא40736. ןרהעמ , ןילופ , םהיפ , גהנמכ  ןפואתוחילס  .ף  " קת .תוחילס  "פ.תוליפת  ןפוא Ofenקת

םינמית40737. שודק  להק  גהנמכ  קחציתוחילס  ןב  בוט  "טןהכ , ונרוויל Livornoצרת

רקבה40738. תרומשאל  הנופתוחילס  .ד  " לרת .תוחילס  "ד.תוליפת  הנופלרת

זילבור40739. ןיורקש  םידליה  ילוח  לע  ללפתהל  םדרטשמאתוחילס  "ז.תוחילס  םדרטסמאנקת

םיכרכ40740.  2 רדא -  םויל ז  אשידקתוחילס  הרבח  "ד.םילשורי  ,נרת םלשורי



ןויס40741. םויל כ ' ןויסתוחילס  םויל כ ' "ותוחילס  טספדובשת

ינדארוהו40742. ןנזופ  גהנמכ  םיארונ  םימיל  הנליותוחילס  .ז  " לרת .תוחילס  "ז.תוליפת  הנליו Vilnaלרת

ןויס40743. כל ' .ןויס ת"יתוחילס  .תוחילס כ  בוקרק Cracowת"י.תוליפת 

םהימעט40744. תוקסופמ ע"פ  םוי  לכל  בקעיתוחילס  ןימינב  ןב  לאכימ  "חןמלרפ , ביבאמשת לת 

הפיגמ40745. תריצעל  דודתוחילס  "בםייהנפוא , ןודנולפשת

םירופל40746. םירופלתוחילס  "ותוחילס  יולסרברת

"ם ת"ת40747. יבבושל "אתוחילסתוחילס  קרבסשת ינב 

"ם ת"ת40748. יבבושל ארטיינתוחילס  "דתבישי  אקסיקשח טונאמ 

םירופכה40749. םוי  לש  תירחשל  תוחילסתוחילס 

תוראובמ40750. יכדרמתוחילס  "הבלקמ , קרב Bene Berakכשת ינב 

הנשה40751. לכמ  הדרויפתוחילס  .ט  " קת .תוחילס  "ט.תוליפת  טריפ Fuerthקת

םיזנכשאה40752. גהנמכ  הנשה  לכמ  הנשהתוחילס  לכמ  האיצינוחשתוחילס 

.40753< - יתחלס ונעימשי   > תוראובמו תושרופמ  תוחילס 
ףסויןילופ ןימינב  ןב  ןרהא  "גיול , םילשוריעשת

םיכרכ40754.  2 "ד -  בח גהנמ  יפ  לע  "ותוחילסתוחילס  קרוי New Yorkטשת וינ 

תונווע40755. חלוס  רואיב  םע  ריאמתוחילס  ןב  הדוהי  "אונאדילוט , םילשוריסשת

ןליופ40756. גהנמכ  םינינפ  בר  םע  השרותוחילס  .ף  " רת .תוחילס  "פ.תוליפת  השרו Warsawרת

השמל40757. הלפת  השמתוחילס  "ביבר , םילשורימשת

בקעי40758. ןורכזםלס  "גרפס  "דעשת מח

בצמ40759. בדםלס  הירא  הדוהי  ןב  יבצ  השמ  "ברסב , ביבאמשת לת 

ףסוי40760. יבצתולסלס  םייח  ןב  םהרבא  ףסוי  "זץיבוניצ , הזמול Lomzaצרת

הנידמ40761. ןתנויעלס  "איקסנישוא , "דעשת מח

םיכרכ40762.  2 יתדוצמו -  הנוייעלס  ןב  ימע  "פןרוג , םילשורישת

םיכרכ40763.  2 הלולב -  החנמ  בילתלס  הדוהי  ןב  לפמוג  יכדרמ  ןוזיוול ,
"זיולה הנוטלא Altonaנקת

םייחה40764. קיזייאםס  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "דירשנ , קרבשח ינב 

ייח40765. ןימינבםס  ןב  םייח  "ולאשע , יקינולש Salonikaקת

ייח40766. ץוגמםס  "ברפוס , הברכשת ג'

.40767, הכוסו "ד ה"ק  יר יקספ  תוכמ , ץנאש  סות ' םייח -  םס 
ןירדהנס הנוי  יולהר ' רזעלא  ןב  "אםהרבא  ונרוויל Livornoסקת

.40768< חוליגה תונוכמ  ןינעב   > םייח םייחםס  "אםס  םילשוריסשת

םייח40769. אנזופמםס  יבצ  ןב  "בםייח  םדרטשמאנת
Amsterdam

םייח40770. יזנכשאםס  ןב  םהרבא  גרפ Pragueש"נרקייטפא ,

הרות40771. יטוקיל  םייח -  יולהםס  קיזייא  קחצי  םייח  "דןזייא , םילשוריסשת

םייח40772. השמםס  "דרגיח , םילשורישח

םיכרכ40773.  3 אמק > - ימ  שוריפ  םע   > "ג לכיממס לאיחי  ןב  םיקילא  "טרגניזלש , םילשורימשת

םיכרכ40774.  3 םהרבא > - תנשמ  ע"פ   > "ג ןרהאמס םהרבא  "בסיירפ , םילשורילשת

ייחד40775. "י  יכדרממס ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "הבהוא  םילשוריעשת

"ע>40776. מס ךורע ע"פ  ןחלש   > "ד רויל "ע  עשוימס "וכ"ץ , םילשוריסשת



ייחד40777. בילאמס  הירא  ןב  רזעלא  "ווול , יניאס Seiniסרת

ייחד40778. לאירבגאמס  ןב  לאפר  "דיצרונ , םילשוריפרת

ייחד40779. ךורבאמס  ןב  םירפא  "ויקסבאלסינאטס , בושטידרב Berdichevנרת

ייחד40780. דודאמס  בקעי  ןב  בקעי  "טםייח  םדרטשמאצת
Amsterdam

ייחד40781. המלשאמס  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

סרטנוק40782. ללוכ  השמ -  ינבו  םיטבשה  תרשע  ןויטבמס 
הלואגה ללהיניינעב  השמ  "פןיקצלק , "דשת מח

דעל40783. ןהכהםיכומס  המלש  םהרבא  ןב  "ווהילא  יקינולש Salonikaפקת

דעל40784. קחציםיכומס  ןב  ולאל  "טןהכ , ביבאכשת לת 

םיכרכ40785.  2 השדח > - הרודהמ   > דעל ןהכהםיכומס  המלש  םהרבא  ןב  "סוהילא  שת

םלועל40786. לאויםיכומס  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןאמטראה , בובל Lvovסרת

ןורכזו40787. תודע  רפס  הליהקןוגרומס -  "ורפס  ביבאכשת לת 

ץיטאימס40788. תליהק  הליהקץיטאימס -  "הרפס  ביבאכשת לת 

םייחל40789. בקעיהכימס  ןב  םייח  'י , "וגאלאפ יקינולש Salonikaפקת

.40790( הכימסה סרטנוק   ) םינקז בקעיתכימס  ןב  יול  ביבח , "הןבא  םילשוריסשת

א-ב40791. םימכח -  ןהכהתכימס  קחצי  ןב  ילתפנ  - כ"ץ , "ד סת
"ו ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

םימכח40792. ןתנתכימס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "אןהכ , ריהק Cairoערת

.40793< םולש תבהא   > םימכח ןהכהתכימס  קחצי  ןב  ילתפנ  "אכ"ץ , םילשוריסשת

השמ40794. יולהתכימס  לאומש  ןב  עשוהי  יבצ  "זץיוורוה , הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ40795.  2 םילפונ -  קחציתכימס  ןב  רודגיבא  "ברגרבנייוו , טגיס Sighetסרת

תושישאב40796. המלשינוכמס  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ40797.  2 תושישאב -  םהרבאינוכמס  "זלברא , "דעשת מח

בוט40798. ןויצןמס  - ןב ןב  יבצ  "סזלש , בושטידרב Berdichevרת

ייחבה40799. ישודיח  לע  רזעילאםינמס  ןב  ץריה  ילתפנ  םיהנרדהש"ושיווירט ,
Heddernheim

ללהדנקרמס40800. "גןמצלז , "דעשת בח רפכ 

שאב40801. רעוב  רזעילאהנס  לאומש  "גןרטש , קרבסשת ינב 

ב40802. ןירדהנס - >  > הלודג )ירדהנס  רידהמ  ) יולה הדוהי  "חגרברפוק , םילשוריכשת

ד40803. ןירדהנס - >  > הלודג )ירדהנס  רידהמ  ) קחצי "ג , "חבלר םילשוריכשת

ה40804. ןירדהנס - >  > הלודג )ירדהנס  רידהמ  ) ןהכה םנורג  "חקינבזל , םילשוריכשת

ןירדהנס א40805. השדח - > הרודהמ   > הלודג לשיפירדהנס  ירה  "גןוכמ  םילשוריעשת

לאננח40806. וניבר  ט  ןירדהנס - >  > הלודג )ירדהנס  רידהמ  ) ןושרג לאיחי  "טגרבסורג , םילשוריעשת

םיכרכ40807.  6 ןירדהנס > -  > הלודג )ירדהנס  רידהמ  ) יולה בקעי  "חץישפיל , םילשוריכשת

םיכרכ40808.  2 תוכמ > -  > הלודג הלודגירדהנס  "גירדהנס  םילשורילשת

הנטק40809. ןבירדהנס  לישה  עשוהי  םהרבא  ןייטשנרוב ,
יפ "גםירפא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

הנטק40810. ונברירדהנס  תבישי  הרות  ישודיח  ץבוק 
ןנחלא "גקחצי  לשת

הלודג40811. ןימינבןירדהנס  החמש  "אגינוה , םילשוריכשת



הלודגה40812. לארשיןירדהנס  "דלאירא , םילשוריעשת

יביד40813. םהרבאאינס  השמ  ןב  ירוא  "זרטשניומ , קרוי New Yorkצרת וינ 

רוביצה40814. לש  םרילארוגינס  והילא  "חירמק , הירכזעשת

בילאירוגינס40815. ריאמ  ןב  יבצ  ןועמש  םילשורית"שץיוורוה ,

ריאיל40816. לאפרןסנס  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  ונרווילרת

ריאיל40817. חילצמןסנס  ןב  ריאמ  "דזוזאמ , קרבעשת ינב 

םייח40818. םהרבאינסנס  ןב  יבצ  םייח  "זםובלא , םילשוריעשת

הליהקןגרסס40819. רפס 

ןואגאנאידעס40820. ףסוי  ןב  "גהידעס  'סרת גירבמיק  Cambridge

ארוס40821. ןואג  ףסוי  ןב  אביקעהידעס  "חרדנלוה , ביבאישת לת 

תדכ40822. ילתפנהדועס  ןב  יכדרמ  "בןיבור , דרעעשת

םיכרכ40823.  2 התכלהכ -  באזהדועס  דוד  אדוי  "וץיבוקפל , עשת

תישילש40824. ןמלזהדועס  רואינש  "חקעשטיבוק , תגסשת תירק 

ורתי40825. לכימתדועס  יכאלמ ,)  ) "דףרש דולשח

יתבר40826. הכלמ  הולמ  הכלמתדועס  הולמה  "חרדס  נשת

הוצמ40827. דודתדועס  השמ  ןב  לאינד  "אינריט , היצנו Veniceנקת

םע פ"ש40828. תבש  קחציתדועס  "ביולה , ןורמושפשת ינרק 

הביבסהו40829. שילעס  תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקשילעס -  "ורפס  לשת

.40830< ףסומ  > הביבסהו שילעס  תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקשילעס  "ארפס  משת

ןורכז40831. רפס  ימלוע  ןיטרגראמ -  לילגו  הליהקקאלפעס  "חרפס  קרבנשת ינב 

הממדל40832. םשהרעס  "אםוליעב  םילשוריעשת

והילא40833. אנליוומתרעס  והילא  ןב  "דםהרבא  הנליו Vilnaנרת

ןמית40834. איחיתרעס  ןב  םרמע  "דחרוק , םילשוריישת

םיכרכ40835.  21 לארשיתונופס -  תוליהק  רקחל  הנש  רפס 
חרזמב

 - "ז ישת
"ח םילשורילשת

םייחה40836. יתבשרופס  ןב  יתבש  לאדיוו  םייח  לי , ' "אגנא יקינולש Salonikaכקת

םיכרכ40837.  2 הרטפהה -  ןמ  םיסנרופס  ןב  המלש  "דבוש , קרבשח ינב 

ינבואר40838. דוד  תעיסנ  ינבוארהרופס  "בדוד  השרופרת  Warsaw

ידוהיה40839. עבורב  ידרפסה  תיבה  לש  לאירבגורופס  היננח  ןב  בקעי  "ועשוהי , םילשורילשת

םש40840. ישנא  בקעיירופס  ןב  רזעלא  "גלקנש , הזרוגדופ Podgorzeסרת

לאטיו40841. םייח  יחבשו ר ' "י  ראה בירופס  "דסנרפ , שח

"ט40842. תו תונשב ת"ח  תורזגה  תורזגהירופס  "בירופס  םילשורימשת

םיכרכ40843.  3 גחה -  יבצירופס  ילתפנ  לדנמ -  "מםחנמ  םילשורישת

ידיסחה40844. רעבודירופס  םולש  "זיולב , "דעשת בח רפכ 

המלשירופס י"ש40845. ןב  לאומש  םרמע , "הןב  םילשורינשת

םיכרכ40846.  2 בקעי -  באזירופס  ריאמ  ןב  בקעי  - רפוס , "ד סרת
"ג ןיטיסוה Husiatynערת

ןרושי40847. והילאירופס  ןב  קחצי  "זתוילגרמ , ןילרב Berlinלרת

יברעמה40848. לתכ  יבצירופס  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ויקסבייארג , םילשוריצרת



ב40849. םיקידצ -  קחציירופס ל"ו  בקעי  "דןאמרענייר , השרושמ

.40850< דקונמה  > תוישעמ בלסרבמירופס  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

םיכרכ40851.  2 תוישעמ -  בלסרבמירופס  החמש , ןב  "הןמחנ  ?עקת אהרטסוא

םיכרכ40852.  2 ןומסרפא -  ירהנ  שורפ  םע  תוישעמ  בלסרבמירופס  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

רעוואלסארב40853. ןמחנ  יבר  ןופ  תוישעמ  בלסרבמירופס  החמש , ןב  "טןמחנ  פרת

תואלפנ40854. תואלפנירופס  "חירופיס  םילשורישת

םיכרכ40855.  2 לארשי -  ילודגמ  תואלפנ  םייחירופס  השמ  ןב  לארשי  "טרטסיימקב , ביבאכשת לת 

םיאלפ40856. ןאמסוזירופס  ןב  באז  "ט,ץבעי , ,)ישת ביבא - לת )

גארפ40857. קלאפירופס  "ז,ןירפלייה , ,טשת ביבא לת 

שלושמה40858. טוחהמ  םיקידצ  םשירופס  "וםוליעב  אקארקנרת

ןמויה40859. תמישר  םידיסחהירופס  רצוא  "ותכרעמ  עשת

םירקי40860. םירמאמו  ףלווםירופס  היעשי  "גקינרקיצ , השרו Warsawסרת

םידמחנ40861. ףלווםירופס  היעשי  "גקינרקיצ , רימוטיז Zhitomirסרת

םיאלפנ40862. םיאלפנםירופס  "אםירופס  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ40863.  3 םיאלפנ -  יכדרמםירופס  רזעילא  ןב  ללה  ףסוי  "זגינק , םילשוריכשת

םירקי40864. םירמאמו  םיאלפנ  ףלווםירופס  היעשי  "חקינרקיצ , בובל Lvovסרת

אירול40865. יזנכשא  קחצי  יבר  ןופ  דודםירופס  לארשי  "הרלימ , אנליונרת

םיכרכ40866.  4 בקעיונרופס -  ןב  הידבוע  שמשהעשתונרופס , תיב 

םיכרכ40867.  2 ראובמהו > - םלשה   > הרותה לע  ןמרפוקונרופס  בקעי -  ןב  הידבוע  ונרופס ,
"בהדוהי םילשורינשת

םיכרכ40868.  4 םירואיבו > - תורעה  םע   > הרותה לע  ןמרפוקונרופס  בקעי -  ןב  הידבוע  ונרופס ,
"והדוהי םילשוריעשת

החנמל40869. אביקעחיפס  ןב  לאומש  ןמלז  "דימרכה , הפיחשח

ריצק40870. ףסויחיפס  ןב  רזעילא  השמ  דלפרולק ,
"בןהכה בושטידרב Berdichevסרת

ןיפקומד40871. לארשיאקיפס  ןב  השמ  הדוהי  לאיחי  רגיצנד ,
ריאי "דיבצ  תיליעסשת ןיעידומ 

ןנברד40872. הדוהיאקיפס  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"טביל םילשוריישת

.40873< םילשורי ןוכמ   > ןנברד הדוהיאקיפס  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"הביל םילשורינשת

רפוסה40874. ףסויתוקיפס  ןב  יתבש  "ויול , קרבנשת ינב 

םיכלמ40875. םולשתוקיפס  ןב  יבצ  השמ  - אדנאל , "ה צרת
"ה קרויסשת וינ  ןידרונילק - 

םיכרכ40876.  2 םתרזג -  הדוהיריפס  "בדלפניש , םילשוריעשת

רמועה40877. תריפסב  לאקזחיהיגולוריפס  "דרפוס , "דשח מח

רמועה40878. ןומיסתריפס  "דןוסבוקייג , "דשח מח

רמועה40879. בוטתריפס  םוי  ןב  עשוהי  "דיול , תפצשח

םירפוס40880. ירבד  קחציקפס  "הץילכורטש , םילשוריעשת

.40881" הלואג  " "רפס הלואג  " תרבח

םיכרכ40882.  4 דומלתה -  לע   On the Talmud םהרבארפס הינתנןיטשרבליס ,



תחנ40883. עשידיא  הפירפס א  "ותחפשמ  "דעשת מח

םילשורי40884. ןופ  הנתמ  יבצרפס א  אבא  "גןיזרב , םילשוריצרת

השמ40885. ברה  דובכל  טרעדנוה -  רהאילעטרעפ  רפס א 
השמץישפיל ץישפיל ,

רהאי40886. ןופ 60  הפוקת  )רפס א  וילע  ) השמ "זטלבנזור , צרת

םיכרכ40887.  3 סחנפ -  סחנפרפס א"ש  דסשתגנורפשריה ,

הניב40888. ףלאא  רזעילארפס  השמ  "דלגופטכאו , "דשח מח

המכח40889. ךפלאא  ךינעהרפס  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "גןמפוא , שמשעשת תיב 

המכח40890. ךפלאא  םהרבארפס  לארשי  "טראלק , תגעשת תירק 

םיכרכ40891.  2 ונל -  דחא  בא  הדוהירפס  יבצ  ןב  בקעי  "פןייטשלדא , ןורשהשת תמר 

רנרו40892. ךורב  לאומש  יבר  ךלמה -  תיבב  בא  הרשרפס  "חץיבונמלק , םילשורינשת

ןיכרבמ40893. דציכ  קרפ  הכרבב -  בא  )רפס  ךרוע  ) ריאמ לארשי  "דץרפ , םילשוריעשת

תעדב40894. בא  ןרהארפס  השמ  ןב  םהרבא  "דטורניו , ןגעשת תמר 

םיכרכ40895.  2 םימחרה -  בא  רידארפס  "אןהכה , "דעשת מח

תבשחמ40896. תכאלמ  הכאלמ -  בא  םייחרפס  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"דסורדוט םילשוריעשת

להא40897. יבשוי  "י  בא ןורכזרפס  "ורפס  הנביבלשת םרכ 

רהה40898. לא  אבא  ןרהארפס  הבידא , "אןב  םילשוריפשת

להאב40899. אבא  הדוהירפס  ןב  והילא  "הטובחב , םילשוריסשת

להאב40900. אבא  ןרהארפס  הבידא , "חןב  םילשוריעשת

יתיב40901. להאב  אבא  והילארפס  ןב  הנקלא  "גלארשי , קמעהעשת לדגמ 

םיכרכ40902.  2 תורובגב -  אבא  באזרפס  "זגרובצניג , הפיחעשת

אתתעמש40903. בשה  לע  ךתיב -  אבא  םשרפס  "חםוליעב  םילשוריעשת

ךתיב40904. אבא  ןרהארפס  הבידא , "טןב  םילשוריעשת

םיכרכ40905.  6 ךתיב -  אבא  רזעילארפס  םהרבא  "אןמדוג , תיליעפשת ןיעידומ 

ןילוח40906. םב -  אבא  םירפארפס  ןב  הילא  ןהכ , - "הלאפר שמשסשת תיב 

םב40907. אבא  יכדרמרפס  "איאלוזא , קרבעשת ינב 

םב40908. אבא  רזעילארפס  ןב  והילא  "דהסיוס , "דשח מח

אמק40909. אבב  םב -  אבא  רזעילארפס  תנשמ  - ללוכ  "ב פשת

םיכרכ40910.  2 םב -  אבא  יכדרמרפס  ןב  רזעלא  "חןיבאר , "דעשת שח

םיכרכ40911.  2 םב -  אבא  הירארפס  "אןיילק , תיליעפשת ןיעידומ 

לאוג40912. אבא  ןרהארפס  הבידא , "פןב  םילשורישת

"ס40913. שה תויגוסב  היקלח -  אבא  ןהכהרפס  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטעשת

גרובסטיפמ40914. יברה  םלוכל -  אבא  ןרהארפס  "גיראב , דודשאנשת

ךידעומ40915. אבא  ןרהארפס  הבידא , "טןב  םילשוריעשת

ךחבזמ40916. אבא  ןרהארפס  הבידא , "אןב  םילשוריפשת

ץראה40917. ןמ  דיסח  דבא  ןורכזרפס  "דרפס  םילשורישח

ךיתכרבו40918. ךילא  אובא  ןרהארפס  הבידא , "טןב  םילשוריעשת

ךתיב40919. אובא  דודרפס  ןב  הדוהי  "אקניפ , םירעיפשת תירק 



א40920. ךתאריב -  ךתיב  אובא  "חץבוקרפס  קרבעשת ינב 

הדדוב40921. הקובא  לרעפרפס  "דץיברוה , קרבעשת ינב 

רוא40922. לש  תוקובא  ךינעהרפס  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "וןמפוא , שמשעשת תיב 

דימת40923. תקובא  ךינעהרפס  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "זןמפוא , שמשעשת תיב 

וניתובא40924. ןרהארפס  "בןייטשלסקו , םילשוריעשת

יבא40925. יבא  קחצירפס  ךורב  ןב  בד  םהרבא  ןיול ,
( וילע "פ( "דשת מח

לחנה40926. יבא  לחנהרפס  "דיבא  םילשורילשת

םב40927. עיבא  בקעירפס  םהרבא  "וןייטשטנילפ , םילשוריעשת

דעיבא40928. "וץבוקרפס  םילשורימשת

.40929< םייח תחכות  "ן , במר  > בויא "ן)רפס  במר  ) ןמחנ ןב  "דהשמ  םילשורישח

.40930< סחנפ תעבג   > בויא קצולופמרפס  הדוהי  ןב  "חסחניפ  הנליו Vilnaסקת

.40931< רסוניג תוריפ   > בויא לאכימרפס  "טןורגס , קרבעשת ינב 

"י40932. שר לש  ושרדמ  תיבמ  בויא  "ירפס  שר דימלת  םת , וניבר  "י , "סשר םילשורישת

ראבה40933. יפ  םייח , תחכות  "ן , במר בויא ע"פ  ,רפס  בולרפ "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
ףסוי ובלא , ןרהא -  ןב  באז  "גרזעילא  ישת

םייח40934. הרומ  רואב  םע  בויא  בילרפס  הדוהי  ןב  ןנחלא  םייח  "גבוקידצ , הנליו Vilnaלרת

ארזע40935. ןבא  ישוריפ  םע  בויא  ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "עןבא םילשורישת

בוזיא40936. בקעירפס  םהרבא  "זןמדירפ , קרבכשת ינב 

חישמ40937. יקרפו  והילא  והילארפס  "הרפס  םילשוריצרת

בישילא40938. דודרפס  בקעי  ןב  דג  חנ  "וביורטנייוו , שת

.40939< רדנסכלאמ ךונח  יבר  "ר  ומדאה  > רדנסכלא ביילרפס  אדוהי  "טןיול , םילשוריכשת

תמא40940. יולהרפס  והיעשי  ןב  והילא  "טףוסור , קרוישת וינ   New York

םיכרכ40941.  4 איסא -  )רפס  ךרוע  ) םהרבא "טגרבנייטש , םילשורימשת

םיכרכ40942.  12 איסא -  לאיחירפס  רגניזלש  יכדרמ -  ןירפלה ,
( םיכרוע "ו( םילשורימשת

ףסא40943. באזרפס  הדוהי  ןב  החמש  "גףסא , םילשוריישת

הנשיה40944. הבהאה  תא  ררועל  לארשי -  ץרא  םירפארפס  "אןאמסאלג , פשת

בובאב40945. )רפס  בובאב  ) םיקידצ תיב  "גתכרעמ  עשת

תורשוכב40946. ףסוירפס  ןב  םירפא  "חרבורבאי , אקרקסש

ארקמה40947. ימעט  קסופמ ע"פ  רבדמב  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "אןמלרפ , ביבאמשת לת 

םיכרכ40948.  2 ןופיסוי - >  > ןוירוג ןב  "הרפס  לר וא.ןופיסוי  "ה  לר
"ו הבוטנמ Mantuaלר

אביקע40949. ינב  קחצירפס  "חבל , ביבאישת לת 

םירשי40950. יפ  שוריפו  תישארב  ןהכהרפס  קחצי  ןב  ילתפנ  "דכ"ץ , רדואדסת טרופקנרפ 

ארקמה40951. ימעט  קסופמ ע"פ  תישארב  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "טןמלרפ , ביבאלשת לת 

םיכרכ40952.  3 שוריפ -  םע  תישארב  ןהכהרפס  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

זומת40953. קחצירפס ג ' יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

םיכרכ40954.  2 תואירטמיג -  ,רפס  לטס דיסחה -  לאומש  ןב  הדוהי 
( רידהמ  ) לארשי "הבקעי  םילשוריסשת

תונוילג40955. ןדרפס  השמ  "דףפוקנייש , "בשח הרא



םיכרכ40956.  2 ןישורג -  בקעירפס  ןב  השמ  "בוריבודרוק , היצנו Veniceסש

.40957< השדח הרודהמ   > הרובד רמותו  ןישורג  בקעירפס  ןב  השמ  "הוריבודרוק , םילשורינשת

ארקמה40958. ימעט  קסופמ ע"פ  םירבד  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "אןמלרפ , ביבאמשת לת 

שבד40959. רעבודרפס  ןב  יתבש  "זןירפלה , משת

םיאדוד40960. סורדוטרפס  ןב  ןועמש  ךלמילא  "דטלאמיר , ירוגליב Bilgorajפרת

ןבא40961. ברה  שוריפ  זנכשא -  ןושלב  םגרותמ   > לאינד רפס 
ואסדמאיחי ףסוי  ןב  ףלוו  באז  "חףלוו , ואסדסקת

.40962< לארשי תרזע  ןידב , םימחר   > ארזעו לאינד  לארשירפס  ןב  ןמחנ  "גרלה , ערת

ינמית40963. ילבב  די  בתכ  לאינד  לאינדרפס  דירפס  בתכ 

ארזע40964. ןבא  ישוריפ  םע  לאינד  ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "חןבא םילשוריעשת

שוריפ40965. םע  ארזע  רפסו  ירבע  םוגרת  םע  לאינד  רפס 
ןידב לארשיםימחר  ןב  ןמחנ  "דרלה , סרת

םרבא40966. הנקמ  קודקד -  ריאמרפס  ןב  םהרבא  שמלב , "גיד  היצנו Veniceפר

םיכרכ40967.  2 רסומ -  יחקלו  םישורד  "לרפס  צז טנב  יכדרמ  ןואגה ר ' "בדימלתמ  סשת

ןי40968. ' צרד הליהקרפס  "ורפס  ביבאכשת לת 

ביבאה40969. ןסינרפס  "גגרבצלטש , הניוצרת  Vienna

הדוגאה40970. תיללכהרפס  םינברה  "גתדוגא  ריהק Cairoערת

םיכרכ40971.  8 םירואיבו > - תוהגה   > הדוגאה ןהכהרפס  ןילסוז  "לרדנסכלא  םילשורישת

םיכרכ40972.  2 הדוגאה -  ןהכהרפס  ןילסוז  "טרדנסכלא  םילשורינרת

הרפ40973. תכסמ  לע  הדוגאה  ןהכהרפס  ןילסוז  "חרדנסכלא  קרבנשת ינב 

"ם40974. ירומדאה קחצירפס  "איספלא , ביבאכשת לת 

.40975< םילשורי ןוכמ  תרודהמ   > הרואה "י)רפס  שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  םילשוריפשת

םיכרכ40976.  2 הרואה -  "י)רפס  שר  ) קחצי ןב  "ההמלש  בובלסרת  Lvov

םיכרכ40977.  2 תואה -  םהרבארפס  "ואיפעלובא , לרת

הוחאה40978. הווחארפס  "זתדוגא  םילשורישת

םיכרכ40979.  2 המלחאה -  םייחרפס  ןב  ןתנ  "גםרמע , יקינולש Salonikaירת

םישיאה40980. םישיאהרפס  "זרפס  ביבאצרת - לת

הנומאה40981. םשרפס  םוליעב 

םיכרכ40982.  2 תונומאה -  בוטרפס  םש  בוט , םש  - - ןבא "ז טש
"ז הררפ Ferraraיש

תויתימאה40983. הדעצרפס  ימכחמ  "חדחא  ביבאנשת לת 

םיכרכ40984.  4 לוכשא > - לחנ  תרודהמ   > לוכשאה "דרפס  בארה  ) הנובראנמ קחצי  ןב  םהרבא 
( "חינשה טטשרבלהכרת

Halberstadt

םיכרכ40985.  2 קבלא > - תרודהמ   > לוכשאה "דרפס  בארה  ) הנובראנמ קחצי  ןב  םהרבא 
( ינשה

 - "ה צרת
"ח םילשוריצרת

"ח40986. בה סחנפרפס  "דסיקריס , ביבאשח לת 

ןואג40987. ינפח  ןב  לאומש  ברל  תורגבה  ןואגרפס  ינפח  ןב  "טלאומש  םילשורינשת

ריהבה40988. "גרפס  ערת .ריהבה  "גרפס  הנליוערת  Vilna

ריהבה40989. "ארפס  ית .ריהבה  "ארפס  םדרטשמאית
Amsterdam

םייונכה40990. ירואיב  יבל - > שחר  ע"פ   > ריהבה םולשרפס  םימחר  ןב  בקעי  "חיחרד , קרבסשת ינב 



ריהבה40991. "ארפס  ישת .ריהבה  "ארפס  םילשוריישת

ריהבה40992. "ורפס  סת .ריהבה  "ורפס  ןילרב Berlinסת

םיכרכ40993.  3 רוחבה -  יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  ' - והילא  "ט המור Romeער

םיכרכ40994.  2 "ט -  שעבה "טרפס  שעבה "כרפס  םילשורישת

תירבה40995. ריאמרפס  ןב  והילא  סחניפ  "זץיוורוה , ונרב Brnoנקת

.40996< שידיאב  > תירבה ריאמרפס  ןב  והילא  סחניפ  "טץיוורוה , השרופרת

תירבה40997. הדוהירפס  ןב  םנוב  השמ  יקסניטוריפ ,
"חהיעשי לשת

תירבה40998. ריאמרפס  ןב  ביל  הירא  "חדניקטיוו , השרו Warsawנרת

.40999< תבחרומו השדח  הרודהמ   > תירבה ריאמרפס  ןב  והילא  סחניפ  "דץיוורוה , הינתנעשת

תירבה41000. ןימינברפס  "אםייהפאהרעדינ , "מרת דפפ

שדחה41001. תירבה  לאיזוערפס  "אאגאה , בוקרטויפ Piotrkowערת

םלשה41002. תירבה  ריאמרפס  ןב  והילא  סחניפ  "גץיוורוה , בוקרטויפערת

תותירבה41003. רדנסכלארפס  "בראואכט , םילשוריסשת

םיכרכ41004.  3 רלשרה > - תרודהמ   > םיתבה יבכוכהרפס  לאומש  ןב  "גדוד  םילשורימשת

םיכרכ41005.  4 תיבה - > תוביתנ  םע   > םיתבה יבכוכהרפס  לאומש  ןב  "סדוד  בקעישת ןורכז 

םיכרכ41006.  3 יולב > - תרודהמ   > םיתבה יבכוכהרפס  לאומש  ןב  "הדוד  לשת

הרות41007. ישמוח  השימחל  שוריפ  "ן -  גה ילעבמרפס   ) ןהכה ףסוי  יבר  ןב  ןרהא 
( "טתופסותה םילשוריסשת

.41008< הלואגה ןוזח   > הלואגה ,רפס  הקרפס "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בקעי "דלאוי  סשת

םיכרכ41009.  3 הלואגה -  "ן)רפס  במר  ) ןמחנ ןב  "זהשמ  ,ישת קראי - וינ

םיכרכ41010.  2 הרובגה -  המלשרפס  ןב  לארשי  "אןירפלייה , ,שת ביבא לת 

םירדגה41011. םהרבארפס  ןב  םחנמ  "זןאיניפרפ , יקינולש Salonikaכש

םיכרכ41012.  4 רוגה -  ץריהרפס  ילתפנ  "אשיווירט , קרבעשת ינב 

םיכרכ41013.  2 תולרוגה -  ולרפס  סחוימ  .ןואג  ףסוי  ןב  "פהידעס  ןילופ Russiaקת - היסור

םיכרכ41014.  3 תולרוגה -  ףסוירפס  ןב  םייח  - "לאטיוו , םילשוריערת

םיכרכ41015.  2 תולרוגה -  סחוימרפס  .ריאמ  ןב  םהרבא  ארזע , - ןבא
"בול ,)לרת םלשורי )

ןישוריגה41016. בקעירפס  ןב  השמ  "אוריבודרוק , קרבעשת ינב 

.41017< והילא תרטע   > םילוגלגה ,רפס  ןמ ' גרות ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
דוד ןב  "חוהילא  םילשוריעשת

םיכרכ41018.  5 םילוגלגה -  ףסוירפס  ןב  םייח  "ולאטיוו , הוקלוז Zholkvaנקת

םיכרחה41019. ןיב  ץיצמ  שוריפ  םע  םילוגלגה  המלשרפס  חרוק , ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
איחי קרבןב  ינב 

יולגה41020. קחצירפס  ןב  ףסוי  "זיחמק , ןילרב Berlinמרת

ןגה41021. רזעילארפס  ןב  "גקחצי  םדרטשמאעת
Amsterdam

השמ41022. ךרדו  ןגה  רזעילארפס  ןב  "חקחצי  בושטידרב Berdichevעקת

.41023< השדח הרודהמ   > השמ ךרדו  ןגה  'רפס  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "אקחצי  םילשוריעשת

םיכרכ41024.  2 השמ -  ךרדו  ןגה  'רפס  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "זקחצי  דודשאסשת

םיכרכ41025.  2 השמ -  ךרדו  ןגה  דועורפס  ץאקנוממ ' רזעילא  ןב  "גקחצי  םילשורימשת



םיכרכ41026.  2 "א -  רגה "א)רפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  םילשוריישת

ןופ41027. הפוקת  יד  לארשי -  ילודג  תורודה -  רפס 
בר לחררעראמטאס  "מתיב  ןילקורבשת

.41028( םידירש  ) םינידה ןהכרפס  הדוהי  "זוניבר  םילשורילשת

םיכרכ41029.  3 תועמדה -  השמרפס  ןב  ןועמש  - דלפנרב , "ד פרת
"ו ןילרב Berlinפרת

תעדה41030. בילרפס  הירא  ןב  רדנס  "זרילופ , השרו Warsawלרת

"י41031. תכ קודקדה -  יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב( םדרטסמאקת

קודקדה41032. יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  "הוהילא  לזבפר  Basel

.41033< לארשי ינב  ישא  תוהגה   > "ל חמרל קודקדה  רפס 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
לאומש רזעלא  רעגעירב , "ל - ) חמר )

קחצי בקעי  ןב 
"ד נשת

םישורדה41034. ,רפס  ירי ' צנאפ ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"וםירפא םילשורינשת

םישורדה41035. ףלאוורפס  באז  "הרוש , נשת

הכרדה41036. שטיווארמרפס  םהרבא  ןב  "צןרהא  ואלסרב Breslauקת

םיכרדה41037. יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( םילשוריישת

תושרדה41038. רברפס  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"היולה קרוי New Yorkפרת וינ 

.41039< תיתפרצ םוגרת  םע   > ןויגהה רפס 
יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,

"ל) חמר "ג( םילשוריסשת

םיכרכ41040.  3 ןויגהה -  יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( השרו Warsawנרת

םינרדהה41041. בקעירפס  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

הידוהה41042. יולהרפס  ןועמש  ןב  קחצי  יניס  "זרלדא , םילשורינשת

תוקלתסהה41043. םנוברפס  ןב  ןימינב  "ץץנימ , ביבא Tel Avivרת לת 

הנשה41044. לכל  תורטפהה  "טתורטפהרפס  "בישת הרא

ארקמה41045. ימעט  קסופמ ע"פ  תורטפהה  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "גןמלרפ , ביבאמשת לת 

הנשה41046. לכל  תוירטפהה  ןאמילסרפס  ןב  איחי  "יביבטלא , םילשורישת

.41047< םידקה ךרד   > המדקהה - )רפס  "ט יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  ינארט ,
םולשבא "דישרג , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ41048.  2 תומדקהה -  בילרפס  הדוהי  "ד1987גלשא , מח

הבכרהה41049. יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  "גוהילא  גרפ Pragueנקת

תוכרב41050. המלשהה -  שרדבמרפס  השמ  ןב  "גםלושמ  ןילרב Berlinנרת

םיכרכ41051.  2 המלשהה > - תרות   > המלשהה שרדבמרפס  השמ  ןב  - םלושמ  "ה מרת
"ע סירפ Parisרת

םיכרכ41052.  11 המלשהה > - תישאר   > המלשהה שרדבמרפס  השמ  ןב  "זםלושמ  כשת

םיכרכ41053.  6 יולב > -  > המלשהה שרדבמרפס  השמ  ןב  "דםלושמ  כשת

םירשע41054. ללוכ   > ךוניח תחנמ  רפס  לע  המלשהה  רפס 
< תופסוה ךוניחהששו  תחנמ  רפס  לע  המלשהה  "ברפס  ישת

תוחטתשהה41055. תוחטתשההרפס  "ורפס  נשת



תוחטתשהה41056. תוחתטשההרפס  "חרפס  סשת

בהזה41057. הנקלארפס  ןב  הירא  באז  "זקאטסוש , קרוי New Yorkפרת וינ 

הוצמ41058. רבל  בהזה  רזעיבארפס  "בןיטשרוב , ביבאלשת לת 

.41059< טסקט  > רהזה רהזהרפס  "זרפס  םילשוריסשת

רהזה41060. לאירזערפס  ןב  יכדרמ  "טדירפטוג , ביבא Tel Avivישת לת 

.41061< - הגנ םיקיפמ  ןוכמ  "י  עש רהזה  לעפמ   > רהזה רפס 
רהזה )תמדקה  ךרוע  ) המלש ןב  ןועמש  "וןינקעו , קרבעשת ינב 

.41062< ןאזלק ןועמש  ירומ  ידיב  דקונמ   > רהזה )רפס  דקנמ  ) ןועמש ןזאלק , .רהזה  רפס 

םיכרכ41063.  3 רהז > - יצוצינ   > רהזה םילשורירפס  .ש  - .רהוז ת" ת"ש
"ו םילשורישת

םיכרכ41064.  3 רהזה -  ונרווילרפס  .א  " נקת - .רהוז  "א נקת
"ג ונרוויל Livornoנקת

.41065, ןימינב די  םולש , תכרב  םלוס ,  > ראובמה רהזה  רפס 
םיכרכ  2 הדובעה > - רהז  עיקרה , רהז 

, גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
, יקסבוקמיס יולה -  םולש  ךורב 

ןימינב
"פ םילשורישת

תומדקה41066. םלוסה - > תורואמ   > םלוסה רהזה ע"פ  יולהרפס  ביל  הדוהי  "זגלשא , םילשוריעשת

תומלוע41067. יש  רהזה ע"פ  לאקזחירפס  המלש  "גרלדנ , םילשוריעשת

םידעומ41068. לע  רהזה  יולהרפס  ףסוי  לאקזחי  "חגלשא , קרבסשת ינב 

םיכרכ41069.  20 רקי -  רוא  שוריפ  םע  רהזה  בקעירפס  ןב  השמ  בוריבודרוק , '' םילשוריכשת

םיכרכ41070.  12 בקעיל -  תמא  שוריפ  םע  רהזה  בקעירפס  'י , "אגראמ םילשוריפשת

רהוזה41071. תדמח  שוריפ  םע  רהזה  קחצירפס  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"דבקעי םילשורישח

תומש ב>41072.  > שפנ ו דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ד( הוקתנשת חתפ 

תומש ד>41073.  > שפנ ח דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ד( הוקתנשת חתפ 

ארקיו א>41074.  > שפנ ט דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ז( הוקתנשת חתפ 

רבדמב ב>41075.  > בי שפנ  דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ז( הוקתנשת חתפ 

תישארב א>41076.  > שפנ א דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ב( הוקתנשת חתפ 

תישארב ד>41077.  > שפנ ד דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ב( הוקתנשת חתפ 

רבדמב ג>41078.  > גי שפנ  דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ז( הוקתנשת חתפ 

תומש א>41079.  > שפנ ה דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ד( הוקתנשת חתפ 

תומש ג>41080.  > שפנ ז דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ה( הוקתנשת חתפ 

"ז>41081. רדא ןנחתאו -   > די שפנ  דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ו( הוקתנשת חתפ 

.41082 - תומ ירחא   > שפנ י דידי  שוריפ  םע  רהזה  רפס 
< יתקוחב

יולה ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ז( הוקתנשת חתפ 



.41083< אריו חנ -   > שפנ ב דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ב( הוקתנשת חתפ 

.41084< חלש רבדמב -   > אי שפנ  דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ז( הוקתנשת חתפ 

.41085< חלשיו הרש -  ייח   > שפנ ג דידי  שוריפ  םע  רהזה  יולהרפס  ןימינב  ןב  םהרבא  לאיחי  בל , רב 
( שרפמ "ג( הוקתנשת חתפ 

םלוסה41086. ןיאושינ ע"פ  ינינע  רהזה  ףסוירפס  לאקזחי  "הגלשא , קרבסשת ינב 

רהוזה41087. ךבצלוזרפס  .ד  " מת "ד.רהוז  ךבצלוז Sulzbachמת

תישארב41088. רהוזה -  בובלרפס  .כ  " רת .רהוז 

תורוכב41089. ימויה -  ףד  "ס  של רהוזה  ימלועהרפס  רהוזה  "בלעפמ  שמשעשת תיב 

תוכזה41090. "ן)רפס  במר  ) ןמחנ ןב  "דהשמ  עודישח אל 

םיכרכ41091.  4 תוכזה -  לארשירפס  ןב  ריאמ  קחצי  "ברטלא , םילשורישת

הריכזה41092. אנובמרפס  בקעי  ןב  "דםירפא  םילשורינשת

תוריכזה41093. םשרפס  "פםוליעב  שת

ןורכז41094. שפנל -  אפרמ  יול -  תשודק   > תוריכזה רפס 
< לדנמריאמ הירכז  ןב  - לאפר  "פ דודשאשת

םיכרכ41095.  4 תוריכזה -  לדנמרפס  הירכז  ןב  "דלאפר  הוקלוזכקת  Zholkva

.41096< דומלתה לע   > ןורכזה ןהכהרפס  לאעמשי  'י , "דגונאט ןודנוללשת

.41097< הרותה לע   > ןורכזה יולהרפס  המלש  ןב  םהרבא  "הטארקאב , ונרוויל Livornoרת

ןורכזה41098. יליבשארפס  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ז( םילשוריטשת

.41099< גרבניו בקעי  לאיחי  ר '  > ןורכזה ןורכזרפס  "לרפס  םילשורישת

ןורכזה41100. לאומשרפס  ןב  השמ  "זרפוס , םילשוריישת

.41101< קחצי תראפת   > ןורכזה - רפס  םולש קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
ןימינב ןב  קחצי  בייט ,

 - "ב נרת
"ח סינות Tunisמשת

"ל>41102. צז רלטוק  "ש  רגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "גרפס  םילשורימשת

"ל>41103. צז טפיווס  השמ  יברל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "ורפס  םילשורימשת

"ל>41104. צז ץיברוג  "ז  ארגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "דרפס  םילשורימשת

"ל>41105. צז רנרו  "ב  שרגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "ורפס  םילשורינשת

"ל>41106. צז יקסמרבא  "י  רגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "סרפס  םילשורישת

"ל>41107. צז ץיבלאומש  "ח  רגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "סרפס  םילשורישת

"ל>41108. צז לקנרפ  "י  ירגה ןרמל   > ןורכזה ןורכזרפס  "ברפס  םילשורינשת

"ל>41109. צז יטלו  "ב ז' ירגה ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "זרפס  םילשורימשת

"ל>41110. צז קחצי  דחפה  לעב  ןרמל   > ןורכזה )רפס  הירומ תאצוה   ) ןורכז "דרפס  םילשורימשת

א41111. ןורכזה -  יבצרפס  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ויקסבייארג , םילשוריצרת

ןורכזה41112. יכדרמרפס  ןב  השמ  ןרהא  "דןוזנדירפ , םילשורילרת

הרש41113. להא  ןורכזה  שירכזרפס  הדניה  הרש  תינברה  "ארכזל  קרבעשת ינב 

לארשי41114. תאצב  ןורכזה  שירכזרפס  ריאמ  לארשי  יבר  "ארכזל  קרבעשת ינב 

ימלשוריה41115. ןורכזה  בודרפס  םוחנ  "מןמרייפ , םילשורישת

רזעילא41116. ןורכז  ןורכזה  אבארפס  םהרבא  ןב  רזעילא  יקסבוקר ,
( וילע  ) "וךורב םילשוריסשת

הדוהי41117. די  ןורכזה  שטיודרפס  הדוהי  יבר  "הרכזל  םילשורימשת



םיכרכ41118.  2 ארזע -  תסנכ  ןורכזה  ןורכזרפס  "חרפס  נשת

הירא41119. בל  ןורכזה  בילרפס  הירא  ךורב  "טןמטור , שמשעשת תיב 

םיכרכ41120.  2 והילאמ -  בתכמה  לעבל  ןורכזה  רזעילארפס  והילא  "דרלסד , קרבסשת ינב 

םיכרכ41121.  2 ןמפיוק -  דודל  ןורכזה  )רפס  ורכזל  ) דוד יולסרבןאמפיוק 

ירחסמ41122. זכרמ  תרבחל  ןורכזה  מרפס  "דץוליג , "דשח מח

ר'41123. וכו ' ןואגה  ברה  לש  םיעבשה  לבוי  גחל  ןורכזה  רפס 
לאירטנומד "ד  באר ןהכה  שריה  ןורכזיבצ  "ץרפס  לואירטנומרת

.41124 - רטסיק אביקע  יבר  ןואגה  ונירומל  ןורכזה  רפס 
ןורכזתובותכ "חרפס  םילשוריעשת

"ל41125. צז קחצי  דחפה  לעב  ןרמל  ןורכזה  לאוירפס  םייח  ןב  קחצי  "חרנטוה , םילשוריסשת

הכוס41126. ןמצרוש -  בד  יבר  ןואגה  ןרמל  ןורכזה  ןורכזרפס  "גרפס  םילשוריעשת

יקצינלמח41127. היבצל  ןורכזה  )רפס  ךרוע  ) קחצי םייח  "הסלדיא , ביבאסשת לת 

םע41128.  ) אמק אבב  ןהכה -  לאעמשי  יברל  ןורכזה  רפס 
( תופסוה

לאעמשי 'י , גונאט לאיחי -  ןמוא ,
ןהכה

"ל41129. צז ריאמ  רכששי  יברל  ןורכזה  םצוערפס  חרז -  רנ  "אתבישי  םצועפשת

"ל41130. צז ץישפיל  השמ  יברל  ןורכזה  ןורכזרפס  "ורפס  נשת

ןיקצורוס41131. ךורב  לאפר  יברל  ןורכזה  )רפס  ךרוע  ) םהרבא "בהנשוש , ףילקיומשת

קחצי41132. תופוסא  ףסויל -  תודע  ןורכזה  )רפס  ךרוע  ) ןתנ קחצי  "טיול , קרבעשת ינב 

םיכרכ41133.  2 ראבה -  ןיע  ןורכזה  םירפארפס  ןב  קחצי  "עץיבוביל , קרבשת ינב 

ףסוי41134. תריש  ןורכזה  לארשירפס  ןגרפיא , םהרבא -  ןוטיב ,
( םיכרוע "ז( ןולקשאעשת

ורודב41135. לאומש  ןורכזה  ןברפס  רודגיבא  והילא  לאומש  ןוזלבייפ ,
רזעילא "טלאפר  םילשוריעשת

בר41136. יבד  אתתעמש  ןורכזה  ןייטשנזיארפס  לרעב  יבר  לש  "וורכזל  קרבסשת ינב 

טגה41137. ףרות  ןורכזה  ןרהארפס  תעד  "דתבישי  םילשורישח

בקעי41138. תרות  ןורכזה  "לרפס  צז ףסוי  בקעי  יבר  לש  "גורכזל  םילשוריעשת

תונורכזה41139. ןהכהרפס  בקעי  ןב  קודצ  "זץיבוניבר , ביבאטשת לת 

םימיה41140. ירבד  תונורכזה -  ריאמרפס  "זוואקרוג , לשת

תונורכזה41141. ןימינברפס  ןב  והילא  רזעילא  - ןאמדירפ , "ו פרת
"ז ביבא Tel Avivפרת לת 

.41142< לאימחריל םימיה  ירבד   > תונורכזה )רפס  ךרוע  ) ילע "אףיסי , ביבאסשת לת 

תונורכזה41143. בקעירפס  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "בדלאוונירג , ,פרת טשעפאדוב

םיכרכ41144.  2 "ק > - הלב  > תונורכזה בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב נשת

םיכרכ41145.  2 תונורכזה -  םהרבארפס  ןב  לאומש  "הבהובא , סרת

םיכרכ41146.  2 תונורכזה -  בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב טשת

םיכרכ41147.  2 םולש - > תבהא   > תונורכזה םהרבארפס  ןב  לאומש  "דבהובא , םילשוריעשת

אקסיל41148. תיבל  תונורכזה  לאומשרפס  "חןיטשדלוג , הפיחכשת

הקדצ41149. ישובל  קדצ , בישמ  הנעטה , בישמ  תונורכזה , רפס 
< הכרב רה  תרודהמ  ןהכה< בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , הכרבסשת רה 

לארשי41150. רואמ  תורימזה  והילארפס  השמ  ןב  דוד  "דוסוב , םילשוריעשת



ןוזחה41151. הדוהירפס  ןב  ךורב  בקעי  "טאדנאל , השרו Warsawפרת

תונויזחה41152. ףסוירפס  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשוריישת

ףרצמה41153. רפסו  רוביחה  ןדקנהרפס  יאנורטנ  ןב  "בהיכרב  ןודנול Londonסרת

"א41154. דיחה לאפררפס  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  םילשוריישת

םישודיחה41155. העושירפס  ןב  לארשי  בקעי  "בדאדח , תוביתנסשת

םיכרכ41156.  2 תודיחה -  ןסינרפס  םהרבא  ןב  בקעי  קחצי  - ןודרוג , "ד פרת
"ז טספדוב Budapestפרת

תיתרקב41157. הרודהמ  םייחה -  דלורגרפס  "דרקנ , עודישח אל 

םייחה41158. לואשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ריאמ  קיב ,
שירב רכשי 

 - "ה רת
"י הוקלוזרת  Zholkva

םייחה41159. שיבילרפס  הדוהי  ןב  באז  םייח  "בדלפנזור , ןודנול Londonפרת

םייחה41160. ןרהארפס  הדוהי  ןב  המלש  "הרגולק , הוקלוזפקת  Zholkva

םייחה41161. יבצרפס  ןב  ןתנוי  "בףייטש , רוגנואפרת

םייחה41162. םיתמורפס  םילוח  "ה.תוליפת  Frankfort on theסרת
Mai

.41163< םיקידצ יתפש  תרודהמ   > םייחה גרבדירפמרפס  לאלצב  ןב  "גםייח  םילשורינשת

לש ר"ה41164. ןידה  םוי  לע  םייחה -  המלשרפס  ןב  ןושרג  "גרנביר , דווקילנשת

םייחה41165. דייעסרפס  ןב  הללא  ' גרפ "ט,יסורס , ערת ], הבר ג'

םיכרכ41166.  5 םייחה -  גרבדירפמרפס  לאלצב  ןב  "הםייח  ןידרונילק Kleinwardeצרת

םיכרכ41167.  2 םייחה -  םייחרפס  ןב  השמ  "לןאמטרוו , Lembergרת

םיכרכ41168.  3 המלש > - תמכח   > םייחה ןרהארפס  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , םילשוריסשת

.41169< הפיאה תירישע  ךוניח -  תחנמ   > ךוניחה )רפס  ול סחוימ   ) הנולצרבמ יולה , "דןרהא  םילשורימשת

ךוניחה41170. "גרפס  פר .ךוניחה  "גרפס  היצנו Veniceפר

ךוניחה41171. "ורפס  עת .ךוניחה  "ורפס  םדרטשמאעת
Amsterdam

"ק>41172. הומ  > ךוניחה )רפס  ול סחוימ   ) הנולצרבמ יולה , "נןרהא  םילשורישת

ךוניחה41173. "םרפס  רת .ךוניחה  "םרפס  השרו Warsawרת

.41174< ברימ ןוכמ   > ךוניחה הנולצראבמרפס  יולה  ףסוי  ןב  ןרהא 
( ול סחוימ  "ד( םילשורישח

ךוניחה41175. "ברפס  כרת .ךוניחה  ,]רפס  "ב כרת ], אווקלאז

םיכרכ41176.  2 ךוניחה -  הנולצראבמרפס  יולה  ףסוי  ןב  ןרהא 
( ול סחוימ  )

 - ש"ס
"א היצנו Veniceסש

םיכרכ41177.  3 קחצי > - תחנמ   > ךוניחה לפוקרפס  בקעי  ןב  יבצ  קחצי  יקסבונורא ,
ןהכה

 - "ח סרת
"ע הנליו Vilnaרת

םיכרכ41178.  2 םילשורי > - ןוכמ   > ךוניחה )רפס  ול סחוימ   ) הנולצרבמ יולה , "בןרהא  םילשורינשת

םיכרכ41179.  2 דפאה > - ליעמ   > ךוניחה םהרבארפס  ןב  דוד  "חונאפיפ , םילשורינשת

םיכרכ41180.  2 "ח > - הוא ירפס  תרודהמ   > ךוניחה )רפס  ול סחוימ   ) הנולצרבמ יולה , "אןרהא  םילשוריעשת

םיכרכ41181.  2 םייח > - תורוא  ןוכמ   > ךוניחה ךוניחהרפס  "זרפס  םילשורינשת

םלשה41182. ראובמה  ךוניחה  דודרפס  "זרנרו , םילשוריסשת

םיכרכ41183.  3 ראובמ -  ךוניחה  יכדרמרפס  ףסוי , רב  םואברבלפ ) "ד( תפצעשת

םיכרכ41184.  3 יבצ -  תחנמ  ךוניחה ע"פ  לאומשרפס  ןב  ןהכה  יבצ  "חיקסבוקרשז , ןילקורבסשת



המכחה41185. 'רפס  ץאקולמ יולה  קחצי  ןב  "בםהרבא  םילשוריכשת

הוקתה41186. יריסא  שוריפ  םע  המכחה  יבצרפס  ןב  רזעילא  "ישריה , דיביונ Neuwiedקת

םיכרכ41187.  2 תודיסחה -  יבצרפס  לאומש  ןב  קחצי  "ולפרו , ביבא Tel Avivטשת לת 

זלעב41188. תרותמ  תודיסחה  בקעירפס  לארשי  "הץלוהפלק , "דכשת מח

רשא41189. םלש א ' תכס  תישארה  הכשלל  םיקחה  רפס 
לארשי ינב  .תורבחתדגאל  "ז.תונקת  םילשורינרת

הריקחה41190. םולשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"גאנכש סשת

קשחה41191. קשחהרפס  "ורפס  בובלכרת  Lvov

םיכרכ41192.  2 קשחה -  םהרבארפס  "באיפעלובא , םילשוריסשת

תישארב41193. םימעטה -  לאומשרפס  בקעי  "זיקסנאלאפ , שת

םימעטה41194. לאומשרפס  ןב  השמ  "ברפוס , עשת

םיכרכ41195.  2 םימעטה -  ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא םילשוריישת

א41196. טייצראיה -  הדוהירפס  "חדלפניש , םילשוריעשת

.41197< פאקש ןהכה  אדוהי  ןועמש  ר '  > לבויה "גץבוקרפס  קרבלשת ינב 

.41198< לשיפ  > לבויה ןמחנרפס  ןב  ןרהא  לארשי  "הלשיפ , םילשוריצרת

.41199< גנוי והילא  .רד  ברה  דובכל   > לבויה לבוירפס  "ברפס  כשת

לבויה41200. ריאמרפס  ןב  השנמ  ןימינב  םילשורית"שןיוול ,

לבויה41201. והילארפס  ןב  בקעי  "בםייהנזור , ןימד Frankצרת טרופקנרפ 

לבויה41202. תונבלרפס  ךוניחה  תודסומ  .םילשורי 
"גרציפש םילשורישת

רפוס41203. םתח  גוח  לבויה -  רפוסרפס  םתח  "דגוח  קרבעשת ינב 

לבויה41204. ןושמשרפס  בקעי  ןב  ריאמ  הדוהי  "ץאריפש , ,רת זדול

הרות41205. רתכ  לבויה -  הרותרפס  רתכ  "בתבישי  וקיסקמעשת

.41206< לאימע "א  מר  > לבויה ףסוירפס  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "גלאימע , םילשורישת

לבויה41207. ןיטשרוברפס  "בתחפשמ  קרבסשת ינב 

בקעי41208. ילהא  לבויה  בקעירפס  תקלח  "חללוכ  קרבסשת ינב 

אקירמאד41209. םינברה  דוגיא  לבויה  לבוירפס  "ברפס  נשת

.4121025 לבויה ה -  "אץבוקרפס  ביבאכשת לת 

ביבא41211. לתב  לודגה  תסנכה  תיבל  לבויה  םהרבארפס  "וינורצח , ביבאמשת לת 

ןילבול41212. ימכח  תבישיל  לבויה  ןילבולרפס  ימכח  "זתבישי  קרבנשת ינב 

ןרעצול41213. תבישיל  לבויה  לבוירפס  רפס 

םייח41214. רוקמ  תבישיל  לבויה  לבוירפס  "נרפס  םילשורישת

סכראמ41215. רדנסכלא  דובכל  לבויה  ןושמשרפס  ןב  רדנסכלא  "יסכראמ , קרוי New Yorkשת וינ 

לקניפ41216. עשוהי  דובכל ד"ר  לבויה  ,רפס  ןיקציטס ןימינב -  החמש  גינוה ,
בייל 1947הירא 

סייוו41217. םהרבא  ברה ד"ר  דובכל  לבויה  לבוירפס  "דרפס  כשת

סכראמ41218. רדנסכלא  רוסיפורפ  דובכל  לבויה  ןושמשרפס  ןב  רדנסכלא  "גסכראמ , קרוישת - וינ

ןייטשפראש41219. יבצ  דובכל  לבויה  בודרפס  ןב  יבצ  "וןייטשפראש , ,טשת קרוי - וינ

אריפש41220. "ם  רהמל לבויה  לבוירפס  "ברפס  םילשורימשת

הוקת41221. חתפ -  דוסיל  הנש  םישמח  תאלמל  לבויה  הוקתרפס  "טחתפ  ביבא Tel Avivפרת לת 



רפוס41222. םתחה  לעב  ןרמל  לבויה  ןהכהרפס  םהרבא  "נןרק  םילשורישת

רללה41223. בוד  רוסיפורפל  לבויה  באזרפס  ןימינב  ןב  בוד  "ארלה , טספדוב Budapestשת

הרות41224. תבהא  תרבח  תליהקל  לבויה  לבוירפס  "נרפס  הפיחשת

ב41225. ןויצל - " ןושאר   " הבשומה תורוקל  לבויה  יבצרפס  ףסוי  ןב  יכדרמ  ןרהא  - ןאמירפ , "ז סרת
"ג ,ערת ופי - םילשורי

קבלא41226. ךונח  יברל  לבויה  "גץבוקרפס  םילשוריכשת

ןמשיפ41227. ןהכה  ביל  הדוהי  יברל  לבויה  ךלמילארפס  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"וןהכה םילשוריפרת

הפיח41228. ץינזיו  תמרל  לבויה  ץינזיורפס  טרעס  ידימלתו  ידיסח  "הדוגיא  הפיחסשת

ןוסנומיס41229. המלשל  לבויה  לבוירפס  "גרפס  ביבאנשת לת 

םיללוכה41230. רצבמ  לבויה  קחצירפס  ןמלטימ , המלש -  לאומש  "דרלט , עשת

הדוהיל41231. החנמ  לבויה  םירמאמרפס  "טץבוק  םילשורימשת

"ק41232. ידצ תונרק  לבויה  "בץבוקרפס  נשת

תמא41233. רמוש  לבויה  באזרפס  והיתתמ  ןב  ריאמ  "עלגיטש , קרבשת ינב 

םיסכודוטרואה41234. םינברה  תדוגא  לש  לבויה  הדנקורפס  תירבה  תוצראב  םינברה  "חתדוגא  פרת

לארשי41235. תראפת  לבויה  ןורכזרפס  "זרפס  ןודנולכשת

םילבויה41236. "לרפס  רת .םיינוציח  "לםירפס  רת

תודיחיה41237. ךונחרפס  םהרבא  "טןייטשנצילג , משת

סחיה41238. ןברפס  למל  רשא  דוד  קחצי  ןיוול ,
יבצ "טםהרבא  םילשוריפרת

סחיה41239. ןימינברפס  ןב  רזעילא  - ןילביר , "ה צרת
םילשורית"ש

ןירפלייה41240. תיבל  סחיה  קחצירפס  "ביספלא , ביבאמשת לת 

שאילע41241. תיבל  סחיה  קחצירפס  "ויספלא , םילשורילשת

ןיזורו41242. ליבונרשטמ  סחיה  יכדרמרפס  השמ  ןב  דוד  ןרהא  "חיקסרבט , ןילבול Lublinצרת

שחיה41243. השמרפס  ןב  בקעי  "דךרכב , השרו Warsawירת

"י>41244. תכ "א  רגה  > תולכיה "א)רפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "לוהילא  םילשורישת

תולכיה41245. "ירפס  רת "י.תולכיה  בובל Lvovרת

םיכרכ41246.  2 תולכיה -  "הרפס  לרת "ה.תולכיה  השרו Warsawלרת

.412472 םהרבא > - תירב  ינועמש ע"פ  טוקלי   > טוקליה רפס 
טרופקנארפמםיכרכ ןשרדה  "זןועמש  ית ונרוויל Livornoת"י - 

תודוסיה41248. ילארשיהרפס  המלש  ןב  "סקחצי  Drogobychרת ץיבוהורד '

רקיה41249. םייחרפס  ןב  לאפר  "השלזיימ , בובל Lvovנקת

.41250< האריה רוקמ   > האריה םהרבארפס  ןב  הנוי  "טידנוריג , םילשוריישת

.41251< תורעהו םירואיב  םע   > האריה ,רפס  ןאטאנ םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
םהרבא ןב  לאפר  "איכדרמ  םילשוריסשת

םיכרכ41252.  4 האריה -  םהרבארפס  ןב  הנוי  "וידנוריג , ,כרת םלשורי

ןירגנ41253. השמ  וניבר  תוהגה  םע  האריה  ,רפס  ןירגינ םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"חהשמ רומיטלובנשת

בשיה41254. השמרפס  ןב  ןימינב  לאומש  ,ת"שןירפלייה , םילשורי

בושיה41255. יבצרפס  ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריצרת



רשיה41256. "ורפס  טשת .רשיה  "ורפס  ביבא Tel Avivטשת לת 

רשיה41257. "חרפס  נרת .רשיה  "חרפס  השרו Warsawנרת

רשיה41258. "גרפס  פרת .רשיה  "גרפס  ןילרב Berlinפרת

.41259< רשוי ירבד   > רשיה והילארפס  "זטור , קרבנשת ינב 

.41260< אבא תיב  תובקעב   > רשיה ולרפס  סחוימ  .ינוויה  "דהיחרז  קרבנשת ינב 

רשיה41261. )רפס  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "אבקעי  עקת

.41262< םירשיל רוא   > רשיה )רפס  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "טבקעי  רימוטיז Zhitomirכרת

רשיה41263. "לרפס  רת .רשיה  "לרפס  ונרוויל Livornoרת

רשיה41264. "ורפס  סת .רשיה  "ורפס  ןימד Frankסת טרופקנרפ 

רשיה41265. "גרפס  מרת .רשיה  "גרפס  ,מרת אנליוו

םיכרכ41266.  6 רשיה -  ולרפס  סחוימ  .ינוויה  - היחרז  "ב ,כקת ךאבצלוז

םיכרכ41267.  2 רשיה -  "הרפס  פש .רשיה  "הרפס  היצנו Veniceפש

םיכרכ41268.  2 דבועמ > -  > רשיה "טרפס  ישת .רשיה  "טרפס  ,ישת ביבא לת 

םיכרכ41269.  2 יקצילבד > - תרודהמ   > רשיה )רפס  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "פבקעי  קרבשת ינב 

םיכרכ41270.  2 םת -  וניברל  רשיה  )רפס  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "הבקעי  םילשורימשת

.41271< ןשיה  > תונווכה ,רפס  ירי ' צנאפ ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"דםירפא םילשוריסשת

ןתנ41272. תורואמ  תונווכה -  לבטרפס  דוד  ןבואר  ןב  ןתנ  "טאריפש , החטבעשת בשומ 

.ןובת41273. ןבא  םוגרתו ר"י  יברעה  רוקמה   > ירזוכה רפס 
< תיעדמ יולההרודהמ  לאומש  ןב  "זהדוהי  גיצפילמרת  Leipzig

.41274< שרופמה  > ירזוכה יכדרמרפס  "טיזינג , קרבכשת ינב 

.41275< םוגרתו רוקמ   > ירזוכה ףסוירפס  חפאק  יולה -  לאומש  ןב  הדוהי 
דוד "הןב  ונואסשת תירק 

.41276< יוקל חסונ   > ירזוכה יולהרפס  לאומש  ןב  "ההדוהי  ןילרבנקת

.41277< םיכרע יפל  ךורע   > ירזוכה ,רפס  אנרס יולה -  לאומש  ןב  הדוהי 
"הלאקזחי םילשוריכשת

.41278< שרופמה ירזוכה   > ירזוכה יכדרמרפס  יזינג , יולה -  לאומש  ןב  "דהדוהי  קרבעשת ינב 

.41279< תליש תרודהמ   > ירזוכה יולהרפס  לאומש  ןב  "עהדוהי  םילשורישת

ןושאר41280. רמאמ  רואיבו - > םוגרת   > ירזוכה ףסוירפס  "ארנלק , םילשוריפשת

םיכרכ41281.  9 ירזוכה -  יולהרפס  לאומש  ןב  ,]הדוהי  "ה נקת ], ןילרב

םיכרכ41282.  3 ראובמה > -  > ירזוכה )רפס  ריזנה  ) דוד "בןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ41283.  4 שוריפ > -  > ירזוכה ןהכהרפס  םייח  המלש  "דרניבא , לאשח תיב 

ראובמה41284. ירזוכה  יכדרמרפס  ףסוי , רב  םואברבלפ ) "ו( תפצעשת

םיבכוכה41285. השמרפס  דוד , "זןב  םילשורישת

םיכרכ41286.  2 תונוכה -  "י)רפס  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "ל,אירול , רת ]? אשראוו

םיכרכ41287.  2 יקנירט - > ר"מ   > תונוכה "י)רפס  ראה  ) המלש ןב  קחצי  היצנוש"פאירול ,  Venice

םיסינ41288. השעמו  תונוכה  "י)רפס  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "ו,אירול , לרת ], תפצ

םיסנ41289. השעמו  תונוכה  "י)רפס  ראה  ) המלש ןב  קחצי  אטשוק Istanbulת"פאירול ,

"ז41290. מרה תוהגה  םע  ןשי  תונוכה  - )רפס  "י ראה  ) המלש ןב  קחצי  אירול ,
השמ "גתוכז , החטעשת



לכה41291. קחצירפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"חקיזייא מרת

םיללכה41292. המלשרפס  ןב  לאיחי  "וןירפלייה , םילשוריסשת

םיכרכ41293.  3 םיללכה -  דודרפס  לארשי  ןב  קחצי  "זיקסנידנול , דווקילעשת

.41294< המכח תלחת   > תותירכה ןוניקמרפס  קחצי  ןב  - ןושמש  "ד מרת
"ה השרו Warsawמרת

תירבה41295. רפס  תותירכה , ןברפס  קחצי  דוד -  ןב  ןועמש  םייהנפוא ,
יראמ "גאבא  ןפוארת  Ofen

"ן41296. בשר "ן -  במרה דימלת  יריאמל -  לודגה  בלולה  המלשרפס  ןב  םחנמ  "היריאמ , םילשורינשת

"ד41297. בארל לודגה  בלולה  )רפס  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "הםהרבא  םילשורינשת

"ן41298. במרל לודגה  בלולה  "ן)רפס  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  םילשורינשת

םיטוקילה41299. ריאמרפס  םהרבא  "אןיווסיז , סשת

םיכרכ41300.  6 םיטוקילה -  יולהרפס  הדוהי  השמ  ןב  רזעלא  - טוהנירג , "ח נרת
"ג םילשוריסרת

םיכרכ41301.  2 םיטוקילה -  דודרפס  השמ  "חילאוו , םילשורינשת

םיכרכ41302.  2 םיטוקילה -  "י)רפס  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "גאירול , םילשוריערת

םיכרכ41303.  3 םיטוקילה -  המלשרפס  ןב  לאיחי  "וןירפלייה , םילשוריסשת

םיכרכ41304.  25 קדצ -  חמצ  "ח  אד םיטוקילה  םולשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"באנכש משת

םיכרכ41305.  11 הכלה -  רזעילארפס  ןב  ילתפנ  "חרנפוה , ביבאנשת לת 

ןינהנה41306. תוכרב  השעמל -  הכלה  דודרפס  רזעילא  "עאריפש , קרבשת ינב 

ב41307. תוכלה -  ןאמלסרפס  ןב  יכדרמ  "אוהילא , םילשורימשת

םיכרכ41308.  2 יספלא -  קחצי  וניברל  יתבר  תוכלה  "ף)רפס  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "דיסאפלא , םילשורילשת

.41309, הצילמה רפס  םידומל , ןושל  "ל -  חמרל ןושלה  רפס 
ןויגהה רפס 

יח בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריסשת

.41310< המלש תורואמ   > רואמה "ה)רפס  זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  "זהיחרז  םילשוריכשת

ב41311. רואמה -  ,רפס  ץיבוניבר "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןהכה יתבש  ןב  בד  יכדרמ 

 - "ח שת
"ט ביבאשת לת 

.413126 רואמל - > רנ  םש -  בותכ  תמחלמ ה - '  > רואמה רפס 
םיכרכ

ןב היחרז  "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
םהרבא "ה - ) זר  ) ידנוריג ולה  קחצי 

"ד) באר  ) דוד ןב 
"ן םילשורישת

.413134 רואמל - > רנ  םש -  בותכ  תמחלמ ה - '  > רואמה רפס 
םיכרכ

ןב היחרז  "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
םהרבא "ה - ) זר  ) ידנוריג יולה  קחצי 

"ד) באר  ) דוד ןב 
"ג םילשורינשת

םיכרכ41314.  15 תורואמה -  יליעמהרפס  ןועמש  ןב  "דריאמ  כשת

"ה41315. שת "א- שת שידיא >  > םירמאמה בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב סשת

םירמאמה41316. יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( םילשורישת

"ב41317. ערת ךשמה  טסקט - >  > םירמאמה לאומשרפס  ןב  רב  בוד  םולש  "זןוסרואינש , סשת

"ט41318. פרת טסקט - >  > םירמאמה בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"זרב סשת

םירמאמה41319. לאומשרפס  "דונדילוט , םילשורינשת



.41320< תיתפרצ םוגרתב   > םירמאמה רפס 
בוד םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,

"ארב עשת

א41321. טקולמ - >  > םירמאמה קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

.41322< השדח הרודהמ   > "ז ערת םירמאמה  לאומשרפס  ןב  רב  בוד  םולש  "זןוסרואינש , עשת

םיכרכ41323.  19 םירמאמה -  בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב משת

םיכרכ41324.  3 םיסרטנוק > -  > םירמאמה בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב סשת

םיכרכ41325.  23 םירמאמה -  קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , נשת

םיכרכ41326.  29 םירמאמה -  לאומשרפס  ןב  רב  בוד  םולש  "דןוסרואינש , משת

תילגנאב41327. םוגרת  םע  םירמאמה  קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
קחצי ףסוי  ןוסרואינש , "ז - עשת

"ר41328. תע םירמאמה  לאומשרפס  ןב  רעב  בד  םולש  "בןוסרואינש , עשת

ןחבמה41329. ןברפס  והילדג  רדנס  רדנסכלא  שרוכט ,
קחצי "סםהרבא  ,רת אשראוו

םיכרכ41330.  3 שקבמה -  ףסוירפס  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "ןןבא קרבשת ינב 

םיכרכ41331.  4 דיגמה -  ריאמרפס  ןב  ףסוי  "נםימואת , ןודנולשת

םיכרכ41332.  10 דיגמה -  השמרפס  ןב  לאומש  "טשטאגולד , םדרטשמאנת
Amsterdam

.41333< דקונמה  > תודמה בלסרבמרפס  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורינשת

.41334< טסקט  > תודמה בלסרבמרפס  החמש , ןב  "חןמחנ  םילשוריסשת

.41335< תומוקמ הארמ  םע   > תודמה בלסרבמרפס  החמש , ןב  "אןמחנ  םילשורינשת

.41336< םיקידצ תוחרא  אוה   > תודמה ורבחמרפס  עדונ  "באל  אקארקמש

תודמה41337. בודרפס  םהרבא  ןב  יכדרמ  "הןייטשטכיל , קסירבפרת

םיכרכ41338.  2 לחנה - > ךשמ   > תודמה בלסרבמרפס  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

םיכרכ41339.  4 תודמה -  בלסרבמרפס  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורישח

םיכרכ41340.  5 תודמה -  דיגמהרפס   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "טאנבודמ ,ישת ביבא לת 

םיכרכ41341.  2 תודמה -  "אוטסירארפס  ןילרבנקת

יריאמהל41342. תודמה  המלשרפס  ןב  םחנמ  "זיריאמ , םילשוריכשת

םיכרכ41343.  2 עדמה -  עטנרפס  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "א,ץישבייא , ,עקת גארפ

"ם41344. במרל עדמה  בקעירפס  ןהכ , "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
םייח השמ  ןגובלנצק , "ד - םילשוריכשת

ךירדמה41345. יכדרמרפס  "וטדטשיונ , ביבאטשת לת 

םיכרכ41346.  6 "ד -  ומה יולהרפס  יבצ  ןב  בקעי  - שריה , "ב נרת
"ס רת

עידומה41347. יולהרפס  לבייפ  אגרש  דרקצוחנו , "" קרבשח ינב 

.41348< טויפהו הרישה   > רסומה הידעסרפס  ןב  הירכז  ירהא , ' "חצלא קרבסשת ינב 

.41349< תורשי תוגהנה   > רסומה רפס 
' סב אדיל  ידי ר"ד  לע  הנושארל  דנ '

רפסב "כ  חאו אלת  ןילבול  דוד  ינבא 
דפת ןילרב  הארי 

"ח קרבלשת ינב 

.41350< ןופצה רוא  ןוכמ   > רסומה המלשרפס  ןב  הדוהי  "טץאלאכ , םילשוריעשת

םיכרכ41351.  4 רסומה -  המלשרפס  ןב  הדוהי  "חץאלאכ , ,נש אקארק



םידעומה41352. הדוהירפס  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"זביל ןודנולמשת

םיכרכ41353.  2 יחרזמה -  ילתפנרפס  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , םילשורישת

.41354< השדח הרודהמ   > םיטושפה רפס  תוקולחמה  ךורברפס  ןב  עשוהי  "וזעוב , עשת

םיכרכ41355.  3 םיטושפה - > רפס   > תוקולחמה א ךורברפס  ןב  עשוהי  "בזעוב , קרבעשת ינב 

ךנחמה41356. לכימרפס  לאיחי  "גןרטש , םילשוריסשת

הדמח41357. ילכ  רפסל  םיאולימה  םייחרפס  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
"חקחצי בוקרטויפצרת

.41358< רמיהטרו תרודהמ   > עירכמה "ד)רפס  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "חינארט , םילשורינשת

םיכרכ41359.  3 עירכמה -  "ד)רפס  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "טינארט , ונרוויל Livornoלקת

.41360< תאזה תרגא   > םיבתכמה ףלוורפס  באז  ןב  לארשי  "חןיקפיל , קרבלשת ינב 

הבהאמ41361. הבושת  םיבתכמה -  רפס 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

רדגיבא לצנבנ , לארשי -  בקעי 
יולה לאקזחי 

"ח םילשוריעשת

"ם41362. יבלמה לאקזחירפס  "טגרבנטור , קרבלשת ינב 

.41363< היצנדרוקנוק  > םילמה בילרפס  הדוהי  ןב  המלש  "גםולבלג , השרו Warsawמרת

םיכרכ41364.  2 הצילמה -  יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "י( םילשורישת

.41365< וניאו  > תוכלמה סחוימרפס  .היליבסמ  יולה  לאומש  ןב  דוד 
"ץול הכנלבזכ Casablancaרת

.41366< ראמע תרודהמ   > תוכלמה סחוימרפס  .היליבסמ  יולה  לאומש  ןב  דוד 
"חול םילשורינשת

.41367< הוקנלא תרודהמ   > תוכלמה סחוימרפס  .היליבסמ  יולה  לאומש  ןב  דוד 
"חול םילשוריסשת

דמלמה41368. םהרבארפס  "באיפעלובא , םילשוריסשת

םיכרכ41369.  5 דמלמה -  עשוהירפס  ןב  ךורב  יקסבוכלמ ,)  ) יכאלמ
"דבאז קרבשח ינב 

םיכרכ41370.  3 םיגהנמה -  קיזייארפס  קחצי  "סאנריט , םילשורישת

םיכרכ41371.  2 םיגהנמה -  "דרפס  בח יאישנ  "י  תכמ "הטקולמ  סשת

םהרבא41372. וניברל  רנזיולק , םהרבא  וניברל  םיגהנמה  רפס 
םהרבאקידליח רנזיולק , םהרבא -  "וקידליח , םילשוריסשת

םירמא41373. יטוקיל  רואיב  םע  םיגהנמה  קיזייארפס  קחצי  "דאנריט , "דשח מח

םיכרכ41374.  3 גיהנמה -  יחריהרפס  ןתנ  ןב  "טםהרבא  אטשוק Istanbulער

םיכרכ41375.  2 "ק > - הומ  > גיהנמה יחריהרפס  ןתנ  ןב  "הםהרבא  םילשורילשת

.41376< החונמ תיב   > החונמה הנובראנמרפס  בקעי  ןב  "טחונמ  הבלסיטרב Bratislavaלרת

םיכרכ41377.  3 החונמה -  הנובראנמרפס  בקעי  ןב  "זחונמ  ביבאטשת לת 

השודקה41378. ץראל  עסמה  השמרפס  ןב  בקעי  "דךרכב , השרו Warsawמרת

תועסמה41379. יולהרפס  בקעי  ןב  הדוהי  ףסוי  ינרו , "דצ' גרוברטפ Peterburgמרת

םיכרכ41380.  2 תועסמה -  המלשרפס  דוד  ןב  םוחנ  "חץשולס , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ41381.  2 תועסמה -  אזלעברפס  ןופצה  רוא  - ןוכמ  "ז עשת

רפסמה41382. ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "הןבא ןימד Frankfנרת טרופקנרפ 

רפסמה41383. םהרבארפס  ןב  והילא  - יחרזמ , "ג צר
"ד אטשוק Istanbulצר



םירפסמה41384. לדנמרפס  םחנמ  ןב  הירא  בוד  ןילפאק ,
"חןהכה ,ישת ןודנול

תולעמה41385. ףסוירפס  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "דןבא ןילרב Berlinנרת

תולעמה41386. ןתנרפס  ןב  רזעילא  "זןמנייטש , ביבא Tel Avivטשת לת 

תוישעמה41387. תוישעמהרפס  "דרפס  גיצפיל Leipzigפרת

םיכרכ41388.  5 םישעמה -  ןרהארפס  דוד , ןורקעןב  תירק 

םיכרכ41389.  2 לארשי -  ץרא  ינבל  םישעמה  לארשירפס  ץרא  ינבל  םישעמה  "ארפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ41390.  2 ראופמה -  המלשרפס  "דוכלומ , מרת
השרו Warsawירחא

וניברוא41391. לש  ריטפמה  ריטפמהרפס  "הרפס  םילשוריכשת

.41392< תודיסח ירמאמו  ירפסל   > תוחתפמה תוחתפמהרפס  "ורפס  כשת

תוחתפמה41393. שריהרפס  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "טקינלור , םילשורימשת

ב41394. ןקזה -  רומדא  "ח כ"ק  אד ירפסל  תוחתפמה  תוחתפמהרפס  "ארפס  משת

.413952 קדצ -  חמצה  "ר  ומדא ירפסל כ"ק  תוחתפמה  רפס 
"בתוחתפמםיכרכ משת

"ש41396. רהמ "ר  ומדא ירפסל כ"ק  תוחתפמה  תוחתפמהרפס  "ארפס  משת

קחצי41397. יול  יטוקילו  קחצי  יול  תרותל  תוחתפמה  תוחתפמהרפס  "זרפס  סשת

אטשוק ר"ע>41398.  > תווצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  אטשוק Istanbulר"עהשמ 

.41399, םישע ומש -  יארוקב  רואיב  םע  "ם  במרל תווצמה  רפס 
לאלצבםישרש ןב  םייח  לאומש  "זיקסניזורוח , רפססשת תירק 

.41400< םישוריפ ז '  > תוצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "גהשמ  השרו Warsawמרת

א41401. רתסא - > תליגמ  יולה -  די   > תוצמה בודרפס  ףסוי  ןב  החמש  קחצי  ץיבורוה ,
"איולה םילשוריצרת

"ם>41402. דרהמ ישודיח   > תוצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "אהשמ  השרו Warsawלרת

.41403< םייח תואצות   > תוצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  בוקרטויפ Piotrkowערת

.41404< רילעה םייח  תורעה ר '  > תוצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריסשת

תוצמה41405. ןינמ  ישרש  תורעהו - > םירואיב   > תוצמה "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשוריעשת

םיכרכ41406.  2 תוצמה -  חילצירפס  ןב  "הץפח  יפלדליפערת  Philadelphia

םיכרכ41407.  3 תוצמה -  "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  אטשוקר"עהשמ 

.41408< יולה די   > תוצמה בודרפס  ףסוי  ןב  החמש  קחצי  ץיבורוה ,
"זיולה םילשוריפרת

םיכרכ41409.  2 רצקה -  תוצמה  באזרפס  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , םילשוריטשת

םישנל41410. רצקה  תוצמה  ןרהארפס  לאפר  ןב  לאומש  "זןהפי , נשת

םינויצו41411. תורעה  םע  רצקה  תוצמה  - רפס  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
דוד "ורנרו , םילשורימשת

.41412< רתסא תליגמ   > "ם במרהל תוצמה  "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  םדרטשמאת"ךהשמ 
Amsterdam

"ק>41413. הומ  > "ן במרה תוגשה  םע  "ם  במרהל תוצמה  בודרפס  םייח  "אלעוועש , םילשוריסשת

גרובמה41414. די  בתכ  "ם  במרל תוצמה  "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  דיהשמ  גרובמהבתכ 

ןכנימ41415. די  בתכ  "ם  במרל תוצמה  "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  דיהשמ  ןכנימ Munichבתכ 

דקונמו41416. ראובמ  "ם  במרל תוצמה  "ם)רפס  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריסשת



םוגרתו41417. יברעה  רוקמה  םע  "ם  במרל תוצמה  רפס 
תירבעל

חפאק "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
דוד ןב  "אףסוי  םילשורילשת

.414182 םירשי -  ידוקפ  שוריפ  םע  "ם  במרל תוצמה  רפס 
םיכרכ

הדוהי ןב  רטלא  םהרבא  ךוטנייפ ,
"סהירא םימודאשת הלעמ 

"ג41419. סרל תוצמה  ןואגרפס  ףסוי  ןב  "ץהידעס  םילשורירת

.414202 אלרעפ > - "פ  ירגה רואיב   > "ג סרל תוצמה  רפס 
ןואגםיכרכ ףסוי  ןב  "זהידעס  קרבסשת ינב 

.414213 אלרעפ > - "פ  ירגה ירואיב   > "ג סרל תוצמה  רפס 
ןואגםיכרכ ףסוי  ןב  - הידעס  "ד ערת

"ז השרו Warsawערת

ב41422. ףרצמה -  לדנמרפס  םחנמ  ןב  השמ  - ץינוק , "פ קת
"ז ירת

שדקמה41423. ףסוירפס  ןב  לאכימ  "טץרפ , וקיסקמסשת

הנקמה41424. םייהסוררפס  שיא  ןושרג  ןב  "לףסוי  םילשורישת

.41425< האלפה רפס   > הנקמה יולהרפס  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  - ץיוורוה , "ז מקת
"א ךבנפוא Offenbachסקת

הנקמה41426. והילארפס  ןב  קחצי  לארשי  "עיקסבונאי , ירוגליב Bilgorajרת

םיכרכ41427.  3 הנקמה -  יכדרמרפס  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ םירפא 

 - "ז לרת
"ד הבלסיטרב Bratislavaמרת

םיכרכ41428.  3 השדח > - הרודהמ   > הנקמה יכדרמרפס  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "בםירפא  הבלסיטרב Bratislavaעשת

תועוצקמה41429. תועוצקמהרפס  "זרפס  םילשורישת

.41430< יכדרמ רואיב   > יכדרמה ללהרפס  ןב  יכדרמ  יכדרמ -  "גטנב , עקת

ב"ק ב41431. םלשה -  יכדרמה  םהרבארפס  ןירפלה , ללה -  ןב  "חיכדרמ  ןג Ramat Ganלשת תמר 

םילשמה41432. םהרבארפס  ןב  ףסוי  היליטאקי , "בג' תפצנשת

םילקשמה41433. םולשרפס  "זץיבוניבר , שת

םיכרכ41434.  2 םינוגינה -  )רפס  ךרוע  ) לאומש "הבונמלז , משת

םיכרכ41435.  2 ריינה -  ךרוערפס  ןושרג  לעפפא , "דםינומדק -  םילשורינשת

דוקינה41436. םהרבארפס  ןב  ףסוי  היליטאקי , "טג' אנליונרת

קיתוה41437. רפס  םיענה -  קחצירפס  ןב  לשה  עשוהי  "ד , "נבאב םילשורישת

.41438< רואיב םע   > שפנה ףסוירפס  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "ד,ןבא ,כרת איושראוו

םיכרכ41439.  2 שפנה -  ףסוירפס  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "הןבא צקת
בובלירחא  Lvov

ןוחצנה41440. המלשרפס  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  ףרודטלא Altdorfת"דןזיוהלימ ,

רוקנה41441. המלשרפס  "טןאמטלא , השרו Warsawערת

םיכרכ41442.  4 רנה -  הדוהירפס  ןב  הירכז  "ביתאמגא , םילשוריעשת

םיכרכ41443.  3 "י - ) תכ  ) רנה הדוהירפס  ןב  הירכז  "איתאמגא , ןודנולכשת

תולוגסה41444. םינשושרפס  רתכ  תבישי  בתכה -  "זןוכמ  םילשורינשת

תולוגסה41445. םילשורימרפס  םהרבא  ןב  "הןבואר  ,כרת םילשורי

.41446< די בתכ   > תופורתהו תולוגסה  דודרפס  דיונונעאו , דיבתכ  בתכ 

םיכרכ41447.  4 איגוסה -  קחצירפס  עד  "דרב  שח

המכחה41448. תולוגס  תודוסה -  הירכזרפס  ןב  ריאמ  לארשי  "דרוגמלא , ןורשהעשת דוה 

אמוסה41449. הירארפס  "דזגירדור , םילשוריסשת



םינמיסה41450. לאוירפס  "דםיובלטייט , שח

םותסה41451. אנינחרפס  דיגוב  "בןודעס , םילשוריסשת

רובעה41452. אישנהרפס  אייח  ןב  "אםהרבא  ןודנול Londonירת

םיכרכ41453.  2 רובעה -  ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא םילשורישח

םיכרכ41454.  2 תונורבעה -  בקעירפס  ןב  רזעילא  "וןילב , הוקלוז Zholkvaיקת

םיכרכ41455.  2 תונוגעה -  השמרפס  ןב  באז  קחצי  "דאנהכ , םילשוריישת

םינוידהו41456. םינויעה  בקעירפס  ןב  השמ  ארזע , "הןבא  םילשורילשת

.41457< תסנכ ןוכמ   > רוטיעה יראמרפס  אבא  ןב  "טקחצי  םילשוריעשת

םיכרכ41458.  2 רוטיעה -  יראמרפס  אבא  ןב  - קחצי  "א סקת
"ב השרו Warsawסקת

םיכרכ41459.  2 שדחה > - רעש   > רוטיעה יראמרפס  אבא  ןב  - קחצי  "ד לרת
"ה השרו Warsawמרת

םיכרכ41460.  2 תוכלהה -  ירקיעב  םירואיב  םירקיעה  אביקערפס  ןב  המלש  "ארגיא , םילשורינשת

לארשי41461. ץראל  תוילעה  בקעירפס  "דסילג , םילשורילשת

קנעה41462. המלשרפס  ןב  הדוהי  "היזירחלא , ,שת ביבא לת 

שישרתה41463. אוה  קנעה  בקעירפס  ןב  השמ  ארזע , "וןבא  ןילרב Berlinמרת

תוצעה41464. תוצעהרפס  "דרפס  "דשח מח

םימצעה41465. ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "אןבא ןודנול Londonסרת

תונורקעה41466. ונשפנרפס  "דןוגרא  "דשח מח

"ר>41467. ופד  > םירקעה ףסוירפס  "וובלא , וניצנוש Soncinoמר

.41468< רקיעב םעט  ע"פ   > םירקעה יכדרמרפס  לשרגיונ , ףסוי -  "אובלא , םילשוריעשת

םיכרכ41469.  2 לותש - > ץע   > םירקעה םהרבארפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיבונמלז ,
ףסוי ובלא , "חילבא -  רדואדמקת טרופקנרפ 

Frank

םיכרכ41470.  3 םירקעה -  ןברפס  הילדג  ץישפיל , ףסוי -  ובלא ,
"ץהמלש השרו Warsawרת

םיכרעה41471. ילתפנרפס  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ41472.  7 "ד -  בח םיכרעה  םיכרעהרפס  "טרפס  לשת

םיתעה41473. הנולצרבמרפס  יליזרב  ןב  "גהדוהי  בוקרק Cracowסרת

תורטפה41474. םיארוקרפס  רפסןוקית  תירק 

האילפה41475. ולרפס  סחוימ  קחצי , ןב  רודגיבא  "דאראק , הלשימרפ Przemyslמרת

םישלפה41476. ריאמרפס  םייח  ןב  באז  ןרהא  "גילוכשא , םילשורישת

םינפה41477. םחנמרפס  לאנתנ  ןב  ףלוו  באז  "ארטכייל , בובל Lvovערת

תולועפה41478. ףסוירפס  ןב  םייח  "דלאטיוו , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ41479.  2 םילעפה -  יספלארפס  דוד -  ןב  הדוהי  גויח ,' - ןבא
הדוהי

 - "ז ישת
"ח ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ41480.  2 "ס -  דרפה יולהרפס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "טןייטשפא , גרבסגינקיקת

סדרפה41481. - רפס  ישרדב םהרבא  ןב  "דהיעדי  "דשח מח

םיכרכ41482.  3 סדרפה -  "י)רפס  שר  ) קחצי ןב  "בהמלש  אטשוק Istanbulסקת

םיכרכ41483.  2 סדרפה -  ןושתנוממרפס  םייח , ןב  "דרשא  משת

סנרפה41484. גרובנטורמרפס  סנרפ  "אהשמ  הנליו Vilnaנרת



"ב>41485. מר רואיב  םע   > םלשה סנרפה  השמרפס  אירול , גרובנטורמ -  סנרפ  השמ 
"דלאלצב םילשוריעשת

יבצ41486. ירמא  רואיב  םע  סנרפה  גרובנטורמרפס  סנרפ  "טהשמ  ביבאכשת לת 

תוערפה41487. והיעשירפס  בקעי  ןב  ןועמש  "בןהכ , לווש Shavlצרת

ןטנארעמונערפה41488. לרעברפס  "הןהכ , לשת

חנ41489. תישארב  תוישרפה -  ןרהארפס  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשוריסשת

םימגתפה41490. יולהרפס  סחניפ  ןב  םהרבא  "אץיוורוה , םילשוריכשת

ידאילמ41491. ןמלז  רואינש  וניבר  לש  םיאצאצה  רזעילארפס  לאומש  "מןירפלייה , םילשורישת

אבצה41492. "ה)רפס  זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  "גהיחרז  בולקש Shklovסקת

.41493< אבצה רבד  ע"פ   > אבצה "ה)רפס  זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  "חהיחרז  הנליו Vilnaנרת

אבצה41494. ןוקת  םע  אבצה  בילרפס  הדוהי  ןב  ארזע  "זרלושטלא , קרבנשת ינב 

.41495( תילגנאבו תירבעב   ) תואוצה ףסוירפס  ןב  ארזע  "זירצב , םילשורינשת

האווצה41496. ןהכהרפס  קחצי  ןב  ילתפנ  "דכ"ץ , סרת

.41497< ריכזהל דודל   > האווצה - רפס  ןושמש בקעי  ןב  השמ  רגאה ,
דוד "חרברפש , םילשוריכשת

םיכרכ41498.  2 האווצה -  בקעירפס  לאומש  ןב  ןרהא  "והטאר , שמשכשת תיב 

קוחצה41499. ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "חןבא הבלסיטרבצקת

םיכרכ41500.  2 תיתדה -  תונויצה  ןמלזרפס  המלש  יאגרש ,  - קחצי "זלאפר , םילשורילשת

ףוריצה41501. םהרבארפס  "דאיפעלובא , םילשוריסשת

הלצה41502. רמתיארפס  ןב  קיזייא  קחצי  "בםיובנזור , קרבנשת ינב 

ןולקצה41503. יולהרפס  הידידי  ןב  לאומש  "דםולב , קרוי New Yorkסרת וינ 

הצובקה41504. קחצירפס  .]בראב , "א סרת ], לשימעשפ

הלבקה41505. "דרפס  בארה  ) יולה דוד  ןב  םהרבא 
( "דןושארה הבוטנמער

.41506< ןהכ ןושרג  תרודהמ   > הלבקה "דרפס  בארה  ) יולה דוד  ןב  םהרבא 
( "זןושארה היפלדליפ Philadelphכשת

להקה41507. ץראהורפס  הרותה  "אןוכמ  םורדסשת רפכ 

םירוציקה41508. בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב שת

ןקה41509. ןקהרפס  "טרפס  םילשוריכשת

.41510< הניב הנק   > הנקה הנקהרפס  - רפס  ש"ע
"א גרפ Pragueעש

םיכרכ41511.  3 הנקה -  ולרפס  סחוימ  קחצי , ןב  רודגיבא  "ואראק , קצירופ Poryckמקת

.41512< תוכלה הנשמ   > םינינקה באזרפס  רזעילא  ןב  השנמ  "דןיילק , סשת

.41513< טסקט ( > תוכלה הנשמ   ) םינינקה באזרפס  רזעילא  ןב  השנמ  "חןיילק , םילשוריסשת

םהרבאל41514. רוכז  ןויארה  בקעירפס  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ41515.  2 תוחורה -  םייחרפס  ןב  ןתנ  "גםרמע , יקינולש Salonikaירת

"ר>41516. ופד  > חקורה אזימרגמרפס  הדוהי  ןב  "הרזעלא  ונפ Fanoסר

הבושת41517. תוכלה  דלפנזור - > תרודהמ   > חקורה אזימרגמרפס  הדוהי  ןב  "סרזעלא  שת

םיכרכ41518.  5 חקורה -  אזימרגמרפס  הדוהי  ןב  "ז,רזעלא  יש ], הנומירק

םיכרכ41519.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > חקורה אזימרגמרפס  הדוהי  ןב  "טרזעלא  עשת



םיזרה41520. םיזרהרפס  רפס  יכדרמ -  "זתוילגרמ  םילשוריכשת

הבכרה41521. יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  היצנו Veniceש"ווהילא 

ץיברתה41522. לש  "ם  במרה םירמאמרפס  "הץבוק  ,צרת םילשורי

"כ41523. הויו ר"ה  ןומרה -  בוטרפס  םש  ןב  השמ  ןואיל , "טיד  ימאימסשת

תבשה41524. לכימרפס  לאיחי  "חןרטש , םילשורינשת

תבשה41525. יבצרפס  רבוניש  דג -  השנמ  "דיקסבושר , "דשח מח

תבשה41526. תבשהרפס  "חרפס  ,צרת ביבא לת 

םיכרכ41527.  2 הדשה -  ריאמרפס  "סץיבוריס , םילשורישת

םהשה41528. האישנהרפס  ןב  קחצי  ןב  "והשמ  םילשורישת

םיכרכ41529.  3 "ת -  ושה לארפס  תיב  "טתבישי  לאמשת תיב 

םהושה41530. ןהכהרפס  ןויצ  - ןב ןב  רזעילא  "חאריפש , םילשוריפרת

תורטשה41531. הנולצרבמרפס  יליזרב  ןב  "טהדוהי  ןילרב Berlinנרת

תורטשה41532. ןואגרפס  ארירש  ןב  "צייאה  םילשורירת

.41533( ןילביר תרודהמ   ) תורטשה הנולצרבמרפס  יליזרב  ןב  "דהדוהי  קרבעשת ינב 

השעמלו41534. הכלהל  תורטשה  רזעילארפס  לאומש  "טןרטש , קרבנשת ינב 

.41535< השדח הרודהמ   > "ו ת"ש צרת תוחישה  בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב עשת

םיכרכ41536.  7 תוחישה -  בודרפס  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"דרב סשת

םיכרכ41537.  10 תוחישה -  קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

םיכרכ41538.  3 שדוקה -  ןושלב  תוחישה  רפס 
בוד םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,

םהרבא ןייטשנצילג , םגרית : רב - 
ךונח

"ב נשת

םיכרכ41539.  4 תוטישה -  איחירפס  ןב  לאומש  "חירבצ , קרבנשת ינב 

םירישה41540. יחרפס  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "י( םילשורישת

םירישה41541. םיטויפורפס  "וםיריש  דאדגב Baghdadסרת

םלשהו41542. לודגה  םירישה  ףסוירפס  ןב  םלש  "היזבש , םילשורינשת

םיכרכ41543.  4 םיחולשה -  "אםובלארפס  נשת

.41544< יולב  > ןחלשה המלשרפס  ןב  "דאייח  משת

.41545< גוצרה ברה  די   > ןחלשה המלשרפס  ןב  "מאייח  םילשורישת

םיכרכ41546.  3 תוחילשה -  קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , משת

ביבא41547. לת -  תובוחר  לש  תומשה  ,רפס  ןמנייטש  - םנוב ןב  ןימינב  ץנימ ,
"ד,רזעילא ,שת ביבא לת 

הטימשה41548. ןרהארפס  ןב  לכימ  לאיחי  "איקסניצאקוט , םילשוריישת

הנשה41549. .ז.צרפס  ןמרסו , .א -  "וברכט , טשת

םיכרכ41550.  2 הנשה -  הקירמאברפס  ינב א"י  תורדתסה  "וץבוק  צרת

רדסה41551. שאר  ןהכה  הדוהי  ברל  םינשה  רדסהרפס  שאר  ןהכה  הדוהי  "טבר  םילשורינשת

םיעושעשה41552. העושירפס  "חדאדח , םילשורינשת

םישרשה41553. הנוירפס  חאנ , -ג' - ןבא "ג נרת
"ו ןילרב Berlinנרת



םיכרכ41554.  6 םישרשה -  "ק)רפס  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "גיחמק , אטשוק Istanbulער

הקיתשה41555. יכדרמרפס  "גרטלש , ןורמושסשת ינרק 

רידתה41556. םימודאהרפס  ןמ  לאיתוקי  ןב  "בהשמ  נשת

רומזמ41557. ריש  סרטנוק  הדותה -  םשרפס  "אםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ41558.  18 תודלותה -  )רפס  ךרוע  ) ךונח םהרבא  "דןייטשנצילג , לשת

םיכרכ41559.  2 תודלותה -  לדנמרפס  םחנמ  ןב  לאומש  "זןוסרואינש , קרוי New Yorkעשת וינ 

תוניחתה41560. ןרהארפס  "דיקציבולמ , םילשוריסשת

םינוקיתה41561. "דםתרמשנורפס  "דשח מח

םיכרכ41562.  2 הנוכתה -  ףסוירפס  ןב  םייח  "ולאטיוו , םילשוריכרת

ליחתמל41563. הנוכתה  לארשירפס  ןב  קחצי  ףסוי  "חשאל , משת

הנומתה41564. הנומתהרפס  "ב,רפס  ,נרת גרעבמעל

םיכרכ41565.  2 "ר - > ופד  > הנומתה הנומתהרפס  "דרפס  ץרוק Koretsמקת

םיכרכ41566.  2 םימימתה -  )רפס  ךרעו טקיל   ) קחצי "אגרובזנג , נשת

רמתה41567. יטסקרסהרפס  חלפא  "זובא  םילשוריפרת

היפרגוילביב41568. אינתה -  לאומשרפס  יכדרמ  ןב  עשוהי  "בןיישדנומ , "דמשת בח רפכ 

תדובעל ה'41569. ישעמ  ךירדמ  אינתה -  בקעירפס  "בהכלז , םילשוריעשת

םיכרכ41570.  3 אינתה -  ידאלמרפס  ךורב  ןב  ןמלז  "סרואינש  הניושת

ןמית41571. יזנג  תפישח  לעפממ  הדועתה  איחירפס  ףסוי  ןב  יול  הדוהי  "וםוחנ , ןולוחנשת

חופתה41572. ףסוירפס  "זרקשאלא , דולנשת

תועובש41573. לילל  ןוקתה  היצנורפס  .ז  " כקת .תועובש  ליל  "ז.םינוקית  האיציניוכקת

תונקתה41574. בקעירפס  וטוליפאק , םהרבא -  "גיזנכשא , םילשורימרת

.41575< השדח הרודהמ   > תונקתה - רפס  בקעי וטוליפאק , םהרבא -  יזנכשא ,
ןתיא "וןהכ , "דעשת מח

.41576( םישרוגמה  ) תונקתה לאומשרפס  ןב  השמ  לאפר  "גזאבלא , םילשוריעשת

תומכסהו41577. תונקתה  השמרפס  ןב  םהרבא  םייח  "בןיגאג , ,רת םלשורי

םיכרכ41578.  2 םירומשמ -  הרות  רוא  תרבח  תונקתה  ןויצרפס  םחנמ  "ה.םילשורי  םילשורינרת

אמגודל41579. תונקתה  בילרפס  קחצי  "הרפוס , בובלנרת

םידסח41580. תולימג  הרבחמ  תונקתה  תולימגרפס  .םירעש  האמ  .םילשורי 
"הםידסח םילשורימרת

םידוהיה41581. םילעופה  תדגא  לש  תונקתה  הנושארהרפס  םידוהיה  םילעופה  תדוגא 
תיללכה "חתימלשוריה  םילשוריערת

יבקי41582. לש  תפתושמה  םימרוכה  תדוגא  לש  תונקתה  רפס 
בקעי ןורכזו  ןויצל  תונקתןושאר  "חרפס  םילשוריסרת

םוגרתה41583. ןועמשרפס  ןב  ףסוי  ןהכה , "ויקארע  קרבנשת ינב 

חסונו41584. הנבמ  תומגמ , המורתה -  לאוירפס  "גןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ41585.  5 המורתה -  תפרצמרפס  קחצי  ןב  "אךורב  הוקלוז Zholkvaעקת

םיכרכ41586.  2 םילשורי > - ןוכמ   > המורתה תפרצמרפס  קחצי  ןב  "אךורב  םילשוריפשת

.41587( ןודנול "י  תכ חסונ   ) לארשי ץרא  תוכלה  המורתה  ,רפס  ןמדירפ תפרצמ -  קחצי  ןב  ךורב 
"חלאוי ןולקשאסשת

תומורתה41588. ידרסהרפס  קחצי  ןב  "ולאומש  יקינולש Salonikaנש



םיכרכ41589.  3 המורת -  ילודג  םע  תומורתה  ןברפס  לאומש  םירפא -  ןב  הירזע  וגיפ ,
ידרסה "טקחצי  הוקלוזסקת  Zholkva

םיכרכ41590.  3 המורת -  ילודג  םע  תומורתה  הירזערפס  וגיפ , ידרסה - קחצי  ןב  לאומש 
םירפא היצנו Veniceת"גןב 

םיכרכ41591.  5 יבשתה -  יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  "זוהילא  ץיבונר Chernovtsyטרת צ'

הבושתה41592. ןתנוהירפס  'ל , "טגרבא תוביתנעשת

םיכרכ41593.  3 הבושתה -  דודרפס  לאומש  ןב  ףסוי  "גןהכ , םילשורינשת

םיכרכ41594.  2 תובושתה -  רזעילארפס  ןב  סחנפ  "דדניו , םילשוריעשת

ארקמה41595. ימעט  קסופמ ע"פ  ארקיו  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "מןמלרפ , ביבאשת לת 

חוכו41596. בקעירפס  ןב  טידנב  ךורב  "גןאמסקילג , בוקרטויפ Piotrkowערת

ףיסו41597. המלשרפס  ןב  השמ  ילמרכ , - "זרגרבניו קרויכשת וינ  םילשורי - 

רופיסו41598. ךורברפס  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "דסחניפ  ןילקורבסשת

ירזע41599. יבאה  ןרמל  ןורכיז  )רפס  ךרוע  ) והיעשי םהרבא  "בץילרק , קרבסשת ינב 

"ר>41600. ופד  > הריכז בקעירפס  ןב  הירכז  "טרנמיס , גרובמה Hamburgסת

םיכרכ41601.  2 הריכז -  בקעירפס  ןב  הירכז  "הרנמיס , השרו Warsawלרת

םיכרכ41602.  2 םחנמ - > תריכז  םע   > הריכז בקעירפס  ןב  הירכז  "טרנמיס , םילשורינשת

דודל41603. רכז  דודרפס  יחא  בקעי  "הץיבונמלק , םילשורילשת

והילא41604. ףסוי  ר ' דארגאניו , קחצי  ר '  > ןורכז רפס 
< םייחדארגאניו םהרבא  ןב  קחצי  "גדארגוניוו , םילשורישת

ןורכז41605. ןימינברפס  ןב  ביל  הדוהי  "וטראביורג , Lodzפרת זדול '

.41606< יחמק  > ןורכז קחצירפס  ןב  ףסוי  "חיחמק , ןילרב Berlinמרת

ןורכז41607. חנ כ"ץרפס  ןב  קחצי  גרפ Pragueת'אריפש ,

ןורכז41608. ןימינברפס  ןב  יבצ  יכדרמ  "ביבנאמ , בושטידרב Berdichevסרת

ןורכז41609. בקעירפס  ראב  "חתבישי  בקעינשת ראב 

.41610< יקסלבירפ גילז  ברהל   > ןורכז ןורכזרפס  "טרפס  ןודנוללשת

ןורכז41611. ףיסאהרפס  "טתכרעמ  השרו Warsawמרת

.41612< רמועה תחנמ  םילשורי -  תחנמ   > ןורכז יולברפס  השמ  יברב  םרמע  יבר  "מרכזל  םילשורישת

אבא ז"ל41613. ןורכז -  )רפס  ויתודוא  ) ןימינב השמ  "הןמנילק , םילשוריעשת

ןורכז41614. 'ירפס  גליס "אסיטלופ - םילשוריכשת

"ל41615. צז יקסניזדורג  רזוע  םייח  ןרמל ר ' ןורכז -  ןמלזרפס  יכדרמ  ןב  לאקזחי  יקסמרבא ,
( ךרוע "ב( ןודנול Londonשת

ןורכז41616. ןמלוארפס  תחפשמ  "מינבר  ןודנולשת

ןורכז41617. םירפארפס  ןב  בקעי  "ג,ןאמכילאק , שת ], ראמיטלאב

ןייטשנייפ41618. "מ  רגה ןרמ  לש  ורכזל  ןורכז -  דנעלייארפס  ןטעטס  "בהבישי  נשת

םיכרכ41619.  2 רדיינש - > הדוהי  השמ  םייח  ר '  > ןורכז ןורכזרפס  "הרפס  קרבכשת ינב 

םיכרכ41620.  2 רפוס - > םתח   > ןורכז לאומשרפס  ןב  השמ  "ברפוס , "דישת מח

םיכרכ41621.  2 ןורכז -  רזעילארפס  ןושמש  ןב  הדוהי  השמ  "טרנרל , השרו Warsawמרת

םיכרכ41622.  2 ןורכז -  והילארפס  ןימינב  "היקצדורוג , םילשורימשת

םיכרכ41623.  2 ןורכז -  לאומשרפס  ןב  השמ  "זרפוס , ,נרת שטיבאהארד

םב41624. אובא  ןורכז  סנויזרפס  אבא  םהרבא  יבר  לש  "זורכזל  םילשורינשת



גכ41625. הרות -  לש  הלהא  ןורכז  רימרפס  תבישי  "י  עש םיכרבאה  ללוכ 
המלש "ותמר  םילשוריעשת

םילחנה41626. "ד  שא םיבהא  תליא  ןורכז  שיפסיוורפס  בד  םהרבא  יבר  לש  םרכזל 
"בותיערו םילשורינשת

תורמא ח"י41627. ןורכז  ףסוירפס  םייח  "ארקינרב , ןילקורבפשת

בקעיל41628. תמא  ןורכז  לאפררפס  ןב  בקעי  "דהייטע , "דשח מח

עשעתשא41629. ךיתקחב  ןורכז  רפס 
ריאמ קחצי  ןב  עשוהי  ןתיאה ,

ןב ריאמ  קחצי  ןתיאה , ורכזל - ) )
לארשי

"ד םילשוריעשת

הדוהי41630. תיב  ןורכז  לקנרפרפס  הדוהי  יבר  "זרכזל  םילשוריסשת

והילא41631. יכרד  ןורכז  ולגזוברפס  והילא  "ערכזל ר ' קרבשת ינב 

קדצהו41632. יבצה  ןורכז  )רפס  ךרוע , ) באז בוד  "סגרבניטש , עבששת ראב 

ןויצ41633. רה  ןורכז  אשאברפס  תרמ  תינקדצה  השאה  רכזל 
דוד ע"ה "עב"ר  םילשורישת

סחנפ41634. ןורכז  ןורכז  בורטניורפס  סחנפ  יבר  "ורכזל  םילשורינשת

םהרבא41635. ידסח  ןורכז  ןמלושרפס  דוד  םהרבא  יבר  "סןורכזל  םילשורישת

יללכה41636. דעו  תיב  לעפמו  וובשח  ןורכז  לארשירפס  תסנכ  יללכה  "אדעו  םילשוריערת

יולה41637. יבצ  השמ  די  ןורכז  ןורכזרפס  "סרפס  דווקיל Lakewoodשת

וזולעי41638. םירשי  ןורכז  המלשרפס  ןב  ירוא  ביבח  רוצ , "טןבא  םילשוריסשת

לארשי41639. םרכ  ןורכז  םרכהרפס  תיב  "זתבישי  םילשוריעשת

ןמלגיפש41640. םהרבאל  ןורכז  ןורכזרפס  "טרפס  ביבאלשת לת 

יפראק41641. הנואיל  היראל  ןורכז  ןורכזרפס  "זרפס  םילשוריכשת

קורב41642. "ש  חרגל ןורכז  רחשרפס  ןב  "דירוא  ןויצלשח ןושאר 

ונדילוט41643. םיסנ  "ר  גהל ןורכז  ןורכזרפס  "גרפס  בקעיעשת ראב 

ןיביירוז41644. ןבואר  םירפא  יבר  ןואגהל  ןורכז  שיאהרפס  ירשא  תבישי 

םיכרכ41645.  2 "ל -  צז לאפר  הליש  יבר  ןואגהל  ןורכז  יולהרפס  והילא  ףסוי  "חץיבושבומ , םילשורינשת

קי41646. ' צבשרו דוד  לאומש  יבר  ןואגהל  ןורכז  )רפס  ךרוע  ) בקעי "טןירוש , םילשוריעשת

םיכרכ41647.  6 "ל -  צז םיסנ  קחצי  ברהל  ןורכז  )רפס  ךרוע  ) ריאמ "הוהינב , םילשורימשת

יזעולה41648. קלחה  יבכרהל -  ןורכז  בקעירפס  ןב  והילא  םהרבא  גרוברטפ1908יבכרה ,

ירבעה א41649. קלחה  יבכרהל  ןורכז  ןורכזרפס  "טרפס  גרוברטפסרח

ירבעה ב41650. קלחה  יבכרהל  ןורכז  ןורכזרפס  "טרפס  גרוברטפסרת

ביבא41651. לתב  םינקזה  בשומ  לש  לבויה  יצח  גחל  ןורכז  ביבארפס  לת  םינקז  "ובשומ  ביבאצרת לת 

גרבשירפ41652. .ז  .יל  ןורכז  לדנמרפס  בקעי  ןב  באז  לארשי  "חגרבשירפ , קרוי New Yorkישת וינ 

.41653, האדארוא ןיידירווסורג , תודהיל  ןורכז  רפס 
ראראוו ' הליהקגאנ "דרפס  ביבאמשת לת 

םיכרכ41654.  2 יבצ -  ןב  קחציל  ןורכז  )רפס  ךרוע  ) ריאמ "דוהינב , םילשוריכשת

ןהכ ז"ל41655. רודגיבא  רוחבה  "נ  על ןורכז  ןורכזרפס  "חרפס  םילשורינשת

.41656( יזעולה קלחה   ) יקסננזופל ןורכז  ןורכזרפס  "זרפס  גיצפיילפרת

ןורבח41657. תבישי  ישודקל  ןורכז  תסנכרפס   " ןורבח תבישי  .םילשורי 
" "צלארשי םילשורירת

הביבסהו41658. ןיידראווניילק  תליהקל  ןורכז  הליהקרפס  "מרפס  "דשת מח

יקסננזופ41659. םהרבא  לאומש  רל ' ןורכז  ןורכזרפס  "זרפס  השרופרת



יקסנישוד41660. בקעי  לאימחרי  ברל  ןורכז  ורכזלרפס  םירמאמ  "זץבוק  "דמשת מח

יולה41661. קיזייא  קחצי  יברל  ןורכז  השמרפס  "דךברעיוא , קרבכשת ינב 

ןוכנ41662. וטרבמוא  המלשל  ןורכז  םידוהיהרפס  תודלותל  םירקחמ  ץבוק 
"חהילטיאב םילשורילשת

ריאמ41663. ילאס  המלשל  ןורכז  וקראמרפס  ןב  המלש  "זריאמ , םילשוריטשת

ןיקלב41664. לאומשל  ןורכז  םייחרפס  ףיל , השמ -  "אילמרכ , משת

יקסרימ41665. ןמלק  לאומשל  ןורכז  ןורכזרפס  "ארפס  לשת

לאומש41666. תחנמ  ןורכז  ףסוירפס  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "זרזיורק , םילשורינשת

לכימ41667. תולעמ  ןורכז  )רפס  יאבג  ) רומ לכימ  תרמ  "זרכזל  הלופעסשת

םיסנ41668. השעמ  ןורכז  )רפס  ורכזל  ) ףסוי ןב  םיסנ  "זינאורק , קרבנשת ינב 

ושרדמ41669. תיבו  רפוס  םתחה  ןרמ  ןורכז  רזעילארפס  לאומש  "בןרטש , קרבנשת ינב 

לאיחי41670. רנ  ןורכז  לאיחירפס  רנ  תבישי 

בוקפורטס41671. וואקפארטס -  ןורכז  םהרבארפס  ןייטשניוו , הליהק -  רפס 
ןהכה "חשיבא  כשת

םיכרכ41672.  2 תינעתב -  םינויע  ןורכז  ןורכזרפס  "ערפס  "דשת מח

השלשה41673. דומע  ןורכז  רפוסרפס  טבש  גרובשערפ  "דתבישי  םילשוריכשת

רשא41674. יבקע  ןורכז  )רפס  ורכזל  ) רשא בקעי  "פטונרג , םילשורישת

ןילוח41675. הדוהי -  יבקע  ןורכז  קלופרפס  הדוהי  בקעי  יבר  "ארכזל  "דעשת מח

בקעי41676. שודק  ןורכז  השמרפס  "אתבש , םילשוריפשת

טנאלס41677. לאומש  וניבר  ןורכז  שריהרפס  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "פטנאלס , םילשורירת

ףסוי41678. חור  ןורכז  יבצרפס  יכדרמ  ןב  בייל  ףסוי  "בןיטשטור , דווקילעשת

אמק41679. אבב  רזעלא -  תריש  ןורכז  ריאמרפס  השמ  ןב  רזעלא  ןמרספ ,
( ורכזל "ד( "דשח מח

םירמ41680. תריש  ןורכז  )רפס  ךרוע  ) יולה יכדרמ  "דדניורפרטפ , םילשוריעשת

תונורכז41681. יזנכשארפס  יולה  רשא  ןב  "הוהילא  ןימד Frankלרת טרופקנרפ 

ןויצ41682. תמחנו  לבבורז  לבבורזרפס  "הרפס  םילשוריצרת

ןורבח41683. דדוערפס  "לרשיבא , םילשורישת

"י41684. גח ןורכזרפס  "הרפס  עבראמשת תירק 

הקוח41685. קחצירפס  ןב  ףסוי  "חיחמק , ואלסרב Breslauכרת

םיכרכ41686.  2 ןוזח -  הדוהירפס  ןב  ךורב  בקעי  "טאדנאל , ,סש גארפ

םייח41687. יחרפס  המלש  ןב  הדוהי  "זיעלקלא , ,טרת ודארגוליב

םייח41688. םייחרפס  ןב  םולש  ףסוי  "דעושעש , ןולוחעשת

םיכרכ41689.  2 םייח -  בקעירפס  ןב  םייח  'י , "גגאלאפ יקינולש Salonikaכרת

ירושימ41690. םייח  ןורכזרפס  "דרפס  ביבאלשת לת 

ןמריש41691. םייח  םירקחמרפס  "לץבוק  םילשורישת

םיכרכ41692.  2 ינומכח -  ,רפס  ץיבודיוד םהרבא -  ןב  יתבש  ולונוד ,
"גםהרבא קרבסשת ינב 

ךונח41693. )רפס  רידהמ  ) רזעילא "ב]טדימשלוג , נרת ], ןילרב

.41694< םלוע תירב   > םידיסח דיסחהרפס  לאומש  ןב  "להדוהי  בופזוי Jozefowרת

"ר>41695. ופד  > םידיסח דיסחהרפס  לאומש  ןב  "חהדוהי  הינולוב Bolognaצר



.41696< דסח רוקמ   > םידיסח ,רפס  תוילגרמ דיסחה -  לאומש  ןב  הדוהי 
"זןבואר םילשוריסשת

םיכרכ41697.  8 םידיסח -  דיסחהרפס  לאומש  ןב  "גהדוהי  ןימד Frankעת טרופקנרפ 

םיכרכ41698.  2 םימדרנ -  יציקמ  תרודהמ   > םידיסח דיסחהרפס  לאומש  ןב  "אהדוהי  ןילרב Berlinנרת

םיכרכ41699.  3 םהרבא > - תנשמ   > םידיסח ,רפס  סיירפ דיסחה -  לאומש  ןב  הדוהי 
ןרהא "הםהרבא  כשת

םיכרכ41700.  2 םידיסח -  רזעלארפס  ןב  השמ  "אןהכה , Clujשת זולק '

שדחה41701. םידיסח  רזעלארפס  ןב  השמ  "אןהכה , השרו Warsawסרת

אנינת41702. םידיסח  רזעלארפס  ןב  השמ  "עןהכה , ,רת בוקרטעיפ

.41703< ראופמהו םלשה   > םידרח השמרפס  ןב  רזעלא  "טירכזא , םילשוריעשת

םיכרכ41704.  4 םידרח -  השמרפס  ןב  רזעלא  "הירכזא , שולקימטנסנוקצרת
Kunszen

םיכרכ41705.  2 "ר - > ופד  > םידרח השמרפס  ןב  רזעלא  "אירכזא , היצנו Veniceסש

םלשה41706. םידרח  השמרפס  ןב  רזעלא  "נירכזא , םילשורישת

הדוהי41707. ראב  רואיב  םע  םידרח  ,רפס  שטייד השמ -  ןב  רזעלא  ירכזא ,
"ל גס הדוהי  "וםייח  םילשוריכשת

םיכרכ41708.  6 ךדל -  בגשמ  "ח  וקב תרבח  ןובשח  ךדלרפס  בגשמ  "אתרבח  םילשוריסרת

הירבט41709. דדוערפס  "גרשיבא , םילשורילשת

עשוהי41710. קחצירפס  ןב  לשה  עשוהי  "ד , "טבאב הוקלוז Zholkvaפקת

עשוהי41711. ןתנרפס  ןב  ריאמ  עשוהי  - ןאמכייר , "ב שת
"ג םילשורישת

"ה41712. יארה ירואיב  עשוהי -  ןמלזרפס  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה םילשוריעשת

םיכרכ41713.  2 עשוהי -  הדוהירפס  "וץיבוקשרה , םילשורישת

ףרוצ41714. םירפא  ידיב  שרופמ  עשוהי  םירפארפס  "אףרוצ , ביבא Tel Avivשת לת 

"ך41715. נת דומיל  סרטנוק  םע  שוריפ -  םע  עשוהי  ןהכהרפס  םייח  המלש  "ברניבא , םילשוריעשת

םייח41716. ראב  שוריפ  םע  עשוהי  בקעירפס  ןב  יבצ  םייח  "דטנפ , םילשוריסשת

ףסוי41717. תרופ  שוריפ  םע  עשוהי  ףסוירפס  ןב  לדנוז  "לךונח  םילשורישת

.41718< םולבשריק יכדרמ  ר '  > לבוי "גץבוקרפס  םילשורימשת

.41719< ןייבנפלא לארשי  ר '  > לבוי בילרפס  הדוהי  "גןומימ , םילשוריכשת

.41720< ןמפוה דוד   > לבוי לבוירפס  "דרפס  ןילרבערת

םיכרכ41721.  2 קיצייבולוס > - יולה  "ד  יר  > לבוי "דץבוקרפס  משת

ןהכ41722. םלהליו  באזל  לבוי  לבוירפס  "דרפס  לשת

ץיבליה41723. יולה  רתלא  ברה ד"ר  דובכל  לבוי  ןורכזרפס  "דרפס  גרובסנוהישח

שוברדפ41724. ןועמש  ברה ד"ר  דובכל  לבוי  "אץבוקרפס  םילשוריכשת

יקסרימ41725. ןמלק  לאומש  דובכל  לבוי  יבצרפס  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "חיקסרימ , קרוי New Yorkישת וינ 

ןיסחוי41726. "מרפס  "ושח ןפרווטנאסשת

םיכרכ41727.  4 ןיסחוי -  לאומשרפס  ןב  םהרבא  "ח,תוכז , ירת המ  גרעבסגינעק[

םיכרכ41728.  3 םלשה -  ןיסחוי  לאומשרפס  ןב  םהרבא  "ותוכז , השרו Warsawלרת

שריהדלאג41729. רעיירב  תחפשמל  ןיסחוי  שריהדלאגרפס  - רעיירב "גתחפשמל  עשת

.41730< םיטקולמ םירואיב   > הנוי )רפס  ךרוע  ) ףסוי לאירבג  "זיול , םילשורינשת



רואיב41731. םע  הנוי  םייחרפס  ןב  והילא  "טןופלח , ןוליאעשת ףונ 

םיכרכ41732.  3 "א -  רגה רואיב  םע  הנוי  "א)רפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ווהילא  םילשורימשת

םילשורי41733. רבד  שוריפ  םע  הנוי  ןרהארפס  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

קחצי41734. ערזיו  שוריפ  םע  הנוי  ףסוירפס  ןב  קחצי  ןשוש , "חןב  רפסנשת תירק 

הנוי41735. יפנכ  שוריפ  םע  הנוי  קחצירפס  בקעי  "ידוהי , נשת

הנוי41736. יזר  שוריפ  םע  הנוי  םחנמרפס  יכדרמ  "גטרוגניו , םילשוריסשת

יתובא41737. םשו  ימש  שוריפ  םע  הנוי  המלשרפס  ןב  לאפר  בקעי  "הונאייסרומ , קרבעשת ינב 

.41738< םילשורי די  בתכ   > ןופיסוי דיןופיסוירפס  דיבתכ  בתכ 

ץבעי41739. ןאמסוזרפס  ןב  באז  "דץבעי , ביבא Tel Avivצרת לת 

יולסל41740. בקעי  "הץבוקרפס  ביבאמשת לת 

לאומש41741. המלש -  בקעי  ןימינברפס  יבצ  "וףלוו , קרבלשת ינב 

םישוריפ41742. ט ' הריצי -  "דרפס  מרת .הריצי  "דרפס  השרו Warsawמרת

םימת41743. ןב  שנוד  להסובא  שוריפ  םע  הריצי -  "ברפס  ןודנול Londonסרת

.41744< הריציד אזר   > הריצי ארזערפס  "דםירש , םילשוריסשת

הריצי41745. "ברפס  כש .הריצי  "ברפס  הבוטנמ Mantuaכש

"א41746. רגה רואיבו  קחצי  תודלות  םע  הריצי -  בילרפס  הדוהי  ןב  קחצי  "האנהכ , םילשורילרת

"ו>41747. חרהמ שוריפ  םע   > הריצי ףסוירפס  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורינשת

.41748< דבלב זיגאח  "מ  רה תמדקה   > הריצי לארשירפס  בקעי  ןב  השמ  "בזיגאח , םדרטשמאעת
Amsterdam

הריצי41749. המלשרפס  ףסוי  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןייטשקא , טגיסרת  Sighet

.41750< קחצי תודלות  "א -  רגה רואיב   > הריצי "הרפס  לרת .הריצי  ' - רפס  "ה םילשורילרת

"ר>41751. ופד "א  רגה שוריפ   > הריצי "ורפס  סקת .הריצי  "ורפס  ונדורג Grodnoסקת

.41752< השדח הרודהמ  "א -  רגה שוריפ   > הריצי "א)רפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריעשת

םלשה41753. הריצי  דודרפס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "גקוטשנייוו , םילשורימשת

וייליבח41754. דוד  יבר  שוריפ  םע  ריהבה  רפסו  הריצי  דודרפס  "אוייליבח , םילשוריפשת

.41755< והילא תירב   > "א רגה רואיב  םע  הריצי  "א)רפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  "דעשת מח

"ג41756. סר יפ ' םע  הריצי  ףסוירפס  חפאק , ןואג -  ףסוי  ןב  "בהידעס  םילשורילשת

תורואמה41757. רצוי  שוריפ  םע  הריצי  םשרפס  "הםוליעב  "דעשת מח

הארי41758. "דרפס  פת .הארי  "דרפס  ןילרב Berlinפת

םיבוהא41759. םלוכ  ןנוכ -  שרדמ  םייח -  תוחרא  הארי -  "הרפס  סקת .הארי  "הרפס  בובל Lvovסקת

הארי41760. קולירפמרפס  םייח  ןב  ביל  "זהירא  םילשוריעשת

.41761< הבהאו הארי   > םיארי ןרהארפס  לאומש  "הןיבאר , םילשורימשת

.41762< ויאריל ביבס   > םיארי יבצרפס  בקעי  ןב  ןרהא  "הןיקלאוו , קסניפצרת  Pinsk

.41763< םאר תופעות   > םיארי ץממרפס  לאומש  ןב  - רזעילא  "ב נרת
"ב הנליו Vilnaסרת

םיארי41764. ץממרפס  לאומש  ןב  "ורזעילא  היצנו Veniceכש

.41765< םידומעה יוו   > םיארי ןימינברפס  ןב  קחצי  "חבייט , קרויירת וינ  ונרוויל - 

א41766. ויאריל - > ביבס  שדח -  םש   > םיארי ץממרפס  לאומש  ןב  "טרזעילא  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ41767.  4 םיזראה > - ידומע   > םיארי ףסוירפס  לאפר  ןב  רזעילא  "גןזח , םילשורימשת

םיכרכ41768.  3 השדח > - הרודהמ   > םלשה םיארי  ץממרפס  לאומש  ןב  "חרזעילא  קרבסשת ינב 



.41769< ןויצ תומחנ   > היעשי קורבנפוהמרפס  לאיחי  ןב  "בלאומש  ןילרבלקת

"ם>41770. יבלמ שוריפ  םע   > והיעשי ןישוטורקרפס  .ט  " רת .ך  " "טנת ןישוטורק Krotoszynרת

הנש41771. םיעבש  תואלמב  ןורשי -  ןורושירפס  תסנכה  "דתיב  םילשורינשת

.41772< תודמה ירעשו  "י  רצ טעמ   > תותירכ ןוניקמרפס  קחצי  ןב  "אןושמש  ןילקורבכשת

.41773< םירפוס רוטיע   > תותירכ ןוניקמרפס  קחצי  ןב  "הןושמש  םילשוריכשת

.41774< יכדרמ יטוקיל  שוריפ  םע   > תותירכ ןוניקמרפס  קחצי  ןב  "דןושמש  השרו Warsawירת

.41775< תודמה ירעשו  ירצ  טעמ   > תותירכ ןוניקמרפס  קחצי  ןב  "זןושמש  ישת

.41776< המכח תלחתה   > תותירכ ןוניקמרפס  קחצי  ןב  הנורו Veronaת"זןושמש 

תותירכ41777. לאומשרפס  ןב  השמ  לאפר  "גזאבלא , םילשוריעשת

םיכרכ41778.  3 תותירכ -  ןוניקמרפס  קחצי  ןב  "ט,ןושמש  נקת ], יווקלאז

ראובמה41779. עדמה - > רפס   > יתרכ עטנרפס  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "טץישבייא , תיליעעשת ןיעידומ 

בותכ41780. םייחרפס  ןב  והילא  םהרבא  ץיבומינוב ,
"עיולה םילשורירת

הוצמ41781. ינבל  ןתנרפס  ןב  הירא  קחצי  "ברוגירא , ןויצעסשת רוא 

הוצמ41782. ינבל  קחצירפס  "דרוגירא , ביבאשח לת 

םיכרכ41783.  4 הנש -  האמ  לאירבגרפס  ןב  קחצי  םהרבא  ,]סקאווירט , "ח צרת ], ביבא לת 

םינזאמ41784. ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "וןבא םילשוריעשת

"ט41785. יבמ לאיחירפס  ןב  םלושמ  "וןייטשניבור , שרק Kiskoeroesנרת - שיק

םיכרכ41786.  3 דוד -  לדגמ  "גץבוקרפס  קמעהעשת לדגמ 

ךלהמ41787. ףסוירפס  ןב  השמ  "היחמק , גרובמהמקת  Hamburg

.41788< המלש לאש   > "ל ירהמ ראוגרפס  טנאסמ  בקעי  ןב  ןמלז  "גרזעלא  ססגרבצרת  Beregovo

.41789< שמשה ןיעו  שמש  חרזמ  םע   > "ל ירהמ ףסוירפס  ןב  לאומש  לשימ  השמ  "באריפש , ןדיק Kedainiaiצרת

.41790< םיגהנמ  > "ל ירהמ "ל)רפס  ירהמ  ) יולה השמ  ןב  "טבקעי  םילשורימשת

םיכרכ41791.  4 "ל -  ירהמ ראוגרפס  טנאסמ  בקעי  ןב  ןמלז  "ורזעלא  הטנויבס Sabbionetaיש

.41792< תובא יקרפ   > רסומ הדוהירפס  ןב  ףסוי  ןינקע , - "אןבא ןילרב Berlinערת

רסומ41793. ורבחמרפס  עדונ  "ואל  םילשורינשת

.41794< םיכחמה רפס   > םיכחמ הדוהירפס  ןב  "טןתנ  בוקרק Cracowסרת

ןורימ41795. ףסוירפס  "חילילגה , םילשורימשת

םיבכמ ב41796. הנוירפס  ןבואר  ןב  לאכימ  סחניפ  "וןיגרוח , םילשוריצרת

םיכרכ41797.  2 בורטסאי > -  > םילמ בורטסאירפס  "לסוקרמ  שת

ךוב41798. םיכלמ  שאד  םיכלמ -  )רפס  סיפדמ  ) ץיטיטסורפמ ןרהא  ןב  "גקחצי  אקארקמש

"ם41799. רהמ יבד  םיגהנמ  גרובנטורמרפס  ךורב  ןב  "חריאמ  קרוי New Yorkצרת וינ 

םיגהנמ41800.  > "ו צי אדרויפ  ונתלהקד  םיגהנמ  רפס 
< ליפמוגוניתליהקד יכדרמ  ןב  "גלארשי  אדרויפלשת

תוישעמ41801. ןאוריקמרפס  בקעי  ןב  "חםיסנ  השרונרת

"ג)41802. מס  ) לודג תווצמ  יצוקמרפס  בקעי  ןב  "ההשמ  המור Romeלר

םיכרכ41803.  2 "ג - ) מס  ) םלשה לודג  תווצמ  יצוקמרפס  בקעי  ןב  "גהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ41804.  3 ךורעה -  תווצמ  תורהזאורפס  תווצמ  ירפס  "טטקל  םילשורינשת

ןישע41805. לודג -  תוצמ  יצוקמרפס  בקעי  ןב  "בהשמ  היצנו Veniceפר



םיכרכ41806.  4 "ג - ) מס  ) לודג תוצמ  יצוקמרפס  בקעי  ןב  "זהשמ  טסיפוק Kopysסקת

םיכרכ41807.  2 השמ > - תירב  ( > "ג מס  ) לודג תוצמ  השמרפס  סיוו ,  - יצוקמ בקעי  ןב  השמ 
ןרהא םהרבא  ןב  םייח 

 - "ה סרת
"ט ישת

 - Mukachevo ץקנומ '
נ

.418084 םישוריפ > - ףסוא  םע  ( > "ג מס  ) לודג תוצמ  רפס 
םיכרכ

ףסוא יצוקמ -  בקעי  ןב  השמ 
"בםישוריפ דווקילסשת

לודגה41809. תוצמ  יצוקמרפס  בקעי  ןב  "בהשמ  ,פר האיציניו

הכרבה41810. רוקמ  לאומשרפס  "דשמש , "דשח מח

תוילגרמ41811. ןבואררפס  ברה  לש  ורכזל  ןורכז  רפס 
"גתוילגרמ םילשורילשת

אעיצמ41812. אבב  יכדרמ -  ללהרפס  ןב  "עיכדרמ  םילשורישת

םיכרכ41813.  2 חבשמ -  לאקזחירפס  ןב  ןועמש  השמ  "אץטיוויז , ,צרת סיאול טנס 

םיכרכ41814.  3 "ח -  יבשמ לאקזחירפס  ןב  ןועמש  השמ  - ץטיוויז , "ח ערת
"פ סיאול St. Louisרת .טס 

לארשי41815. ךיתונכשמ  לארשירפס  "פקינטולז , םילשורישת

.41816, שרופמ הצילמו , לשמ  הישותל , םילפכ   > ילשמ רפס 
< םימכח לאומשירבד  ןב  והילא  קחצי  "טאדנאל , הנליו Vilnaכרת

.41817< ארקמב הניב   > ילשמ םיסינרפס  ןב  קחצי  "טיבאצר , קרבסשת ינב 

.418182 בקעי -  ירבד  רואיב  םע  "ל  זח ירבדב  ילשמ  רפס 
םהרבאםיכרכ ןב  בקעי  "טרטכש , םילשוריסשת

גארפמ41819. "ל  רהמ ירואיב  םע  ילשמ  - )רפס  "ל רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
סחנפ "זןמורג , םילשוריעשת

םילשורי41820. רבד  שוריפ  םע  ילשמ  ןרהארפס  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

ימורה41821. לאונמע  שוריפ  םע  ילשמ  ימורהרפס  המלש  ןב  "זלאונמע  ילופנ Naplesמר

לארשי41822. יחדנ  קחצירפס  יבצ , "זןב  םילשוריכשת

דמחנ41823. "ט)רפס  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "הינארט , 'סרת ץקנומ  Mukachevo

ןקירטנ41824. ריאמרפס  ןב  ףסוי  "עםימואת , ירוגליב Bilgorajרת

םיכרכ41825.  3 רינ -  השמרפס  ןב  םיראמ  ריאמ  - טיפאש , "ה לרת
"ב השרו Warsawצרת

סיפדת41826. אביבח -  ףסוי  רל ' ףסוי  יקומנ  הדוהירפס  ןב  לאומש  בקעי  "חלגיפש , ןגמשת תמר 

תואלפנ41827. קינפיילמרפס  ביל  הדוהי  "וסחניפ  םילשוריצרת

םיכרכ41828.  3 יתלתפנ - > םיקלא  ילותפנ   > ילתפנ רזעילארפס  ןב  ץריה  ילתפנ  "ושיווירט , הרריפיש

ךארפש41829. ןא  םגו  .תושפנ  ליצהל  הלוגס  ןירפס  ' צנחמ בקעי  ןב  קחצי  "אהדוהי  םדרטסמאית

רשע41830. םיהלא -  תולעפמ  המלש  - םחל  תולוגס -  רפס 
תותוא

 , ןהכה ףסוי -  ןב  םולש  יחרקה ,
 - אזימרגמ לאומש  דוד -  ןב  המלש 

ריאי בוט , המ 
"ח קרבסשת ינב 

םינימה41831. תעבראו  הכוס  םילשורירפס  לגד  תוברתה  "חןרק  םילשורינשת

.418321929 "ט -  פרת לארשי  ץראל  יטסיטטס  חנרפס  המלש  ןב  דוד  "ץץיברוג , ,רת םילשורי

"ר41833. דמס ףסוירפס  ןב  דועסמ  "בןאלזוג , ונרוויל Livornoלרת

יארדהנס41834. לארשירפס  "ביארדהנס , ביבאלשת לת 

םיכרכ41835.  3 רוגינס -  ןויצרפס  - ןב ןב  היעשי  "דוראב , ,צרת םלשורי

"ם41836. תס ןרהארפס  הדוהי  ןב  המלש  "זרגולק , בובלטרת

.41837< השדח הרודהמ   > "ם תס ןרהארפס  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשוריסשת

"ה41838. עש תונרבע  "הרפס  עש "ה.תונורבע  ןילבול Lublinעש



ארזע41839. ןהכהרפס  והילא  ןב  ארזע  "גבאראט , םילשוריערת

םיכרכ41840.  3 תרצע -  יולהרפס  ןמחנ  "טקינלצ , םילשורימשת

םיכרכ41841.  3 "ה -  עופ םחנמרפס  ןייטשנרוב  לאירבג , "וןמדלוג , םילשוריעשת

םינומזפ41842. םיטויפרפס  "ט.תוליפת  םילשוריפרת

ףסוי41843. ןורכז  םילופלפ  "גץבוקרפס  סשת

תופסות41844. ילעב  ראשו  ןקזה ר"ת  "י  רל םיקספ  החמשרפס  "יףסא , שת

"א41845. בצ יולהרפס  םהרבא  ןב  שריה  יבצ  "חןיול , רטס Manchesterפרת ' צנמ

קידצ41846. םשרפס  "טםוליעב  "דעשת מח

רהצ41847. קיזייארפס  קחצי  ןב  שריה  יבצ  "בןוזניבור , קרוי New Yorkסרת וינ 

תוחצ41848. ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "זןבא טריפ Fuerthפקת

.41849< השדח הרודהמ   > תוחצ ריאמרפס  ןב  םהרבא  ארזע , - "וןבא םילשוריעשת

ןילטייצ41850. רזעילארפס  ןרהא  ןב  ללה  "הןילטייצ , םילשורישת

השודק41851. יכדרמרפס  ןב  לאומש  "חרנימוה , םילשורילשת

םישודק41852. השנמרפס  "זרגנוא , כשת

.41853< םירפאמ טבשו  בקעימ  בכוכ  רואיב  םע   > תלהק "ארפס  השרו Warsawלרת

.41854< םייחה ךרד   > תלהק קצולופמרפס  הדוהי  ןב  "דסחניפ  ונדורג Grodnoסקת

ארזע41855. ןבא  ישוריפ  םע  תלהק  םירואיברפס   ) לואש יכדרמ  ןמדוג ,
( "בתורעהו םילשוריעשת

תוישוק41856. )רפס  רידהמ  ) לארשי בקעי  "זלטס , םילשוריסשת

.41857< הוקמ תונוכ  ודוה , ושוריפ   > ןטק "ט)רפס  שעב  ) רזעילא ןב  "ךלארשי  השרו Warsawרת

ץליק41858. הליהקרפס  "זרפס  ,ישת ביבא לת 

הנש א41859. יח -  שיא  ןב  יפ  לע  רוצק  ארזערפס  לאינד  "חןהכה , קרב Bene Berakמשת ינב 

.41860< יבצה ןרק   > םיינרק אנידרקמרפס  םהרבא  ןב  "הןרהא  ונרוויל Livornoפקת

םיינרק41861. אנידרקמרפס  םהרבא  ןב  "הןרהא  ץרוק Koretsמקת

הרודהמ41862. הרשי > לגר  יטוקיל  ןידי -  ןד   > םיינרק רפס 
אנידרקמהשדח םהרבא  ןב  "וןרהא  םילשורינשתת

םיכרכ41863.  2 ןידי - > ןד   > םיינרק אנידרקמרפס  םהרבא  ןב  "יןרהא  בובלרת  Lvov

םיכרכ41864.  2 ןידי  - ןד   > םיינרק אנידרקמרפס  םהרבא  ןב  "הןרהא  רימוטיז Zhitomirסקת

םיכרכ41865.  4 ספלא -  בר  "ף)רפס  יר  ) בקעי ןב  קחצי  - יסאפלא , "א פר
"ב היצנו Veniceפר

םיכרכ41866.  2 יכדרמ -  בר  ללהרפס  ןב  "חיכדרמ  אקארקנש

וניתובר41867. ןרהארפס  "עןייטשלסקו , םילשורישת

יאחוי41868. רב  ןועמש  יבר  קחצירפס  ףסוי  "טשטייד , םילשורימשת

םיכרכ41869.  4 אניישור -  האישורמרפס  "זלאומש  םילשורילשת

לחר41870. םייחרפס  ןב  םולש  ףסוי  "דעושעש , ןולוחעשת

.41871< לאלצב השעמ   > יטנאקיר ,רפס  אירול ןימינב -  ןב  םחנמ  יטאנאקיר ,
שובייפ אגרש  ןב  לאלצב  "דהשמ  בוקרטויפ Piotrkowנרת

"ז41872. מר ןרהארפס  ןב  ריאמ  ,ת"שץראווש , םילשורי

ןורשה41873. תמר  ןורשהרפס  "דתמר  ןורשהכשת תמר 

לאפר41874. ןורכזרפס  "סרפס  םילשורישת



תואופר41875. "זרפס  פרת .תואופרו  "זתולוגס  הניופרת  Vienna

השנמ41876. לבח  תואופר -  ,רפס  גרבסורג "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
הנוי לאקזחי  ןב  השנמ 

 - "ד סרת
"ה טגיס Sighetסרת

לודגה41877. תואופר  החמשרפס  םייח  "ברנייל , השרוערת

תוכלה41878. המדקה  דלפנזור - > תרודהמ   > חקר רפס 
אזימרגמתודיסח הדוהי  ןב  "חרזעלא  נשת

"י41879. שר "י)רפס  שר  ) קחצי ןב  - המלש  ת"ש
"ב ,שת סרייא סוניאוב 

םיכרכ41880.  3 "י -  שר "ירפס  שר "זרפס  םילשוריטשת

חקר41881. ןויצל -  ןושאר  םולש , תליאש   > תותליאש רפס 
< ביליכדרמ הדוהי  ןב  והיעשי  םילשורית"שקיפ ,

ימשר41882. ןויצל -  ןושאר  םולש , תליאש   > תותליאש רפס 
< בילהלאש הדוהי  ןב  והיעשי  "צקיפ , בוקרטויפ Piotrkowרת

.41883< ןינעכ לאוש  םולש , תליאש   > תותליאש בילרפס  הדוהי  ןב  והיעשי  "הקיפ , אנליוסרת

םיכרכ41884.  3 הלאש > - קמעה   > תותליאש בקעירפס  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  םילשורית"שןילרב ,

םיכרכ41885.  3 הלאש  - קמעה   > תותליאש בקעירפס  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  - ןילרב , "א כרת
"ז הנליו Vilnaכרת

םיכרכ41886.  2 תלטוטמה -  תלאש  ןנחלארפס  "חןירג , תיליעעשת ןיעידומ 

לאיטבש41887. תורוסמבורפס  תירבעה  ןושלב  םירקחמ 
"בתודעה ןגנשת תמר 

"ל41888. זח הבוגב  םיטפוש  בדרפס  ןב  לארשי  "דןזור , תובשעשת ןולא 

שוריפ41889. םע  םיטפוש  ןהכהרפס  םייח  המלש  "ברניבא , םילשוריעשת

םיריש41890. בקעירפס  ןב  חלאצ  "דרוצנמ , םילשוריישת

תוצמ41891. גירת  לש  םהרבארפס  ןב  השמ  "אתמ , בוקרק Cracowמש

לאומש41892. בילרפס  הדוהי  ןב  לאומש  "גרבילהומ , םילשוריפרת

לאומש א41893. תינמרגב - > שוריפ  םע   > לאומש סחנפרפס  , "גףלוו ןיימדפרת טרופקנרפ 

םיכרכ41894.  2 שומש -  יבצרפס  ןב  לארשי  בקעי  "חןידמע  הנוטלאיקת

תומש41895. ןהכהרפס  ןושרג  ןב  "זהחמש  היצנו Veniceית

ארקמה41896. ימעט  קסופמ ע"פ  תומש  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "מןמלרפ , ביבאשת לת 

םיכרכ41897.  2 שוריפ -  םע  תומש  ןהכהרפס  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

"י>41898. תכ  > הלוגסו הרימש  דירפס  בתכב  םינוש  דיםירוביח  דיבתכ  בתכ 

"י)41899. תכ  ) תואופרו תולוגס  תולפת  הרימש , שרפתהרפס  דיאלצ  ןמיתבתכ 

םיכרכ41900.  2 םימשה -  רעש  המלשרפס  ןב  "אןושרג  םיהלדר Roedelheimסקת

םיכרכ41901.  2 םיעושעש -  ריאמרפס  ןב  ףסוי  הראבז , - "הןבא ןילרב Berlinפרת

ןיגת41902. רפס  יגת -  יגתרפס  רפס  אזימרגמ -  הדוהי  ןב  "ערזעלא  שת

םיכרכ41903.  2 ןיגת -  ןיגתרפס  "ורפס  סירפ Parisכרת

שפנה41904. ילומגת  הנוריוומרפס  לאומש  ןב  ללה 

ךומר41905. ןב  םהרבא  יבר  שוריפ  םע  םיליהת  םייחרפס  ןב  םהרבא  ךומר , "טןב  םילשוריסשת

.41906< הישותל םילפכ   > םילהת לאומשרפס  ןב  והילא  קחצי  "אאדנאל , הנליו Vilnaנרת

.41907'< תלהת ה  > םילהת םדרטשמאמרפס  רב  רכששי  ןב  "בםייח  ירת
םדרטשמא

Amsterdam



.41908< םלוע רוא   > םילהת דודרפס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "גקוטשנייוו , םילשורינשת

.41909< קודקדה קלח   > םילהת ףסוירפס  ןב  איחי  "גחלאצ , קרבסשת ינב 

.41910< היתע המלש  ע"פ   > םילהת בוטרפס  - םש ןב  המלש  היצנו Veniceש"טהיטע ,

.41911< םירפוס תולהת   > םילהת ,רפס  רפוס יבצ -  דוד  ןב  לאומש  דלפנרא ,
השמ ןב  ןימינב  לאומש  "זםהרבא  םילשוריסשת

.41912< השמ ירבד   > םילהת השמרפס  "וגרבסדנל , עשת

שריפ41913. השמ  םילהת -  םהרבארפס  "דםלושמ , הירבטשח

.41914< הליהת הואנ  םימחר , תרתע   > םילהת בקעירפס  דמלמ , ןהכה -  םימחר  דמלמ ,
ןהכה "בםייח  םילשוריעשת

םחנמ41915. לוק  דוד  לש  ורוניכ   > םילהת לאיחירפס  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "הבואט , םילשוריעשת

םיכרכ41916.  2 םילולה  - שדק   > םילהת דאווערפס  ןב  הידעס  רוא , "גןב  נשת

םיכרכ41917.  2 קדצ - > טפשמ   > םילהת ןישלאזמרפס  ןושרג  ןב  "זהשמ  הניוטרת  Vienna

קחצי41918. ףסוי  להא  םילהת  "דרפס  בח רפכ  .ה  " סשת .ך  " "הנת "דסשת בח רפכ 

.41919( םלשה  ) קחצי ףסוי  להא  םילהת  םולשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"באנכש סשת

.41920( תידרפס םוגרת  םע   ) קחצי ףסוי  להא  םילהת  םולשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"עאנכש שת

םחנמ41921. תולהת  קחצי ע"פ  ףסוי  להא  םילהת  קחצירפס  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת

יתפרצ41922. םוגרת  םע  קחצי  ףסוי  להא  םילהת  םולשרפס  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"ואנכש סשת

זפ41923. תרטע  קיודמהו  ראובמה  םילהת  לאפררפס  ןב  סחנפ  "זיחיבז , םילשוריסשת

השמל41924. הליפת  רואיב  םע  ראופמה  םילהת  דועסמרפס  ןב  השמ  ובע , "זןב  םילשורינשת

םישוריפ41925. דועו  טוקלי , םע   > תודמעמו םילהת  רפס 
< הנליותופסוהו .ז  " מרת .ך  " "זנת הנליו Vilnaמרת

שוריפ41926. םע  הריש  קרפו  םילהת  ןהכהרפס  םייח  המלש  "גרניבא , םילשוריעשת

םיזורחב41927. ןויצ  ירישו  םילהת  ןויצרפס  ןב  "גהפי , שת

םייח41928. ףסוי  םילהת  םייחרפס  ףסוי  םילהת  "הרפס  ןפרווטנאסשת

ארקמה41929. ימעט  קסופמ ע"פ  םילהת  בקעירפס  ןימינב  ןב  לאכימ  "מןמלרפ , ביבאשת לת 

רופצ41930. ןק  םילהת ע"פ  קזייארפס  קחצי  "גרנגנל , עשת

"ה41931. לש טוקלי  םע  םילהת  יולהרפס  םהרבא  ןב  היעשי  "ג]ץיוורוה , כרת םילשורי[

תואירטמיג41932. ןובשח  חול  םע  םילהת  לואשרפס  ץישטנל ,

המלש41933. להא  שוריפ  םע  םילהת  המלשרפס  ןב  לאפר  בקעי  "עונאייסרומ , ב"בשת

שיאה41934. ירשא  שוריפ  םע  םילהת  ףסוירפס  ןב  קחצי  ןשוש , "וןב  רפססשת תירק 

גארפמ41935. "ל  רהמה שוריפ  םע  םילהת  "ל)רפס  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "טהדוהי  ביבאנשת לת 

םייח41936. יצע  שוריפ  םע  םילהת  יבצרפס  םייח  "סםיובלטייט , שת

םלשה41937. תופי  םינפ  שוריפ  םע  םילהת  יולהרפס  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "דץיוורוה , םילשורינשת

ארקמ41938. לש  וטושפ  שוריפ  םע  םילהת  םהרבארפס  ןב  ביל  הירא  קחצי  סחנפ ,
"חיבצ ביבאכשת לת 

"ק41939. דר שוריפ  םע  םילהת  "ק)רפס  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "זיחמק , ילופנ Naplesמר

שריה41940. "ר  שר שוריפ  םע  םילהת  לאפררפס  ןב  ןושמש  "השריה , םילשורינשת

םיכרכ41941.  3 דודל -  הלהת  שוריפ  םע  םילהת  רשארפס  ןב  דוד  םהרבא  "גןאמארוו , םילשורימשת

ןויח41942. ףסוי  רו ' "ק  דר ישוריפ  םע  םילהת  ןויחרפס  ףסוי  יבר  יחמק , דוד  "ביבר  יקינולש Salonikaפר



שרופמו41943. ראובמ  "י  שריפ םע  םילהת  םהרבארפס  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "ברכששי  ביבאסשת לת 

תילגנאב41944. רואיבו  םוגרת  םע  םילהת  .ברפס  ףסוי  "וסוכרמ , עשת

תילגנא41945. םוגרת  םע  םחנמ  לוק  םילהת  םחנמרפס  לוק  םילהת  "גרפס  םילשוריעשת

םימיה41946. ירבד  ייח -  תודלות  ןהכהרפס  קיזיא  קחצי  "מטאר , קרבשת ינב 

אטפאמ41947. "ק  הרה לש  דחוימה  הרות  בקעירפס  "דןמפוה , "בשח הרא

והיתתמ41948. רנ  תעדל -  הרות  והיתתמרפס  "בםולב , םילשוריפשת

םיסקודוטרוא41949. לארשי  תדע  תונקת -  רפס 
תונקתגרובסעגנאהאיד "גרפס  גרובסנהויסרת

םיכרכ41950.  5 ךדל -  בגשמ  םילוח  רוקיב  תרבח  תונקת  ךדלרפס  בגשמ  "אתרבח  םילשורינרת

תווצמ41951. "ג  ירת "דרפס  בח תדוגא  "ניריעצ  םילשורישת

תוצמ41952. "ג  ירת ןימינברפס  םיסנ  "דהנחוא , הפיחשח

םיכרכ41953.  6 ןטק - > "ץ  בשת  > "ץ בשת קודצרפס  ןב  "זןושמש  הנומרק Cremonaטש

.41954< השדח הרודהמ  ( > ןטק "ץ  בשת  ) "ץ בשת קודצרפס  ןב  "אןושמש  םילשוריעשת

.41955< שנוד דימלתו  םחנמ  ידימלת   > תובושת בילטוגרפס  ןב  ןמלז  המלש  "לןרטש , הניורת  Vienna

.41956< ץנאשמ ר"ש   > ץנאשמארפס םהרבא  ןב  "וןושמש  השרו Warsawכרת

א41957. קרויארפס -  וינמ  לאומש  "דןהכ , קרויישת וינ   New York

א41958. "םארפס -  תס תוכלהל  ינרות  "פץבוק  םילשורישת

םיכרכ41959.  2 "ר - > ופד  > ש"ו.ארפס ש"הארפס היצנו Veniceש"ה - 

אתדגאד41960. םולשארפס  ןב  םייח  "ושביוט , Drogobychנרת ץיבוהורד '

אתדגאד41961. לאומשארפס  הימחנ  "דץיבוביל , היפלדליפ Philadelphצרת

תורטפהה41962. לע  רואיב  אתרטפאד -  םייחארפס  םהרבא  "טןמפוא , שמשעשת תיב 

אתרטפאד41963. ךינעהארפס  ךונח  ןב  םייח  םהרבא  "גןמפוא , שמשעשת תיב 

בר41964. יבד  "טארפס  ישת "ט.ארפס  םילשוריישת

בר41965. יבד  ריאמארפס  םולש , "השיא  ואלסרב Breslauערת

"ם>41966. יבלמ  > בר יבד  לכימארפס  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "כםיבלמ , טסרקוב Bucharestרת

םיכרכ41967.  3 קפוא > - תרודהמ   > בר יבד  "אארפס  נשת "א.ארפס  דנלבילקנשת - םילשורי

םיכרכ41968.  5 ןייטשלקניפ > - תרודהמ   > בר יבד  םינהכארפס  "טתרות  משת

.41969< העש הפי   > אתועינצד המלשארפס  "זןהכה , םילשורילשת

.41970< ריאי תוביתנ   > אתועינצד דודארפס  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורילשת

.41971< השדח הרודהמ  "א -  רגה שוריפ   > אתועינצד "א)ארפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריעשת

.41972< רהזה רוא   > אתועינצד לאקזחיארפס  "איחרזמ , תפצפשת

.41973< שרופמה "א  רגה רואיב   > אתועינצד ,ארפס  טלבלדוג ןמלז -  המלש  ןב  והילא 
בקעי ןב  םהרבא  "ביכדרמ  םילשוריפשת

םיכרכ41974.  3 "א - > רגה  > אתועינצד "א)ארפס  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  הנליו Vilnaמרת

םשלה41975. לעבמ  תורעה כ"י  םע  "א > רגה  > אתועינצד ארפס 
םיכרכ  2 "ב - מרת .אתועינצד  ארפס  "ב.רהוז  הנליו Vilnaמרת

.41976< השדח הרודהמ   > בקעיד אתועינצד  רזעילאארפס  ןב  בקעי  "חשילרמת , םילשוריעשת

םיכרכ41977.  2 בקעיד -  אתועינצד  רזעילאארפס  ןב  בקעי  "בשילרמת , כשת

המלשד41978. יולהארפס  ןתנ  םרמע  "ורעביוט , יסנומעשת



אפייסו41979. דודארפס  ןתנ  "דץיבוניבר , םילשוריעשת

אפייסו41980. דודארפס  "השמש , םילשורילשת

אתדח41981. םהרבאארפס  ןב  רזעילא  ןמלק  לקנרפ ,
"באבא ביבא Tel Avivלשת לת 

לארשיד41982. הבר  הדוהיארפס  רסרטש , ןהכה -  ןרהא  לרפ ,
"חןהכה משת

"א41983. נק שוריגו  ריאמדרפס  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"ויכדרמ םילשוריסשת

לארשי41984. ץרא  לש  סלראהרפס  ירה צ' "דקול , ,פרת םילשורי

יאדב41985. לש  בקעיורפס  ןב  השמ  "זללה , םילשוריעשת

תפצ41986. ימכח  לש  רסומהו  שורדה  יכדרמתורפס  "ורטכפ , םילשורילשת

םיכרכ41987.  2 תילארשיה -  אירוטסהה  יכדרמתורפס  ןב  םהרבא  - אנהכ , "ב פרת
"ג השרו Warsawפרת

.41988( תילגנא  ) דרפס תמדא  לע  תידוהי  )תורפס  ךרוע  ) י ובא , "גןב  םילשורינשת

םיכרכ41989.  4 לארשי -  בקעיתורפס  ןב  השמ  "זרדיינשנייטש , השרו Warsawנרת

תיתד41990. תינויצ  יבצתורפס  לאומש  ןב  קחצי  "הלאפר , םילשורישת

.41991< ץיוורוה  > "זירפס ערת "ז.ירפס  גיצפיל Leipzigערת

.41992< ןורחא סרטנוק  םע   > "בירפס סקת "ב.ירפס  ךבצלוז Sulzbachסקת

"א>41993. רגה תוהגה   > "וירפס כרת "ו.ירפס  הנליו Vilnaכרת

"וירפס41994. כרת "ו.ירפס  בובל Lvovכרת

.41995< ןיע ריאמ   > ריאמירפס םולש , שיא  .ד  " כרת "דירפס  כרת

.41996< םהרבא ערז   > "אירפס עקת - .ירפס  "א עקת
"פ קת

טרופנריד
Dyhernfurth

"י>41997. תכ "א  רגה תוהגה   > "א)ירפס רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "טוהילא  גרובמה Hamburgמקת

.41998< ןייטשלקניפ תרודהמ   > ןילרב Berlinת"שירפסירפס

"בירפס41999. סקת "ב.ירפס  ךבצלוז Sulzbachסקת

םירבד42000. ץיברוה - > ןייטשלקניפ  תרודהמ   > "גירפס נשת "ג.ירפס  קרוינשת וינ  םילשורי 

"ד42001. בארל סחוימה  שוריפ  םע  "דירפס -  בארל סחוימה  .ט ע"פ  " סשת "ח.ירפס  עשת

םיכרכ42002.  2 ללה > - וניבר   > ןוויירפס ץראמ  םיקילא  ןב  "חלליה  םילשורישת

םיכרכ42003.  2 "ר - > ופד  > היצנו Veniceש"ו.ירפס ש"וירפס

םיכרכ42004.  3 ךתולעהב - ) אשנ , < ) "ב יצנה קמע   > בקעיירפס א ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  - ןילרב , "ט ישת
"א םילשוריכשת

שדוקה42005. ץראב  תודיסחה  תובא  םירפסירפס  "טטקל  םילשוריכשת

.42006, רשיהו בוטה  ךרדה  זעובו , ןיכי  דוס  םלוע -  רוא  ירפס 
רוא שריהתונתכ  יבצ  ןב  ריאמ  "ןתוילגרמ , קרבשת ינב 

"ץ42007. רא ןוריירפס  "זלארה , םילשורינשת

םיכרכ42008.  3 הנוהכ - > רתכ   > רבדמב א ןהכהירפס  לאירזע  ןב  שריה  יבצ  - קלוו , "ד ישת
"א םילשוריכשת

םיכרכ42009.  2 סדרפה -  לעב  יולהירפס  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "חןייטשפא , קרבלשת ינב 

.42010( ךורב להא   ) ךורב ריאמירפס  בקעי  ןב  ךורב  "טסיורטש , ןודנול Londonישת

רתסא42011. תליגמ  לע  אתדגאד  יולהירפס  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "זרבוב , הנליו Vilnaמרת

.42012< בוט חקל   > רתסא תליגמ  לע  אתדגאד  יולהירפס  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "זרבוב , הנליו Vilnaמרת



םיכרכ42013.  5 בר -  יבד  בקעיירפס  ןב  דוד  "טודראפ , יקינולש Salonikaנקת

ןייטשלקניפ42014. תרודהמ   > אטוז ארפסו  בר  יבד  ירפס 
רבדמב "גץיברוה - > נשת "ג.ירפס  קרוינשת וינ  םילשורי 

.42015 - תידוהי ותיערו  ירויפיטנומ  השמ  ריסל  תונורכזה  ירפס 
םיכרכ בקעי2  יכדרמ  ןב  רזעילא  "טיולה , השרו Warsawנרת

םיכרכ42016.  3 שידיאב -  םייח  ץפחה  -ירפס  באז הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ןהכ ,
עטנ ןתנ  ןב  יבצ  "אןמפיוק , משת

.42017
תואלפנ וינבו -  אחסישרפמ  שודקה  ידוהיה  ירפס 

, ידוהיה רתכ  םינב , תראפת  ידוהיה , תראפת  ידוהיה ,
המלש השעמ 

םירפס טקל 

.42018, לארשי תיראש  זפמ , רקי  ץינזאקמ -  דיגמה  ירפס 
לארשי תובא  לארשי , יתבשתולהת  ןב  לארשי  "גןייטשפוה , םילשוריעשת

לכ42019. םיחרפו , םיציצ  רוא , ירואמ  הלבקב -  םיכרעה  ירפס 
ימשב ארקנה 

, שאריפאפ ןמלז -  םירפא  תוילגרמ ,
בקעי ןידמע , "וריאמ -  םילשורילשת

םיכרכ42020.  2 "א -  בשרה םהרבאירפס  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ז( משת

םיכרכ42021.  6 "ש -  בשרה רזעלאירפס  ןב  לאבוש  המלש , "חןב  םילשוריעשת

תודיסחה42022. תובא  לש  הרותה  לאומשירפס  ןב  בייל  הדוהי  "וסרילק , םילשוריסשת

.42023< השדח הרודהמ   > תלכתה בקעיירפס  ןב  ךונח  ןושרג  "טרנייל , קרבנשת ינב 

םינואגה42024. תפוקתב  םיאנתה  דודירפס  ןב  לאכימ  "חרגיה , ססגרב Beregovoצרת

.42025< םירפא יריפס   > אטוז היראירפס  יבצ  ןב  באז  םירפא  "זזוברג , םילשורישת

.42026< ןירסיק לש  הדומלת   > אטוז השמירפס  ןב  לואש  "חןמרביל , כשת

.42027< ףסוי תרטע  ןנער , תיז   > אטוז "וירפס  עשת .אטוז  "וירפס  םילשוריעשת

םיכרכ42028.  2 ירפסד - > אהובמא   > אטוז א "טירפס  פרת .אטוז  "טירפס  Lodzפרת זדול '

םיכרכ42029.  2 אטוז -  "הירפס  נרת .אטוז  - ירפס  "ה נרת
"ז ןשלפ Pleszewסרת

תורוקמו42030. ינועמש  טוקליה  ךותמ  רבדמב -  אטוז  ירפס 
.ח.שםירחא "עץיבורוה , יולסרברת

םייח42031. בקעיירפס  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ רימזיא Izmirמרת

דוסי42032. םייחירפס  "טיקסנפטס , עשת

םינושארה42033. םילשורי  עשוהיירפס  בקעי  תב  הנשוש  "ויולה , םילשורילשת

קוק42034. ברה  דסומ  ילתפנירפס  , םחנמ "לןב  םילשורישת

םיכרכ42035.  38 לדנמ -  םחנמ  לדנמירפס  םחנמ  בהז , "זישמ  םילשוריסשת

םיכרכ42036.  3 לארשי -  ןב  השנמ  לארשיירפס  ןב  "אהנשמ  םדרטסמאית

םירבד42037. רפס  לע  ןילרב Berlinת"ש.ירפס ת"שירפס 

הנוהכ42038. רתכ  שוריפ  םע  ןהכהירפס  שריה  יבצ  "גקלאוו , םילשורינשת

םיכרכ42039.  2 םדא -  תודלות  שוריפ  םע  שיורטירפס  םהרבא  דוד  השמ  "ביזנכשא , םילשורילשת

םינואגה42040. תלבק  ףסויירפס  ןב  השמ  קחצי  "ורגנלרא , םילשוריסשת

םיכרכ42041.  2 חקורה -  לעב  אזיימרגמ  אזימרגמירפס ר"א  הדוהי  ןב  "דרזעלא  םילשוריסשת

םינושאר42042. לארשיירפס  עמש , "זאת  םילשוריכשת

ץיקה42043. ימיל  וניתובר  )ירפס  בובאב  ) םיקידצ תיב  "בתכרעמ  ןילקורבעשת

חספל42044. וניתובר  רוגירפס  תיבל  וניתובר 



.42045
, תוהגה םע  תעדה  יליבש  ךלהמ  רוחב -  והילא  יבר  ירפס 

בוט תרוסמה , תרוסמ  והילא , יקרפ  הבכרה , רוחבה ,
םישרשהו לולכמה  יקומינ  םעט ,

יזנכשא יולה  רשא  ןב  "טוהילא  עשת

"ם>42046. רהמ יחבש   > יולה דידי  רזעילא  יבר  בוטירפס  םוי  ןב  םימחר  רזעילא  דידי ,
"חיולה םילשוריסשת

םיכרכ42047.  2 ירוח -  םייח  יבר  ןקזירפס  םהרבא  ןב  םייח  "דירוח , קרבעשת ינב 

םיכרכ42048.  2 חקורה -  לעב  וניבר  אזימרגמירפס  הדוהי  ןב  "הרזעלא  עשת

תושוריה42049. רפס  ןואג -  הידעס  וניבר  ןואגירפס  ףסוי  ןב  - הידעס  "ג נרת
"ט סירפ Parisנרת

םיכרכ42050.  4 ןתכלהכ -  תווצמ  תרימש  )ירפס  םירפס יטוקילו   ) הדוהי םולש  "מסורג , דשת

שטיוואבויל42051. רעבודתיירפס  םולש  "גןיול , נשת

.42052< טסקט  > שטיוואבויל רעבודתיירפס  םולש  "זןיול , םילשוריסשת

.42053Rabbi Judah HaNasi, his Life andםירפס ב
Timesרדנסכלא "זךאבלרק , ןודנולכשת

.42054guide to minhag ashkenaz תילגנאב םירפס 
< תינמז אסריג  זנכשא< תשרומ  "עןוכמ  קרבשת ינב 

.42055ILRAMBAM תילגנאב -  ךוניחםירפס  ינינעל  - זכרמה  קרוי1985 וינ  ןילקורב 

םיכרכ42056.  701 תילגנאב -  "דIsaacs, Jacobםירפס  ןילקורבכשת

.42057Moses Montefiore, his Life and תילגנאב םירפס 
Timesא "כןוסמייח , ןודנולכשת

.42058Sadia Gaon, his Life and Times תילגנאב מםירפס  "אךאברבא , ןודנולכשת

םיכרכ42059.  16 תינמרגב -  שריהםירפס  יבצ  ןב  םהרבא  ןילרב 1903Berlinרנילרב ,

.42060liepman philip prins תידנלוהב -  "אbendheim, eisםירפס  סשת

םיכרכ42061.  2 תיקרוטב -  השמםירפס  בקעי  "חללה , לובנטסיאסשת

םיכרכ42062.  68 תידרפסב -  בקעיםירפס  - הרפחומ , "פ סרייאשת סונאוב 

.42063Fe e Ciencia תיזגוטרופב -  "דםירפס  בח ידיסח  "מתדוגא  ליזרבשת

לשמ42064.  > HOUKE HANACHIM תיתפרצב םירפס 
< לשמנו

ןב ןויצ  - ןב ןזח , והילא - ןב  םייח  ףסוי 
"דיכדרמ ייסרמסשת

םיכרכ42065.  48 תיתפרצב -  "חםירפס  סירפ Parisסשת

םיכרכ42066.  79 תיסורב -  "זםירפס  סשת

השמח42067. ףסויםירפס  ןב  איחי  "מחלאצ , םילשורישת

םיכרכ42068.  2 םיקיתע -  םיירבע  ןמרהאוםירפס  תא  רגרבמב  "חגולטק  םילשורישת

םיכרכ42069.  2 םיקיתע -  םירבע  ןמרהאוםירפס  תא  רגרבמב  "דגולטק  םילשוריצרת

לש42070. הדגה  לע  בוט  םש  לעבה  ידימלתמ  םישודק  םירפס 
םינושחספ "טםירבחמ  משת

הב42071. וקתענש  םירפסו  לבבב  ורבחתנש  םיסנםירפס  קחצי  ןב  ריאמ  "גוהינב , םילשורינשת

םיכרכ42072.  6 םחורי -  םייחתירפס  אמורד , - "ורב םילשוריכשת

םידיחי42073. לש  רזעילאןרפס  ןרהא  ןב  ללה  "מןילטייצ , םילשורישת

םיכרכ42074.  3 םיקידצ -  לש  ןרהאןרפס  ןב  בוד  רזעלא  "חןאמיג , קרבנשת ינב 

תובושת42075. "ד , בא "י  באר תובושת  םינושאר -  לש  ןרפס 
"ד בארל והשמ  רוסיא  תוגהנמה , "ן , "לבמרה ומ באז , הדוהי  ןב  החמש  "הףסא , םילשוריצרת

ב42076. .ז.צונרפס -  ןמרסו , .א -  "זברכט , לשת

הליהקטאלאקס42077. "ארפס  הוקתלשת חתפ 



אקסיזראקס ק"מ)42078.  ) הניימאק וקסי  ' הליהקזראקס "זרפס  ביבאנשת לת 

.םילשוריב42079. םידרפסה  םידוהיה  תדע  תודלותל  םידרפסההריקס  תדע  "ג.םילשורי  םילשוריצרת

תיטרפ42080. יללכההריקס  םימותי  ךוניח  תיב  .םילשורי 
( םידרפסה תדעל  "ג( םילשוריצרת

וילכו42081. ןכשמה  תינבתל  הרצק  בקעיהריקס  "דהדוהי , םילשוריצרת

םיתיזה42082. רהב  ןימלעה  יתב  לוליח  תקידבל  הדעוה  רקס 
ןימלעהןורבחבו יתב  לוליח  תקידבל  "חהדעוה  םילשוריכשת

תעדה42083. רוזיפו  באזתונרקס  םחנמ  "דרואמ , םילשורישח

ץיוועינרעקס42084. רפס  הליהקץיבינרקס -  ביבארפס  לת 

אמק42085. אבב  תוארל -  ןהכהרס  לאכימ  ןב  םהרבא  "ארודופ , קרבפשת ינב 

הליהקל42086. ןורכז  רפס  ילהאדרסאנוד - >  > הליהקילהאדרס "הרפס  לשת

"ם42087. תס תקידבו  שומיש  הינקל , ךרד  הרומ  "ם -  ןבוארתס "טץטיואלדנעמ , שמשעשת תיב 

ןתכלהכ42088. "ם  רשאתס ןב  השמ  "זךובנרטש , םילשוריסשת

םימותחו42089. ירואםימותס  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"הלבייפ ביבא Tel Avivשת לת 

םינקז42090. יבצתריתס  ןתנ  ןב  יכדרמ  םייח  "חטורנורב , םילשורישת

ןוילע42091. לכימרתס  לאיחי  ןב  עשוהי  השמ  "פןמדנל , םילשורישת

שדחו42092. ןשי  יניגמו  באזירתס  לאיתוקי  ןב  יניס  "גרפיש , םילשוריכשת

ינגמו42093. באזירתס  לאיתוקי  ןב  יניס  - רפיש , "ב צרת
"ג הורסלרק Karlsruheצרת

רפוסו42094. רפס  לכימירתס  לאיחי  ןב  לצג  "הלסרק , ןולוחלשת

הרות42095. םהרבאירתס  "באיפעלובא , םילשוריסשת

ןורטטמד42096. תומש  םחנמע  ןב  השמ  "חףארג , ףרודסמרהליולת
Wilherms

םייחה42097. ןימינבע"ץ  ןב  רייגצ  "השושע , הברכשת ג'

ןנעה42098. ביניבע  "זירהד , דודשאעשת

םהרבא42099. םהרבאדבע  "אילומירטנופ , רימזיא Izmirמרת

יכנא42100. םהרבא  ןמלזדבע  רואינש  "ברגרב , "דעשת בח רפכ 

םייחדבע ה'42101. "ויבר , ןולוחנשת

דודדבע ה'42102. "ולאיומ , םילשוריעשת

והידבע42103. חקיו  ןנברד -  אדבע  ךלמה -  םולשדבע  ןב  הידבוע  "אהיאדה , םילשורישת

.42104< השדח הרודהמ   > ךלמה םולשדבע  ןב  הידבוע  "טהיאדה , םילשוריסשת

םיכרכ42105.  9 ךלמה -  באזדבע  יכדרמ  ןב  לאומש  - רנימוה , "י שת
"ה םילשוריכשת

ידבעל ה'42106. םייחדבע  "טיבר , ןולוחנשת

ךלמ42107. יולהדבע  רעבוד  םולש  "חאפלוו , "דסשת מח

ןמאנ42108. יבצדבע  ןב  יכדרמ  השמ  ןייטשרבליז ,
"זקחצי תיליעסשת ןיעידומ 

ספול42109. םולש  ברה  לש  ולעופו  וייח  ןמאנ -  היראדבע  ןמלירד , - "גןפג םילשוריסשת

ןמאנ42110. המלשדבע  "גהדווערב , םידיסחנשת רפכ 

ןמאנ42111. השמדבע  ןב  דוד  בקעי  "הקינמה , יקוקסעשת

ןמדירפ42112. ןמלז  רואינש  יבר  ןמאנ -  דודדבע  "טסלוו , םילשוריעשת



אלפ42113. "איולדבע  תפצעשת

םיכרכ42114.  2 אכלמד -  ןומיסאדבע  ןב  הידבוע  "ואננוז , "דעשת מח

הליפת42115. החמשב -  תא ה ' "בטקלודבע  קרבסשת ינב 

החמשב42116. תא ה ' ישודבע  עשוהי  "וןבואר , "דעשת מח

ורתת42117. אלו  החמשב , תא ה ' "זודבע  "דעשת מח

תוחילש42118. וא  ליגתודבע  קרב , בדנ -  "דןהכ , "דשח מח

ךלמה42119. ביילידבע  עשוהי  ןב  םייח  ףסוי  "בןמרבה , םיקפואנשת

בקעי42120. ןימינבידבע  "זןפג , "דעשת מח

םיכרכ42121.  24 הרורב -  הרורבהדובע  הדובע  "גןוכמ  םילשוריעשת

ךרד42122. הרומו  יולההדובע  לכימ  לאיחי  ןב  "זןרהא  קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ42123.  7 תישעמ -  יולהדובע  ןנחלא  "אהיקזח , "דפשת מח

יעיבשה42124. רודב  תימינפ  םוחנהדובע  "וסקארטש , "דעשת מח

.42125( תירושא בתכב  רודס   ) לאירבג די  בלבש -  םילשוריהדובע  .נ  " שת .רודיס  "נ.תוליפת  םילשורישת

בלבש42126. קחציהדובע  ןב  בקעי  "חבקעי , קרבעשת ינב 

בלבש42127. 1915רודיסהדובע 

א42128. בלבש -  בדהדובע  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  "הךובנרטש , קרבנשת ינב 

הליפת42129. ינינעב  תוחיש  בלבש -  ןועמשהדובע  "טןהכ , עבשעשת ראב 

המת42130. "גהדובע  סרת .הדובע  "ג.תוליפת  םילשוריסרת

המת42131. עטנהדובע  ןתנ  ןב  םייח  "בןוזנתנ , הנוטלא Altonaלרת

המת42132. המתהדובע  "גהדובע  הנליו Vilnaכרת

המת42133. "בהדובע  ערת .הדובע  "ב.תוליפת  אנליורעת

םיכרכ42134.  2 המת -  הנליוהדובע  .ו  " צקת "ו.תודמעמ  הנליוצקת

המימת42135. יחהדובע  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ד( םילשוריערת

ןרהא42136. השמתדובע  ןרהא  "זרטכש , ישת

ןרהא42137. יולהתדובע  הירא  ןב  ףסוי  ןרהא  "דרבליזנייפ , השרו Warsawנרת

ןרהא42138. יולהתדובע  בקעי  ןב  ןרהא  "חשדנרג , בקעיעשת ןורכז 

ןרהא42139. לאינדתדובע  ןרהא  ןב  לאירבג  קחצי  "בדניורפ , םילשוריפשת

םלשה42140. ןרהא  יולהתדובע  הירא  ןב  ףסוי  ןרהא  "טרבליזנייפ , השרו Warsawנרת

הרז42141. הדובע  והילא -  לדנעהתדובע  ךונח  ןב  והילא  המלש , "בןב  קרבפשת ינב 

ב42142. תמא -  ריאמתדובע  השמ  ןב  קחצי  בקעי  "סרלימ , קרבשת ינב 

םיכרכ42143.  2 םירפא -  היראתדובע  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"ובייל קרבנשת ינב 

ארוב42144. ףסויתדובע  ןב  רב  אביקע  "סןועמש  השרו Warsawרת

ןימינב42145. לארשיתדובע  בקעי  "חבורקליג , ןויצעשת לת 

ןימינב42146. ןימינבתדובע  "גץיבוניבר , םילשוריסשת

לאלצב42147. לאלצבתדובע  "דסנרפ , קרבשח ינב 

םיכרכ42148.  15 דוד -  יולהתדובע  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "חגרבדלוג , ףילקיועשת

םחנמתדובע ה'42149. ןב  ןמלז  רואינש  ץיבולדנמ ,
"דלדנמ ,מרת םלשורי



"א42150. רגה זמרה ע"פ  ךרדב  הנוי  לע  שוריפ  םדאה -  ריאיתדובע  "אףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

המדאה42151. ואילתדובע  "גדנילרדנא , םילשורימרת

להאה42152. עשוהיתדובע  - טלוקס , "ו חרפתמשת

ארובה42153. ףסויתדובע  ןב  רב  אביקע  "סןועמש  השרו Warsawרת

םיכרכ42154.  3 ארובה -  בקעיתדובע  לאומש  ןב  ןרהא  "טהטאר , םילשורימשת

ינושרגה42155. הדוהיתדובע  ןב  ןושרג  "גיזנכשא , הוקלוז Zholkvaכרת

ינושרגה42156. לשיפתדובע  םחורי  ןב  ןושרג  "פןייטשנלרק , "דשת מח

.42157< ןרהא ןורכז   > ינושרגה הדוהיתדובע  ןב  ןושרג  יזנכשא ,

םיכרכ42158.  4 ינושרגה -  ןושרגתדובע  "ויקסנבילק , קרבנשת ינב 

םיכרכ42159.  2 ינושרגה -  קחציתדובע  ןב  ןושרג  "איזנכשא , בובל Lvovכרת

םיכרכ42160.  2 השדח > - הרודהמ   > ינושרגה הדוהיתדובע  ןב  ןושרג  "סיזנכשא , שת

אנינת42161. ינושרגה  הדוהיתדובע  ןב  ןושרג  "גיזנכשא , הימולוק Kolomyyaמרת

.42162< ןרהא ןורכז   > ינושרגה ישודיח  ינושרגה , הדוהיתדובע  ןב  ןושרג  יזנכשא ,

ללהה42163. ןבוארתדובע  "ערטכיול , םילשורישת

םיכרכ42164.  4 חבזה -  םהרבאתדובע  ןב  ךורב  לאפר  "הונדילוט , םילשוריסשת

םייחה42165. יבצתדובע  םייח  "וםיובלטייט , םילשוריעשת

םויה42166. ףסויתדובע  ןב  רב  בוד  רכששי  "חףרודסיפא , בובל Lvovכרת

םירופיכה42167. םוי  קרפ  אמוי  םויה -  ןהכהתדובע  ךונח  ןושרג  "חןראכיא , סשת

םיכרכ42168.  2 םויה -  ףסויתדובע  ןב  הירא  ריאמ  "אבל , םילשורימשת

םיארונה42169. םימיה  בדתדובע  "והפי , תילעעשת ןיעידומ 

ןהכה42170. ןהכהתדובע  רזוע  ןב  דוד  לליה  "טשווירט , השרו Warsawמרת

םירופיכה42171. םוי  תדובע  רדס  ןהכה -  יולהתדובע  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "זדעלג , בקעיסשת ןורכז 

ןהכה42172. ןהכהתדובע  ףסוי  ןב  יכדרמ  - יקסבוקלוו , "ז שת
"ח, ,שת ביבא לת 

.42173< םינשה רוא   > חספה ימיל  בלה  תנכה  יולהתדובע  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , םילשורישח

בלה42174. ןרהאתדובע  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורימשת

םיכרכ42175.  2 בלה -  ןבתדובע  ךלמילא  לאיחי  השמ  ץיבוניבר ,
דוד "זןתנ  קרבלשת ינב 

יולה42176. יולהתדובע  ףסוי  ןב  טדנב  "דדורלסקא  נשת

יולה42177. יולהתדובע  ריאמ  ןב  שוביל  הירא  "אץיוורוה , הוקלוזירת  Zholkva

יולה42178. דודתדובע  ןב  רזעלא  "דיולה , םילשוריפרת

יולה42179. השנמתדובע  ןב  השמ  "היולה , םילשורינשת

יולה42180. יולהתדובע  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "חדעלג , קרבלשת ינב 

םיכרכ42181.  2 יולה -  יולהתדובע  השמ  ןב  ןרהא  - ץיוורוה , "ב רת
"ו בובל Lvovכרת

םיכרכ42182.  2 יולה -  יולהתדובע  רזעילא  ןב  היצנו Veniceש"והמלש 

םיולה42183. ןבתדובע  לאיחי  םולש  רטלא  גרבדלוג ,
שריה יבצ  "דילתפנ  Lodzצרת זדול '

םיולה42184. לינולמתדובע  ןהכה , דוד , ןב  "אןתנוהי  ןימד Frankfלרת טרופקנרפ 



םיולה42185. בילתדובע  הירא  םייח  ןב  לאכימ  ץיוורוה ,
"ציולה בוקרק Cracowרת

םיולה42186. יולהתדובע  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "ודעלג , "דעשת מח

זונגה42187. רוא  םיולה , יולהתדובע  סחנפ  "זןייטשנזור , םילשורינשת

תודמה42188. השמתדובע  הדוהי  תב  הקבר  "הרגרבסקו , םילשוריסשת

ךלמה42189. שריהתדובע  יבצ  ןב  םחנמ  "איקסבוקארק , הנליו Vilnaצרת

ךלמה42190. ןהכהתדובע  ןאמסוז  לאיתוקי  ןב  םוחנ  "לםחנמ  הוקלוז Zholkvaקת

"ק>42191. הומ  > ךלמה שריהתדובע  יבצ  ןב  םחנמ  "ביקסבוקארק , םילשוריסשת

ךלמה42192. ארוגידאסתדובע  יקידצמ  "טטקל  קרבנשת ינב 

"ש42193. שרה רודיס  לע  ךלמה  והילאתדובע  ראב  "וןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ42194.  3 שדקמה -  קחציתדובע  ןב  דוד  "חןהכ , םילשורימשת

שפנה42195. ישיתדובע  "דרמרק , םילשוריעשת

הכונח42196. רפוסה -  לאומשתדובע  ןב  השמ  "ארפוס , ןודנולפשת

חספה42197. בקעיתדובע  "דבל , תיליעסשת ןיעידומ 

הקדצה42198. הידעסתדובע  ןב  הקדצ  "זןיצוח , םילשורימשת

תמא42199. דודל  שדקה -  לאפרתדובע  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשורירת

םיכרכ42200.  2 שדקה -  םהרבאתדובע  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( קרבלשת ינב 

שדוקה42201. הדוהיתדובע  ןב  בקעי  "הלייוו , הרמ Oradeaצרת האידרוא 
M

.42202< שדוקה ירעש   > שדוקה לאפרתדובע  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  הנליו Vilnaסרת

.42203< ףסוי תרופ   > שדוקה םהרבאתדובע  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ד( ץמ Metzכקת

.42204< השדח הרודהמ   > שדוקה לאקזחיתדובע  ןב  ריאמ  יאבג , "עןבא  םילשורישת

.42205< םולש תבהא  תרודהמ   > שדוקה לאפרתדובע  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  םילשוריעשת

ארקיו42206. שדוקה -  דודתדובע  השמ  "גילאוו , םילשוריעשת

םיכרכ42207.  3 שדוקה -  לאקזחיתדובע  ןב  ריאמ  יאבג , "זןבא  הטיולס Slavutaפקת

םיכרכ42208.  7 שדוקה -  לאפרתדובע  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  םילשורירת

םיכרכ42209.  4 שדוקה -  םהרבאתדובע  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( השרו Warsawסקת

םיכרכ42210.  2 תיבה - > תוביתנ   > שדוקה םהרבאתדובע  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ח( בקעינשת ןורכז 

.422112 הנטק > - עבצא  השודק , ירעש   > שדוקה תדובע 
םיכרכ

לאפר ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  םילשורימשת

םיכרכ42212.  4 שדוקה -  ,תדובע  םולב בקעי -  לאומש  ןב  ןרהא  טור ,
ןהכה "גיכדרמ  םילשוריעשת

שטיוואבוילמ42213. יברה  לצא  שדוקה  רעבודתדובע  םולש  "הןיול , משת

םיכרכ42214.  2 שדחה -  שדוקה  לאפרתדובע  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  הוקלוזרת  Zholkva



םיכרכ42215.  2 הדובע -  תדובע  רואיב  םע  שדוקה  םהרבאתדובע  ןב  המלש  תרדא , ןב 
הילדג םייח  טסילבמצ , "א - ) בשר "ז( םילשוריסשת

תונברקה42216. ףסויתדובע  ןב  ןרהא  ןהכ ,
 - "ג ערת
"ג בוקרטויפ Piotrkowפרת

יולה42217. רישה  יולהתדובע  לאפר  ןב  שריה  הוקלוז Zholkvaיבצ 

ןחלשה42218. תונושתדובע  "א.תוליפת  קרוי New Yorkפרת וינ 

םשה42219. יכדרמתדובע  ןב  לאומש  "גןולאטאמ , יקינולש Salonikaנרת

החמשה42220. םייחתדובע  ןב  יאחוי  "וןויחוא , קרבעשת ינב 

דימתה42221. המלשתדובע  ןב  ודאקרימ  עשילא  "דוייליבאח , ונרוויל Livornoנקת

הליפתה42222. ותדובע 

.42223< ןמית חסונ   > "כ הוי הליפתה ר"ה , יולהתדובע  ריאמ  םיובנריב ,

הרות42224. תחמשו  תוכוסה  גח  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "בגרבנזור , םילשוריעשת

חספה42225. גח  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "זגרבנזור , םילשוריעשת

תועובשה42226. גח  ןתנתדובע  דוד  ןב  ןתנוהי  "אןמיונ , תיליעפשת ןיעידומ 

תוחילסה42227. ימיו  לולא  שדוח  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "אגרבנזור , םילשוריעשת

הכרדה42228. ירעש  םייח -  ןהכהתדובע  םייח  "הלימק , קרבסשת ינב 

םייח42229. בודתדובע  ןושרג  ןב  םייח  "זז"ק , ביבא Tel Avivשת לת 

תישארב42230. םייח -  הידבועתדובע  "פארבג , םילשורישת

הדוהי42231. הדוהיתדובע  "אןיטשנטכיל , עשת

הציב42232. "ט -  וי רודגיבאתדובע  ןב  הירכז  דוד  "חןאמוינ , דווקילסשת

םירופיכה42233. םוי  השמתדובע  םחנמ  "הןפוא , סשת

םיכרכ42234.  2 םירופיכה -  םוי  ןרהאתדובע  ןב  םולש  "דםימואת , םילשוריעשת

ףסוי42235. תרדה  שוריפ  םע  םירופיכה  םוי  יולהתדובע  םהרבא  ןב  ףסוי  "ארלימ , קרבעשת ינב 

םירופה42236. םוי  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "הגרבנזור , םילשוריעשת

בוט42237. םוי  לאינדתדובע  ןב  קחצי  "עזיזע , קרבשת ינב 

הציב ב42238. בוט -  םוי  רודגיבאתדובע  ןב  הירכז  דוד  "אןאמוינ , דווקילעשת

א42239. לאיחי -  קחציתדובע  ףסוי  "משטייד , םילשורידשת

םי42240. לאיחיתדובע  "דדלפרביב , דווקילעשת

באב42241. העשתו  םירצמה  ןיב  ימי  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "טגרבנזור , םילשוריסשת

םירופה42242. ימי  ןתנתדובע  דוד  ןב  ןתנוהי  "פןמיונ , תיליעשת ןיעידומ 

הכונח42243. ימי  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "הגרבנזור , םילשוריעשת

םישודקה42244. םיארונ  םימי  רדנסתדובע  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"בקחצי קרבסשת ינב 

םיכרכ42245.  3 קחצי -  לאויתדובע  קחצי  ןב  סחנפ  ץיבוניבר ,
"דהבזוקיטנאקמ םילשוריסשת

לארשי42246. ףסויתדובע  ןב  לארשי  לאפר  "זיחמק , רימזיא Izmirצת

לארשי42247. ףסויתדובע  ןב  לארשי  ןייטשצראווש ,
"הליוונאז ןימד Frankנרת טרופקנרפ 

לארשי42248. לארשיתדובע  "עןמפנורב , םילשורישת

.42249< ןרהא יבר  תנשמ  ןוכמ   > לארשי ףסויתדובע  ןב  לארשי  לאפר  "פיחמק , דווקילשת

םיכרכ42250.  4 לארשי -  יתבשתדובע  ןב  לארשי  "אןייטשפוה , םילשוריעשת



םיכרכ42251.  2 לארשי -  לאיחיתדובע  ןועמש  "םןמדירפ , םילשורישת

םיכרכ42252.  2 םלשה -  לארשי  יתבשתדובע  ןב  לארשי  "ט,ןייטשפוה , פרת ], וב ' צקומ

.42253< השדח הרודהמ   > רכששי ןהכהתדובע  השמ  ןב  בוד  רכששי  "אםייהנרוט , קרבפשת ינב 

םיכרכ42254.  2 רכששי -  ןהכהתדובע  השמ  ןב  בוד  רכששי  "הםייהנרוט , לשת

הנוהכ42255. גרופשלקינמתדובע  ןהכה  "דםייח  הלשימרפ Przemyslנרת

בבל42256. הדוהיתדובע  ןב  סחנפ  קחצי  "חרסודלוג , קרבמשת ינב 

יול42257. קחציתדובע  ךורב  ןב  בד  םהרבא  "וןיול , קרבלשת ינב 

םיכרכ42258.  2 יול -  בילתדובע  הדוהי  ןב  קחצי  בקעי  ןאמרדור ,
"ץיולה ןדיק Kedainiaiרת

הנשה42259. ידעומ  המלשתדובע  "טיילאפ , םילשוריעשת

ךלמ42260. ריאמתדובע  ןב  באז  והיתתמ  "גלגיטש , קרבסשת ינב 

הרונמ42261. השמתדובע  בקעי  "טןיקרוש  תיליעעשת ןיעידומ 

שדקמ42262. יחתדובע  השמ  "זלולימ , ונרווילנקת

.42263< השדח הרודהמ   > שדקמ הדוהיתדובע  ןב  םחנמ  ונאזנול , "היד  תיליעסשת ןיעידומ 

תוחנמ42264. שדקמ -  ילתפנתדובע  יכדרמ  ןב  הדוהי  "הןמשיילפ , קרבסשת ינב 

"ר>42265. ופד  > שדקמ הדוהיתדובע  ןב  םחנמ  ונאזנול , "גיד  אטשוקלש

שדקמ42266. הדוהיתדובע  ןב  םחנמ  ונאזנול , "ויד  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ42267.  2 שדקמ -  ףסויתדובע  ןב  הדוהי  "זץרפ , ונרוויל Livornoכקת

אשמ42268. המלשתדובע  םחנמ  "לדנבא , שת

אשמ42269. הדוהיתדובע  ןב  םהרבא  "ועשוהי  יקינולש Salonikaרת

.42270< יקלח  > אשמ הדוהיתדובע  ןב  םהרבא  "העשוהי  םילשוריכשת

םיכרכ42271.  3 אשמ -  דודתדובע  השמ  ןב  לאומש  םירפא  "סריאמ , םילשורישת

הרז42272. הדובע  הנתמ -  'תדובע  זיבונופ "נללוכ  קרבשת ינב 

תועובשה42273. גחו  רמועה  תריפס  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "וגרבנזור , םילשוריעשת

דבע42274. רכששיתדובע  ןב  גילז  לאירזע  ןייטשנלרק ,
"זבוד השרו Warsawלרת

םיכרכ42275.  2 הדובע -  ןרהאתדובע  הדוהי  ןב  המלש  - רגולק , "ה כרת
"ז הוקלוז Zholkvaסרת

םיכרכ42276.  3 המלש > - תמכח  תרודהמ   > הדובע ןרהאתדובע  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , םילשורינשת

םינפ42277. ףסויתדובע  ןרהא  "באירול , םילשורימשת

אמוי42278. םינפ -  םנובתדובע  החמש  "ארלימ , םילשוריפשת

הנשה42279. שאר  ףסויתדובע  בקעי  ןב  והילא  ןנחוי  "חגרבנזור , םילשוריעשת

םיכרכ42280.  5 המלש -  הידבועתדובע  המלש  "זרבוסוק , קרבעשת ינב 

לאומש42281. יזרדתדובע  לאומש  יבר  "עתודלות  םילשורישת

א42282. לאומש -  דודתדובע  ךלמילא  ןב  לאומש  ןייטשנבאל ,
"גיולה תיליעעשת ןיעידומ 

שש42283. ןימינבתדובע  ןב  המלש  "הןועמש , םילשורינשת

תודימה42284. ןוקית  ןועמשתדובע  "זןיפוג , "דעשת בח רפכ 

דימת42285. לאפרתדובע  ןב  יבצ  יכדרמ  "גץראווש , קרוי New Yorkישת וינ 

ידוהיה42286. ןדריה  יבצרבע  םהרבא  ןב  לאומש  "הןיילק , פרת



הוהו42287. ןתנרבע  ןרהא  "דןוזלבא , ,פרת הניו

ברעו42288. םולשרבע  םהרבא  "והדוהי , שת

םיכרכ42289.  5 אשדד -  םחנמארבע  סחנפ  ןב  לואש  "ברתלא , םילשוריעשת

"א42290. נת ןילבול Lublinת'.תונורבע תתונורבע 

"ב42291. פת "בתונורבע  פת "ב.תונורבע  ךבנפוא Offenbachפת

תינויטבמס42292. ןרהאתירבע  ןב  השמ  "גןויטבמס , ,שת ביבא לת 

.42293< לארשי תיב   > לארשי יתבשתנוגע  ןב  לארשי  "דןייטשפוה , השרושח

םיאיבנ42294. ותאד  םולשדע  לאירתכ  ןב  ןרהא  "הסייוו , ,צרת טסעפאדוב

ךיחא42295. שורד  לאפרדע  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

הזה42296. לגה  השמדע  ןב  בקעי  "הללה , םילשוריסשת

ןאכ42297. דודדע  "דןמיירפ , שמששח תיב 

ןאכ42298. דודדע  "דןמרייפ , שמששח תיב 

הליש42299. אובי  יכ  סומעדע  "בןקייד , םילשוריפשת

רחשה42300. תולע  תהקידע  ןזור , בידא -  הינודא  "גהידידי , ןויצעסשת רוא 

ןורבחבש42301. לארשידע  תסנכ  ןורבח  "דתבישי  םילשורישח

וביסמב42302. ךלמהש  ןהכהדע  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטנשת

תודעו42303. "בהדע  ישת .תוזונג  "בתוליגמ  םילשוריישת

םיעודי42304. יתלב  סופד  ירפס  לע  הדוהיתויודע  ןב  לאומש  בקעי  "הלגיפש , ןגלשת תמר 

תודימה42305. ןושמשןודע  ןב  קחצי  "חגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

הינידו42306. הירדג  םלושמתודע -  םייח  "דרדיו , "דשח מח

םיכרכ42307.  4 - תודעתודע -  "ו שת
"ח םילשורישת

ןרהא42308. יבצתודע  קחצי  ןב  ןרהא  "דרטסוש , םילשורינשת

םיכרכ42309.  3 שיא -  ךורבתודע  ןב  ליא  "אאגרש , םילשוריפשת

ףסוהב42310. ףסויתודע  "זרקשאלא , דולנשת

ףסוהיב42311. קחציתודע  ןב  ףסוי  "וןיזור , הנליו Vilnaכרת

ףסוהיב42312. יולהתודע  ןתנ  ןב  בקעי  "דריפס , ץנימ Mainzלרת

ףסוהיב42313. דודתודע  "גתודומח , ןויצעסשת רוא 

ןמיתב42314. ןמזה  תורוק  ףסוהיב -  השמתודע  ןב  ףסוי  יולה , "דקחצי  םילשוריסשת

ףסוהיב42315. דודתודע  ןב  ףסוי  "דחפאק  םילשוריסשת

ףסוהיב42316. קחציתודע  ןב  באז  ףסוי  "בקינזלז , םילשוריסשת

ףסוהיב42317. הנויתודע  "ארודופ , םילשורימשת

םינתיאה42318. חריל  ץינ  ' זיו יגהנמ  ףסוהיב -  רזעלאתודע  רגרבניו ,

ףסוהיב42319. לארשיתודע  ןב  ףסוי  "בלקוס , םילשוריסשת

םיכרכ42320.  2 ףסוהיב -  םייחתודע  והילא  ןב  ףסוי  - סיקוק , "ו נרת
"ג הנליו Vilnaערת

םיכרכ42321.  2 ףסוהיב -  קחציתודע  ןב  ףסוי  - ונינשומלא , "א עת
"ג אטשוק Istanbulצת

םיכרכ42322.  2 ףסוהיב -  ףסויתודע  "גרפוס , צרת



םיכרכ42323.  2 ףסוהיב -  םייחתודע  ףסוי  ןומאס , "סןבא  ונרוויל Livornoקת

םיכרכ42324.  2 ץינזיו > - יגהנמ   > ףסוהיב ןבתודע  שירעב  בד  רכששי  ףסוי  רגרבנייו ,
הנוי "ברשא  קרבסשת ינב 

קחציו42325. ףסוהיב  םחנמתודע  לאירבג  "ביקחצי , "דפשת מח

ףסויב42326. יולהתודע  רזעילא  ןב  ףסוי  "אאגניטיא , ךבצלוז Sulzbachקת

.42327< השדח הרודהמ   > ףסויב יולהתודע  רזעילא  ןב  ףסוי  "באגניטיא , םילשוריסשת

ףסויב42328. ןורכזתודע  "הץבוק  קרבעשת ינב 

בקעיב42329. םהרבאתודע  ןב  בקעי  ןוטוב , יקינולש Salonikaת"פיד 

בקעיב42330. והילאתודע  ןב  ריאמ  בקעי  "טןאמליפש , בובל Lvovלרת

בקעיב42331. ףסויתודע  ןב  בקעי  "גיערדא , הכנלבזכישת  Casablanca

בקעיב42332. בקעיתודע  "ווגודריב , םילשורינשת

םיכרכ42333.  2 בקעיב -  קחציתודע  ןב  בקעי  "אינוליש , םילשוריסשת

םיכרכ42334.  3 בקעיב -  ילתפנתודע  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "בסנייר , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ42335.  2 בקעיב -  םולשתודע  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ערפוס , םילשורישת

לארשיב42336. רכששיתודע  ןב  םהרבא  "דןרטש , לואירטנומ Montrealשת

תורטשו42337. דודתודע  יכדרמ  "טןהכ , םילשורימשת

םייח42338. םייחתודע  ףסוי  "דרנרו , םילשוריסשת

הדנ42339. ףסוי -  רודגיבאתודע  ןב  ףסוי  "זבוינוי , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ42340.  2 בקעי -  ןאמפקתודע  לאיתוקי  ןב  "חבקעי  ואנה Hanauפש

םיכרכ42341.  2 לארשי -  )תודע  ךרוע  ) םהרבא 1978לאטש ,

ףסאל42342. בקעיתודע  ןב  רדנס  םהרבא  "זבוצמנ , קרויטשת וינ   New York

ףסויל42343. - תודע  דוד לאומש  ןב  בוד  ךורב  ץיבוביל ,
( ךרוע  ) ףסוי "זסיל , םילשוריסשת

בקעיל42344. רזעילאתודע  בקעי  קרבאנהכ , ינב 

לארשיל42345. ךונחתודע  לארשי  ןב  בקעי  "ברגידרו , ביבאכשת לת 

לארשיל42346. יולהתודע  ןושרג  ןב  לארשי  "טגרבנזור , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשיל42347. סומינולקתודע  ןב  קציא  לדנאה , סילנוט 
"והדוהי כרת

.42348< ןויח הימחנ  דגנ   > לארשיל בקעיתודע  לארשי  ןב  השמ  "דזיגאח , םדרטשמאעת
Amsterdam

לארשיל42349. קחציתודע  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  טרופאפר ,
"טןהכה הבלסיטרב Bratislavaצקת

לארשיל42350. בילתודע  ןב  המלש  "ירנסלפ , ואלסרב Breslauרת

הכונח42351. לארשיל -  םייחתודע  "דגיו , עשת

םימעלו42352. לארשיל  ןושרגתודע  ןב  לדנמ  םחנמ  "ושורפ , םילשורישת

.423531 ןשושל -  תידוהיתודע  תוגהלו  הכלהל  "ההמיב  שמשמשת תיב 

תורפסמ42354. םהרבאתודע  "ללאטש , םילשורישת

םיכרכ42355.  2 השמ -  השמתודע  "ויערד , הוקתנשת ינג 

הנמאנ42356. היראתודע  הדוהי  םימואת , - "גלקנרפ ואסד Dessauעקת

הנמאנ42357. הרותלתודע  הובג  שרדמ  - תיב  "ו ןיעידומסשת

םיכרכ42358.  2 הנמאנ -  )תודע  ךרוע  ) ןהכה והילא  "הקנומ , םילשורילשת



םיכרכ42359.  18 ינרות -  ץבוק  - ץבוקתודע  "ז משת
"ה םילשורינשת

לאומש42360. ןמלזתודע  לאומש  "נשריה , םילשורישת

ןנובתא42361. םירפאךיתודע  המלש , "זרוכב  דודשאעשת

םינבר42362. לש  םיבתכמןתודע  "וץבוק  ןילקורבמשת

טגה42363. והילאידע  לארשי  דווקילעשתלקסד ,

בהז42364. רהוזידע  "גבורובז , רוזאעשת

םיכרכ42365.  2 בהז -  ןבוארידע  ארזע  "זרוגנד , םילשורימשת

םינג42366. ןהכהןדע  רזוע  ןב  דוד  לליה  "אשווירט , השרו Warsawנרת

םדקמ42367. לאומשןדע  ןב  השמ  לאפר  ספ Fezת"שזאבלא ,

.42368< בל חמשי  תרודהמ   > םדקמ לאומשןדע  ןב  השמ  לאפר  "אזאבלא , םילשוריעשת

םימלוע42369. לאיחיןדע  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  ץינסוז ,
"ח,לכימ ,מרת אשראוו

ןויצ42370. לאקזחיןדע  רשא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,
"זיולה טשת

ןאצ42371. יבצירדע  אבא  "הןאמיינ , רומיטלובמשת

א42372. בקעי -  אגרשתדע  ןב  בקעי  - יקסבוקרטויפ , "ד צרת
םילשורית"ש

םיכרכ42373.  8 בקעי -  יכדרמתדע  םוחנ  ןב  בקעי  "בבולרפ , םילשורימשת

םיכרכ42374.  2 וזעמ -  בקעיתדע  ןב  קחצי  םהרבא  "בבאלכ , םילשוריעשת

םיכרכ42375.  2 םיקידצ -  רדנסכלאתדע  ןב  יול  לאכימ  "טןוזניקדור , םילשוריישת

תומימת42376. ןוא  לדנמטייקכילרהע  "חםחנמ  םילשורילשת

םשה42377. "טםתרמשנודבוע  "דעשת מח

ןרהאד42378. ןמלזאדבוע  המלש  "ברפייל , פשת

םיכרכ42379.  2 ןרהאד -  ןהכהאדבוע  ןועמש  ןב  והילא  "דרגרבנייטש , םילשורינשת

םיכרכ42380.  4 יול -  יברד  ןהכהתודבוע  דוד  בקעי  "פץיבוניבר , "דשת מח

םיכרכ42381.  4 תוגהנהו -  ךלמילאתודבוע  ןב  ףסוי  ןועמש  "טרלמ , םילשורינשת

לוחד42382. היננחןידבוע  ןב  לאירוצ  "דןויחוא , דעלאעשת

חרוא42383. הווסלראקמרבוע  ריאמ  ןב  "גןועמש  אורסלראקכקת

חרוא42384. ןילבולמרבוע  הדוהי  ןב  ילתפנ  "הבקעי  הטנלג Galantaפרת

םייח42385. תוחרא  ךותמ  חרוא -  ןברבוע  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "בןימינב עשת

רפוסל42386. בקעירבוע  ןב  השמ  "וללה , םילשוריעשת

םיכרד42387. ןרהאירבוע  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

לחר42388. ךורבבגוע  תב  לחר  "גוגרופרומ , ,שת ביבא לת 

והילא42389. יולהתגוע  והיעשי  ןב  והילא  "כףוסור , קרוישת וינ   New York

והילא42390. השמתגוע  ןב  והילא  "צלארשי , ונרוויל Livornoקת

יח42391. יבא  דלוונירגדוע  םייח  יבא )  ) םהרבא "דרכזל  םילשורישח

יח42392. וניבא  "מדוע  "השח ןיסנוקסיוועשת

יח42393. םולשבא  ןהכהדוע  רזעילא  "הרשיפ , םילשוריעשת

הדוהיל42394. תאז  הדוהידוע  "דןפשנירג , םילשורינשת



םיכרכ42395.  3 דעומל -  ןוזח  םחנמדוע  לאפר  ןב  קיזייא  קחצי  רנגו ,
"עםוחנ דווקילשת

ללה42396. ינינע  הלס -  ךוללהי  - דוע  רזעילא םולש  ןויצ  ןב  רסאוושירפ ,
עשוהי דוד  "הןטרגנזור , נשת

יח42397. ףסוי  לארשידוע  ןב  יכדרמ  השמ  "ייקסנישוד , םילשורישת

יח42398. ףסוי  ןורכזדוע  "טרפס  םילשורימשת

באב42399. העשתל  רוזחמ  יח -  ףסוי  .זדוע  " סשת .םילשורי  "ז.תוליפת  םילשוריסשת

תוכלהה42400. קלח  םג  ללוכ  הנשי > הרודהמ   > יח ףסוי  והילאדוע  ןב  םייח  "עףסוי  רת

יח42401. ףסוי  לדנמדוע  םחנמ  "בץילרג , םילשורימשת

יח42402. ףסוי  )דוע  ויתודוא  ) ףסוי "בירצומ , "דעשת מח

יח42403. ףסוי  באטחדוע  ףסוי  יבר  תיליערכזל  רתיב 

יח42404. ףסוי  ףסוידוע  "דיבוקלא , "דשח מח

םיכרכ42405.  2 יח -  ףסוי  והילאדוע  ןב  םייח  - ףסוי  "ז ישת
"ח ישת

םיכרכ42406.  8 יח -  ףסוי  .הדוע  " סשת .םילשורי  "ה.תוליפת  םילשוריסשת

יח42407. קחצי  םייחדוע  ףסוי  יח  קחצי  "אילארשי , הנביעשת

יח42408. ינב  ףסוי  לארשי  השמדוע  ןב  ןרהא  "גקיצייבולוס , וגקישנשת

רכוז42409. םחנמינדוע  סחנפ  הפיח2000ץיבולביפ ,

א42410. ינרותזוע -  תע  "דבתכ  םיבלעשנשת

הרות42411. אלא  זוע  ןיא  קודצזוע -  ןב  יכדרמ  "הסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

א42412. היחתו -  הנומא  ןהכהזוע  םהרבא  "ס , "נלב תוביתנשת

הרואב42413. הנויזוע  קחצי  ןב  םהרבא  דוד  "טןמרהא , םילשוריעשת

רדהב42414. הנויזוע  קחצי  ןב  םהרבא  דוד  "זןמרהא , םילשוריעשת

א42415. הרואו -  "בץבוקזוע  חרפתסשת

הרואו42416. הדוהיזוע  לאיזוע  ןב  בקעי  םייח  "סץליפ , קרבשת ינב 

תוירוה42417. תועובש ע"ז  א -  רדהו -  המלשזוע  ןב  לאומש  הליבא , "ויד  ונרוויל Livornoטרת

םיכרכ42418.  2 רדהו -  ןועמשזוע  ןב  ןבואר  דוד , "דןב  םילשורימשת

השובל42419. רדהו  יבצזוע  םהרבא  ןב  והילא  חספ  "דקלפ , םילשוריסשת

.42420< תילגנאב  > השובל רדהו  יבצזוע  םהרבא  ןב  והילא  חספ  "חקלפ , דהסטייגנשת

תשבל42421. רדהו  ןומימזוע  "דהכלמ , ןולקשאשח

הוונעו42422. לאגיזוע  "דלאירא , ןיפסיחנשת

חלשו42423. לאומשזוע  ןב  םייח  "דץיבוקרמ , םילשוריעשת

םיכרכ42424.  2 תראפתו -  תיליעזוע  ןיעידומ  זוע  לדגמ  "וללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

הדוהי42425. ףסאזוע  "דיול , "דשח מח

א42426. בקעי -  םולשזוע  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ערפוס , םילשורישת

תועושי42427. ףסויזוע  ןב  הידעס  "חיוארפ  םילשורילשת

םיכרכ42428.  3 ךב -  ול  היראזוע  הדוהי  ןב  ןד  םחנמ  "חסלזיימ , םילשוריסשת

םיכרכ42429.  2 ומעל -  יזועזוע  "זהציווש , הנויעשת רפכ 

החטבמ42430. "לזוע  גס ביל  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש 
"דיוסדמ םדרטשמאצת

Amsterdam



ךלמ42431. ןבזוע  ןמלז  המלש  םירפא  טוגנייוו ,
בוד "גלאכימ  השרו Warsawסרת

ךלמ42432. דודזוע  בקעי  ןב  דג  חנ  "יביורטנייוו , שת

ךלמ42433. לאגיזוע  "אלאירא , ןיפסיחעשת

ןגמו42434. עישומו  םייחרזוע  דוד  "דשייע , "דשח מח

לארשי42435. בילרזוע  הדוהי  ןב  לארשי  "ולבל , בולקש Shklovמקת

םיכרכ42436.  4 לארשי -  ןהכהרזוע  לאירוא  םהרבא  "ורגיבליז , םילשוריעשת

רוא42437. והילאהטוע  ןב  הדוהי  ןויצ  - ןב "גץיבוקרב , הנליו Vilnaרת

לארשי42438. לאינדרטוע  ובא , "הןב  "דעשת מח

הראפתב42439. לארשי  ןהכהרטוע  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטעשת

הראפתב42440. לארשי  קחצירטוע  ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרבאה ,
יולה "אקיזייא  םילשוריעשת

הראפתב42441. לארשי  הקברורטוע  והיתתמ  תיב  "וללוכ  תיליעעשת רתיב 

וירוענב42442. שדחהלוע  בושיה  לאימע -  ברה  - תבישי  "א עשת

תווצמו42443. הרות  )לוע  םיכרוע  ) ללה ןמ , לאגי -  "עינמחנ , "דשת מח

השדח42444. בוטהלוע  םוי  ןב  םייח  הירזע  "חיטיניווגנאס , ונרוויל Livornoצקת

.42445' הל המלשהלוע  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

הפיל42446. םייחהלוע  ןב  אבא  םהרבא  לארשי  רגירק ,
"אבאז בוקרטויפ Piotrkowערת

רבדמה42447. ןמ  יבצהלוע  ןב  םהרבא  "בלברא , םילשוריעשת

רבדמה42448. ןמ  תימיהלוע  "התבישי  םילשורימשת

המימת42449. ןהכההלוע  םהרבא  ןב  ךורב  קחצי  "גלשיפ , םילשוריסשת

ןויצ42450. השמילוע  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "זיקצדורוה , ביבא Tel Avivשת לת 

רשאתוללוע42451. "ןרזייו , ביבאשת לת 

השמתוללוע42452. ןב  ןבואר  "זתוילגרמ , ,שת םילשורי

היראתוללוע42453. "אבדניבא , היקלחנשת תיב 

םירפא42454. ריאמתוללוע  ןב  לאומש  "דץטינייר , ערת

םירפא42455. יולהתוללוע  ןמלז  םירפא  "וגרבנזייא , רומיטלובסשת

םירפא42456. םחנמתוללוע  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"ושונאמ בובל Lvovמרת

הישפנל42457. אניד  שניא  דיבע  םירפא -  ךורבתוללוע  םהרבא  תיליעןמדוג , ןיעידומ 

םירפא42458. ןהכהתוללוע  חילצמ  ןב  םירפא  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םירפא42459. שיפסייותוללוע  םירפא  דליה  לש  "הורכזל  םילשוריסשת

םיכרכ42460.  3 םירפא -  ןרהאתוללוע  ןב  םירפא  המלש  םדרטשמאת"עץישטנול ,
Amsterdam

לארשי42461. לאירזעתוללוע  ןב  הירא  לארשי  יקסבלשוק 
חנ "טגילעז  םילשוריכשת

לאומש42462. ןרהאתוללוע  ןב  אקלמש  לאומש  שביוט ,
"עהשמ שת

דחא42463. יולהםלוע  יבצ  םהרבא  "וץיבוניבר , ביבאלשת לת 

דחא42464. בוזירטסמםלוע  קחצי  ןב  לשיפ  "רזעילא  הוקלוז Zholkvaסקת

רורב42465. בוזירטסמםלוע  קחצי  ןב  לשיפ  "רזעילא  הוקלוז Zholkvaסקת



עקוש42466. ןטק  םלועו  הלוע  לודג  ריאמםלוע  ןב  בקעי  "בןוזניבר , קרב Bene Berakישת ינב 

םישוריפל42467. שרדמ  לודגה -  בוזירטסמםלוע  קחצי  ןב  לשיפ  "סרזעילא  הוקלוז Zholkvaקת

אבה42468. םלוע  הזה  החמשםלוע  "דזר , םילשוריסשת

בשל42469. רוא  רושעל - ) תשש  ןיב   ) תודידיה המלשםלוע  םילשוריהבלוו ,

הבישיה42470. השמםלוע  ןב  ךורב  "טשרוח , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ42471.  2 הבשחמה -  הדוהיםלוע  בקעי  ןב  ריאמ  "ויריאמ , הילגנאסשת

חצנה42472. ןרהאםלוע  "טיאכז , םילשורינשת

ךופה42473. בוזירטסמםלוע  קחצי  ןב  לשיפ  "רזעילא  הוקלוז Zholkvaסקת

ךופה42474. םהרבאםלוע  "וונאלאטאק , םילשורישת

ןטקה42475. בקעיםלוע  ןב  ףסוי  קידצ , - "דןבא גיצפיל Leipzigירת

תונברקה42476. יבצםלוע  "זדלפניא , םילשוריעשת

שטיוואבוילמ42477. יברה  לש  ותנשמב  האופרה  קחציםלוע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ךרוע  ) םחנמ ןמרה , "ג - "דעשת בח רפכ 

רקשה42478. ןרהאםלוע  ןב  קחצי  המלש  "ודלפנייש , יקוולימ Milwaukeeצרת

א א42479. הרותה -  הרותהםלוע  "יםלוע  קרוי New Yorkשת וינ 

הרותה42480. הרותהםלוע  זועמ  "ות"ת  קרבסשת ינב 

םיכרכ42481.  2 הרותה -  םילשוריבםלוע  "ב  הראד - םיליעפ  "ג לשת
"ו לשת

םיכרכ42482.  2 הרותה -  ןרהאםלוע  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריעשת

םיכרכ42483.  3 הישותה -  בילםלוע  הירא  ןב  ךונח  השמ  - ןייטשרב , "ז צרת
"י ןודנול Londonשת

םיכרכ42484.  3 תוליפתה -  והילאםלוע  "חקנומ , טרופקנרפצרת

ןוקתה42485. לאירזעםלוע  ןב  יכדרמ  "ט,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

ואולמו42486. קחציםלוע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "ד;עשת מח

שדח42487. רשאםלוע  "חידאבע , םילשוריעשת

ךופה42488. םלוע  שדח  המלשםלוע  ןב  םהרבא  "טגרובמאה , ןודנול Londonמקת

הנבי42489. דסח  בדםלוע  השמ  ןב  םנוב  החמש  "גןייטש , קרבמשת ינב 

הנבי42490. דסח  השמםלוע  לאומש  ןב  םהרבא  "חיקסלובוט , קרבמשת ינב 

םיכרכ42491.  9 הנבי -  דסח  ךונחםלוע  ןב  בד  רכשי  "טגרבנזור , הינתננשת

רתוי42492. הפי  ביילםלוע  קחצי  "בןייוודנרב , דודשאעשת

םיכרכ42493.  2 היישע -  ןבםלוע  ביל  הדוהי  בקעי  טיילגרבליז ,
"איתבש השרו Warsawערת

ןטק42494. םהרבאםלוע  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "זיקיר , הרמ Satu Mareפרת וטס 

.42495< ןרהא קחצי  תשירפ   > ןטק םהרבאםלוע  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "ז,יקיר , ,לרת םילשורי

הריצי42496. לש  "דןורכזםלוע  םילשורינשת

אבא42497. לש  סחנפומלוע  "דרלימ , םילשורימשת

םיכרכ42498.  2 דיסח -  לש  ןימינבומלוע  לארשי  ןב  ךורב  "ארנפג , קרבסשת ינב 

קידצ42499. לש  ןמלסומלוע  ןב  ןויצ  ןב  "ויפצומ , םילשורילשת

.42500< השדח הרודהמ   > קידצ לש  ןמלסומלוע  ןב  ןויצ  ןב  "דיפצומ , םילשורישח

ונימיב42501. תויהתו  תוליאשב  םירוריב  םהרבאתומלוע -  ריאמןומולס , תיב 



םירימט42502. חספתומלוע  "זסוכראמ , ביבא Tel Avivישת לת 

וברחש42503. דודתומלוע  ןב  ףסוי  "ארגרבנייש , םילשורימשת

א42504. רהוט -  לש  ירואתומלוע  לאכימ  "ארפוס , קרבסשת ינב 

קחצי42505. תודלות  הלאו  םילודג -  לש  .יםמלוע  "ל , "טגס קרבנשת ינב 

םיכרכ42506.  2 לאומשונמלוע -  "בןמגרא , "דנשת מח

ןרהא42507. שובייפתלוע  לאוי  ןב  גילז  "גןרהא  ךבנפוא Offenbachצת

"ש42508. יא רזעילאתלוע  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"טםחורי םילשורינרת

הדנ א42509. שיא -  והיעשיתלוע  םהרבא  "בדלפשריה , קרבעשת ינב 

םיכרכ42510.  4 שיא -  השמתלוע  ןב  הדוהי  הירא  "דינאברש , םילשוריעשת

םיכרכ42511.  3 שיא -  ףסויתלוע  לארשי  ןב  הירא  "עןמדירפ , םילשורישת

םיכרכ42512.  5 רקבה -  הדוהיתלוע  יכדרמ  ןב  חספ  "פץברק , שת

שדחה42513. ןתנתלוע  ילתפנ  ןב  בקעי  םייח  ץינימוד ,
"געטנ הלשימרפ Przemyslלרת

שדחה42514. .טתלוע  " ירת .שדוח  שאר  ברע  .תוליפת 
"טהנליו הנליו Vilnaירת

שדחה42515. הברתלוע  .ח ג' " שת .רודיס  "ח.תוליפת  הבר Djerbaשת ג'

שדוחה42516. םהרבאתלוע  ןב  רזעילא  ןמלק  לקנרפ ,
"יאבא ביבא Tel Avivשת לת 

ןטק42517. רופיכ  םוי  שדוחה -  ףסויתלוע  ןב  לדנוז  "הךונח  קרבעשת ינב 

םיכרכ42518.  7 שדוחה -  ינרותתלוע  "חץבוק  לשת

לגרה42519. הברתלוע  .ה ג' " שת .רוזחמ  "ה.תוליפת  הברשת ג'

ושדחב42520. שדח  רזעילאתלוע  "דלאיתשק , "דשח מח

שדוח42521. ינרותתלוע  - ץבוק  "ט שת
"א סירפ Parisישת

םיכרכ42522.  6 שדוח -  דודתלוע  ןב  רזעלא  - סלקלפ , "ה מקת
"ס גרפ Pragueקת

םיכרכ42523.  3 שדוח -  רזעלאתלוע  ןב  יניס  - ריפס , "ז רת
"א השרו Warsawכרת

הרודהמ42524.  > בוט רשבמ  דוד , תבהא  ינש , שדוח  תלוע 
< דודהשדח ןב  רזעלא  "וסלקלפ , ןילקורבעשת

ףסוי42525. יולהתלוע  םייח  ןמטיו , קחצי -  "וןמטיו , דווקילעשת

ףסוי42526. לאומשתלוע  ןב  םייח  ףסוי  "עיאכז , תיליעשת רתיב 

קחצי42527. תודלות  קחצי -  ןמלזתלוע  לאיתוקי  ןב  קיזייא  קחצי 
"גקצולופמ בולקש Shklovסקת

קחצי42528. קחציתלוע  יבצ  "טפנש , Drogobychנרת ץיבוהורד '

אנינת42529. הרודהמ  קחצי -  דורגונראטמתלוע  היעשי  ןב  "בקחצי  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

ןיקיזנ42530. םישנ  תומוקמ  יארמ  קחצי -  )תלוע  ורכזל  ) יולה ןמלק  ןב  קחצי  "ואדנל , "דעשת מח

םיכרכ42531.  2 קחצי -  ילתפנתלוע  ןב  קחצי  "הינויצ , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ42532.  3 קחצי -  עשוהיתלוע  ןב  "וקחצי  גרפ Pragueסש

םיכרכ42533.  3 קחצי -  םיסינתלוע  ןב  קחצי  "טיבאצר , קרבמשת ינב 

םיכרכ42534.  2 קחצי -  יבצתלוע  ןב  קחצי  "גרטסלא , םילשוריסשת



םיכרכ42535.  14 קחצי -  יולהתלוע  ןמלק  ןב  קחצי  "אאדנל , םילשוריפשת

םחורי42536. המלשתלוע  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"דבקעי םילשוריישת

םיכרכ42537.  6 ןהכ -  הדוהיתלוע  ןב  ךונח  "גןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ42538.  3 םינהכ -  ןבתלוע  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"חלואש קרבעשת ינב 

דעומ42539. שובילתלוע  הדוהי  ןב  המלש  "טץינימוד , בוקרק Cracowפרת

השמ42540. ריאמתלוע  רזעילא  ןב  השמ  "הרנייו , תיליעעשת ןיעידומ 

חנ42541. יולהתלוע  חספ  ןב  חנ  "זלגס , ביבא Tel Avivשת לת 

היאר42542. ליפאקתלוע  השמ  ןב  הירא  "נסייוו , קרבשת ינב 

הלועה42543. תרות  רואיב  םע  רדסה  ליל  ינמיס  לע  היאר  - תלוע  ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
יכדרמ השמ  ןב  עשוהי  ריאמ  "חסנגמ , םילשוריעשת

תבש42544. לאויתלוע  ביעוש , - "זןבא היצנו Veniceלש

תבש42545. ןתנתלוע  ילתפנ  ןב  בקעי  םייח  ץינימוד ,
"בעטנ הלשימרפ Przemyslלרת

א42546. תבש -  בקעיתלוע  "הןעברגצנאלפ , ןילקורבכשת

תבש42547. הברתלוע  .ו ג' " שת .רודיס  "ו.תוליפת  הבר Djerbaשת ג'

תומש42548. תישארב , תבש -  קחציתלוע  לאירוא  "הלארה , םילשוריעשת

תבש42549. ןרהאתלוע  ןב  םייח  םהרבא  "דהטאר , קרבעשת ינב 

.42550< םולש תבהא  תרודהמ   > תבש ךורבתלוע  ןב  השמ  "טונינשומלא , םילשוריעשת

םיכרכ42551.  2 תבש -  ךורבתלוע  ןב  ביל  הדוהי  השמ  "זץיבוניבר ,' נשת

םיכרכ42552.  5 ודעומב -  דעומו  ותבשב  תבש  ףסויתלוע  "דלמיוב , "דשח מח

םיכרכ42553.  2 יחיש -  ריאמתלוע  "טלטיבא , םילשורינשת

המלש42554. שריהתלוע  יבצ  ןב  ןמלז  המלש  "עץישפיל , השרו Warsawרת

המלש42555. איחיתלוע  ןב  המלש  "דיחידב , קרבנשת ינב 

המלש42556. רלימ ז"לתלוע  המלש  יבר  "גתחפשמ  "דסשת מח

.42557< תרעומ הרודהמ   > םיחבז המלש  שריהתלוע  יבצ  ןב  ןמלז  המלש  "אץישפיל , םילשוריעשת

םיכרכ42558.  3 המלש -  לארשיתלוע  רוא  "טתבישי  משת

.425592 השדח - > הרודהמ   > תוחנמ םיחבז  המלש  תלוע 
שריהםיכרכ יבצ  ןב  ןמלז  המלש  "עץישפיל , םילשורישת

לאומש42560. דודתלוע  ןב  ביל  לאומש  "גרדיוק , גרפפקת  Prague

לאומש42561. ןימינבתלוע  ןב  לאומש  "זןיקסאב , כשת

לאומש42562. דודתלוע  ןב  לאומש  "וןיטנרולפ , יקינולש Salonikaלקת

לאומש42563. לאומשתלוע  "היקסנבילט , םילשוריעשת

לאומש42564. לאומשתלוע  "אסייו , קרבפשת ינב 

םיכרכ42565.  2 לאומש -  ףסויתלוע  ןב  לאומש  "איקסנאטרביז , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ42566.  2 לאומש -  יכדרמתלוע  ןב  לאומש  "טיטרופנוק , Salonikaנקת יקינולש

םיכרכ42567.  5 לאומש -  השמתלוע  ןב  לאומש  "בןטיבא , םילשוריעשת

םיכרכ42568.  2 לאומש -  לאומשתלוע  "ברנזור , םילשוריעשת

תבש42569. תלוע  דימת -  אקארקמתלוע  ףסוי  ןב  "אלאומש  םדרטשמאמת
Amsterdam



דימת42570. שריהתלוע  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "באריפש , הבלסיטרב Bratislavaפרת

דימת42571. ףסויתלוע  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריסרת

דימת42572. םרמעתלוע  ןב  השמ  "גדלאוונירג , טספדוב Budapestשת

דימת42573. בקעיתלוע  ןב  השמ  "אהדליבלא , היצנו Veniceסש

.42574< םולש תבהא  תרודהמ   > דימת ףסויתלוע  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשורינשת

דימת42575. ונרווילתלוע  .ז  " מרת .רודיס  "ז.תוליפת  ונרוויל Livornoמרת

הרהטה42576. רזעילאקמוע  ןב  סחנפ  "בדניו , םילשוריעשת

םיכרכ42577.  3 הכלה -  םנובקמוע  לאומש  ןב  ןאמלפוק  "חבקעי  בוקרק Cracowנש

.42578001-135 טשפה -  דודקמוע  ןב  ףסוי  אביקע  - יול , "ה עשת
"ח םילשוריעשת

טשפה42579. קחציקמוע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , פשת

םיכרכ42580.  3 טשפה -  רדנסכלאקמוע  ןב  יבצ  ירוא  ןונ , "טןב  םילשוריסשת

םיכרכ42581.  8 טשפה -  לרעבקמוע  בוד  םילשורילאינראק ,

.425822 תוחיש -  יטוקיל  "י ע"פ  שרב םינויע  טשפה  קמוע 
"דץבוקםיכרכ "דשח מח

סחנפ42583. תירב  תיברה -  רזעילאקמוע  ןב  סחנפ  "טדניו , םילשוריסשת

םיכרכ42584.  3 אנידד -  "גץבוקאקמוע  םילשוריסשת

האצוהד42585. קחציאקמוע  לארשי  םילשוריןמרביל ,

"ב42586. עשת המלש - > תמר   > השרפד השרפדאקמוע  אקמוע  "בתונוילג  םילשוריעשת

םיכרכ42587.  13 השרפד -  השרפדאקמוע  אקמוע  "אתונוילג  תיליעעשת ןיעידומ 

ןיטיג42588. אתתעמשד -  רזעילאאקמוע  "דרוצנמ , שח

דיקפמהו42589. ןיזחוא  םינש  אתתעמשד -  לארשיואקמוע  ןרהא  "טתיב  תיליעעשת רתיב 

ףעתסמהו42590. הנשמ  םחל  תוצמ  אתתעמשד -  הדוהיאקמוע  "פץישפיל , םילשורישת

םיכרכ42591.  4 אתתעמשד -  רגיאאקמוע  אביקע  יבר  "אללוכ  קרבסשת ינב 

םיחספ42592. יברע  קרפ  הכלה -  לש  השמהקמוע  ןב  והילא  קחצי  "עןמסטש , םילשורישת

םיחספ42593. יברע  קרפ  הכלה -  לש  והילאהקמוע  קחצי  "אןמטסוש , םילשוריפשת

םיכרכ42594.  2 הכלה -  לש  המלשהקמוע  ןב  הדוהי  דוד  "אןייטשרוב , םילשוריפשת

םיכרכ42595.  4 הרותהרמוע -  לעפמ  - ףסאמ  "ו טשת
"ך ביבא Tel Avivשת לת 

החכשה42596. בקעירמוע  ןב  םהרבא  "חןושיבג , ונרוויל Livornoקת

הפונתה42597. לודזורמרמוע  לארשי  רזעלא  "וןאמסטוג , בובללרת  Lvov

הפונתה42598. המלשרמוע  ןב  רומע  "בלובטיבא , םילשורינשת

הפונתה42599. בילרמוע  הירא  "זאריפש , םילשוריעשת

אעיצמ42600. אבב  הפונתה -  דודרמוע  יכרד  "טתבישי  קרבעשת ינב 

ןמ42601. לשיפרמוע  םירפא  ףסוי  ןב  ריאמ  "בגרבמונ , השרו Warsawערת

םהרבא42602. ףסויגנוע  ןרהא  ןב  םהרבא  םילשורית"שקרוכט ,

תבשל42603. םייח  לאומשגנוע  ףסוי  ןב  םייח  "חרטנרלג , 'סרת ץקנומ  Mukachevo

.42604< שורד  > בוט םוי  ןבגנוע  ןאמפיל  בוט  םוי  לאפר  ןירפלייה ,
"ולארשי בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ42605.  3 "ת - > וש  > בוט םוי  ןבגנוע  ןאמפיל  בוט  םוי  לאפר  ןירפלייה ,
"מלארשי הנליו Vilnaרת



תבשל42606. יכדרמגנוע  ןב  היתתמ  'י , "גגרג םילשוריערת

בוט42607. םויו  תבשל  ןהכהגנוע  הדוהי  "חןיבר , םילשורילשת

טפשמ42608. דודגנוע  ןב  ןבואר  "ביחנד , קרבפשת ינב 

תבש42609. בילגנוע  הירא  הדוהי  ןב  יתבש  "וןייפ , םילשוריטשת

תבש42610. יבצגנוע  "אץיבוריאמ , ןודנולישת

תבש42611. ןבגנוע  רתלא  ןב  יבצ  םירפא  יקסבוקארק ,
"וןויצ כשת

תבש42612. אטפאמגנוע  ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "אןרהא  בובלכרת  Lvov

תבש42613. םירפסגנוע  "וטקל  םילשורינרת

.42614< השדח הרודהמ   > תבש ןהכהגנוע  שריה  יבצ  ןב  "חןרהא  סשת

תבש42615. םייחגנוע  רואיל  "סשמש , םילשורישת

תבש42616. דודגנוע  "דאריפש , םילשוריכשת

תבש42617. ןרהאגנוע  "דיאכז , םילשוריעשת

םיכרכ42618.  3 תבש -  עשוהיגנוע  ןב  ןבואר  םהרבא  כ"ץ ,
ןהכה "דיקשאה  ךבצלוז Sulzbachמת

םיכרכ42619.  2 תבש -  םולשגנוע  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "זןאמטוג , צרת

םיקושע42620. קחציהנוע  ןב  ישיבא  "חינרהט , םילשוריסשת

םימשה42621. לדנמףוע  םחנמ  בקעי  "פףייטש , שת

םיליאה42622. רפוע 

וניע42623. לטםצוע  "דןהכ , ןולוחשח

אחישמד42624. יולהאבקוע  בוד  לארשי  ןב  םולש  "גןיילק , טספדוב Budapestפרת

םירה42625. הדוהירקוע  לאומש  "אןומולס  דעלאעשת

סחנפהרוע42626. יכדרמ  "דץייט , טעבזילאשח

תוכרב42627. ידובכ -  הרועהרוע  "הץבוק  דווקילעשת

םיכרכ42628.  2 ידובכ -  דודהרוע  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת

םיכרכ42629.  5 ידובכ -  לארשיהרוע  ןב  םינוב  החמש  יקסנידנול ,
"חדוד דווקילעשת

ןשית42630. המל  םשהרוע  "עםוליעב  "דשת מח

םיכרכ42631.  2 רחש -  יולההרוע  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "באדנאל , הלשימרפ Przemyslמרת

ןהיתובסו42632. ןענכ  ץראב  םיניע  תולחמו  .נןורוע  "וןיקמיש , ביבא Tel Avivצרת לת 

שרד ג>42633. שרד   > הרובד בקעיירוע  לאלצב  ןב  הירש  "גיקצילבד , קרבנשת ינב 

םיכרכ42634.  9 הרובד -  הדוהיירוע  ןב  לאומש  "בןהכ , םילשוריפשת

ריש42635. ירבד  ירוע  הרותירוע  ישודיח  "וץבוק  קרבעשת ינב 

ןופצ42636. ןהכהירוע  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטסשת

.426374 ןופצ -  תפצירוע  ימואל  ינרות  "הזכרמ  תפצנשת

ןופצ42638. דודירוע  םהרבא  ןב  ןועמש  השמ  ןאמפוה ,
"ל ,[ת"ש,גס טסעפאדוב

םינפ42639. לומ  םוחנףרוע  ןב  לאפר  "זרלט , םילשורילשת

טייקשידיא42640. תודיסחהשוע  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "בבח םילשוריעשת



םיכרכ42641.  5 ליח -  לארשיהשוע  "פןטיו , םילשורישת

םולש42642. בקעיהשוע  םולש  םייח  םיסינ  "עוטאנוגראמ , יקינולש Salonikaקת

םולש42643. קחציהשוע  ןב  בקעי  "זבקעי , קרבעשת ינב 

םיכרכ42644.  3 החמשב -  רזעילאןישוע  םולש  ןב  םייח  "וטסברה , םילשוריסשת

תיאניטשלפה42645. תוממוקתההו  תוכלמה  םירצנזע  - תשרדמ  "ד שח

םיכרכ42646.  11 ינרות > - ףסאמ   > הרואו הרותזע  ירעש  שרדמ  "דתיב  שמשסשת תיב 

הודחו42647. םייחזע  ןב  ןתנ  "בםרמע , םדרטשמארת
Amsterdam

םיקלאל42648. המלשזע  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

ךלמ42649. םשזע  - םוליעב  "ה םילשוריעשת

תינרות42650. הירלקפסאב  הליחת  וחיריו  ןרהאהזע  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

הליגמ42651. ןיא  לאשימןאזיזע  ןב מ ' ןימינב  מ ' "ר , "דעאש ןאששח תיב 

תור42652. רתסא , תליגמ  ןויצ -  בקעיךזע  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "דןהכ , ןולקשאשח

םיכרכ42653.  4 ימע -  לא  ףסוירזע  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "ולאימע , םילשוריסשת

רזעילא42654. חנרזע  ןב  יבצ  רזעילא  "הןאמלגיצ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תדה42655. ףסוירזע  ןב  קחצי  ראקלופ , - "וןבא ןודנולסרת  London

.42656< רגניול תרודהמ   > תדה ףסוירזע  ןב  קחצי  ראקלופ , - "דןבא ביבאמשת לת 

קחצי42657. קחצירזע  "זלאירזע , םילשורינשת

ןיכודיש42658. ודגנכ -  קחצירזע  ןב  ישיבא  "דינרהט , םילשוריעשת

ןשוחל42659. םולשרזע  ןב  דוד  ריאמ  "טילאומש , םילשוריסשת

קחציל42660. השמרזע  באז  ןב  קחצי  "טםיובלא , Budapest)שת

םיכרכ42661.  4 ןחלשל -  המלשרזע  םהרבא  "גןמקיד , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

ןויצמ42662. םולשרזע  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "טרפוס , םילשוריעשת

שדוקמ42663. רשארזע  ןב  דוד  םהרבא  "גןאמראוו , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ42664.  2 שדוקמ -  לארשירזע  ןב  המלש  לאירזע  ץיבובקעי ,
"טריאמ םילשוריעשת

טפשמ42665. רזעילארזע  "דטדימשדלוג , םילשוריסשת

םיכרכ42666.  2 טפשמ -  דעיבארזע  םילשורייחופת ,

םישדק42667. רזעילארזע  "אןויה , תיליעעשת ןיעידומ 

תורצב42668. )הרזע  ךרוע  ) דוד "אןהכ , םילשוריעשת

הכלהכ42669. לארשיהרזע  בקעי  ןב  המלש  ףסוי  סופייב ,
"בןהכה םילשוריעשת

ןיבהל42670. הדוהיהרזע  השמ  ןב  קחצי  "סרלמ , בושטידרב Berdichevרת

.42671< ןוחטבו הנומא  סרטנוק   > ארקיו ה  םעמ ה ' ארזעירזע  "הךבנייטש , ןעפרווטנאעשת

.42672< וס א-  > םיליהת א םעמ ה ' ארזעירזע  "חךבנייטש , ןעפרווטנאעשת

.42673< נק - זס  > םיליהת ב םעמ ה ' ארזעירזע  "חךבנייטש , ןעפרווטנאעשת

םיכרכ42674.  15 םעמ ה - ' ארזעירזע  "חךבנייטש , ןעפרווטנאעשת

שדקמ42675. ןועמשךרזע  ןב  והירזע  "היראשוב , עבשסשת ראב 

ןישודיקו42676. הפוח  שדוקמ -  םהרבאךרזע  הידידי  "דןייר , םילשורישח

תובא42677. קחציתרזע  ןב  והילא  "חןוטיב  היריבסשת



םישנה42678. ררושמתרזע  "הקחצי , שמשעשת תיב 

רפוסה42679. םדרטשמאתרזע  .ו  " כרת .ך  " "ונת םדרטשמאכרת
Amsterdam

תישארב42680. רפוסה -  םדרטשמאתרזע  .ט  " כקת .ך  " "ונת םדרטשמאכרת
Amsterdam

הדוהי42681. הימחנתרזע  ןב  הדוהי  רסיא  לארשי  "בןילאמ , השרו Warsawכרת

םיחספ42682. עשוהי -  דודתרזע  רזעילא  ןב  רזוע  עשוהי  "הרנורב , םילשורינשת

םיכרכ42683.  4 בקעי -  המלשתרזע  ןב  רזעילא  בקעי  "זםייהנפפ , םילשוריסשת

לארשי42684. דודתרזע  ןב  לארשי  "זןאמטיז , בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשי42685. בודתרזע  ןב  רסיא  לארשי  לאפר  אריפש ,
"ארב השרו Warsawנרת

לארשי42686. ןהכהתרזע  יבצ  ןב  לארשי  "ץיקספיל , קוטסילאיב Bialystokרת

םיכרכ42687.  2 לארשי -  לדנמתרזע  םחנמ  ןב  יכדרמ  "אריאמליגנע , םילשוריסשת

םיכרכ42688.  2 לארשי -  ךורבתרזע  ןב  רזעלא  "וסזומ , םילשוריעשת

ןהכ42689. ןמלזתרזע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריכשת

םינהכ42690. והימריתרזע  סחנפ  ןב  םוחנ  ארזע  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ42691.  4 םינהכ -  בדתרזע  םוחנ  ןב  ףסוי  עשוהי  "בגרבניפ , םילשוריסשת

רצמ42692. לארשיתרזע  ןב  םהרבא  "הוסניפ , םילשורינשת

םיחדנ42693. לואשתרזע  ןב  שביל  הירא  םייח  ץיוורוה ,
"דיולה הזרוגדופ Podgorzeסרת

םישנ42694. המלשתרזע  ןב  השמ  ביבח , "טןבא  גיצפיל Leipzigירת

םישנ42695. שלוינובמתרזע  השמ  ןב  "לבקעי  שת

םיכרכ42696.  3 םישנ -  הדוהיתרזע  בקעי  ןב  ריאמ  - יריאמ , "י שת
"ו ןימד Frankfטשת טרופקנרפ 

לזרב42697. לאקזחיטע  ןב  היבוט  "גהשא , ןילרב Berlinצקת

רימזה42698. )טע  ךרוע  ) ןונמא "טיולה , קרבסשת ינב 

ףסוי42699. רימזטע  ןב  לאפר  ףסוי  "זןומימ , קרבעשת ינב 

רפוס42700. ןהכהטע  יליע  ארזע  "חליווט , םילשוריפרת

רפוס42701. "ק)טע  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "דיחמק , קיל Lyckכרת

רפוס42702. המלשטע  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

רפוס42703. אגרשטע  ןב  קחצי  "דץיבונייטש , םילשורישח

םיכרכ42704.  4 רפוס -  יכדרמטע  ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ םירפא 

 - "ח מרת
"ט שקפ Paksנרת

םיכרכ42705.  2 רפוס -  סחנפטע  ןב  ףסוי  והיקזח  "הרביירש , םילשורינשת

םיכרכ42706.  2 רפוס -  שיעיטע  ןב  םרמע  "גתיטסימט , הפיחנשת

שדחה42707. רפוס  יולהטע  לאומש  ןב  חמצ  "האדנאל , ,צקת אנדארוהו אנליוו 

ירבע42708. יולהטע  ריאמ  ןב  חספ  היבוט  "ג,אריפש , ,מרת אשראוו

ףסאש42709. דודטע  ןב  םולש  יזוע  "דיסלברט , לאינבישח

תומש42710. תישארב , הנומאו - > תעד   > רוא ףסויהטע  ןב  לאונמע  "עונאדילוט , קרבשת ינב 

"א>42711. פשת תונוילג   > הנומאו תעד  רוא  ףסויהטע  ןב  לאונמע  "אונאדילוט , םילשוריפשת



םיכרכ42712.  14 רוא -  ףסויהטע  ןב  לאונמע  "בונאדילוט , םילשוריסשת

םירפוס42713. לדנמרוטע  םחנמ  םהרבא  "טרומ , ,רת בובל

האובנהו42714. שדקמה  םינהכ -  םינהכירוטע  תרטע  תבישי 

םיכרכ42715.  120 םינהכ -  םינהכירוטע  תרטע  תבישי  - ץבוק  "ד םילשורימשת

ןיליפת42716. תוכלה  המלש -  םייחירוטע  השמ  ןב  המלש  "בזרח , דודשאפשת

התכלהכ42717. תיציצ  קחציתפיטע  ןב  השמ  "היבאצר , קרבסשת ינב 

הנשויל42718. םייחהרטע  השמ  "חינומרא , םילשוריסשת

ךלמל42719. ןהכההרטע  בקעי  םהרבא  "גםאפ , נשת

תיציצ42720. יכדרמל -  ןורהאהרטע  השמ  ןב  יבצ  לארשי  "חאדיורב , סשת

ןיבוריע42721. שארל -  הרותהרטע  תרטע  תבישי  "זללוכ  עשת

קידצ42722. שארל  רשאהרטע  עשוהי  ןב  יבצ  בקעי  "הץיבוניבר , השרונרת

םישדח42723. םיטוקיל  םולש -  רהנ  קידצ -  שארל  הרטע 
רשא עשוהי  ןב  יבצ  בקעי  ץיבוניבר ,

עשוהי ןב  םולש  ריאמ  ץיבוניבר , -- 
רשא

"ה םילשורינרת

הרטעש42724. ןורכזהרטע  "דרפס  דודשאשח

הרטיעש42725. ינרותהרטע  "דץבוק  שמששח תיב 

םינתח42726. בקותורטע  ' יזד יקידצ  תרותמ  ןיאושינ  "ויניינע  עשת

עשוהי42727. עשוהיתורטע  ןב  לשיפ  םחורי  "בןייטשרה , הנליו Vilnaמרת

םינהכ42728. היעשיתורטע  השמ  ןב  והילא  "טןהכה , קרבעשת ינב 

םירפוס42729. ,תורטע  רפוס לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
השמ ןב  ןימינב  לאומש  "הםהרבא  נשת

ןילוח42730. תוכרב , לאומש -  יולהתורטע  קחצי  ןב  לאומש  "הרגניזלוש , אתאסשת תירק 

םיכרכ42731.  2 הדוהיםהיתורטע -  בקעי  ןב  דוד  "זקלפ , םילשוריעשת

תובא42732. שריהתרטע  יבצ  ןב  םייח  םחנמ  - ןוסניול , "ד מרת
"ו השרו Warsawמרת

תובא42733. לאיחיתרטע  ןב  םייח  ףסוי  שטיוואקסאמ ,
"אלכימ סשת

תובא42734. תורודהתרטע  ילודגמ  "דםישודיח  קרבסשת ינב 

תובא42735. קחציתרטע  גרבנזור , בד -  לאומש  גרבנזור ,
"זהדוהי םילשוריסשת

םיכרכ42736.  2 תובא -  ןרהאתרטע  "סיאכז , םילשורישת

םיכרכ42737.  3 תובא -  םייחתרטע  השמ  "ההסיוס , םילשוריעשת

יבא42738. והיעשיתרטע  ןב  בקעי  לאומש  רפוס ,
יולה "וםהרבא  קרבסשת ינב 

םיכרכ42739.  2 יבא -  קיזייאתרטע  קחצי  ףסוי  ןב  םחנמ  "גןהאק , סשת

ב"ב42740. תבש , ןרהא -  ןרהאתרטע  תרטע  "הללוכ  דעלאסשת

.42741' ילא והילאתרטע  "ובולדיש , טריפ Fuerthלקת

והילא42742. הדוהיתרטע  ריאמ  ןב  והילא  "גלקנרפ , םילשוריערת

והילא42743. רדמתרטע  והילא  יבר  "אתודלות  "דעשת מח

ןיבוריע42744. והילא -  והילאתרטע  תרטע  "אללוכ  םידיסחנשת רפכ 

ךלמילא42745. ךלמילאתרטע  תרטע  "חללוכ  םילשוריסשת

םירפא42746. ןועמשתרטע  ןב  םירפא  "איקספוטינוק , ןילבול Lublinערת



םיכרכ42747.  3 םירפא -  עטנתרטע  ןתנ  השמ  ןב  םירפא  "דרגרבמל , ןפרווטנאעשת

ירא42748. ביילתרטע  הירא  "חספיליפ , םילשוריעשת

ךורב42749. םייחתרטע  ןב  ךורב  - םאטשרבלה , "ט קרבעשת ינב 

לאירבג42750. לאגיתרטע  "בינמחנ , דודשאעשת

ןיטיג42751. רזעילאתרטע  קחצי  ןב  ןולובז  "בבוש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ42752.  3 הרובד -  סחנפתרטע  ןב  לאירוא  "טאיבל , תשקסשת

א42753. דוד -  דודתרטע  תעושי  "הללוכ  םילשוריסשת

םיכרכ42754.  2 דוד -  ךורבתרטע  ףסוי  ןב  השמ  םהרבא  ץיבוניבר ,
עילאקסמ "טסחניפ  ןילקורבמשת

המכחה42755. תורטעתרטע  "זןוכמ  באזעשת תעבג 

םיולה42756. היעשיתרטע  ןב  סחניפ  "בסיספ , השרו Warsawסרת

םיארונ42757. םימי  םידעומה -  םייחתרטע  לאומש  "דטדימשדלוג , םילשורישח

םידעומה42758. אביקעתרטע  "זבולדמ , םילשוריעשת

םיכרכ42759.  2 ךלמה -  "וץבוקתרטע  ןואטסירוממשת

םיכרכ42760.  3 ארקמה -  םייחתרטע  לאומש  "דטדימשדלוג , םילשורישח

םיקידצה42761. םיקידצהתרטע  "דתרטע  פרת

םישדקה42762. אביקעתרטע  "ובולדמ , םילשוריעשת

בהז42763. לארשיתרטע  ןב  רזעילא  "טםירידא , קרוי New Yorkערת וינ 

בהז42764. בקעיתרטע  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

בהז42765. ןרהאתרטע  די  "דתבישי  םילשוריעשת

םירופ42766. בהז -  באזתרטע  רזעלא  ןב  יאחוי  השמ  "דזר , םילשוריעשת

תיעיבש42767. בהז -  הירכזתרטע  ןב  ללה  ןמלז  דוואקייללדנפ ,

םיכרכ42768.  2 בהז -  לאכימתרטע  ןב  קחצי  - בהדאב , "ז נרת
"ח םילשורינרת

םידעומ42769. ןאבח - > גהנמ   > םינקז "התוליפתתרטע  "דמשת מח

םינקז42770. "דתוישעמתרטע  שח

םינקז42771. ריאמתרטע  ןב  שוביל  "אהירא  בובל Lvovלרת

םינקז42772. םינקזתרטע  "ותרטע  םילשוריסשת

םינקז42773. )'תרטע  זבינופ  ) "אץבוק קרבסשת ינב 

הכלהב42774. םינב  ינב  םינקז -  ןבתרטע  דוד  לארשי  םירפא  ץיבובל ,
אבא "חםהרבא  סשת

םינקז42775. תופסותהתרטע  ילעב  "עוניתובר  םילשורישת

םינקז42776. .רתרטע  "דקרמ , "דשח מח

םיכרכ42777.  3 םינקז -  הדוהיתרטע  ןב  קחצי  "זלאנברבא , הטנויבס Sabbionetaיש

םיכרכ42778.  9 םינקז -  "וץבוקתרטע  קרבמשת ינב 

םיכרכ42779.  2 םינקז -  השמתרטע  ןב  לכימ  לאיחי  "ח,ןייטשנכייא , ,סרת גרעבמעל

היקזח42780. ןהכהתרטע  היקזח  "בןיבר , םילשורינשת

היח42781. היחתרטע  "טתרטע  "דמשת בח רפכ 

םייח42782. םינורחאותרטע  םינושארמ  םירמאמ  "דטקל  "דסשת מח

םייח42783. "זץבוקתרטע  קרבסשת ינב 



םייח42784. םייחתרטע  "טחפאק , ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ42785.  2 םייח -  שובילתרטע  הירא  ןב  םייח  "חםאטשרבלאה , ןילקורבלשת

םימכח42786. עשוהיתרטע  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "ולאקזחי  בופזוי Jozefowכרת

םימכח42787. "גץבוקתרטע  ןואטסירוממשת

רטע42788. ןב  םייח  יבר  לע  םימכח -  ריאמתרטע  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"גיכדרמ םילשוריעשת

םיכרכ42789.  2 םימכח -  היראתרטע  ןב  יבצ  םחנמ  "ןיסקאט , הנליו Vilnaפרת

םיכרכ42790.  5 םימכח -  קחציתרטע  לובטיבא , םייח -  "ניררה , קרבשת ינב 

ןח42791. דודתרטע  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

ןח42792. תורצואמתרטע  םיכמסמו  די  יבתכ  תפוסא 
"והחפשמה עשת

םיכרכ42793.  2 ןח -  והילאתרטע  ןב  יבצ  "סןיקברד , דודשאשת

םיכרכ42794.  6 ןח -  ןנריתרטע  קחצי  "חתבישי  ןולקשאסשת

םיכרכ42795.  2 ןח -  ןבתרטע  והילדג  רדנס  רדנסכלא  שרוכט ,
קחצי "גםהרבא  מרת

םינתח42796. אווקאממתרטע  "גוניתובר  םילשוריסשת

היבוט42797. רדנסכלאתרטע  ןב  הדוהי  היבוט  ימויבט ,
"איבצ צרת

עשוהי42798. והירמשתרטע  ןב  ביל  הירא  ןב  דוד  "וץניצ , ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ42799.  12 עשוהי -  לארשיתרטע  ןב  הירא  השמ  "ודניירפ , םילשורינשת

םיכרכ42800.  5 הרותה > - לע   > עשוהי לארשיתרטע  ןב  הירא  השמ  "הדניירפ , םילשורינשת

ףסוי42801. יולהתרטע  ףלוו  באז  ןב  לזוי  "וףסוי  ןילרב Berlinקת

ףסוי42802. ןורכזתרטע  "ברפס  קרבעשת ינב 

םיכרכ42803.  2 ףסוי -  הבוקסילמתרטע  רב  בוד  ןב  "חףסוי  הוקלוז Zholkvaלקת

םיכרכ42804.  2 ףסוי -  ףסויתרטע  "טלאכימ , םיסשת תב 

א42805. לאקזחי -  הרותתרטע  ינב  "ותבישי  לשת

בקעי42806. לפאקתרטע  בקעי  "טסיורק , הבלסיטארבלרת

םיכרכ42807.  6 בקעי -  קחציתרטע  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"טבקעי םילשורימשת

לארשיו42808. בקעי  דודתרטע  ןב  בקעי  "ארגאה , בובל Lvovמרת

קחצי42809. ןרהאתרטע  ןב  קיזייא  קחצי  "הץיבוניבר , םילשוריפרת

ארתב42810. אבב  קחצי -  ןהכהתרטע  יכדרמ  םולש  ןב  קחצי  "חןורדבש , םילשורילשת

קחצי42811. ןמיתתרטע  ידוהי  תשרומב  םירקחמ  "דץבוק  הינתנסשת

םיכרכ42812.  4 קחצי -  קחציתרטע  תרטע  "עללוכ  םילשורישת

םילשורי42813. הרותתרטע  ישודיח  "טץבוק  םילשוריסשת

"ת>42814. וש  > העושי ריאמתרטע  ןב  עשוהי  "בץיוורוה , בוקרק Cracowצרת

העושי42815. לשהתרטע  עשוהי  ןב  "טלאוי  הנליו Vilnaנקת

העושי42816. גילזתרטע  לאירזע  ןב  עשוהי  "דןייטשנילרק , םילשוריפרת

העושי42817. יולהתרטע  ףסוי  ןב  הנוי  לארשי  "חאדנאל , השרו Warsawצרת

.42818< תומכסהו תובושת  יטוקל   > העושי ריאמתרטע  ןב  עשוהי  "וץיוורוה , םילשורילשת



העושי42819. ינרותתרטע  "גץבוק  השדחהעשת באז  תעבג 

םיכרכ42820.  4 העושי -  ריאמתרטע  ןב  עשוהי  - ץיוורוה , "ט ערת
"ו בוקרק Cracowצרת

םיכרכ42821.  4 ןשי -  לאומשתרטע  לאיחי  "טהאנ , םילשוריעשת

היעשי42822. ןהכהתרטע  היעשי  "הןיבור , לשת

לארשי42823. השמתרטע  דוד  ןב  לארשי  ' ןאמדירפ , "ד ןיטיסוה Husiatynסרת

לארשי42824. דודתרטע  "ההידבוע , "דסשת מח

לארשי42825. המלשתרטע  יכדרמ  ןב  לארשי  "הץיבושבומ , ביבאכשת לת 

הוצמ42826. רב  לארשי -  "דתרטע  קרבעשת ינב 

לארשי42827. םהרבאתרטע  ןב  השמ  לארשי  ןמדירפ ,
"אבקעי קרבפשת ינב 

םיכרכ42828.  3 לארשי -  לופוהובמתרטע  "גלארשי  םילשוריישת

םיכרכ42829.  7 לארשי -  יבצתרטע  ףסוי  וניבר  "בידימלת  םילשורילשת

םיכרכ42830.  2 םימחרו -  לארשי  לארשיתרטע  ןב  היקזח  "חשבחד , ןיעהעשת שאר 

תולולכ42831. תורטעתרטע  "פןוכמ  באזשת תעבג 

.42832, לאינד הימחנ , ארזע , תוליגמ , שמח  םיבותכ -  תרטע 
םימיה םייחירבד  לאומש  "דטדימשדלוג , תיליעשח ןיעידומ 

קחצי42833. יול  ןרובלמתרטע  םיחולשה  "דםידימלת  ןרובלמעשת

לאכימ42834. "וץבוקתרטע  קרבנשת ינב 

ךלמ42835. "וץבוקתרטע  ןואטסירוממשת

תוכלמ42836. )תרטע  ךרוע  ) ןהכה והילא  רתלא  "חןמדירפ , "דנשת בח רפכ 

םחנמ42837. בונאמירמתרטע  ףסוי  ןב  לדנמ  "עםחנמ  ירוגליב Bilgorajרת

יכדרמ42838. יבצתרטע  םייח  ןב  יכדרמ  "דףיש , סיאולפרת .טס   St. Louis

יכדרמ42839. "חץבוקתרטע  קרבסשת ינב 

יכדרמ42840. יכדרמתרטע  םייח  ןב  לאכימ  "גרשיפ , ןודנול Londonישת

יכדרמ42841. ףסויתרטע  סורדוט  "ברלימ , דעהסטייגעשת

יכדרמ42842. )תרטע  וילע  ) העושי ןב  יכדרמ  "ההיטע , םילשוריעשת

יכדרמ42843. "לתרטע  גס דניקסיז  יכדרמ  "דאדנל , "דשח מח

םיכרכ42844.  2 יכדרמ -  ןימינבתרטע  ןב  יכדרמ  "בבוגור , כשת

םיכרכ42845.  6 יכדרמ -  והילאתרטע  ןב  יכדרמ  "זהיטע , םילשוריסשת

םיכרכ42846.  2 יכדרמ -  בילתרטע  אבא  םהרבא  ןב  יכדרמ  ' - ץיבובלז , "ח הגירצרת  Riga

תוראובמ42847. הנשה  תורטפה  םירמ -  םייחתרטע  לאומש  "עטדימשדלוג , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ42848.  21 השמ -  םחנמתרטע  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "סלדנמ  םילשורישת

םיכרכ42849.  2 השמ -  םייחתרטע  השמ  "אונונח , "דעשת בח רפכ 

תבורעתו42850. בלחב  רשב  ןרהא -  השמ  יבצתרטע  סיוויד , הדוהי -  לאיחי  94רעיפאפ ,

םיכרכ42851.  2 םלושמ -  אגרשתרטע  םלושמ  ןב  ןויצ  ןב  "עץיבובוקעי , קרבשת ינב 

טפשמ42852. דודתרטע  "טהידבוע , םילשורינשת

םינובנ42853. לכימתרטע  לאיחי  ןמחנ  "אץטעמנייטש , ןילקורבפשת

םיכרכ42854.  4 םיאיבנ -  םייחתרטע  לאומש  "דטדימשדלוג , תיליעשח ןיעידומ 



ריזנ42855. בקעיתרטע  ןב  ירא  באז  "עםארטס , םילשורישת

ןירדהנס42856. רזעילאתרטע  קחצי  ןב  ןולובז  "בבוש , תיליעעשת ןיעידומ 

אביקע42857. בילתרטע  יכדרמ  ןב  אביקע  "הרשיפ , קרבסשת ינב 

א42858. םידעומו -  הרותה  לע  לשיפתרטע פ"ז  םירפא  יכדרמ  ןמסוז , - "זרפוס םילשוריכשת

זפ42859. בילתרטע  הדוהי  ןב  לבאז  ץרפ  "גרגיא , הנוטלא Altonaפקת

זפ42860. באזתרטע  לאומש  ןב  יתבש  "הןוסדיוד , ביבא Tel Avivשת לת 

זפ42861. םהרבאתרטע  ןב  יכדרמ  "חץייוו , שילק Kaliszצרת

זפ42862. ןהכהתרטע  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  "חץראווש , ןידרונילק Kleinwardeפרת

םיכרכ42863.  10 זפ -  לאפרתרטע  ןב  סחנפ  "חיחיבז , םילשוריסשת

םיכרכ42864.  6 זפ -  השמתרטע  ןב  גילז  "זסחניפ  םילשוריסשת

םיכרכ42865.  2 זפ -  ןולאתרטע  ימע , דןב  '' מח

.42866< השדח הרודהמ   > זפ ןהכהתרטע  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  קרוידעשתץראווש , וינ  ןילקורב 

הרומת42867. סחנפ -  םלושמתרטע  םייח  "פרדיו , "דשת מח

יבצ42868. היראתרטע  ןב  יבצ  םחנמ  "אןיסקאט , השרו Warsawסרת

תויגוסו42869. "ת  הע יבצ -  יבצתרטע  אגרש  "חןמטלא , ביבאכשת לת 

יבצ42870. עשוהיתרטע  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"חיולה הוקלוז Zholkvaכרת

יבצ42871. ןנחויתרטע  ןב  יבצ  - חנ  "ג כקת
"ז הוקלוז Zholkvaכקת

יבצ42872. ריאמתרטע  ןב  רזיל  רזעילא  "דטוהסדנאל , ןילרב Berlinמרת

יבצ42873. םולשתרטע  "נרטלאפש , ןואטסירומשת

יבצ42874. םושרגתרטע  ןב  ףסוי  "וויצנוק , יריק Chieriפש

יבצ42875. ןבתרטע  שריה  יבצ  רזעילא  םירפא  "פ , לרח
"זבאז השרו Warsawנרת

יבצ42876. ריאמתרטע  ןב  שריה  יבצ  - תויח , ת"ר
"א הוקלוז Zholkvaרת

יבצ42877. רימתרטע  שריה , יבצ  ןב  "דבקעי  הנליו Vilnaצקת

יבצ42878. ןבוארתרטע  ןב  יבצ  שבייפ  םלושמ  "חסורג , קרוי New Yorkשת וינ 

יבצ42879. השמתרטע  ןב  יבצ  "בסאל , קרוי New Yorkסרת וינ 

יבצ42880. םייחתרטע  ןב  שריה  יבצ  ןרטשנגרומ ,
"הלארשי קרבנשת ינב 

יבצ42881. באזתרטע  רשא  ןב  המלש  םייח  "הרנרו , םילשוריסשת

יבצ42882. יחימעתרטע  "ויתרנכ , רמתיאסשת

יבצ42883. שריהתרטע  יבצ  ןב  רזעלא  ףסוי  "ןדלפנזור , הבלסיטרב Bratislavaרת

יבצ42884. קחציתרטע  ןב  יבצ  םהרבא  "זץס , םילשורינשת

יבצ42885. לארשיתרטע  ןב  ךלמילא  יבצ  "טלשרגיונ , קרבסשת ינב 

.42886< השדח הרודהמ   > יבצ ץריהתרטע  ילתפנ  ןב  שריה  יבצ  "ויזנכשא , ןילקורבסשת

ןיבוריע42887. יבצ -  יולהתרטע  ריאמ  ילתפנ  ןב  לאקזחי  "טץרה , "דעשת מח

רעיירב42888. ףסוי  ברה  דובכל  לבויה  רפס  יבצ -  לבויתרטע  "ברפס  כשת

יבצ42889. יבצתרטע  "טיקסבלשוק , םילשוריעשת



םירמאמו42890. תושרד  יבצ -  ןמלזתרטע  המלש  "טןאמדירפ , דווקילסשת

םיכרכ42891.  2 יבצ -  קחציתרטע  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"כקיזיא קרוישת וינ   New York

םיכרכ42892.  2 יבצ -  ץריהתרטע  ילתפנ  ןב  שריה  יבצ  "חיזנכשא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ42893.  3 יבצ -  והילאתרטע  ןב  יבצ  "טןיקברד , קרבנשת ינב 

םיכרכ42894.  10 יבצ -  ינרותתרטע  "גץבוק  דודשאעשת

םיכרכ42895.  2 יבצ -  הנליוומתרטע  לאירזע  ןב  שריה  "ויבצ  האנלופ Polonnoyeעקת

םיכרכ42896.  2 יבצ -  בקעיתרטע  יכדרמ  ןב  יבצ  "נדניירפ , "דשת מח

םיכרכ42897.  3 תומש -  ג  השדח > הרודהמ   > יבצ קחציתרטע  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
סחנפ ןייטשנכייא , "אקיזיא -  פשת

םיכרכ42898.  4 יבצ -  ילתפנתרטע  ןב  ןושרג  "זןמסב , דווקילעשת

םיכרכ42899.  2 קדצהו -  יבצה  תוהגה  םע  יבצ  קחציתרטע  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"טקיזיא קרבסשת ינב 

םיכרכ42900.  2 ןויצ -  ןמלסתרטע  ןב  ןויצ  ןב  "פיפצומ , םילשורישת

הכוס42901. םינומדק -  יכדרמתרטע  יבצ  "דרביל , םילשוריעשת

שאר42902. ןבתרטע  רכששי  קחצי  ךורב  לאטנוול ,
אגרש םירפא 

 - "ד פרת
"ד בוקרטויפ Piotrkowנשת

שאר42903. "דתרטע  "דשח מח

םיכרכ42904.  2 שאר -  ןמלזתרטע  רואינש  ןב  רב  בוד  "אירואינש , פקת

תראפת42905. תרטע  שאר , דודתרטע  ןב  - יול  "ו כקת
"ט כקת

םדרטשמא
Amsterdam

.42906< השדח הרודהמ   > תראפת תרטע  שאר , דודתרטע  ןב  "ביול  םילשוריעשת

לחר42907. העושיתרטע  השמ  ןב  הדוהי  "דהייתפ , םילשורישח

לואש42908. לשימתרטע  השמ  ןב  לואש  "באירול , הנליו Vilnaרת

תבש42909. דודתרטע  "בהידבוע , םילשוריסשת

םולש42910. יכדרמתרטע  ךורב  ןב  םולש  "הבולרפ , השרו Warsawנרת

םולש42911. לאירואתרטע  "דןייטשנירג , "דעשת מח

םיכרכ42912.  2 םולש -  יבצתרטע  ןב  הדוהי  השמ  "עדירפ , ליזרבשת

םיכרכ42913.  5 םולש -  אנרמאקתרטע  תודסומ  "י  עש יעובש  "עןולע  םילשורישת

תישארב42914. ןושש -  ןמש  םולש , - תרטע  רניבמוג יולה  םייח  ןב  ילבא  םהרבא 
יבצ ןב  הדוהי  השמ  "דדירפ , "דסשת מח

המלש42915. ןבתרטע  יבצ  ןמלז  המלש  ץיבומרבא ,
בוד "גםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowערת

המלש42916. המלשתרטע  ןב  "טיול  הוקלוז Zholkvaצת

המלש42917. המלשתרטע  "בירכוס , םילשוריסרת

המלש42918. ןורכזתרטע  "דרפס  םילשורינשת

המלש42919. ןואילתרטע  הדוהי  ןב  המלש  "דןייד , םילשוריסשת

המלש42920. המלשתרטע  ןב  בקעי  "חץיוויילג , ונרב Brnoמקת

המלש42921. השמתרטע  ןב  המלש  ןמחנ  "זיולה , םילשורירת

המלש42922. קחציתרטע  ןב  המלש  "אינארפעז , םילשוריעשת

"ל>42923. שרהמל רתיהו  רוסיא   > המלש "ל)תרטע  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "ט,אירול , ,נש ןילבול

םינכש42924. המלש -  הידידיתרטע  המלש  "אינרפעז , םילשורינשת



המלש42925. רשאתרטע  השמ  ןב  הדוהי  בקעי  דיוואד ,

םיכרכ42926.  10 המלש -  ןורכזתרטע  "וץבוק  םילשורינשת

םיכרכ42927.  2 המלש -  םהרבאתרטע  ןב  המלש  בקעי  - גרבצלוה , "ז נרת
"ט הנליו Vilnaנרת

םיכרכ42928.  2 המלש -  ריאמתרטע  יבצ  ןב  יכדרמ  קחצי  ץיבוניבר ,
"חןהכה םילשורינשת

םיכרכ42929.  2 המלש -  ריאמתרטע  ןב  ןושמש  המלש  "זץילרק , קרבנשת ינב 

םע42930. "ו  ירהמ תוקידבו  תוטיחש  "ל  שרהמל המלש  תרטע 
< השדח הרודהמ   > "ל שרהמ הדוהיתוהגה  ןב  בקעי  "ולייוו , םילשוריסשת

םאו42931. בא  דוביכ  לאומש -  ריאיתרטע  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םיכרכ42932.  13 לאומש -  לאומשתרטע  ןב  יכדרמ  "דםיובנעזאר , דווקילעשת

ןועמש42933. ייח  ןועמש -  ושינבתרטע  ןועמש  ברה  "גרכזל  קרבעשת ינב 

םיכרכ42934.  7 ןועמש -  בילתרטע  הדוהי  ןב  ןועמש  לארשי  "חץיבורט , קרבעשת ינב 

תראפת42935. היראתרטע  הדוהי  םימואת , - "אלקנרפ השרו Warsawערת

תראפת42936. קחציתרטע  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "אגרבנזור , קרוי New Yorkצרת וינ 

תראפת42937. דודתרטע  "גהידבוע , םילשוריסשת

תראפת42938. לדנמתרטע  םחנמ  ןב  בוד  קחצי  יול  "ברוש , 'ערת ץקנומ  Mukachevo

תראפת42939. רתיבתרטע  אווקאמ  השמ  תודלות  "דןוכמ  םילשורישח

תראפת42940. םחנמתרטע  ןמלז  "הןרוק , עשת

םיכרכ42941.  3 תראפת -  תראפתתרטע  "א,תרטע  צרת ]Bilgoraj ירוגליב

םיכרכ42942.  2 תראפת -  בקעיתרטע  תראפת  תבישי  "בץבוק  דעהסטייגנשת

לארשי42943. תראפת  רשאתרטע  השמ  ןב  ךלמילא  םירפא  ףרוד ,
"טןהכה םייתעבגכשת

בוקירטס42944. תראפת  "דץבוקתרטע  סשת

.42945< רכששי ןוקת   > תופוקתו םינש  יכדרמרוביע  ןב  רכששי  ןאסוס , "טןבא  היצנו Veniceלש

תפותב42946. ןבדודיע  שימלק  סומינולק  אריפש ,
א ןמדירפ , קרבךלמילא -  ינב 

ויחקלו42947. בשחמה  ןרהאןדיע  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריסשת

םינושארה42948. םושרגןדיע  "אסנפרה , םילשוריעשת

דומלתה42949. םושרגןדיע  "גסנפרה , קרבסשת ינב 

אתוודחד42950. הימחנאנדיע  "ברגרבנש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ42951.  2 רהוזה -  ישרדמב  ןרהאןויע  "הןמרדניק , הוקתעשת חתפ 

ירשת42952. םידעומב -  לאויןויע  "דרעצלעז , עשת

השרפב42953. לשהןויע  עשוהי  רדנסכלא  "גןמזייר , ביבאנשת לת 

הרותב42954. םייחןויע  בקעי  ןב  והילא  "הרקינסלוק , השרו Warsawערת

הכרבה42955. לארשיןויע  ןב  ביל  םייח  םהרבא  "זסורג , םילשוריעשת

הדגהה42956. השרפהןויע  ןויע  "בץבוק  םילשוריפשת

הרורב ח"ב42957. הנשמ  הכלהה -  הכלההןויע  "טןויע  םילשוריעשת

הכלה42958. הכלהבןויע  םירוריבו  םינויע  "טץבוק  םילשורילשת

הכלה42959. יולהןויע  ףסוי  םחנמ  ןב  םייח  "בךילמייה , ןרובלמסשת

םיכרכ42960.  7 םידעומה -  והילאןויע  ןב  לאכימ  "זיאלוזא , דעלאסשת



הוצמ42961. רב  תווצמה -  והילאןויע  ןב  לאכימ  "חיאלוזא , דעלאסשת

םיכרכ42962.  2 טפשמה -  חנןויע  ןב  והיתתמ  ךונח  "וןייטשלדיא , עשת

םיכרכ42963.  13 איגוסה -  והילאןויע  ןב  קחצי  "אןחט , קרבפשת ינב 

םיכרכ42964.  9 השרפה -  השרפהןויע  ןויע  "ולעפמ  םילשוריעשת

תבשה42965. ינרותןויע  "בףסאמ  קרבעשת ינב 

רקחו42966. ןועמשןויע  "וןייטשנפא , םילשורילשת

הרות42967. לש  הדובכו  ףסויןויע  ןב  דוד  רזעילא  "חאריפש , קרויעשת וינ  קרב -  ינב 

הליבט42968. םייחןויע  ןב  ריאמ  יבצ  Lakewooעשתסוארק , .נ ג ' דווקיל 

בקעי42969. ףסויןויע  ןב  בקעי  "טרשייר , ףרודסמרהליופת
Wilherms

םיכרכ42970.  4 םחנמ -  יולהןויע  םהרבא  ןב  םחנמ  "בקאלופ , עשת

םירפוס42971. יבצןויע  םהרבא  ןב  לימעל  רשא  , ןהכה
"טןהכה םילשורימשת

הליפת42972. בקעיןויע  ןב  יבצ  הדוהי  "טןהכ , דעלאסשת

הליפת42973. לאילמגןויע  ןב  יבצ  בקעי  "וגרובנלקמ , םילשוריעשת

הליפת42974. יבצןויע  םהרבא  םילשורילייוו ,

הלפת42975. .ןמלזןויע  רואינש  ןב  רב  בוד  ירואינש ,
"דסחוימ ל בוקרטויפ Piotrkowסרת

הלפת42976. בקעיןויע  ןב  לרמש  הירמש  "טסירדנארב , בובל Lvovרת

םיכרכ42977.  2 אתתעמשד -  אלאיבאנויע  הלודג  "פהבישי  "דשת מח

םיכרכ42978.  2 הרטפה -  ללהינויע  ןב  םהרבא  "אןילביר , םילשוריעשת

םיכרכ42979.  2 הדגה -  ארזעינויע  םייח  ןב  קחצי  םהרבא  "חלזרב , תיליעסשת ןיעידומ 

אעיצמ42980. אבב  יש -  ינדעמ  ףדה  השמינויע  ןב  בקעי  "דעדימש , דודשאעשת

הארוה42981. ןוכיש גינויע  הארוהה  "עתיב  קרבשת ינב 

תלכת42982. הכלה -  "דינויע  "דשח מח

הכלה42983. לאירבגינויע  "דףרס , הנביבעשת םרכ 

הכלה42984. םשינויע  תיליעםוליעב  ןיעידומ 

תונויגהו42985. הכלה  ןרהאינויע  ןב  םייח  ףסוי  "אןהכ , וגקישכשת

םיכרכ42986.  3 תוכלה -  בקעיינויע  ןב  יבצ  לאימחרי  דוד  ץיבוניבר ,
"וקחצי קרבסשת ינב 

םיכרכ42987.  2 םייח -  לואשינויע  םייח  "הלהאמש , ןודנולסשת

הצקומ42988. םשינויע  "וםוליעב  םילשוריעשת

השמ42989. והילאינויע  לאימחרי  ןב  השמ  וק , ' "זצוב בקעיסשת בכוכ 

םיכרכ42990.  2 טפשמ -  יכדרמינויע  רעש  "מ  וח "זללוכ  םילשוריסשת

תויגוס42991. הידבועינויע  "אףסוי , םילשוריפשת

ןיבוריע42992. החמשינויע  ןורכז  "הללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ42993.  4 השרפ -  ללהינויע  ןב  םהרבא  "עןילביר , םילשורישת

םיכרכ42994.  10 "י -  שר קחציינויע  םהרבא  "חלזרב , תיליעסשת ןיעידומ 

העומש42995. עשוהיינויע  והילא  ןב  הידידי  יכדרמ  "גרניוו , קרבסשת ינב 

אעיצמ42996. אבב  אמק  אבב  אתעמש -  לאנתנינויע  ןב  והיתתמ  םחנמ  דזעשתיכאלמ , '' מח

םיכרכ42997.  21 אתתעמש -  'ינויע  זבינופ "טללוכ  קרבעשת ינב 



םיכרכ42998.  2 תופסות -  לאירבגינויע  ןב  םחנמ  בקעי  "חסיורק  קרבעשת ינב 

םיכרכ42999.  5 הרות -  - ץבוקינויע  "א משת
"ג סריא Buenosמשת סונאוב 

הליפת43000. ןרהאינויע  השמ  ןב  םהרבא  "דטורניו , םילשוריעשת

רשא43001. ןב  ייחב  וניברל  הרותה  לע  רואיבב  םהרבאםינויע  "אץישפיל , םילשוריסשת

ילשמ43002. ןבב  בדםינויע  "בןדרי , םילשוריכשת

תלהק43003. ןבב  בדםינויע  "בןדרי , םילשוריכשת

הנומא43004. תויעבב  לבייפםינויע  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"דיולה הנחלשת סדרפ 

ןומיזה43005. תכרבב  לאומשםינויע  "וגרבנזור , םילשוריעשת

םנושלבו43006. "ל  זח ירבדב  ןהכהםינויע  ךונח  "היורטנרא , םילשורילשת

א43007. הכלהב -  יכדרמםינויע  ןב  ילתפנ  "אשריק , ביבאכשת לת 

הכלהב43008. םהרבאםינויע  ביבא1971יזרא , לת 

םיכרכ43009.  5 הכלהב -  יבצםינויע  ןב  ןמלז  המלש  "ההיעמש , םילשוריסשת

הטיחש43010. תוכלהב  והיעשיםינויע  ןב  יבצ  הימחנ  "דרגרבנייטש , םילשורישח

הרטפהב43011. לשהםינויע  עשוהי  רדנסכלא  "הןמזייר , ביבאסשת לת 

"א43012. בשרה ישודיחב  יולהםינויע  ביל  םייח  "גןייטשפע , לשת

הכונחב43013. םהרבאםינויע  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  "עלייוו , קרבשת ינב 

תודהיב43014. דודםינויע  ןב  והיעשי  "ודעיבא , םילשוריטשת

"א43015. רגה תרגיאבש  ךוניח  יללכב  םייחםינויע  "נרדנלדירפ  "דשת שח

רסומה43016. ילעב  לש  םהיבתכב  ןבוארםינויע  "פזר , םילשורישת

תירבעה43017. ןושלב  אביקעםינויע  ארזע , "ןןב  ביבאשת לת 

"ע43018. בארה תונושלב  םהרבאםינויע  "טץישפיל , םילשוריכשת

םידעומב43019. לשהםינויע  עשוהי  רדנסכלא  "זןמזייר , ביבאסשת לת 

תודיסחה43020. תבשחמב  לדנמםינויע  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "דרשכ , םילשורילשת

תבשב43021. ררוב  תכאלמב  לאנתנםינויע  "פןהכ , םימודקשת

"ם43022. במרה לש  תוצמה  ןיינמב  בדםינויע  "דגרבדירפ , םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ43023.  2 דומלתה -  תותכסמב  לרעבםינויע  בוד  "טןייוו , םילשורימשת

תוכרבו43024. ןירדהנס  תותכסמב  דודםינויע  "התודומח , ןויצעסשת רוא 

םיכרכ43025.  5 ארקמב -  הדוהיםינויע  "זלאירומ , ביבאישת לת 

ילשמב43026. לשהםינויע  עשוהי  רדנסכלא  "וןמזייר , ביבאסשת לת 

םיכרכ43027.  11 הרורב -  הנשמב  םהרבאםינויע  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  "אלייוו , קרבעשת ינב 

"ם43028. במרהל הרות  הנשמב  יולהםינויע  ףסוי  "חרואפ , םילשורילשת

"ע43029. בארה תנשמב  שריהםינויע  יבצ  ןב  בקעי  "בןאמפייר , םילשוריכשת

"ם43030. במרה לש  ותנשמב  רמתיאםינויע  ןב  רזעילא  םוחנ  "עץיבוניבר , םילשורישת

םיכרכ43031.  3 טפשמב -  היעמשםינויע  ןב  המלש  םייח  "אןנאש , קרבעשת ינב 

הכונחה43032. אשונב  .פםינויע  "ד.א  לאשח תיב 

שא43033. יקזנ  תויגוסב  והילאםינויע  בקעי  "דיתרפא , "דשח מח

רוב43034. יקזנ  תויגוסב  והילאםינויע  בקעי  "דיתרפא , "דשח מח

תובא43035. יקרפב  לשהםינויע  עשוהי  רדנסכלא  "אןמזייר , ביבאסשת לת 



השרפב43036. היעמשםינויע  ןב  המלש  םייח  "חןנאש , קרבסשת ינב 

םיכרכ43037.  5 השרפב -  לישהםינויע  עשוהי  "עןמזייר , "דשת מח

ארקמה43038. תונשרפב  החמשםינויע  םהרבא  ןב  הדוהי  "זןמרפוק , םילשורינשת

תישארב43039. עובשה -  תשרפב  הדוהיםינויע  עשוהי  "זגנל , רפסעשת תירק 

"י43040. שרב עשוהיםינויע  לאומש  "טדלוג , קרבסשת ינב 

טויפבו43041. הרישב  לבייפםינויע  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "בןמרבה , םילשורילשת

םילהתב43042. לשהםינויע  עשוהי  רדנסכלא  "הןמזייר , "דעשת מח

הריחבה43043. תיבו  לארשי  ץרא  תרותב  קחציםינויע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , הינתנסשת

הלפתב43044. יולהםינויע  השמ  "דןאמעזייא , לשת

תוירוה43045. םירואבו -  והילאםינויע  ןב  לאומש  "ביול , קרבעשת ינב 

א43046. םירואיבו -  וגנוקםינויע  השמ , להא  תבישי  ץבוק 
"בתיטרקומדה טקיטנוקעשת

םירואיבו43047. בקעיםינויע  "ארגה , דודשאעשת

םיכרכ43048.  3 םירואיבו -  והילאםינויע  ןב  לאומש  "דיול , "דשח מח

רתסא43049. תליגמב  םירואיבו  קחציםינויע  ףסוי  "דכ"ץ , "דשח מח

תווצמב43050. תוברע  יניינעב  םירואיבו  והילאםינויע  ןב  לאומש  "היול , קרב Bene Berakעשת ינב 

הרטפהבו43051. השרפב  םירואיבו  קחציםינויע  םייח  "גןיקפיל , םילשורינשת

םילית43052. שרדמב  אתיא  רמאמ  םירואיבו  ןושמשםינויע  ןב  קחצי  "בגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

תיעיבש43053. תכאלמב  תורעהו  ןמלזםינויע  םירפא  "דיקסנילג , םילשוריעשת

א43054. שדוק -  תומישרב  תורעהו  "הץבוקםינויע  משת

םיכרכ43055.  2 םירקחמו -  ןהכהםינויע  ןמלז  המלש  ןב  אנח  לואש  - קוק , "ט ישת
"ג םילשוריכשת

םינויצו43056. השמםינויע  ןב  והילא  קחצי  "גןמסטש , םילשוריסשת

םיירסומ43057. בדםינויע  םייח  "דןהכ , "דשח מח

םיכרכ43058.  4 יכדרמ -  ברה  ירועישמ  יכדרמםינויע  "אגרבנרטש , לאומשעשת תעבג 

הרותב43059. םיקודקדו  םייטפשמ  ףסויםינויע  השמ  ןב  הדוהי  "דלגיפש , ביבאשח לת 

"ק ב"ה43060. וקי םש  יפוריצ  העבש  ביבס  לאומשםינויע  "דונדילוט , "דשח מח

םיכרכ43061.  2 "ס -  שה לע  המלשםינויע  לאימחרי  ןב  ןרהא  "בץילרג , קרבעשת ינב 

לארשי43062. ידעומבו  השרפב  םירצק  לישהםינויע  עשוהי  "חןמזייר , "דעשת מח

ריצק43063. ירוכב  הרותרוטיע  דומלת  "ה.הראריפ  היצנו Veniceעת

םיכרכ43064.  2 םירוכב -  קחצירוטיע  ןב  ןושרג  "לילאירא , םילשורישת

הכרב43065. לאומשרוטיע  ןמלז  "דאריפש , כשת

םירפוס43066. גרבצנאלמרוטיע  לארשי  ןב  "אהשמ  גרובמה Hamburgפת

םירפוס43067. ןמלזרוטיע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ןהכה

 - "ח מרת
"ט הנליו Vilnaמרת

םירפוס43068. "זרוטיע  נקת .םירפוס  "זרוטיע  רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

םירפוס43069. יכדרמרוטיע  רצלג ,

הדנ43070. םירפוס -  םחורירוטיע  המלש  תרטע  "אתבישי  םחוריעשת

.43071< השדח הרודהמ   > םירפוס ןמלזרוטיע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"אןהכה םילשוריעשת



הנש43072. ליצעגרוטיע  םיקילא  "חסקשפ , םילשוריעשת

הנומא43073. ליצעגירוטיע  םיקילא  "זסקשפ , םילשוריעשת

םיכרכ43074.  11 הכלה -  באזירוטיע  "ודלונירג , םילשורינשת

םייחה43075. רוא  לע  םייח -  השמירוטיע  "עץרווש , קרבשת ינב 

םיכרכ43076.  2 הרהט -  המלשירוטיע  תרטע  דוד  ןכשמ  "אללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ43077.  4 םילשורי -  םילשוריירוטיע  תרטע  "זתבישי  םילשוריסשת

הליגמ43078. ליצעגירוטיע  םיקילא  "בסקשפ , םילשוריעשת

הרונמ43079. "עץבוקירוטיע  םילשורישת

תווצמ43080. "אץבוקירוטיע  שמשעשת תיב 

םיכרכ43081.  13 יכדרמ -  לאומשירוטיע  ןב  בקעי  יכדרמ  "פריאמ , קרבשת ינב 

םיכרכ43082.  2 הכימס -  הרבחוירוטיע  תודהי  הרות  ילעפמ  לאירא 
"ולארשיב םילשורימשת

יבצ43083. ןהכהירוטיע  קחצי  יבצ  "הרלדא , ביבאלשת לת 

יבצ43084. יבצירוטיע  םחנמ  "אןייטשנכייא , םילשורינשת

ב43085. תבש -  המלשירוטיע  תרטע  דוד  ןכשמ  "גללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ43086.  2 הרות -  .אירוטיע  "גןייפ , שמשעשת תיב 

םיכרכ43087.  2 דומלת -  ליצעגירוטיע  םיקילא  "דסקשפ , םילשוריעשת

תואווקמ43088. תוכלה  "א  רגה רואיב  קחציןייע ר"ש -  ןב  ןמלז  המלש  "עןמכפ , תיליעשת רתיב 

תוריפה43089. תכרב  תוכלה  "א  רגה רואיב  סות - ' קחציןייע  ןב  ןמלז  המלש  "גןמכפ , תיליעעשת רתיב 

וואקאלז43090. הליהקהרייע  "פרפס  "דשת מח

התייהש43091. השמהרייע  ןב  ףסוי  "זילילגה , ביבא Tel Avivטשת לת 

יליטומ43092. םייחיתרייע  "איקסינרמצ , ביבאישת לת 

.43093< ימאש ידלב , חסונ   > תומשנ תומשניוליע  "גיוליע  "דסשת מח

.43094< ןדע חסונ ק"ק   > תומשנ )יוליע  ךרוע  ) םחנמ ןב  והיעשי  "זלאומש , "דסשת מח

.43095< הדאר חסונ   > תומשנ תומשניוליע  "זיוליע  "דסשת מח

םילשוריב43096. ןלאתומיע  "דסיליוו , םילשורישח

םיכרכ43097.  6 םהרבא -  ףסויןיע  ןב  םהרבא  "פןהכ , םילשורישת

םיכרכ43098.  6 היא -  ןמלזןיע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"נןהכה םילשורישת

םיכרכ43099.  4 והילא -  ןימינבןיע  ןב  והילא  "גקיש , קרבסשת ינב 

רזעילא43100. לאירזעןיע  ןב  ןאמפיל  רזעילא  קלוו ,
"חןהכה םילשוריפרת

טפשמב43101. ריאמןיע  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "ההנחוא , םילשוריעשת

העמד43102. עשוהיןיע  "מדלאוונירג , שת

העמד43103. רכששיןיע  םלושמ  ןב  לואש  ץיוורוה ,
"חיולה בוקרק Cracowמרת

םיכרכ43104.  8 העמד -  ןרהאןיע  הדוהי  ןב  המלש  - רגולק , "ד צקת
"ב הוקלוז Zholkvaצרת

םירפא43105. חיש  ראבה -  םירפאןיע  ןב  קחצי  "בץיבוביל , קרבסשת ינב 

חלודבה43106. יולהןיע  ףסוי  ןב  הנוי  לארשי  "אאדנאל , בוקרטויפ Piotrkowסרת



חלודבה43107. םשןיע  "חםוליעב  םילשוריעשת

תבש43108. חלודבה -  תולעמןיע  "ותבישי  תולעמעשת

חלודבה43109. בקעיןיע  ןב  הדוהי  "חסדע , םילשוריעשת

םיכרכ43110.  3 חלדבה -  הדוהיןיע  דוד  ןב  יבצ  םייח  רמייהנאמ ,
"חביל קרוי New Yorkצרת וינ 

תעדה43111. יכדרמןיע  השמ  "הןייטשברפ , םילשוריעשת

םימה43112. םהרבאןיע  ןב  בקעי  לאפר  "חהשנמ , יקינולש Salonikaירת

"ל43113. צז רגיא  אביקע  "ר  רהומ לע  דפסה  םימה -  ןתנןיע  ןב  בוד  םהרבא  "חםאלפ , ואלסרב Breslauצקת

"ל43114. צז שילזיימ  שורעבוד  "ר  רהומ לע  דפסה  םימה -  דודןיע  ןב  בוד  םהרבא  "גםאלפ , ןילבול Lublinלרת

םימה43115. הכימןיע  ןב  סומע  "חץיבלקני , םילשוריסשת

תואווקמ43116. םימה -  לאיכלמןיע  "גלדנמ , םילשוריסשת

םימה43117. דודןיע  ןב  והילא  "ח,יקזדוגיוו , פרת ], בוקרטעיפ

םיכרכ43118.  4 םימה -  הידידיןיע  ןב  ריאמ  לארשי  ברפטוג ,
לכימ "אלאיחי  תיליעפשת רתיב 

תרקי43119. תנפ  םימה , לאומשןיע  םהרבא  "סםייהנפפ , קרבשת ינב 

תוצמה43120. בקעיןיע  לארשי  "טגאטסניד , כשת

םיכרכ43121.  5 טפשמה -  קחציןיע  ןב  הידבוע  "אףסוי , םילשוריעשת

ארוקה43122. םהרבאןיע  ןב  םיקילא  "גטראה , ןילרב Berlinסקת

.43123< תומש תישארב ,  > האירקה תרוסמ  ארוקה  - ןיע  יכדרמ ןב  ביל  הדוהי  ץיבולסיש ,
ןדקנה "י  "גבהי קרבמשת ינב 

.43124< םירבד ארקיו -   > האירקה תרוסמ  ארוקה  - ןיע  יכדרמ ןב  ביל  הדוהי  ץיבולסיש ,
ןדקנה "י  "גבהי קרבמשת ינב 

םיכרכ43125.  2 םיעורה -  השמןיע  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"אןהכה םילשוריישת

תודהיה43126. ןיעב  ערה  קחציןיע  ןב  השמ  "עבוידוגי , םילשורישת

םיכרכ43127.  2 תלכתה -  בקעיןיע  ןב  ךונח  ןושרג  "גרנייל , םילשוריכשת

םיכרכ43128.  2 םייח -  השמןיע  ןב  םייח  "טןיזאר , כשת

היבוט43129. לאיחיןיע  ןב  היבוט  - לגס , "ד ערת
"ב בוקרטויפ Piotrkowפרת

דוחי43130. הדנ , דידי -  הידידיןיע  המלש  "דינרפעז , םילשוריעשת

תבש43131. דידי -  קחציןיע  ןב  המלש  "זינארפעז , םילשוריעשת

הדוהי43132. יכדרמןיע  ןב  הדוהי  רזעילא  ץיבוניבר ,
יא "חקחצי  םילשורישת

םיכרכ43133.  2 ףסוהי -  והילאןיע  ןב  ףסוי  "לןזח , קרבשת ינב 

םיכרכ43134.  2 ןרהא - > ןורכז  תרודהמ   > ףסוהי והילאןיע  ןב  ףסוי  "בןזח , םילשוריפשת

ףסוי43135. והילאןיע  ןב  ףסוי  "הןזח , רימזיא Izmirלת

ףסוי43136. ףסויןיע  "דרברפ , םילשורילשת

ןימי43137. הדוהיןיע  ןב  קחצי  םייח  "זיזאגלא , יקינולש Salonikaעקת

בקעי43138. לאלצבןיע  ןב  בקעי  קי , ' "הצייבולוס רימוטיז Zhitomirערת

םיכרכ43139.  9 בקעי -  המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "גןבא הנליו Vilnaפרת

םיכרכ43140.  5 והילא > - ןיע   > בקעי המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "טןבא הנליו Vilnaכרת



םיכרכ43141.  2 "ר > - ופד  > בקעי המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - - ןבא "ו ער
"ב יקינולש Salonikaפר

םיכרכ43142.  7 השדח > - הרודהמ   > בקעי המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "חןבא םילשוריסשת

םיכרכ43143.  3 בקעי -  דודןיע  ןב  בקעי  "דןאהד , קרבעשת ינב 

םיכרכ43144.  7 ראובמה -  בקעי  ,ןיע  ןמדלוו המלש -  ןב  בקעי  ביבח , - ןבא
ףסוי "הםייח  םילשורינשת

םיכרכ43145.  4 תודגאה > - ירואיב   > ראופמה בקעי  בדןיע  ןנחלא  ןב  םהרבא  םייח  קינמאי ,
"חיולה םילשוריסשת

םיכרכ43146.  4 םהרבא -  ןיע  רואיב  םע  בקעי  ,ןיע  קיש המלש -  ןב  בקעי  ביבח , - ןבא
"חםהרבא גרבסגינקרת

Koenigsberg

םיכרכ43147.  4 שטייד -  ירבע  םע  בקעי  ריאמןיע  ףסוי  ץבעי ,

םיכרכ43148.  2 קחצי -  לארשיןיע  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"טרסיא הנליו Vilnaמרת

םיכרכ43149.  5 קחצי -  הידבועןיע  ןב  קחצי  "דףסוי , םילשוריעשת

םיכרכ43150.  4 םילשורי > - ןוכמ   > קחצי לארשיןיע  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"דרסיא םילשוריסשת

.43151< ןיקיזנ םישנ   > לארשי א המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "בןבא ןילרב Berlinעת

ב43152. לארשי -  המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "בןבא גרובמהעת

םיכרכ43153.  2 הדוהי > - תיב  בקעי ע"פ  ןיע   > לארשי המלשןיע  ןב  בקעי  ביבח , - "גןבא ונרווילצקת

םיכרכ43154.  2 לארשי -  לאפרןיע  ןב  רסיא  לארשי  "באריפש , םילשוריסשת

ךתלוז43155. םיקולא  התאר  אל  רזעלאןיע  תרופ , "טןב  םילשוריעשת

באל43156. היראןיע  "דרנב , םילשוריעשת

ריאמ43157. ןאמפילןיע  ןב  ריאמ  "נרביוט , הבלסיטרב Bratislavaרת

טפשמ43158. ריאמןיע  ףסוי  ןב  לאומש  "אטאטשנזייא , םילשוריצרת

טפשמ43159. יולהןיע  ףסוי  ןב  "זםהרבא  יקינולש Salonikaנרת

טפשמ43160. יכדרמןיע  לאפר  ןב  ארזע  "ליכלמ , אטשוק Istanbulקת

טפשמ43161. בקעיןיע  המלש  ןב  לארשי  "גץיבוניבר , בובל Lvovמרת

טפשמ43162. ורבחמןיע  םש  עדונ  "האל  גרפ Pragueעש

טפשמ43163. םהרבאןיע  ןב  םיקילא  "גטראה , םיהלדר Roedelheimסקת

םיכרכ43164.  2 טפשמ -  ןרהאןיע  ןב  באז  לאכימ  יקסדאוואז ,
לאיחי

 - "ד ערת
"ח בוקרטויפ Piotrkowצרת

רכוז43165. ןיע  טפשמ  דבאעןיע  ןב  המלש  "טהניוות , ןגעשת תמר 

םטיע43166. םשןיע  "הםוליעב  קרבעשת ינב 

םיכרכ43167.  2 הרותב -  םינפ  קסאלמןיע  לכימ  לאיחי  ןב  םהרבא  "וכ"ץ , בובל Lvovכרת

םיפוצ43168. קחציןיע  ןב  חנ  גילז  לאירזע  יקסבלשוק ,
יבצ

 - "ב פרת
"ג הנליו Vilnaפרת

יאר43169. הדוהיןיע  עשילא  לאפר  ןב  דוד  "טהצאייפ , ונרוויל Livornoפקת

האור43170. ןרהאןיע  ןב  לאוי  "ןץרווש , םילשורישת

רהזה43171. לע  האור  םינורגןיע  ןב  רזעילא  רפוס , "ביבכרה  םילשורילשת

ןועמש43172. הדוהיןיע  ןב  קחצי  ןועמש  ןייטשלקניפ ,
יולה "היבצ  קרויצרת וינ   New York

ןיע43173. תחת  והילאןיע  "דבוסוטמ , עשת



םיכרכ43174.  3 שישרת -  שוניבןיע  היעשי  ןב  גילז  עשוהי  שישרת ,
יולה

 - "ב צרת
"ח הנבוק Kaunasצרת

לדוג43175. ובה  אחיקפ -  ףסויאניע  ןוגיב , והילא -  בוט , "ביכ  םילשורילשת

תומוהתו43176. קחציתוניע  "איזנכשא , דווקילפשת

םימ43177. יכדרמתוניע  לאפר  ןב  ארזע  "איכלמ , יקינולש Salonikaעקת

םימ43178. יולהתוניע  ריאמ  ןב  ןנחלא  "זףסוי  השרו Warsawירת

ע"ז43179. ןילוח , םימ -  ליידרעווירתוניע  המלש  תכרב  ללוכ  "חץבוק  עשת

םהרבא43180. הדוהייניע  ןב  םהרבא  "דגיפצ , םדרטשמאמקת
Amsterdam

לא ה'43181. המלשיניע  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

ירא43182. רזועיניע  ףסוי  ןב  ביל  הדוהי  "סרוש , בובל Lvovרת

ךב43183. המלשיניע  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

ןימינב43184. ףסוייניע  ןב  םייח  ןימינב  "זןייטשרפלא , םילשוריפרת

תמא43185. ירמא  טשוק  ןימינב , ןביניע  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "חןימינב םילשוריסשת

דוד43186. בקעייניע  ןב  דוד  "וודאמא , רימזיא Izmirכרת

דוד43187. ינאדעסיניע  ןב  דוד  "טאזרוטכ , הבר Djerbaישת ג'

דוד43188. לאינדיניע  דוד  "זןהכה , םילשוריעשת

ןהכה43189. ןהכהיניע  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "היקחצי , ונרוויל Livornoכרת

הדעה43190. החמשיניע  "וגרבלע , נשת

הדעה43191. הדעהיניע  "עיניע  גרפ Pragueקת

םיכרכ43192.  2 הדעה -  ןהכהיניע  המלש  םהרבא  ןב  - והילא  "ג כרת
"ד רימזיא Izmirכרת

םיכרכ43193.  4 ןשוח -  "יניע  ןשוחה תוצק  דומיל   " "גתרובח קרבסשת ינב 

קחצי43194. הדוהייניע  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
ביל

 - "ח לרת
"ט הנליו Vilnaלרת

קחצי43195. השמיניע  םיסינ  ןב  קחצי  "גילעבלא , רימזיא Izmirסרת

תישארב א43196. א >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "עיול , ביבאשת לת 

םירבד43197. ו >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "חיול , ביבאעשת לת 

תומש43198. ג >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "ביול , ביבאעשת לת 

רבדמב43199. ה >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "ויול , ביבאעשת לת 

ארקיו43200. ד >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "דיול , ביבאעשת לת 

תישארב ב43201. ב >  > קחצי קחצייניע  לאפר  "עיול , ביבאשת לת 

לארשי43202. באזיניע  המלש  ןב  לארשי  "זיקסרבט , קרוי New Yorkצרת וינ 

לארשי43203. והילאיניע  לארשי  "וביורטניו , קרבסשת ינב 

םיכרכ43204.  2 לארשי -  לארשייניע  ןבואר  ןב  לאירבג  ןאמלגנא ,
ןהכה

 - "ב פקת
"ה פקת

.43205< םייחל קידצ  תלועפ   > יח לכ  בקעייניע  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ רימזיא Izmirלרת

א43206. םחנמ -  ןרהאיניע  לאומש  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןיבור , םילשוריערת

םיסנ43207. הדוהייניע  םיסנ  "וןארזע , אטנלטאעשת

לאומש43208. ןרהאיניע  לאומש  "אןיבאר , קרבסשת ינב 



תישארב43209. א  ןובשחב -  תוכרב  ןושמשךיניע  ןב  קחצי  "אגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

הדשב43210. ןויצךיניע  ןב  ןב  לאוי  "טןיקצורוס , םילשוריעשת

תוחוקפ43211. בקעיךיניע  הירא  "דץיבוביל , םילשוריעשת

תואור43212. ריאמךיניע  "טרדנוו , םילשוריסשת

םיכרכ43213.  13 טפשמל -  רודגיבאםיניע  ןב  קחצי  "אילאירא , םילשורינשת

םיכרכ43214.  2 השדח > - הרודהמ   > טפשמל רודגיבאםיניע  ןב  קחצי  "וילאירא , םילשוריסשת

תוכמ43215. תסנכ - > ןוכמ   > טפשמל רודגיבאםיניע  ןב  קחצי  - ילאירא , "ד םילשורישח

תוארל43216. יולהםיניע  בוט  םוי  "זץראווש , נשת

תוריאמ43217. יבצםיניע  ןב  םוחנ  םחנמ  "זיקסרבט , עשת

םוי43218. לש  םהרבאומוציע  ןב  ךורב  לאפר  "גונדילוט , םילשוריסשת

םוי43219. לש  דודומוציע  "ארנרוט , ביבאעשת לת 

הבותכ43220. חרפתרקיע  הישות  "בתבישי  חרפתעשת

םיכרכ43221.  2 םיניד -  באזירקיע  יכדרמ  ןב  לאומש  ,ת"שרנימוה , םלשורי

תודיסחה43222. ךרד  קחציירקיע  רזעילא  "גרגיצנד , קרבעשת ינב 

דיחיל43223. תורומשאה  רואילירקיע  ריאמ  "חיול , םילשוריעשת

םיכרכ43224.  7 "ט -  דה דודירקיע  השמ  ןב  לאינד  - ינריט , "ג סקת
"ו הצנריפ Florenceסקת

תונובשחה43225. ןויצירקיע  ןב  ןועמש  "דךבנזייא , תליאשח

ב43226. לארשי -  תבשחמב  תודהיה  לבייפירקיע  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"חיולה םילשורישת

הצקומ43227. תוכלה  ףסויירקיע  "וןירפלה , קרבסשת ינב 

גולטיקה43228. ןבוארירקיע  "טיול , ביבאישת לת 

םיכרכ43229.  2 תונברקה -  רסיאירקיע  לארשי  ןב  "עףסוי  הנליו Vilnaרת

םלוסה43230. לעב  לש  וכרד  ע"פ  תדובע ה ' ירקיע 

םיכרכ43231.  2 ןימינב -  לאומשריע  ןב  ףלוו  באז  "חןימינב  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

םירובג43232. ןבריע  רזעילא  ןועמש  ןייטשנדירפ ,
"מלאיתוקי הנליו Vilnaרת

םיכרכ43233.  3 םירובג -  ןרהאריע  ןב  םירפא  המלש  "טץישטנול , םדרטשמאכקת
Amsterdam

הינברו43234. אנבוד  היעשיריע  ןב  סחניפ  "בסיספ , בוקרק Cracowסרת

םיכרכ43235.  2 דוד -  אדילמריע  ביל  הירא  ןב  "טדוד  םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ43236.  3 דוד -  םילשורימריע  ןרהא  ןב  דוד  - ןהכ , "מ רת
"ז םילשורימרת

רזעילא43237. קשמד  השנמריע  ןב  "דרזעילא  הוקלוז Zholkvaכקת

תובאה43238. לארשיריע  "דןאלפאק , ,פרת םלשורי

ודבד43239. םינהכה  ריאמריע  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"זיכדרמ םילשורימשת

יבצה43240. קחציריע  ןב  והילא  "וןוטיב  תפצנשת

קדצה43241. ךלמילאריע  ןב  והיתתמ  לאיחי  "דץנוצ , בובללרת  Lvov



קדצה43242. יצוקמריע  בקעי  ןב  "דהשמ  גרפ Pragueכרת

םיכרכ43243.  5 שדקמהו -  שדקה  ןרהאריע  ןב  לכימ  לאיחי  - יקסניצאקוט , "ט כשת
"ל םילשורישת

הב43244. יבשויו  שדוקה  דרהנרבריע  "טןאמיונ , םילשורישת

םירמתה43245. הרותריע  ישודיח  "בץבוק  משת

אנליוו43246. לארשיריע  םולש  ןב  חנ  לליה  "סדיגמ , הנליו Vilnaרת

שידקו43247. ןועמשריע  םחנמ  ןב  יכדרמ  "אןאמקורב , בוקרטויפ Piotrkowצרת

תיחנ43248. אימשמ  שידקו  "לריע  זיראה תודוא  "הםיטוקיל  קרבעשת ינב 

םיכרכ43249.  2 ךונח -  בוסאסמריע  ךינעה  ךונח  "חםיובלטייט , םילשורילשת

הימכחו43250. קסל  םהרבאריע  ןב  גילז  סחניפ  ןאמסקילג ,
שריה "ויבצ  Lodzפרת זדול '

םיכרכ43251.  2 רצבמ -  יולהריע  בוד  םייח  ןב  יבצ  יכדרמ  "טרלדא , הבילוס Svalavaסרת

טלקמ43252. אדילמריע  ביל  הירא  ןב  "אדוד  ראוגנוא Uzhgorodלרת

טלקמ43253. רשאריע  ןב  םייח  יכדרמ  "טגרבסגילז , םיהלדרירת

.43254< השדח הרודהמ   > טלקמ אדילמריע  ביל  הירא  ןב  "זדוד  דווקילעשת

םיכרכ43255.  2 טלקמ -  בודריע  םייח  ןב  לארשי  "גטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ43256.  3 הלית -  לע  קרבריע  ינב  "סתונבר  קרבשת ינב 

ןשוש43257. יולריע  ןב  ןמפיל  רזעילא  "טןייטש , הבלסיטרב Bratislavaרת

בהז43258. לש  המלשריע  ןב  םהרבא  "זיקארזאלא , םילשוריפרת

םידי43259. תואוקמ , אתפסות - >  > בהז לש  הירכזריע  ןב  ללה  ןמלז  "זלדנפ , דוואקיילסשת

תיעיבש43260. אתפסות - > - ימלשורי  > בהז לש  הירכזריע  ןב  ללה  ןמלז  "זלדנפ , דוואקיילעשת

םיכרכ43261.  9 ימלשורי > -  > בהז לש  הירכזריע  ןב  ללה  ןמלז  "עלדנפ , דוואקיילשת

הלהת43262. ןימינבריע  ןב  ביל  הירא  "הןייטשנייפ , השרו Warsawמרת

האצוהו43263. ףסויבוריע  השמ  ןב  עשוהי  "זלגיס , קרוי New Yorkסרת וינ 

ותכלהכ43264. לאינדבוריע  ןב  םייח  םהרבא  "וסדע , םילשוריסשת

ןילישבת43265. בקעיבוריע  ןב  םימחר  תאיז , "זןיצק  עשת

תונוכשהו43266. ריעה  בקעייבוריע  השמ  ןב  רזעילא  ןנחוי  "גרגצמ , "דעשת שח

תוריצח43267. ןהכהיבוריע  והיעשי  ןב  םחנמ  "דץיבוקשומ , קרבעשת ינב 

ןישידק43268. אנכשןיריע  םולש  ןב  לארשי  "הןאמדירפ , השרו Warsawמרת

האתילת43269. ןישידק  אנכשןיריע  םולש  ןב  לארשי  "דןאמדירפ , ץילמ Mielecערת

אניינת43270. ןישידק  אנכשןיריע  םולש  ןב  לארשי  "זןאמדירפ , בוידרב Bardejovסרת

התיהש43271. תידוהי  םיאנותיעהתונותיע  לש  ימלועה  דוגיאה 
"גםידוהיה ביבאלשת לת 

לשיפוכע43272. םירפא  ןב  ןרהא  "הןוסנורהא , ביבא Tel Avivפרת לת 

תידוהיה43273. דודוכע  ןב  ךורב  "גרשי , וכע Acreישת

.43274" תוכרב רוביח  רדס   " באזלע דוד  ןב  לארשי  "אןוזדיוד , קרוי New Yorkצרת וינ 

.43275( סיפדת  ) טויפה תובא  תימלושלע  "זרוצילא , םילשורינשת

םסוחי43276. לעו  וניתובא  רזועלע  םייח  "טיקסבונירמ , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ43277.  2 היבארסיב -  תמדא  היבארסיבלע  תמדא  - לע  "ט ישת
"ג ,כשת ביבא - לת

רחשה43278. תלייא  םשלע  "אםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 



רחשה43279. תליא  לאינדלע  "חוטיוט , םילשוריסשת

ךרדה43280. םא  רזעלאלע  "פגאבס , םילשורישת

יבצה43281. ץרא  יתומב  םהרבאלע  "דדוד , םילשורישח

ךל43282. תצמא  ןב  היראלע  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"הבייל םילשוריסשת

המחה43283. תכרב  םחנמלע  ןב  לאומש  והילא  "גםוטראה , םילשוריישת

המח43284. תכרב  ןוקיתו  רדס  המחה -  תכרב  ,לע  הלודלימ לאומש - והילא  םוטרה ,
דוד ןב  יח  בקעי 

 - "א משת
"א ונרווילרת םילשורי -

רסומו43285. רשב  דודלע  "רנגייא , םורדעשת יבש 

לארשי43286. תלואג  םהרבאלע  לאפר  "חםלש , ,שת םילשורי

םירהנה43287. תודג  םולשלע  "דבתכ , "דשח מח

ןייהרה43288. תודג  ףלוולע  באז  - רקספיל , "ח ישת
"ט ,ישת םילשורי

דומלתה43289. םי  תודג  והילאלע  םהרבא  ןב  יבצ  "נןלפק , םילשורישת

ילבב43290. דומלת  לש  השדח  האצוה  רבד  ץרפלע  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "חרשכ , שת

םדאה43291. םהרבאלע  ןב  םוחנ  םחנמ  ןמדירפ ,
לישה "זעשוהי  בונישיקפרת  Kishinev

םינורחאה43292. קחצילע  "זתליש , םימודאעשת הלעמ 

רקשהו43293. תמאה  םהרבאלע  ןב  םוחנ  םחנמ  ןמדירפ ,
לישה "זעשוהי  בונישיקפרת  Kishinev

ןלוגהו43294. ןשבה  םירמאמלע  ץבוק 

הרומתה43295. לעו  הלואגה  לאוילע  "זםיובלטייט , כשת

הרומתה43296. לעו  הלואגה  יבצלע  ןב  יכדרמ  והילא  יקסבוקלאוו ,
יולה "דלאיחי  םילשוריישת

תורובגה43297. ריאמלע  "ויקסרבמל , םילשוריסשת

הכלהכ43298. רויגה  "מלע  "דשח "דשח מח

רסיקה43299. תחת  םידוהיה  לש  תיטילופה  הירוטסיהה  לע 
( תינמרג  ) השמסונאירדא ןילרב1924ךברעיוא ,

הלכלכה43300. לעו  הכלהה  באזלע  השמ  "וסיפסא , קרבלשת ינב 

ירבעה43301. ןידב  תונשיתהה  מלע  "חןולא , םילשוריישת

דומלתה43302. תארוה  השמלע  "אקנומ , םילשוריכשת

יפויה43303. םהרבאלע  ןב  םוחנ  םחנמ  ןמדירפ ,
לישה 1929Chisinauעשוהי 

ילכיה43304. ריאמלע  ןועמש  ןב  ףסוי  יארוהנ  "דהנחוא , םילשורישח

םיארומאה43305. לש  תיתורפסה  הריציה  רבלע  בוד  ןב  םהרבא  "בסייוו , כשת

ימלשוריה43306. השמלע  ןב  לואש  "טןמרביל , םילשוריפרת

תובישיה43307. םירמאמלע  "גטקל  םילשוריכשת

תנווכה43308. ןימינבלע  "דןיקפיל , םילשורישח

לכה43309. ארביאמלע  רואינש  ןב  "חהשמ  בושטידרב Berdichevסרת

לארשי43310. תכרב  השדח - > הרודהמ   > לכה ארביאמלע  רואינש  ןב  "בהשמ  ןויצפשת לת 

עובמה43311. חנלע  ןב  הימחנ  יבצ  "חחונימע , ביבאכשת לת 

םידעומה43312. יבצלע  ריאמ  "דןמזורג , ביבאנשת לת 



הלימה43313. לדנמלע  םחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "טרפש , ןילבול Lublinסרת

הפצמה43314. םחנמלע  ןועמש  "טרזאל , םילשוריכשת

םיסינה43315. המלשלע  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

םיסינה43316. ריאמלע  "ויקסרבמל , םילשוריסשת

םיכרכ43317.  2 םיסינה -  ריאמלע  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

םיסנה43318. םהרבאלע  ןב  אגרש  לאקזחי  "עדלפנייוו , םילשורישת

םיסנה43319. אתרקלע  ירוטנ  "זשיא  םילשוריישת

ארקמב43320. תומותסה  הדוהילע  םייח  ןב  ןרהא  "בקאלופ , םילשוריצרת

הדובעה43321. דודלע  קחצי  ןב  ןויצ  ןב  םחנמ  "זברפטוג , םילשוריסשת

ןקרופה43322. ריאמלע  "זיקסרבמל , םילשוריסשת

םיכרכ43323.  3 השרפה -  ריאמלע  "איקסרבמל , םילשוריעשת

םיכרכ43324.  2 השרפה -  יכדרמלע  ןב  ןרהא  "אןמפוק , דעלאפשת

םיכרכ43325.  2 םיקידצה -  ללהלע  ןב  ךורב  םהרבא  "ארענזוועפ , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ43326.  2 םידיסחה -  לעו  םיקידצה  ףסוילע  קחצי  קרבקסירב , ינב 

הבג43327. רה  השמלע  "דרכיילב , עבראשח תירק 

יניס43328. רה  ריאמלע  "זיקסרבמל , םילשוריסשת

םינושארה43329. םייחלע  ךונח  ןב  יכדרמ  "טןהכה , ביבאכשת לת 

םינושארה43330. קחצילע  "זתליש , םימודאעשת הלעמ 

קריעב43331. וניחא  גרה  קאריעבלע  וניחא  גרה  "אלע  לארשי Israelשת

םימחרה43332. ריאמלע  "ויקסרבמל , םילשוריסשת

רתב43333. ירה  ןתנלע  ןב  הדוהי  המלש  "הרעגאט , ןודנוללשת

לילגה43334. ירה  קחצילע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דמשת מח

לילגה43335. ירה  בקעילע  "דסלפ , בח רפכ 

ונצראב43336. תבשה  םייחלע  ךונח  ןב  יכדרמ  "טןהכה , םילשורישת

.43337' וכ לעו  תובישי  ינב  סויג  לעו  תבשה  ןימינבלע  יקסנר , ' "דצש "דשח מח

האושה43338. והילאלע  ינייז ,

לארשיב43339. ינברה  טופישה  רשאלע  םחורי  ןב  חרז  "וגיטפאהראוו , ביבא Tel Avivטשת לת 

תינימשה43340. בקעילע  "ורגניול , ביבאמשת לת 

הרותה43341. םייחלע  ךונח  ןב  יכדרמ  "זןהכה , םילשוריישת

הרותה43342. עשוהילע  דאריפש  '' מח

םיכרכ43343.  2 הדובעה -  לעו  הרותה  םייחלע  השמ  "הדלפנייש , קרבסשת ינב 

םיכרכ43344.  3 הדובעה -  לעו  הרותה  ץריהלע  ילתפנ  "הגיווצנג , דוואקיילעשת

םיכרכ43345.  4 דומלתה -  םהרבאלע  הינתנןיטשרבליס ,

ןמיתב43346. דומלתה  ףסוילע  "גיבוט , ביבאלשת לת 

הליפתה43347. לבייפלע  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "זןמרבה , דולמשת

הליפתה43348. יבצלע  דוד  "זןמפוה , םילשוריעשת

הרותל43349. ימלשוריה  םוגרתה  לארשילע  ןב  םייח  "ארלה , קרוי New Yorkפרת וינ 

תועושתה43350. ריאמלע  "ויקסרבמל , םילשוריסשת

תומחלמה43351. לעו  תועושתה  םירפסולע  םישרדמ  "טץבוק  קרבנשת ינב 



ךיתומוח43352. ריאמלע  "ויקסרבמל , םילשוריסשת

קרב43353. ינב  ךיתומוח  תורשכהלע  "דתכרעמ  קרבשח ינב 

םיכרכ43354.  2 קרב -  ינב  ךיתומוח  קחצילע  "גריאמ , קרבנשת ינב 

םילשורי43355. ךיתומוח  םידרפסהלע  תדע  "ז.םילשורי  םילשוריישת

םירמוש43356. יתדקפה  םילשורי  ךיתומוח  המלשלע  לש ר ' ורכזל  םירמאמ  תפוסא 
קורד "זןמלז  םילשורימשת

םלשורי43357. ךיתומוח  המלשלע  קחצי  ןב  השמ  "ויולב , ביבא Tel Avivשת לת 

םלשורי43358. ךיתומוח  לארשילע  ינומא  ימולש  "ט.םילשורי  ,סרת םלשורי

היברסב43359. תוברוח  לארשילע  "דטוארקדליש , ,ישת ביבא לת 

לוגיעה43360. אטח  לאקזחילע  רפוס ,

הבושתו43361. אטח  יבצלע  ריאמ  "וןמזורג , ביבאמשת לת 

םידיסחו43362. תודיסח  קחצילע  "אלאפר , םילשורינשת

"ד43363. בח תודיסח  "קלע  האב "ד  בח תדוגא  "דיריעצ  ביבאשח לת 

תודהיהו43364. "ד  בח תודיסח  "דלע  בח "דיריעצ  שח

םיכרכ43365.  4 םיאיבנה -  ךידבע  ידי  ריאמלע  "עיקסרבמל , םילשורישת

תדלומבו43366. םתולג  ץראב  הינמור  ידוהי  םירמאמלע  ביבאץבוק  לת 

וישרש43367. חלשי  לבוי  םשלע  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

יולה43368. טבש  לעב  ןרמ  ותלודג -  לארשי  יולהלע  תונייעמ  קרבועשתןוכמ  ינב 

גיסיוט43369. לארשי  יבר  תודלות  ותרדה -  לארשי  ףסוילע  תראפת  "זןוכמ  ןילקורבעשת

וצראו43370. לארשי  יולהלע  קיזייא  קחצי  ןב  בקעי  "וגוצרה , לשת

ותילע43371. לארשי  םייחלע  השמ  "זואל , "דצרת מח

םולש43372. לארשי  לארשילע  תשרומ  "דןוכמ  "דשח מח

הנלוכ43373. קחצילע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , םילשוריעשת

םיילארשיצרא43374. סרח  ילכ  תורלע  "חןרימע , םילשוריישת

והימריל43375. "י  שר שוריפב  םיניינעו  תורוקמ  המכ  לע 
סיפדת הדוהילאקזחיו -  ןב  לאומש  בקעי  "ןלגיפש , ןגשת תמר 

ןכ43376. הדוהילע  "דןיספ , "דשח מח

ומש43377. ארק  ןכ  ביגשלע  "גתימע , שמשסשת תיב 

םירשנ43378. יפנכ  השמלע  ןב  לאומש  "טיאמש , םילשורימשת

הרותה43379. תעידיו  תואיקב  תודמול  םשלע  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ43380.  2 ןידמ -  "בץבוקלע  םילשורינשת

ךתיב43381. תוזוזמ  ןרהאלע  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םייחה43382. תרטמ  ללהלע  "וגרבטנור , םילשורינשת

תירילקה43383. אתשודקב  רלקיקה  לש  והנבמו  ומוקימ  לע 
( סיפדת תימלוש( "גרוצילא , םילשורימשת

םיכרכ43384.  2 םהיתורוקמו -  םיגהנמ  היבוטלע  "איולב , "דפשת בח רפכ 

תוכרב43385. תכסמ  יבצלע  ריאמ  ןמזורג , לואש  "אץיבושריה , "דפשת מח

הרז43386. הדובע  תכסמ  םייחהלע  שפנ  ללוכ  הרובחה  "זינב  קרבעשת ינב 

תוזונגה43387. "ך  נתה תופמ  ןושרגלע  ןב  לאלצב  גרבמולב ,)  ) רה "אןב  םילשוריכשת

הלואגה43388. ןתפמ  ןהכהלע  לאומש  "אןטרגניו , םילשורימשת



םירורמו43389. תוצמ  ריאמלע  "עיקסרבמל , םילשורישת

םיעורה43390. תונכשמ  קחצילע  ןב  רזעלא  "חרגניזלוש , קרבמשת ינב 

םיעורה43391. תונכשמ  היחתפלע  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , םילשורינשת

םיעורה43392. תונכשמ  לאירזעלע  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  ימךש , " קרבשת ינב 

םיעורה43393. תונכשמ  אזלעבלע  ןופצה  רוא  םילשוריןוכמ 

םיכרכ43394.  2 םיעורה -  תונכשמ  יכדרמלע  "בץנריימ , םילשורימשת

ותכלהכ43395. "ה  עאא לש  ותירב  רמשמ  הלימלע  תרמשמל  "זדעוה  קרבלשת ינב 

תודהיה43396. רמשמ  ףסוילע  "הןרפש , םילשורינשת

המואה43397. ישדק  רמשמ  ריאמלע  הדוהי  "זץיבומרבא , םילשורינשת

לבב43398. תורהנ  ףסוילע  םהרבא  ןב  יבצ  ןמחנ  "זבוצג , השרו Warsawמרת

לבב43399. תורהנ  ןויצלע  המלש  ןב  "זלאפר  םילשוריצרת

דרפס43400. תורהנ  לאפרלע  ןב  ןושרג  ןועמש  "ז,ןייטשנרב , ,)טשת םילשורי )

הלואגה43401. ףס  ףסוילע  ןבואר  "דסאה , לאשח תיב 

םילשורי43402. ןורכז  רפס  םימחרלע  ןהכ , "בדמלמ  םילשוריעשת

תונרפסו43403. תוירפס  המלשלע  "טימנוש , םילשוריכשת

תותימצל43404. ץראה  תביזע  יבצלע  לאומש  ןב  קחצי  "דלאפר , םילשוריישת

דוס43405. ומירעי  ךמע  דוסלע  ומירעי  "טןוכמ  "דעשת מח

םירצמ43406. תוכמ  תרשע  ןינע  לאומשלע  "דונדילוט , "דשח מח

הרותה43407. קסע  ירואלע  ןב  "דלאיחי  "דשח מח

םיכרכ43408.  2 ראבה -  יפ  היראלע  לאומש  ןב  דוד  םהרבא  ןומייס ,
"וביל קרבעשת ינב 

םיכרכ43409.  3 הרותה -  יפ  ןימינבלע  ןב  יבצ  ףסוי  "ברלדא , םילשוריעשת

הלוגה43410. רואמ  םושרג  וניבר  שוריפ  לארשילע  עמש , "חאת  םילשורילשת

םינטק43411. םיכפ  דודלע  ןב  בוט  ןמיס  "טדוד , קרבעשת ינב 

םימ43412. יגלפ  היעשילע  ןרהא  ןב  םייח  "גרטור , דעלאעשת

םהירפוס43413. תטילפ  ןורכזלע  "טרפס  םילשוריסשת

םיכרד43414. תשרפ  לאקזחילע  "טרפוס , םילשוריעשת

םיכרד43415. תשרפ  םירמאמלע  םילשוריץבוק 

םיכרכ43416.  2 עובשה -  תשרפ  יבצלע  ריאמ  "זןמזורג , "דנשת מח

ןהכ43417. םייח  טפושה  תשרפ  סחנפלע  "דרברפ , ביבאכשת לת 

המרופירה43418. יעשפ  ףסוילע  ןב  ביל  הירא  "זןמלג , ,ישת םילשורי

תימרופרה43419. העונתה  יעשפ  ףסוילע  ןב  ביל  הירא  "דןמלג , םילשורישח

םיכרכ43420.  2 וניחתפ -  ןבלע  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "טהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ43421.  2 םידיסח -  לעו  םיקידצ  לארשילע  "עלגיפש , םילשורישת

םירשנ43422. ינרופצ  תובאלע  תרות  "חןוגרא  משת

ימא43423. רבק  ףסוילע  ןב  לארשי  "טרגניז , ןילרבמרת

םשה43424. שודק  "דלע  בח תדוגא  "ויריעצ  "דלשת בח רפכ 

םשה43425. שודק  ןושרגלע  בקעי  ןב  קחצי  לכימ  "חץיבוניבר , ,פרת םילשורי

ךוניחה43426. תשודק  םילשורילע  "אינבר  םילשורילשת



ביתכו43427. ירק  יולהלע  המלש  "דרגרבמב , םילשוריסשת

תחא43428. לגר  לכימלע  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תילעעשת ןיעידומ 

ימע43429. תב  רבש  לודגהלע  תסנכה  תיב  .ביבא  - "ד,לת שת ], ביבא - לת

םינשוש43430. ןאמסוזלע  ןב  באז  - "ץבעי , םילשורינרת

םינשוש43431. "וףסאמלע  םילשוריעשת

םיכרכ43432.  5 תודידי -  ריש  םינשוש  סחנפלע  "זשקרפ , םילשוריעשת

תבש43433. ןחלש  ,לע  וק ' צוב השמ -  ןב  דוד  לואש  וק , ' צוב
יחיבא בקעיםוחנ  בכוכ 

רתסא43434. תליגמ  רופה -  םש  תירונלע  רוד , - זעשתלאג

םיכרכ43435.  2 ןשוחה -  תוצק  ינש  ביגשלע  "אתימע , שמשסשת תיב 

שדקה43436. לכיה  היצנדרקנוקב  םיעבשה  םוגרת  לארשילע  ןב  םייח  "דרלה , קרוי New Yorkישת וינ 

הרותל43437. "ג  סר םוגרת  יכדרמלע  ןב  השמ  "טרקוצ , ,ישת קרוי - וינ

הרות43438. לש  םייחהנובלע  ןב  גילז  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"דלארשי םילשורישת

הרות43439. לש  ןבהנובלע  שיבייפ  אגרש  לאומש  ןוזנגייפ ,
( רפוסה "ן  פש  ) "טםולש ןילרבפרת

הרהה43440. ילא  בדהלע  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "גםלהליו , קרב Bene Berakעשת ינב 

הירא43441. םייחהלע  ןב  הירא  הדוהי  "דסטיוול , ,לרת םלשורי

וכבסמ43442. הירא  ןועמש יהלע  "דיירפש , שח

תיזד43443. ףלווהלע  ןימינב  ןב  הדוהי  ןגאה , "הטאטש  הנוטלא Altonaכקת

הנויד43444. באזהלע  ןימינב  השמ  ןב  "דהנוי  טריפ Fuerthנת

הנויד43445. יולההלע  ףסוי  ןב  הנוי  לארשי  "דאדנאל , השרוצרת  Warsaw

הנוי43446. השמהלע  ןב  הנוי  "טךבצרמ , קרבמשת ינב  - םילשורי

אמגודל43447. שריההלע  יבצ  ןב  יכדרמ  שובא  םהרבא 
"היולה הוקלוזצקת  Zholkva

םיכרכ43448.  6 הפורתל -  תונוילגהלע  "וץבוק  עשת

הלענ43449. לכימהלע  לאיחי  "מרטייל , םילשורידשת

הלענ43450. ןהכההלע  םייח  המלש  "הרניבא , "דעשת שח

המלש43451. תרטע  ארזע -  לאפרהלע  ודאינאל , ארזע -  הייטע ,
"טהמלש םילשורינשת

םיכרכ43452.  2 הפורת -  המלשהלע  ןב  םהרבא  "טגרובמאה , םילשוריעשת

ןנער43453. לאכימוהלע  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
הדוהי "והשמ  השרוצרת  Warsaw

ןימלע43454. תיב  תלפת  רפסו  תומשנה  םיתמויולע  םילוח  "ח.תוליפת  ,ישת םילשורי

תומשנ43455. םייחיולע  ןב  ןתנ  "טםרמע , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ43456.  4 הירלקפסא -  הכלהלןולע  יגולונכט  יעדמ  "טןוכמ  םילשוריעשת

"ג43457. עשת "ב- עשת םייח -  ץע  םייחןולע  ץע  "גןולע  קרבעשת ינב 

םיכרכ43458.  7 הרותה -  לוק  הרותהןולע  לוק  "דתכרעמ  דעלאעשת

.434591-25 הליפתה -  רעש  בולסינטסןולע  תיליעק"ק  רתיב 

רהוזה43460. ימלועהינולע  רהוזה  "עלעפמ  שמששת תיב 

םיכרכ43461.  9 ארממ -  עבראינולע  תירק  רינ  תבישי  "בןואטיב  עבראמשת תירק 



הרות43462. לש  התנשמ  באזינולע  "וללה , םיסכרעשת

םיכרכ43463.  10 דמח -  ןיע  ינינפ  דמחינולע  ןיע  תסנכה  ןויצעשתתיב  תרשבמ 

םיכרכ43464.  2 ארזעםינולע -  "וןואטב  ביבאטשת לת 

ה43465. תבשל -  תבשהםינולע  ןעמל  תירוביצה  - הצעומה  "ג ישת
"ז םילשוריטשת

החנמה43466. יחתולע  השמ  ןב  ןרהא  לאומש  "ג]ילינאמור , נקת ], ןיוו

הכונח43467. רוא -  "פץבוקילע  "דשת מח

םיכרכ43468.  4 רוא -  יכדרמילע  ןב  לאירוא  "גסיקוק , םילשוריעשת

םיכרכ43469.  28 רוא -  ינרותילע  "דץבוק  םילשוריסשת

תומבי43470. חרא -  הרותילע  תוחרא  "ותבישי  קרבסשת ינב 

ראב43471. השמילע  לאפר  "הןלבק , קרבעשת ינב 

ראב43472. ראבילע  םינאלס  ידיסח  הריקס  תרבוח 
"זםהרבא קרבסשת ינב 

תובותכ א43473. ראב -  הרותהילע  ראב  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ43474.  4 ראב -  דודילע  ןב  ףסוי  םרמע , "אןב  םילשוריסשת

םיכרכ43475.  2 ראב -  בקעיילע  ראב  "ותבישי  בקעיכשת ראב 

שורב43476. ףסויילע  "בקורב , קרב Bene Berakעשת ינב 

ךרד43477. שריהילע  יבצ  םייח  "חאדורב , םילשורימשת

םיכרכ43478.  2 ךרד -  היראילע  לאומש  ןב  דוד  םהרבא  ןומייס ,
"וביל קרבסשת ינב 

םיכרכ43479.  11 אשד -  דודילע  רזעילא  "דאריפש , הינתננשת

םיכרכ43480.  5 אשד -  השמילע  ןב  דוד  "ארואינש , םילשורינשת

םיכרכ43481.  2 אשד -  בדילע  לאומש  "זרצזרטסוא , םילשורילשת

ןויגה43482. םייחילע  והילא  ןב  ףסוי  "זסיקוק , השרו Warsawמרת

ןויגה43483. המלשילע  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

ןויגה43484. לאיחיילע  ןב  הדוהי  "בןיילק , םילשוריעשת

ןויגה43485. ילעילע  "טךבצרמ , עשת

סדה43486. רזעילאילע  ןב  דוד  "וסדה , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ43487.  2 סדה -  הירכזילע  ןב  דוד  "עןובטס , רפסשת תירק 

תיעיבש43488. תשודק  תאקה -  םהרבאילע  ןב  ןרע  "אהרבכ , םיקפואסשת

םיכרכ43489.  3 םידרו -  - ילע  ןרהא םהרבא  ןב  יבצ  רזירק ,
אגרש ןב  המלש  "הןייטשנוול , קרבסשת ינב 

חבז43490. סחנפילע  ןב  לאננח  "החרוק , םילשוריסשת

חבז43491. יבצילע  ףסוי  "אןישח , םילשוריעשת

תיז43492. תיזילע  "חילע  םדרטשמאקת
Amsterdam

םיכרכ43493.  61 ןורכז -  תולהקוילע  םישיא  תודלותל  תומושר 
םיכמסמו "התורגא  קרבעשת ינב 

ב43494. "י -  דלח ורובילע  ריעצה  לארשי  תסנכה  תיב 
"גקראפ שת

ידלח43495. ןאמפילילע  םהרבא  ןב  קחצי  "טםיובנסינ , םילשוריכשת



הדמח43496. סחנפילע  "גשקרפ , םילשוריעשת

םיכרכ43497.  2 קח -  ןרהאילע  ןב  בקעי  "חיספלא , דודשאעשת

םיכרכ43498.  3 הרהט -  דודילע  רזעילא  "דאריפש , הינתנסשת

המלשל43499. רשא  ןוגי  "הםידפסהילע  קרבסשת ינב 

דפסמו43500. היכב  ןוגי  והיעשיילע  ןועמש  "ביליזרב , קרבסשת ינב 

םיכרכ43501.  26 ףסוי -  היבוטילע  השמ  "אסעה , סשת

דובכ43502. דובכילע  "וילע  םילשורימשת

םימ43503. ןרהאילע  בקעי  ןב  קחצי  השמ  "חקנומ , קרבעשת ינב 

תורורמ43504. לאכימילע  ןב  השמ  עשוהי  ןוסנורהא ,
"ווהילא קרבנשת ינב 

אפרמ43505. בלסרבמילע  ןמחנ  יבר  "אתרותמ  םילשוריסשת

טפשמ43506. םהרבאילע  ןב  םייח  לאינד  "דןהכ , תיליעעשת רתיב 

רהנ43507. השמילע  לאפר  "דןלבק , קרבעשת ינב 

םיכרכ43508.  2 רהנ -  היעשיילע  ןב  םיסינ  לופר , - "דיררה םילשורינשת

ןיע43509. ןיעילע  "הילע  םילשורינשת

ןיע43510. ןבוארילע  ןב  קחצי  ןרהא  "זיקסנלסז , טשת

ןיע43511. בקעיילע  ןב  ביל  הדוהי  "וץש , םילשוריסשת

ןיע43512. דודילע  השמ  ןב  ףסוי  "זלפוטראק , ןילבול Lublinפרת

ןיע43513. החמשילע  ןורכז  ללוכ  "ויכרבא  םילשוריעשת

ןיע43514. ןילבירילע  ףסוי  יבר  "זתחפשמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ43515.  3 ןיע -  ףסויילע  "בהליבט , תפצעשת

ןויצע43516. בקעיילע  ןח , "דןבא  םילשורישח

רושע43517. רושעילע  "חילע  םילשוריישת

רושע43518. ןבוארילע  ןב  קחצי  ןרהא  "היקסנלסז , שת

דוד43519. רונכ  רושע -  ךלמילאילע  דוד  ןב  המלש  "ארלימ , הוקתמשת חתפ 

רושע43520. תומרילע  ןורושי  תדע  להק  תסנכה  תיב 
"בםילשורי םילשוריפשת

לבאנ43521. ילעו  רושע  לכימילע  יכאלמ ,)  ) "בףרש ןורקענשת תירק 

םיכרכ43522.  4 ןויצ -  יבצילע  ןב  הדוהי  "בסורג , קרבפשת ינב 

ישאר43523. המלשילע  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבפשת ינב 

"א43524. טילש יקסביינק  "ק  חרגהמ "ת  וש "ח -  יש בקעיילע  "חרניו , רפססשת תירק 

"ר43525. יש ןועמשילע  השמ  ןב  בקעי  לאומש  "גטור , עשת

חיש43526. ןרהאילע  "ויקסרימ , םילשוריכשת

חיש43527. אדלאגילע  הנח  "ושיירב , קרבסשת ינב 

תומש43528. תישארב , חיש -  והילאילע  קזב ,

םיכרכ43529.  7 רמת -  יבצילע  ןב  רכשי  "טרמת , ביבאלשת לת 

םיכרכ43530.  6 םירמת -  "גץבוקילע  םילשורימשת

םהרבאל43531. ןומיימהילע  םייח  "חיבוקלא , קרבעשת ינב 

היחי43532. אוה  גנוושלואםהילע 



והילא43533. בקעיתוילע  ןח , "דןבא  "דשח מח

.43534< השדח הרודהמ   > והילא באזתוילע  והילא  ןב  לשה  עשוהי  ןיוול ,
"פיולה םילשורישת

םיכרכ43535.  2 והילא -  באזתוילע  והילא  ןב  לשה  עשוהי  ןיוול ,
"טיולה םילשורימשת

הירא43536. ביילתוילע  הירא  "דדלפנורב , םילשוריסשת

םיכרכ43537.  2 הנוי ב"ב -  וניברד  םהרבאתוילע  ןב  הנוי  "טידנוריג , םילשורילשת

הבושתה43538. םולשתוילע  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "ורפוס , םילשוריעשת

םחנמ43539. קחציתוילע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןידיירפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ43540.  3 השמ -  ףסויתוילע  ןב  השמ  "ברגרבנייש , םילשורינשת

םיכרכ43541.  2 ךידוקיפ -  הרותתוילע  ישודיח  "הץבוק  קרבסשת ינב 

לאומש43542. קחציתוילע  ןב  לאומש  "זטרפלה , יזרעשת וינ ג'

"ז43543. טה האמב  לארשי  ץראב  תובשייתהו  םהרבאהיילע  "גדוד , םילשורינשת

לארשי43544. תנידמל  םייתד  םידוהי  השמתיילע  ןב  ןמלז  המלש  "ח,יאגרש , ,ישת םילשורי

ןמיתמ43545. 'א  ציב ידוהי  תליהק  השנמתיילע  "ןהירכז , הילצרהשת

םיכרכ43546.  2 הנטק -  ריק  יולתיילע  - ןיזוק , "ו צש
"ז היצנו Veniceצש

המלש43547. ילתפנתיילע  המלש  "זרגנוי , דווקילעשת

גרפמ43548. םלוגה  יבצתולילע  השמ  "דשורפ , ביבאשח לת 

תודלות43549. לש  הירלקפסאב  םיידוהי  םיאפור  לע  תולילע 
בקעיהאופרה ןב  ןאמסיז  "גרנטנומ , ,ישת םילשורי

םיכרכ43550.  8 לארשי -  תורוקו  היפרגוילביבל  לארשיםילע  תורוקו  היפרגוילביבל  - םילע  "ד צרת
"ח ,צרת הניו

אמגודל43551. דודםילע  "עהדוורב , קרוי New Yorkרת וינ 

ןחבמל43552. יכדרמםילע  ןב  שריה  יבצ  "דןאמלדא , גיצנד Danzigרת

הפורתל43553. "א)םילע  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  םילשורישח

הפורתל43554. ץריהםילע  ילתפנ  ןב  ןתנ  "וץראהנרטש , בושטידרב Berdichevנרת

"ם43555. אר תופעות  ןויצל -  שרוד  הפורתל -  המלשםילע  ןב  םחנמ  ןרהא  ןאמרטוג ,
דוד "דעשוהי  םילשוריסשת

הפורתל43556. "ן)םילע  במר  ) ןמחנ ןב  "והשמ  הבוצ Aleppoכרת םרא 

הפורתל43557. לאויםילע  ןב  המלש  "ח]אנבוד , לקת םדרטסמא[

םיכרכ43558.  3 הפורתל -  יעובשםילע  "דץבוק  ןפרווטנאסשת

.435592 "א - ) רגה תרגא  "ן , במרה תרגא   ) הפורתל םילע 
"ן)םיכרכ במר  ) ןמחנ ןב  "דהשמ  םילשורישח

.43560< לחנה ךשמ   > "ת נרהומ יבתכמ  הפורתל  ץריהםילע  ילתפנ  ןב  ןתנ  "אץראהנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ43561.  2 "ת -  נרהומ יבתכמ  הפורתל  ץריהםילע  ילתפנ  ןב  ןתנ  "וץראהנרטש , קרוי New Yorkלשת וינ 

שדוקה43562. לארשיתילע  ןב  עשוהי  "ז]ימלתה , פרת םילשורי[

םימסקה43563. דברמ  םולשתילע  "גהרוצנמ , קרבסשת ינב 

השמ43564. קחציתילע  ןב  המלש  דוד  "הץשולס , ,נרת אססעדא

ריצבה43565. ןמלזתללע  המלש  ןב  שריה  יבצ  "טףסוי  ונרוויל Livornoלקת

שדחה43566. החמשתלע  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"חםנוב קרבמשת ינב 



דימת43567. באזתלע  יכדרמ  ןב  לאומש  "ברנימוה , םילשוריישת

.43568< דקונמ  > דימת באזתלע  יכדרמ  ןב  לאומש  "נרנימוה , םילשורישת

םיכרכ43569.  4 דרופמו -  רזופמ  דחא  רימםע  תבישי  "זינב  "דעשת מח

ילילגה43570. ץראה  םהרבאםע  "דרלכיב , םילשוריכשת

םידז43571. רקש  לומ  חצנה  יחימעםע  "עיתרנכ , רמתיאשת

םשה43572. םשםע  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ43573.  2 םשה -  םחנמםע  ןב  ןתנ  "זםיובנריב , קרבלשת ינב 

הרותה43574. באזםע  ןימינב  "אסלדנה , כשת

םיכרכ43575.  71 הרותה -  "דץבוקםע  לשת

ןגרואמה43576. הרותה  ןמלזםע  המלש  ןב  קחצי  "דראיורב , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ43577.  3 םלועל -  ביבסמ  הרותה  הוונםע  .י  רגארפ , "וזכרמ  קרבנשת ינב 

םיכרכ43578.  2 וצראו -  ןהכהםע  םייח  המלש  "ערניבא , לאשת תיב 

םיכרכ43579.  2 איבלכ -  ןהכהםע  םייח  המלש  "גרניבא , םילשורימשת

םיכרכ43580.  2 החישא -  יבבל  יכדרמםע  ןב  לאומש  לאימחרי  דיסח ,
"דיולה םילשוריסשת

םיכרכ43581.  2 דדבל -  ןרהאםע  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

ןוכשי43582. דדבל  השמםע  לאיחי  ןב  יכדרמ  "סץילרג , קרבשת ינב 

ןוכשי43583. דדבל  דדבלםע  םע  "דןוכמ  קרבעשת ינב 

ב43584. יעיבש -  ישדקמ  היראםע  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "ויאני , קרבסשת ינב 

יעיבש43585. ישדקמ  חתפבםע  תבשה  תשודק  לע  הכרעמה 
"דהוקת "דשח מח

יכדרמ43586. יולהםע  בקעי  ןב  קחצי  יכדרמ  "הגיליוו , סשת

יכדרמ43587. יכדרמםע  "גןארזע , םילשוריצרת

.43588' הב עשונ  "ג.ש.י.אםע  םילשוריסשת

.43589' הב עשונ  המלשםע  "ערנזור  םילשורישת

התישארמ43590. קחצי  תלחנ  באזםע  ןב  ףסוי  "זןאמיז , ביבא Tel Avivשת לת 

ףסכה43591. תודוקנ  אבאםע  ןב  רודגיבא  לאומש  "צןוסמרבא , םילשורירת

הלוגס43592. ןרהאםע  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורימשת

הלוגס43593. הדוהיםע  "חגרבניול , רטסעשת ' צנמ

הלוגס43594. העדותהםע  תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

םיכרכ43595.  2 הלוגס -  ןהכהםע  רודגיבא  "ארלימ , דרעסשת

םיכרכ43596.  6 הלוגס -  השמםע  אביקע  "ורבליס , רפסעשת תירק 

עישות43597. ינע  קודצםע  ןב  יכדרמ  "וסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

םוי43598. תדר  השמםע  יקסנייסרק ,)  ) "דיתרפא קרבשח ינב 

םר43599. עשוהיםע  ןב  לאפר  "וןאמאמ , םילשוריסשת

ברח43600. ידירש  לארשיםע  "חןונבל , םילשורינשת

םיכרכ43601.  2 רבד -  והילאאמע  ןב  םרמע  "ויערדא , םילשורינשת

םכתקזחב43602. יולהודמע  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ערגניזלוש , קרבשת ינב 

ןכה43603. "סץבוקודמע  "דשת מח



םיכרכ43604.  8 םכלוכ -  ןכה  קחציודמע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , שת

שא43605. דודדומע  ןב  ףסוי  "דרגרבנייש , םילשוריישת

שא43606. והיתתמדומע  ןב  רזעלא  "בןושארטש , השרו Warsawערת

חספ43607. שא -  ןמלזדומע  המלש  ןב  לאומש  "טךאברעיוא , קרבעשת ינב 

םיכרכ43608.  5 שא -  ןהכהדומע  דג  קחצי  לאומש  "גןיקיידוי , קרבסשת ינב 

"ש43609. אה )דומע  ויתודלות  ) יולה רזעילא  המלש  "אלזיו , "דפשת מח

תמאה43610. הדוהידומע  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרטשנגרומ ,
"זביל ביבא Tel Avivטשת לת 

הארוהה43611. םימחרדומע  אסכ  "חתבישי  קרבסשת ינב 

דסחה43612. קחצידומע  ןב  ללה  םהרבא  "דגרבדלוג , הוקת Petahישת חתפ 
Tikva

ינימיה43613. טילעארזיאדומע  ןימינב  ןב  לואש  "סילארשי , םילשורישת

ינימיה43614. לשנאדומע  רשא  ןב  "אםהרבא  קסנימ Minskעקת

הדובעהו43615. האריה  ןרהאדומע  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

הדובעה43616. בוסוקמדומע  םהרבא  ןב  "דךורב  בופזוי Jozefowמרת

.43617< השדח הרודהמ   > הדובעה בוסוקמדומע  םהרבא  ןב  "גךורב  עשת

.43618< שי יבהוא   > הדובעה בוסוקמדומע  םהרבא  ןב  "חךורב  משת

הרותה43619. ןבדומע  שריה  יבצ  הדוהי  ןייטשנכייא ,
"גהשמ בובלירת  Lvov

.43620< הרותה יחבש   > הרותה ןבדומע  שריה  יבצ  הדוהי  ןייטשנכייא ,
םילשוריהשמ

הרותה43621. םשדומע  "דםוליעב  "דשח מח

הלפתה43622. הלפתהדומע  "דדומע  םילשורינשת

הדובע43623. ןרהאדומע  ןב  השמ  "וקישטפארומ , ןילבול Lublinצש

.43624< השדח הרודהמ   > ארוהנד המלשאדומע  קחצי  ןב  השמ  "חיולב , םילשוריסשת

ארוהנד43625. ןימינבאדומע  - ץיבוניבר , "ג סשת

םיכרכ43626.  2 ארוהנד -  המלשאדומע  קחצי  ןב  השמ  "חיולב , םילשוריכשת

בישילא43627. "ש  ירגה ןרמ  םלוע -  לש  אפילודומע  ןוזלארשי ,

רוא43628. סומעידומע  ןב  השמ  "הןזור , םילשוריסשת

רוא43629. ןרהאידומע  ןב  לאיחי  "ורלה , גרבסגינקטרת
Koenigsberg

םיכרכ43630.  2 רוא -  באזידומע  ןרהא  "חדרבסורג , קרבסשת ינב 

הרוא43631. המלשידומע  רודגיבא  ןב  השמ  יבצ  "טפראק , םילשוריעשת

ארגיא43632. םנובידומע  החמש  רגיא , - "דזניג שח

םיזרא43633. גילזידומע  רשא  היעשי  "בתוילגרמ , םילשוריצרת

ץרא43634. קחציידומע  םייח  ןב  בד  ףסוי  "חסומיטפס , קרבסשת ינב 

שא43635. הדוהיידומע  ןב  לאומש  םהרבא  רקשישייא ,
"הביל הנליו Vilnaלרת

שא43636. לארשיידומע  "מןייטשנזייא , בובל Lvovרת

שא43637. לואשידומע  "היאלוזא , הוקתסשת חתפ 

.43638< השדח הרודהמ   > שא לארשיידומע  "הןייטשנזייא , םילשוריעשת



שא43639. דודידומע  ןב  המלש  לאילא  - אפילכ , "ט עשת

ףסוי43640. תיבל  שא  השמידומע  ןב  םחנמ  - סייוו , "ט צרת
"א שת

.43641< השדח הרודהמ   > ףסוי תיבל  שא  השמידומע  ןב  םחנמ  "עסייוו , םילשורישת

הדוהי43642. תיב  יולהידומע  יכדרמ  ןב  הדוהי  "וץיוורוה , םדרטשמאכקת
Amsterdam

לארשי43643. תיב  קצירופמידומע  יולה  "חלארשי  בושטידרב Berdichevעקת

לארשי43644. תיב  יולהידומע  לארשי  ןב  ןסינ  "איקסניוול , השרו Warsawנרת

"א43645. רבג "לידומע  גס רזעילא  ןב  "זהילדג  ונרב Brnoטקת

.43646< ףסוהי ירמא  ןטק , תוצמ  רפס   > הלוג ףסויידומע  ןב  קחצי  ףסוהי -  םייח  "ג , בלר
"טליברוקמ קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ43647.  4 ןטק - > תוצמ  רפס   > הלוג ליברוקמידומע  ףסוי  ןב  "וקחצי  בוקרק Cracowנש

םיכרכ43648.  8 םידומעה  - ןויבצ  םע  "ק > מס  > הלוג ,ידומע  אריפש ליברוקמ -  ףסוי  ןב  קחצי 
רסיא לארשי  ןב  "כיבצ  םילשורישת

םיכרכ43649.  2 הלוג -  ליברוקמידומע  ףסוי  ןב  "זקחצי  הנומירקטש

שאה43650. )ידומע  ךרוע  ) לאלצב "חסייו , קרבסשת ינב 

תיבה43651. בדידומע  "בהיטפש , נשת

םיכרכ43652.  3 תיבה -  ףולכמידומע  ןב  רזעלא  "הםאדינ , קרבסשת ינב 

םיכרכ43653.  5 דוה -  לאומשידומע  ןב  דוהימע  לארשי  ןיילק ,
"בןהכה םילשוריעשת

םיכרכ43654.  3 הרורב -  הנשמה  לע  הארוה  לאלצבידומע  רואיל  העשתןהד ,

תודהיה43655. השמידומע  החמש  "ורגארפ , ןידנבפרת

םיכרכ43656.  2 תילארשיה -  הבשחמה  ךורבידומע  םייח  ןב  םנוב  החמש  ךאברוא ,
ןהכה

 - "ד ישת
"א םילשוריכשת

םיכרכ43657.  2 הדובעה -  ריאמידומע  ןב  רזיל  רזעילא  "הטוהסדנאל , כשת

םיכרכ43658.  2 הלבקה -  םשידומע  ןב  בוט  םש  םהרבא , ןב  בוט  םש 
השמ ןואיליד  חבוט , '' םילשוריעשת

"ם43659. יזרה םייחידומע  ןב  ףסוי  לאפר  "נןזח , םילשורישת

םיכרכ43660.  5 ןחלושה -  ןהכהידומע  דוד  ןב  לארשי  ישי , "דןב  תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ43661.  5 ןחלשה -  ןהכהידומע  דוד  ןב  לארשי  ישי , "דןב  תיליעשח ןיעידומ 

םימשה43662. בקעיידומע  ןב  ךורב  "זקיש , ןילרב Berlinלקת

םיכרכ43663.  2 הרותה -  ןמלזידומע  המלש  ןב  "מםהרבא  םילשורירת

םייח43664. בקעיידומע  ןב  םייח  'י , "הגאלאפ רימזיא Izmirלרת

ןתנוהי43665. עטנידומע  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , השרו Warsawערת

"ץ43666. בעי יבצידומע  ןב  בקעי  "זףירח , רטס Manchesterנרת ' צנמ

ףסכ43667. ןהכהידומע  ןאמסוז  רזעילא  ןב  יתבש  "דכ"ץ , השרו Warsawמרת

ףסכ43668. תויכשמו  ףסכ  יראמידומע  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - "חןבא ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

םיכרכ43669.  2 טפשמ -  קחציידומע  ןב  ישיבא  "זינרהט , םילשוריסשת

המת43670. הדובע  דועוידומע  בקעי  ןב  השמ  "גוריבודרוק , קרבלשת ינב 

םלוע43671. ןועמשידומע  ןב  ביל  הדוהי  םדרטשמאת"צגרובצניג ,
Amsterdam

םלוע43672. גרובצנאלמידומע  לאירזע  ןב  "אלאומש  ןילרב Berlinקת



םלוע43673. לאיחיידומע  לאירזע  ןב  לאומש  "גןיבור , םילשורימשת

םלוע43674. םולשידומע  "עטבצא , תרופשת

הרותה43675. תאירק  יש -  ןתנויידומע  לאומש  "בםואבלדנמ , םילשוריעשת

יולה43676. תיבל  םיטיש  דודידומע  ןב  יול  "אקאלופ , גרפ Pragueנקת

םיכרכ43677.  3 שיש -  ריאמידומע  בד  ןב  והיעשי  "דץיבונעמש , שח

המלש43678. ןבידומע  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "טהשמ  םילשורימשת

ןיבוריע43679. המלש -  הובגידומע  שרדמ  "טתיב  דווקילסשת

המלש43680. המלשידומע  "בןמגרב , םילשוריעשת

"ר>43681. ופד  > המלש "ל)ידומע  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  האיליסב[ש"ס,אירול ,

המלש43682. המלשידומע  "חןמציו , "דעשת מח

םיכרכ43683.  2 המלש -  "ל)ידומע  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "אאירול , םילשוריכשת

םיכרכ43684.  3 םילשורי > - ןוכמ   > המלש "ל)ידומע  שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "גאירול , םילשורינשת

לאומש43685. ןבידומע  בקעי  לאומש  ןמחנ  רסודוימ ,
םייח "והמלש  םילשורישת

םימש43686. רזעילאידומע  ןב  םהרבא  ןייטשטכיל ,
"גןאמפיל השרוסקת  Warsaw

אתתעמש43687. "וץבוקידומע  םילשוריעשת

שש43688. ןרהאידומע  ןב  םירפא  המלש  "הץישטנול , השרו Warsawלרת

שש43689. ןתנידומע  ןב  ץריה  ילתפנ  "בןיקצאלק , השרו Warsawערת

שש43690. השמידומע  ןב  המלש  לאומש  יקסראיוב ,
"בריאמ םילשורינרת

שש43691. לארשיידומע  םהרבא  "זןיבור , תובוחרסשת

ץילרק43692. ןושמש  המלש  יבר  תודלות  שש -  חנידומע  ןב  והילא  "אילאפ , קרבסשת ינב 

שש43693. השמידומע  ןב  ןושמש  בקעי  "גאריפש , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ43694.  5 שש -  קחציידומע  "סקיפוט , םילשורישת

םיכרכ43695.  2 שש -  עשוהיידומע  ןב  המלש  "הלואש , קרבעשת ינב 

םיכרכ43696.  2 שש -  לואשידומע  "פלאירזע , הווקתשת חתפ 

.436972 הליפת -  םילשוריידומע  לודגה  תסנכה  "חתיב  םילשורימשת

שא43698. ןרהא יהידומע  "דוילש , םילשוריעשת

םיכרכ43699.  2 העבש -  ןירבוקמהידומע  המלש  ןב  "ולאלצב  ןילבול Lublinכת

םיכרכ43700.  5 העבש -  ןושמשהידומע  ןב  קחצי  "זגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ43701.  3 ירבעה -  רפסה  תודלותב  לאומשםידומע  בקעי  "דלגיפש , םילשוריעשת

ןויסנב43702. ףסויהדימע  הפילכ , "דןב  תיליעשח ןיעידומ 

ןתנוהי43703. ,תדימע  קניפ עטנ -  ןתנ  ןב  ןתנוהי  ץישבייא ,
( ךרוע  ) ןהכה "עבד  םילשורישת

םהרבא43704. םהרבארימע  "זרימע , קרבלשת ינב 

םייח43705. רוקמ  סחנפךמע  לאומש  "טדרבלג , סשת

הרותה43706. בקעילמע  הדוהי  "דיאקרב , באזשח תעבג 

הדוהי43707. הדפ  הדוהי -  םייחלמע  סחנפ  ןב  לאיחי  הדוהי  "דבואט , םילשורישח

והיעשי43708. השמלמע  רזעילא  ןב  והיעשי  "דרשיפ , "דשח מח



לארשי43709. קחצילמע  ןב  לארשי  "הםולש , םיסכרעשת

הפ43710. ארויגלמע  ןב  זוע  - םלעומ , "א "דפשת מח

סחנפ43711. ביללמע  םייח  ןב  סחנפ  "עשפייס , םילשורישת

הרות43712. לש  המלשהלמע  "חהדווערב , םילשוריסשת

תומבי43713. הרות -  לש  םייולההלמע  תלחנ  "חתבישי  הפיחעשת

ןישודיק43714. הרות -  לש  קחציהלמע  תכרב  "ותבישי  הדוהיסשת רוא 

ב43715. הרות -  לש  הרותהלמע  לש  הלמע  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ43716.  8 הרות -  לש  "חץבוקהלמע  קרבלשת ינב 

םיכרכ43717.  2 הרות -  לש  באזהלמע  לאומש  ןב  יכדרמ  "איקסניבלפ , קרבלשת ינב 

םיכרכ43718.  2 הרות -  לש  אנליוהלמע  "אללוכ  קרבפשת ינב 

תומבי43719. תבש , הרות -  הרותילמע  ילמע  ללוכו  "בהבישי  קרבעשת ינב 

תובותכ43720. הרות -  הרותילמע  ידמול  תבישי  "חץבוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ43721.  3 הרותב -  ףסויםילמע  םהרבא  ןב  השמ  "זןמרבליז , עשת

תובא43722. לאומשקמע  קחצי  "אץרווש , קרבעשת ינב 

םהרבא43723. ןבקמע  לאימחרי  םהרבא  גרבמורב ,
לאיחי מ "בלארשי  ירוגליב Bilgorajערת

םהרבא43724. םהרבאקמע  "דגרבנורג , דווקילעשת

והילא43725. םהרבאקמע  ןב  והילא  םייח  "וגרבנרטש , הפיחלשת

םיכרכ43726.  2 םירפא -  ןבוארקמע  םירפא  "בןיביירוז , םילשוריעשת

םיזרא43727. ריאמקמע  "טץיבוניבר , עשת

ןימינב43728. לאפרקמע  ןימינב  ןודנארב , - "בשאיד דנורפוגרוב Prundu Biערת

הכרב43729. בקעיקמע  ןב  םוחנ  םחנמ  לכיא  "חלאיחי  בובל Lvovסקת

הכרב43730. לאומשקמע  ןב  דוד  - ןאמדירפ , "א מרת
"ב םילשורימרת

הכרב43731. לאירבגקמע  ןב  לאגי  "חינמחנ , דודשאסשת

הכרב43732. באזקמע  ןב  הירא  קי , ' "דצנרמופ "דשח מח

.43733< השדח הרודהמ   > הכרב יולהקמע  יתבש  ןב  םהרבא  "הץיוורוה , םילשורימשת

םיכרכ43734.  3 הכרב -  יולהקמע  יתבש  ןב  םהרבא  .]ץיוורוה , "א עקת ], גרעבמעל

םיכרכ43735.  6 הכרב -  ךורבקמע  "זסייוו , סשת

"ר43736. בד ףסויקמע  יכדרמ  ןב  רעב  בד  "בןמדלפ , םילשורינשת

םיכרכ43737.  2 ןליאה -  קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת

אכבה43738. הנויקמע  ןב  ךורב  "גשלטיי , גרפ Pragueנקת

אכבה43739. בילקמע  הדוהי  ןב  ןמלז  "והמלש  הנליו Vilnaצקת

.43740< ץס תרודהמ   > אכבה אפורהקמע  ןהכה  ףסוי  "בוניבר  וטנורוטנשת

אכבה43741. ןימינבקמע  ילאב  ןב  ןויצ  ןב  ףסוי  "דטנאמד , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ43742.  3 אכבה -  ןהכהקמע  עשוהי  ןב  "בףסוי  הניוירת  Vienna

םיכרכ43743.  2 אכבה -  הדוהיקמע  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"הןהכה צרת

הכרבה43744. לאיחיקמע  ןב  םייח  בד  "איבהז , ןורמושסשת ינרק 

לודגה43745. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת



השירדה43746. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת

הדגהה43747. לאנתנקמע  ןב  לאכימ  "זוהירכז , םילשוריעשת

הכלהה43748. עשוהיקמע  ןב  ךורב  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "חלאקזחי  םילשורימשת

םיכרכ43749.  2 הכלהה -  לאנתנקמע  ןב  לאכימ  "דוהירכז , םילשוריעשת

חבזה43750. לאגיקמע  "הירוזנז , קרבעשת ינב 

םידעומה43751. ינינע  לע  בהזה -  "עץבוקקמע  קרב Bene Berakשת ינב 

המכחה43752. אשוזקמע  םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,
"חקחצי הרמ Satu Mareפרת וטס 

ץורחה43753. לאויקמע  "קראטש , םילשורישח

םוביה43754. לאגיקמע  "זירוזנז , קרבעשת ינב 

הכלה43755. בובלמקמע  יולה  ךורב  ןב  ילנמ  "וםחנמ  רדואדצת טרופקנרפ 
Frank

א43756. הכלה -  הכלהקמע  - קמע  "א פרת
"ד סקרוטב Vojniceפרת

הכלה43757. יולהקמע  הדוהי  ןב  ףלוו  "ובאז  הנליו Vilnaרת

הכלה43758. לארשיקמע  ןב  ןרהא  השמ  "אןיפולא , השרו Warsawנרת

םיכרכ43759.  3 הכלה -  םוחנקמע  ןב  עשוהי  "הלמיוב , קרוי New Yorkסשת וינ 

םיכרכ43760.  3 הכלה -  ריאמקמע  ןב  עשוהי  "וץיוורוה , םילשורימשת

םיכרכ43761.  4 הכלה -  ריאמקמע  םייח  ןב  היבוט  "דןייטשדלוג , סשת

םיכרכ43762.  3 הכלה -  ילופלפקמע  ינרות  "הףסאמ  השרו Warsawצרת

א43763. איסא -  הכלה , יכדרמקמע  "וןירפלה , םילשורימשת

ןושלה43764. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת

א43765. םידעומה -  לאנתנקמע  ןב  לאכימ  "הוהירכז , קרבעשת ינב 

תרחמה43766. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

ךלמה43767. ןנחלאקמע  בקעי  ןב  ץריה  ילתפנ  םדרטשמאת"חךרכב ,
Amsterdam

ךלמה43768. ריאמקמע  הירזע  םייח  םחנמ  ובונלטסאק ,
הילא "חןב  ונרוויל Livornoכרת

ךלמה43769. ףסויקמע  ןב  ףלוו ) ןמלז   ) באז לאיתוקי 
"חלזוי בובל Lvovסקת

ךלמה43770. ןהכהקמע  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "אןב  קרבפשת ינב 

םיכרכ43771.  2 השדח > - הרודהמ   > ךלמה ןנחלאקמע  בקעי  ןב  ץריה  ילתפנ  םדרטשמאת"חךרכב ,
Amsterdam

םיכרכ43772.  5 טפשמה -  יבצקמע  השנמ  ןב  םהרבא  בקעי  "סןהכ , הינתנשת

לחנה43773. היראקמע  םייח  ןמחנ  "דרעללאק , דווקילסשת

רמנה43774. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

קפסה43775. לאגיקמע  "זירוזנז , קרבעשת ינב 

םיכרכ43776.  5 ןויעה -  לאנתנקמע  ןב  לאכימ  "הוהירכז , קרבסשת ינב 

בוריעה43777. לאגיקמע  "אירוזנז , קרבעשת ינב 

הרפה43778. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת



םיכרכ43779.  6 השרפה -  לאנתנקמע  ןב  לאכימ  "דוהירכז , קרבעשת ינב 

םיכרכ43780.  7 טשפה -  ימויהקמע  ףד  ללוכ  "דירבח  רפסשח תירק 

להקה43781. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "דץרווש , עשת

תיבירה43782. לאגיקמע  "טירוזנז , קרבעשת ינב 

ןיפתושה43783. םלושמקמע  םייח  "זרדיו , "דעשת מח

הרימשה43784. לאגיקמע  "חירוזנז , קרבעשת ינב 

האובתה43785. קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "וץרווש , עשת

הרותה43786. לאומשקמע  קחצי  "דץרווש , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ43787.  9 הבושתה -  קיזייאקמע  קחצי  ןב  לאקזחי  "דהטאר , סשת

אעיצמ43788. אבב  ןורבח -  השמקמע  "גרכיילב , ןורבחסשת

ןורבח43789. יבצקמע  השמ  ןב  םוחנ  "טהירנ , ביבא Tel Avivכשת לת 

"ר>43790. ופד  > עשוהי בילקמע  הדוהי  ןב  עשוהי  "טקלאפ , רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

עשוהי43791. בילקמע  הדוהי  ןב  קלאפ  "בעשוהי  ךבנפוא Offenbachפת

עשוהי43792. לישעהקמע  עשוהי  "אםירב , תגפשת תירק 

םיכרכ43793.  3 עשוהי -  לאיחיקמע  ןב  קיזייא  עשוהי  "ואריפש , בוקרטויפ Piotrkowנרת

םיכרכ43794.  7 עשוהי -  םרמעקמע  לאפר  ןב  עשוהי  "אןאמאמ , םילשוריעשת

ןורחא43795. עשוהי  ךלמילאקמע  ןב  רטלא  עשוהי  "גןאמדליוו , השרו Warsawערת

טפשוהי43796. קחציקמע  םהרבא  "חץיוורוה , St. Louisערת

טפשוהי43797. ןתנוהיקמע  "דקודצ , "דשח מח

םיכרכ43798.  9 טפשוהי -  ןבוארקמע  ןב  לאפר  "דןיטנא , קרבשח ינב 

לאערזי43799. לאקזחיקמע  ןב  לאירזע  "דיקסבוקרב , ,סרת אנליוו

דעומ43800. לאירבגקמע  ןב  לאגי  "זינמחנ , דודשאסשת

להאו43801. הנוב  הכאלמ -  בדקמע  ןב  יכדרמ  ךורב  "זרגניטא , דודשאנשת

הוצמ43802. לאירבגקמע  ןב  לאגי  "דינמחנ , דודשאסשת

םיכרכ43803.  5 יכדרמ -  לאירזעקמע  ןמלק  ןב  יכדרמ  "זיקסניפ , משת

טפשמ43804. ןשוחהקמע  תוצק  "וללוכ  תיליעסשת ןיעידומ 

תוכוס43805. אגרשקמע  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"טשובייפ ירוגליב Bilgorajסרת

תוכוס43806. הרותקמע  תבהא  שרדמה  תיב  "אללוכ  םילשוריעשת

תוכוס43807. לאגיקמע  "חירוזנז , קרבעשת ינב 

תוכוס43808. קיזייאקמע  קחצי  ןב  ןרהא  "אןתיא , םיסכרפשת

םירופ43809. לאומשקמע  קחצי  "בץרווש , קרב Bene Berakעשת ינב 

טושפ43810. ןהכהקמע  לדנמ  םחנמ  באז  "ויקצנימק , םילשורילשת

םיאפר43811. השמקמע  ןב  והילא  "הןאמצלוה , כרת

הלאש43812. קמע 
אשוז םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,

"וקחצי בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ43813.  2 "ם -  יבבוש קחציקמע  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

הוש43814. קודורוהמקמע  יבצ  ןב  "טיתבש  השרו Warsawלרת



םיכרכ43815.  3 הוש -  השמקמע  "ברבליז , פשת

הווש43816. השמקמע  קרבהעשתרקבסיו , ינב 

םיכרכ43817.  3 תועומש -  רימקמע  תבישי  "טיכרבא  םילשוריסשת

אתתעמש43818. לאקזחיקמע  "להטאר , םילשורישת

אעיצמ43819. אבב  אתתעמש -  יכדרמקמע  לאפר  "זךובנרטש , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ43820.  3 הרות -  לאירבגקמע  ןב  לאגי  "חינמחנ , דודשאסשת

טפשמה43821. ןמלקיקמע  ןמרוי , לכימ -  "גסאלשיינ , םילשוריעשת

םיכרכ43822.  3 תונופצ -  םייחיקמע  םהרבא  "חןייטשנרב , תיליעעשת ןיעידומ 

ךלא43823. ןעמל  הרהט -  םרמערמע  ןאדיע , םירפא -  "טדאדח , םילשורימשת

ןמ43824. "גרמע  מרת .ארדיא  "ג.רהוז  הנליו Vilnaמרת

.43825< השמ תראפת  ןנער , תיז   > ןמ םיסנרמע  "זןדיע , קרבלשת ינב 

םיכרכ43826.  2 םירואיבו - > םישודיח  רימזה , טע   > ןמ המלשרמע  ןב  רומע  "טלובטיבא , םילשורימשת

אקנ43827. השמרמע  ןב  ףולכמ  "טןאדיע , הברשת ג'

םיכרכ43828.  2 אקנ -  הרונטרבמרמע  םהרבא  ןב  הידבוע  "עארי , הזיפ Pisaקת

םיכרכ43829.  2 םירוכיב -  יחיבנע  בקעי  ןב  םיסנ  ארזע  "זסדע , םילשורינשת

ב43830. ןפגה -  דודיבנע  ןב  לדנמ  םחנמ  "ורשקפ , םילשורימשת

ןפגה43831. םהרבאיבנע  ןב  יכדרמ  רודגיבא  כ"ץ ,
"גארזע קיל Lyckכרת

ןח43832. ירואיבנע  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"גלבייפ ,שת ביבא לת 

היחתפ43833. היחתפיבנע  ןב  יבצ  השמ  "בהירנ , נשת

רבדמב43834. ןהכהםיבנע  המלש  ןב  אגרש  "דגרבנזור , שת

בוטה43835. חרזגנע  "חסומס , הנליו Vielnnaסרת

תבש43836. לאפרגנע  ןב  ןושמש  "אשריה , ביבא Tel Avivצרת לת 

תבש43837. אטפאמגנע  ןהכה  שריה  יבצ  ןב  "גןרהא  בובל Lvovנקת

ליסכ43838. הידידיהנע  "וםיסינ , ונרוויל Livornoטרת

ליסכ43839. םהרבאהנע  "חגרבנזור , יניאס Seiniסרת

םיכרכ43840.  2 םולשו -  המלשהונע  ןב  םולש  סחנפ  "עןמדירפ , קרבשת ינב 

עשוהיד43841. "זב.צ.אהיתונתוונע  "דעשת מח

ןח43842. דודתונע  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

אמחפ43843. ןב  השמינע  ןב  ןסינ  לארשי  קוטשרפוק ,
"חהירא םילשוריפרת

.43844< השדח הרודהמ   > אמחפ ןב  השמינע  ןב  ןסינ  לארשי  קוטשרפוק ,
"זהירא םילשוריעשת

הררחב43845. ךפהמה  ילויינע  ןבא  יסא  "פיולה , םילשורישת

תוננובתההו43846. הליפתה  ןושמשןיינע  ןב  קחצי  "גגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

םינואגה43847. תורפסב  ןמלקתוניינע  ןב  אגרש  "דןוסמרבא , םילשורילשת

סוכויטנא43848. תליגמ  ןתנתוניינע  "דדירפ , "דשח מח

ארזע43849. ןבא  ילתפניניינע  , םחנמ "חןב  םילשורילשת

הלזגו43850. הבינג  םייחיניינע  ןרהא  "בגרבסורג , ילשוריעשת



עשוהי43851. רבדה  תנשמב  ירשת  שדוח  לדנמיניינע  םחנמ  עשוהי  "זגרבנרהא , קרבסשת ינב 

רדסה43852. ליל  לדנמיניינע  םחנמ  עשוהי  "אגרבנרהא , קרבעשת ינב 

עשוהי43853. רבדה  תנשמב  רמועה  תריפס  לדנמיניינע  םחנמ  עשוהי  "חגרבנרהא , קרבסשת ינב 

עשוהי43854. רבדה  תנשמב  ןישודיק  לדנמיניינע  םחנמ  עשוהי  "זגרבנרהא , קרבסשת ינב 

תבש43855. ןהכהיניינע  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

"ן43856. מא יכדרמתיינע  ןב  והירמש  םוחנ  רטכש ,
"והדוהי 'צרת זולק  Cluj

התכלהכ43857. ןמא  ןימינבתיינע  "זטכה  םילשוריסשת

םישודקה43858. תומוקמל  העיסנה  ןמלזןינע  רואינש  ןב  רב  בוד  "כירואינש , שת

הייוגה43859. תאופר  המלשןינע  ןב  הדוהי  "זיזירחלא , ןילבול Lublinיש

אמויד43860. לארשיאנינע  ףסוי  ןב  קחצי  "טקינטימ , נשת

אמויד43861. לאומשאנינע  "בלבוס , "דעשת מח

םיכרכ43862.  7 םוי -  לש  הדוהיונינע  בקעי  ןב  דוד  - קלפ , "ט נשת
"ד םילשוריסשת

םימימת43863. יכמותב  דימלת  לש  "דונינע  בח רפכ  "י  עש ךוניחה  "דתדעו  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ43864.  2 םימת -  לש  קחציונינע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , עשת

ןיאושינו43865. ןיסוריא  תכרב  ןתנינינע  לאומש  "דןהכ , "דשח מח

ארתב43866. אבב  ףדה -  םייחינינע  ןב  קחצי  לארשי  ןאמפיוק ,
"זהירא דווקילעשת

ףדה43867. רדס  לע  הכלה  םהרבאינינע  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  דלייוו , '' מח

רפוש43868. תעיקתו  הריסנה  םיקידצינינע  יתפש  "טןוכמ  םילשוריעשת

ידיסח43869. האושה , םוי  תואמצעה , םוי  הפוקתה -  ינינע 
םלועה ןרהאתומוא  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריעשת

םיכרכ43870.  2 גח -  לדנמינינע  םחנמ  עשוהי  "טגרבנרהא , קרבסשת ינב 

הכונחה43871. גח  םיקילאינינע  םהרבא  "דדרבסורג , םילשורישח

תוצמה43872. גח  ףסויינינע  םילשורירניפס ,

ץניצ43873. "ל  ארהמל תועובשה  גח  השמינינע  ןב  ביל  הירא  "סץניצ , םילשורישת

הפוח43874. תודיסחינינע  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "דבח "דשח מח

הקדצו43875. דסח  ןרהאינינע  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשוריעשת

ךוניח43876. לע  ךנבל  תדגהו  םדאה -  לש  תדלוה  םוי  ינינע 
ןרהאםינטק ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םאו43877. בא  דוביכ  והערלינינע  "חשיא  םילשורינשת

רמועב43878. ןרהאינינע ל"ג  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

ןושל43879. ךונחינינע  - ןולי , "ב שת
"ג ,שת םילשורי

םיכרכ43880.  3 תודע -  םשינינע  "בםוליעב  "דפשת מח

ברע43881. םשינינע  "פםוליעב  "דשת מח

"ל43882. חמרל "כ  הויו יחינינע ר"ה  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "א( םילשוריסשת

יבצ43883. יתבש  ריאמינינע  לארשי  ןב  ןרהא  "גןאמיירפ , ןילרב Berlinערת

םיכרכ43884.  2 דובעש -  םשינינע  "טםוליעב  "דעשת מח



תיציצב43885. תלכת  םשינינע  "דםוליעב  "דשח מח

םינואגה43886. תפוקתל  םיעגונה  םינוש  םינינע 
קחצי ןב  םהרבא  לאומש  יקסנאנזופ ,

"טבקעי השרו Warsawסרת

תודהיב43887. םוקישו  יכדרמהשינע  "וקיטשירפ , םילשורימשת

רובידו43888. שא  לארשיןנע  םהרבא  "זרירש , אריפשעשת זכרמ 

תרופכה43889. םירפאןנע  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"טיכדרמ דווקילסשת

תרטקה43890. המלשןנע  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבעשת ינב 

דובכה43891. ףסוייננע  ןב  ןושמש  "גרנרבמרו , קרבסשת ינב 

םייח43892. םייחףנע  ןב  םהרבא  "אףאדנלא , םילשורימשת

םיכרכ43893.  5 םייח -  ןהכהףנע  םהרבא  ןב  םייח  - ץיוורוה , "ה פרת
"ו ,פרת םלשורי

עשוהי43894. השמףנע  ןב  עשוהי  "בגנאל , הנליו Vilnaכרת

עשוהי43895. בדףנע  עשוהי  "בןוטסרבליס , רטסישת ' צנמ

תבע43896. ןימינבףנע ע"ץ  ןב  רייגצ  "זשושע , הבר Djerbaצרת ג'

ץע43897. המלשףנע  "זלאיזוע , רימזיא Izmirלרת

תובא43898. ץע  םשףנע  "בםוליעב  םילשורילשת

תובא43899. ץע  החמשףנע  השמ  ןב  לאומש ז ' "גאנהכ , בוקרק Cracowסרת

תובא43900. ץע  יכדרמףנע  ןב  רב  בוד  "ססקנמ , רימוטיזרת

.43901< ףסוי ץע  ףסוי , ףנע   > תובא ץע  ףסויףנע  ןב  לדנוז  "כךונח  םילשורישת

תובא43902. ץע  ךונחףנע  ןב  "דםהרבא א"ב  הנוטלא Altonaלקת

תובא43903. ץע  "גרטכשףנע  הפיחעשת

תובא43904. ץע  באזףנע  רשא  ןב  השמ  רנרו ,

תובא43905. ץע  ןרהאףנע  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

תובא43906. ץע  השמףנע  ירמא  "בתבישי  פשת

"ה>43907. הללז חרוק  ףסוי  ברה  לש  ורכזל   > תובא א ץע  ףנע 
םיכרכ  2 ףסוי - ןב  סחנפ  "דחרוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ43908.  3 תובא -  ץע  בקעיףנע  ןב  הידבוע  "בףסוי , םילשוריפשת

תובע43909. ץע  ןרהאףנע  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

תובע43910. ץע  לאיתוקיףנע  ןב  ףלאו  "טןימינב  ךבנפוא Offenbachעת

המלש43911. המלשףנע  ןב  הימחנ  לאירזע  סקאלפ ,
' הירוא "ו קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ43912.  2 "ז -  רא חמציפנע  םנוב  ןב  רזעילא  "כרבליס , שת

םיכרכ43913.  4 זרא -  באזיפנע  הירא  ןב  םהרבא  "אץיברוג , םילשוריפשת

בול43914. יאצוי  ןואטב  תיז -  בוליפנע  יאצוי  "טןואטב  הינתנמשת

םיכרכ43915.  3 תיז -  ןביפנע  ילתפנ  בקעי  םייח  גרברבליז ,
ןימינב "בםהרבא  השרוצרת

םיכרכ43916.  7 השמ -  השמיפנע  "אהוילח , םיקפואפשת

ןיסחוי43917. רפס  תובע -  תובא  ץע  םהרבאיפנע  "סםואברברול , לאונמעשת

יבצ43918. ןהכהיפנע  בקעי  ןב  יבצ  "זגיווצרבליז , ,שת םילשורי



ןעצטיוו43919. עשידיא  ןופ  לאומשאידעפאלקיצנע  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "חקחצי  פרת

םיכרכ43920.  3 םינומיר -  קחציסיסע  ןב  ישיבא  "זינרהט , םילשוריעשת

םינומר43921. בקעיסיסע  ןב  יכדרמ  "וםורבישפ , סרת

םינומר43922. לאומשסיסע  "אוקילאג , היצנו Veniceסש

הרותה43923. ןורכזקסע  "טרפס  םילשורינשת

הרותה43924. היראקסע  םייח  "חןהאק , תודוסיכשת

הרותה43925. לדנמקסע  םחנמ  בקעי  "זשטייד , קרבלשת ינב 

הרותה43926. יולהקסע  לאומש  אגרש  "הץיוורוה , הפיחסשת

עשוהי43927. החמשקסע  עשוהי  "סיקסנילרק , םילשורישת

תפומל43928. לאומשןקסע  ןב  לשה  עשוהי  ןייטשבראפ ,
"הבאז ביבא Tel Avivשת לת 

תירוביצ43929. םימימתתונקסע  ימי  "דתכרעמ  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ43930.  2 רחש -  םהרבאיפעפע  ןב  לאומש  "טבייט , םילשוריסשת

םיליאה43931. ןהכהרפע  והילא  רפועל  ןורכז  "דרפס  םילשורינשת

בקעי43932. היננחרפע  ןב  בקעי  'ל , "טגרבא םילשוריסשת

בקעי43933. השמרפע  "גתוכז , ונרווילמקת

בקעי43934. ףסוירפע  ןב  בקעי  "טןרוהכייא , ואלסרב Breslauצקת

םיכרכ43935.  2 בהז -  רפועתורפע  "דןהכ , הוקתשח חתפ 

לבת43936. םולשתורפע  ןב  םהרבא  "ישיעלב , ןודנול Londonרת

םידוקנ43937. םחל  םימש  םחל   > תובא יבצץע  ןב  לארשי  בקעי  "בןידמע  טגיס Sighetערת

תובא43938. יבצץע  ןב  לארשי  בקעי  - ןידמע  "א יקת
"ב יקת

םדרטשמא
Amsterdam

תובא43939. ןהכץע  "אתחפשמ  "דעשת מח

.43940< השדח הרודהמ   > תובא יבצץע  ןב  לארשי  בקעי  "גןידמע  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ43941.  2 תובא -  דודץע  ןב  רזעילא  יכדרמ  "כרבוו , נשת

םיכרכ43942.  2 תובא -  "גץבוקץע  םילשורינשת

וניתובא43943. ץישפילץע  לזירב -  דניירפ -  ץיבוניבר - 
רבורג "ב - "דפשת מח

ןנחלא43944. ןנחלאץע  "בןירפלייה , םילשוריסשת

םירפא43945. יולהץע  םוחנ  ןב  ןמלז  םירפא  "חיקצולס , הנליו Vilnaערת

םירפא43946. המלשץע  ןב  םירפא  "זדלפנזור , םילשורימשת

םיכרכ43947.  2 םירפא -  יולהץע  ריאמ  ןב  םירפא  "זגרבסנגר , םילשורישת

םיכרכ43948.  2 םירפא -  הדוהיץע  לאומש  ןב  םירפא  "זתלכת , םילשוריערת

זרא43949. ןורכזץע  "הרפס  םילשוריסשת

םיכרכ43950.  3 זרא -  לאיחיץע  םהרבא  ןב  יבצ  "אםיובננט , משת

םיכרכ43951.  2 זרא -  ןועמשץע  ןב  לאיחי  םהרבא  "חשטיוד , םילשורינשת

םיכרכ43952.  4 זרא -  ריאמץע  ןב  םימחר  והילא  "דינייז , הפיחעשת

תעדה43953. המלשץע  ןב  השמ  ביבח , "בןבא  השרו Warsawסרת

תעדה43954. השמץע  עשוהי  ןב  ןושמש  "דוגרופרומ , היצנו Veniceסת

םיכרכ43955.  5 זלעט > -  > תעדה ךורבץע  לאפר  "וןיקצורוס , םילשורינשת



.43956< די בתכמ   > בוט ג תעדה  ףסויץע  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשוריסשת

םיכרכ43957.  2 בוט -  תעדה  יבצץע  ןב  לאיזוע  "ושלזיימ , בובלמרת  Lvov

םיכרכ43958.  2 בוט -  תעדה  ףסויץע  ןב  םייח  "אלאטיוו , הוקלוז Zholkvaלרת

םיכרכ43959.  2 םולש > - תבהא   > בוט תעדה  ףסויץע  ןב  םייח  "אלאטיוו , םילשוריסשת

םיכרכ43960.  2 השדח - > הרודהמ   > בוט תעדה  יבצץע  ןב  לאיזוע  "גשלזיימ , עשת

תבשב43961. ררוב  תוכלה  לע  רדה -  ןימינבץע  ןב  סחניפ  "זטעמאס , שמשסשת תיב 

רדה43962. ןוניץע  "אירגרז , "דפשת מח

םיכרכ43963.  2 רדה -  ןמלזץע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

םלשה43964. רדה  ןמלזץע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשורימשת

תדה43965. בדץע  "גןזור , םילשוריכשת

םייחה43966. לאומשץע  ןב  רב  בוד  םולש  "וןוסרואינש , שת

םייחה43967. בקעיץע  ןב  םייח  "טאיפעלובא , רימזיא Izmirפת

תוליבא43968. םייחה -  רורדץע  והילא  "טינש , דעלאסשת

םייחה43969. םייחץע  ןב  הידעס  "הףאדנלא , םילשורינשת

םייחה43970. בקעיץע  ןמדירפ , יכדרמ -  ףסוי  "אסייוו , סשת

םייחה43971. םיתמוץע  םילוח  .תוליפת 

םייחה43972. לישהץע  עשוהי  יקסב , ' "זצידרב ,טשת קרב - ינב

םייחה43973. ץרפץע  ןב  ןארמע  "זןאבצ , הברטשת ג'

םיכרכ43974.  6 םייחה -  םייחץע  ץע  ירפ  "נתבישי  דודשאשת

םיכרכ43975.  6 םייחה -  םהרבאץע  ןב  ילבט  דוד  - יתרפא , "ב מרת
"ד הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ43976.  5 םייחה -  םייחץע  "זץנימ , דווקילעשת

םיכרכ43977.  2 םייחה -  ןימינבץע  ןב  רייגצ  "דשושע , םילשוריעשת

םהרבא43978. לשא  םייחה  םולשץע  ןב  םהרבא  "גהנאייבוט , ונרווילמקת

ןגבש43979. םייחה  דודץע  "טןאישפק , סשת

הדשה43980. טבשבץע  "ו.םינוקית ט"ו  דודשאסשת

תיחשת43981. לב  תוכלה  הדשה -  השמץע  ןב  והילא  קחצי  "זןמסטש , םילשוריעשת

הדשה43982. לארשיץע  ןב  ןמלז  רואינש  "החוור , לאיזועעשת תיב 

םיכרכ43983.  31 "ש - > שרה רודיס   > רהדתה רהדתץע  יאלוזא , "דןוליא  םילשוריעשת

חספה43984. גחו  תונליאה  תכרב  רמותה -  םהרבאץע  רמות  "עונונו , ןיעידומשת

םיחופתה43985. הנחץע  "חראודנלג , םילשוריעשת

םיכרכ43986.  2 שדח -  דודץע  ןב  םייח  בקעי  "וןאמשיילפ , קרוי New Yorkטשת וינ 

םייח43987. דודץע  ףסוי  ןב  םהרבא  - ראיילב , ת"ש
"ב ץו Vacשת

םייח43988. םייחץע  ןב  לי  ' "בגנא יקינולש Salonikaלקת

םייח43989. יבצץע  ןב  בוד  םייח  "סץיבורטלפ , השרו Warsawרת

"ר>43990. ופד  > םייח ףסויץע  ןב  םייח  "בלאטיוו , ץרוק Koretsמקת

םייח43991. םיבתכמוץע  םירמאמ  "טץבוק  םילשורינשת



םייח43992. יתפרצהץע  קחצי  ןב  "אםייח  םילשוריסשת

םייח43993. השמץע  "בץיבוניצ , ביבאלשת לת 

םייח43994. גרבדירפמץע  לאלצב  ןב  "גםייח  "דלשת מח

תירבה43995. תוחול  ינש  רוציק  םייח -  יולהץע  םהרבא  ןב  היעשי  "הץיוורוה , אנליוכרת

םייח43996. ןוסלבאץע  תחפשמ  "הינבר  םילשורימשת

םייח43997. שריהץע  יבצ  ןב  םייח  "דרוש , הנליו Vilnaערת

םייח43998. באזץע  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , הנליו Vilnaפרת

םייח43999. לבייפץע  ןב  םייח  לארשי  "בןיורב , ץו Vacערת

הרודהמ44000.  > תוריבסמ םינפ  תוריאמ -  םינפ  םייח  ץע 
< השדח

, גלשא ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
יולה ביל  קרבהדוהי  ינב 

םייח44001. דודץע  ןב  המלש  הריוילוא , "ביד  םדרטסמאמת

םייח44002. םייחץע  "זץע  ,ערת אשראוו

םיכרכ44003.  22 םייח -  ףסויץע  ןב  םייח  "הלאטיוו , יקינולש Salonikaרת

םיכרכ44004.  2 םייח -  אבאץע  ןב  םייח  "גיקציטאיבס , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ44005.  38 בובאב > -  > םייח "זץבוקץע  סשת

םיכרכ44006.  7 זנאצ > -  > םייח "גץבוקץע  הינתננשת

םיכרכ44007.  3 םייח -  ןהכהץע  םהרבא  ןב  םייח  - ץיוורוה , "ה פרת
"ז םילשוריפרת

םיכרכ44008.  4 ןשיה > - בובאב   > םייח "חץבוקץע  כשת

םיכרכ44009.  3 םייח -  בקעיץע  "בןזח , םילשוריכשת

םיכרכ44010.  2 םייח -  באזץע  םייח  "עםיובנשריק , דווקילשת

.44011
5 םישרפמה > - לכ  םע  השדח  הרודהמ   > םייח ץע 

ףסויםיכרכ ןב  םייח  םילשורילאטיוו ,

םיכרכ44012.  8 "ו ז"ל -  חרהמל םייח  ףסויץע  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריעשת

םהיאצומל44013. םייח  לאויץע  "עןוקח , םילשורישת

הב44014. םיקיזחמל  םייח  יולהץע  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

.440154 השדח > - הרודהמ   > הדוהי םחל  תיב  םייח ע"פ  ץע 
העושיםיכרכ השמ  ןב  הדוהי  "והייתפ , םילשוריסשת

תובא44016. יקרפ  לע  םייח  הקנלרטסואמץע  יבצ  ןב  בוד  "סםייח  השרו Warsawרת

םייח44017. ריאי  רואיב  םע  יטמ  אלו  יטמ  רעש  םייח  ריאיץע  "החקור , דודשאעשת

הדוהי44018. לאיחיץע  ןב  הדוהי  "דקאהב , הנליו Vilnaמרת

הדוהי44019. אביקעץע  ןב  הדוהי  "דרטסיק , םילשורישח

ףסוי44020. בקעיץע  ןב  ףסוי  "דיריבוצ , הנימינבשח

ףסוי44021. יבצץע  ריאמ  ןב  ףסוי  "גטאטשמראד , הורסלרק Karlsruheכקת

ףסוי44022. םהרבאץע  רמות  "חונונו , ןיעידומסשת

ףסוי44023. ףסויץע  "דרדנלרבוא , ,שח ןודנול

ףסוי44024. ףסויץע  ןב  והילא  "אידזי , "דפשת מח

םיכרכ44025.  5 ףסוי -  המלשץע  ףסוי  "פיקירט , ןולוחשת

ראובמה44026. ףסוי  לערעבץע  ריאמ  ןב  ףסוי  "אןיקלב , "דפשת מח

דמחנ44027. בקעיץע  "דיקסזרב , "דשח מח



ירפ44028. ןושמשץע  ןב  קחצי  "גגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ44029.  3 ירפ -  - ץע  ןנחלא קחצי  "טרוטקפס , םילשורינשת

םיכרכ44030.  5 ירפ -  באזץע  ןימינב  ןב  ץרפ  םייח  דלונירג ,
"טיולה םילשוריסשת

שדוק44031. ירפ  ןבץע  ןועמש  ןתנוהי  םימואת , - לקנרפ
בובלת"רבקעי  Lvov

לותש44032. ןימינבץע  ןב  רייגצ  "דשושע , הברנשת Djerba ג'

לותש44033. השמץע  ןב  יכדרמ  "אאירול , םילשוריסרת

םיכרכ44034.  3 לותש -  "לץבוקץע  שת

םיכרכ44035.  2 הכרעמה -  "י  ןימינבצע ןב  רייגצ  "ושושע , עבשכשת ראב 

הרובגו44036. המלשהצע  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

הישותו44037. באזהצע  יכדרמ  ןב  לאומש  "זרנימוה , םילשוריכשת

הישותו44038. ןועמשהצע  ןב  ןבואר  דוד , "מןב  םילשורישת

הישותו44039. ףסויהצע  "דןריט , תיליעשח רתיב 

הכרבו44040. הלוגס  םחנמהצע  "אןמרה , ןורשהעשת תמר 

םוי44041. לש  לארשיומוצע  םהרבא  "דרירש , םילשוריסשת

ךוניחב44042. םרויתוצע  "בדדח , קרבסשת ינב 

תדובעב ה'44043. תוכרדהו  קחציתוצע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "ןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

םירשואמו44044. םיבוט  םייחל  תולוגסו  קחציתוצע  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ךרוע  ) םחנמ ןמרה , "ג - "דעשת בח רפכ 

תורשי44045. קחציתוצע  ןב  םחנמ  יכדרמ  יקסבוקציק ,
"גהדוהי השרו Warsawערת

םיגומלא44046. ריאמיצע  םהרבא  ןב  יבצ  םייח  חנ  "טןילרב , ךבצלוז Sulzbachלקת

םיכרכ44047.  2 תנשמ ר"א > - ןוכמ   > םיגומלא ריאמיצע  םהרבא  ןב  יבצ  םייח  חנ  "אןילרב , דווקילעשת

םיזרא44048. ריאמיצע  םהרבא  ןב  יבצ  םייח  חנ  "נןילרב , טריפ Fuerthקת

םיזרא44049. המלשיצע  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

םישורב44050. אנליוומיצע  השמ  לארשי  ןב  המלש  "גןהכ , הנליו Vilnaסרת

םימשב44051. המלשיצע  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

םימשב44052. השמיצע  בקעי  ןב  היעשי  "וטאקשומ , השרו Warsawנרת

ןיבוריע44053. םימשב -  השמיצע  לואש  ןב  לאלצב  קחצי  "גרתלא , עשת

הירעל44054. ץראה  םימשב , לדנמיצע  םחנמ  "הץיבורדנס , יקאוולימסשת

ןפג44055. המלשיצע  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

ןפגה44056. העושייצע  ןב  ןועדג  "דהייטע , םילשורינשת

רעיה44057. םימחריצע  ןב  ארזע  "אלאקזחי  דדגבערת

רעיה44058. יסאסיצע  ףסוי  "בשולע , הברלשת ג'

ןונבלה44059. םייחיצע  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "בןוסלריצ , פרת

ןונבלה44060. הידעסיצע  "דןושחנ , עשת

הלועה44061. יבציצע  לאיחי  ןב  םייח  םהרבא  - ןרוהנייא , "ז נרת
"ט טגיס Sighetנרת

םיכרכ44062.  2 תיז -  לאכימיצע  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
הדוהי השמ 

 - "ג פרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowפרת



םייח44063. רזעילאיצע  םירפא  ןב  יבצ  ףסוי  - ןומיר , "ו שת
"י םילשורישת

םיכרכ44064.  5 םייח -  םוייצע  היננח  ןב  יבצ  םייח  םיובלטייט ,
אפיל "דבוט  טגיס Sighetצרת

רעי44065. לאומשיצע  ןב  לאיחי  לאירזע  "חןיבור , מרת

םיכרכ44066.  3 םינהכ -  ןימינבויצע  ןבואר  הדז , - "וןהכ קרבסשת ינב 

הנובל44067. ןרהאיצע  ןב  ןסינ  "לןוסנורהא , רימוטיז Zhitomirרת

ב44068. הנובל א -  ןרהאיצע  ןב  ןסינ  "הןוסנורהא , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ44069.  4 ןונבל -  רזעלאיצע  ןב  דוד  ףסוי  - ןיבור , "ח פרת
"ז בובל Lvovכשת

הכוס44070. םהרבאיצע  ןב  ךורב  לאפר  "וונדילוט , םילשוריסשת

ןדע44071. המלשיצע  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

ןדע44072. ביליצע  הדוהי  ןב  בקעי  היעשי  "חיולה , עשת

םיכרכ44073.  2 ןדע -  גילזיצע  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "חתוילגרמ , גרבסגינקירת
Koenigsberg

הלוע44074. םיסיניצע  ןב  קחצי  "איבאצר , קרבסשת ינב 

ףטק44075. המלשיצע  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

הדש44076. השמיצע  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  "גלגיס , רומיטלובכשת

םיטש44077. ןימינביצע  ןב  רייגצ  "בשושע , עבשלשת ראב 

הזה44078. םויה  השמםצע  דוד  ןב  קחצי  "חגרבניו , שמשסשת תיב 

רהוטל44079. םימשה  )םצע  וילע  ) םולש ריאמ  "טאריצחיבא , "דעשת מח

ימצעמ44080. ןהכהםצע  םייח  המלש  "דרניבא , םילשורימשת

ףסוי44081. השמתומצע  ןב  אדייז )  ) ףסוי בקעי  "האריפש , ןיטיסוה Husiatynסרת

.44082< רנטייל תרודהמ   > ףסוי קחציתומצע  ןב  ףסוי  ארזע , - "חןבא םילשורימשת

םיכרכ44083.  7 ףסוי -  ןהכהתומצע  םהרבא  ןב  ףסוי  ריאמ  - ץכ , "ה שת
"ח םילשוריישת

םיכרכ44084.  2 ףסוי -  קחציתומצע  ןב  ףסוי  ארזע , - "טןבא ןילרב Berlinנת

הכלהכ44085. ףוגה  תפש  הנרמאת -  דדלאיתומצע  "ורקנ , םילשוריעשת

לאיחיל44086. תועובשהתרצע  גח  ינינעל  "זףסאמ  לאנשת תיב 

ינחנת44087. יברה  בקעיתצע  ןב  ריאמ  סחנפ  "גסמלק , םילשורינשת

עשוהי44088. לאיחיתצע  ןב  קיזייא  עשוהי  "חאריפש , הנליו Vilnaכרת

.44089< שלושמה תוצע  יטוקיל   > םולש ץריהתצע  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , םילשורישח

ןועמש44090. ךורבתצע  ןועמש  "וןמלק , הוקתעשת חתפ 

.440912 ןטפירש -  בקעיעשימאנאקע  "ביקסנישטשעל , הנליו Vilnaצרת

טפשמ44092. ליא  טפשמ -  - בקע  בקעי ןב  קחצי  םהרבא  באלכ ,
הירא ןב  יולה  בקעי  "זבאלכ , םילשוריסשת

הונע44093. ןבבקע  ןמלז  המלש  השמ  יקסנרוטאז ,
דוד ה "בוהילא  הנליו Vilnaסרת

הונע44094. ןבבקע  הדוהי  םיסינ  םימחר  הרוגיש , יד 
סחניפ לאפר  "אעשוהי  רימזיא Izmirמרת

הונע44095. המלשבקע  ןב  לאלצב  "דדלאווכוב , סרת

הונע44096. יולהבקע  הירא  ןב  באלכ  בקעי  "בןיחרק , םילשורינשת



בר44097. והילאבקע  קחצי  ןב  אביקע  "גץיבוכורייב , הנליו Vilnaסרת

בר44098. יולהבקע  םהרבא  ןב  בקעי  "דקולמאמ , השרו Warsawמרת

בר44099. בקעיבקע  ןב  םייח  קחצי  יניראטנאק ,
"אןהכה היצנו Veniceעת

ץיברוה44100. בקעי  יבר  תודלות  בר -  )בקע  וילע  ) בקעי "דץיברוה , םיקפואשח

בר44101. המלשבקע  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבעשת ינב 

ןועמשת44102. בקעיבקע  "הץיבורוה , םיקפואמשת

האווצה44103. הלכוסש , המיזמ  םידובא , ןרהאתובקע  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

קחצי44104. בקעיתובקע  קחצי  דבילטוג , "" תיליעשח רתיב 

אחישמד44105. יולהאתובקע  לליה  ןב  בקעי  דוד  "טןאמדירפ , ןידרונילק Kleinwardeצרת

ימלשוריה44106. לש  ןדייל  די  בתכמ  דובא  ףד  לש  ויתובקע 
( סיפדת ןימינב( "ארוצילא , םילשורינשת

םיכרכ44107.  3 םיריבא -  יכדרמיבקע  ןב  בקעי  םהרבא  ןמדירפ ,
ףסוי "מםולש  ביבאדשת לת 

םיכרכ44108.  8 רבד -  רשפו  ןרהא  ןרהאיבקע  ןב  בקעי  "הלהעוו , דווקילנשת

רוא44109. השמיבקע  "דןהכ , משת

םיכרכ44110.  2 םירצימה -  ןיב  בקעייבקע  םהרבא  "זץנימדלוג , םילשוריעשת

.44111< חספה גח   > תומש ןימינב  יולהיבקע  בקעי  "חץישפיל , סשת

םיכרכ44112.  2 ןימינב -  יולהיבקע  בקעי  "וץישפיל , סשת

ךורב44113. בקעייבקע  דלוגניו , ךורב -  "וגרבנזור , קרבעשת ינב 

הכרב44114. יולהיבקע  סחניפ  "דץישפיל , םילשורימשת

םיכרכ44115.  2 דוד -  יוליבקע  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"טןהכה םילשוריסשת

ךרד44116. הדוהייבקע  בקעי  "אטכילרבליז , "דעשת מח

םיארונה44117. םימיה  בקעייבקע  םהרבא  "טץנימדלוג , םילשוריעשת

ןאצה44118. לאומשיבקע  השמ  ןב  אביקע  "חרנזאלג , ןודנול Londonישת

ןאצה44119. ןהכהיבקע  ךינעה  ךונח  רתלא  "טץיבובייל , עשת

םיכרכ44120.  2 ןאצה -  ןמלזיבקע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה םילשוריסרת

םייח44121. ןבואריבקע  ןב  בקעי  םייח  "טץלאהפאלק , םילשוריכשת

םייח44122. קחצייבקע  בקעי  ןב  םייח  אביקע  "בקינמה , םילשוריעשת

םייח44123. והילדגיבקע  השמ  ןב  בקעי  םייח  "גןאמלוש , הנליו Vilnaצרת

םיערז44124. םייח -  ןרהאיבקע  ןב  םייח  בקעי  "חןייטש , דווקילעשת

ףסוי44125. ףסוייבקע  בקעי  "דץיבוקפל , עשת

בקעי44126. ץריהיבקע  ילתפנ  ןב  בקעי  "חזיוהריט , ירוגליב Bilgorajצרת

קחצי44127. השמיבקע  ןב  בקעי  קחצי  יקסניטקיט ,
"גםחנמ קרוי New Yorkערת וינ 

קחצי44128. לואשיבקע  ןב  קחצי  רוחש , - "ויקסבוסוק קרבסשת ינב 

לארשי44129. בקעייבקע  לארשי  "חיקסנצבול , םילשורינשת

דעומ44130. בקעייבקע  "וילאערזי , תיליעסשת ןיעידומ 

תוצמ44131. גילזיבקע  רשא  ןב  ריאמ  בקעי  "הטורביל , השרו Warsawנרת



םיכרכ44132.  2 עובשה -  תשרפ  בקעייבקע  םהרבא  "זץנימדלוג , םילשוריעשת

יבצ44133. יולהיבקע  יבצ  בקעי  "זיול , קרבעשת ינב 

םולש44134. םהרבאיבקע  ןב  םולש  "ויריזוע , "דסשת מח

.44135' ושת ידבועל ה ,' קיפסמה  ךותמ  קרפ  םולש -  יבקע 
נדע דוד  דיעס ן ' רל ' "ת  נשמ יפ ' "ם , באר

ןב דיעס , ןומימ -  ןב  השמ  ןב  םהרבא 
ינדע "חדוד  תיליעסשת ןיעידומ 

אחישמד44136. שוניבאתבקע  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "בןמרסו , םילשורישת

אחישמד44137. ילתפנאתבקע  ןב  םנוב  ןנחלא  ןאמרסאוו ,
"השוניב ,שת ביבא לת  - םילשורי

אחישמד44138. לארשיאתבקע  בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

קחצי44139. יבצתדקע  לאומש  ןב  םחנמ  קחצי  "גרגיצנאד , םילשוריישת

.44140< הבלסיטרב סופד   > תישארב קחצי א  השמתדקע  ןב  קחצי  "טהמארע , הבלסיטרב Bratislavaרת

.44141< היצנו סופד   > קחצי השמתדקע  ןב  קחצי  "ההמארע , היצנו Veniceכש

קחצי44142. יבצתדקע  לאוי  ןב  םהרבא  "חסירעה , שת

םיכרכ44143.  6 קחצי -  השמתדקע  ןב  קחצי  - המארע , "ג מרת
"ד השרו Warsawמרת

םיכרכ44144.  5 השמ -  יולהתדקע  השמ  "אשקרפ , םילשוריסשת

קחצי44145. רעבתודיקע  רכששי  ןב  קחצי  "טשטייד , קרבכשת ינב 

קחצי44146. קחציתדיקע  ןב  םהרבא  "סיליושלרימ , קרבשת ינב 

קחצי44147. ףסויתדיקע  "הטרופפר , פרת

קחצי44148. רדנסכלאמתדיקע  םחנמ  קחצי  "הרגיצנד , קרבסשת ינב 

קחצי44149. ןורכזתדיקע  "גרפס  ינזחסשת רצנ 

קחצי44150. )תדיקע  וילע  ) קחצי "פהכרב , קרבשת ינב 

קחצי44151. לאומשתדיקע  הדוהי  סאבע , - "בןבא ,סרת םלשורי

םיכרכ44152.  7 קחצי -  השמתדיקע  ןב  קחצי  "בהמארע , ,)פר קינולאש )

םיכרכ44153.  6 השדח > - הרודהמ   > קחצי השמתדיקע  ןב  קחצי  "דהמארע , םילשוריעשת

םיכרכ44154.  2 ןושאר > - סופד   > קחצי השמתדיקע  ןב  קחצי  "בהמארע , ,)פר קינולאש )

םיכרכ44155.  6 םייח -  רוקמ  רואיב  םע  קחצי  השמתדיקע  ןב  קחצי  "והמארע , םילשוריעשת

"ו44156. צי הנידמה  לש  לאקאטארפמ  הנידמהטקארסקע  דעו  "ז.סאזלא  רובזרטס Strasbourgלקת

םירקעה44157. םולשרקע  ןב  ןושרג  "צןוטסאייפ , השרו Warsawרת

םיכרכ44158.  3 הנומא -  ילתפנירקע  ןב  בוד  יכדרמ  לאטנדירפ ,
לארשי

 - "ו עקת
"ט ואלסרב Breslauעקת

הבישיה44159. ישארל  הרקוה  ןויצעברע  רה  תבישי 

חספ44160. ונרווילברע  .ח  " מרת .חספ  לש  "חהדגה  ונרוויל Livornoמרת

תבשב44161. לחש  חספ  ןוצרברע  ןב  הינפצ  "היסורע , ונואסשת תירק 

תבשב44162. תויהל  לחש  חספ  םינברלברע  הארוה  יכרד  שרדמ  "אתיב  םילשוריסשת

לחנ44163. לאומשיברע  "מיקסניצקוט , קרבשת ינב 

םיכרכ44164.  2 לחנ -  לאימחרייברע  ןב  המלש  דוד  "הץישבייא , השרו Warsawסרת

םיכרכ44165.  3 לחנ -  ןימינביברע  ןב  רייגצ  - שושע , "ט צרת
"ב הברשת ג'

םיכרכ44166.  2 א.ל.ס > - תרודהמ   > םלשה לחנ  לאימחרייברע  ןב  המלש  דוד  "וץישבייא , קרבנשת ינב 

םיכרכ44167.  2 ןכייא > - תרודהמ   > םלשה לחנ  לאימחרייברע  ןב  המלש  דוד  "דץישבייא , קרבסשת ינב 



םיחספ44168. השמיברע  ןב  לואש  "זןהכה , הבר Djerbaערת ג'

דוד44169. ירבד  םהרבאםיברע  ןב  םולש  "בראמע , םילשוריפשת

הנטק44170. םייחהגורע  ןב  לאינד  "זףילק , גרובמה Hamburgמקת

םיכרכ44171.  4 רזעילא -  רזעילאתוגורע  קחצי  , "ובאקאי םילשוריעשת

םשובה44172. והילאתוגורע  ןב  שוביל  הירא  "לרבוחלוב , הנליו Vilnaרת

םשובה44173. דאוועתוגורע  ןב  הידעס  רוא , "חןב  משת

םיכרכ44174.  6 םשובה -  ינרותתוגורע  "סץבוק  םילשורישת

םיכרכ44175.  6 םשובה -  הירכזתוגורע  "עימענת , תובוחרשת

םשובה44176. לליהתגורע  ןב  השמ  "הררטסוא , הלשימרפ Przemyslנרת

םשובה44177. שריהתגורע  יבצ  ןב  לואש  "בןיוול , ןילרב Berlinנקת

םשובה44178. םהרבאתגורע  ןב  לאומש  "זיתפרצ , דולנשת

םשובה44179. .עשוהיתגורע  ןב  ארזע  לאקזחי  "גיולה , םילשוריסרת

םיכרכ44180.  2 םשובה -  ליוונזתגורע  לאומש  ןב  לאכימ  "הךרכב , םילשורימשת

םיכרכ44181.  7 םשובה -  הדוהיתגורע  יבצ  ןב  םחנמ  בקעי , "בןב  םילשוריעשת

םשבה44182. ןימינבתגורע  ילואש , "דןהכ  דודשאלשת

םשבה44183. בקעיתגורע  ןנחלא  ןב  לאומש  - יטלוויקרא , "ב סש
"ג היצנו Veniceסש

א44184. םישודיח - >  > םשבה םרמעתגורע  ןב  השמ  "הדלאוונירג , עשת

.44185< השדח הרודהמ   > םשבה םרמעתגורע  ןב  השמ  "הדלאוונירג , עשת

םשבה44186. המלשתגורע  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ44187.  4 םשבה -  לאירזעתגורע  ןב  - םהרבא  "ט צרת
"ג םילשוריכשת

םיכרכ44188.  3 "ת > - וש  > םשבה םרמעתגורע  ןב  השמ  - דלאוונירג , "ב ערת
"ו הבילוס Svalavaפרת

םיכרכ44189.  7 םשבה -  םרמעתגורע  ןב  השמ  "חדלאוונירג , טספדוב Budapestצרת

םיכרכ44190.  3 םשבה -  הדוהיתגורע  יבצ  ןב  םחנמ  בקעי , דןב  "" םילשורישח

יבצ44191. יבצתגורע  "זקראטש , םילשוריעשת

םיאלכ44192. יבצ -  םייחתגורע  דוד  ןב  יבצ  "זקראטש , םילשוריעשת

בר44193. רכז  רצקה -  ךורע  שדחה -  בודךורע  רכשי  ןב  םייח  "הקינרטופ , םילשורימשת

הקעמ44194. זכת > יס '  > טפשמה בודךורע  דוד  ןב  לארשי  םהרבא  "גץיבוקבל , דודשאעשת

םיכרכ44195.  2 תוחילש -  גפק > יס '  > טפשמה בודךורע  דוד  ןב  לארשי  םהרבא  "הץיבוקבל , דודשאעשת

םיכרכ44196.  2 טפשמה -  בודךורע  דוד  ןב  לארשי  םהרבא  "חץיבוקבל , דודשאעשת

רוצקה44197. אמורמךורע  לאיחי  ןב  "זןתנ  גרפ Pragueסת

.44198< יול ןב  לוק  תושרד  ( > "ד ג וי  ) ןחלשה ט קחציךורע  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"איולה נשת

םיכרכ44199.  8 ןחלשה -  קחציךורע  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"גיולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ44200.  2 תיפצה > - הפצ   > ןחלשה ךורע 
קחצי ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,

םוחנ ןב  יכדרמ  ץיבוניבר , יולה - 
רזעילא

"ג םילשוריעשת

םיכרכ44201.  9 רדהו > - זוע   > ןחלשה קחציךורע  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"היולה םילשוריעשת



תיעיבש44202. דיתעה -  ןחלשה  ליאךורע  דוד , "אןב  "דפשת מח

םיכרכ44203.  8 דיתעה -  ןחלשה  קחציךורע  ןרהא  ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
"גיולה םילשוריסשת

הכוס44204. םירוכב - > רוטיע   > רנל ןרהאךורע  ןב  בקוי  בקעי  "חרגנילטא , הנוטלא Altonaירת

םיכרכ44205.  4 רנל -  ןרהאךורע  ןב  בקוי  בקעי  "דרגנילטא , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ44206.  5 תרעומו > - השדח  הרודהמ   > רנל ןרהאךורע  ןב  בקוי  בקעי  "זרגנילטא , םילשוריעשת

םיכרכ44207.  4 ראופמה -  רנל  ןרהאךורע  ןב  בקוי  בקעי  "דרגנילטא , קרבסשת ינב 

עוש44208. היראךורע  דוד  ןב  םייח  רזעלא  "פןיילק , "דשת מח

הדוהי44209. רזועירע  ןב  ביל  הירא  הדוהי  "הלאווק , הנליו Vilnaכרת

וניתלחנ44210. ךורבירע  "דהנאת , םילשוריעשת

ןיבוריע44211. תכסמ  לע  אימ -  הרותהיבירע  זכרמ  ללוכ  "אץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ44212.  2 תוכרב -  רימתכירע  "טתבישי  םילשוריעשת

דומלתהו44213. אתפסותה  הנשמה  ריאמתכירע  "דהראימ , םילשוריעשת

םיכרכ44214.  2 בוט -  םוי  רימתכירע  "זתבישי  םילשוריעשת

תדובעב ה'44215. ןמוי  ןויצתכירע  ןב  "דרברול , "דשח מח

רנ44216. רימתכירע  "ותבישי  םילשוריעשת

םלשה44217. רנ  אפזויתכירע  ףסוי  "בלקנרפ , עשת

הריפס44218. רימתכירע  "בתבישי  "דפשת מח

םיכרכ44219.  2 ןחלש -  איחיתכירע  ןב  המלש  "החרוק , קרבלשת ינב 

םיכרכ44220.  13 םייח -  טוקלי  ןחלש  איחיתכירע  ןב  המלש  "גחרוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ44221.  7 לארשיב -  תוהמאו  לארשיבםירע  תוהמאו  "וםירע  םילשורישת

לד44222. דודךרע  ןב  רזעילא  יכדרמ  "הרבוו , םילשורימרת

םייחה44223. ףסויךרע  ןב  ןנחלא  ןרהא  "וטריביונ , קרבסשת ינב 

םיכרכ44224.  10 הכלהב -  םייחה  ריאמךרע  ןב  בד  "דלטרבלה , םילשוריסשת

ןיכרע44225. שדוקה -  ריאמךרע  רומא , םלושמ -  יכדרמ  ןהכ ,
- יכדרמ "א פשת

ןיכרע44226. "ט -  יבשה בקעיךרע  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

ןחלשה44227. רדנסכלאךרע  ןב  ףלוו  באז  הלירופ ,
"נדניקסיז בובל Lvovרת

םיכרכ44228.  15 ןחלשה -  ןימינבךרע  ןב  קחצי  "גבייט , םילשוריסשת

םיכרכ44229.  2 תיתפרצל > - םגרותמ  רוזחמ   > תולפתה זירפךרע  .רוזחמ  "ה.תוליפת  זירפפרת

םייח44230. בודךרע  רכשי  ןב  םייח  "בקינרטופ , קונס Sanokערת

םי44231. השמךרע  ןב  בייל  הירא  ןייטשרבליז ,
"טףסוי יסרעשת וינ ג' דווקיל ,

בקעי44232. רזעילאךרע  ןב  בקעי  השמ  "חםיובנסינ , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ44233.  2 בקעי -  םהרבאךרע  ןב  בקעי  "אילאפר , תיליעפשת רתיב 

ףסכ44234. םהרבאךרע  ןב  לאומש  םייח  "אוייניטאג , םילשוריסשת

םחל44235. םהרבאךרע  ןב  בקעי  "חורטסאק , אטשוק Istanbulעת

"ל44236. זח ירמאמ  נ"ך , הרותה , לע  םחל -  ,ךרע  הייתפ לאקזחי -  ןב  השמ  חלאצ ,
"אהדוהי םילשוריפשת

הרותה44237. דומיל  םירפאךרע  קחצי  "הילארשי , םילשוריסשת



ןילמ44238. ןרהאךרע  ןב  ביל  הדוהי  המלש  טרופאפר ,
כה "דםייח  השרו Warsawערת

ןילמ44239. יבצךרע  ןב  בקעי  םייח  "הלטפש , בושטידרב Berdichevסרת

םיכרכ44240.  19 יבצךרע ש"י -  חספ  ןב  הדוהי  המלש  "טקאבאט , טגיס Sighetסרת

תיעיבש44241. ןרקךרע  דעוו  .לארשי  ץראב  בושיה  ןרק 
"צהטימשה םילשורירת

תיעיבש44242. הטימשהךרע  ןרק  "חדעו  םילשוריצרת

הלח44243. םילקש , ןיכרע , תוירוה , םלש -  בדנךרע  "עץרפ , שמששת תיב 

הלפת44244. םהרבאךרע  ןב  לאימחרי  יול  וקצאילק ,
"ט,ךורב ,כרת אנליוו

הכלהב44245. סחנפתואכרע  םייח  שינב ,

ןגמ44246. היעשיוכרע  קחצי  "אסייוו , קרבעשת ינב 

עגר44247. לש  םשוכרע  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ44248.  6 )ןוכרע -  ךרוע  ) םחנמ "דקלירג , ביבאשח לת 

םהרבא44249. םהרבאיכרע  "פןהכה , עבששת ראב 

םינומא44250. יוליכרע  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"בןהכה םילשוריעשת

תודיסחה44251. לדנמיכרע  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "טרשכ , םילשורילשת

תידומלת44252. הידפולקיצנא  ךותמ  הצילחהו -  םוביה  תידומלתיכרע  "זהידפולקיצנא  םילשוריסשת

םייוניכה44253. םייחיכרע  ןב  בקעי  "דחמצ , עודישח אל 

.44254< השדח הרודהמ   > םייוניכה םייחיכרע  ןב  בקעי  "אחמצ , קרבעשת ינב 

םייוניכה44255. יכדרמיכרע  ןב  השמ  "אתוכז , קרבעשת ינב 

םייונכה44256. המלשיכרע  ןב  לאיחי  "וןירפלייה , טרופנרידסקת
Dyhernfurth

תוא א>44257.  > םייונכה המלשיכרע  ןב  לאיחי  "אןירפלייה , ביבא Tel Avivצרת לת 

.44258< םולש בק   > םייונכה המלשיכרע  ןב  לאיחי  "טןירפלייה , הרמ Satu Mareצרת וטס 

הכלה44259. בקעייכרע  ןב  לאומש  םהרבא  ראלקס ,
"חקזייא םילשוריישת

תוקיפסה44260. ןועמשיכרע  ףסוי  ןב  ןרהא  השמ  ןיוול ,
"ביולה הנליו Vilnaערת

שדקה44261. רזעילאיכרע  ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"לןאמפיל םילשורישת

םיכרכ44262.  5 שדוקה -  החמשיכרע  ןמחנ  םהרבא  "הרלדנהצייו , םילשורינשת

םימרח44263. השמיכרע  ןב  םימחר  "טסירכוב , קרבעשת ינב 

עשוהי44264. לאוייכרע  קחצי  ןב  לשה  עשוהי  "וץיבוניבר , םילשורינשת

"ם44265. במרה תרותב  תודמ  םייחיכרע  ךונח  ןב  יכדרמ  "זןהכה , ,טשת םילשורי

םיכרכ44266.  2 שרדמ -  ןועמשיכרע  ןב  באז  ןימינב  "גרכאב , ביבא Tel Avivפרת לת 

תידומלת44267. הידפולקיצנא  ךותמ  תובותכ -  תכסמ  תידומלתיכרע  "זהידפולקיצנא  םילשוריסשת

הידפולקיצנא44268. ךותמ  הגיגחו -  ןטק  דעומ  תכסמ  יכרע 
תידומלתתידומלת "זהידפולקיצנא  םילשוריסשת

ילע44269. ילתפניכרע  ןב  רזעילא  "הסלפראק , גרפ Pragueעקת

םינשוש44270. המלשיכרע  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  "טןאמרטוג , תיליעעשת רתיב 



הטימש44271. יכדרמיכרע  "גלאונמע , "דנשת מח

םיכרכ44272.  2 םיארומאו -  םיאנת  אריפשמיכרע  סומינולק  ןב  "דהדוהי  נשת

המחלמ44273. ןחבמב  יחרזמםיכרע  םר  לש  ורכזל  םירמאמ  ץבוק 
"ד "ביה םילשוריסשת

.44274 - קחצי דחפ  תיתכלהה  הידפולקיצנאבש  םיאופר  םיכרע 
' תורוק דודסיפדת מ' "חתילגרמ , םילשוריישת

םיטח44275. המלשתמרע  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

הכרבה44276. קמעב  בקעילפרע  ןח , "חןבא  םילשוריכשת

רהט44277. ןמלזילפרע  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשורימשת

אקירעמא44278. ןיא  תולהק  עשידיא  הנויעטשרע  "באדנאל , משת

המיכו44279. ןב ישע  םהרבא  רכששי  "ארנפג , השרו Warsawסרת

השעת44280. אלו  לכימהשע  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ44281.  3 ליח -  םייחהשע  לארשי  "גבייטומ , סשת

םידעומל44282. חרי  םהרבאהשע  ןב  לאומש  "טןייטשנרוב , םילשוריסשת

בר44283. ךל  ןרהאהשע  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

בר44284. ךל  ןוניהשע  אבכוכ , "ברב  ןויצפשת לת 

םיכרכ44285.  9 בר -  ךל  השמהשע  ןב  דוד  םייח  "ויולה , ביבאלשת לת 

הכוס44286. המלשהשע  ןב  הדוהי  השמ  "זץיבובקעי , םילשוריסשת

אלפ44287. יתבשהשע  ףסוי  "ביחרפ , ,סרת ונרוויל

םלשה44288. אלפ  יתבשהשע  ףסוי  - יחרפ , "ו טשת
"ט םילשוריישת

ירפ44289. לאומשהשע  ןב  השמ  ןולא  םולש , "זרב  םילשוריעשת

הקוצו44290. הרצ  לכמ  ולצנתו  הקדצ  הליהקושע  הינמרג Germanyת"ר.ןילבול 

דסח44291. והימריתושע  "ג , "מבלר םילשורישת

טפשמ44292. דדועתושע  "דילאומש , עבשסשת ראב 

טפשמ44293. יבצתושע  "דןאדיע , םילשוריסשת

טפשמ44294. ןרהאתושע  השמ  ןב  םהרבא  "זטורניו , םילשוריעשת

םיכרכ44295.  2 טפשמ -  ןויצמתושע  הכרב  "דללוכ  םילשורישח

הכאלמ44296. ןרהאישע  "דגרבנדלו , הינתנשח

תלכת44297. יליתפ  םייחתיישע  והילא  ןב  יבצ  רזעילא  ןיד , "טתיב  הוקתעשת חתפ 

שרו44298. השמרישע  ןב  ןויצ  ןב  "דיעלקלא , םילשוריצרת

הפיאה44299. ןתנוהיתירישע  "וןח , דעלאסשת

םיכרכ44300.  2 הפיאה -  ןרהאתירישע  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  - שיפלאוו , "ו פרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowפרת

תורוא44301. החמשרשע  קחצי  ןב  לארשי  "זרגרב , בוקרטויפסרת

הלכו44302. ןתח  תחמשל  תושרד  הילדגרשע  "דןמזייא , "דשח מח

הקדצו44303. לשיפרשע  םחורי  ןב  ןמלק  ,ןאמלוש , אנליוו

תויכז44304. םהרבארשע  ןב  םייח  לאירזע  גנולמאז ,
"דילתפנ "דשח מח

תועיטנ44305. בקעירשע  ןב  רב  בוד  "טןיטסק , כרת
"ל השרו Warsawצכ



םיכרכ44306.  2 תואלפנ -  םהרבארשע  ןב  םייח  לאירזע  גנולמאז ,
"חילתפנ םילשורישת

תורטע44307. החמשרשע  קחצי  ןב  לארשי  "זרגרב , בוקרטויפסרת

םיכרכ44308.  2 תושודק -  החמשרשע  קחצי  ןב  לארשי  "ירגרב , םילשורישת

םיחתפנ44309. םירעש  טשנפטשרשע  "דתודסומ  קרבשח ינב 

רשעת44310. םהרבארשע  ןב  יבצ  ףסוי  "היולה , םילשוריצרת

רשעת44311. ימררשע  םימחר  "זואד , תובוחרסשת

םירבד44312. םייחהרשע  ןועמש  ןב  הדוהי  "וזיורק , 'סרת ץקנומ

לארשי44313. ץראב  תורוד  החמשהרשע  "דםיובלדנמ , םילשורינשת

םיפסכ44314. רשעמו  הקדצ  יניד  בהז -  רפועהרשע  "אףסוי , קרבסשת ינב 

םיכרכ44315.  2 ףסכ -  ילכ  יראמהרשע  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - "גןבא הבלסיטרב Bratislavaסרת

.44316< השדח הרודהמ   > האמל בילהרשע  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 
"גבאלסידיאוומ סשת

םיכרכ44317.  7 האמל -  בילהרשע  הדוהי  ןב  שריה  יבצ 
"ךבאלסידיאוומ ,רת גרעבסגינאק

םילודגה44318. תורואמ  היראהרשע  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"גיולה דהישת הקירפא  גרובסנהוי ,

"ר>44319. ופד  > תורמאמ היכרבהרשע  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , היצנו Veniceנש

.44320< הדוהי די   > תורמאמ היכרבהרשע  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "הונאפ , םילשוריסשת

תורמאמ44321. באזהרשע  ןימינב  ןב  םהרבא  גרובמה Hamburgת"םץישפיל ,

תורמאמ44322. רשאהרשע  ןב  ארזע  "גרלושטלא , הדיל Lidaערת

םיכרכ44323.  3 תורמאמ -  היכרבהרשע  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  םדרטשמאת"טונאפ ,
Amsterdam

םיכרכ44324.  3 תורמאמ -  םהרבאהרשע  ןב  םיקילא  - טראה , "ד נקת
"ט ןודנול Londonנקת

.44325, םיניע חתפ  השמ , לאוי  המלש , יניגמ   > תורמאמ הרשע 
םיכרכ  2 רואמל > - היכרברנ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "סונאפ , םילשורישת

הבושת44326. יקרפ  והיתתמהרשע  קחצי  ןב  םהרבא  "חגרבנייוו , ןודנול Londonישת

םינושאר44327. ארזעהרשע  ןב  יח  לאקזחי  גיב , - "זלא משת

קרוש44328. לחנ  תירוזיאה  הצעומל  הנש  םושרגםירשע  "לסנפרה , קרבשת ינב 

תורבדה44329. םיסנתרשע  ףסוי  ןאהד , "אןב  "דפשת מח

םירבדה44330. ריאמתרשע  ןב  םהרבא  ארזע , - "וןבא סירפ Parisכש

הצובקב44331. םירובידה  ןמחנתרשע  ןב  םייח  לאינד  קי , ' צנלרוא
"דהשמ םילשורישח

תוריפסה44332. תודיסחהתרשע  דוסי  "דןוכמ  קרבשח ינב 

טויפבו44333. שרדמב  תוכלמ  יגורה  רתלאתרשע  "הרנלו , םילשוריסשת

םיטבשה44334. רתלאתרשע  "חרנלו , םילשוריסשת

םיטבשה44335. ןבוארתרשע  "הינאשק , םילשורימשת

םיטבשה44336. בילתרשע  הדוהי  ןב  םחנמ  ןועמש  רזאל ,
"ח,יולה ,סרת שטיבאהארד

הבושת44337. ימי  "בץבוקתרשע  קרויפשת וינ  ןילקורב 

םיכרכ44338.  2 םינומ -  לשיפתרשע  לאיחי  ןב  ןועמש  "טןהכ , םילשורימשת



רנה44339. תא  וקילדה  םתברע ? םשםתרשע ? "דםוליעב  "דשח מח

ןש44340. ןרהאתשע  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  - שיפלאוו , "צ רת
"א בוקרטויפ Piotrkowצרת

תוכב44341. הכנלבזכתע  .ש  .תוניק ת" - ".תוליפת  הכנלבזכ Casablancaשת

ךרב44342. לאינדתע  "טףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םידוד44343. ןהכהתע  המלש  "חסארג , םילשורינשת

םידוד44344. - תע  דוד השמ  ןב  הדוהי  לכימ  ץיבוקפיל 
ןולובז "אבוש , םילשוריעשת

דודל44345. םתכמ  םידוד , דודתע  ןאדיע , דוד -  "וןהכה , קרבלשת ינב 

ףסאה44346. השמתע  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , םילשורימשת

רימזה44347. ןהכהתע  רזעילא  ןב  ןימינב  "זילאטיוו , היצנו Veniceסת

םיכרכ44348.  2 רימזה -  השמתע  ןב  בוד  בקעי  "עץיבוקרב , רת

םיכרכ44349.  2 רימזה -  םיטויפתע  "ע,.תוליפת  רת ], שטאקנומ

םיכרכ44350.  3 רימזה -  בדתע  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבעשת ינב 

עיגה44351. רימזה  םשתע  "טםוליעב  "דעשת מח

תעו44352. תיאבצהתע  "חתונברה  רמושהלשת לת 

א44353. שקבל -  ןבתע  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "דקחצי  נשת

רבדל44354. לאירבגתע  ןב  ןושמש  "כאראקובא , ונרוויל Livornoרת

רבדל44355. יבצתע  יכדרמ  ןב  והיעשי  הירכז  סלוי ,
"דןהכה בובלצקת  Lvov

א44356. רבדל -  ןבתע  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "בקחצי  סשת

רבדל44357. רזעיחאתע  "היקסניבור , סיאולפרת .טס 

רבדל44358. "שתע  רב החמש  ןב  ןמחנ  "טןוסנומיס , ?עקת ואלסרב

"ם44359. יבבושל תושרד  שורדל -  בקעיתע  לאלצב  ןב  הירש  "היקצילבד , קרבעשת ינב 

שורדל44360. יבצתע  ןרהא  ןב  והיקזח  בקעי  שיפ ,
"ארודגיבא םילשוריפשת

הננחל44361. רבתע  רכששי  ןב  לאומש  "ידניירפ , גרפ Pragueרת

הננחל44362. קחציתע  "גןרטש , ןימינבעשת די 

הננחל44363. ןהכהתע  רשא  ןנחלא  "ורלדא , יסרעשת וינ ג'

םיכרכ44364.  2 הננחל -  )תע  ינשה  ) ןהכה השמ  ןב  - לאכימ  "ח סת
"ד םילשורינשת  - היצנו

םיכרכ44365.  3 הננחל -  דודתע  השמ  "חילאוו , םילשוריעשת

רפסל44366. תעו  תושחל  הנחתע  ץישבייא , - "הגרבנלייא םילשוריסשת

ץפח44367. לכל  הנקלאתע  םהרבא  "דאריפש , םילשוריסשת

ץפח44368. לכל  "ץ)תע  בעי  ) ןבואר ןב  בקעי  רוצ , - "גןבא נרת ]Alexandri הירדנסכלא

תדלל44369. השמתע  והילא  "וןזייאלגיב , םילשוריעשת

תדלל44370. ןנחלאתע  ןב  יבצ  ןרהא  םייח  "דןירפלייה , רטסמשת ' צנמ

תדלל44371. הנחתע  "דןטק , "דשח מח

.44372< שידיא  > תושעל טדנבתע  ךורב  ןב  לליה  ןייטשנטכיל ,
"טהימולוקמ ןילקורבכשת



םיכרכ44373.  4 תושעל -  טדנבתע  ךורב  ןב  לליה  ןייטשנטכיל ,
"טהימולוקמ הרמ Satu Mareסרת וטס 

תורואמ44374. ייוקל  םולשתע  "חבתכ , ביבאלשת לת 

חומשל44375. הדוהיתע  "גביבש , םילשוריסשת

חומשל44376. המלשתע  בקעי  "ארגרבנייש , דעלאעשת

דופס44377. לדנמתע  םחנמ  ןב  שירב  בוד  "דןאמרטוג , השרו Warsawנרת

דופס44378. ןהכהתע  ביל  ןושרג  ןב  המלש  "חןיילק , שקפ Paksנרת

דופס44379. "רתע  ומדא לע  תובתכו  םירמאמ  טקל 
רוגמ החמש  בל  "דלעב  שח

דופס44380. תיברעלתע  םימגרותמ  םירופיס  ץבוק 
"דתידוהי םילשורישח

םיכרכ44381.  2 ץק -  בקעיתע  ןב  םייח  קחצי  יניראטנאק ,
םדרטשמאת"עןהכה

Amsterdam

ןוצר44382. הדוהיתע  "היצרא , םירעיסשת תירק 

ןוצר44383. םהרבאתע  "חהקוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ44384.  2 ןוצר -  בולאקמתע  השמ  "אביוט , כשת

םיכרכ44385.  2 ןוצר -  ןויצתע  - ןב בקעי  ןב  ףלוו  באז  ןימינב 
"היולה רדואדלקת טרופקנרפ 

Frank

םיכרכ44386.  2 ןוצר -  ףסויתע  בקעי  ןב  לאינד  "אףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

ב44387. הליפת - .)  ) ןוצר ןהכהתע  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "הקוק , הירבטעשת

העושי44388. םויו  ןוצר  ריאמתע  "גןדמ , םילשורילשת

דוקר44389. ןבתע  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "דקחצי  נשת

ןוצר44390. ירעש  םהרבאתע  ןב  ףסוי  "וןינקעאו , םילשוריעשת

יתאב44391. יכדרמהתע  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "חבהוא  םילשוריסשת

םילשורי44392. לש  םילשוריהדיתע  תראפת 

הניבל44393. ןרהאםיתע  השמ  ןב  ףסוי  "אגרובצניג , השרו Warsawנרת

הנשמל44394. רודגיבאםיתע  "גאנוא , םילשורימשת

הדוהי44395. ןושרגתוקיתע  לאיתוקי  ןב  םירפא  "הדראנייד , םילשוריערת

םיכרכ44396.  2 םירידנו -  השמםיקיתע  "זדלפנזור , םילשורימשת

יבמופ44397. רזעילאריתע  ןב  השמ  "גןמגרב , קרבלשת ינב 

םיכרכ44398.  2 -תרתע -  ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה "זןויצ  ,שת ןג - תמר

םייחה44399. בקעיתרתע  ןב  םייח  'י , "אגאלאפ יקינולש Salonikaרת

הקבר44400. ךרועתרתע  ריאמ  "ברדנוו , םילשורינשת

םיננר44401. לבייפתרתע  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "זןמרבה , םילשוריכשת

םולש44402. לאויתרתע  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןאמטראה , בובל Lvovנרת

.44403< תירגנוהל םוגרת  םע  רודיס   > תמאו םולש  .טספדובתרתע  .תירגנוה  טספדוב1908.רודיס 

הכלהכ44404. דודתואפ  לאינד  גרבנייטש ,

דנאל44405. ןוא  ןתנקלאפ  1928יקסבוקיילימ ,

םיכרכ44406.  2 הימכחו -  דודסאפ  "טהידבוע , םילשורילשת

ןורכז44407. רפס  הליהקאפאפ -  "דרפס  ביבא Tel Avivשח לת 



םיכרכ44408.  2 דוד -  יכדרמראפ  ןב  דוד  "טשאריבא , קרבעשת ינב 

םיכרכ44409.  10 תיבה -  ריאמראפ  םחנמ  ןב  רזעלא  "הןומיש , הינתננשת

ףסוי44410. הידבוע  יבר  רודה -  לאומשראפ  ןב  םייח  והילא  "דיסחנפ , םילשורישח

םיכרכ44411.  2 רודה -  "ם)ראפ  במר  ) ןומימ ןב  "ט]השמ  ירת ], בובל

םיכרכ44412.  5 רודה -  בקעיראפ  םהרבא  ןב  המלש  "זןהכ , קרבכשת ינב 

םירדה44413. בילראפ  הדוהי  ןב  ריאמ  קחצי  "גךוב , םילשורישת

א44414. םיטוקילה -  "מראפ  "גשח ופיעשת

הכלה44415. םוחנראפ  םחנמ  ןב  ץרפ  "חךאבריוא , הוקלוז Zholkvaצת

.44416< השדח הרודהמ   > הכלה םוחנראפ  םחנמ  ןב  ץרפ  "דךאבריוא , םילשוריסשת

ךלמה44417. "וץבוקראפ  הוקתמשת חתפ 

ךלמה44418. ריאמראפ  ןב  לישעה  לארשי  "גגרבנירג , עשת

אמוי44419. אתכסמה -  דודראפ  "דשריה , םילשוריעשת

רופה44420. רדנסכלאראפ  םירפס  תאצוהל  "חןוכמה  קרבנשת ינב 

תיעיבשה44421. התראפתבראפ  הרות  תבישי  "הץבוק  תילעעשת ןיעדומ 

הרותה44422. םהרבאראפ  ןב  הדוהי  "אןהכ , םילשוריעשת

הרותה44423. ןנחויראפ  "הלולא , םיסכרעשת

ןיליפת44424. רדהו -  רזעילאראפ  םהרבא  ןב  השמ  "הןורטיצ , עשת

ונמזב44425. ריכש  רכש  תוכלה  רדהו -  ןימינבראפ  ןב  סחניפ  "פטעמאס , שמששת תיב 

דובכו44426. לאומשראפ  השמ  ןב  רב  בוד  "אןאמרא , ערת

דובכו44427. םולשהראפ  ראפ  - תבישי  "ב םילשוריסשת

םיכרכ44428.  2 ףסוי -  בודראפ  לארשי  ןב  רדנס  רדנסכלא  "הסייוו , טגיס Sighetצרת

םיכרכ44429.  2 ףסוי -  בילראפ  הירא  ןב  ףסוי  "דרטניברש , שח

בקעי44430. בקעיראפ  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבעשת ינב 

םיכרכ44431.  4 בקעי -  ןושמשראפ  ןב  ןרהא  בקעי  "טרשיפ , נשת

םיכרכ44432.  2 קחצי -  ןהכהראפ  השמ  ןב  לאכימ  "ורווארב , סשת

אנינת44433. קחצי  ןהכהראפ  השמ  ןב  לאכימ  "א,רווארב , צרת ]Wien

לארשי44434. שוהבמראפ  ףסוי  םולש  "טלארשי  םילשורילשת

לארשי44435. לשיפראפ  םירפא  ןב  לארשי  "הקינרוה , ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

לארשי44436. דודראפ  ןב  בקעי  "בטיוול , סיאול St. Louisצרת .טס 

.44437< השדח הרודהמ   > לארשי שוהבמראפ  ףסוי  םולש  "טלארשי  םילשורילשת

םיכרכ44438.  2 לארשי -  לארשיראפ  תסנכ  "בללוכ  תילעעשת ןיעדומ 

קחצי44439. יול  לאומשראפ  םהרבא  "בטעיקוב , "דסשת בח רפכ 

םירשיל44440. אנכשראפ  םולש  ןב  לארשי  "אןאמדירפ , םילשוריפרת

תוכלמ44441. דאוועראפ  ןב  הידעס  רוא , "זןב  הננערנשת

םישודקמ44442. אגרשראפ  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "קדוב , השרו Warsawפרת

םישודקמ44443. בקעיראפ  ןב  ףסוי  "האריפש , ערת

םישודקמ44444. הדוהיראפ  ןב  הימחנ  "דץרה , "דשח מח

םישדוקמ44445. ףסויראפ  "וטכה , עשת

יכדרמ44446. גילזראפ  רשא  עשוהי  ןב  ןבואר  "ארברפ , ביבא Tel Avivישת לת 



יכדרמ44447. הימחנראפ  ןב  יכדרמ  "הדניקלביב , השרו Warsawערת

םיכרכ44448.  8 יכדרמ -  ויהואראפ  זלט  "דתבישי  ויהואשח

השמ44449. השמראפ  "אראפ  קרבסשת ינב 

השמ44450. השמראפ  "ורגרבניו , רפססשת תירק 

השמ44451. ןתנראפ  "ורנטרוא , דולסשת

םלושמ44452. עטנראפ  ןתנ  ןב  ריטלא  לארשי  "זסייוו , ץלוקשימ Miskolcצרת

םוחנ44453. לארשיראפ  רטלא  ןב  יכדרמ  םוחנ  בולרפ ,
"הןועמש םילשורינשת

םייח44454. ץע  םהרבאראפ  ןב  םייח  - רזורק , "ג סרת
"ח םילשוריסרת

רפא44455. תחת  בדראפ  "נרגניטא , םילשורישת

תילגנאב44456. םילשוריןגנערבראפ -  תנשוש  "טןוכמ  םילשוריעשת

"ה44457. משת זומת  י"ב  יברה -  םע  קחציןגנערבראפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ44458.  2 קחציןעגנערבראפ -  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח בח רפכ 

םיכרכ44459.  17 יברה -  םע  קחציןעגנערבראפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

ןטלעוו44460. דודענעגנאגראפ  ןב  ףסוי  "מרגרבנייש , םילשורישת

השודק44461. השמעניליוהראפ  "ורעשא , זדולצרת

הוצמ44462. רבו  ןיליפת  ינינע  לע  ילע -  אזלעבוראפ  הרות  לידגי  "חתרבח  םילשוריסשת

ילע44463. ריאמוראפ  ןב  השמ  "חסרילק , קרבעשת ינב 

וילע44464. יראפו  ילע  השמוראפ  ןב  לאירוא  היחתפ  "דבילטוג , שח

וילע44465. יראפו  ילע  םולשוראפ  םהרבא  "דןיילק , שח

םיכרכ44466.  2 ינרותתוראפ -  "חץבוק  דודשאסשת

ףסוי44467. םהרבאתוראפ  ןב  חנ  ףסוי  "גריוואקליוו , הנליו Vilnaלרת

החפשמה44468. תרהט  רעביא  אריפשגארטראפ  אנהכ  רעבוד  "וםהרבא  אנוואקצרת

תוכלה44469. ביליראפ  הדוהי  ןב  לכימ  לאיחי 
"חהיראוולאקמ בולקש Shklovנקת

וניתנידמ44470. ימכח  בקעייראפ  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "עדלאוונירג , טגיס Sighetרת

םיכרכ44471.  19 םילשורי -  םילשורייראפ  םישורפ  "סלהק  םילשורישת

הנעיוו44472. ןוא  יולהזיראפ  רשא  ןב  "דוהילא  הנורו Veronaנש

תונוכה א44473. רעש  םיה -  השמתאפ  ןב  בקעי  "חללה , םילשוריעשת

םיכרכ44474.  2 םיה -  יולהתאפ  בוד  ןב  םהרבא  "זשדנרג , קרבנשת ינב 

הרז44475. הדובע  שדקה -  בדתאפ  ןב  םהרבא  "פשדנרג , קרבשת ינב 

םיכרכ44476.  17 שדקה -  יולהתאפ  בוד  ןב  םהרבא  "גשדנרג , קרבעשת ינב 

ורועיש44477. שארה -  םירפאתאפ  "ארעלאצ , קרבפשת ינב 

םיערז44478. הדשה -  יולהתאפ  בוד  ןב  םהרבא  "ושדנרג , קרבמשת ינב 

האפ44479. הדשה -  בילתאפ  הדוהי  השמ  "חץיבוניבר , קרבעשת ינב 

םיכרכ44480.  4 הדשה -  ןרהאתאפ  ןב  ךורב  - דלפקא , "ב מרת
"ז בובל Lvovסרת

םיכרכ44481.  2 הדשה -  ןהכהתאפ  והילא  ןב  לואש  םייח  "חךיווד , םילשורינשת

"ז>44482. בדיר תיב   > ןחלשה בולקשמתאפ  לאומש  ןב  "בלארשי  םילשוריערת



.44483< השדח הרודהמ   > הטימש תוכלה  ןחלשה  בולקשמתאפ  לאומש  ןב  "דלארשי  םילשורישח

םיכרכ44484.  5 ןחלשה -  בולקשמתאפ  לאומש  ןב  לארשי 
 - "א ערת
"ב םילשוריערת

ךנקז44485. לאינדתאפ  ןב  םייח  םהרבא  "דסדע , םילשוריעשת

הידידיתאפ י"ם44486. "בוגיינוסנומ , דולנשת

םי44487. ןרהאתאפ  ןב  קחצי  לאפר  "בוייאמ , יקינולש Salonikaצקת

םי44488. קחציתאפ  ןב  ןוני  "היכאלמ , דעלאעשת

םיכרכ44489.  10 םי -  לאיחיתאפ  ריאמ  "וקוטשניו , םילשורינשת

בגנ44490. םיסינתאפ  "זיאבג , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ44491.  4 ךדש -  םולשתאפ  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "טלואש  םילשורימשת

הליהק44492. רעטקינייפראפ  רעד  ןופ  ךוב  רוכזי  הליהקץינאיבפ -  "זרפס  ביבאטשת לת 

ןח44493. דודיגפ  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

וקורמב44494. תומלסאתהו  תדה  ייחב  רזעילאתועיגפ  "עןשב , דולשת

תירקמ44495. םשהשיגפ  "דםוליעב  "דשח מח

הישימחה44496. .חתשיגפ  "וסקופ , םילשוריעשת

םואלה44497. לאומשיעגפ  ןב  ביל  הירא  "גןיקמורפ , םילשורינרת

םיכרכ44498.  2 םהרבא -  תא  םייחהדפ  ןב  םהרבא  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirנרת

םיכרכ44499.  2 םהרבא -  תא  בקעיהדפ  ןב  ףסוי  םהרבא  "והסנומ , םילשורינשת

םולשב44500. םיקידצהדפ  ילהאב  "אןוכמ  םילשוריעשת

ישפנ44501. 'יהדפ  גרפ "השולע , עבשנשת ראב 

בקעי44502. יבצתודפ  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"ורודגיבא םילשוריסשת

בקעי44503. המלשתודפ  ןב  בקעי  "ביקסנושוואט , הנליו Vilnaערת

לארשי44504. "גתודפ  ןישוטורק Krotoszynירת

ןבה44505. הדוהיןוידפ  "ארנזשט , םיקפואסשת

ןבה44506. ןרהאןוידפ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ותכלהכ44507. ןבה  לאיחיןוידפ  ןב  הילדג  "דרדנלרבוא , םילשורינשת

םייח44508. יבצןוידפ  ריאמ  ןב  םייח  "הןמזורג , םילשוריסשת

םיכרכ44509.  2 והילא -  ארזעהפ  ןב  והילא  - יוומח , "ד ערת
"ה הבוצ Aleppoערת םרא 

םיכרכ44510.  2 בתכה - > ןוכמ   > והילא א ארזעהפ  ןב  והילא  "גיוומח , םילשורימשת

חס44511. ןהכההפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "חקוק , הירבטנשת

חס44512. תיאבצההפ  "זתונברה  רמושהלשת לת 

םיכרכ44513.  3 שודק -  ןיהפ  ' זולוומ םייח  ןב  "הקחצי  םילשורינשת

הליהקהצייהדופ44514. "ברפס  ביבאלשת לת 

הביבסהו44515. הקסי  ' הליהקצולוודופ "חרפס  משת

הביבסהו44516. יקסדורוגז  הליהקטסוהופ  רפס 

וואלופ44517. ךוב  רוכזי  הליהקבאלופ -  "הרפס  כשת

ןורכזה44518. ביתנב  עסמ  יקרפ  לאינדןילופ , ןב  םחנמ  יקסבוני ,



רסומה44519. בקעיסומלופ  ןב  בד  "גכ"ץ , םילשורילשת

םייוצמה44520. םטפה  תופוע  םירמאמסומלופ  ץבוק 

הפוריא44521. חרזמ -  ידוהי  לש  ילאקיסומ  בילרולקלופ  ןמלק  ןב  ןיכיוהי  יקסב , ' .]צוטס "ח ישת ](, ביבא - לת )

םיכרכ44522.  6 רצוא -  ןעטלא  רעזנוא  םינובןופ  השמ  ןהאזשואי ,>  > ןמטסוי

תופירח44523. רעגיטסייג  רעזנוא  דודןופ  "חםיובנשריק , צרת

לאווק44524. ןעגיבייא  גילעז הןופ  "טסירה , צרת

לאווק44525. ןקיבייא  לארשיןופ  "ורצייווש , ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ44526.  2 לאווק -  ןקיבייא  ביילןופ  ןעזאר , - "השטאקעשטש ביבא Tel Avivלשת לת 

ןימאמ44527. ןראוויג א  סרוקיפא  ' נא םחנמןופ  ןב  ןתנ  "זםיובנריב , השרופרת

.44528< רמה ןייעמה  ןמ   > רעדיל לאווק  ןרעטיב  לאנתנןופ  "טריהב , םילשורישת

תורצוא44529. עשידיסח  יד  דודןופ  "חםיובנשריק , שת

תורצוא44530. עשדיסח  יד  דודןופ  "חםיובנשריק , שת

טלעוו44531. רעשידיא  טוג  רעד  קחציןופ  1917ןבא ,

הרדס44532. רעד  םהרבאןופ  ןב  גילעז  סחנפ  ןמסקילג ,
"בשריה 'צרת זדול

השרפ44533. רעד  ףסויןופ  ןב  ןתנ  אלאקסאשט ,)  ) הלקס "דצ' םילשורישח

טלעוו44534. רעשינבר  רעד  יכדרמןופ  "חןיקשימ , פרת

םיכרכ44535.  2 םילשורי -  זיב  ןיזאלאוו  הדוהיןופ  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "גרב צרת

לאווק44536. ןשידיסח  ביילןופ  "בןייד , סרייאישת סונאוב 

.445376 ןברוח -  ןטצעל  יןופ  ןכנימ1947ןלפק ,

לאטרעמאי44538. ןעשיצאנ  סחנפןופ  "הגנורפשריה , הדנקשת

ליומ44539. 'ס  עלעזייא מןופ ר ' "דןאזסעצייר , םינולסשח

רצוא44540. הרות  עשוהיןופ  "טברפבלג , לואירטנומ Montrealשת

ףיוה44541. 'ם  ןיבר 'ם  קחציןופ "לןבא , ביבאשת לת 

.445421 'זבינופ -  זבינופ "אתבישי  קרבלשת ינב 

םיכרכ44543.  2 ףיוה -  סנ  ' יבר ףיוהםענופ  סנ  ' יבר םענופ  קרבתכרעמ  ינב 

"ל44544. צז ףסוי  הידבוע  וניבר  ןרמ  רודה  הדוהיקסופ  לוק  "בתתומע  םילשוריעשת

תמא44545. םהרבאלעופ  "בוגיינוסנומ , קרבסשת ינב 

םיכרכ44546.  2 הנוכתלעופ ה - ' ירפס  ץבוק 

םיכרכ44547.  6 קדצ -  ןהכהלעופ  ריאמ  ןב  יתבש  "טכ"ץ , םילשוריסרת

הוצמה44548. ירואיב  םע  קדצ  - לעופ  ןהכה ריאמ  ןב  יתבש  כ"ץ ,
הדוהי ירוא  "אןאמפיוק , םילשוריעשת

תוצמה44549. ראפ  שוריפ  םע  קדצ  ןהכהלעופ  ריאמ  ןב  יתבש  "חכ"ץ , קרוי New Yorkשת וינ 

ןנא44550. אממיד  קחציילעופ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

םירקע44551. ןהכהדקופ  בקעי  ןב  קודצ  "בץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowפרת

.44552< הכרב רה  תרודהמ   > םירקע ןהכהדקופ  בקעי  ןב  קודצ  "וץיבוניבר , הכרבסשת רה 

םיכרכ44553.  3 םירוע -  ןמלזחקופ  רואינש  ןב  רב  בוד  "וירואינש , לרת

שא44554. דומע  רואיב  םע  םירוע  ןמלזחקופ  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

לרוגה44555. אוה  ןושרגרופ  ןועמש  "אגרבנזור , תובשעשת ןולא 

הליגמה44556. לאכימרופ  "טשורה , םילשוריסשת



תוכרב 445571-9. ימויה -  ףדה  ימויהלטרופ  ףדה  לטרופ 

ןהכהםירופ44558. םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

אמויד44559. יניינע  קחציםירופ -  "זןלפק , "דעשת בח רפכ 

הפיחב44560. יבצםירופ  לאיחי  ןב  בקעי  "ארגניזלש , הפיחפשת

הפיחב44561. בקעיםירופ  "ארגניזלש , הפיחפשת

'ן44562. יבר םייב  השמםירופ  לאומש  רלט , קחצי -  "חןמלטימ , עשת

ךמסיחא44563. תנוכשבו  השדחה  דולב  םשםירופ  "דםוליעב  "דשח מח

דול44564. ריעב  השמםירופ  רטלא  ןב  הדוהי  ןתנ  רנטרוא ,
"טלאומש קרבעשת ינב 

ןויצב44565. ןמלסםירופ  ןב  ןויצ  ןב  "טיפצומ , םילשוריעשת

ךמיסחא44566. תנוכשב  השמםירופ  לארשי  "פיולב , דולשת

היליד44567. דודםירופ  ןב  םהרבא  "זונונח , דווקילעשת

עבש44568. ראבב  ןיפקומד  ליאםירופ  דוד , "אןב  עבשעשת ראב 

לודגה44569. רואה  ןדםירופ  "דלגס , "דשח מח

שלושמה44570. הדוהיםירופ  "הסדע , םילשוריסשת

שלושמה44571. רבםירופ  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "דגרבסורג , םילשורילשת

תבשב44572. תויהל  לחש  חספ  ברעו  שלושמה  םהרבאםירופ  לארשי  ןב  היעשי  "חרטכש , קרבסשת ינב 

ע"פ44573. תבשב -  תויהל  לחש  חספ  ברעו  שלושמה  םירופ 
והילא יכדרמ  יבר  םינברליקספ  הארוה  יכרד  שרדמ  "התיב  םילשוריסשת

רדא44574. שדוחו  לאירואםירופ  המלש  "גוטניפ , ןטהנמעשת

ידיסח44575. םיחולשהםירופ  "טדוגיא  תפצסשת

לייחל44576. טוקלי  תיאבצהםירופ  תונברה  .אבצ  .לארשי 

ונל44577. ןושמשםירופ  ןב  קחצי  "גגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

.44578< השדח הרודהמ   > שלושמ בקעיםירופ  לאלצב  ןב  הירש  "איקצילבד , קרבפשת ינב 

הדגאבו44579. הכלהב  אסוגארס  ףסויםירופ  "ארזינ , םילשוריעשת

תבשבו44580. תבש  ברעב  לחש  באזםירופ  השמ  "ארעגראז , םילשוריסשת

ךוב44581. רוכזי  רעוואסיראפ  בוסירופ , רפס  הליהקבוסירופ -  "ארפס  לשת

הפמ44582. ןהכהסרופ  יכדרמ  "חןמדירפ , נשת

ףסוי44583. שריהתרופ  יבצ  ןב  ףסוי  "ארפולש , הנליו Vilnaלרת

א-ב44584. ףסוי -  יולהתרופ  הנוי  השמ  ןב  ףסוי  "גגייווצ , ירוגליב Bilgorajצרת

ףסוי44585. ןימינבתרופ  ןב  ףסוי  היצנו Veniceש"נהגימאס ,

הרותה44586. לע  ףסוי -  היראתרופ  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"היולה םילשוריכשת

ףסוי44587. םשתרופ  "פםוליעב  קרבשת ינב 

ףסוי44588. יכדרמתרופ  םהרבא  ןב  בקעי  םייח  "וןירפס , םילשוריעשת

ףסוי44589. השנמתרופ  תרופ , חןב  '' םילשוריעשת

םיכרכ44590.  2 ףסוי -  המלשתרופ  ןב  ףסוי  "סקאצאטיאט , םילשורישת

םיכרכ44591.  2 ףסוי -  ריאמתרופ  ןב  ףסוי  "טםימואת , השרו Warsawנרת

ףסוי44592. ראב  רואיב  םע  ףסוי  ,תרופ  דרלגנא ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
הירא ןב  "חהשמ  קרבסשת ינב 



ךדי44593. תא  עשוהיחתופ  ןרהא  "זןיספ , "דעשת מח

רעש44594. גילזחתופ  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "אןיקסיד , םילשוריסשת

הליבטו44595. הדנ  רעש -  םולשחתופ  "וןמדירפ , ןודנולמשת

רעש44596. השמחתופ  ןב  ךורב  והילא  "חלקניפ , םילשוריסשת

םיכרכ44597.  4 רעש -  דודחתופ  קחצי  ןב  באז  ןתנ  "הןמסורג , םילשוריסשת

םירעש44598. לאלצבחתופ  ןב  יבצ  "זןמדירפ , קרבמשת ינב 

םייח44599. יקרפו  תונורכז  םירעש -  והילאחתופ  המלש  "עןמיירפ , םילשורישת

םירעש44600. השמחתופ  ןב  יכדרמ  "דדנאהראפ , שח

םירעש44601. רואילחתופ  רשא  "פץיבוביל , דעלאשת

םיכרכ44602.  2 םירעש -  ילתפנחתופ  ןב  השמ  "הךבלרק , םילשורימשת

םלשה44603. םירעש  רואילחתופ  רשא  "בץיבוביל , דעלאפשת

הוקתה44604. לצגיחתופ  לסרק ,

תימלושה44605. לארשיזפ  בקעי  "טיולה , סשת

םיכרכ44606.  4 בר -  לאפרזפ  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריסשת

.44607< הרא ' גאנ לארשי  יברמ   > השמםינומזפ ןב  לארשי  הרא , ' "חגאנ ירת

ריגלא44608. חסונ  יפל  םיארונ  םימיל  םיטויפו  םיטויפוםינומזפ  םינומזפ 

ןי44609. ' צוק ידוהי  גהנמ  יפל  םיגחל  .ןיםינומזפ  ' צוק ןיקצומ.םינומזפ  תירק 

םישדחו44610. םיאנ  םיטויפםינומזפ  היצנו Veniceת"ס.תוליפת 

םיפסכ44611. רשעמו  הקדצ  תוכלה  ןתנ -  לאפררזפ  "בןרטש , לאומשפשת תעבג 

םיכרכ44612.  6 דוד -  ןרהאדחפ  השמ  ןב  היננח  דוד  "עוטניפ , םילשורישת

.44613( תילגנאב  ) דוד ןרהאדחפ  השמ  ןב  היננח  דוד  "אוטניפ , זירפעשת

קחצי44614. ןבוארדחפ  ןב  קחצי  ןרהא  "טיקסנלסז , שת

קחצי44615. םהרבאדחפ  ןב  קחצי  "גתויח , ןילבול Lublinלש

קחצי44616. בקעידחפ  ןב  םייח  קחצי  יניראטנאק ,
ןהכה

 - "ה מת
"ו מת

םדרטשמא
Amsterdam

קחצי44617. קחצידחפ  "חץיבוקלשרמ , ןרובלמנשת

םיכרכ44618.  5 היצנו > -  > קחצי ןבדחפ  היקזח  לאפר  קחצי  יטנורפמאל ,
לאומש

 - "י קת
"ח היצנו Veniceמרת

םיכרכ44619.  7 קחצי -  ןבדחפ  היקזח  לאפר  קחצי  יטנורפמאל ,
"הלאומש השרו Warsawמרת

םיכרכ44620.  8 קחצי -  לאוידחפ  םייח  ןב  קחצי  "זרנטוה , םילשוריסשת

םיכרכ44621.  5 "ק > - הומ  > קחצי ןבדחפ  היקזח  לאפר  קחצי  יטנורפמאל ,
"בלאומש םילשוריכשת

םיכרכ44622.  11 קחצי -  השמדחפ  ןב  קחצי  ירכז , "חןב  םילשורינשת

םיכרכ44623.  2 קחצי -  לאפרדחפ  קחצי  ןב  בוט  םש  ןיגאג ,
"אוהיקזחי םילשוריפשת

םיכרכ44624.  2 קחצי -  תירונדחפ  רוד , - דלאג "" םילשורישח

םיכרכ44625.  2 םלשה -  קחצי  ןבדחפ  היקזח  לאפר  קחצי  יטנורפמאל ,
לאומש

 - "ה צרת
"ב ביבא Tel Avivשת לת 

ןמנייטש44626. בייל  הדוהי  ןרהא  ברה  ןרמ  ןרהאתריטפ  ןב  לאוי  "חץרווש , עשת

וניבר ע"ה44627. השמ  השמתריטפ  תריטפ  "בשרדמ  םילשוריסרת



זלעבמ44628. שודקה  וניבר  םולשתריטפ  ןב  עשוהי  "דחקור , בובל Lvovנרת

םיכרכ44629.  4 אתיירואד -  תונוילגןיטופטפ  "הץבוק  "דעשת מח

ןיבט44630. המלשאיטפטפ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

"ם44631. חר היעשירטפ  ןב  השמ  םייח  לאפר  םיאנ , "גןב  םילשוריערת

והילא44632. "היפ  צת .הריש  "היקרפ  הנוטלא Altonaצת

הירא44633. ןביפ  ביל  הדוהי  יכדרמ  ןייטשזאלג ,
יבצ "זבקעי  הנליו Vilnaלרת

הירא44634. קחצייפ  לארשי  ןב  ביל  הדוהי  "דןירזע , ןודנול Londonערת

ראבה44635. ףסוייפ  ןב  קחצי  "חםירש , םילשוריסרת

רבדמה44636. דודיפ  ןב  ףסוי  "דגיג ,' ונרוויל Livornoירת

םימכח44637. ונאדילוטיפ  תחפשמ  "סינבר  דולשת

רפסי44638. םירפאיפ  "זדאדח , םילשורימשת

םירשי44639. תליסמ  ןהכ -  יחיפ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "פ( םילשורישת

םיכרכ44640.  22 ןהכ -  קחצייפ  בקעי  ןב  בוד  רכששי  ןראכייא ,
"בןהכה םילשוריפשת

םיכרכ44641.  6 "ס > - שה לע   > ןהכ קחצייפ  בקעי  ןב  בוד  רכששי  ןראכייא ,
"עןהכה םילשורישת

קידצ44642. ןומימיפ  "טליפאי , ונרוויל Livornoיקת

קידצ44643. .םהרבאיפ  ןב  לדנמ  םחנמ  לאמכורק ,
ול "דסחוימ  השרו Warsawמרת

םיכרכ44644.  2 קידצ -  ןהכהיפ  בקעי  ןב  קודצ  "דץיבוניבר , "דשח מח

המכח44645. הגהי  קידצ  ריניפ  יצרא , "דןב  םימלתעשת

ןילחונ44646. שי  םיינש -  סחנפיפ  ןב  ףסוי  והיקזח  "ארביירש , םילשורינשת

םינש44647. ןביפ  עשילא  "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
"הםהרבא הנוטלא Altonaצת

םינש44648. יכדרמיפ  םייח  לאפר  "והגאנרוס , יקינולש Salonikaסקת

םינש44649. ףסוייפ  ןב  רב  אביקע  "בןועמש  ךבצלוז Sulzbachסת

םיכרכ44650.  2 םינש -  ביליפ  הדוהי  ןב  ןמלק  סומינולק  סייוו ,
( ץיבצאי )

 - "א מרת
"ב הבלסיטרב Bratislavaמרת

םושרג44651. ןב  יול  רל ' לאינד  "ג)יפ ' בלר  ) ןושרג ןב  המור Romeר"ליול 

המכחב44652. החתפ  הדוהיהיפ  "חילאירזע , םילשורינשת

המכחב44653. החתפ  ןרהאהיפ  לאומש  ןב  לואש  "וןיבור , ןגמשת תמר 

ב44654. המכחב -  החתפ  יבצהיפ  םהרבא  ןב  והילא  חספ  "וקלפ , םילשוריעשת

םלוע44655. ןודא  יולהטויפ  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "וןייטשפא , םילשוריעשת

רשב44656. לכל  תוחורה  יקלא  םלעטויפ  בוט  "הףסוי  םילשוריסשת

ירבע44657. םוגרת  םע  תומדקא  דטויפ  ילאיחי ,

ינאסקרק44658. ידי  לע  אבומה  ירילק  רילקטויפ  יבריב  רזעלא  "טיבר  טספדוב Budapestשת

הלואגו44659. הבהא  ןויציטויפ  ןב  "הןאמדלוג , ןילקורבמשת

היעמש44660. רב  הילא  )יטויפ  ךרוע  ) הנוי "חדוד , םילשוריסשת

חספה44661. גחל  גהנמו  הכלה  חניטויפ  ןב  ןרהא  השמ  "וינורהא , "דנשת מח



.44662< הנו ע"פ ר"י   > "כ הויו "ה  רל תוחילסה  םהרבאיטויפ  ןב  קחצי  "ההנו , םילשוריסשת

םיכרכ44663.  2 חנ -  שוריפ  םע  הליפתה  חניטויפ  "ורנפוה , הפיחעשת

הדוהי44664. םוקביטויפ  ןו  "דטואו  דנלוהמרת דגינורג 

ילוסנב44665. ףסוי  )יטויפ  ךרוע  ) הנוי "טדוד , םילשורילשת

ייני44666. "ץיינייטויפ  ןילרב Berlinרחת

םיכרכ44667.  2 ייני -  ריאמיטויפ  םוחנ  "דקינזנורב , םילשורישח

ןימינב44668. יבירב  הדוהי  ןימינביטויפ ר ' יביריב  "חהדוהי  םילשורימשת

אמורמ44669. םהרבא  רב  לאיחי  אמורמיטויפ ר ' םהרבא  ןב  "זלאיחי  םילשוריסשת

אנובמ44670. בקעי  רב ' םירפא  יבר  ריאמיטויפ  םהרבא  "טןמרבה , ביבאכשת לת 

ןהכה44671. סחנפ  יבר  סחנפיטויפ  "דןהכה , םילשוריסשת

קחצי44672. ןועמש ב"ר  יבר  קחצייטויפ  ןב  "חןועמש  ןילרב Berlinצרת

"י44673. שר "י)יטויפ  שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  ,שת םלשורי

ןמית44674. גהנמכ ק"ק  הרות  תחמש  קידציטויפ  תלועפ  "אןוכמ  קרבסשת ינב 

תיניטנציבה44675. הפוקתהמ  םישדח  םינטיפו  לאפרםיטויפ  ןב  ןושרג  ןועמש  "אןייטשנרב , םילשורישת

םירישו44676. ץיגרונמםיטויפ  והילא  ןב  "וריאמ  ןודנולכשת

םיידיסח44677. ריאמםיטויפ  ןב  קחצי  יול  המלש  ונרו  "גז' םילשוריעשת

ושרדמ44678. תיבו  "י  שר שוריפ  םע  תוישרפ  עבראל  "י)םיטויפ  שר  ) קחצי ןב  "דהמלש  עשת

אמורמ44679. לאינד  ןב  ןתנ  ןב  באוי  יברל  חספה  גחל  םיטויפ 
( סיפדת אמורמ( ןתנ  ןב  "אבאוי  םילשורילשת

ןסינו44680. רדא  ישדחל  "ט  ויו תבשל  םהרבאםיטויפ  "דןמוא , "דשח מח

קהבומה44681. זנכשא  גהנמכ  הנשה -  תותבשל  םהרבאםיטויפ  "דןמוא , "דשח מח

הרות44682. תחמשל  םולשםיטויפ  "זחרוק , לשת

הרות44683. תחמשל  םחנמםיטויפ  העושי  "ולאומש , ןודנולסשת

.44684, תוקספה תוישרפ , עברא  םיראובמו -  םישרופמ  םיטויפ 
לודגה תבש 

 - בד יבצ  ןב  הדוהי  השמ  רסוונזור ,
ןרהא "איול , םילשוריסשת

םידעומלו44685. םיגחל  םירחבנ  ריאמםיטויפ  םהרבא  "בןמרבה , דולנשת

הביבסהו44686. יקסלנובירט  בוקרטויפ  הליהקבוקרטויפ -  "ךרפס  ביבאשת לת 

אתיירואד44687. רעבודאיטטיפ  םולש  "אקיטאנ , תפרצנשת

אתיירואד44688. דודאיטטיפ  לאירזע  "בגטספ , סשת

םיכרכ44689.  2 אתיירואד -  ןמלקאיטטיפ  םייח  "דרגנלש , "דעשת מח

ךוב44690. רוכזי  רעוועיאשטיפ  הליהקעוועיאשטיפ -  "כרפס  היפלדליפשת

ןעבעל44691. ןופ  ףסויעיפאזאליפ  ת"שיקסבונד ,

םיכרכ44692.  2 סחנפ -  השמילוליפ  ןב  סחנפ  עשוהי  ןורוד , "זרטלפש  םילשוריסשת

םיכרכ44693.  2 .אןוליפ -  יבצ  "לןוספלוו , םילשורישת

ינורדנסכלאה44694. בילןוליפ  הדוהי  ןב  םחנמ  "זןייטש , השרוצרת

אתפירח44695. קחציאלפליפ  עשילא  ןב  בקעי  "גרוש , םדרטשמאנת
Amsterdam

תיבה44696. םהרבאתוניפ  ןב  לאקזחי  יבצ  ןוזלכימ ,
"הםייח בוקרטויפ Piotrkowפרת

דיגמה44697. היקזחסחניפ  םיסנ  םייח  "חירוח , הברלשת ג'



םיכרכ44698.  3 הליהקקסניפ -  "ארפס  שת

טשינ44699. ןיוש  טגאט  וועשטניפ  ןיא  'ב -  הליהקצניפ "לרפס  ביבאשת לת 

ג44700. תרקי -  אזלעבתניפ  ידיסחד  םיכרבא  "אללוכ  עשת

תרקי44701. ןרהאתניפ  "דתודלות  םילשוריסשת

םיכרכ44702.  7 תרקי -  המלשתניפ  קחצי  "אןמרבליז , םילשוריעשת

םיכרכ44703.  3 תרקי -  דודתניפ  יכרד  "אללוכ  קרבפשת ינב 

ארקמבש44704. םימעט  ןושמשקוסיפ  ןב  יכדרמ  "חראיורב , םילשוריישת

ארקמבש44705. םימעט  ןהכהקוסיפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטנשת

הרותבש44706. תוארקמ  ןהכהקוסיפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטנשת

רוכזי44707. רפס  טסומו -  הליהקקסעיפ  "הרפס  ביבאלשת לת 

ימימשה44708. דוקה  לארשיחוציפ  "טסולירמ , סשת

םירשי44709. םשידוקיפ ה ' "דםוליעב  שח

םייחה44710. ףסויידוקיפ  ןב  דעלא  "זידזי , תיליעעשת ןיעידומ 

דעומה44711. ףסויידוקיפ  ןב  דעלא  "גידזי , "דעשת שח

תבשה44712. ףסויידוקיפ  ןב  דעלא  "וידזי , תיליעעשת ןיעידומ 

הקיטילופ44713. החוד  שפנ  שפנחוקיפ  חוקיפ  "זתתומע  ביבאנשת לת 

תבשב44714. האופרו  שפנ  רואילאחוקיפ  "דבקעי , תיליעשח ןיעידומ 

תושרד44715. יולהריפ  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "זצייבולוס כשת

אבר44716. ירואאריפ  ןב  "ה.א  םילשוריסשת

אתיירואד44717. באזירוריפ  לאיתוקי  "דרצלז , ןגשח תמר 

םחל44718. םייחירוריפ  ןב  הדוהי  לישנא  רשא  "ברלימ , הוד Devaצרת

הכונח44719. הובג -  ןחלושמ  בקעיםירוריפ  ןואג  "טתבישי  קרבסשת ינב 

היתתמשוריפ א"ב44720. "חירהציה , ביבאלשת לת 

הנשה44721. שאר  תליפת  םהרדובא -  ףסוישוריפ  ןב  דוד  "גםהרדובא , ןודנולעשת

םיכובנ44722. הרומ  רפס  לע  לאנברבא  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  - לאנברבא , "א צקת
"ב גרפ Pragueצקת

םישעמה44723. לכ  לע  ןודא  לא  דודשוריפ  "באריצחיבא , םילשוריעשת

םיימרא44724. םיטויפ  לע י"ג  שוריפ  ןיטיבפלא -  םיונעהשוריפ  ןמ  םהרבא  ןב  "חןימינב  קרוילשת וינ  - םילשורי

"י44725. ראה וניברל  החונמ  תירב  ףסוישוריפ  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורינשת

ןורשה44726. תלצבח  ארקנה  לאינד  םייחשוריפ  ןב  השמ  "ג]ךישלא , כש הניטנאטשוק[

"ג44727. בלרהל לאינד  "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  המור Romeר"ליול 

ןימי44728. ךרד  ןימינבשוריפ  ןב  ףסוי  "והגימאס , היצנו Veniceסש

לאירזע44729. יברל  תודגאה  הנוריגמשוריפ  המלש  ןב  "הלאירזע  םילשורישת

וזחאש44730. ימ  קרפד  אתדגאה  .א ישוריפ  "סןגובלנצנק , םילשורישת

"ק>44731. דר  > םילהת לע  ךוראה  "ק)שוריפ  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ויחמק , ביבא Tel Avivשת לת 

תורהט44732. רדס  לע  םינואגה  ולשוריפ  סחוימ  .ןואג  ארירש  ןב  - ייאה  "א פרת
"ד ןילרב Berlinפרת

רצוא44733. ךותמ   > גארפמ "ל  רהמל חספ  לש  הדגה  שוריפ 
< ןייטשנזייא "ל)םישורפ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "זהדוהי  קרוי New Yorkשת וינ 



טגה44734. ןוניקמשוריפ  קחצי  ןב  - ןושמש  "ה ער
"ח אטשוק Istanbulער

בויא44735. רפסל  ינויגה  ףלוושוריפ  באז  ןב  ןרהא  "טאקנימאק , ביבא Tel Avivשת לת 

תודגא44736. המכ  לע  "א  רגה "א)שוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  םילשוריעשת

הרפ44737. תכסמ  לע  "א  רגה "א)שוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "חוהילא  קרבנשת ינב 

רוא44738. רצוי  םע  הריצי  רפס  לע  "א  רגה בקעישוריפ  ןב  סורדוט  םייח  "בטלבדלוג , םילשוריעשת

הדגהה44739. םהרבאשוריפ  ןב  ףסוי  היליטאקי , "בג' היצנו Veniceסש

םיכרכ44740.  2 הרותה -  לע  ךוראה  רוטה  )שוריפ  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "דבקעי  םילשוריכשת

.447412 רקיו > - םהש   > הרותה לע  ךוראה  רוטה  שוריפ 
)םיכרכ םירוטה לעב   ) רשא ןב  "ובקעי  םילשוריסשת

הרותה44742. לע  רוטה  )שוריפ  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "אבקעי  השרו Warsawמרת

הבותכה44743. יתבששוריפ  ןב  םהרבא  וייקיו , "גליד  םילשוריסשת

הבותכה44744. חמצשוריפ  ןב  ןועמש  - ןארוד , "ה ער
"ח אטשוק Istanbulער

הטיחש44745. תוכלה  םהרבאשוריפ  ןב  קחצי  "דהנו , קרבנשת ינב 

ילשמ44746. רפס  לע  יריאמה  המלששוריפ  ןב  םחנמ  "טיריאמ , םילשוריכשת

יבריב44747. רזעלא  רמ ' רטמ  תליאשל  "י  שרל סחוימה  שוריפ 
ולרילק סחוימ  "י - ) שר  ) קחצי ןב  "והמלש  םילשוריצרת

םיכרכ44748.  4 יבכמה -  אגרששוריפ  לאקזחי  ןב  דוד  ריאמ  "ואנהכ , םילשורינשת

םוחנ44749. רזעילא  יברל  אתליכמה  בקעישוריפ  ןב  רזעילא  "סםוחנ , םילשורישת

.44750< טסקט  > תולמה ןמלזשוריפ  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

תולמה44751. לאיחישוריפ  ןב  ליקרמ  יכדרמ  בוקרק Cracowש"מאירול ,

םיכרכ44752.  2 תולמה -  ןמלזשוריפ  רואינש  ןב  רב  בוד  "וירואינש , מרת

תובושתהו44753. תולאשה  תורפסב  ארקמה  ןידעשוריפ  "חץלזנייטש , םילשורילשת

.44754< הבכרמה ירדח   > הבכרמה דודשוריפ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  קוטשנייוו ,
ףסוי היליטקי , ןב ג' "ד - עודישח אל 

ןירדהנס44755. "ם -  במרהל הנשמה  "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  םילשוריצרת

.44756< םענ ירמא   > ןיטיג "ם  במרהל הנשמה  םענשוריפ  "דםזלב , "דשח מח

"ק>44757. הומ תרודהמ   > הטוש תכסמל  הנשמה  "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "פהשמ  םילשורישת

הטוס44758. םענ -  ירמא  רואיב  םע  "ם  במרל הנשמה  םענשוריפ  "פםזלב , םילשורישת

םיכרכ44759.  32 "ם -  במרהל תוינשמה  "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  ןילרב Berlinסרת

"י44760. תכ "ק  מטש םע  "ר -  ופד "ם  במרהל תוינשמה  "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "בהשמ  ילופנ Naplesנר

תולהא44761. םילכ , ךורעה -  ,שוריפ  ףוטשדלוג אמורמ -  לאיחי  ןב  ןתנ 
( ךרוע  ) "דריאי קרבנשת ינב 

הריצי44762. רפס  לע  אזימרגמ  "א  רה אזימרגמשוריפ  הדוהי  ןב  "גרזעלא  הלשימרפ Przemyslמרת

אעיצמ44763. אבב  תכסמ  "ח  רה לאישוחשוריפ  ןב  "חלאננח  םילשורימשת

.44764< סניגורדנאד אתפסותו  םירוכב  תכסמ   > "ש רה ץנאשמשוריפ  ' ןושמש  "ז סירפכרת  Paris

הרפ44765. תכסמ  אתפסותה  לע  "ש  רה םחורישוריפ  ןורכז  "טתאצוה  קרבנשת ינב 

.447665 םינויעו > - תורעה  םע   > הרותה לע  "ם  ארה שוריפ 
םיכרכ

, ןמסטש םהרבא -  ןב  והילא  יחרזמ ,
השמ ןב  "פרכששי  םילשורישת

.44767< םינש יפ   > "ש ארה "ש)שוריפ  אר  ) לאיחי ןב  "דרשא  ןורבלמשח



םילכ44768. תכסמ  לע  םלשה  "ש  ארה ,שוריפ  ףוטשדלוג "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
( ךרוע  ) "גריאי קרבנשת ינב 

"ד ז"ל44769. בארהו "ש  ארה "ש)שוריפ  אר  ) לאיחי ןב  "הרשא  גרפ Pragueפת

ןיניק44770. תכסמ  לע  "ע  רו "ש  ארה בילשוריפ  אדוהי  ןב  דוד  "היול , השרו Warsawרת

הרפ44771. תכסמ  לע  "ש  ארה "ש)שוריפ  אר  ) לאיחי ןב  "חרשא  קרבנשת ינב 

הרז44772. הדובע  תכסמ  לע  "ד  בארה )שוריפ  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "אםהרבא  קרוי New Yorkכשת וינ 

ארתב44773. אבב  "ד -  בא "י  בארה "דשוריפ  בארה  ) הנובראנמ קחצי  ןב  םהרבא 
( "אינשה משת

תותירכ44774. תכסמ  לע  "ה  מגרה "ה)שוריפ  מגר  ) הדוהי ןב  "דםושרג  םילשוריסשת

לאקזחי44775. רפס  לע  חקורה  אזימרגמשוריפ  הדוהי  ןב  "דרזעלא  םילשוריסשת

םיערז44776. הנשמל  "ץ  מבירה טנופמיסמשוריפ  קדצ  יכלמ  קחצי ב"ר 
( שרפמ "ה( םילשורילשת

ןישודיק44777. "ד -  יר תופסותו  "א  בטירה יליבשאשוריפ  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ה( ןילרב Berlinעת

.447782 השדח > - הרודהמ   > הרותל יטאנאקירה  שוריפ 
ןימינבםיכרכ ןב  םחנמ  "גיטאנאקיר , םילשוריסשת

םיכרכ44779.  6 שודקה -  רהוזל  "ז  מרה יכדרמשוריפ  ןב  השמ  "דתוכז , החטבסשת

הרומת44780. אמוי , תכסמ ר"ה , לע  "ם  במרה "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריטשת

םיכרכ44781.  3 הנשה -  שאר  תכסמ  לע  "ם  במרה "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  הזרוגדופ Podgorzeסרת

םיכרכ44782.  3 םילשורי > - ןוכמ   > "ת הע "ן  במרה "ן)שוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  "פהשמ  םילשורישת

םיכרכ44783.  2 קחצי > - ןורכז   > הרותה לע  "ן  במרה "ן)שוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  - השמ  "ט ישת
"ב קרוי New Yorkכשת וינ 

םיכרכ44784.  5 ןייה > - תיב   > הרותה לע  "ן  במרה הדוהישוריפ  ריבד , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
רזעילא ןב  "אריאמ  םילשוריסשת

םיכרכ44785.  5 םילשורי > - ןוכמ   > הרותה לע  "ן  במרה "ן)שוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  "חהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ44786.  3 הרותה -  לע  "ן  במרה "ן)שוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  הנובשאמר

םיכרכ44787.  2 ןויצ > - םחנמ   > הרותה לע  "ן  במרה ,שוריפ  גרבדלוג "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
לדנמ "טםחנמ  סשת

םיכרכ44788.  5 םילשורי > - בוט   > הרותה לע  "ן  במרה ,שוריפ  ןמרביל "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
הדוהי "בסחנפ  םילשוריעשת

םיכרכ44789.  5 שדוק > - ירדה   > הרותה לע  "ן  במרה ,שוריפ  ןילוגרמ "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
השמ לאכימ  ןב  הדוהי  "ארדה  םילשוריעשת

םירישה44790. ריש  לע  "ן  במרה "ן)שוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  "בהשמ  בוידרב Bardejovערת

םיכרכ44791.  2 תוכרב -  לע  "ץ  בשרה חמצשוריפ  ןב  ןועמש  "בןארוד , םילשוריעשת

"ם>44792. בשר  > הרותה "ם)שוריפ  בשר  ) ריאמ ןב  "בלאומש  ואלסרב Breslauמרת

"ע>44793. באר  > הרותה ריאמשוריפ  ןב  םהרבא  ארזע , - "חןבא ילופנ Naplesמר

םיכרכ44794.  4 לאנברבא - >  > הרותה הדוהישוריפ  ןב  קחצי  "טלאנברבא , היצנו Veniceלש

םיכרכ44795.  5 ידוסי > - ןוכמ   > לאנברבא הרותה  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  "חלאנברבא , םילשוריעשת

םירוכב44796. רוטיע  םע  םירוטה  לעב  הרותה  )שוריפ  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "בבקעי  טריפ Fuerthיקת

ןואג44797. ינפח  ןב  לאומש  ברל  הרותה  ןואגשוריפ  ינפח  ןב  "טלאומש  םילשורילשת

.44798< - םירוטה לעב   > רשא ןב  בקעי  וניברל  הרותה  שוריפ 
םיכרכ  3( םירוטה לעב   ) רשא ןב  היצנו Veniceש"דבקעי 

םיכרכ44799.  2 "ם -  בשרל הרותה  "ם)שוריפ  בשר  ) ריאמ ןב  "טלאומש  ביבאכשת לת 



םירפא ז"ל44800. וניבר  לש  הרותה  לארשישוריפ  ןב  םירפא  "יהואקנלא , דהשת הקירפא  גרובסנהוי ,

הליפתה44801. אנליוומשוריפ  והילא  ןב  "טםהרבא  םילשורימשת

תוכרבהו44802. תולפתה  רקישוריפ  ןב  "טהדוהי  םילשורילשת

םיכרכ44803.  6 יח -  םייחשוריפ  "בשורפ , םילשוריסשת

םיכרכ44804.  2 תוליגמ -  שמח  דודשוריפ  ןב  ףסוי  איחי , - "חןבא הינולוב Bolognaצר

תולגמ44805. שמח  "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  ,ש"ךיול  וטנירטד אוויר 

ינימי44806. השמשוריפ  ןב  ןימינב  "אדרלגנא , םילשוריכשת

ארק44807. ףסוי  רמ ' הימרי  ןועמששוריפ  ןב  ףסוי  "אארק , יסרו Versaillesמרת

.448083 רוש > - רוכב  ףסוי   > הרות ישמוח  השמחל  שוריפ 
רושםיכרכ רוכב  "חףסוי  םילשורילשת

םיכרכ44809.  2 שדקה -  יבתכל  הנוישוריפ  חאנ , -ג' "וןבא ביבא Tel Avivצרת לת 

הרותהמ44810. תוברה  שרדמל  םחנמשוריפ  ןב  ץריה  "טילתפנ  בוקרק Cracowכש

הבר44811. תוליגמ  שמח  שרדמל  םחנמשוריפ  ןב  ץריה  "טילתפנ  בוקרק Cracowכש

בויא44812. רפסל  םודקשוריפ  "השוריפ  ןודנולסרת

בויא44813. רפסל  "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "זיול  הראריפלר

.44814( די בתכ   ) בויא רפסל  קחצישוריפ  דיידנורא , דיבתכ  בתכ 

הנוי44815. רפסל  םהרבאשוריפ  ןב  ףסוי  "דןויח , םילשורישח

םיכרכ44816.  2 לאקזחי -  רפסל  םהרבאשוריפ  ןב  ףסוי  "וןויח , םילשוריסשת

הידבוע44817. רפסל  םהרבאשוריפ  ןב  ףסוי  "וןויח , םילשוריסשת

םילהת44818. רפסל  המלששוריפ  ןב  םחנמ  "ויריאמ , םילשוריצרת

םיכרכ44819.  4 ושוריפל -  םייחשוריפ  םהרבא  ןב  ריאמ  "חןייטשנרב , םילשוריכשת

ןויח44820. ףסוי  ונברל  םילהתל  םהרבאשוריפ  ןב  ףסוי  "וןויח , םילשוריעשת

םיכרכ44821.  2 שורושחא -  תליגמ  עשוהי ן'שוריפ  ןב  הירכז  "הקורס , היצנו Veniceכש

הכיא44822. תליגמ  לאוישוריפ  ביעוש , - "אןבא יקינולש Salonikaפר

"ם>44823. במר  > רתסא תליגמ  "ם)שוריפ  במר  ) ןומימ ןב  "בהשמ  םילשוריישת

.44824< שאימחנ ר"י   > רתסא תליגמ  ףסוישוריפ  ןב  ףסוי  "טשאימחנ , הזרוגדופ Podgorzeנרת

.44825< חקל ףסוי   > רתסא תליגמ  אפורהשוריפ  הילא  ןב  רזעילא  "איזנכשא , גרובמה Hamburgעת

םיכרכ44826.  2 וקילאג - > ר"א   > רתסא תליגמ  לאירבגשוריפ  ןב  עשילא  "הוקילאג , דווקילנשת

"ם44827. במרל סחוימה  רתסא  תליגמ  ולשוריפ  סחוימ  "ם .) במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  םילשורינשת

"ג44828. בלרהל רתסא  תליגמ  "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "דיול  םילשורישח

הדידח44829. םהרבא  יברל  רתסא  תליגמ  םינושארהשוריפ  לע  "חןוכמ  ימאימסשת

.44830< ףיטאל ןבא  קחצי   > תלהק תליגמ  םהרבאשוריפ  ןב  קחצי  ףיטאל , - "הןבא אטשוק Istanbulמש

םיכרכ44831.  2 השדח - > הרודהמ   > תור תליגמ  הירכזשוריפ  ןב  הידבוע  "דןומה , "דשח מח

םיכרכ44832.  2 תור -  תליגמ  הירכזשוריפ  ןב  הידבוע  "הןומה , היצנו Veniceמש

הלואגה44833. דוס  הלגמ  תור  תליגמ  ןהכהשוריפ  ףסוי  ןב  "אקחצי  יקינולש Salonikaיש

.44834( די בתכ   ) תונברק רפס  לע  סוקרוק  "י  רהמ ףסוישוריפ  דיסוקרוק , דיבתכ  בתכ 

הוואלח44835. "ם  רהמ השמשוריפ  "דהוואלח , םילשוריישת

.44836< תנקותמ הרודהמ   > הוואלח "ם  רהמ השמשוריפ  "גהוואלח , םילשוריכשת

םיכרכ44837.  7 רושימ > - תאצוה   > "ם יבלמ לכימשוריפ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , קרבנשת ינב 



הרפ44838. תכסמ  לע  טקולמ  םחורישוריפ  ןורכז  "טתאצוה  קרבנשת ינב 

.44839< ץבעי דיסחה   > תובא תכסמ  םייחשוריפ  ןב  ףסוי  "וץבעי , ילופונאירדא Adrianoטש

ירהציה44840. היתתמ  יברל  תובא  תכסמ  בקעישוריפ  לגיפש  היתתמ -  ירהציה ,
( רידהמ  ) "ולאומש םילשוריסשת

"ן>44841. ביר  > תומבי תכסמ  "ן)שוריפ  ביר  ) ןתנ ןב  "זהדוהי  םילשורילשת

יתבר44842. הלכ  תכסמ  יחריהשוריפ  ןתנ  ןב  "וםהרבא  הירבט Tiberiasסרת

ןיקשמ44843. תכסמ  "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "טהמלש  םילשוריצרת

ןיקשמ44844. תכסמ  םותיהשוריפ  - ןב "עהמלש  ןילרב Berlinרת

ןישודיק44845. תכסמ  גורמרמשוריפ  לאומש  ןב  "זריאמ  םילשורילשת

הרותה44846. לע  "ד  ירמ דודשוריפ  יכדרמ  "חןמרקא  םילשוריסשת

"ע>44847. באר  > ילשמ ריאמשוריפ  ןב  םהרבא  ארזע , - "מןבא דרופסקוא Oxfordרת

םיכרכ44848.  2 גפ -  רומזמ  לע  שדוחמו  האנ  ןזינגמשוריפ  םהרבא  ןב  "חךונח  גרפ Pragueסש

.44849- ינארטמ > ןושארה  היעשי  ר '  > םיבותכו םיאיבנ  שוריפ 
םיכרכ "ד)3  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "אינארט , םילשורינשת

םיכרכ44850.  4 םינושאר -  םיאיבנ  המלששוריפ  ןב  "טםהרבא  ונואנשת תירק 

םיענו44851. דמחנ  השמשוריפ  ןב  ביל  "זהירא  םדרטשמאנקת
Amsterdam

הכונחו44852. תבשמ  רצויה  לע  דמחנ  דמחנשוריפ  "ושוריפ  היצנו Veniceסש

ונמלצב44853. םדא  השענ  םהרבאשוריפ  ןב  יתבש  "דולונוד , גיצפיל Leipzigירת

הדובע44854. רדס  ףסוישוריפ  ןב  ףסוי  "בשאימחנ , ןילרבערת

םירופכה44855. םוי  תדובע  רדס  בקעישוריפ  ןב  השמ  "זוריבודרוק , היצנו Veniceמש

הריצי44856. רפס  הנולצרבמשוריפ  יליזרב  ןב  "ההדוהי  ןילרב Berlinמרת

.44857< השדח הרודהמ   > הריצי רפס  הנולצרבמשוריפ  יליזרב  ןב  "זהדוהי  ביבאסשת לת 

םהרבא44858. יבר  לש  ודוסימ  ינומלא  הריצי  רפס  שוריפ 
ריאמאיפעלובא ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא םילשורימשת

לארשי44859. השמ  יבר  שוריפ  םע  םילהתו  תלהק  רפס  שוריפ 
לארשיודאקרימד השמ  "גודאקרימד , םדרטסמאית

םוחנ44860. רזעילא  וניברל  ירפס  בקעישוריפ  ןב  רזעילא  "גםוחנ , םילשורינשת

בויא44861. לע  בויאשוריפ  לע  "אשוריפ  ןימד Frankערת טרופקנרפ 

םימיה44862. ירבד  לע  "גשוריפ  סר ידימלתמ  דחאל  "דסחוימ  ןימד Frankלרת טרופקנרפ 

תודימ44863. "ג  יה לע  הידבועשוריפ  לאימולש  עשוהי  היפאסומ ,
קחצי םייח  ןב  "ץהידידי  יקינולש Salonikaקת

הבותכה44864. לע  חמצשוריפ  ןב  ןועמש  "גןארוד , ןיטיסוה Husiatynערת

הרוסמה44865. לע  רימזיוצמשוריפ  קחצי  ןב  "הבקעי  ךבצלוז Sulzbachעת

גרובמה44866. כ"י  םיטויפה -  לע  יבצשוריפ  ילתפנ  םהרבא  דיתור , םילשוריבתכ 

"ף44867. ירה לע  לאומששוריפ  ןב  "הלאננח  םילשורילשת

םיכרכ44868.  2 "ם -  במרה לע  םהרבאשוריפ  ןב  דוד  - המארע , [ש"ך
"ב, יקינולאשלש

הרותה44869. לע  )שוריפ  םירוטה לעב   ) רשא ןב  "טבקעי  רבונה Hanoverצקת

.44870< םיסנ וניבר   > הרותה לע  ר"ן)שוריפ   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "חםיסנ  םילשוריכשת

"ן>44871. רה דימלתל  סחוימ   > הרותה לע  "ןשוריפ  רה "גדימלת  םילשורילשת



םיכרכ44872.  3 לאנברבא > -  > הרותה לע  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  - לאנברבא , "ד ישת
"כ םילשורישת

םירפא44873. וניבר  ןואגהל  הרותה  לע  לארשישוריפ  ןב  םירפא  "אהואקנלא , רימזיא Izmirירת

יטאנאקיר44874. "מ  רל הרותה  לע  ןימינבשוריפ  ןב  םחנמ  "גיטאנאקיר , היצנו Veniceפר

םיכרכ44875.  5 םידיסח -  ירופיס  שוריפ  םע  הרותה  לע  לאקזחישוריפ  ןב  םייח  בקעי  "דרטור , םילשורישח

אידג44876. דח  לע  ףלוושוריפ  ןב  לשנא  רשא  "זשמריוו , ןימד Frankכקת טרופקנרפ 

"ג>44877. בלר  > תולגמ שמח  לע  "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "כיול  גרבסגינקרת
Koenigsberg

"א>44878. רגה  > הנוי לע  "א)שוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  השרו Warsawצקת

רשע44879. ירתו  לאקזחי  לע  יצנגלבמשוריפ  - רזעילא  "ע רת
"ד השרו Warsawערת

והיעשי44880. לע  בודשוריפ  ןב  ןמלז  המלש  "זסניפ , Viennaפרת הניו

תודגא44881. המכ  לע  "א)שוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  גרבסגינקכרת

תונעשוהה44882. לע  שוריפ  תינעת -  תליגמ  לע  ריאמשוריפ  ןב  הדוהי  "גונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ44883.  2 הנוי - > וניבר   > ילשמ לע  םהרבאשוריפ  ןב  הנוי  "זידנוריג , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ44884.  2 לאנברבא - >  > םינורחא םיאיבנ  לע  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  םדרטשמאת"אלאנברבא ,
Amsterdam

.44885< לאנברבא  > םיבותכו םיאיבנ  לע  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  - לאנברבא , "ד ישת
"כ ופי Jaffaשת

םיכרכ44886.  3 לאנברבא - >  > םינושאר םיאיבנ  לע  הדוהישוריפ  ןב  קחצי  "בלאנברבא , ורזפער

עשוהי44887. רפס  לע  לאומששוריפ  ןב  הדוהי  םעלב , - "גןבא ןילרב Berlinסרת

הימרי44888. רפס  לע  לאומששוריפ  ןב  הדוהי  םעלב , - "טןבא ביק Kievסרת

.44889< שאימחנ ר"י   > הימרי רפס  לע  ףסוישוריפ  ןב  ףסוי  "דשאימחנ , ןימד Frankfערת טרופקנרפ 

.44890< שאימחנ ר"י   > ילשמ רפס  לע  ףסוישוריפ  ןב  ףסוי  "בשאימחנ , ןילרב Berlinערת

.44891< הדוהי ןימינב ב"ר   > ילשמ רפס  לע  הדוהישוריפ  ןב  ןימינב  "אוקצוב , הבלסיטרבסרת  Bratislava

םיטפוש44892. רפס  לע  לאומששוריפ  ןב  הדוהי  םעלב , - "וןבא ןימד Frankסרת טרופקנרפ 

הימחנו44893. ארזע  לע  אמורמשוריפ  הדוהי  ןב  "הןימינב  ,נרת ןילרב

םיכרכ44894.  2 הימחנו -  ארזע  לע  ולשוריפ  סחוימ  .ןואג  ףסוי  ןב  "בהידעס  דרופסקוא Oxfordנרת

תליגמ44895.  > ארזע ןבא  םהרבא  יבר  םכחה  שוריפ  לע  שוריפ 
םיכרכ  2 הידעסםירתס - > ןב  לאומש  טוטמ , - "דןבא היצנו Veniceיש

םירישה44896. רישו  תלהק  לע  "ם)שוריפ  בשר  ) ריאמ ןב  "ולאומש  גיצפיל Leipzigטרת

םירישה44897. ריש  לע  לאומששוריפ  ןב  השמ  ןובית , - "דןבא קיללרת  Lyck

.44898< וקילאג  > םירישה ריש  לע  לאירבגשוריפ  ןב  עשילא  "טוקילאג , 'פרת זדול  Lodz

םירישה44899. ריש  לע  ןואגשוריפ  ףסוי  ןב  "גהידעס  רקאווידמקת יוואנ 

םיכרכ44900.  2 הנוריגמ - > ר"ע   > םירישה ריש  לע  הנוריגמשוריפ  המלש  "דארזע ב"ר  הנוטלא Altonaכקת

םילהת44901. לע  בודשוריפ  ןב  ןמלז  המלש  "גסניפ , הירטסואצרת  Austria

ימלשורי44902. םוגרתו  ןתנוי  םוגרת  לע  ןישרבששוריפ  בקעי  ןב  "טדוד  גרפ Pragueסש

הבר44903. שרדמל  םודק  קילאיבשוריפ  ןורימ  "הרנרל , םילשורינשת

ארתב44904. אבבל  ןומדק  ןומכחשוריפ  ןב  "אלאעמשי  םילשורילשת

ןילוח44905. תכסמל  ןומדק  "משוריפ  "טשח משת

ארק44906. ףסוי  רל ' תלהק  ןועמששוריפ  ןב  ףסוי  "וארק , ןילרבמרת



םיכרכ44907.  2 יראדמלא -  ןהכהשוריפ ר"י  רזעלא , ןב  הדוהי  "איראדמלא , קרבעשת ינב 

.449083 די > - בתכ   > םיערז רדס  הנשמל  ץנאשמ  שוריפ ר"ש 
ץנאשמםיכרכ םהרבא  ןב  דיןושמש  דיבתכ  בתכ 

.44909< ןקיטו "י  תכ  > הרותה לע  ארזע  ןבא  םהרבא  ארזעשוריפ ר ' ןבא  "דםהרבא  םילשורילשת

םינושאר44910. םיאיבנ  לע  ארק -  ףסוי  ףסוישוריפ ר ' , "בארק םילשורילשת

לש ר'44911. תודמ  "ג  יה לע  אסומ  ןבא  השמ  שוריפ ר '
)לאעמשי דרפסמ  ) השמ אסומ , - "וןבא קרוי New Yorkשת וינ 

םירישה44912. ריש  לע  המלש  ןב  לאונמע  ימורהשוריפ ר ' המלש  ןב  "חלאונמע  Frankסרת ןיימד טרופקנרפ 

תוכרב44913. תכסמ  לע  ןואג ז"ל  הידעס  בר  ןואגשוריפ  ףסוי  ןב  "זהידעס  םילשוריפרת

בויא44914. רפסל  ארק  ףסוי  יבר  ןועמששוריפ  ןב  ףסוי  "טארק , םילשורימשת

הכיא44915. תלגמ  לע  ארק  ףסוי  יבר  ןועמששוריפ  ןב  ףסוי  "טארק , ואלסרב Breslauנרת

תישארב44916. הרותה -  לע  ףסוי  קחצי ב"ר  יבר  םינושארהשוריפ  לע  "בןוכמ  עשת

תור44917. תליגמ  תוליגמ -  שמחל  המארע  קחצי  יבר  השמשוריפ  ןב  קחצי  "אהמארע , עבשפשת ראב 

בויא44918. רפסל  יחמק  השמ  יבר  השמשוריפ  "ביחמק , הטנלטאנשת

תישארב44919. לע  "ם ז"ל  במרה ןב  םהרבא  וניבר  שוריפ 
ןומימתומשו ןב  השמ  ןב  "חםהרבא  ןודנול Londonישת

םירדנ44920. רהה -  ןמ  םהרבא  וניבר  ןלפקשוריפ  רהה - ןמ  ריילשפנומד  םהרבא 
( רידהמ  ) "גםהרבא םילשוריסשת

תומבי44921. רהה -  ןמ  םהרבא  וניבר  -שוריפ  רהה ןמ  ריילשפנומד  םהרבא 
( רידהמ  ) רודגיבא "גילאירא , םילשוריסשת

םיכרכ44922.  9 רהה -  ןמ  םהרבא  וניבר  רההשוריפ  ןמ  ריילשפנומד  "הםהרבא  לשת

אמוי44923. תכסמל  םיקילא  וניבר  יולהשוריפ  םלושמ  ןב  "דםיקילא  םילשוריכשת

רתסא44924. תליגמ  הרות , אזיימרגמ -  רזעלא  וניבר  אזימרגמשוריפ  הדוהי  ןב  "טרזעלא  ןודנול Londonישת

ב"ב44925. ב"מ , לינולמ -  רשא  וניבר  לינולמשוריפ  הימלש  ןב  "ארשא  משת

בויא44926. לע  ייחב  וניבר  הואלחשוריפ  ןבא  רשא  ןב  "חייחב  םילשורישת

םיכרכ44927.  2 הרותה -  לע  ייחב  וניבר  הואלחשוריפ  ןבא  רשא  ןב  "דייחב  ונימיראפר

תובא44928. תכסמ  לע  ייחב  וניבר  בוטשוריפ  םש  הואלח -  ןבא  רשא  ןב  ייחב 
בוט םש  "דןב  םילשורישח

ןוי44929. ץראמ  ךורב  וניבר  ןוישוריפ  ץראמ  לאומש  ןב  "אךורב  משת

םיכרכ44930.  3 םלשה -  םושרג  וניבר  "ה)שוריפ  מגר  ) הדוהי ןב  "חםושרג  םילשורינשת

םיכרכ44931.  8 לאננח -  וניבר  לאישוחשוריפ  ןב  "גלאננח  משת

םיכרכ44932.  2 לאומש -  ןב  לאננח  וניבר  לאומששוריפ  ןב  "ולאננח  דנלבילקנשת - םילשורי

םיכרכ44933.  5 "ף > - ירה לע   > יראדמלא הדוהי  וניבר  הדוהישוריפ  "ויראדמלא , םילשוריעשת

תומבי44934. ןתנ -  רב  הדוהי  וניבר  ןתנשוריפ  ןב  "והדוהי  משת

ןילוח44935. ןהכה -  הדוהי  וניבר  הבוצמדשוריפ  ןהכה  רזעלא  ןב  "נהדוהי  שת

םיכרכ44936.  6 "ן > - בביר  > וינע הדוהי  וניבר  אפורהשוריפ  ןימינב  ןב  "זהדוהי  משת

םיכרכ44937.  6 לינולמ -  ןהכה  ןתנוהי  וניבר  לינולמשוריפ  ןהכה , דוד , ןב  "טןתנוהי  כשת

ישש44938. קרפל  ןומדק  שוריפ  תובאל -  הנוי  וניבר  םהרבאשוריפ  ןב  הנוי  "טידנוריג , םילשוריכשת

םיכרכ44939.  2 תעד > - ימ   > תובאל הנוי  וניבר  ,שוריפ  ןהכ יזרא  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ריאמ "זלארשי  םילשוריסשת

םירואיבו44940. תוראה  םע  תובא  יקרפ  לע  הנוי  וניבר  ,שוריפ  קסירב םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"דללה םילשוריסשת



םיכרכ44941.  2 אשוקרק -  קחצי  וניבר  קחצישוריפ  "אאשוקרק , משת

ןיבוריע44942. ןומכח -  ןב  לאעמשי  וניבר  לאעמשישוריפ  ןומכח , "דןב  קרבלשת ינב 

םיכרכ44943.  6 סחוימ -  וניבר  והילאשוריפ  ןב  "לסחוימ  םילשורישת

הרותה44944. לע  יריאמ  םחנמ  וניבר  המלששוריפ  ןב  םחנמ  "זיריאמ , ןודנול Londonישת

רוא44945.  > הנשה שאר  תכסמל  ןומיימ  ןב  השמ  וניבר  שוריפ 
< "ם)םירשיל במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  קרוי New Yorkישת וינ 

ןיבוריע44946. תכסמל  םיסנ  וניבר  ןאוריקמשוריפ  בקעי  ןב  "וםיסנ  ,צרת םילשורי

הבישיה44947. בא  ןתנ  וניבר  דיסחהשוריפ  םהרבא  ןב  "וןתנ  םילשוריטשת

םיכרכ44948.  2 ןואג -  הידעס  וניבר  ןואגשוריפ  ףסוי  ןב  - הידעס  "כ שת
"ג ןודנול Londonכשת

םיכרכ44949.  2 ינדעלא -  דוד  ןב  דיעס  וניבר  דודשוריפ  ןב  דיעס  "עינדעלא , רפסשת תירק 

תבש44950. םיסנ -  היחרפ ב"ר  וניבר  םיסינשוריפ  ןב  "חהיחרפ  םילשורינשת

הרותה44951. לע  "ק  דר "ק)שוריפ  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ביחמק , הבלסיטרב Bratislavaרת

םינורחא44952. םיאיבנ  לע  "ק  דר "ק)שוריפ  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ביחמק , הראגחלא Guadalמר ידאו 

ןיבוריע44953. "ן -  בביר אפורהשוריפ  ןימינב  הלעי ב"ר  הדוהי  "גיבר  קרבלשת ינב 

אובמה44954. ךרכ  תוילעמ - >  > הרותה לע  "ג  בלר ךורבשוריפ  רנרב , לאימרכ -  "טןהכ , םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ44955.  3 הרותה -  לע  "ג  בלר "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  היצנו Veniceש"זיול 

םיכרכ44956.  7 תוילעמ > -  > הרותה לע  "ג  בלר "ג)שוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "ויול  םימודאסשת הלעמ 

"י44957. תכ תוירוהל ע"פ  "י  שר ,שוריפ  יקצילבד "י - ) שר  ) קחצי ןב  המלש 
( ךרוע  ) דוד ןב  "הלאלצב  םילשוריסשת

הליגמ44958. תכסמל  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "חהמלש  םילשוריסשת

ןטק44959. דעומ  תכסמל  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  םילשוריכשת

ויוהיזב44960. םירוריב  ןטק -  דעומ  תכסמל  "י  שר בקעישוריפ  "זסקופ , ןג Ramat Ganסשת תמר 

תינעת44961. תכסמל  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "דהמלש  םילשוריסשת

.44962< ןודנול "י  תכ  > תבשל "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "יהמלש  "יתכ תכ

םיכרכ44963.  2 זירפ > - "י  תכ  > תבשל "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "יהמלש  "יתכ תכ

ראובמו44964. שרופמ  םירישה  רישל  "י  שר ,שוריפ  ףרודלסיד "י - ) שר  ) קחצי ןב  המלש 
"אןועמש קרבעשת ינב 

יפוליח44965. םע  "ט  כר ימור  סופד   > הרותל "י  שר שוריפ 
ארקיו "ר - > ופדו "י  תכמ "י)תואחסונ  שר  ) קחצי ןב  "ההמלש  הוקתסשת חתפ 

לע44966. "י  שר שוריפ   > סופדה ןדיעב  הרותל  "י  שר שוריפ 
< אמור לאומשהרותה  ףסוי  "אןרטשנגרומ , ןגפשת תמר 

תינעת44967. תכסמ  תליחתל  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "דהמלש  םילשוריעשת

"ר>44968. ופד  > הרותה לע  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "ההמלש  האירבלק Regלר יד  וי  ' גר

.44969< די בתכ   > הרותה לע  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  דיהמלש  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ44970.  7 הרותה -  לע  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "זהמלש  הטינויבסיש

.449712 םירבד - > רבדמב  ארקיו   > הרותה לע  "י  שר שוריפ 
"י)םיכרכ שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  הנובשאנר

די44972. בתכמ  הרותה  לע  "י  שר "י)שוריפ  שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  משת

םירישה44973. ריש  לע  "י  שר הדוהישוריפ  "טלטנזור , ישת

םיתבה44974. תקזח  קרפל  רצקה  "ם  בשר "ם)שוריפ  בשר  ) ריאמ ןב  "הלאומש  םילשורימשת



יתבר44975. ןילוח  תטיחש  ןהכהשוריפ  רזעלא , ןב  הדוהי  "גיראדמלא , םילשורינשת

"ע>44976. באר הנושאר -  הרודהמ   > םירישה ריש  ריאמשוריפ  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא ,לרת דרופסקא

וקילאג44977. "א  רל םירישה  ריש  לאירבגשוריפ  ןב  עשילא  "זוקילאג , היצנו Veniceמש

.449782 קדצ -  ןהכ  רודגיבא  וניברל  םירישה  ריש  שוריפ 
ןהכהםיכרכ והילא  ןב  "ארודגיבא  םילשורילשת

םילהת44979. םייחשוריפ  ןב  ףסוי  "אץבעי , יקינולש Salonikaלש

םיכרכ44980.  2 תובותכ -  תוכלהל  "ש  ארה דימלת  הלדוטמשוריפ  בוט  םוי  ןב  "הםהרבא  םילשורינשת

תינעת44981. םלשה -  "ן  במרה דימלת  םלשהשוריפ  "ן  במרה דימלת  "השוריפ  הוקתלשת חתפ 

םיכרכ44982.  2 "ן ז"ל -  במרה דימלת  הנובראנמשוריפ  םהרבא  ןב  "זקחצי  םילשוריטשת

םיכרכ44983.  2 הרשע -  הנומש  תליפת  ןהכהשוריפ  היעשי  ןב  המלש  ףסוי  "בקילג , םילשוריעשת

ארביא44984. ישוריפ 
רזעילא ןב  והילא  ףסוי  ןיקנה ,

"הסומינולק קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ44985.  2 אטיל -  ינואג  )ישוריפ  ךרוע  ) יולה והילא  ףסוי  "טץיבושבומ , םילשוריסשת

.44986< השדח הרודהמ   > הנוי רפס  לע  "א  רגה "א)ישוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "אוהילא  עשת

םיכרכ44987.  6 "א -  רגה "א)ישוריפ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "נוהילא  שת

תולהא44988. "ש -  ארהו "ם  רהמה ריאיישוריפ  ףוטשלדוג , םינושאר -  טקל 
( ךרוע "ה( קרבנשת ינב 

םיכרכ44989.  2 הדוגא -  "ש , אר "ם , רהמ ךורעה , טקלישוריפ  ךרוע - )  ) ריאי ףוטשדלוג ,
"וםינושאר קרבנשת ינב 

הרומת44990. ןיכרע , םיחבז , םינושארה -  םינושארהישוריפ  "דישוריפ  לשת

תרוטקה44991. םוטיפ  תתיירב  לע  םינושארה  יגחישוריפ  "היולה , תיליעסשת ןיעידומ 

.44992< הישות תרודהמ   > תובא תכסמ  לע  םינושארה  םהרבאישוריפ  ןב  הנוי  "ז]ידנוריג , פרת םילשורי[

םיכרכ44993.  2 דימת -  תכסמ  לע  םינושארה  ריאיישוריפ  "אףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

םירבד ב)44994.  ) ז תינמרג - >  > ןמפוה יבצ  דוד  ברה  יבצישוריפ  דוד  ןילרב1922ןמפוה ,

םיכרכ44995.  7 ןמפוה -  יבצ  דוד  ברה  יבצישוריפ  דוד  "טןמפוה , קרבכשת ינב 

םיכרכ44996.  6 ימלשוריל -  "ן  במרה )ישוריפ  ךרוע  ) לאוי "גםייהסרולפ , םילשוריסשת

םיבותכו44997. םיאיבנ  לע  "ן  במרה ,ישוריפ  לעוועש "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בוד "דםייח  םילשוריכשת

"ן44998. במרה לש  םירדנ  תוכלהל  "י  בנרה ףסויישוריפ  ןב  "וןתנ  םילשוריעשת

לאיטלפ44999. םייח  רל ' הרותה  לאיטלפישוריפ  םייח  "איבר  םילשורימשת

דיסחה45000. הדוהי  רל ' הרותה  דיסחהישוריפ  לאומש  ןב  "ההדוהי  םילשורילשת

םיכרכ45001.  5 "ג -  בלרל הרותה  "ג)ישוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "ביול  םילשורינשת

םיכרכ45002.  2 "ר > - ופד  > "ן במרל הרותה  "ן)ישוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  המור Romeר"להשמ 

םיכרכ45003.  2 "ק > - הומ  > "ן במרל הרותה  "ן)ישוריפ  במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  םילשוריישת

חספ45004. לש  הדגה  לע  "א  רגה יטוקילו  )ישוריפ  ךרוע  ) יולה והילא  ףסוי  "טץיבושבומ , םילשוריסשת

לאירזע45005. ונבר  יקומנו  לאירזעישוריפ  "כוניבר  םילשורישת

יטוקיל45006. תבש -  תכסמל  ןואג  יאה  בר  יקספו  ישוריפ 
ןיי איצומה  קרפל  ישורפ ר"ח 

ןב לאננח  ןואג -  ארירש  ןב  ייאה 
"ולאישוח סשת

ארביא45007. בל  רזעילאישוריפ  ןב  והילא  ףסוי  ןיקנה ,
"זסומינולק קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ45008.  3 ינדעה -  ללהמ  םולשישוריפ  ןב  בקעי   > ללהמ ינדעה ,
< "גהלהמ ביבאנשת לת 



םיכרכ45009.  4 גארפמ -  "ל  רהמ "לישוריפ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( גארפמ

 - "ח ישת
"כ םילשורישת

םיכרכ45010.  3 "ך > - נת  > גארפמ "ל  רהמ "לישוריפ  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "עגארפמ םילשורישת

לש45011. ושרדמ  תיבמ   > הכוסו םיחספ  תכסמ  ישוריפ 
"י> המלששר יקחצי , הדוהי -  ןתנ , "דןב  םילשורימשת

םיכרכ45012.  2 חקורל -  הליפתה  רודיס  אזימרגמישוריפ  הדוהי  ןב  "ברזעלא  םילשורינשת

םינורחא45013. םיאיבנ  לע  יצנגלבמישוריפ  "טרזעילא  דרופסקוא Oxfordלרת

"ל45014. זח תודגאל  םינושאר  קחציישוריפ  םהרבא  "אגרבמורב , םילשורימשת

תובא45015. תכסמל  םינושאר  ר"יישוריפ  יפ ' ינינפה , ר"י  יפ ' "י , שר יפ '
"גןויח םילשורילשת

תישארבל45016. ןואג  הידעס  בר  ןואגישוריפ  ףסוי  ןב  "דהידעס  משת

תומש45017. רפסל  ןואג  הידעס  בר  יבהצרישוריפ  הדוהי  ןואג -  ףסוי  ןב  "חהידעס  םילשורינשת

הרותה45018. לע  "ק ) דר  ) יחמק דוד  יבר  "ק)ישוריפ  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "ביחמק , םילשורימשת

דעומ45019. רדס  "ף  ירה לע  יראדמלא  הדוהי  יבר  בקעיישוריפ  2007סקופ ,

הרותה45020. לע  רוש  רוכב  ףסוי  יבר  רושישוריפ  רוכב  "אףסוי  םילשוריסשת

םינושאר45021. םיאיבנל  ארק  ףסוי  יבר  ןועמשישוריפ  ןב  ףסוי  "גארק , םילשורילשת

תובא45022. תכסמ  לע  לוצירפ  םהרבא  וניבר  יכדרמישוריפ  ןב  םהרבא  "טלוציראפ , םילשוריכשת

םיכרכ45023.  2 ויקספו -  שירדנולמ  והילא  וניבר  שירדנולמישוריפ  השמ  ןב  םחנמ  "זוהילא  םילשוריטשת

ארתב45024. אבב  ושרדמ -  תיבו  לאננח  וניבר  לאישוחישוריפ  ןב  "אלאננח  םילשורינשת

הרותה45025. לע  לאננח  וניבר  לאישוחישוריפ  ןב  "בלאננח  םילשורילשת

ירדנמלא45026. הדוהי  וניבר  ןהכהישוריפ  רזעילא  ןב  הדוהי  "וירדנמלא , םילשורימשת

ןתנ45027. רב  הדוהי  וניבר  "ן)ישוריפ  ביר  ) ןתנ ןב  "גהדוהי  םילשוריצרת

תובא45028. תכסמל  דיסחה  הדוהי  וניבר  דיסחהישוריפ  לאומש  ןב  "יהדוהי  Los Angeשת סל ' גנא סול 

תובא45029. תכסמ  לע  הנוי  וניבר  םהרבאישוריפ  ןב  הנוי  "וידנוריג , םילשוריכשת

תובא45030. תכסמ  לע  ןשוש  ןב  ףסוי  וניבר  ףסויישוריפ  ןשוש , "חןב  םילשוריכשת

ודילוטמ45031. המלש  קחצי ב"ר  וניבר  ודילוטמישוריפ  המלש  ןב  "בקחצי  םילשורילשת

הרותה45032. לע  ןואג  הידעס  וניבר  ןואגישוריפ  ףסוי  ןב  "דהידעס  םילשורימשת

םיכרכ45033.  4 "ג -  בלר "ג)ישוריפ  בלר  ) ןושרג ןב  "גיול  םילשוריסשת

םירדנ45034. תכסמ  "י -  שר "י)ישוריפ  שר  ) קחצי ןב  "חהמלש  םילשוריעשת

םשגו45035. לט  תליפת  לע  ושרדמ  תיבו  "י  שר ףסויישוריפ  , ארק "י - ) שר  ) קחצי ןב  "אהמלש  פשת

םיחספ45036. יברע  "ם -  בשרו "י  שר )ישוריפ  ךרוע  ) יחימע "זיתרנכ , םיבלעשעשת

הרותה45037. לע  "י  שר ,ישוריפ  לעוועש "י - ) שר  ) קחצי ןב  המלש 
בוד "בםייח  םילשורימשת

הרותה45038. סדרפמ  םירואיבו  "דםיטוקילםישוריפ  "דשח מח

םיכרכ45039.  3 תושרדו -  יולהםישוריפ  בד  קחצי  ןב  המלש  "חרגרבמב , םילשורימשת

םיכרכ45040.  4 ימלשוריב -  םישודיחו  קחציםישוריפ  ןב  יול  - גרובצניג , "א שת
"א קרוי New Yorkכשת וינ 

הרומת45041. תכסמ  לע  םישודיחו  שריהםישוריפ  ילתפנ  ןב  לדנמ  םחנמ  "גיוגראק , םילשורילשת

ןיטיג45042. תכסמ  דומלתב -  םירקחמו  ןהכהםישוריפ  החמש  ריאמ  "טםולבדלפ , כשת

יתפרצ45043. רודגיבא  וניברל  םיקספו  יתפרצםישוריפ  רודגיבא  "ווניבר  םילשורינשת



חספ45044. לש  הדגהל  ןהכהםישוריפ  והילא  רתלא  "חןמדירפ , תפצסשת

תומבי45045. תכסמל  דודםישוריפ  "דגנילרטש , קרב Bene Berakשח ינב 

םידמחנ45046. דודםישוריפ  יכדרמ  ןב  םייח  ילתפנ  "בןמטוג , םילשורינשת

הכיאו45047. תור  רתסא  לע  ובלחםישוריפ  ןב  "וםחנמ  גיצפיל Leipzigטרת

ינינפה45048. היעדי  לש ר ' םייפוסוליפ  - םישוריפ  ישרדב םהרבא  ןב  "גהיעדי  םילשוריעשת

םיכרכ45049.  9 ןליא -  "אןותנשתוריפ  ביבא Tel Avivנשת לת 

םירוכיב45050. המלשתוריפ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

ןימינב45051. ןועמשתוריפ  השמ  ןב  ןימינב  "פקינרימ , םירעישת תירק 

רסוניג45052. המלשתוריפ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ45053.  2 רסונג -  דודתוריפ  ןב  היקזח  הווליס , "ביד  םדרטשמאקת
Amsterdam

םיכרכ45054.  5 ןליאה -  ןבתוריפ  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ "גלאיחי  דודשאעשת

םיכרכ45055.  4 תיבה -  יבצתוריפ  בקעי  ןב  לישנא  רשא  "חרטכורפ , םילשוריעשת

םיכרכ45056.  3 רדה -  ןימינבתוריפ  ןב  סחניפ  "זטעמאס , שמשעשת תיב 

םילוליה45057. אגרשתוריפ  ןב  דוד  "חזיוהנייטש , "דעשת מח

םיכרכ45058.  4 הדשה -  ןהכהתוריפ  דוד  לאומש  "גסורג , דודשאעשת

ןירזופמ45059. המלשתוריפ  ןב  באז  ןימינב  - ןוזבוקעי , "ז צרת
"ח ןימד Frankשת טרופקנרפ 

ןירזופמ45060. המלשתוריפ  דוד , "הןב  םילשורינשת

םייח45061. ץע  לאקזחיתוריפ  ןב  והיתתמ  "טןייטלפ , ביבאישת לת 

תיעיבש45062. יבצתוריפ  השמ  ןב  באז  לארשי  "אגרבצנימ , םילשוריערת

הטימש45063. ןהכהתוריפ  דוד  ןב  לארשי  ישי , "הןב  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ45064.  17 הנאת -  ןימינבתוריפ  ןב  לאומש  "טדלישטור , קרבנשת ינב 

ארתב45065. אבב  םיקותמ -  ןימינבךיתוריפ  תיב  "התבישי  דרופמעטסעשת

םיכרכ45066.  2 םיקותמ -  לאומשךיתוריפ  ןב  השמ  "זרפוס , קרבנשת ינב 

בול45067. תודהי  לע  םהרבאםימוסריפ  "דלטה , "דשח מח

הקירפא45068. ןופצ  תודהי  לע  םהרבאםימוסריפ  "אלטה , םילשוריכשת

ןבאה45069. חניחותיפ  ןב  םייח  לאומש  "אבמוד , םילשוריעשת

םתוח45070. סחנפיחותיפ  "חסייוו , רטסשטנמנשת

םיכרכ45071.  13 םתוח -  לארשייחותיפ  "דאדנל , םילשורישח

.45072< תישארב  > בתכמ א לאפריחותיפ  "הסייו , בקעיעשת ןורכז 

.45073< םירבד  > בתכמ ה לאפריחותיפ  "הסייו , בקעיעשת ןורכז 

.45074< ארקיו  > בתכמ ג לאפריחותיפ  "הסייו , בקעיעשת ןורכז 

.45075< תומש  > בתכמ ב לאפריחותיפ  "הסייו , בקעיעשת ןורכז 

.45076< רבדמב  > בתכמ ד לאפריחותיפ  "דסייו , "דשח מח

םיכרכ45077.  11 בתכמ -  לאפריחותיפ  "דסייו , "דשח מח

םירוטאו45078. םיחותפ  הרשםיחותיפ  "בץכ , םילשורינשת

הדנ45079. אתעמשד -  קחציאחתיפ  ןב  עשוהי  "ערלה , םילשורישת



אריעז45080. באזאחתיפ  ןימינב  ןב  לאומש  ךורב  שטיוד ,
"דןהכה "דשח מח

אתשרפ45081. יאהל  היראאחתיפ  הדוהי  "הץבעי , "דעשת מח

ב45082. ריאמה -  רואה  ףסויאלפ  רוא , "הרב  םילשוריסשת

תורודה45083. ןידעאלפ  "גץלזנייטש , "דמשת מח

ץעוי45084. באזאלפ  ןימינב  ןב  קחצי  "וץיבלאומש , Lodzערת זדול '

.45085< הנושאר הרודהמ   > ץעוי קחציאלפ  ןב  רזעילא  "ד,ופאפ , פקת ], הנידנטשוק

ב45086. יברע - > ןושלב   > ץעוי קחציאלפ  ןב  רזעילא  "בופאפ , הברישת ג'

םיכרכ45087.  5 ץעוי -  קחציאלפ  ןב  רזעילא  "ךופאפ , טסרקוב Bucharestרת

םיכרכ45088.  3 ץעוי -  אשוזאלפ  םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,
"דקחצי ביבאשח לת 

םיכרכ45089.  2 השדח - > הרודהמ   > ץעוי קחציאלפ  ןב  רזעילא  "דופאפ , "דעשת מח

םיכרכ45090.  2 רזעילא > - קשמד   > ץעוי ,אלפ  םלעומ קחצי -  ןב  רזעילא  ופאפ ,
לארשי רזעילא  "חלאקזחי  םילשוריעשת

םיכרכ45091.  2 הישות - > תאצוה   > םלשה ץעוי  קחציאלפ  ןב  רזעילא  "זופאפ , םילשורימשת

ךיתודע45092. המלשתואלפ  ןב  הילדג  "והייטע , הפיחסשת

ךיתודע45093. ןויצתואלפ  - ןב ןב  יבצ  "גזלש , בושטידרב Berdichevסרת

ךיתודע45094. יבצתואלפ  םהרבא  "חרגולק , שמשעשת תיב 

םיכרכ45095.  2 ךיתודע -  ןמלזתואלפ  המלש  ןב  הירא  ףסוי  "חץנירול , קרבסשת ינב 

םיכרכ45096.  8 ךיתודע -  ףסויתואלפ  ןב  שוביל  סחניפ  "אאוודפ , םדרטסמאעשת

תויגוסה45097. עשוהייאלפ  ןב  אפיל  רזעילא  םיובנירג ,
"איכדרמ קרבפשת ינב 

םיקידצה45098. ןופלכיאלפ  ןב  בוט  - םוי דוד  ןשוש  ןהכ ,
"צהשמ הבר Djerbaרת ג'

תישארב45099. ריבתה -  המלשיאלפ  ןב  םרמע  קרבחרוק , ינב 

החקלו45100. םימיה  תשש  תמחלמ  לארשיביאלפ  תיתד  הרבסהל  "חזכרמ  םילשוריכשת

םיכרכ45101.  5 םיאלפ -  ילתפניאלפ  "וםיובנירג , םילשוריסשת

החנמה45102. םהרבאגלפ  ןב  קחצי  לאומש  דלפנייטש ,
"וריאמ םילשוריעשת

םימ45103. המלשיגלפ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבנשת ינב 

םימ45104. יולהיגלפ  ריאמ  לארשי  "אןרעפלאה , ןודנולנשת

.45105< השדח הרודהמ   > םימ יבציגלפ  ןב  ףלוו  באז  "אםיובננט , םילשוריעשת

םימ45106. - יגלפ  השמ בקעי  ןב  בקעי  םיוברברול ,
ףסוי עשוהי  "גגרבדלוג , םילשוריעשת

םימ45107. יבציגלפ  ןב  ףלוו  באז  "וםיובננט , ןפוארת  Ofen

םימ45108. םירפאיגלפ  "וןמלוק , קרבנשת ינב 

םיכרכ45109.  2 םימ -  בקעייגלפ  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבעשת ינב 

םיכרכ45110.  3 םימ -  ןהכהיגלפ  לאיחי  ןב  השמ  "חוטרופ , היצנוסש  Venice

םיכרכ45111.  2 םימ -  ריאמיגלפ  קחצי  ףסוי  "הלטכייט , זירפנשת

םיכרכ45112.  6 םימ -  לפמיגיגלפ  "הץישפיל , ןפרווטנאעשת

םיכרכ45113.  2 םימ -  דודיגלפ  ןב  ןסינ  "זלביוצ , קרבנשת ינב 



ןמש45114. ףסוייגלפ  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"טןהכה קרוי New Yorkצרת וינ 

ןיצוכוסו45115. טאטשינ  קסנולפ  רפס  הליהקקסנולפ -  "גרפס  ביבאכשת לת 

ןילופב45116. ןימוי  תקיתע  הליהק  תודלות  הליהקקצולפ -  "זרפס  ביבאכשת לת 

ןומירה45117. ללהחלפ  "ביולה , םילשורינשת

םיכרכ45118.  4 ןומירה -  ןירבוקמחלפ  המלש  ןב  "בלאלצב  םחורינשת

םיכרכ45119.  6 ןומרה -  יולהחלפ  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"זשטיראפמ הנליו Vilnaמרת

המכח45120. ףסויתואילפ  ןב  באז  קלאפ  עשוהי  ןוספלוו ,
יבצ

 - "ט מרת
"ה Drogobychנרת ץיבוהורד '

המכח45121. רמתיאתואילפ  "דיקצילפט , קרבעשת ינב 

האושה45122. ימיב  דירשו  םחוריטילפ  ןב  חרז  "דגיטפרהו , םילשורימשת

םיכרכ45123.  4 תויפלת > - לת   > תראשנה המכחההטילפ  ןיעמ  "אןוכמ  םילשורילשת

םירפא45124. המלשיטילפ  ןב  רבוד  םירפא  יקסניזרב ,
"גןמלז השרו Warsawסרת

הדוהי45125. תיב  לאומשתטילפ  ןב  הדוהי  היצנות"זהמריל ,  Venice

הדוהי45126. תיב  לדנמתטילפ  םחנמ  ןב  ביל  הדוהי  "אטשריג , םילשורילשת

רצואה45127. תיב  םהירפוס -  לאכימתטילפ  ןמפוק , לאומש -  "פץיבוקרמ , קרבשת ינב 

םירפוס45128. םירפוסתטילפ  "גתטילפ  הנליו Vilnaכרת

םירפוס45129. שריהתטילפ  יבצ  ןב  םהרבא  "ברנילרב , ץנימ Mainzלרת

םירפוס45130. לאיטלפתטילפ  "אםיובנריב , םילשורילשת

א45131. םירפוס -  ינרותתטילפ  "בץבוק  דווקילעשת

סומלופ45132. ריאמתטילפ  "ארגרבסיו , קרבנשת ינב 

הידוהה45133. ךלפו  הקיתשה  בקעיךלפ  ראב  תבישיב  ורמאנש  "טםירמאמ  בקעילשת ראב 

םייח45134. לשיפסלפ  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "כרפוס , םילשורישת

םיכרכ45135.  2 הכלה -  ביללופלפ  הדוהי  ןב  ףסוי  לארשי  "כטאלג , קרוי New Yorkשת וינ 

א45136. םידימלתה -  םידימלתהלופלפ  "גלופלפ  השרו Warsawערת

.45137< ןודנול  > םידימלתה "הץבוקלופלפ  ןודנולנשת

"ח45138. עשת טבש  "ד  וי םידימלתה -  םחנמלופלפ  "חאתביתמ  עשת

םיכרכ45139.  23 םידימלתה -  "וץבוקלופלפ  םילשורילשת

םיכרכ45140.  8 לעטאיס > -  > םידימלתה "וץבוקלופלפ  ןוטגנישולשת

םיכרכ45141.  14 םידימלתה -  "רלופלפ  ומדא תוריכזמ כ"ק   ) ץבוק
"א) "טטילש ישת

ב45142. אייהא - ) יטעניסניס   ) םידימלתה "זץבוקלופלפ  לשת

םיכרכ45143.  22 םימימתה -  "הץבוקלופלפ  "דלשת בח רפכ 

.45144< ץבוק  > םירבח ןוטסזלטלופלפ  רוג -  "טתבישי  ןוטסזלטנשת

םיכרכ45145.  3 ץבוק - >  > םירבח ב דודשאלופלפ  רוג )  ) לארשי תיב  "אתבישי  דודשאנשת

הוצמה45146. רבל  האנ  קחצילופלפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  עבשןוסרואינש , ראב 

םהינמז45147. םינמז  ןמז  לע  וללופלפ  סחוימ  .הנוי  .חאפר , " Londonסרת

ןיטיג45148. אתיירואד -  השנמאלופלפ  "וקניפ , םילשוריסשת

אתיירואד45149. אזלעבאלופלפ  ידיסחד  הבישי  "זץבוק  קרב Bene Berakנשת ינב 



אתיירואד45150. דודאלופלפ  "דינורהא  תיליעשח רתיב 

אתיירואד45151. םקיחאאלופלפ  "חתשק , "דעשת מח

םיכרכ45152.  2 אתיירואד -  "דאלופלפ  בח רה  תלחנ  "בללוכ  יכאלמלשת תירק 

םיכרכ45153.  2 אתיירואד -  אתאאלופלפ  תירק  םימימת  יכמות  "אתבישי  אתאפשת תירק 

אתפירח45154. ןב א יאלופלפ  באז  ןימינב  "גדניקסביל , בוקרטויפ Piotrkowסרת

אתפירח45155. השמאלופלפ  ףסוי  ןב  ךלמילא  יבצ  "ברכייט , בוקרק Cracowערת

אתפירח45156. ןאמפילאלופלפ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "וןב  ואנה Hanauעת

אתפירח45157. ףסויאלופלפ  ןב  "עלאוי  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ45158.  9 אתפירח -  ןתנאלופלפ  "התילגרמ , םילשורינשת

אבט45159. השמאלופלפ  ןב  קחצי  ןימינב  "זןמטכרט , קרבכשת ינב 

הרות45160. לש  השמהלופלפ  בקעי  ןב  המלש  ןמחנ  "הןאפשנירג , ןודנול Londonצרת

ךלמילא45161. ןהכהילופלפ  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "חןייטשניבור , םילשוריצרת

םידימתמה45162. תרבח  ירואיבו  "הץבוקילופלפ  לואירטנומלשת

דוד45163. לדגמ  הרות  "טץבוקילופלפ  קמעהנשת לדגמ 

תודהיו45164. ןרהאםזינימפ  השמ  ןב  םהרבא  "אטורניו , ביבאסשת לת 

אובא45165. לכימןפ  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

חכשת45166. ףסויןפ  בקעי  ןב  לאינד  "טףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

ךרד ה'45167. באזונפ  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

םיתמ45168. תומצע  השמיונפ  ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , טשת

תיבה45169. הילדגתונפ  ןב  םהרבא  "גןיטקיט , השרו Warsawמרת

םיכרכ45170.  15 ללפי -  סחניפסחנפ  "דיבסומ , םילשורישח

םהרבא45171. היבוטינפ  ןב  קחצי  םהרבא  "חןאמלרפ , ןדיק Kedainiaiפרת

םהרבא45172. םייחינפ  ןב  ילבא  םהרבא  דניירפנלז ,
באז "טריאמ  בובל Lvovלרת

םהרבא45173. ןהכהינפ  קחצי  םהרבא  "דרעדנאללאה , כשת

םהרבא45174. הנקלאינפ  םהרבא  ןב  ןויצ  ןב  "טאריפש , םילשוריעשת

דעומ45175. להא  קחציינפ  ןב  םהרבא  "טיביתנע , םילשוריישת

ןרהא45176. המלשינפ  ןב  ןרהא  "ווייליראמא , יקינולש Salonikaנקת

םיקולא45177. לארשיינפ  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

והילא45178. בקעיינפ  םהרבא  ןב  והילא  "היקסבושרוה , Drogobychמרת ץיבוהורד '

םידעומלו45179. םיארונ  םימיל  תושרד  םירפא -  םייחינפ  יכדרמ  ןב  םירפא  "זרבולוקוס , ביבאכשת לת 

םיכרכ45180.  3 םירפא -  יבצינפ  הדוהי  ןב  םירפא  עשוהי  - ךאבמוב , "כ שת
"ה ביבא Tel Avivלשת לת 

םיכרכ45181.  2 תופסות > - םע   > םירפא יבצינפ  הדוהי  ןב  םירפא  עשוהי  "דךאבמוב , קרבסשת ינב 

אטוז45182. ירא ' ןבינפ  ביל  הירא  וריבודרוק , - רני ' צרוט
ףרודסמרהליות"פםהרבא

Wilherms

הירא45183. הדוהיינפ  הירא  "טוועל , םילשוריישת

הירא45184. ןבוארינפ  ןב  קחצי  ןרהא  "ליקסנלסז , שת

הירא45185. קסיוואקלאוומינפ  הירא  "גיולה , אנליולרת



הירא45186. יולהינפ  רזעלא  ןב  שוביל  הירא  "זץיוורוה , הלשימרפ Przemyslלרת

הירא45187. יכדרמינפ  ןב  ביל  הירא  "ההפי , השרו Warsawנרת

הירא45188. המלשינפ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

הירא45189. ליוונאזינפ  לאומש  ןב  ביל  הירא  "דכ"ץ , הוקלוז Zholkvaיקת

הירא45190. השמינפ  ןב  ביל  הירא  "זכ"ץ , רובד Nowyמקת יבונ 
Dwor

הירא45191. שבילינפ  הירא  "הזנאג , הלשימרפ Przemyslנרת

ןיפילח45192. הקזח , רטש , ףסכ , ןינק  הירא -  - ינפ  םייחב תרחבו  תונוממ  ינינעל  ללוכ 
םהרבא "סןיטקיט , קרבשת ינב 

ןיבוריע45193. הירא -  ףסוהיינפ  םייח  ןב  ביל  הירא  "ג , "זבלר דווקילעשת

םיכרכ45194.  2 הירא -  םייחינפ  ןב  ביל  הירא  "עיולסרב , םילשורישת

םיכרכ45195.  3 הירא -  השמינפ  ןב  ביל  הירא  "אץניצ , השרונרת

ןימינב45196. רזעילאינפ  ןב  ןימינב  סחנפ  "בפמאפ , םילשוריעשת

םיכרכ45197.  3 ןימינב -  ןועמשינפ  ןב  ןימינב  הדוהי  "פןייפ , שת

ותכלהכ45198. םילוח  רוקיב  ךורב -  ךורבינפ  "הגרבדלוג , םילשורימשת

הכלהב45199. תולבא  ךורב -  ןימינבינפ  םייח  "וגרבדלוג , םילשורימשת

דוד45200. המלשינפ  ןב  דוד  "דופאפ , םילשוריפרת

דוד45201. לאפרינפ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  ונרוויל Livornoנקת

ללש45202. יראוצ  דוד , לאפרינפ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  םילשוריישת

קשמד45203. קחציינפ  רזעילא  "ורעביג , משת

יחה45204. יראה ' ףסויינפ  ןב  ביל  הירא  םייח  "בגרובנטור , השרו Warsawסרת

.45205< השדח הרודהמ   > יחה יראה ' ףסויינפ  ןב  ביל  הירא  םייח  "בגרובנטור , השרו Warsawסרת

תיבה45206. קחציינפ  ןב  םהרבא  "טיביתנע , ונרוויל Livornoרת

הכוס פ"א פ"ב45207. תיבה -  לאומשינפ  ןב  לאינד  םהרבא  "חשריה , דודשאעשת

םיכרכ45208.  2 תיבה -  לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "בםרמע , קרב Bene Berakעשת ינב 

רודה45209. ןהכהינפ  השמ  "בןאמרווקיל , ופי Jaffaפרת

םיקוספה45210. ןיינמ  ינמיס  המחה -  ףסויינפ  בקעי  ןב  השמ  "וןייבלג , תיליעעשת ןיעידומ 

יולה45211. גילזינפ  ןב  עשוהי  סחנפ  ןגיובנלניצק ,
"בןבואר םילשוריסשת

חבזמה45212. לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "חםרמע , קרבסשת ינב 

אעיצמ45213. אבב  חרזמה -  השדחהינפ  ןורבח  "טתבישי  םילשוריעשת

םימה45214. יכדרמינפ  השמ  "ורגעטש , קרבמשת ינב 

םיכרכ45215.  3 םימה -  ןהכהינפ  ילתפנ  ןב  לאומש  "חץראווש , משת

ךלמה45216. השמינפ  ןב  ןושרג  "גןרטש , קרבנשת ינב 

הכונח45217. הרונמה -  ןיטרטסינפ  תיבל  "וםיקידצ  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

הכונח45218. הרונמה -  ריאמינפ  "פןויח , קרבשת ינב 

םיכרכ45219.  2 הרונמה -  ןתנויינפ  לואש  "דטרוגניו , םילשורישח

הכוס45220. הכוסה -  לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "הםרמע , קרבעשת ינב 

תוירוה45221. הדעה -  לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "וםרמע , קרבעשת ינב 



ןיבוריע45222. ריעה -  לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "הםרמע , קרבסשת ינב 

תבשה45223. לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "בםרמע , קרבעשת ינב 

תובורעת45224. בלחב , רשב  ןחלושה -  רלדניסינפ  לאפר  "הןידס , םילשוריעשת

םיכרכ45225.  3 ןחלושה -  לאפרינפ  "אןידס , םילשוריעשת

םיכרכ45226.  4 ןחלשה -  בקעיינפ  ןב  לאינד  סחנפ  "אןמטיו , קרבסשת ינב 

ןקז45227. דודינפ  ןב  סחנפ  "ביבלש , פשת

םייח45228. ןמלזינפ  המלש  ןב  סחניפ  םייח  אירול ,
"זיבצ בוקרטויפ Piotrkowצרת

םייח45229. סחנפינפ  ןב  לארשי  םייח  ןאמרמיצ ,
"חבקעי ביבא Tel Avivישת לת 

םייח45230. היראינפ  םהרבא  ןב  "גסחנפ  בושטידרב Berdichevסרת

גרבנייש45231. סחנפ  םייח  יבר  לש  ורכזל  םייח -  ןורכזינפ  "פרפס  םילשורישת

םיכרכ45232.  2 םייח -  בקעיינפ  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ רימזיא Izmirמרת

המח45233. בילינפ  םייח  ןב  השמ  "עןאמלוש , קצולס SlutsKרת

המחה45234. שודיק  רדס  המח -  בקעיינפ  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"טםחנמ םילשוריסשת

המח45235. השמינפ  "דהאולח , דודשאשח

דסח45236. םולשינפ  ןב  סחניפ  "חרלדא , בונרו Vranov Nadצרת
Top

.45237< השדח הרודהמ   > דסח םולשינפ  ןב  סחניפ  "ארלדא , םילשוריעשת

םיכרכ45238.  3 הרהט -  םחנמינפ  בקעי  ןב  לאיחי  "חרמורבסקופ , שמשעשת תיב 

הדנ45239. רהוט -  לאפרינפ  הדוהי  ןב  הירא  "חםרמע , קרבסשת ינב 

תובותכ45240. הדוהי -  קחציינפ  ןב  הדוהי  - ץיבוקציא , "ל רת
"ב הנליו Vilnaלרת

עישוהי45241. שובייפינפ  םלושמ  ןב  קלאפ  עשוהי  "ברוש , הוקלוז Zholkvaקת

םיכרכ45242.  2 "ת > - וש  > עשוהי אקארקמינפ  ףסוי  ןב  "העשוהי  םדרטשמאעת
Amsterdam

םיכרכ45243.  5 המכחה > - רוא  תאצוה   > עשוהי שריהינפ  יבצ  ןב  קלאפ  עשוהי  "חבקעי  םילשורינשת

םיכרכ45244.  4 עשוהי -  שריהינפ  יבצ  ןב  קלאפ  עשוהי  "בבקעי  ןימד Frankfיקת טרופקנרפ 

םיכרכ45245.  2 םלשה > -  > עשוהי שריהינפ  יבצ  ןב  קלאפ  עשוהי  "עבקעי  שת

.45246< די בתכ   > יעיבר קלח  עשוהי  שריהינפ  יבצ  ןב  קלאפ  עשוהי  דיבקעי  דיבתכ  בתכ 

בוט45247. םוי  היראינפ  "אםרמע , קרבעשת ינב 

םיכרכ45248.  3 בוט -  םוי  םחנמינפ  בקעי  ןב  לאיחי  "חרמורבסקופ , שמשעשת תיב 

ףסוי45249. יבצינפ  רטלא  ןב  ףסוי  "גורויפ , השרו Warsawערת

ףסוי45250. םייחינפ  ןב  ףסוי  היעשי  ילומירטנופ ,
"מןימינב רימזיא Izmirרת

ףסוי45251. לאיחיינפ  ןב  םייח  ףסוי  ץיבוקסומ ,
"טלכימ נשת

םיכרכ45252.  9 ףסוי -  ןתנינפ  ןב  ישי  ףסוי  "חןייר , קרבלשת ינב 

םיכרכ45253.  2 ףסוי -  ילתפנינפ  ןב  אפיל  היננח  ףסוי  שלזיימ ,
"זץריה בובלרת  Lvov

םיכרכ45254.  2 ףסוי -  ראבו  ףסוי  ףסויינפ  "פיררה , "דשת מח



לאקזחי45255. בתכנ ע"י ר'ינפ   ) לאקזחי ןייטשניול ,
יקסנילג ז"ל) "סןמחנ  םילשורישת

בקעי45256. יבצינפ  לארשי  ןב  בקעי  "טןייטשרוב , השרו Warsawמרת

קחצי45257. םהרבאינפ  ןב  קחצי  "אתויח , בוקרק Cracowנש

קחצי45258. יכדרמינפ  ןב  קחצי  םהרבא  רגרבנייוו ,
"בעשוהי נרת

קחצי45259. היעשיינפ  ןב  קיזייא  קחצי  "ד , "טרהב הנליו Vilnaסרת

קחצי45260. קחציינפ  "גסיסנארפ , יקינולש Salonikaקת

קחצי45261. ןהכהינפ  ןמלז  המלש  ןב  "הקחצי  בובל Lvovנקת

קחצי45262. השמינפ  ףסוי  ןב  קחצי  "הףירח , בלסורי Jaroslawסרת

קחצי45263. ריאמינפ  דוד  ןב  קחצי  םהרבא  "חסאבוזד , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ45264.  2 קחצי -  ןהכהינפ  קחצי  םהרבא  "טרדנלוה , לשת

םיכרכ45265.  2 קחצי -  לאומשינפ  ןב  יכדרמ  היקזח  ןאסאב ,
"דםייח הבוטנמ Mantuaקת

םיכרכ45266.  6 קחצי -  השמינפ  ןב  קחצי  - איפעלובא , "א לרת
"ג הבוצ Aleppoסרת םרא 

םיכרכ45267.  5 השדח > - הרודהמ   > קחצי השמינפ  ןב  קחצי  "חאיפעלובא , םילשוריעשת

יברבר45268. יפא  קחצי  םהרבאינפ  ןב  קחצי  "זתויח , םילשורינשת

אטוז45269. קחצי  בונאימינפ  דוד  ןב  "אקחצי  םדרטשמאצת
Amsterdam

םיכרכ45270.  5 לארשי -  קחציינפ  לארשי  ןב  ןתנוי  "דןיטשרג , קרבעשת ינב 

הנבל45271. לישעהינפ  עשוהי  "זבובל , םילשוריעשת

יול45272. םחנמינפ  םהרבא  ןב  ףסוי  ילתפנ  דניירפ ,
"דיולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

ריאמ45273. ףסויינפ  ןנחלא  "וןמצרה , םילשורילשת

ריאמ45274. והיעשיינפ  ןב  ריאמ  "טץיבובא , םילשורינשת

םיכרכ45275.  3 ןיבמ -  ןהכהינפ  לכימ  לאיחי  ןב  לאנתנ  - דירפ , "ג ערת
"ד ערת

םיכרכ45276.  2 ןיבמ -  בקעיינפ  ןב  קחצי  רוכב  - וראבאנ , "א עקת
"ו יקינולש Salonikaפקת

הרותה45277. לע  ןיבמ  ןהכהינפ  לכימ  לאיחי  ןב  לאנתנ  "זדירפ , ססגרב Beregovoפרת

םיכרכ45278.  6 ךלמ -  סחנפינפ  ךלמילא  "עבילטוג , קרבשת ינב 

םיכרכ45279.  6 םחנמ -  םהרבאינפ  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"חיכדרמ םילשורילשת

םיכרכ45280.  2 יכדרמ -  הדוהיינפ  יכדרמ  "בןינקו , םילשוריעשת

השמ45281. קיזייאינפ  עשוהי  ןב  השמ  "באריפש , הנליו Vilnaלרת

השמ45282. ןהכהינפ  היעשי  ןב  השמ  "וכ"ץ , ףרודסמרהליועת
Wilherms

השמ45283. ןאוולקמינפ  סחניפ  ןב  - השמ  "ח עקת
"ג ץרוק Koretsפקת

השמ45284. לכימינפ  לאיחי  ןב  םיקילא  "זרגניזלש , םילשורינשת

השמ45285. בקעיינפ  ןב  השמ  םייח  ןמרביל ,
( ףסאמה "ח( "דמשת בח רפכ 

השמ45286. לואשינפ  ןב  השמ  "זןהכה , םילשורינשת



םיערז45287. ימלשורי  השמ -  המלשינפ  ןב  השמ  ביבח , "דןבא  םילשורינשת

השמ45288. לאיחיינפ  ןב  השמ  "דהכלמ , דולשח

השמ45289. השמינפ  "זןהכ , םילשורימשת

השמ45290. בילינפ  השמ  וגקישריילב ,

השמ45291. ןבינפ  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"דןימינב ,צרת םלשורי

השמ45292. לאומשינפ  ןב  השמ  "פדנרב , םילשורישת

השמ45293. המלשינפ  ןב  השמ  "הגאבסא , "דעשת מח

םיכרכ45294.  2 השמ -  רכששיינפ  ןב  השמ  "אהפי , ןילבול Lublinמת

םיכרכ45295.  3 השמ -  םיסנינפ  ןב  השמ  - יתשינבנב , "ט כת
"ט אטשוק Istanbulעת

םיכרכ45296.  2 השמ -  תובישיינפ  ינבל  הרות  ישודיח  "גץבוק  םילשוריישת

הנשמ45297. ןבינפ  השנמ  ןיילק , םחנמ -  סחנפ  רתלא ,
באז "הרזעילא  ןילקורבסשת

םילהת45298. רפס  לביפינפ  "גרצלמ , םילשורימשת

םירדנ45299. יבצ -  םחנמינפ  ןב  שריה  יבצ  "דדירפטוג , הלשימרפ Przemyslערת

ריזנ45300. לע  "ש  ארה שוריפ  תמלשה  יבצ -  "ש)ינפ  אר  ) לאיחי ןב  "ערשא  הלשימרפ Przemyslרת

הבר45301. ףסויינפ  ןב  השנמ  לארשי , - "חןב םדרטשמאפש
Amsterdam

לואש45302. הדוהיינפ  אבא  ןב  לואש  אבא  "חדאדח , הבר Djerbaשת ג'

תבש45303. םהרבאינפ  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"ביכדרמ םילשוריסשת

תבש45304. השמינפ  ןב  והיעשי  םהרבא  "הדרגוניו , קרבעשת ינב 

תבש45305. םהרבאינפ  ןב  בקעי  אריפש ,

םיכרכ45306.  3 תבש -  ןהכהינפ  היעשי  ןב  המלש  ףסוי  "דקילג , םילשוריסשת

םיכרכ45307.  2 תבש -  שוניבינפ  ןימינב  ןב  הירא  באז  "ורניבר , טשת ' , םילשורי ביבא -  לת 

הלבקנ45308. תבש  לארשיינפ  םהרבא  "גרירש , םילשוריסשת

הלבקנ45309. תבש  לאומשינפ  "ביקסנאדאב , "דפשת מח

המלש45310. ףסויינפ  ןב  המלש  "זוייליראמא , יקינולש Salonikaעת

םיכרכ45311.  6 המלש -  ףסויינפ  ןב  המלש  "טדירפצנאג , םילשורינשת

קחצילאינפ45312. ןב  לאומש  הימחנ  "טץיבוביל , םילשוריפרת

םינפ45313. לא  ןהכהםינפ  םייח  המלש  "חרניבא , םילשוריסשת

םינפ45314. לא  ןושמשםינפ  ןב  קחצי  "סגרובזניג , תובוחרשת

טפשמב45315. םייחםינפ  ןב  ףסוי  היעשי  ילומירטנופ ,
"גןימינב רימזיא Izmirלרת

םינפב45316. םייחםינפ  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "חןמרהא , קרבנשת ינב 

תיבה45317. הידבועםינפ  ןב  דוד  "חילפרוא , "דעשת מח

תושדח45318. םייחםינפ  םהרבא  ןב  קחצי  "אןורושי , היצנו Veniceית

.45319( תישארב  ) א שדחה - >  > תופי יולהםינפ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "עץיוורוה , קרבשת ינב 

םיכרכ45320.  6 תופי -  יולהםינפ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  - ץיוורוה , "ז צרת
"א ןידרונילק Kleinwardeשת



םיכרכ45321.  5 רושימ > - תאצוה   > תופי יולהםינפ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "נץיוורוה , קרבשת ינב 

םיכרכ45322.  6 תישארב - )  ) א ראובמהו > םלשה   > תופי יולהםינפ  שריה  יבצ  ןב  סחניפ  "חץיוורוה , םילשוריסשת

הרותל45323. ןקזהםינפ  "ר  "אומדאה םילשוריפשת

תוריאמ45324. תוריאמםינפ  םינפ  תבישי  "חץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ45325.  13 תוריאמ -  קחציםינפ  ןב  ריאמ  "ג,טאטשנזייא , צקת ], באקלידס

םיכרכ45326.  2 תוריאמ -  םייחםינפ  רזעלא  ןב  ףסוי  ריאמ  "הןיקטאק , השרו Warsawנרת

םיכרכ45327.  2 השדח > - הרודהמ   > תוריאמ םייחםינפ  רזעלא  ןב  ףסוי  ריאמ  "דןיקטאק , םילשורינשת

םיכרכ45328.  2 השדח > - הרודהמ   > תוריאמ קחציםינפ  ןב  ריאמ  "גטאטשנזייא , םילשוריעשת

תוריבסמ45329. םהרבאםינפ  "וןאמסעטאג , ןילקורבכשת

תוריבסמ45330. לבייפםינפ  עשוהי  היקזחי  םימואת , - לקנרפ
הנוי "הןב  ןילרב Berlinעת

תוריבסמ45331. ןועמשםינפ  ןב  השמ  "גשרטשניימ , גרפ Pragueנת

םיכרכ45332.  9 תוריבסמ -  ןויצםינפ  ןב  "חאריפש , רפססשת תירק 

תוקחוש45333. לאומשםינפ  ןב  בייל  הדוהי  "וסרילק , םילשוריסשת

הכלהה45334. ןועמשתוימינפ  "דןיבור , "דשח מח

א45335. הכלהה -  ןועמשתוימינפ  םולש , "וןב  הדוהיעשת רוא 

םיכרכ45336.  9 רהוזה -  שורפ  םע  "ך  נתה ןועמשתוימינפ  םולש , "וןב  הדוהיעשת רוא 

םיכרכ45337.  2 הרקי -  לאיזועהנינפ  "וםת , ןיעהעשת שאר 

תובא45338. םהרבאינינפ  ץניפ ,)  ) "ורימא "דנשת מח

תובא45339. יקרפל  תובא  םייחינינפ  ףסוי  ןב  המלש  טנמיד ,)  ) "טימולהי ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ45340.  2 "ע -  יבא דועסמינינפ  ןב  בקעי  "באריצחיבא , םילשוריעשת

םיכרכ45341.  4 בקעי -  ריבא  דועסמינינפ  ןב  בקעי  "זאריצחיבא , םילשוריסשת

םהרבא45342. חלאצינינפ  ןב  םהרבא  "דןהכ , םילשוריעשת

והילא45343. םהרבא  והילאינינפ  םהרבא  "בןיקטאלפ , עשת

הדגא45344. סחנפינינפ  ןב  "בהנוי  םילשורימשת

םיכרכ45345.  2 "ל -  זח תודגא  דודינינפ  ןב  יבצ  ילתפנ  "הןמדורב , קרבסשת ינב 

א45346. רוא -  דודינינפ  םהרבא  ןב  ןמחנ  "גםלעהליוו , ולואפעשת טנס 

םיכרכ45347.  2 רוא -  השמינינפ  ןב  םייח  רטע , "סןבא  םילשורישת

םיכרכ45348.  4 רוא -  ריאמינינפ  "ויול , ןולקשאעשת

םייחה45349. רוא  קחציינינפ  "זםיענ , םילשוריעשת

והילא45350. והילאינינפ  "פןייד , םילשורישת

םיכרכ45351.  2 םירפא -  רדנסכלאינינפ  ןב  לשיפ  לאירתכ  שרוכט ,
והילדג "זרדנס  ביבאלשת לת 

םיכרכ45352.  4 םירפא -  ןושרגינינפ  ןב  םירפא  "טןמלרפ , תיליעעשת ןיעידומ 

שא45353. אגרשינינפ  רזעילא  "אגרבנטור , םילשוריעשת

םיכרכ45354.  2 שא -  ןהכהינינפ  ןועמש  רזעלא  הוקתדלפנרוק , חתפ 

רשא45355. םהרבאינינפ  ןב  רשא  "אםיובנזור , ביבאכשת לת 

רשא45356. רשאינינפ  "טןמיירפ , םילשורינשת

םיתעל45357. הניב  םירפאינינפ  ןב  הירזע  "אוגיפ , ביבאכשת לת 



םיכרכ45358.  3 והישאי -  ירבד  םייחינינפ  ןב  ףסוי  והישאי  "זוטניפ , דודשאסשת

םיכרכ45359.  3 דוד -  ןידארינינפ  תבישי  "חץבוק  הינתנעשת

לאינד45360. ןרהאינינפ  "גלאינד , דודשאסשת

לאינד45361. לאינדינינפ  "גינבלפ , םילשוריסשת

העד45362. לאקזחיינינפ  "זרגנירב , קרבעשת ינב 

םיכרכ45363.  2 תעד -  ריאמינינפ  והילא  "דךולב , ףילקיונשת

"ש45364. אה ןרהאינינפ  ןועמש  "זץיבוקשרה , םילשוריסשת

רצואה45365. באזינינפ  רשא  "זסייוו , דודשאסשת

םיכרכ45366.  2 םייחה -  רואה  קחציינינפ  "דםיענ , םילשורישח

תדה45367. והירמשינינפ  ןב  ףסוי  "חםיובלפא , ,צרת בונישיק

הארוה45368. חנינינפ  "זגרבסדנל , םילשורינשת

רהזה45369. קחציינינפ  ןב  לאומש  הימחנ  "אץיבוביל , םילשוריצרת

הרותה45370. לע  שודקה -  רהוזה  ללהינינפ  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

תומילשה45371. ינינפ  המכחה -  דודינינפ  ןב  לאימחרי  - ןאמלוש , "ח צרת
"ד םילשוריכשת קסניפ - 

םיכרכ45372.  4 תודיסחה -  הרותהינינפ  "זינינפ  םילשורינשת

םיכרכ45373.  4 םימיה -  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ45374.  3 רתכה -  יבצינינפ  ילתפנ  "זבילטוג , "דמשת בח רפכ 

.45375< תובחרה  > תוכוסו םידעומ  הכלה  ךורבינינפ  ןמלז  ןב  רזעילא  "גדמלמ , הכרבעשת רה 

םיכרכ45376.  18 הכלה -  ךורבינינפ  ןמלז  ןב  רזעילא  "גדמלמ , הכרבנשת רה 

םיכרכ45377.  2 שרדמה -  ףסויינינפ  ןרהא  "זלזרב , םילשורינשת

םידעומה45378. סחנפינינפ  "דרגרבנייש , קרבשח ינב 

םיכרכ45379.  5 םידעומה -  םהרבאינינפ  "דןויחוא , "דשח מח

םיכרכ45380.  2 "ם -  יבלמה ןרהאינינפ  "גןמרדניק , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ45381.  2 אתכסמה -  הימחנינינפ  "סץרה , קרבשת ינב 

חספה45382. דודינינפ  ןרהא  "אטנוד , קרבעשת ינב 

םיכרכ45383.  20 השרפה -  "סץבוקינינפ  דודשאשת

תוצקה45384. ףסויינינפ  ןב  ביל  הירא  "זןהכה , םילשוריסשת

"ה45385. יארה לאקזחיינינפ  ןב  השמ  "חלאירוצ , ןויצלסשת ןושאר 

"ת45386. הע יטאנקירה  ,ינינפ  יטאנאקיר ללה -  השמ  ןיקצלק ,
ןימינב ןב  "דםחנמ  "דשח מח

םיכרכ45387.  2 ונאפמ -  "ע  מרה היכרבינינפ  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "דונאפ , םילשוריסשת

םיכרכ45388.  2 עובשה -  סחנפינינפ  "ברגרבנייש , קרבפשת ינב 

תבשה45389. ןועמשינינפ  םעונ  "אןהכה , דנלירמסשת יטיס  ןשוא 

םיכרכ45390.  2 "ה -  לשה יולהינינפ  םהרבא  ןב  היעשי  "דץיוורוה , הפיחעשת

ב45391. תומילשה -  דודינינפ  ןב  לאימחרי  "חןאמלוש , צרת ]Pinsk

הרותה45392. דדועינינפ  "זיאלשמ , ןולוחסשת

הרותה45393. דודינינפ  "בדדח , עבשעשת ראב 

םיכרכ45394.  5 הרותה -  הרותהינינפ  "זינינפ  םילשורינשת

ןישודק45395. ןיטיג , דומלתה -  לאויינינפ  ןועמש  "חךארב , קרבסשת ינב 



ןטק45396. דעומ  ר"ה , דומלתה -  ראמטאסינינפ  ידיסחד  דומלתה  ןינק  "ותרבח  קרבסשת ינב 

שרדמהו45397. דומלתה  יולהינינפ  אנכש  םולש  ןב  דוד  - ןאמרדל , "ז שת
"ח ,שת סרייא סונאוב 

אינתה45398. קחציינינפ  יול  "גגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

רהוז45399. לאומשינינפ  השמ  ןב  הירא  "אאריפש , םילשוריעשת

םיכרכ45400.  5 םייח -  יקוח  ןרהאינינפ  ןב  םייח  םהרבא  "פהטאר , קרבשת ינב 

ןשוח45401. ןועמשינינפ  "חירוגזא , םילשוריעשת

םייח45402. ינינפ 
דלפננוז םייח  ףסוי  רמ ' םיטוקיל 

"ל "חצז ןודנולנשת

םייח45403. םייחינינפ  "הלטיבא , עשת

ןח45404. המלשינינפ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

ןח45405. יולהינינפ  בקעי  ןב  סחנפ  "דץישפיל , קרוישח ינ ו 

הכונח45406. - ינינפ  םהרבא ןב  םולש  ףסוי  בישילא ,
ןהכה המלש  ןב  ןויצ  ןב  "אקוק , םילשוריעשת

םיכרכ45407.  2 רהוט -  םשינינפ  "חםוליעב  "דעשת מח

ןישודיק45408. הדוהי -  ףסויינינפ  אביקע  ןב  ביל  הדוהי  "ושיפסיו , קרבנשת ינב 

דעומהו45409. בוט  םוי  ,ינינפ  רמתיא רודגיבא -  ריאמ  קוטשנייו ,
דוד "דיכדרמ  םילשורישח

ףסוי45410. המלשינינפ  ןב  םימחר  "טדדח , דעלאעשת

םיכרכ45411.  2 ףסוי -  קחציינינפ  ףסוי  "דןמלרפ , ןודנולעשת

לאקזחי45412. יולהינינפ  השמ  לארשי  ןב  לאקזחי  "חלדנמ , דודשאסשת

םי45413. לכימינינפ  לאיחי  "גרעגאלש , לואריטנומנשת

םי45414. םהרבאינינפ  ןב  לכימ  לאיחי  ירחארגאלש , "ח  טספדוב Budapestשת

קחצי45415. והילאינינפ  ןב  קחצי  "טןהכ , קרבעשת ינב 

םינתיאה45416. חרי  ךונחינינפ  המלש  "ערנרו , םילשורישת

השמ45417. חמשי  - ינינפ  שריה יבצ  ןב  השמ  םיובלטייט ,
( טקלמ  ) לאוי "דםיובלטייט , שח

היעשי45418. אביקעינינפ  והיעשי  םילשורייקסבשירק ,

לארשי45419. בקעיינינפ  לארשי  "אגרבניו , םילשורימשת

לארשי45420. םנובינינפ  ןב  לארשי , "זגיסיוט , םילשורינשת

ןהכ45421. סחנפינינפ  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ45422.  2 קחצי -  יול  קחציינינפ  יול  "הןוסרואינש , סשת

רסומ45423. םשינינפ  "פםוליעב  "דשת מח

הבשחמ45424. הבשחמינינפ  "זינינפ  "דעשת מח

םיכרכ45425.  2 לאכימ -  ריאמינינפ  ןב  לאכימ  "דןזח , םילשוריעשת

םיכרכ45426.  3 םחנמ -  קחציינינפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , עשת

םיליהת45427. ארקמ -  ןנחויינינפ  "דןמסטש , םילשוריעשת

השמ45428. לארשיינינפ  ןב  השמ  סאילופ ,

םיכרכ45429.  10 השמ -  םוחנינינפ  סחנפ  ןב  השמ  "ברגרובמה , שמשפשת תיב 

יולה45430. רמשמ  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 



דג45431. אב  ילחנ  ףסויינינפ  דג , "טאב  הוקתעשת חתפ 

דעומלו45432. גחל  המחנ  המחנינינפ  "דץיבוניבר , ביבאשח לת 

שפנ45433. ףסויינינפ  לבוי  "הךילטנדרוא , קרבנשת ינב 

םיכרכ45434.  3 תויגוס -  ריאמינינפ  לארשי  ןב  השמ  בקעי  "דןיקרוש , דווקילעשת

הרותה45435. לע  ייחב  וניברו  ונרופס  ריאמינינפ  בקעי  "וםיובנזור , םילשוריסשת

םידוד45436. תע  יולרעינינפ  "ותיב  םילשורינשת

םיכרכ45437.  3 עובשה -  תשרפ  רשאינינפ  יקסלבוק ,

םיכרכ45438.  2 םדק -  ןרהאינינפ  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשורינשת

שדוק45439. םשינינפ  "וםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ45440.  3 בילאק > -  > םחנמ לוק  לאיחיינינפ  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זבואט , קרבנשת ינב 

ירזע45441. יבאה  וניבר  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ45442.  4 םייחה -  רואה  וניבר  השמינינפ  ןב  םייח  רטע , "זןבא  עשת

"ז45443. ירגה וניבר  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "טרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ45444.  2 בקעי -  תולהקה  וניבר  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ורגניזלוש , קרבמשת ינב 

םיכרכ45445.  2 לאקזחי -  וניבר  יולהינינפ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבנשת ינב 

חבש45446. המלשינינפ  "אןמזיו , דודשאעשת

חבש45447. סינאמינינפ  םייח  ןב  ןמלז  רואינש  סדרפ ,
"דיולה קרבעשת ינב 

תוכרב45448. עבש  - ינינפ  םהרבא ןב  םולש  ףסוי  בישילא ,
ןהכה המלש  ןב  ןויצ  ןב  "זקוק , םילשוריסשת

ןועמש45449. דודינינפ  ןב  ןועמש  ןולקשאהעשתרמע ,

םיכרכ45450.  7 ןועמש -  ןועמשינינפ  "וןהכ , דודשאעשת

תמא45451. תפש  הדוהיינינפ  בקעי  ןב  ריאמ  "טיריאמ , םילשורינשת

העדות45452. לואשינינפ  םהרבא  ץניפ ,) , ) "ארימא "דסשת מח

םיכרכ45453.  2 הרות -  )ינינפ  טקילו ךרע   ) ןמלז רואינש  "השטייד , םילשוריסשת

םיכרכ45454.  2 הרות -  "סץבוקינינפ  יכאלמשת תירק 

םיכרכ45455.  2 הרות -  םייחינינפ  ףסוי  ןב  המלש  טנמיד ,)  ) "זימולהי ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ45456.  2 הרות -  ארזעינינפ  "חןוטיס , םילשוריעשת

הליפת45457. - ינינפ  םהרבא ןב  םולש  ףסוי  בישילא ,
ןהכה המלש  ןב  ןויצ  ןב  "טקוק , םילשוריסשת

םיכרכ45458.  2 הליפת -  לאירבגינינפ  ןב  ילתפנ  לארשי  "וסיורק , קרבעשת ינב 

תישארב45459. ןתנוי -  םוגרת  השמינינפ  ןב  ריאמ  "ברירפש , אתאפשת תירק 

םיכרכ45460.  6 תובושת -  תובושתינינפ  "דינינפ  םילשורישח

ןהכ45461. הארמ  ןהכהםינינפ -  ילתפנ  ןב  רעב  רכששי  "ככ"ץ , םילשורישת

עטנםינינפ45462. ןתנ  ןב  ןתנוהי  "אץישבייא , ןוטסזלטעשת

אנהכםינינפ45463. הנינפ  תינברה  רכזל  ןורכז  ץבוק 
"פאריפש םילשורישת

םיידיסח45464. םירופיס  ףסוא  )םינינפ -  ךרוע  ) היבוט "פןמציל , "דשת בח רה  תלחנ 

תומש45465. םולשםינינפ -  ןב  ףסוי  "גרגרב , םילשוריעשת

םירבד45466. רבדמב , ארקיו , ץפח -  ינבאו  המלשםינינפ  "היזנכשא , ביבאנשת לת 

תוילגרמו45467. השמםינינפ  ןב  ןבואר  "ותוילגרמ , םילשוריסשת



םיכרכ45468.  9 םינויצו -  קודצםינינפ  המלש  ןב  ףסוי  "דןמפוה , תילעשח ןיעדומ 

םירקי45469. ריאמםינינפ  והיעשי  ןב  והילדג  - ןוטסרבליס , "ה ערת
"ו ערת

United תירבה תוצרא 
S

םירקי45470. ןרהאםינינפ  דוד  "צץיבנשיו , םילשורירת

םירקי45471. באזםינינפ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "בןהכ , ביבא Tel Avivישת לת 

םירקי45472. לארשיםינינפ  ילודגו  ינואגמ  םירמא  "וטקל  ביבא Tel Avivטשת לת 

םירקי45473. לאיחיםינינפ  םהרבא  "ורגרבמל , קרבנשת ינב 

םירקי45474. והילאםינינפ  ןב  ןועמש  םייח  "חעיבר , תיליעעשת רתיב 

םירקי45475. יולהםינינפ  בקעי  ןב  םהרבא  "דרדוהמ , םילשורישח

םיכרכ45476.  3 םירקי -  יבצםינינפ  ריאמ  ןב  לאלצב  ןועמש  "אןאמיינ , טספדוב Budapestשת

םיכרכ45477.  4 םירקי -  היראםינינפ  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"ויולה םילשוריכשת

שדחה45478. םירקי  יבצםינינפ  ריאמ  ןב  לאלצב  ןועמש  "הןאמיינ , בוקרק Cracowפרת

תבש45479. גנוע  םירקי  "זםיטוקילםינינפ  ביבא Tel Avivישת לת 

םירבד45480. ירזע -  אובי  ןיאמ  תבשה  ןחלושל  לאירזעםינינפ  ןב  השמ  הדוהי  "טץיבונורהא , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ45481.  7 אשרדמ -  יבמ  בדםינינפ  ןב  ביל  םייח  "טןייטשנזייא , םילשוריסשת

שורדה45482. תורפסמ  רבםינינפ  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"זיולה קרוי New Yorkצרת וינ 

םידעומהו45483. הרותה  לע  קחציםינינפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , קראפסשת אראב 

זפ45484. אמורפםינינפ  "דברהב , םילשורימח

הכלהה45485. ביניתנינפ  "זלאירבג , הירבטעשת

שדקמה45486. סחניפתנינפ  ןב  ףסוי  בקעי  רעלקניוו ,
"ההדוהי דווקילעשת

םיכרכ45487.  5 תבשה -  סחניפתנינפ  ןב  ףסוי  בקעי  רעלקניוו ,
"חהדוהי דווקילעשת

ןיליפתה45488. סחניפתנינפ  ןב  ףסוי  בקעי  רעלקניוו ,
"והדוהי דווקילעשת

א45489. תרקי -  םחנמתנינפ  ןועמש  ןב  לארשי  "דגרבדלוג , םילשורישח

ןויצ45490. והילאתנינפ  ןב  ללה  "טרמייהטרו , קרבסשת ינב 

.45491< השדח הרודהמ   > המלש בודסנפ  ןב  ןמלז  המלש  "חסניפ , םילשורינשת

םיכרכ45492.  2 המלש -  בודסנפ  ןב  ןמלז  המלש  - סניפ , "ע רת
"ז ,ישת םילשורי - אנליוו

ינומםיסנפ45493. "זרדנא , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ45494.  2 הברוחה - "  " ןידה תיב  קנארפסקנפ  ברה  "דןוכמ  םילשוריעשת

אטשוקב45495. ןידה  תיב  הליהקסקנפ  "טסקנפ  דולנשת

אנזופ45496. תלהק  לש  םירשכה  בדסקנפ  "זןורבא , םילשוריכשת

הנידמה45497. תוישארהסקנפ  תוליהקה  דעו  "ה.אטיל  ןילרב Berlinפרת

שודק45498. בקעי  יבר  לש  תולימה  לאנתנסקנפ  "ולטיבא , םילשוריעשת

סינותב45499. תיזגוטרופה  תידוהיה  הליהקה  הליהקסקנפ  "זסקנפ  דולנשת

םימושירהו45500. תונקתה  רודגיבאסקנפ  "מאנוא , םילשורישת

א45501. םלשורי -  יבצסקנפ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריפרת



היבחר45502. יבשות  לש  תובתכ  היבחרסקנפ  - .םילשורי  "ה צרת
"ז ,צרת םלשורי

זיירפנערהע45503. באז  יכדרמ  לש  םיפסכ  רשעמ  ייגסקנפ  "גרנבור , םילשוריסשת

םיבשחוממ45504. תובית  ישארו  ןוקירטונ  םשסקנפ  "דאלל  "דשח מח

קאטס45505. קאטס -  הליהקסקנפ  "דרפס  סרייאלשת סונאוב 

םיכרכ45506.  2 חותפ -  יולהסקנפ  באז  יבצ  ןב  סחניפ  "טטפאה , ,מרת קראיונ

ןילרב45507. תליהק  לואשסקנפ  שא , ףסוי -  "בלזיימ , םילשוריכשת

ךאטיינש45508. תליהק  ריאמסקנפ  "ברמייהסדליה , םילשורינשת

םיכרכ45509.  3 הנוריו -  להק  )סקנפ  רידהמ  ) בקעי "ןםיובנסקוב , ביבאשת לת 

םיכרכ45510.  2 "י -  שר ןועמשסקנפ  ןב  לאיחי  םהרבא  "אשטיוד , םילשוריפשת

לאומש45511. לש  םהרבאוסקנפ  ןב  דוד  "אםהרבא , םילשוריעשת

בלה45512. ןימינביסקנפ  השמ  "הןייטשנרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ45513.  8 "ה -  יארה ןמלזיסקנפ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"חןהכה םילשוריסשת

יקסלעבול45514. בושאמאט  תרקי -  הליהקתנפ  "חרפס  כשת

םיכרכ45515.  4 תרקי -  לאומשתנפ  םהרבא  "אםייהנפפ , קרבעשת ינב 

ךקוספ45516. יל  יבצקוספ  םייח  "בגינק , תיליענשת תרצנ 

םיכרכ45517.  17 ךקוספ -  יל  בקעיקוספ  ןב  ןועמש  סחנפ  "זץרפ , םילשוריעשת

ךמש45518. יל  בדקוספ  "וןזור , םילשוריכשת

ןוחטב45519. תונושיקוספ  שד Dejת"ש.תוליפת 

ןוחטב45520. םשיקוספ  דםוליעב  '' מח

הלואגה45521. םשיקוספ  "זםוליעב  "דעשת מח

תורפושו45522. תונורכז  תויכלמ  יכדרמיקוספ  ןועמש  "טןהכ , דעהסטייגסשת

"ל45523. חמרל דוחיי ]  ] יוויק יחיקוספ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ב( "דעשת מח

תבריק ה'45524. םשיקוספ  "אםוליעב  "דפשת מח

תיאבצהחספ45525. תונברה  "טטוקלי  םילשורישת

תוריחל45526. םיאצוי  "דחספ -  בח תדוגא  "ויריעצ  "דעשת בח רפכ 

ךאנאמלא45527. ףסויחספ  "אןוזנדירפ , - כשת New York קרוי וינ 

םילשורי45528. ימכח  תבשחמב  "והפוסאחספ  םילשורינשת

ןויצב45529. ןמלסחספ  ןב  ןויצ  ןב  "ויפצומ , םילשוריעשת

םיכרכ45530.  5 ידיסח -  םיחולשהחספ  "ודוגיא  "דסשת בח רפכ 

ב45531. םולשחספ י"ד -  תונכשמ  "חןוגרא  הוקתנשת חתפ 

הכלהכ45532. רואמחספ  "אןהכ , דודשאנשת

א45533. הכלהכ -  קחציחספ  ןב  ישיבא  םהרבא  "איול , קרבנשת ינב 

ותכלהכ45534. ריאמחספ  "זשילזיימ , קרבכשת ינב 

יתכלה45535. ךירדמ  םע  חספ  לש  הדגה  ותכלהכ -  ילתפנחספ  "סןינקעו , דולשת

ותכלהכ45536. הנויחספ  בד  "בטשקב , םילשוריפשת

השעמל45537. הכלה  חמשו -  רשכ  השמחספ  "חאיו , םילשוריעשת

.45538' הל "םחספ  אר "חןהכה , לאינתעסשת



.45539' הל דגחספ  ןב  לארה  "בריבד , הירנפשת

ייל45540. ריאמחספ  ןב  םייח  יאבג , - אטשוקש"ךןבא

ול45541. תכרצנה  הנכההו  גחה  תוהמ  ףסויחספ  "דיקצאלק , שח

.45542< השדח הרודהמ   > ןיבועמ לארשיחספ  ןב  םייח  "התשינבנב , תילעעשת ןיעדומ 

.45543< קחצי רכזו  ןידמע  תוהגה ר"י  םע   > ןיבועמ לארשיחספ  ןב  םייח  "זתשינבנב , תילענשת ןיעדומ 

םיכרכ45544.  2 ןיבועמ -  לארשיחספ  ןב  םייח  "אתשינבנב , םילשוריפשת

המ45545. םוש  לע  השמחספ  "ורכיילב , עבראעשת תירק 

ינש45546. קחציחספ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דנשת מח

קסריביסובונב45547. "ב  שת היראחספ  הדוהי  "גטומגלוו , ןודנולכשת

תועובש45548. רמועב , ל"ג  עשוהיחספ , "וןמטפש , ןודנולטשת

תועובש45549. עשוהיחספ , "זןמטפש , ןודנולטשת

אריעז45550. קחציאחספ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

תואריב45551. השמיספ  ןב  יבצ  "גוטאלפ , ןימד Frankמרת טרופקנרפ 

ןיעה45552. םשתיגלוכיספ  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

תדה45553. לש  המלשהיגולוכיספ  ןב  באז  השמ  "ההלוס , ,שת םילשורי

םייחה45554. יליבשב  ןרהאתועיספ  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורימשת

רמועספיספ45555. "דיולה , "דעשת בח רפכ 

םיקוחהו45556. םיינברה  ןידה  יתב  בדתקיספ  "וכ"ץ , םילשורילשת

.45557( אנהכ ברד   ) "חאתקיספ כרת .אנהכ  ברד  "חאתקיספ  קילכרת  Lyck

.45558< שוריפ םע   > אנהכ ברד  השמאתקיספ  אביקע  "ורבליס , תיליעעשת ןיעידומ 

אנהכ45559. ברד  ןרהאאתקיספ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת

םיכרכ45560.  2 םיובלדנמ > - תרודהמ   > אנהכ ברד  אנהכאתקיספ  ברד  "זאתקיספ  משת

אתרטוז45561. רזעילאאתקיספ  ןב  היצנו Veniceש"והיבוט 

יתבר45562. "גאתקיספ  נרת .יתבר  "גאתקיספ  השרו Warsawנרת

.45563< ישי ערז   > יתבר ןרהאאתקיספ  לאומש  "טןיבאר , קרבכשת ינב 

.45564< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > יתבר ןרהאאתקיספ  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "דישרדמ  שח

בקעיקספ45565. ןב  הירוא  "דוגרופרומ , "דשח מח

.45566< עבתנה רחא  הכילה  ןידב   > סנותקספ ימכח  "אדגנכ  ונרוויללקת  Livorno

ןיד45567. תיב  תונקתקספ  "אףסוא  משת

ןיד45568. תיב  ןידקספ  תיב  קספ  (Unghvar)1866.ץיבולאכימ 

רמא45569. יוללו  ותרשממ -  ישאר  בר  תרסה  ןינעב  ףסויקספ  יולה , םיסנ -  ןב  םהרבא  יולה ,
"גדידי םילשורינשת

ןיד45570. בילקספ  הירא  ןב  שריה  יבצ  "אןיוול , ןילרב Berlinנקת

ןיד45571. ריאמקספ  ןב  הדוהי  ,]ןומרג , "ס רת "ד[ מח

םיתמ45572. יחותנ  ןינעב  לארשי  ינבר  לש  ןיד  לארשיקספ  ינבר  לש  ןיד  "זקספ  םילשוריכשת

תינעת45573.  > ולאצניבורפ השמ  "ר  רהומכ ןואגה  קספ 
< םהרבאםירוכב ןב  השמ  "חולאצנבורפ , הבוטנמלש

םרחה45574. והימריקספ  ןב  לאומש  "זרניוו , גרוברטפנרת

קזח45575. בקעי  "ר  רהומכ םהרבאקספ  ןב  היקזח  לאפר  בקעי  קזח ,
"אלארשי היצנו Veniceכקת



ןהכ45576. דגנ   > האציניו ינואגמ  השלש  תאמ  השענ  קספ 
< השורג םינבראשנש  "ט.האיציניוו  היצנו Veniceםש

םיפולאה45577. תשלש  וקספ  חילצמקספ  ןב  לאפר  לאומש  "ד,ילרא , סש ], הבוטנמ

ןיטיג פ"א45578. יעצמאה -  "ר  ומדא )יקספ  ךרוע  ) קחצי ףסוי  "הרעלעק , עשת

תבש א45579. תכסמ  ןקזה -  "ר  ומדא )יקספ  ךרוע  ) קחצי ףסוי  "הרעלעק , סשת

םיכרכ45580.  2 רתיהו -  רוסיא  תוכלהב  ןקזה  "ר  ומדא לדנמיקספ  םחנמ  ןלפק , ביל -  הירא  "חןלפק , סשת

םיכרכ45581.  4 והילא -  יבציקספ  השמ  ןב  והילא  - קסופ , "ח פרת
"ג יניאס Seiniצרת

םיכרכ45582.  6 השמ -  ראב  םהרבאיקספ  ןב  השמ  "דןרטש , שח

םשוב45583. קחצייקספ  ןב  לכימ  לאיחי  לאוי  "פלקנרפ , שת

םיכרכ45584.  5 יח -  שיא  ןב  והילאיקספ  ןב  םייח  "וףסוי  סשת

רויג45585. לע  "צ  לשארה רמאמ  ןידה -  יתב  הידבועיקספ  ןב  קחצי  "פףסוי , םילשורישת

עשוהי45586. רבד  לדנמיקספ  םחנמ  עשוהי  "הגרבנרהא , ביבאנשת לת 

ןיד45587. ןידיקספ  "ורתא  םילשוריעשת

םיכרכ45588.  14 םילשורי > - ןיד  תיבמ   > ןיד ןידיקספ  "גיקספ  םילשורינשת

וט45589. ןיסחוי -  רוריבבו  תונוממ  ינידב  ןיד  בדיקספ  םהרבא  ןב  עשוהי  "אןיול , םילשוריפשת

עברא45590. תירק  תונוממ  ינידל  ירוזאה  ןידה  תיב  ןיד  לאומשיקספ  ןמרל , רזעוי -  "הלאירא , עבראנשת תירק 

םיכרכ45591.  23 לארשיב -  םיינברה  ןידה  יתב  לש  ןיד  ןידיקספ  "דיקספ  םילשוריישת

"ע45592. הא "ד  וי םיניד -  ןמלזיקספ  רואינש  ןב  רב  בוד  "נירואינש , שת

"ם45593. תס תוכלהב  םיניד  ןועמשיקספ  ןמלז  "הןיקראווד , משת

א45594. רויג -  ינינעב  םירמאמו  םיניד  םיינברהיקספ  ןידה  יתב  "דתלהנה  סשת

"ל45595. גס אוויל  "ר  רהמ ןואגה  הראריפמיקספ  אוויל  "טהדוהי  היצנו Veniceער

"ט45596. ירהמ ןואגה  המלשיקספ  ןב  ףסוי  "זקאצאטיאט , םילשורימשת

אנליוומ45597. והילא ז"ל  וניבר  ןואגה  "א)יקספ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  הנליו Vilnaלרת

תוכרב45598. ארמגה -  םשיקספ  "וםוליעב  סשת

"א45599. רגה "א)יקספ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  - והילא  "ב סרת
"ד הנליו Vilnaסרת

ו45600. תוכלהה -  היראיקספ  אדוהי  ןב  רכששי  ריאי  "ביאני , קרבעשת ינב 

םיכרכ45601.  2 הרהטה -  עשוהייקספ  ןב  םחנמ  "חץירוק , רתיבסשת

"ח45602. רהמ תושרד   > עורז רוא  םייח  לש ר ' הכלה  יקספ 
"ז> קחציוא ןב  םייח  עורז , "גרוא  םילשורילשת

יטנקיר45603. תוכלה -  ןימינביקספ  ןב  םחנמ  "חיטאנאקיר , הינולוב Bolognaצר

תוכלה45604. ריאמיקספ  ןרהא  "חלשגו , םילשוריסשת

תוכלה45605. רואיליקספ  רשא  "פץיבוביל , "דשת מח

הנורוק45606. תוכלה -  ןועמשיקספ  ןב  לאיחי  םהרבא  "פשטיוד , םימודאשת הלעמ 

םיכרכ45607.  3 דוד > - די   > תוכלה לאומשיקספ  ןב  דוד  - ןאמדירפ , "ח נרת
"א השרו Warsawסרת

.45608< יכדרמ תרות   > יכדרמה תוכלה  ןביקספ  יכדרמ  ץאש , ללה -  ןב  יכדרמ 
הנוי "בריאמ  השרו Warsawסרת

בוט45609. םוי  תוכלה  רזעילאיקספ  םירפא  "טרבודפ , משת

תבש45610. תוכאלמ  תוכלה  םילשורייקספ  "אלגד  פשת



ירטקלע45611. יניד  לע  תבש  תמשנ  "ת  ושמ תוכלה  דודיקספ  לארשי  "אסנפרה , פשת

םיכרכ45612.  3 תבש -  תמשנ  תוכלה  דודיקספ  לארשי  "טסנפרה , עשת

תוכרב45613. עבש  תוכלה  דודיקספ  ןב  ןועמש  "גלאלצב , "דעשת מח

םיכרכ45614.  4 תבש -  תוכלה  רזעילאיקספ  םירפא  "מרבודפ , שת

.45615
יקספ  > וריעמ סנרפו  רישע  איצוהל  םימיכסמה  יקספ 

"ל> גס אוויל  "ר  רהמ הראריפמןואגה  אוויל  "ט,הדוהי  ער האיציניו[

רודיסה45616. לדנמיקספ  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "זהאנ , םילשוריצרת

םיכרכ45617.  2 שארה -  ןרהאיקספ  ןב  סחניפ  - ןודעס , "ב סרת
"א סינות Tunisערת

ברה45618. םירפאיקספ  "נדרגוב , םילשורישת

םייח45619. חרוא  לאיזע -  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  ברה  ןרמיקספ  יבתכ  תאצוהל  "טדעוה  םילשוריעשת

הלימ45620. תוכלה  לע  ברה  )יקספ  ךרוע  ) ןמלז רואינש  "בלטכייט , קרויפשת וינ  ןילקורב 

תבש45621. "ד - > יר יקספו  שוריפ   > "ד ירה "ד)יקספ  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "בינארט , כשת

םיכרכ45622.  19 "ד -  ירה "ד)יקספ  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "חינארט , םילשורימשת

םיכרכ45623.  18 "ז -  אירה "ז)יקספ  איר  ) והילא ןב  היעשי  "חינארט , םילשורימשת

ןחלשה45624. ריאמיקספ  בקעי  "וסביל , דווקילנשת

"ה45625. לשה יגהנמו  ריאמיקספ  "פרנטור , הפיחשת

םיכרכ45626.  5 רפוס -  םתח  יגהנמו  )יקספ  ךרוע  ) רזעילא לאומש  "טןרטש , קרבנשת ינב 

תיב45627. םולש  ןילבולמ -  "ש  רהמ "ת  ושו ןילבולמיקספ  שובייל  הדוהי  ןב  "חהמלש  ןילקורבמשת

שיא45628. ןוזח  שיאיקספ  ןוזח  יקספ 

םיכרכ45629.  2 ברעמה -  ימכח  המלשיקספ  ןב  בקעי  "אהידבוע , הפיחעשת

םיכרכ45630.  2 הלח -  םהרבאיקספ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ו( םילשורילרת

"א ז"ל45631. בשרהל הלח  םהרבאיקספ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר ר"ף( "ה -  אטשוק Istanbulער

.45632< השדח הרודהמ   > "א בשרל הלח  םהרבאיקספ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ו( םילשוריעשת

םחל45633. תשודק  רואיב  םע  "א  בשרל הלח  םהרבאיקספ  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ג( םילשוריסשת

ללוכ45634.  > םחל תשודק  רואיב  םע  "א  בשרל הלח  יקספ 
"ת> וש סרטנוק 

םהרבא ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ו( םילשוריצרת

םיכרכ45635.  2 לאינד -  ידומח  הנדורוהמיקספ  בקעי  ןב  "הלאינד  םילשוריעשת

םיכרכ45636.  2 רפוס -  םתח  יבציקספ  ןמלוא  לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
ןמלז המלש  ןב  "סךלמילא  קרבשת ינב 

םיכרכ45637.  3 "ח -  ירהמ גרובידגממיקספ  בקעי  "זהיקזחי ב"ר  לשת

.45638< םייח תוראב   > "ץ ירהמ הראבוחיקספ  חלאצ -  ןב  ףסוי  ןב  איחי 
םייח ןב  "חהירנ  שמשסשת תיב 

.45639< המלש תוראב   > "ץ ירהמ ,יקספ  יבאצר חלאצ -  ןב  ףסוי  ןב  איחי 
קחצי ןב  "חהמלש  שמשסשת תיב 

םיכרכ45640.  7 קחצי > - תוראב   > "ץ ירהמ ןביקספ  איחי  םיסינ -  ןב  קחצי  יבאצר ,
חלאצ ןב  "גףסוי  קרבנשת ינב 

םיכרכ45641.  2 השמ > - תוראב   > "ץ ירהמ ןביקספ  איחי  קחצי -  ןב  השמ  יבאצר ,
חלאצ ןב  "עףסוי  קרבשת ינב 



הליגמ45642. תכסמ  שינאלבדיקספ  םלושמ  ןב  "ווהיתתמ  םילשוריסשת

דעומה45643. לוח  ינש -  טוחה  לעב  ןרמ  השמיקספ  בקעי  "וןהכ , קרבעשת ינב 

חספה45644. גחל  קוק  "ה  יארה ןרמ  )יקספ  ךרוע  ) יחימע "דיתרנכ , "דשח מח

תוכלה45645. והילא -  יכדרמ  "ג  הרה ןויצל  ןושארה  ןרמ  יקספ 
דוהאםיערז "טבוטיחא , םורדנשת רפכ 

.45646( גפרת ערת -   - ) "ח וא השמ -  השמיקספ  "וסיזרפ , ןולוחסשת

הרהט45647. תוכלה  תוכלה -  הנשמ  באזיקספ  רזעילא  ןב  השנמ  "טןיילק , םילשוריסשת

טפשמ45648. ןביקספ  בייל  הירא  הדוהי  ףפוקלעג ,
בד "בםהרבא  פשת

הרהט45649. ירדס  השמיקספ  ןב  ןויצ  ןב  אשוז  "אסלקניד , תיליעעשת רתיב 

ןמזה45650. תולאשב  לאיזע  ףסוייקספ  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"זלאפר םילשורילשת

םידגמ45651. ירפ  ביליקספ  הדוהי  ןב  דוד  םהרבא  "הטוואל , משת

"ץ45652. בשרהמ הנשה  שאר  חמציקספ  ןב  ןועמש  "ב,ןארוד , ,נרת אשראוו

וירפס45653. ךותמ  טוקיל  ןויצל -  ןושאר  השמיקספ  ןב  םייח  רטע , "דןבא  קרבשח ינב 

הדנ45654. זנאצ - >  > וניתובר לשיפיקספ  םירפא  ןב  קחצי  "אץיבוקשרה , םילשוריסשת

"ח א45655. וא לואש -  ףסוי  יבר  שוביליקספ  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"דיולה םילשורינשת

הדנ45656. רגולק -  המלש  יבר  ןרהאיקספ  הדוהי  ןב  המלש  "הרגולק , םילשוריסשת

םיכרכ45657.  2 רשא -  וניבר  "ש)יקספ  אר  ) לאיחי ןב  "טרשא  םילשורינשת

םיכרכ45658.  4 עורז -  רוא  םייח  וניבר  קחצייקספ  ןב  םייח  עורז , "זרוא  נשת

ףסוי45659. וניבר  האורהיקספ  לאומש  דימלת ר ' ףסוי  יבר 
"בגרעבמאבמ נשת

שיראפמ45660. לאיחי  וניבר  סיראפמיקספ  ףסוי  ןב  "מלאיחי  םילשורישת

םיכרכ45661.  3 רנזיולק -  לדנמ  םחנמ  וניבר  לדנמיקספ  םחנמ  "זרניזולק , משת

ונבר45662. יבציקספ  קוק  ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
ןהכה קחצי  םהרבא  ןב  "טהדוהי  םילשויעשת

םיערז45663. רדסל  והילא  ונבר  שירדנולמיקספ  השמ  ןב  םחנמ  "אוהילא  םילשורישת

.45664< זרא ץע   > רפוס בתכה  ונבר  השמיקספ  ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  רפוס ,
ןועמש ןב  לאיחי  םהרבא  שטיוד , "ג - םילשוריסשת

הדנ45665. תוכלה  "ז -  איר "ז)יקספ  איר  ) והילא ןב  היעשי  "אינארט , קרוי New Yorkשת וינ 

םינורחאה45666. יטנאקיר  לאומשיקספ  קחצי  ןב  יח  בקעי  יטאנאקיר ,
"גםייח ונרוויל Livornoעקת

םיכרכ45667.  6 המלש -  ןהכהיקספ  םייח  המלש  "גרניבא , "דעשת שח

םיכרכ45668.  5 תועומש -  ףסוייקספ  ןב  והילא  "וגרבדלוג , קרבסשת ינב 

"ה45669. עש לאנתניקספ  יסימוע , קחצי -  "זיבאצר , תיליעעשת ןיעידומ 

הטוס45670. תכסמ  לע  תופסות  )יקספ  תורעהו הכירע   ) יולה בקעי  "חץישפיל , םילשוריסשת

תינעת45671. תכסמ  לע  תופסות  לאומשיקספ  "דרצינש , םילשורישח

םייח45672. חרוא  המשל -  הרות  קחצייקספ  "אןהכ , שמשפשת תיב 

"א45673. בשרה דימלת  "איקספ  בשרה "זדימלת  משת

םיכרכ45674.  4 הבושת -  דודיקספ  ךונח  ןב  םהרבא  "איקסבוקרטויפ , םילשוריסשת

םיכרכ45675.  7 תובושת -  קיזייאיקספ  ןויצ  ןב  החמש  "אץיבוניבר , םילשוריפשת



םיבתכו45676. היחתפםיקספ  ןב  לארשי  "ט,ןילרסיא , האיציניוער

םיכרכ45677.  7 םיבתכו -  בילםיקספ  לאוי  ןב  קיזייא  קחצי  גוצרה ,
"טיולה םילשורימשת

םיכרכ45678.  2 םיבתכו -  םיקספ 
, גוצרהיולה קיזייא  קחצי  גוצרה ,

יולה ביל  לאוי  ןב  קיזייא  "נקחצי  םילשורישת

תונקתו45679. השמםיקספ  ןב  אביקע  "ארגיא , םילשורילשת

תובושתו45680. היראםיקספ  ןרהא  "חץכ , םילשוריעשת

לארשי45681. ץרא  בושי  ןיינעב  תובושתו  )םיקספ  ךרוע  ) לארה "הןהכ , לאסשת תיב 

יברבר45682. ילשא  וקספש  ןהכהםיקספ  לאיחי  ןב  השמ  "הוטרופ , היצנו Veniceסש

העונתה45683. לארשיתולועפ  תדוגא  "טילעופ  םילשוריכשת

קידצ45684. איחיתולועפ  ןב  איחי  "זיסימוע , "דמשת מח

םדא45685. השמתלועפ  ןב  דוד  ןרהא  "גטשקאב , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ45686.  2 קידצה -  המלשתלועפ  רזעילא  "אקיש , םילשורימשת

םיקידצה45687. יבצתלועפ  ןמחנ  ןב  קחצי  "סרגניצ , הזרוגדופ Podgorzeרת

ריכשה45688. השמתלועפ  ןב  בקעי  תפצתפצראמע ,

קידצ45689. בקעיתלועפ  השמ  ןב  רזעילא  "טשירב , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ45690.  3 קידצ -  ףסויתלועפ  ןב  איחי  "טחלאצ , םילשורילשת

םיכרכ45691.  3 קידצ > - הונ   > קידצ איחיתלועפ  חלאצ , קחצי -  ןב  השמ  יבאצר ,
ףסוי "גןב  קרבסשת ינב 

םייחל45692. קידצ  לאומשתלועפ  ןב  קחצי  "גןאצלאמ , םילשוריערת

.45693< יח לכ  יניע  ךותמ   > תובא םייחל  קידצ  בקעיתלועפ  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ רימזיאלרת

םייחל45694. קידצ  יכדרמתלועפ  "זרלסט , עשת

ץרא45695. יינע  ןעמל  האיציניוובש  ינאילאטיא  תלועפ ק"ק 
לאינדלארשי "טיפראק , ביבאלשת לת 

ריכש45696. ןרהאתלועפ  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורימשת

אבט45697. המלשאלעפ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ45698.  43 הרותל -  ינרותםילעפ  "אץבוק  ןודנולעשת

םיכרכ45699.  2 ןומרו -  בקעיןומעפ  ןב  יכדרמ  "חםורבישפ , םדרטשמאסת
Amsterdam

רפסה45700. ךותמ  םיעטק  בהז -  קחציןומעפ  "ההנו , לשת

בהז45701. רזעילאןומעפ  "גרטכיד , קרבלשת ינב 

בהז45702. ףסויינומעפ  ןב  דוד  "טכ"ץ , טריפ Fuerthכקת

םיכרכ45703.  3 בהז -  יכדרמינומעפ  ןב  לאפר  "באוואקנא , םילשוריערת

הלואג45704. ףלווימעפ  באז  "דאדיורב , ביבא Tel Avivכשת לת 

הלואג45705. ןמלזימעפ  המלש  "ויאגרש , םילשוריכשת

ןמיתמ45706. הילעה  הידעסימעפ  ןב  םולש  "חלאילמג , םילשורימשת

םיכרכ45707.  76 בקעי -  "נץבוקימעפ  קרבשת ינב 

םיכרכ45708.  2 דעומ -  השמימעפ  "גסייר , םילשוריסשת

תימלוש45709. םשימעפ  "טםוליעב  םילשורימשת

הבהאב45710. השמםיימעפ  "זןדיבא , םילשוריעשת



קחציםימעפ45711. םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"זןהכה םילשוריסשת

בהז45712. רזעילאןמעפ  "גרטכיד , ירוגליב Bilgorajצרת

הרוסמה45713. ףסויחונעפ  "זץיבוילא , ןפרווטנאסשת

לאינדבש45714. םימיה  תירחא  ץק  לאכימחונעפ  םהרבא  ןב  ףסוי  "הןמקיזיא , םילשוריכשת

.45715< ריאמד אזר   > אזר יולהחנעפ  הדוהי  ןב  "חקחצי  נשת

םיכרכ45716.  5 אזר -  יולהחנעפ  הדוהי  ןב  "גקחצי  ,עקת לאפאנראט

גכ45717. - גכ הרות -  רעזדנוא  ןופ  .מ.ה.שלרעפ  1951.ד 

בהוא45718. ןמלזיעצפ  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה ,שח םלשורי

יולה45719. ילתפנידוקפ  לאפר  ןב  קחצי  והילא  שדח ,
יולה "בםחנמ  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ45720.  2 הדעה -  םייחידוקפ  ןב  והילא  "חגייצנירג , םילשוריעשת

םיכרכ45721.  4 ץבוק > -  > רשי "ןידוקפ  רה "זללוכ  קרבסשת ינב 

השמ45722. "ל)ידוקפ  ומ  ) סחנפ "ורעיירב , סשת

ןמיתב45723. תוסחה  סמ  ןמית -  הידעסידוקפ  ןב  םולש  "בלאילמג , םילשורימשת

יתשרד45724. ןועמשךידוקפ  דוד  ןב  לארשי  "וליווט , םילשוריעשת

יתשרד45725. שירעבךידוקפ  בוד  ןב  דוד  לאומש  "טזלעב , םילשורינשת

ינניבה45726. המלשךידוקפ  ןב  םיסנ  "גןייד , םילשוריעשת

א-ג45727. רזעלא -  יולהתדוקפ  רזעלא  לאפר  ובוט , - ןב  "ז מרת
"ע םילשורירת

רזעלא45728. המלשתדוקפ  ןב  רזעלא  "דיקסרבט , סשת

רזעלא45729. ןהכהתדוקפ  ריאמ  ירוא  ןב  רזעלא  "גבונהכ , םילשוריסשת

רזעלא45730. ריאמתדוקפ  ןב  רזעלא  "דאריצחובא , םילשוריעשת

רזעלא45731. רזעלאתדוקפ  בקעי  "וץיבולדנמ , סשת

םיכרכ45732.  3 להאה -  יולהתדוקפ  ןסינ  קחצי  "דויז , םילשורישח

םיכרכ45733.  2 יולה -  "לתדוקפ  גס לאוי  "גסיוו , עשת

ךלמה45734. ףסויתדוקפ  ןב  ןמחנ  לארשי  "דרשטיבוהורד , ונרוויל Livornoסקת

"ב45735. וט "ר  בודמ םיקידצה  יכדרמתדוקפ  ןב  שירב  בוד  "ד,רלפמט , ,מרת אקארק

שפנ45736. ךורבחוקפ  ןב  ריאמ  והילא  "דןוזלבייפ , השרו Warsawצרת

שפנ45737. ףסויחוקפ  ןב  םירפא  "זץיבונמלז , היתבנשת תרכזמ 

דחא45738. בקעירפ  ןב  םייח  'י , "מגאלאפ רימזיא Izmirרת

הליהקהגארפ45739. "דרפס  ביבאלשת לת 

.45740( תובבלה תובוח  תרות   ) בולקלא ףסויץיארפ  ןב  ייחב  הדוקפ , - "דןבא הברערת ג'

סעדער45741. והירמשעלופטכארפ  ןב  והילא  "דרנטוה , לואירטנומשח

הליהקלופמארפ45742. ביבא1966רפס  לת 

ותדעו45743. רדנסכלאקנארפ  - ראהזיורק , "ו נרת
"ז, ,נרת אשראוו

עדאטעמ45744. אגרשעשיטקארפ  ףסוי  ןב  החמש  לואש  ןילאמ ,
"ולבייפ קוטסילאיב Bialystokצרת

,ןניגרפ45745. "ארטומלרפ פשת



"ך45746. מרהל "ס  הפלכדרפ "הףולכמ , Tunisסשת דודשא

םיכרכ45747.  3 תבש -  ןחלושל  "ס  יעובשדרפ - ןוילג  "ה עשת
"ו עשת

קידצ45748. הקדצ  קדצ  םחנמ  "ס  קחצידרפ ןב  לדנמ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"וקיזייא בובל Lvovמרת

הכונחה45749. גח  לע  "ס  םולשדרפ ןב  רנבא  ןי , ' "אגפע ןיעהנשת שאר 

םיכרכ45750.  2 םולש -  "ס  יולהדרפ רעבוד  םולש  "חאפלוו , תגנשת תירק 

והילא45751. ירואסדרפ  ןב  והילא  "טלובטובא , עשת

םיכרכ45752.  17 רזעילא -  רזעילאסדרפ  קשמד  "עןוכמ  שת

םיכרכ45753.  2 שבד -  יתבשסדרפ  "בץטישפיל , ןודנולעשת

דוד45754. דודסדרפ  "חימיור , ביבאמשת לת 

דוד45755. הדוהיסדרפ  דוד  דניירפ ,

םיכרכ45756.  7 דוד -  לאויסדרפ  ןב  דוד  "וקבשיד , ךבצלוז Sulzbachמקת

םיכרכ45757.  2 דוד -  םהרבאסדרפ  ןב  דוד  - בולוה , "ח לרת
"ב מרת

תובאה45758. הילדגסדרפ  "בלגס , םילשוריסשת

ץראה45759. לאקזחיסדרפ  רשא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,
"גיולה צרת

הניבה45760. ןרהאסדרפ  ןב  השמ  ףסוי  "וןוזנורהא , היסורפ Jטרת גרובסינהוי ,

לודגה45761. "י)סדרפ  שר  ) קחצי ןב  "להמלש  השרורת  Warsaw

םלשה45762. הדגהה  ךלמילאסדרפ  ןישח , הילדג -  "בלגס , םילשורילשת

ראופמהו45763. םלשה  הדגהה  ךלמילאסדרפ  ןישח , הילדג -  "בלגס , םילשורילשת

םיכרכ45764.  3 "א -  דיחה לאפרסדרפ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "פקחצי  םילשורישת

המכחה45765. ןרהאסדרפ  ןב  השמ  ףסוי  "וןוזנורהא , בוקלידס Sudilkovצקת

ןושלה45766. ןימינבסדרפ  ןב  ףסוי  "יגרבשרה , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ45767.  2 םידעומה -  לישעהסדרפ  עשוהי  "וגרבשרה , יסנומעשת

ךלמה45768. באלסינאטסמסדרפ  דוד  ןב  "חסחניפ  'ץ'סרת צוב  Buchach

.45769< השדח הרודהמ   > ךלמה באלסינאטסמסדרפ  דוד  ןב  "טסחניפ  סשת

רפסה45770. םהרבאסדרפ  "טאיפעלובא , םילשוריעשת

םיכרכ45771.  2 "ם -  ירה השמסדרפ  בקעי  "דגרביירפ , ופילשת ביבא  לת 

םינמרה45772. בקעיסדרפ  ןב  םוחנ  םחנמ  "זטאלבסייוו , בושטידרב Berdichevנרת

הרותה45773. והילאסדרפ  ןב  םיסנ  ןויצ  ןב  "חסדרפ , םילשורינשת

הרותה45774. לואשסדרפ  דוד  לאומש ב"ר  "זראולסרב , "דמשת מח

קחציל ח"א45775. רוכז  המכחהו -  הרותה  לאכימסדרפ  ןב  קחצי  "גבהדאב , םילשוריערת

א45776. םימתה -  "דץבוקסדרפ  דולישת

דודל45777. רנ  הלפתה -  םהרבאסדרפ  בהז , "אישמ  קרבלשת ינב 

םיכרכ45778.  19 "ד -  בח "דסדרפ  בח תבשחמל  "זןואטב  "דנשת בח רפכ 

דמח45779. בדסדרפ  לאכימ  םייח  "עלדנמסייו , שת

םיכרכ45780.  2 הדוהי -  קחציסדרפ  רזעילא  ןב  השמ  הדוהי  "ברגיצנד , קרבעשת ינב 



םיכרכ45781.  2 הדוהי -  ןנחלאסדרפ  ןב  הדוהי  םהרבא  ץיבוניבר ,
"בןהכה קרבפשת ינב 

ףסוי45782. ןמחנסדרפ  השמ  ןב  באז  ףסוי  "זיקסבוסוקס , דודשאסשת

ףסוי45783. ףסויסדרפ  "זןעטראגמיוב , ןודנולטשת

םיכרכ45784.  3 ףסוי -  הדוהיסדרפ  השמ  ןב  ףסוי  - יקסבונאצאפ , "צ רת
"ט בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ45785.  5 שדחה -  ףסוי  םהרבאסדרפ  דוד  קרבםיובלדנמ , ינב 

םיכרכ45786.  6 םלשה -  ףסוי  הדוהיסדרפ  השמ  ןב  ףסוי  יקסבונאצאפ ,

םיכרכ45787.  3 קחצי -  דודסדרפ  ןב  קחצי  "דירצב , םילשורישח

םיכרכ45788.  9 קחצי -  קחציסדרפ  בקעי  "אןודרוג , פשת

היעשי45789. היעשיסדרפ  קחצי  "טסייוו , קרבעשת ינב 

םיכרכ45790.  3 והיעשי -  סחנפסדרפ  לאכימ  ןב  והיעשי  לצרה ,
"זשוביל תיליעעשת תרצנ 

לארשי45791. קחציסדרפ  לארשי  "חןוסזומ , דווקילעשת

םחנמ45792. ןבוארסדרפ  לדנמ  םחנמ  "טרנפג , םילשורימשת

יכדרמ45793. השמסדרפ  ןב  יכדרמ  "חרגיליוו , פרת

תישארב45794. השדח - > הרודהמ   > יכדרמ השמסדרפ  ןב  יכדרמ  "הרגיליוו , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ45795.  2 םיסנ -  םיסנסדרפ  "חץרפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ45796.  4 היחתפ -  בילסדרפ  הירא  ןב  היחתפ  - ןיקנמ , "ו צרת
"ו ביבא Tel Avivשת לת 

יבצ45797. ריאמסדרפ  באז  ןב  יבצ  "גץיבוקשומ , םילשורימשת

םינומיר45798. רזעילאסדרפ  ןב  לידיי  הדוהי  "מןילרב , בובל Lvovרת

םינומיר45799. דועסמסדרפ  לאפר  אחומ , "טןבא  םילשורילשת

םינומיר45800. םימחרסדרפ  "גץירכוב , קרבעשת ינב 

םינומיר45801. דודסדרפ  השמ  םילשורי1973רלדנט ,

ע"ז45802. השדח - > הרודהמ   > םינומיר דועסמסדרפ  לאפר  אחומ , "הןבא  םילשוריעשת

םינומר45803. ריאמסדרפ  ןב  לאוי  - כ"ץ , "ח פרת
"ו הרמ Satu Mareצרת וטס 

ר>45804.  - חצק  > םינומר ד לאומשסדרפ  ןב  קחצי  השמ  "ברודגיבא , םילשוריסשת

.45805< ןומירה חלפ  םינומיר  סיסע   > םינומר בקעיסדרפ  ןב  השמ  "ווריבודרוק , סרת

.45806< צק טפק -   > םינומר ב לאומשסדרפ  ןב  קחצי  השמ  "הרודגיבא , םילשורינשת

.45807< זצק אצק -   > םינומר ג לאומשסדרפ  ןב  קחצי  השמ  "הרודגיבא , םילשורינשת

.45808< חפק גפק -   > םינומר א לאומשסדרפ  ןב  קחצי  השמ  "ארודגיבא , קרבסשת ינב 

םינומר45809. המלשסדרפ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ45810.  4 םינומר -  לאומשסדרפ  ןב  קחצי  השמ  "טרודגיבא , הנליו Vilnaכרת

םיכרכ45811.  4 םינומר -  בקעיסדרפ  ןב  השמ  - וריבודרוק , "א נש
"ב בוקרק Cracowנש

םיכרכ45812.  2 םינומר -  קחציסדרפ  ןב  בוט  םש  טורפש , - "וןבא רימוטיז Zhitomirכרת

.45813( תמאו םולש  ירבד  קלח   ) םינומר ריאמסדרפ  ןב  לאוי  - כ"ץ , "ח פרת
"ו הרמ Satu Mareצרת וטס 

םיכרכ45814.  2 השדח - > הרודהמ   > םינומר בקעיסדרפ  ןב  השמ  "גוריבודרוק , םילשוריעשת

םיכרכ45815.  5 "י > - תכ  > םידגמ ירפ  םע  םינומר  דודסדרפ  ןב  םהרבא  דייולה , דיבתכ  בתכ 



םיכרכ45816.  2 לואש -  קיזייאסדרפ  קחצי  ןב  השמ  לואש  ןמרבליז ,
"זךלמילא לשת

םינשוש45817. קחציסדרפ  ןב  ףסוי  "גוסניפ , ,לת םדרטשמא

םולש45818. יכדרמסדרפ  ןועמש  ןב  םולש  ,ת"שןייטשגרב , קראי וינ 

יאמש45819. ןהכהסדרפ  םוחנ  השמ  ןב  תהק  יאמש  "מסורג , םילשורידשת

החמש45820. קודצסדרפ  ןב  יכדרמ  "טסורג , קרבלשת ינב 

ףקומו45821. ןוניזורפ  אבכוכ , "ברב  ןויצפשת לת 

הזה45822. ןמזב  םיפסכ  תטימשו  בקעילובזורפ  "חיערדא , "דסשת בח רפכ 

דומלתל45823. השרורודזורפ  .ב  " ערת .ילבב  "בדומלת  השרו Warsawערת

ץלעס45824. וועשרעש , שטלאמ , עזערעב , הליהקענעשזורפ , "חרפס  סרייאישת סונאוב 

ךסמה45825. יתאוחתכורפ  ןב  יסאס  "בןהכה , הבר Djerbaשת ג'

רנילרב45826. םהרבא  ןהכהרוסיפורפ ד"ר  דוד  ןב  לאומש  "בגרבנירג , ןילרב Berlinערת

הכרבו45827. םולש  ןירג  לעוולעוורוספורפ  "גןירג , עבשעשת ראב 

הרוא45828. אגרשירורפ  ןב  ביל  הדוהי  "צןילאגור , םילשורירת

םירופל45829. םחנמםירורפ  "היקסניפמק , "דעשת מח

ןואל45830. הדוהי  ברה  לש  ותרותמ  הובג -  ןחלושמ  םירורפ 
ןהכהיזנכשא םייח  המלש  "ברניבא , םילשוריסשת

הובג45831. ןחלשמ  דודםירורפ  ןב  ןואיל  הדוהי  "ביזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ45832.  5 הובג -  ןחלשמ  הובגםירורפ  ןחלשמ  "חםירורפ  קרבנשת ינב 

המלש45833. ילשמ  ילתפנשורפ  השמ  ןב  לשיפ  םחורי  "ד,היבחרמ , ,סרת אשראוו

הרותה45834. לע  "ק  דרהו "א  בשרה יולהישורפ  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  "בדג , ןודנולכשת

"ל45835. צז "י  שרל "יםישורפ  שרל אטשוק Istanbulר"צםישוריפ 

בויא45836. רפס  לע  םישרפמםישורפ  "חץבוק  ןילרב Berlinכרת

םירצונ45837. םיאנק  םיקודצ  יבצםישורפ  םהרבא  ןב  ןויצ  - ןב "חץכ , ביבא Tel Avivשת לת 

ץינשארפ45838. תליהק  ןורכז  רפס  הליהקץינשורפ -  "דרפס  ביבאלשת לת 

הביבסהו45839. ןי  ' זדנ הליהקבוקשורפ , "טרפס  ביבאכשת לת 

יבל45840. םשתורפ  "בםוליעב  םילשוריפשת

טבשב45841. וט  םיקותמ -  ןרהאךיתורפ  רזעלא  "טבהובא , קרבעשת ינב 

תבשב45842. תויהל  לחש  םירופ  םיפקומו , הנקלאםיזרפ  םהרבא  אריפש , - "זאנהכ םילשורילשת

ןפגה45843. בודחרפ  םחנמ  ןב  םייח  ףסוי  "חלבוס , סוס Viseuצרת - הד - לואשיו

ןתיא45844. לחנ  ןונבל -  ,חרפ  וריילאוואק ףסוי -  ןב  הדוהי  ץרפ ,
"בקחצי ןילרב Berlinעת

.45845< השדח הרודהמ   > ןתיא לחנ  ןונבל  ,חרפ  וריילאוואק ףסוי -  ןב  הדוהי  ץרפ ,
"בקחצי דולסשת

ןונבל45846. ילאגחרפ  ןב  'י  גאר פ' "זירמד , ,שת הבר יא ג'

םיכרכ45847.  2 ןונבל -  לארשיחרפ  ןב  אפיל  רזעילא  םולבסייוו ,
"חםייח ,פרת השרו

ןורהא45848. הטמ  ןועמשחרפ  ןב  רידא  "בןהכה , קרבסשת ינב 

ןרהא45849. הטמ  רודגיבאחרפ  יבצ  ןב  היעשי  ןרהא  "ושיפ , םילשורינשת

םינומא45850. ירמוש  לעב  "ר  ומדא לע  ןרהא -  הטמ  דודחרפ  סחנפ  "הןמרבוו , םילשורימשת

הרותה45851. יקוספב  ןרהא -  הטמ  ןהכהחרפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "וקוק , הירבטעשת



םיכרכ45852.  2 ןרהא -  הטמ  ןהכהחרפ  םהרבא  םייח  ןב  ןרהא  "גהיחרפ , םדרטשמאסת
Amsterdam

םיכרכ45853.  2 ןרהא -  הטמ  השמחרפ  ןב  ןרהא  "טקיצייבולוס , םילשורינשת

ןשוש45854. ובאבשחרפ  םהרבא  ןב  העושי  "בןייז , אטשוק Istanbulצת

ןשוש45855. ןשושחרפ  "זןהכה , םילשורילשת

ןשוש45856. והירמשחרפ  םוחנ  "הרטכש , Clujפרת זולק '

ןשוש45857. קחציחרפ  ןב  בקעי  "וןאגרפיא , םילשוריסשת

.45858< בל חמשי  תרודהמ   > ןשוש ובאבשחרפ  םהרבא  ןב  העושי  "גןייז , םילשוריעשת

הנשוש45859. המלשחרפ  ןב  ריאמ  "אדלפנמולב , לשת

רדמסה45860. חתפ  ןפגה -  יחהחרפ  והילא  עבשירמד , "חראב  כשת

ביבא45861. ריאמיחרפ  והיעשי  ןב  והילדג  "אןוטסרבליס , ןודנול Londonסרת

ןרהא45862. ףסוייחרפ  ןב  ןרהא  "צןהכ , ביבא Tel Avivרת לת 

ןרהא45863. ןרהאיחרפ  ןוחמס , "וןב  םילשוריסשת

ןרהא45864. והילאיחרפ  ןב  ןרהא  "חיקסניזרבוד , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ45865.  2 ןרהא -  ןתניחרפ  םייח  ןב  דוד  ןרהא  "דקארוב , קרוי New Yorkישת וינ 

בזא45866. והילאיחרפ  "ו צ"ל:ךייר , פרת
"ז הטנלגפרת  Galanta

םיכרכ45867.  2 והילא -  באזיחרפ  בלכ  ןב  השמ  והילא  "טץנול , םילשוריסרת

השודקה45868. ץרא  מיחרפ  , - "גארפ , פרת ]? קרוי - וינ

ביבאה45869. ביליחרפ  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "ליבצ  הנליו Vilnaרת

םיכרכ45870.  24 םרכה -  רדנסכלאיחרפ  ידיסח  יריעצ  "דןואטב  קרבסשת ינב 

םיחולשה45871. "חץבוקיחרפ  קמעהנשת לדגמ 

א45872. םימימתה -  )יחרפ  דול  ) "דץבוק דולמשת

א45873. םימימתה -  )יחרפ  ןולוח  ) "הץבוק ןולוחסשת

םיכרכ45874.  14 םימימתה -  )יחרפ  ןואטסירומ  ) "גץבוק ןואטסירומלשת

דמח45875. יולהיחרפ  והיתתמ  ןב  והיתתמ  "אןיוול , ןודנולסרת  London

ןח45876. דודיחרפ  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

הנוהכ45877. והילאיחרפ  ןב  דועסמ  "חןהכה , הכנלבזכ Casablancaשת

הנוהכ45878. ןהכהיחרפ  םהרבא  םייח  ןב  ןרהא  "טהיחרפ , םדרטשמאסת
Amsterdam

הנוהכ45879. ןמלזיחרפ  םלושמ  ןב  יבצ  דוד  גרובצאק ,
טספדוב Budapestת"שןהכה

םיכרכ45880.  2 הנוהכ -  אנינחיחרפ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "אןהכה , הברכשת ג'

םיכרכ45881.  2 השדח > - הרודהמ   > הנוהכ אנינחיחרפ  ןב  התיוח  יח  םימחר  "בןהכה , היכרבנשת

ריאמ45882. ןורכזיחרפ  "ורפס  סשת

"י45883. שר בקעייחרפ  םייח  "אםולב , כשת

הנשוש45884. לואשיחרפ  ןב  וסוס  ףסוי  "זןהכה , עבשלשת ראב 

הנשוש45885. םייחיחרפ  והילא  ןב  םהרבא  "גרשנ , םילשוריישת

.45886< הינש הרודהמ   > הנשוש םייחיחרפ  והילא  ןב  םהרבא  "מרשנ , םילשורישת

םינשוש45887. - יחרפ  ןילבולמ והילא  ןב  "דהשמ  אטשוק Istanbulצת



םינשוש45888. ילתפניחרפ  ןב  יכדרמ  בקעי  ךאבמוב ,
"אץריה ןילרב Berlinערת

םינשוש45889. הידידייחרפ  "בוגיינוסנומ , דולנשת

םינשוש45890. בולטמיחרפ  ןב  השנמ  "עןוהתס , הבוצ Aleppoרת םרא 

.45891< ןרהא ןורכז   > םינשוש - יחרפ  ןילבולמ והילא  ןב  "אהשמ  פשת

םיכרכ45892.  3 לאומש -  לאלצביחרפ  השמ  ןב  לאומש  "פןוארב , דווקילשת

םירמת45893. "גץבוקיחרפ  קרבמשת ינב 

הדגאו45894. הכלהב  הדוהיםיחרפ  ןב  ןרהא  השמ  "גןיקנבוט , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ45895.  2 תוללועו -  רשאטרפ  ןב  בקעי  - ןאמדלוג , "צ רת
"א םילשוריצרת

לכ45896. ןילופביטרפ  םינברה  "טתדוגא  השרו Warsawפרת

ןועמש45897. דודירפ  ןב  ןועמש  "טרמע , ןולקשאסשת

ב45898. םהרבא -  לאנתנירפ  ןתנוהי  "חוהיקזח , "דעשת מח

םיכרכ45899.  8 םהרבא -  בילירפ  יכדרמ  ןב  והיעשי  םהרבא  "אןמ , קרבסשת ינב 

םיחספ45900. רדא -  ןרהאירפ  השמ  ןב  בד  םהרבא  "גלטנזור , םילשוריסשת

ןרהא45901. עשוהיירפ  ןרהא  "וןיספ , םילשוריסשת

ןרהא45902. םייחירפ  השמ  ןב  ןרהא  "דןוגב , ביבאכשת לת 

םחורי45903. תרות  ןרהא -  - ירפ  לשיפ םחורי  ןב  ןרהא  ןייטשנרב ,
לשיפ םחורי  "וןייטשנרב , םילשורינשת

ןתיא45904. דודירפ  בקעי  ןב  םירפא  םהרבא  "טגניזאר , קרבנשת ינב 

םיכרכ45905.  3 והילא -  לכימירפ  לאיחי  ןב  והילא  "זקינטולז , םילשוריישת

ךלמילא45906. המלשירפ  ךורב  ןב  ךלמילא  "וןייטשניוול , בושטידרב Berdichevנרת

ךלמילא45907. ןהכהירפ  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "צןייטשניבור , םילשורירת

םיכרכ45908.  7 רזעילא -  לארשיירפ  ןב  רזעילא  "אקלופ , םילשוריעשת

םישנב45909. תולכתסה  רוסיא  תוכלה  רזעילא  רזעילאירפ  ןב  באז  "חדרגוב , קרבנשת ינב 

םירפא45910. הדוהיירפ  בקעי  ןב  םירפא  "גרנדנול , דודשאעשת

םיכרכ45911.  3 םירפא -  םייחירפ  ףסוי  ןב  םירפא  "זרפוס , חרפתסשת

לשא45912. ץרפירפ  ןועמש  ןב  ןנחלא  םולש  הפי ,
"זיולה הנליו Vilnaלרת

רשא45913. באזירפ  ןב  רשא  "וסינורג , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ45914.  2 םימימתה -  ירוכיב  "אץבוקירפ  קרבעשת ינב 

םירוכיב45915. םחנמירפ  סחנפ  ןב  הירא  הדוהי  "טרטלא , משת

םירוכיב45916. השמירפ  ןב  קיזייא  קחצי  "ולקניפ , םילשוריעשת

םיכרכ45917.  2 םירוכיב -  ריאמירפ  קחצי  "פרגה , שמששת תיב 

םינב45918. ובסירפ  "דתחפשמ  "דשח מח

תווצמה45919. רפס  ןימינב -  ןימינבירפ  ןב  לאפר  ףסוי  "חףלוו , קרבסשת ינב  ןודנול - 

ךורב45920. באזירפ  לאיחי  ןב  םחנמ  ךורב  "אלזיר , קרבעשת ינב 

ךורב45921. יבצירפ  ילתפנ  ןב  ךורב  "טרגה , םילשוריעשת

םיכרכ45922.  3 ךורב -  ךורבירפ  "סגניסו , ןפרווטנאשת

ןג45923. והילאירפ  ןרהא  ןב  ןושרג  "וףונ , נשת



םיכרכ45924.  19 ינג -  שריהירפ  ןרהא  ןב  םהרבא  "עגינה , םילשורישת

ץעהד45925. קחציירפ  ריאמ  "ושטיוואלימש , עשת

ןישודיק45926. דוד -  לאומשירפ  םהרבא  ןב  דוד  לאפר  "וקלופ , קרבנשת ינב 

דוד45927. ןרהאירפ  דוד  "חץיוונשיוו , ןילופצרת

םיכרכ45928.  2 דוד -  בודירפ  דוד  ןב  ןרהא  ףסוי  - ץיבוניבר , "ד מרת
"נ השרורת  Warsaw

העד45929. לדנמירפ  םחנמ  ןב  בוד  לאירזע  "איולה , ץיבונרכרת Chernovtsy צ'

םיכרכ45930.  4 המדאה -  לאומשירפ  ןב  סחוימ  לאפר  - סחוימ , "ב יקת
"ג יקינולש Salonikaכקת

םיכרכ45931.  2 השדח > - הרודהמ   > המדאה לאומשירפ  ןב  סחוימ  לאפר  "זסחוימ , םילשוריעשת

זראה45932. באזירפ  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"זיולה קרבנשת ינב 

ץראה45933. ןהכהירפ  ריאמ  ירוא  ןב  רזעלא  "טבונהכ , קרוי New Yorkישת וינ 

.45934< השדח הרודהמ   > ץראה קסבטיוומירפ  השמ  ןב  לדנמ  "זםחנמ  םילשוריסשת

ג45935. השדח - > הרודהמ   > ץראה ףסויירפ  ןב  ריאמ  לארשי  "חיחרזמ , םילשוריעשת

םיכרכ45936.  2 ץראה -  קסבטיוומירפ  השמ  ןב  לדנמ  "דםחנמ  טסיפוק Kopysעקת

םיכרכ45937.  4 ץראה -  ףסויירפ  ןב  ריאמ  לארשי  - יחרזמ , "ז פת
"ה אטשוק Istanbulסרת

םיכרכ45938.  2 ץראה -  רשאירפ  ןב  םירפא  םייח  "הקישטייז , ביבאכשת לת 

םיכרכ45939.  9 ץראה -  "אץבוקירפ  םילשורימשת

םיכרכ45940.  2 ירפה - > םעט   > שדוקה תרגא  ץראה  קסבטיוומירפ  השמ  ןב  לדנמ  "אםחנמ  םילשוריעשת

הליבטו45941. הדנ  להב ' "ת  וש תדלוי , יניד  ןגה -  ןהכהירפ  באז  סומינולק  "ססורג , ןילקורבשת

םיכרכ45942.  5 תבש -  תוכלה  םידגמ  ירפ  לע  ןגה  ןהכהירפ  באז  סומינולק  "נסורג , שת

רדה45943. הדוהיירפ  רדה  "גןילוגרמ , םילשוריסשת

רדה45944. ירפ 
םהרבא ןב  יכדרמ  רודגיבא  כ"ץ ,

"חארזע הנליו Vilnaכרת

םידעומ45945. רדה -  המלשירפ  ןב  ןנח  לאכימ  "איש , "דפשת מח

םיכרכ45946.  3 רדה -  עשוהיירפ  ןב  סחנפ  "אןמדירפ , םילשורימשת

םיכרכ45947.  2 גחה -  ןמלזירפ  המלש  ןב  םהרבא  - אדורב , "א לרת
"ו ראוגנוא Uzhgorodלרת

םייחה45948. ןועמשירפ  בקעי  ןב  םייח  "דגרבנזור , ירוגליב Bilgorajצרת

הכ45949. א -  םרכה -  בובאבירפ  לארשי  תדמח  "סתבישי  שת

םילולה45950. - ירפ  ןתנוהי ץישבייא , םהרבא -  אדורב ,
עשוהי "זקאללאפ , הוקלוז Zholkvaכקת

םילולה45951. בדירפ  ןב  ללה  "דןייטשליו , "דשח מח

דומילה45952. םילשוריירפ  .א  " צרת .תורבידה  "אתרשע  םילשוריצרת

ןדגמה45953. רידכירפ  "דץירכוב , קרבסשת ינב 

תובותכ45954. םילמעה -  לארשיירפ  רנ  תבישי  "טץבוק  רומיטלובסשת

ב45955. א , ץעה -  והיעשיירפ  ןב  הדוהי  - ןרדומ , "ה מרת
"ז מרת

ץעה45956. השמירפ  םיסינ  ןב  קחצי  "אילעבלא , יקינולש Salonikaפקת



םיכרכ45957.  4 לאיחי -  תחנמו  ץעה  ףסויירפ  ןב  לאיחי  רטלא  - לאצנבנ , "ס רת
"ח פרת

םירה45958. בקעיירפ  םייח  ןב  יכדרמ  קחצי  "זץליפ , םילשורינשת

המכחל45959. תוארפרפ  "ל , זמרה ריאמירפ  ןב  חנ  קחצי  סקר , "טצ' ,סרת איירוגליב

םיכרכ45960.  5 הדשה -  םהרבאירפ  ןב  םייח  רזעילא  - שטייד , "ו סרת
"ה שקפ Paksערת

םיכרכ45961.  10 הדשה -  יולהירפ  ןועמש  ןב  קיזייא  קחצי  "וגרפ , םילשורינשת

ביבח45962. לאקזחיירפ  "ברגנירב , קרבפשת ינב 

"ר>45963. ופד  > "ח וא שדח  דודירפ  ןב  היקזח  הווליס , "ויד  םדרטשמאסת
Amsterdam

טבשב45964. ט"ו  שדח -  ןמלסירפ  ןב  ארזע  ףסוי  "סהכילז , קרבשת ינב 

.45965< השדח הרודהמ   > טבשב שדח ט"ו  ןמלסירפ  ןב  ארזע  ףסוי  "טהכילז , קרבעשת ינב 

םיכרכ45966.  5 שדח -  דודירפ  ןב  היקזח  הווליס , םדרטסמאת"ציד 

םייח45967. ריאמירפ  ןב  ףסוי  "טםימואת , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םייח45968. רשאירפ  ןב  םירפא  םייח  "אקישטייז , כשת

םייח45969. ללהירפ  ןב  םייח  "בןמדירפ , קרבסשת ינב 

םייח45970. םייחירפ  ןב  המלש  "גלט , ביבאמשת לת 

םייח45971. םולשירפ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "ארפוס , םילשוריעשת

םייח45972. םייחירפ  ןב  ףלוו  באז  רעב  בוד  "אץישביל , םילשוריעשת

םייח45973. לארשיירפ  ןב  םייח  "ברגולק , םילשורינשת

םייח45974. לבייפירפ  אגרש  ןב  םייח  "גץראווש , ,שת דאראווידאנ

םיכרכ45975.  4 םייח -  בושטולזמירפ  הילדג  ןב  םייח  "גםהרבא  בובל Lvovלרת

םיכרכ45976.  6 םייח -  דודירפ  ןב  םייח  "דרלונק , הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ45977.  2 םייח -  יולהירפ  ביל  הדוהי  םייח  "גןייטשפא , השרו Warsawערת

םיכרכ45978.  7 םייח -  יכדרמירפ  םהרבא  ןב  בקעי  םייח  "טןירפס , םילשורינשת

םיכרכ45979.  3 םייח -  ינרותירפ  "טףסאמ  םילשורינשת

םיכרכ45980.  4 םייח -  חספירפ  ןב  הנוי  םייח  "בוטאלפ , הינתנפשת

םיכרכ45981.  2 םייח -  בקעיירפ  לאיחי  "חרביירש , קרבעשת ינב 

דמח45982. ץרפירפ  בקעי  ןב  דוד  השמ  "גןאמדירפ , יניאס Seiniצרת

םיכרכ45983.  2 ןנח -  ןנחירפ  'י , "חגנרפ ןולוחסשת

בוט45984. םולשירפ  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "זרפוס , םילשורינשת

םיכרכ45985.  3 בוט -  בוטירפ  םוי  "דיקצבול , "דשח מח

האי45986. ףסויירפ  ןב  רשא  עשוהי  "פרלזייה , קרבשת ינב 

תודידי45987. רזועירפ  םייח  ןב  הידידי  "ביקסבוני , קרבעשת ינב 

םיחספ45988. תודידי -  הידידיירפ  "טארפס , קרבעשת ינב 

הדוהי45989. קחציירפ  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "הגרבנזור , ירוגליב Bilgorajצרת

הדוהי45990. סחנפירפ  ןב  באז  הדוהי  "מץיבומרבא , םילשורידשת

.45991< הדוהי די   > הדוהי קחציירפ  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "חגרבנזור , סשת

םירדנ45992. ןתנוהי -  והילאירפ  ןרהא  ןב  ןתנוהי  "גימענת , םילשוריעשת



עשוהי45993. עשוהיירפ  ןב  יבצ  םחנמ  ןייטשנכייא ,
"טלשה סיאול St. Louisשת .טס 

עשוהי45994. השמירפ  ןב  עשוהי  "זגנאל , הנליו Vilnaכרת

עשוהי45995. עשוהיירפ  ןורכז  םיכרבא  "זללוכ  ןפרווטנאסשת

לאוי45996. רזעילאירפ  לאוי  "זןזור , דווקילסשת

ףסוי45997. קחציירפ  הדוהי  ןב  ףסוי  "זרצנאפ , Drogobychנרת ץיבוהורד '

ףסוי45998. ףסויירפ  ןב  ריאמ  "וןאמ , הנליו Vilnaמרת

ףסוי45999. ףסויירפ  בוקייק ,

ףסוי46000. לאנתנירפ  ןב  ףסוי  "דבולאפר , קרבשח ינב 

םיכרכ46001.  2 ףסוי -  ףסויירפ  "בןהכה , םיקפואסשת

תוכמ46002. תסנכ - > ןוכמ   > ףסוי קחציירפ  הדוהי  ןב  ףסוי  - רצנאפ , "ד םילשורישח

לאקזחי46003. לאקזחיירפ  ןב  ןועמש  השמ  "חץטיוויז , םילשוריסרת

בקעי46004. רדנסירפ  יכדרמ  ןב  בקעי  ןייטשפוק ,
"ויולה הנליו Vilnaמרת

בקעי46005. בקעיירפ  "צגוצרה , ןפוא Ofenקת

בקעי46006. ירפ 
 - ןהכה יכדרמ  םהרבא  יבזיא ,

 - ןהכה גילעז  רשא  ןייטשניבור ,
םולש אריפש ,

"ל םילשורישת

בקעי46007. סחנפירפ  בקעי  "דריש , תיליעעשת ןיעידומ 

בקעי46008. היראירפ  בקעי  "וןמיינ , ביבאלשת לת 

בקעי46009. בקעיירפ  "פןיבור  קרבשת ינב 

םיכרכ46010.  3 בקעי -  ץרפירפ  בקעי  "טןמדירפ , קרבסשת ינב 

הריצי46011. רפס  לע  קחצי -  ןמלזירפ  לאיתוקי  ןב  קיזייא  קחצי 
"חקצולופמ ונדורג Grodnoנקת

קחצי46012. שריהירפ  יבצ  ןב  "דקחצי  הנליו Vilnaצקת

קחצי46013. היראירפ  ןב  קחצי  "טקינדור , ןודנולכשת

םיכרכ46014.  2 קחצי -  המלשירפ  ןב  קחצי  - רזאלב , "א מרת
"ג הנליו Vilnaערת

םיכרכ46015.  2 קחצי -  דודירפ  ןב  ריאמ  קחצי  "חץרפ , םילשוריסשת

םיכרכ46016.  4 קחצי -  םייחירפ  ןב  קחצי  "ביקסבונזל , קרבכשת ינב 

םיכרכ46017.  6 קחצי -  שוהובירפ  ידיסחד  תורובחה  "סדוגיא  םילשורישת

םיכרכ46018.  3 קחצי -  קחציירפ  "היסנלו , קרבעשת ינב 

םחורי46019. לאיחיירפ  ןב  לשיפ  םחורי  גרבסורג ,
"וםייח םילשורינשת

ב46020. םחורי -  אגרשירפ  בקעי  ןב  באז  םחורי  "טץיבנכצ , צרת

עשי46021. והיעשיירפ  "חלקנרפ , דעלאעשת

א46022. ןרהא -  עשי  ןבירפ  םחנמ  רזעילא  עשוהי  ןאמזיוה ,
םייח "גןרהא  םילשוריסשת

לארשי46023. סחנפירפ  ןב  לארשי  םייח  ןאמרמיצ ,
"דבקעי ביבאכשת לת 

לארשי46024. הדוהיירפ  לארשי  "זץרפ , ןודנולנשת

םיכרכ46025.  3 לארשי -  לארשיירפ  ןורכז  םיכרבא  "לללוכ  םילשורישת



ןונבל46026. השמירפ  ןב  יבצ  לאומש  "טסייוו , םילשורישת

םיכרכ46027.  5 וידגמ -  השמירפ  ןב  ןועדג  "זבויבר , קרבעשת ינב 

תובורעתו46028. בלחב  רשב  םידגמ - > יניד   > םידגמ ,ירפ  רביירש ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
סחניפ ןב  בייל  הירא  "טדוד  םילשוריסשת

הטיחש46029. הנשוש - > חרפ   > םידגמ ,ירפ  ןאמפיוק ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
לדנמ םחנמ  "להירכז  שת

לאומש46030. ינדעמ  םידגמ -  - ירפ  "א ילשוריפשת

םיכרכ46031.  5 םידגמ -  ריאמירפ  ןב  ףסוי  "דםימואת , בובל Lvovפקת

םיכרכ46032.  4 ראובמה > -  > םידגמ ,ירפ  דלעפניבור ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
"ודוד םילשורינשת

םיכרכ46033.  2 םידגמ -  טאטשרבלאהמירפ  רדנסכלא  ןב  "אלאומש  רדואדסקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ46034.  4 יבא > - ירפ   > םידגמ ,ירפ  ןהאק ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
לארשי ןב  באז  "הםהרבא  םילשוריסשת

ראובמ46035. תללוכ - ) החיתפ   ) םידגמ ,ירפ  שקרפ ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
לאיחי "אףסוי  קרב Bene Berakמשת ינב 

יבוריע46036. םידגמ - > ראב  ירפה -  ראב   > םידגמ ירפ 
ףסויתוריצח "בםימואת , ןודנולפשת

.46037< ךורא רואיב  רצק - רואיב   > בלול תוכלה  םידגמ  הדוהיירפ  ןתנ  ןב  שירעב  בד  "ארנטרוא , קרבעשת ינב 

.46038< םידגמ תכוס   > הכוס תוכלה  םידגמ  יבצירפ  סלוה , ףסוי -  "עםימואת , םילשורישת

הכוס46039. תוכלה  םידגמ  ,ירפ  דלישטור ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
"דןתנ "דשח מח

.46040< םידגמ ירעש   > הטיחש תוכלה  םידגמ  ,ירפ  רבוק ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
לאומש "דןרהא  קרבנשת ינב 

תבש46041. ךורעה -  םידגמ  ,ירפ  דלפניבור ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
יולה ףסוי  ןב  "דהשמ  דודשאשח

םיכרכ46042.  3 םולש  - תרמשמ   > םלשה םידגמ  בדירפ  רכששי  אנהכ , ףסוי -  "אןמניוו , דווקילעשת

םיכרכ46043.  2 םימש -  דגמ  שוריפ  םע  םידגמ  ,ירפ  רגעטש ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
יכדרמ "ההשמ  םילשוריסשת

רסומ46044. לאויירפ  "טיקצינטס , םילשוריסשת

םיכרכ46045.  2 הבשחמ -  הדוהיירפ  ןב  "בהשמ  סשת

יכדרמ46046. ןבירפ  ילבא  םהרבא  יכדרמ  לאטנזור ,
"ההיבוט ,מרת םלשורי

םהרבא46047. יכדרמ  ןבירפ  ילבא  םהרבא  יכדרמ  לאטנזור ,
"ההיבוט השרו Warsawנרת

יבגשמ46048. החמשירפ  "פץרווש , ןורימשת

םיכרכ46049.  8 השמ -  דודירפ  קחצי  ןב  ריאמ  השמ  "דלגס , קרבעשת ינב 

םיכרכ46050.  2 השמ -  השמירפ  ןב  המלש  םהרבא  ןמרביל ,
ןהכה "חהדוהי  לשת

האנ46051. באזירפ  ףסוי  ןב  ןרהא  "זםאטשרבלאה , קרוי New Yorkישת וינ 

א46052. היח -  שפנ  לאקזחיירפ  ןב  ןרהא  "זגיסיוט , םילשורימשת

רפוס46053. "סירפ  תחה תרות  דומילל  "ד  מיב "גץבוק  םילשוריסשת

ב46054. רדה -  ןימינבירפ ע"ץ  ןב  רייגצ  - שושע , "ב שת
"ח הברשת ג'

ונילמע46055. "טתונוילגירפ  הוקתעשת חתפ 



ץע46056. קסבטיוומירפ  השמ  ןב  לדנמ  "זםחנמ  בוקרק Cracowצרת

ץע46057. לקזירפ  קחצי  ןב  לכימ  לאיחי  "טץיפש , אנורבמקת

םיכרכ46058.  2 ינומרא -  ץע  םייחירפ  השמ  "גינומרא , םילשוריסשת

ןגה46059. ץע  המלשירפ  ןב  לאומש  ןקז , "דןב  םילשוריסרת

.46060< םירצמ בוט  ןוכמ   > ןגה ץע  לואשירפ  ןב  בקעי  "וןיצק , םילשוריעשת

ב46061. ץרא - > ירקחמ  ןוכמ   > ןגה ץע  לואשירפ  ןב  בקעי  "אןיצק , םילשוריפשת

םיכרכ46062.  2 ןגה -  ץע  לואשירפ  ןב  בקעי  "אןיצק , םילשוריצרת

םיכרכ46063.  5 ןגה -  ץע  ןגירפ  תמר  "חתבישי  ןג Ramat Ganנשת תמר 

רדה46064. ץע  .זירפ  " ישת .טבשב  .םינוקית ט"ו 
"זםילשורי םילשוריישת

רדה46065. ץע  .טירפ  " ישת .טבשב  .םינוקית ט"ו 
"טםילשורי םילשוריישת

רדה46066. ץע  דודירפ  לארשי  "וסנפרה , משת

רדה46067. ץע  הברירפ  .א ג' " ישת .טבשב  "א.םינוקית ט"ו  הברישת ג'

רדה46068. ץע  ץרפירפ  בקעי  ןב  בוד  הירא  "זיקסבורדנוו , השרו Warsawמרת

רדה46069. ץע  קחציירפ  "טינוארק , תילעסשת ןיעידומ 

רדה46070. ץע  ינבירפ  .ב  " עשת .טבשב  .םינוקית ט"ו 
"בקרב קרבעשת ינב 

רדה46071. ץע  עטנירפ  ןתנ  ןב  ןועמש  "זםוחנ  הנליו Vilnaנרת

רדה46072. ץע  החמשירפ  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"גםנוב קרבעשת ינב 

רדה46073. ץע  ונרווילירפ  .ט  " מרת .טבשב  "ג.םינוקית ט"ו  ,מרת ונרוויל

רדה46074. ץע  לאומשירפ  ןב  שונייב  ןימינב  "חטנאלאס , ,לרת םלשורי

םינימה46075. תעברא  רדה -  ץע  יבצירפ  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
חהירא '' םילשוריעשת

םיכרכ46076.  7 רדה -  ץע  םוחנירפ  ןב  דוד  קחצי  "בגורתא , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ46077.  4 רדה -  ץע  ןויצירפ  ןב  ןב  באז  רזעלא  "ןזר , םילשורישת

םיכרכ46078.  2 רדה -  ץע  ןרהאירפ  ןב  המלש  "זסוכראמ , םילשורימשת

.46079( םיעבצב תונומת  םע   ) רדה ץע  החמשירפ  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"דםנוב קרבשח ינב 

ארוקה46080. לא  רבד  םע  רדה  ץע  אגרשירפ  יאמולש ,

םיכרכ46081.  2 םייחה -  ץע  רדנסכלאירפ  ןב  ץרפ  "דגרבנייטש , סשת

םיכרכ46082.  5 םייחה -  ץע  םייחהירפ  ץע  "דתבישי  םילשוריעשת

םייח46083. ץע  דודירפ  ןב  שוביל  הדוהי  "הןאמפיש , םילשוריצרת

םייח46084. ץע  לאירבגירפ  ןב  םייח  "וסיורק , דעהסטייגנשת

"י>46085. תכב םשלה  תוהגה  םע   > םייח ץע  ,ירפ  בושילא ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
לקייח םייח  ןב  "גהמלש  הנבורבוד Dubrovnoסקת

םייח46086. ץע  רודגיבאירפ  "בםייח  םדרטשמאקת
Amsterdam

"ר>46087. ופד  > םייח ץע  ףסויירפ  ןב  םייח  "בלאטיוו , ץרוק Koretsמקת

א46088. השדח - > הרדס   > םייח ץע  זלטירפ  "טתבישי  ויהואלשת

םייח46089. ץע  םייחירפ  ןב  בקעי  וול , "בהד  ןדיל Leidenירת



ןיכרבמ46090. דציכ  קרפ  םייח -  ץע  ןועמשירפ  ןורכז  ללוכ  "אץבוק  םילשוריסשת

םייח46091. ץע  םהרבאירפ  ןב  םייח  לואש  "דץיברוה , םילשוריסרת

.46092< ירפה םעט   > םייח ץע  ,ירפ  ךייט ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"מלאומש םילשורידשת

.46093< לאקזחי תבכרמ   > םייח ץע  ףסויירפ  ןב  םייח  "ולאטיוו , תפצעשת

ב46094. םייח -  ץע  טעגיסירפ  םייח  יצע  "גתבישי  משת

םיכרכ46095.  12 תעדו > - הרותל  ץבוק   > םייח ץע  "טץבוקירפ  זלטצרת

םיכרכ46096.  6 םייח -  ץע  ףסויירפ  ןב  םייח  "טלאטיוו , בושיבורהעקת
Hrubieszow

םהרבאד46097. הירפעו  םייח  ץע  םולשירפ  ןב  םהרבא  "ושיעלב , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ46098.  2 םייחל -  ץע  רזעילאירפ  םהרבא  ןב  השמ  "הןורטיצ , עשת

א46099. םייח -  יצע  טעגיסירפ  םייח  יצע  תבישי  "בץבוק  משת

ברע46100. לאומשירפ  "דגרבנדלו , "דשח מח

בוריע46101. לה ' "ג  מפל תורעהו  םירואיב  ברע -  מירפ  "דןילג , "דשח מח

קידצ46102. הבאשטמירפ  םהרבא  "טריאמ  הבלסיטרב Bratislavaצקת

קידצ46103. העושיירפ  ןב  המלש  הידידי  לאפר  "חרורצ , ונרוויל Livornoקת

קידצ46104. םהרבאירפ  ןב  קותעמ )  ) לואש "חןיצק , םילשוריצרת

תומש46105. תישארב , השדח - > הרודהמ   > קידצ הבאשטמירפ  םהרבא  "אריאמ  סשת

.46106, תבש תשודק  ןויצע - > רוא  תרודהמ   > קידצ ירפ 
תבש ןהכהתתיבש  בקעי  ןב  קודצ  "וץיבוניבר , ןויצעעשת רוא 

םיכרכ46107.  7 קידצ -  ןהכהירפ  בקעי  ןב  קודצ  - ץיבוניבר , "א סרת
"ד ןילבול Lublinצרת

םיכרכ46108.  5 השדח > - הרודהמ   > קידצ ןהכהירפ  בקעי  ןב  קודצ  "הץיבוניבר , םילשוריסשת

תומש46109. תישארב , הקדצ -  הדוהיירפ  השמ  "בדירפ , ליזרבעשת

םיכרכ46110.  2 ןויצ -  ןויצירפ  ןב  ןב  קחצי  ןבואר  "אגנימולב , משת

שדק46111. ןתנירפ  ןב  חמצ  "איול , סינותנרת

םיכרכ46112.  2 םילולה -  שדק  קחציירפ  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
קיזיא

"ב! סקת ]
צ"ל:

[, "ג צקת
Lemberg

םילולה46113. שדוק  דודירפ  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "אקוטשנייוו , םילשוריכשת

םילולה46114. שדוק  קחציירפ  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"חקיזיא הבושרוא Orsovaפרת

"י>46115. תכמ תופסוה  םע   > םילולה שדוק  קחציירפ  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"דקיזיא קרבעשת ינב 

ןילחונ46116. שי  קרפ  ב"ב  תישאר -  ןרהאירפ  בד  "וקינזלז , םילשוריעשת

לאפר46117. לאינדירפ  לאפר  ןב  המלש  "טןהכ , רפסעשת תירק 

תבש46118. ןילבולמירפ  השמ  ןב  "חהדוהי  טגיסמרת

םיכרכ46119.  3 םולש -  םולשירפ  "ארגרבנזייא , םילשוריעשת

המלש46120. המלשירפ  ןב  ריאמ  "ודלפנמולב , בוקרטויפ Piotrkowפרת

המלש46121. םהרבאירפ  ןב  המלש  בקעי  "עגרבצלוה , השרו Warsawרת

המלש46122. ןמלזירפ  המלש  ןב  שריה  יבצ  "וץיבוכאד , קרוי New Yorkפרת וינ 

לאומש46123. םשירפ  "חםוליעב  "דעשת מח



םיכרכ46124.  3 לאומש -  חספירפ  ןב  לאומש  ןמלז  "הןייטש , םילשורילשת

םיכרכ46125.  3 לאומש -  םהרבאירפ  ןב  לאומש  "זלאלצב , םילשוריעשת

החמש46126. יכדרמירפ  "זיקסנילופמוס , םילשורינשת

תותירכ46127. החמש -  םנובירפ  החמש  "חאריפש , םילשוריעשת

םיכרכ46128.  4 החמש -  ץבוקירפ  ןנחלא -  רוא  "ותבישי  םילשורימשת

םיכרכ46129.  4 ןועמש -  ןועמשירפ  "בץכ , עשת

ראת46130. השמירפ  ןב  םייח  רטע , "עןבא  הניוקת

םיכרכ46131.  2 השדח > - הרודהמ   > ראת השמירפ  ןב  םייח  רטע , "דןבא  קרבשח ינב 

םיכרכ46132.  2 האובת -  גילזירפ  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "ותוילגרמ , רובד Nowyנקת יבונ 
Dwor

ארתב46133. אבב  הנובת -  הרואירפ  ןרק  "בללוכ  לאימרכעשת

םיכרכ46134.  2 תונובת -  ףסויירפ  ןב  השמ  קחצי  "זןהכ , ןילקורבסשת

בלחב46135. רשב  ראות - > הפי  ירפ -  הפי   > ראות השמירפ  ןב  םייח  רטע , "אןבא  קרבפשת ינב 

ראות46136. המלשירפ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ46137.  44 םירמת -  לאויירפ  וניברד  "י  ות ללוכ  ץבוק 
"חראמטאסד לשת

םיכרכ46138.  4 ותעב -  לארשיוירפ  בקעי  "ויולה , קרבלשת ינב 

םיכרכ46139.  2 ןתי -  לאכימוירפ  ןב  ףסוי  "עץרפ , המנפשת

ותעב46140. ןתי  המלשוירפ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

שדקמו46141. הפמ  סרופ  םימולש -  המלשתסירפ  "בלבאל , םילשוריפשת

ןהכ46142. השמתשירפ  ןב  םחנמ  "דןהכ , םילשורינשת

ורודל46143. ןמפילסנרפ  רזעילא  "בץנירפ , םילשורינשת

תורודל46144. ןמפילסנרפ  רזעילא  "טץנירפ , םילשורינשת

הבוט46145. ןרהאהסנרפ  "ביאכז , םילשורינשת

הבוט46146. המלשהסנרפ  רזעילא  "הקיש , םילשורינשת

הבוט46147. קחציהסנרפ  ללה  "ביולה , קרבעשת ינב 

ןבעהט46148. לפאק  בקעי  ר ' לארשיב -  יולהםיסנרפ  םהרבא  ןב  עשוהי  "טןוזניוול , ,נרת אשראוו

תובא46149. םייחסרפ  ןב  ילבא  םהרבא  דניירפנלז ,
באז "הריאמ  בובל Lvovכרת

םיכרכ46150.  2 םישרדמבו -  דומלתב  ימורו  ריאמסרפ  ןב  ביל  ןושמש  לאומש  "חסיורק , םילשורישת

לארשי ע"ש46151. תבשחמו  תינרות  תורפסל  םילשורי  סרפ 
קוק "ה  םילשורייארגה "התייריע  םילשורילשת

ןמיתב46152. םידוהיל  תועושי ה ' הידעסםוסרפ  ןב  םולש  "חלאילמג , םילשורינשת

םיכרכ46153.  14 ןושאר -  "בסיפדתםוסרפ  פשת

אסינ46154. ןהכהימוסרפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטנשת

אסינ46155. ונרווילימוסרפ  .ך  " רת .חספ  לש  "כהדגה  ונרוויל Livornoרת

אסינ46156. באזימוסרפ  רזעילא  ןב  השנמ  "אןיילק , םילשוריעשת

אסינ46157. שריהימוסרפ  יבצ  "בסייוו , עשת

האופרו46158. הכלה  יניינעב  םהרבאםימוסרפ  "לגרבנייטש , םילשורישת

ופי46159. ביבא  לת  תיריע  "טתויפרגויביסרפ  ביבאכשת לת 



ץיסרפ46160. יבציסרפ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "גיקסבייארג , םילשוריצרת

ךוב46161. רעטרעוו  סחנפדמערפ  "בץיבורטנק ,' השרוצרת

ךוב46162. רעטרעוו  בדמערפ  א , "דןייטשזנור , השרוערת

הנשמל46163. םהרבאתואפרפ  ןב  לאלצב  "וןרטש , םילשורינשת

ףסויתוארפרפ46164. ןב  גילז  רשא  "טרמרק , ירוגליב Bilgorajפרת

ליפאקתוארפרפ46165. בקעי  ןילרב1910ןייטשנעוואל ,

השמתוארפרפ46166. "דלאירוצ , םילשורישח

םיכרכ46167.  2 ל -  '' זח ירבדב  םהרבאתוארפרפ  ןב  הדוהי  לאינד  רפסךולב , תירק 

לחנב46168. קחציתוארפרפ  "זיקסנולבי , תפצסשת

םירעש46169. העבשב  היננחתוארפרפ  ןב  ןועמש  "בלגיבא , קרבנשת ינב 

המכחל46170. הדוהיתוארפרפ  ןב  גילז  עשוהי  םייח  רדוגיוו ,
"עביל םילשורירת

המכחל46171. םהרבאתוארפרפ  ןב  חנ  "הץישפיל , בולקש Shklovמקת

המכחל46172. ןתנוהיתוארפרפ  ןב  השמ  "ביטנאלאג , םילשורילשת

המכחל46173. היראתוארפרפ  יבצ  ןב  ןמחנ  "וןייטשדלוג , לשת

.46174< השדח הרודהמ   > המכחל םהרבאתוארפרפ  ןב  חנ  - ץישפיל , "ב םילשוריפשת

םיכרכ46175.  2 המכחל -  רזעילאתוארפרפ  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"זםייח נשת

א46176. תוכלה -  יפוגו  המכחל  בילתוארפרפ  הדוהי  ןב  המלש  יקסבודאס ,
"חבקעי קרוי New Yorkערת וינ 

יח46177. ףסויו  המכחל  ףסויתוארפרפ  "דאקרז , סינות Tunisסרת

תוארקמל46178. ןהכהתוארפרפ  יבצ  ןב  באז  בקעי  "טרכרב , הטיגרמ Marghitaצרת

תבש46179. ןחלשל  קחציתוארפרפ  "בןהכ , שמשעשת תיב 

הרותל46180. יבצתוארפרפ  ןתנ  "חןמדירפ , קרבלשת ינב 

םיכרכ46181.  5 הרותל -  םחנמתוארפרפ  "מרקב , םילשורידשת

השמתרפרפ46182. םהרבא  ןב  ןד  "זןדיבא , םילשוריעשת

רזעילא46183. רזעילאתרפרפ  ןב  השמ  "הןייטשניבור , קרבעשת ינב 

א46184. הרותה -  רזעילאתרפרפ  ןב  השמ  "עןייטשניבור , קרבשת ינב 

םיכרכ46185.  3 השמ -  רזעילאתרפרפ  ןב  השמ  "דןייטשניבור , קרבסשת ינב 

"ץ46186. בשר שריהתרפרפ  יבצ  ןב  םנוב  החמש  טרופאפר ,
"זאנהכ טריפ Fuerthסקת

.46187< דוד תראפת  רזעלא , רד ' תובא   > תובא ןהכהקרפ  ףלוו  באז  ןב  "נרזעלא  השרו Warsawרת

תודובע46188. םע  ראובמו  שרופמ  תואיצמ  ולא  קרפ 
המלשםידימלתל םייח  "טב , םילשורילשת

והילא46189. יזנכשאקרפ  יולה  רשא  ןב  גרפ Pragueש"סוהילא 

ראובמ46190. לאושה  השמקרפ  "סרלאמ , םילשורישת

תונורכז46191. יאמשקרפ  "חגרובזניג , םילשורימשת

יברעמה46192. לתוכה  תודלותב  שדח  יברעמהקרפ  לתוכה  תודלותב  שדח  "גקרפ  םילשורילשת

ןיכרבמ46193. דציכ  םילשוריקרפ  .י  " שת .ילבב  "ידומלת  ,שת םילשורי

ימלסומה46194. עבורב  תידוהי  הירוטסיה  תונש  םיעשתמ  קרפ 
הקיתעה יתבשםילשוריב  "גהירכז , םילשורימשת



ראובמ46195. הרפה  תא  חגנש  רוש  השמקרפ  "ארלאמ , םילשוריסשת

"א>46196. דיחהו "ט  יבמה רואיב  םע   > הריש - )קרפ  "ט יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  ינארט ,
דוד ףסוי  םייח  "היאלוזא , םילשוריסשת

.46197< המלש תריש   > הריש המלשקרפ  "גלקנרפ , קרבסשת ינב 

"ט>46198. יבמ רישה , תכרב  ץראה , תרמז   > הריש טידנבקרפ  ךורב  "דןמסקילג , 'צרת זדול  Lodz

.46199< רישב קרפ   > הריש ןהכהקרפ  קחצי  ןב  ןמינב  לאיחי 
"טקצאלאפמ הנליו Vilnaנרת

.46200< השדח הריש   > הריש םשקרפ  "טםוליעב  תיליעסשת ןיעידומ 

.46201< רצקה השדח  הריש   > הריש םשקרפ  "טםוליעב  תיליעסשת ןיעידומ 

.46202< שדקה ינדא  ןדאל -  רככ   > הריש - )קרפ  "א דיח  ) דוד ףסוי  םייח  יאלוזא ,
ןד לאכימ  המלש  "טןינקעו , קרבסשת ינב 

.46203< ריאמה  > הריש "דגרבדלוגקרפ  םילשורישח

הריש46204. ריאמקרפ  לארשי  רגניול , "זךרוע : םילשורינשת

.46205< האירבה תריש   > הריש השמקרפ  םחנמ , "עןב  םילשורישת

ראובמה46206. םייחה  רוא  הריש  השמקרפ  ןב  םייח  רטע , "וןבא  םילשוריעשת

לאיחי46207. תריש  ראובמה ע"פ  הריש  םשקרפ  "דםוליעב  שח

.46208< םישוריפ טקל  תואחסונ , ייוניש   > םלשה הריש  ךלמילאקרפ  לאנתנ  ןב  רזעילא  ןמרוק ,
"הםחנמ קרבסשת ינב 

תאזה46209. הרישה  רואיב  םע  הריש  יבצקרפ  "דןמטוג , םילשוריעשת

םכחא46210. ויתוירבמ  רואיב  םע  הריש  םהרבאקרפ  ןב  השמ  "בלגסה , תיליעעשת ןיעידומ 

רישה46211. תמשנ  רואיב  םע  הריש  קחציקרפ  ןרהא  ןב  קחצי  ללה  "טיולה , קרבסשת ינב 

תודומח46212. ירמא  שוריפ  םע  הריש  לאקזחיקרפ  ןב  לאינד  "דאישנ , תובוחרסשת

יארב46213. ןוגינו  הרמז  םילשורי -  רבד  שוריפ  םע  הריש  קרפ 
ןרהאתודהיה ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

רקובה46214. ריאי  שוריפ  םע  הריש  ריאיקרפ  "גףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

דוד46215. הפ  שוריפ  םע  הריש  המלשקרפ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

תונומת46216. םע  הריש  ריאמקרפ  לארשי  "זרגניול , םילשורינשת

"ד46217. בח תנשמ  רפס  ךותמ  גונעת -  בילקרפ  השמ  "ורלימ , הלמרנשת

.46218< לארשי תיב  יול , תיב   > תובא ןידרונילקיקרפ  .ג  " שת "ג.תובא  ןידרונילק Kleinwardeשת

.46219< תובאד ילימ   > תובא ןייקרפ  ' זולוומ םייח  ןב  "חקחצי  הנליו Vilnaמרת

.46220< שאימחנ ר"י   > תובא יולהיקרפ  הירא  השמ  "זרגרבמב , שקפ Paksסרת

.46221< תובא תלחנ   > תובא ןביקרפ  קחצי  לאנברבא , ןומימ -  ןב  השמ 
תובא תלחנ  "גהדוהי .  קרוי New Yorkישת וינ 

.46222< יאלוזא ר"א   > תובא ,יקרפ  ןיש יכדרמ -  ןב  םהרבא  יאלוזא ,
רבוד ןב  ןועמש  םילשורידשחלארשי 

דיגמהו46223. בושטידרבמ  קחצי  יול  ר '  > תובא יקרפ 
< בוידרבץינזאקמ .ה  " סרת "ה.תובא  בוידרב Bardejovסרת

תובא46224. בוקרטיפיקרפ  .א  " פרת "א.תובא  בוקרטויפ Piotrkowפרת

.46225< הרשי ךרד   > תובא דועסמיקרפ  ןב  השמ  ובע , "בןב  םילשורינשת

.46226< תובאד ילמ   > תובא באזיקרפ  ןב  יכדרמ  לארשי  גנאלקנוט ,
"טףסוי השרו Warsawלרת

.46227< הפיו בוט   > תובא ריאמיקרפ  ןב  חרז  "עןוסריאמ , קרוי New Yorkרת וינ 



.46228< קחצי יטוקיל  קחצי , תחנמ  הנשמ , יקספ   > תובא בוקרטיפיקרפ  .א  " פרת "א.תובא  בוקרטויפ Piotrkowפרת

.46229'< ילא תגעו  םייח  תמשנ   > תובא היסורפיקרפ  גרובסנהוי , .ט  " ירת "ט.תובא  היסורפ Jירת גרובסינהוי ,

.46230< תובא ידסח  תלימג   > תובא ןילבוליקרפ  .ח  " מרת "ח.תובא  ןילבול Lublinמרת

.46231< הניב ירבד   > תובא ןילבוליקרפ  .ט  " פרת "ט.תובא  ןילבול Lublinפרת

.46232< םיקרפל שרוד   > תובא יבציקרפ  דוד  ןב  יכדרמ  "טןייטשניבור , בוקרק Cracowמרת

.46233< םימכח שרדמ   > תובא זדוליקרפ  .ד  " צרת "ד.תובא  Lodzצרת זדול '

.46234< תובא ךרד   > תובא הנליויקרפ  .ו  " צקת "ו.תובא  הנליו Vilnaצקת

.46235< תובאד ילמ  בהז , ןומעפ  "ץ , ירהמ יפ '  > תובא - יקרפ  קחצי הנו , ףסוי -  ןב  איחי  חלאצ ,
קחצי "זיבאצר , קרבנשת ינב 

.46236< הניב ירבד   > תובא דודיקרפ  ןתנ  ןב  בקעי  קחצי  "חץיבוניבר , םילשוריכשת

.46237< םירפוס ןורכז   > תובא םירפוסהיקרפ  "בםינברה  סשת

.46238< תובא תלחנ   > תובא היצנויקרפ  .ז  " כש "ז.תובא  היצנו Veniceכש

.46239< השדח החנמ   > תובא הידידייקרפ  ןב  לכימ  לאיחי  "וקישטפארומ , בוקרק Cracowלש

.46240< תובא תוכז   > תובא םהרבאיקרפ  "ןימילאח , םילשורירת

"י ז"ל>46241. ראה ע"פ   > תובא - )יקרפ  "י ראה  ) המלש ןב  קחצי  אירול ,
השמ םימחר  "בויעש , םילשוריעשת

.46242< אלפ תורוא   > תובא קחצייקרפ  ןב  רזעילא  "דופאפ , םילשוריעשת

.46243< ופאנכ ףסוי  ישוריפ ר '  > תובא השמיקרפ  ןב  ףסוי  "חופאנכ , םילשורימשת

.46244< תעדו םעט  בוט   > תובא רשאיקרפ  ןב  השמ  "דךובנרטש , םילשוריעשת

תובא46245. םהרבאיקרפ  "חלאטש , ביבאמשת לת 

.46246< ריכש הנשמ   > תובא המלשיקרפ  רכשי  "ולאהטכייט , "דעשת מח

.46247< ןישידק ןהבא  ירבד   > תובא סחנפיקרפ  החמש  ילאהרטש ,

השעמ46248. ןשוש -  השעמ  לואש -  אבא   > תובא יקרפ 
< סומכםולש ןב  ןשוש  "בזוזאמ , נשת

.46249< שידייב םירואיב  טקלו  תילגנאל  םוגרת   > תובא ניקרפ  "אץיווארק , וגקישישת

.46250< תובאד ילימ   > תובא ריאמיקרפ  קחצי  ןב  ןרהא  והילדג  "ברגה , "דפשת מח

םיכרכ46251.  2 תובא > - תנתמ   > תובא ריאמיקרפ  יקסנר , ' "יצש ביבא Tel Avivשת לת 

.46252< בלה תחמש  םיניע -  תריאמ   > תובא םולשיקרפ  דוד  "ביקנ , םילשוריפשת

םיכרכ46253.  2 םייח -  ץפחה  תציחמב  תובא  יבציקרפ  ןתנ  "הםורי , תילעעשת ןיעידומ 

.46254< המקב האפ   > םינומדקה םלועה  תובא  לאירתכיקרפ  ןב  המלש  ןרהא  "טלירהמ , םילשוריפרת

םישרופמ46255. תובא  םיקילאיקרפ  ןב  רזעילא  "ךיול , ביבא Tel Avivשת לת 

תילגנאב46256. שרופמו  םגרותמ  תובא  םייחיקרפ  "בןידלוג , כשת

והילא46257. תגע  םייח , תמשנ  תובא  קיזייאיקרפ  קחצי  ןב  והילא  "זןהאזהרש , קרבסשת ינב 

ץרא46258. ינואגמ  םישוריפ  העברא  םע  תובא  השרויקרפ  .ך  " רת "כ.תובא  השרו Warsawרת

שוריפ46259. םע  תובא  היראיקרפ  "חרדנל , םילשוריכשת

שוריפ46260. םע  תובא  רשאיקרפ  "זרזייו , ביבאמשת לת 

זפ46261. ינדא  שוריפ  םע  תובא  ןולאיקרפ  ימע , "זןב  םילשוריסשת

תודומח46262. ירמא  שוריפ  םע  תובא  לאקזחייקרפ  ןב  לאינד  "באישנ , תובוחרסשת

םיכרכ46263.  2 תינמרגב -  שוריפ  םע  תובא  .מיקרפ  "אןמהל , ןיימדפרת טרופקנרפ 

לאנברבא46264. רוציקו  "ם  במרה שוריפ  םע  תובא  )יקרפ  ךרוע  ) םיקילא ןב  בקעי  "בןירפליה , םילשוריסשת



ןימי46265. עורז  שוריפ  םע  תובא  לאפריקרפ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  הרמ Satu Mareצרת וטס 

.46266( תיברעו תירבעב   ) דוד שרדמ  שוריפ  םע  תובא  יקרפ 
< בתכה ןוכמ  םהרבא< ןב  דיגנה  "אדוד  םילשורינשת

.46267( תיתפרצו תירבעב   ) דוד שרדמ  שוריפ  םע  תובא  םהרבאיקרפ  ןב  דיגנה  "גדוד  םילשורינשת

הנוי46268. וניברו  "י  שר םע  תובא  ןילרביקרפ  .ח  " רת "ח.תובא  ןילרב Berlinרת

די46269. המלשו , דוד  ירבד   > םירואיב ינש  םע  תובא  יקרפ 
< ינימי קחצישיא  ןב  ןימינב  השמ  "הזייר , השרו Warsawכרת

יברע46270. חרש  םע  תובא  םילשורייקרפ  .ד  " ישת "ד.תובא  םילשוריישת

םינב46271. עישות  תובא  ביגשיקרפ  "חתימע , דעלאסשת

ותשאל46272. שיא  ןיב  הבהא  ןהכהיקרפ  םייח  המלש  "גרניבא , םילשורימשת

והילא46273. יזנכשאיקרפ  יולה  רשא  ןב  ורזפ Pesaroר"פוהילא 

א-ב46274. תעד - > ירועש   > הנומא יכדרמיקרפ  "סרטפיג , םילשורישת

הנומא46275. הנומאיקרפ  "גיקרפ  ,שת ביבא - לת

הנומא46276. יולהיקרפ  םייח  תיליעןמפיש , רתיב 

.46277< השדח הרודהמ   >> הנומא יכדרמיקרפ  "ארטפיג , פשת

ןוחטב46278. הנומא  ליהעווזמיקרפ  המלש  "דיבר  םילשורישח

הרירב46279. לדנמיקרפ  םחנמ  "טןרטש , עשת

הרובג46280. דומלתהיקרפ  תרטע  "זתבישי  לאימרכסשת

תואיצמ46281. ולא  ארמג -  .ניקרפ  יכדרמ , "יןב  שת

םיניד46282. לבייפיקרפ  אגרש  ןב  לאפר  קחצי  ןויצע ,
"ויולה ,טשת םילשורי

"ל>46283. דרה רואיב  םע   > רזעילא יברד  הדוהייקרפ  ןב  דוד  "באירול , השרוירת  Warsaw

רזעילא46284. יברד  "חיקרפ  ירת .רזעילא  יבר  "חיקרפ  בובלירת  Lvov

רזעילא46285. יברד  "דיקרפ  לרת .רזעילא  יבר  "דיקרפ  השרו Warsawלרת

"ר>46286. ופד  > רזעילא יברד  "דיקרפ  ער .רזעילא  יבר  "דיקרפ  אטשוק Istanbulער

רזעילא46287. יברד  "זיקרפ  כש .רזעילא  יבר  "זיקרפ  הטנויבס Sabbionetaכש

.46288< לודגה תיב   > רזעילא יברד  "זיקרפ  כרת .רזעילא  יבר  "זיקרפ  בובל Lvovכרת

םיכרכ46289.  2 ןרהא - > ןורכז  תרודהמ   > רזעילא יברד  "היקרפ  סשת .רזעילא  יבר  "איקרפ  םילשוריפשת

רזעילא46290. קשמדה  לע  רזעילא  יברד  רזעילאיקרפ  קשמד  לעב  ידימלת  "זדוגא  קרבמשת ינב 

ןיע46291. בוט  שוריפ  םע  רזעילא  יברד  דודיקרפ  בקעי  ןב  דג  חנ  "וביורטנייוו , עשת

ןויגה46292. באזיקרפ  לאלצב  ןב  עשוהי  "דןייטשפיג , ירוגליב Bilgorajפרת

הכרדה46293. ןהכהיקרפ  לאילמג  ןב  יול  "טץיבוניבר , םילשוריעשת

םינושאר46294. םיאיבנ  תארוהב  הכרדה  הדוהייקרפ  "הליק , םילשוריכשת

הרות46295. ןבל  הכרדה  תובישיהיקרפ  ינב  "בןוגרא  קרבסשת ינב 

םירבח46296. דובכ  תוכלה  לע  הכלה  םייחיקרפ  הירא , "אןב  םילשורימשת

רזאנה46297. רימוטיזמיקרפ  "ב  וש "ורזעילא  ןילבול Lublinמרת

א46298. תיבה -  תגהנה  בדיקרפ  יבצ  "ושיווארט , םילשורימשת

עבטב46299. תולכתסה  םהרבאיקרפ  "דןורושי , ביבא Tel Avivשת לת 

םירמאמ46300. ףסוא  הנשה -  השמיקרפ  ןב  יבצ  "נבורבי , קרבשת ינב 

'ן46301. יזולו היחתפיקרפ  ןב  יבצ  השמ  "דהירנ , םילשוריכשת



תובישיה46302. םא  דוסיל  הנש  םייתאמ  ןיזולו -  השמיקרפ  רלקומש , לארשי -  ןירוש ,
"גלאומש תרפאסשת

שעמו46303. ןוזח  )יקרפ  ורכזל  ) ןימינב השמ  "בןמניילק , ביבאלשת לת 

ילארא46304. לאקזחי  לש  ותריציו  וייח  לאקזחייקרפ  ךילרא ,)  ) "גילארא "דסשת מח

.46305< יעטנ םייח  ר '  > םייח ןורכזיקרפ  "ורפס  םילחנמשת

םייח46306. םייחיקרפ  "חלאילמג , ןגנשת תמר 

"ל>46307. צז יקסמרבא  לאקזחי  יבר   > םייח והיתתמיקרפ  קחצי  "דםיובננט , םילשורישח

םייח46308. ןורכזיקרפ  "דרפס  םילשורישח

םייח46309. ריאמיקרפ  םייח  "ןאנהכ , םילשורישת

םיכרכ46310.  2 יתד -  ץולח  לש  םייח  ןתניקרפ  "גידרג , ביבאלשת לת 

ךוניח46311. השמיקרפ  ןב  לאומש  "דיסחנפ , "דשח מח

תישארב46312. ךוניח -  ןועמשיקרפ  "בןהכ , עבשפשת ראב 

ןמוי46313. יולהיקרפ  רעב  בוד  רכששי  "דץיברוג , "דשח מח

סניפ46314. רפכ  והילאיקרפ  "גןייטשטור , משת

הרותה46315. לע  הלבקהו  בתכה  שוריפל  אובמ  החמשיקרפ  םהרבא  ןב  הדוהי  "וןמרפוק , משת

יבו46316. ' צאגורה תרותל  אובמ  לדנמיקרפ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "ורשכ , םילשוריכשת

םיכרכ46317.  2 דעומ -  יכדרמיקרפ  "ברטפיג , ףילקיונשת

א46318. הבשחמ -  םהרבאיקרפ  ןב  לאומש  "וסאביב , םילשורינשת

םיכרכ46319.  7 הבשחמ -  ןרהאיקרפ  ןב  לאירזע  "ורבואט , םילשורינשת

הכלהו46320. גהנמ  ןבואריקרפ  םימחר  ןב  ןויצ  ארזע  דמלמ ,
"וןהכה םילשוריטשת

ארקמ46321. םולשיקרפ  ןב  בקעי   > ללהמ ינדעה ,
< "חהלהמ ביבאנשת לת 

.46322< בתכה ןוכמ   > השמ ךורביקרפ  ןב  השמ  "הונינשומלא , םילשורינשת

םיכרכ46323.  2 השמ -  "ם)יקרפ  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  ,מרת אנליוו

םיכרכ46324.  2 השמ -  ךורביקרפ  ןב  השמ  "לונינשומלא , םילשורישת

הנשמ46325. קרוייקרפ  וינ  .א  " פרת ,.הנשמ  קרויונ

רואיבב ע"ט46326. טייצראיל  תוינשמ  השמיקרפ  "דיקסבשירק , םילשורישח

תוכמ46327. ןויע -  יכדרמיקרפ  "ארטפיג , ףילקיונשת

םיכרכ46328.  3 ןויע -  ףסוייקרפ  "גןרפש , םילשורימשת

ארזע46329. ןבא  םהרבא  יבר  תנשמב  ןויע  םהרבאיקרפ  "בץישפיל , םילשורימשת

תורפסו46330. ןויע  םייחהיקרפ  רוא  רפסה  - תיב  "ד שח

תעד46331. ןינק  המלשיקרפ  "גהבלוו , םילשוריעשת

האוש46332. םייחיקרפ  ךונח  ןב  יכדרמ  "יןהכה , םילשורישת

שומיש46333. םשיקרפ  "אםוליעב  םילשוריעשת

הריש46334. "איקרפ  כת .הריש  "איקרפ  הבוטנמ Mantuaכת

.46335'< תולהת ה םירפסמ   > הריש היננחיקרפ  'י , "אציליסנומ הבוטנמ Mantuaכת

.46336< ןועמש רעש  קחצי -  חיש   > הריש "דיקרפ  כת .הריש  "דיקרפ  היצנו Veniceכת

.46337, יחמק לאומש  יבר  "י -  תכמ םירואיב  םע  הריש  יקרפ 
םייהנפוא דוד  יבר  ןהכה , ןימינב  ןרהאיבר  ןורכז  תאצוהב  הדגא  "חישרדמ  עשת



ןייטשטראה46338. אארק  תחפשמ  תודלות  קחצייקרפ  והיעשי  "פלקנרפ , םילשורישת

םיכרכ46339.  2 הרות -  יכדרמיקרפ  "לרטפיג , ףילקיושת

םיכרכ46340.  2 השדח - > הרודהמ   > הרות יכדרמיקרפ  גרטפיג , '' ויהואנשת ףילקיוו 

הנידמו46341. הרות  ןימינביקרפ  ןב  לואש  - ילארשי , "ז אריפשעשת זכרמ 

רסומו46342. הרות  ריאמיקרפ  תיב  הדוהי  ירה  "דתבישי  ריאמעשת תיב 

םיכרכ46343.  4 םיראובמו > - םיכורע   > דומלת בקעייקרפ  ץיטשכב ,)  ) "דטהב הפיחשח

םיכרכ46344.  4 "י > - שר שוריפו  רוקמ   > דומלת בקעייקרפ  ץיטשכב ,)  ) "דטהב הפיחשח

הלואגו46345. הבושת  קחצייקרפ  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"לבקעי ןילקורבשת

םיכרכ46346.  2 "זץבוקםיקרפ -  םילשוריכשת

םיכרכ46347.  3 "בםיקרפ -  הראב תירבעה  הימדקאה  "זןואטב  טשת

תונלבקהו46348. תוברעה  רפסמ  םיפסונ  ןואגםיקרפ  ינפח  ןב  "אלאומש  םילשורילשת

ונינמז46349. תוערואמ  תנבהב  ללהםיקרפ  םהרבא  ןב  לצרה  הדוהי  "בןיקנה , םילשוריעשת

הארוהב46350. ףסויםיקרפ  יבצ  "דיקסימ , לשת

החלצהב46351. ולםיקרפ  סחוימ  "ם .) במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  םילשוריצרת

ןמית46352. תודהי  תשרומב  יכדרמםיקרפ  "דירהצי , ןיעהשח שאר 

תודיסחה46353. תבשחמב  לדנמםיקרפ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "ברשכ , םילשורילשת

לארשי46354. תבשחמב  ןימינבםיקרפ  ןב  לואש  "דילארשי , הנח Pardesכשת סדרפ 
Han

תודיסחה46355. תנשמב  לדנמםיקרפ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "לרשכ , םילשורישת

ךוניחה46356. תרות  רפוס -  םתחה  אנרמ  תנשמב  לאומשםיקרפ  ןב  השמ  "זרפוס , קרבסשת ינב 

םיכרכ46357.  2 קוק -  ברה  לש  תינויעה  ותנשמב  והיעשיםיקרפ  "וירדה , םילשורילשת

גארפמ46358. "ל  רהמה לש  ותנשמב  םהרבאםיקרפ  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "דרכששי  ביבאמשת לת 

וילכ46359. יאשונבו  דומלתב  היגולותפב  םהרבאםיקרפ  "הגרבנייטש , םילשורילשת

םייניבה46360. ימיב  הירגנוהב  םידוהיה  תודלותב  םירפאםיקרפ  ןב  קחצי  ןמדירפ ,)  ) "בירפ ןולוחנשת

ךבסנא46361. תוכיסנב  םידוהיה  תודלותב  ךונחםיקרפ  ןב  קחצי  "הרמיז , ןגלשת תמר 

ןילופב46362. םידוהיה  תודלותב  דודםיקרפ  "גאנהכ , םילשורימשת

ידוהיה46363. בושיה  תודלותב  - םיקרפ  עשוהי ןויצ , - ןב הדוהי -  תרופ , ןב 
ןרהא "גרדיק , םילשורילשת

ןשיה46364. בושיה  תודלותב  לאפרםיקרפ  רזעילא  "איכאלמ , ביבאלשת לת 

םירבעה46365. םיסיפדמה  תודלותב  לבייפםיקרפ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "חןמרבה , םילשורילשת

תימואלה46366. תיתדה  העונתה  תודלותב  הנויםיקרפ  "גןהכ , "דלשת מח

םיכרכ46367.  2 לבב -  ידוהי  תודלותב  םהרבאםיקרפ  בקעי , "טןב  םילשורימשת

םיכרכ46368.  2 לארשי -  תודלותב  רשאםיקרפ  םהרבא  ןב  לארשי  ץיבוריאמ ,
"אגילעז דודשאסשת

םיאנתה46369. תפוקת  תודלותב  לאקזחיםיקרפ  "חןהכ , םילשורילשת

ךונחה46370. תרותב  דודםיקרפ  ןב  הדוהי  "בלאירומ , ,ישת ביבא לת 

תודיסחה46371. תרותב  לדנמםיקרפ  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "חרשכ , םילשוריכשת

אינתב46372. םיידוסי  "פךיתונייעמםיקרפ  "דשת בח רפכ 



ייחמ46373. השמםיקרפ  ףסוי  ןב  רדנסכלא  "היבכרה , ,צרת קראי וינ 

דומלתה46374. אובמ  רפס  ןמ  ןואגםיקרפ  ינפח  ןב  "ןלאומש  םילשורישת

ץינשטיפאקמ46375. "ה  יאר "ר  ומדא תודלותמ  םיקידצםיקרפ  יתפש  "פןוכמ  םילשורישת

בוקטרושטב46376. םידוהיה  תודלותמ  םירפאםיקרפ  "הןישננונ , השרוצרת

לארשי46377. בהואה  "ק  הרה תודלותמ  םירחבנ  םיקרפ 
ץריהאטפאמ ילתפנ  "וןייטשטנילפ , םילשוריעשת

"א46378. טילש "ר  ומדא לע כ"ק  קחציםיקרפ  ףסוי  ילהא  "זתשר  "דלשת מח

ןידה46379. םויל  ריאמםיטילקרפ  "חיקסרבמל , םילשוריעשת

םייחןגשרפ46380. ןב  שריה  גילז  יבצ  ןרהא  ןילגד ,
"טםוחנ בוקרטויפ Piotrkowנרת

םיכרכ46381.  4 ןימינבןגשרפ -  לאפר  "פןזופ , םילשורישת

םיכרכ46382.  2 הבהאב -  ירימהשרפ  "הןוסרואינש , עשת

םיכרכ46383.  2 החקלו -  השמהשרפ  "דקלירג , םילשורישח

םיכרכ46384.  2 הרשפו -  השמהשרפ  "דקלירג , ביבאשח לת 

םיכרכ46385.  5 גאת >' -  > השרופמ בקעיהשרפ  ןב  ףסוי  "חיריבוצ , קרבסשת ינב 

בושיה46386. תורוקמ  היראהשרפ  השמ  ןב  ןרהא  והילא  "ח,אנהכ , ישת ביבא[ - לת

הרודס46387. ןהכההשרפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "חקוק , הירבטמשת

הרודס46388. החמשהשרפ  ןב  הדוהי  דזעשתןמרקא , '' מח

תינשנש46389. םשהשרפ  "דםוליעב  "דשח מח

הליהקבושרפ46390. "ברפס  הילדסשת ץוביק 

םיכרכ46391.  3 םיאיבנה -  ירפסב  בקעיתוישרפ  ןב  קחצי  "ביול , םילשורינשת

"ז46392. טה האמב  הילטיא  ידוהי  יווהמ  )תוישרפ  רידהמ  ) בקעי "וםיובנסקוב , ביבאמשת לת 

םיכרכ46393.  5 יברה -  םע  בדתוישרפ  ןרהא  "הןירפלה , "דעשת בח רפכ 

םת46394. וניבר  לכימתוישרפ  ןב  השמ  בקעי  "אןיקרוש , תילעפשת ןיעידומ 

םיכרכ46395.  3 "י)אתדנשרפ -  שר  ) קחצי ןב  - המלש  "צ רת
"ו צרת

םדרטשמא
Amsterdam

השמתונשרפ46396. ןב  בקעי  לאיחי  "זגרבנייוו , םילשוריעשת

ןקזה46397. "ד  ירה לש  דומלתה  ףסויתונשרפ  "זקינטולס , ןגסשת תמר 

ברה ש"ר46398. לש  ושוריפב  םינורחא  םיקסופו  םינשרפ 
הרותה לע  יכדרמשריה  ןב  הנוי  "בלאונמע , םילשוריכשת

םיכרכ46399.  3 יעסמ -  הלא  בקעיתשרפ  לארשי  ןב  השמ  "בזיגאח , ,צרת םילשורי

ליח46400. תשא  דודתשרפ  םייח  לאומש  "וןירפלה , קרבסשת ינב 

יכדרמ46401. תלודג  )תשרפ  ךרוע  ) לדנמ םחנמ  רצינ , ' "וזיו קרבסשת ינב 

יכדרמ46402. תלודג  ןימינבתשרפ  לאפר  ןב  קחצי  יכדרמ  ןמזייר ,
( וילע "ע( "דשת מח

.46403< םיכרד תשרפ  סרטנוק   > םיכרד ,תשרפ  הנחוא לאומש -  ןב  הדוהי  סינאזור ,
"בקחצי םילשורינשת

.46404< השדח הרודהמ   > םיכרד לאומשתשרפ  ןב  הדוהי  "הסינאזור , םילשוריסשת

.46405( תישארב  ) א טוקיל - >  > םיכרד לאומשתשרפ  ןב  הדוהי  "אסינאזור , קרבפשת ינב 

םיכרכ46406.  4 םיכרד -  לאומשתשרפ  ןב  הדוהי  "טסינאזור , הוקלוז Zholkvaנקת

אטוז46407. םיכרד  ילתפנתשרפ  ןב  יבצ  בקעי  "הסלוי , בוקרק Cracowמרת



ףסכה46408. השנמתשרפ  "אףפאליפ , משת

ףסכה46409. ריאמתשרפ  ןב  לאומש  "חהגאנרוס , יקינולש Salonikaיקת

םידעומה46410. המלשתשרפ  ןב  בקעי  "טגרבנירג , סיאולפרת .טס   St. Louis

םימה46411. בקעיתשרפ  קחצי  ןב  לאירש  "וגרבנזור , קרבנשת ינב 

ךלמה46412. יבצתשרפ  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "וטונג , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ46413.  3 ךלמה -  לדנמתשרפ  םחנמ  ןב  ריאמ  קחצי  םחנמ , - - ןב "ח צרת
"ז םילשוריטשת

ויתואלפנו46414. םימשה  ןמ  םחל  טוקיל  םע  ןמה  .יתשרפ  "חךבנזייא , םילשוריסשת

רוביעה46415. רזעלאתשרפ  ןב  לאפר  "דהלודלימ , םדרטשמאצת
Amsterdam

רוביעה46416. ףסויתשרפ  םייח  "טסיוו , שמשעשת תיב 

הדקעה46417. דסחתשרפ  תרות  "בןוכמ  ןודנולעשת

םייכוניח46418. תונויער  עובשה -  םימחרתשרפ  ןהכ , "ודמלמ  םילשוריסשת

םיכרכ46419.  5 עובשה -  םהרבאתשרפ  לארשי  ןב  היעשי  "ברטכש , קרבעשת ינב 

התרטפהו46420. עובשה  לביפתשרפ  "גרצלמ , םילשורימשת

לארשיב46421. תבלו  םאל  עובשה  "מתשרפ  "דשח קרבשח ינב 

יכדרמ46422. יולהתשרפ  שריה  יבצ  ןב  יכדרמ  "וץיוורוה , ראוגנוא Uzhgorodכרת

יכדרמ46423. השמתשרפ  ןב  יכדרמ  "צשטיוואראנאל , עשטעמעקרת

יכדרמ46424. יבצתשרפ  ןב  יכדרמ  רזעילא  "ורלושטלא , השרו Warsawנרת

יכדרמ46425. םוחנתשרפ  םחנמ  ןב  יכדרמ  "חןמלגופ , םילשוריסשת

יכדרמ46426. בקעיתשרפ  ןב  יכדרמ  "אינועבסא , םילשוריצרת

םירדנ46427. קחציתשרפ  ןב  לארשי  "גקאלופ , אטילדערת קסירב 

ריזנ46428. םוחנתשרפ  ןהכ , הירא -  "דםרמע , קרבעשת ינב 

"ם46429. תס םוחנתשרפ  "אילאפר , םילשוריפשת

ץירוקמ46430. סחנפ  יבר  סחנפ -  השמתשרפ  לאיחי  ןב  יכדרמ  "חץילרג , קרבסשת ינב 

םיכרכ46431.  2 "ה -  אר םייחתשרפ  ןב  לאפר  "טאנחוא , םילשוריסרת

תיבר46432. ףולכמתשרפ  ןב  רזעלא  "אםאדינ , קרבסשת ינב 

םיטפוש46433. החמשתשרפ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריסשת

תאטח46434. השמתרפ  יבצ  "גפרק , םילשורינשת

ףסוי46435. ףסויתרפ  ןב  יבצ  הימחנ  "דלבונ , ןימד Frankfערת טרופקנרפ 

ףסוי46436. ףסויתרפ  "חיראדנאפלא , רימזיא Izmirכרת

ףסוי46437. קחציתרפ  ןב  ףסוי  "דןיזור , השרו Warsawמרת

םיכרכ46438.  2 ףסוי -  רבתרפ  בוד  ןב  לסי  "זףסוי  קבסדנו Wandsbeckפת

תודיסח46439. - טושפ  השמ תליש , ןרהא -  ןייטשנרב ,
םחנמ "טןתיא , עשת

םיכרכ46440.  5 ועמשמכ -  באזוטושפ  םהרבא  "ורביב , דווקילעשת

ארקמ46441. לש  בקעיוטושפ  ןב  הירא  םחנמ  רפהסגינק ,
"גהדוהי קרבמשת ינב 

ארקמ46442. לש  בקעיוטושפ  קחצי  "חגרבסייוו , גרוברטפנרת .טס 

םיכרכ46443.  2 ארקמ -  לש  לארשיוטושפ  ןב  לאומש  םהרבא  "אץנאיאז , םילשוריסשת



םיכרכ46444.  2 ארקמ -  לש  לדנמוטושפ  םחנמ  ןב  ןועמש  "גרשכ , םילשוריכשת

םיכרכ46445.  2 ארקמ -  לש  החמשוטושפ  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריסשת

דיגמב46446. דומלתהטשפ  תרוסמ  "חר"י  םילשוריסשת

תומבי46447. ןויעב -  ןרהאטשפ  לאנתנ  "זדלפנזור , םילשוריסשת

"ס46448. שה ןאמפילטשפ  רזעילא  ןב  קחצי  "דןירפלייה , השרו Warsawמרת

תישארב46449. א  ארקמב -  ןויגהו  המלשטשפ  "חהרונמ , קרבלשת ינב 

םיכרכ46450.  5 ארקמב -  ןויגהו  יכדרמטשפ  םייח  ןב  המלש  "אהרונמ , םילשוריעשת

םיכרכ46451.  5 ןויעו -  רשאטשפ  ןב  השמ  "סךובנרטש , םילשורישת

ארקד46452. חנאטשפ  ןב  והילא  "זילאפ , קרבעשת ינב 

הליגמ46453. לש  והיכרבהטשפ  "דרקניש , םילשוריעשת

םישורפו46454. הניוומםיטשפ  "חבקעי  ץנימ Mainzמרת

םיכרכ46455.  2 לארשיאטישפ -  ןב  םייח  - רלה , "ז פרת
"ט ןילרב Berlinפרת

ארפסד46456. ביליטישפ  הירא  םייח  ןב  לאכימ  ץיוורוה ,
"ץיולה בוקרקרת

הליהקקיטישפ46457. "גרפס  ביבאלשת לת 

הליהקשטיישפ46458. "דרפס  ביבאלשת לת 

קצאק46459. ןוא  השנמעכסישפ  "טרגנוא , םילשורישת

הליהקלשימשפ46460. "דרפס  כשת

הלוגה46461. תדמשהב  תונויצה  .שיעשפ  "נןומלש , םילשורישת

רבד46462. שריהרשפ  יבצ  ןב  בקעי  "הןאמפייר , ,רת אשראוו

הינידו46463. הרשפה  תוצמ  רבד -  דודרשפ  ןנחוי  ןב  ישי  "בןומולס , עשת

םיכרכ46464.  9 רבד -  לבייפרשפ  אגרש  "דדלפנרטש , "דשח מח

.46465< עברא תירק   > שדוקה לקש  רבד  הייליאמרשפ  ףסוי  ןב  השנמ  תרופ , "הןב  םילשורינשת

הרשפה46466. םהרבארשפ  ןב  הימחנ  ןמלז  "וגרבדלוג , "דעשת מח

םדרטשמאב46467. תפצ  יחולש  ינש  ןיב  לבייפהרשפ  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "גןמרבה , םילשוריכשת

םחל46468. המלשתפ  ןב  ודאקרימ  עשילא  "דוייליבאח , ונרוויל Livornoנקת

.46469< בתכה ןוכמ   > םחל השמתפ  ןב  קחצי  "גיולה , םילשוריסשת

אובי46470. תונברקהםואתפ  תרות  "דןוכמ  קרבשח ינב 

ךלמה46471. השמגבתפ  "הסיזרפ , ןולוחסשת

םיכרכ46472.  2 אתיירוא -  לאומשימגתפ  ןב  ירוא  "זןמקיד , קרבסשת ינב 

םיכרכ46473.  7 אתיירוא -  םהרבאימגתפ  ןב  רעב  רכשי  יכדרמ  רעפייל ,
"דאבא דודשאשח

םיכרכ46474.  4 אתיירוא -  אגרשימגתפ  ןב  ףסוי  לאומש  טלבלגופ ,
"אןבואר קרבעשת ינב 

"ט46475. שעבה "טימגתפ  שעבהמ תורותו  םימגתפ  "חטוקיל  "דנשת בח רפכ 

ורסומו46476. המלש  ךלמה  םייחימגתפ  ןב  ףסוי  בקעי  "טץידוי , םילשוריפרת

יברה46477. תודיסחימגתפ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "עבח "דשת בח רפכ 

דומלתה46478. החמשימגתפ  ןב  קחצי  יכדרמ  ןאמלדא ,
"בןבואר הזמול Lomzaערת



םיזורחב46479. "ל  זח בקעיימגתפ  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  ץיוורוה ,
"גריאמ קרוי New Yorkשת וינ 

שדוק46480. המלשימגתפ  "בטור , קרבפשת ינב 

םירחבנ46481. ילתפנםימגתפ  "זםיובנירג , קרבנשת ינב 

ןישידק46482. לארשיןימגתפ  ןב  םהרבא  "עשוהי  השרו Warsawפרת

םיכרכ46483.  3 ןישידק -  "יןימגתפ  רד םיכרבא  תודחאתה  ןוילג 
"הראמטאסמ שמשסשת תיב  םילשורי - 

םינימה46484. תעברא  דודיחותפ  ןב  םהרבא  םייח  "אןב  םילשוריעשת

םתוח46485. רישאיחותפ  יבלי  הנוכמה ג' םהרבא  לי , ' "טגנא יקינולש Salonikaעקת

םתוח46486. לאומשיחותפ  ןב  השמ  "ארפוס , םילשורינשת

םתוח46487. ןהכהיחותפ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

א46488. םתוח -  לאיתוקייחותפ  ןב  יכדרמ  היחתפ  "מוגודריב , םילשורישת

.46489< השדח הרודהמ   > םתוח רישאיחותפ  יבלי  הנוכמה ג' םהרבא  לי , ' "גגנא עשת

םתוח46490. לאומשיחותפ  יקסניצקוט , יבצ -  ןתנ  "הגינק , קרבכשת ינב 

םיכרכ46491.  3 םתוח -  דועסמיחותפ  ןב  בקעי  "אאריצחיבא , םילשורינשת

םיכרכ46492.  3 ראובמה > -  > םתוח דועסמיחותפ  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

"ת)46493. וש  ) טפשמ דודיחותפ  ןב  םהרבא  םייח  "אןב  םילשוריסשת

אבאד46494. ףסויארותפ  ןב  םייח  "הלאטיוו , םילשוריסרת

םהרבא46495. לאומשחתפ  ןב  רבע  םהרבא  "טאריפש , השרו Warsawנרת

והילא46496. רזעילאחתפ  "חלאיתשק , "דעשת מח

םיכרכ46497.  3 והילא -  םהרבאחתפ  ןב  והילא  - זולי , "ו נרת
"צ םילשורירת

םיכרכ46498.  3 והילא -  והילאחתפ  "באבא , דודשאסשת

םיכרכ46499.  4 והילא -  והילאחתפ  "חןהכה , קרבעשת ינב 

ראובמה46500. והילא  םשחתפ  דםוליעב  '' מח

.46501< םיקודקד ךותמ   > ירבד ורבחמחתפ  םש  עדונ  היצנוש"ואל 

ךירבד46502. ןהכהחתפ  סחנפ  "נרנייטש , הוקתשת חתפ 

ריאי46503. ךירבד  בקעיחתפ  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

להאה46504. םימחרחתפ  השמ  "הויעש , םילשוריסשת

להאה46505. ףסויחתפ  ןב  איחי  "דדומע , ןדע Adenנרת

להאה46506. לאומשחתפ  ןב  לאפר  "טםולב , קרוי New Yorkלשת וינ 

םיכרכ46507.  2 להאה -  יולהחתפ  ךלמילא  סחנפ  "חןתיא , םילשורינשת

םיכרכ46508.  3 להאה -  דועסמחתפ  ןב  דוד  "גאריצחיבא , םילשוריפרת

םיכרכ46509.  2 להאה -  ןבחתפ  ןאמפיוק  םלושמ  םייח  ןאמרטוא ,
ןהכה "טןאמייש  םילשורישת

םיכרכ46510.  2 להאה -  אלסמרפמחתפ  ביל  הדוהי  ןב  "עםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ46511.  2 להאה -  יולהחתפ  ףסוי  השנמ  ןב  קחצי  "ארלימ , םילשוריעשת

םיכרכ46512.  5 השדח > - הרודהמ   > להאה דועסמחתפ  ןב  דוד  "האריצחיבא , םילשורינשת

.46513( די בתכ   ) להאה בקעיחתפ  ןב  איחי  דיחלאצ , דיבתכ  בתכ 

םיכרכ46514.  3 ראובמה -  להאה  דועסמחתפ  ןב  דוד  "דאריצחיבא , הירהנשח



.46515< םהרבאד הירפעו  םייח  ץע  ירפ   > תיבה םולשחתפ  ןב  םהרבא  "ושיעלב , ונרוויל Livornoרת

םיכרכ46516.  7 תיבה -  הילדגחתפ  ןב  םהרבא  "פןיטקיט , טרופנרידקת
Dyhernfurth

םיכרכ46517.  4 תיבה -  רזעילאחתפ  ןב  םהרבא  יבצ  "סלייוו , קרבשת ינב 

ןנרי46518. קחצי  ריבדה -  ןהכהחתפ  העושי  ןב  "זקחצי  סינותפרת

םיכרכ46519.  4 ריבדה -  אייחחתפ  ןב  ןימינב  םייח  - ילומירטנופ , "ו טרת
"ג רימזיא Izmirלרת

תעדה46520. המלשחתפ  ןב  שריה  יבצ  "ארשילאק , ירוגליבערת  Bilgoraj

םיכרכ46521.  2 תעדה -  ןמלזחתפ  המלש  ןב  סחניפ  םייח  אירול ,
"איבצ בוקרטויפ Piotrkowערת

תמא46522. תפשה  תנשמב  הדגהה  השמחתפ  ןרע  "טתילגרמ , אריפשסשת זכרמ 

שודחה46523. השמחתפ  ןב  חספ  "וץילראק , הנליו Vilnaצרת

םיכרכ46524.  6 הכלה -  םייחחתפ  ןב  והיתתמ  לאיחי  ץיבוביק ,
"עאגרש םילשורישת

םיכרכ46525.  2 הכלה -  אגרשחתפ  ןב  והיתתמ  לאיחי  "בץיבוביק , םילשוריעשת

םיכרכ46526.  12 איגוסה -  דודחתפ  רזעלא  "דןייטשפא , דודשאעשת

ריעה46527. ריעהחתפ  ינברמ  הרות  ישודיח  ץבוק 
תיליע "וןיעידומ  תילעסשת ןיעדומ 

םיכרכ46528.  3 בוריעה -  היראחתפ  ןב  השמ  "בדרלגנא , קרבעשת ינב 

ףפרקה46529. םהרבאחתפ  לאקזחי  ןב  לארשי  "וגיווצ , דווקילעשת

ןחלשה46530. ךורעחתפ  ןחלשל  םירואיבו  "בתורוקמ  םילשוריעשת

רעשה46531. יולהחתפ  ביל  הדוהי  "חגלשא , קרבסשת ינב 

הי46532. יחתפו  רעשה  ןידארמחתפ  הדוהי  ןב  "ביכדרמ  רובד Nowyמקת יבונ 
Dwor

היעשי46533. תומחנו  הבושתה  "לחתפ  גס ביל  הדוהי  ןב  ןאמפיל  "ארזעילא  הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ46534.  2 רצואל -  םשחתפ  "פםוליעב  קרבשת ינב 

הבושתב46535. םיקפודל  ןרהאחתפ  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורילשת

רעש46536. ונל  יולחתפ  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"דןהכה םילשוריסשת

"ש46537. שרה רודיסל  בקעיחתפ  ןב  באז  ןמלז  לאיתוקי  שיפ ,
"טהיקזחי םילשוריסשת

םיניע46538. והילאחתפ  ןב  "זלאירזע  השרו Warsawרת

םיניע46539. ןהכהחתפ  לאפר  ןויצ  - ןב - יצירפ , "ח לרת
"א ונרוויל Livornoמרת

םיניע46540. 'חתפ  ץקנומ .ד  " לרת "ד.תובא  לרת

םיכרכ46541.  3 םיניע -  לאפרחתפ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  ונרוויל Livornoקת

םיכרכ46542.  2 םיניע -  יזנכשאחתפ  רקי  ןב  "אהשמ  בוקרק Cracowלש

.46543< םינויעה קלח   > שדחה ז םיניע  לאומשחתפ  "טדלפנרא , קרבסשת ינב 

םיכרכ46544.  7 שדחה -  םיניע  בקעיחתפ  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , קרבסשת ינב 

םלשה46545. םיניע  השמחתפ  ןב  יבצ  ןרהא  עשוהי  "טרגרבנייוו , קרבסשת ינב 

לאירא46546. ןינב  םימשה -  רעש  השמחתפ  ןב  בקעי  "וללה , םילשוריסשת

םיכרכ46547.  6 םימש -  ירעש  באזחתפ  רזעלא  ןב  סחנפ  "חזר , םילשוריעשת



הוקת46548. והיתתמחתפ  "דןוסרזלג , םילשורישח

ב46549. הוקת -  םהרבאחתפ  ןב  היעשי  - סקופ , "ה מרת
"ט השרו Warsawמרת

הוקת46550. םהרבאחתפ  "טןומולס , ביבאצרת - לת

הבושת46551. לישהחתפ  עשוהי  ןב  לאירבג  "טגרובסוש , הבלסיטרב Bratislavaנרת

הרודהמ46552.  > םירעש יחתפ  ןיבוריע -  ינוקית  אטוז  אחתפ 
< השדח

באז םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
דוד ןב  שיביפ  אגרש  גלבנש , "חיולה -  םילשוריעשת

םיכרכ46553.  7 אטוז -  באזאחתפ  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"זיולה ןודנול Londonישת

םיידי46554. תליטנ  ריאמה - ) אגרש   ) אטוז באזאחתפ  םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"טיולה ביבאכשת לת 

המכחב46555. םירמהחתפ  "דבוש , "דשח מח

א46556. חתפ -  יל  רואמוחתפ  "דןהכ , תולעמשח

םלוא46557. לש  לאפרוחתפ  "דסייו , "דשח מח

םירעש46558. הנביבוחתפ  םרכ  "ותבישי  הנביבעשת םרכ 

םירעש46559. ןרהאוחתפ  תודלות  יכרבא  - תורובח  "ח סשת

הפ46560. קחציןוחתפ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
ןהכה

םיכרכ46561.  2 הפ -  לאפרןוחתפ  "דסייו , "דשח מח

םיכרכ46562.  7 םהרבא -  ןמלזיחתפ  המלש  ןב  בד  םהרבא  "חךאבריוא , הירבטעשת

םירופ46563. הכונח , רוא -  רזעילאיחתפ  קחצי  ןב  םהרבא  "בןייטשדלוג , דוואקיילעשת

תולרוגהו46564. תולזמה  רעש  רוא -  והילאיחתפ  ראב  "פןוכמ  ביבאשת לת 

םירוכיב46565. הנומא -  פ"תיחתפ  יששה , םוי  "אללוכ  הוקתעשת חתפ 

םיכרכ46566.  6 הנומא -  דודיחתפ  רזעלא  "אןייטשפא , קרבפשת ינב 

םיכרכ46567.  2 ירשא -  המלשיחתפ  ןב  הירא  לארשי  "טךבנזייא , םיקפואעשת

ןיד46568. ףסוייחתפ  "טהפי , םילשורינשת

תיבר46569. העד -  לאוייחתפ  ןב  יבצ  "הןפשקוב , םילשוריסשת

תעד46570. יכדרמיחתפ  ןב  לארשי  "זלאירזע , קרבסשת ינב 

תעד46571. השמיחתפ  ןב  לארשי  "זקיפוט , םילשוריעשת

הדנ46572. תעד -  ליבונרעשטיחתפ  "אללוכ  דעלאסשת

תעד46573. באזיחתפ  יכדרמ  "בסה , הוונפשת

םיכרכ46574.  3 תעד -  םהרבאיחתפ  השמ  "טרבורטפ , םילשוריעשת

בלה46575. המלשיחתפ  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבסשת ינב 

תבש46576. הכלה -  יכדרמיחתפ  ןב  יח  דוד  "גןהכ , םיקפואסשת

תבש46577. הכלה -  ףסוייחתפ  יבצ  "דרנרל , שח

הכלה46578. הידבועיחתפ  ןימינב  "בטסראפ , סשת

םיכרכ46579.  5 תוכלה -  ישייחתפ  רימת  "זןילוסא , תילעעשת רתיב 

ןיבוריעד46580. פ"ק  יובמה -  לשיפיחתפ  דוד  ןב  ףסוי  יבצ  "דרנרל , קרבשח ינב 

םיבז46581. ןועמשיחתפ  ןב  בד  םולש  "דןועמש , םילשורישח

םיכרכ46582.  2 םיערז -  דודיחתפ  רזעלא  "אןייטשפא , קרבפשת ינב 



שדח46583. רזעילאיחתפ  ןב  אביקע  "טןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעדומ 

םיכרכ46584.  9 ןשוח -  היעשייחתפ  בקעי  "זאיולב , םילשורימשת

םיכרכ46585.  9 השדח > - הרודהמ   > ןשוח היעשייחתפ  בקעי  "זאיולב , םילשוריעשת

הואגו46586. הוונע  המכח -  השמיחתפ  ןב  קחצי  יחיבא  "טלגיב , המידקעשת

םיכרכ46587.  2 המכח -  לשיפיחתפ  דוד  ןב  ףסוי  יבצ  "גרנרל , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ46588.  2 תעדו -  המכח  יחיחתפ  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר קרב( ינב 

תואווקמ46589. הדנ , רהט -  יכדרמיחתפ  ןב  לארשי  "בלאירזע , קרבעשת ינב 

הרהט46590. םחנמיחתפ  דוד  ןב  לאקזחי  "הרדיינש , שמשסשת תיב 

הרהט46591. אגרשיחתפ  םלושמ  ןב  ןויצ  ןב  "גץיבובוקעי , קרבמשת ינב 

םיכרכ46592.  3 הרהט -  םהרבאיחתפ  ןב  קחצי  "בםלסמא , שמשפשת תיב 

הי46593. ץריהיחתפ  ילתפנ  ןב  "טיכדרמ  בובל Lvovנקת

םיכרכ46594.  3 הי -  היחתפיחתפ  השמ  ןב  רב  "טרכששי  גרפ Pragueסש

ףסוי46595. ןביחתפ  בייל  הדוהי  ףסוי  ןייטשדלוג ,
םילשורייכדרמ

דוחי46596. באזיחתפ  ןב  בד  יבצ  "הןתור , תיליעעשת ןיעידומ 

ןיבוריע46597. קחצי -  לאירבגיחתפ  קחצי  "גרטלהכוב , דווקילעשת

םיאלכ46598. קחצייחתפ  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "זץרווש , עשת

ריאמ46599. ןהכהיחתפ  ריאמ  "חרטסוש , םילשוריסשת

םידגמ46600. הדוהייחתפ  לאומש  "בטוגניו , םילשורימשת

םידגמ46601. בדיחתפ  םהרבא  ןב  דוד  "טךאברעיוא , םילשורילשת

םיכרכ46602.  2 םידגמ -  היראיחתפ  הדוהי  ןב  ןד  םחנמ  "גסלזיימ , םילשוריעשת

"ם46603. שרהמ השמיחתפ  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"בןהכה םילשורינשת

דעומה46604. לוח  דעומ -  ףסוייחתפ  םוחנת  ןב  הינתמ  סינאמ  "חץיווקס , םילשורינשת

הצקומ46605. ןהכהיחתפ  ךלמילא  יבצ  ןב  לואש  "טץכ , דווקילסשת

הזוזמ46606. רזעילאיחתפ  ןב  אביקע  "טןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעדומ 

תוזוזמ46607. ןויציחתפ  ןב  ןב  רכששי  "זןזח , תיליעעשת רתיב 

תואווקמ46608. היעשייחתפ  בקעי  "דאיולב , םילשוריעשת

האנוה46609. תוכלה  טפשמ -  יכדרמיחתפ  'י , גרג .השמ  "דלאקזחי , קרבשח ינב 

םיכרכ46610.  2 טפשמ -  קחצייחתפ  ןב  היחתפ  - סאלבנרוה , "ב ערת
"ד השרו Warsawערת

הדנ46611. ןועמשיחתפ  ןב  דוד  ןרהא  "חשאטופ , רתיבסשת

הדנ46612. ןהכהיחתפ  לאוי  ןב  םלושמ  "זכ"ץ , בובל Lvovסקת

הדנ46613. ריאמיחתפ  "אגבס , םיסכרפשת

ריזנ46614. םחנמיחתפ  דוד  ןב  קחצי  "זרדיינש , קרבסשת ינב 

האפ46615. תויגוס -  םחנמיחתפ  דוד  ןב  לאקזחי  "פרדיינש , קרבשת ינב 

הכוס46616. לאקזחייחתפ  רדיינש , קחצי -  "ברדיינש , קרבעשת ינב 

םלוע46617. בודיחתפ  הירא  ןב  באז  יכדרמ  "גןייטשדלוג , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ46618.  6 רזע -  בקעייחתפ  ןב  ארזע  "פזרא , "דשת מח

הרזע46619. קחצייחתפ  ןב  היחתפ  "גסאלבנרוה , השרו Warsawסרת



םיכרכ46620.  2 תבש -  לשיפיחתפ  דוד  ןב  ףסוי  יבצ  "חרנרל , קרבסשת ינב 

חוליש46621. רזעילאיחתפ  ןב  אביקע  "טןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעדומ 

םיכרכ46622.  3 תועומש -  והילאיחתפ  השמ  ןב  ןורא  קחצי  "זלעארזיא , סשת

םיכרכ46623.  2 אתתעמש -  עשוהייחתפ  ןב  המלש  םוחנ  "חןיקסורפ , שמשעשת תיב 

ןיבוריע46624. םירעש -  לאומשיחתפ  ןב  לאוי  המלש  קחצי  "כןמרש , ןודנולשת

םירעש46625. ילתפניחתפ  , םחנמ "וןב  םילשורילשת

םירעש46626. - יחתפ  קחצי אגרש  ןב  ירא ' ןרהא  רטכש ,
ןימינב םהרבא  ןב  ירוא  "דךבריוא , ןילקורבנשת

םירעש46627. בקעייחתפ  ןב  קיזיא  קחצי  "חרבח , השרו Warsawמרת

א46628. םירעש -  והילאיחתפ  לארשי  "זביורטניו , טשת

םירעש46629. קחצייחתפ  ןב  המלש  "השישמ , היצנו Veniceנש

םירעש46630. ימעיחתפ  "וןרוג , םילשורינשת

םירעש46631. הנוייחתפ  ןב  ימע  "הןרוג , םילשוריעשת

םירעש46632. ןהכהיחתפ  ביל  הדוהי  ןב  סחניפ  "א,פוטניל , ,מרת אנליוו

.46633< השדח הרודהמ   > םירעש קחצייחתפ  ןב  היחתפ  "חסאלבנרוה , םילשוריסשת

םיכרכ46634.  3 םירעש -  ביליחתפ  הדוהי  ןב  רכששי  "טטוגנייוו , טרופנרידעקת
Dyhernfurth

םיכרכ46635.  2 םירעש -  קחצייחתפ  ןב  היחתפ  - סאלבנרוה , "ע רת
"נ קרבשת ינב  - השרו

רעש א46636. הבושת -  ירעש  לע  םירעש  לאיחייחתפ  ןמוא ,

םיכרכ46637.  2 הנובת -  םהרבאיחתפ  ןב  היעשי  - סקופ , "ו מרת
"ט השרו Warsawמרת

הרות46638. םחנמיחתפ  דוד  ןב  קחצי  "גרדיינש , קרבעשת ינב 

הרות46639. יולהיחתפ  לאקזחי  "דןייטשניול , "דשח מח

םיכרכ46640.  2 הרות -  קחצייחתפ  ןב  היחתפ  "חסאלבנרוה , השרו Warsawצרת

תישארב46641. השעמ  ןינעב  הרות  בקעייחתפ  ןב  יכדרמ  "פזבלא , תילעשת ןיעדומ 

דעומו46642. הליפת  לאומשיחתפ  בקעי  "עלגיפש , םילשורישת

הבושת46643. יכדרמיחתפ  ןב  רסיא  לארשי  "הןילרסיא , הנליו Vilnaלרת

הבושת46644. תוכלהל  ךירדמ  הבושת -  ןרהאיחתפ  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשורינשת

םיכרכ46645.  2 תובושת -  ןרהאיחתפ  ןב  םהרבא  "חאגרש , שמשעשת תיב 

הילודגו46646. תימינפה  המכחה  תודלותל  ףסויםיחתפ  "הןוסמרב , םילשורינשת

החמש46647. ינרזאתו  יקש  ריאמתחתפ  "דףרודניר , "דשח מח

רבד46648. לכל  ןימאי  םוחניתפ  "הםאהארבא , עשת

החנמ46649. יכדרמיתפ  "דרטפיג , משת

ןואטסיראמב46650. וניתובר  ירוקיב  "טהחיתפהחיתפ -  ןואטסירומעשת

םיכרכ46651.  2 םידגמ -  ירפל  תללוכ  קינסלטהחיתפ  ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
"גקחצי םילשורינשת

בטיה46652. קדה  חספ ע"פ  תוכלה  םידגמ  ירפל  תללוכ  ,החיתפ  ךייר ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
באז "דלאומש  הדנקנשת

"ט46653. ויו תבש  להל ' תוחיתפו  םידגמ  ירפל  תללוכ  ריאמהחיתפ  ןב  ףסוי  "הםימואת , םילשורינשת

הרותה46654. ינינק  הנומשו  םיעבראל  הדוהיהחיתפ  "עםוראצ , קרבשת ינב 



הלבקה46655. תמכחל  יולההחיתפ  ביל  הדוהי  "חגלשא , קרבנשת ינב 

םיכרכ46656.  2 ךורב  - רוא   > הלבקה תמכחל  ,החיתפ  גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
יולה םולש  "חךורב  קרבסשת ינב 

ןליאה46657. רפסו  הלבקה  תמכחל  יולההחיתפ  ביל  הדוהי  "טגלשא , קרבסשת ינב 

.46658< םירובג ריע   > םירעשו ןרהאתוחיתפ  ןב  םירפא  המלש  "טץישטנול , הוקלוז Zholkvaנקת

תבשב46659. תוזיראו  םיקובקב  רזעלאתחיתפ  "בשירכז , קרבעשת ינב 

ורמג46660. איהש  ןיד  בקעיתחיתפ  "דסקופ , שח

תורגאה46661. יולהתחיתפ  ןתנוי  "זןמזור , עשת

.46662< שדח רוסיא  תופסוהו , םיאולימ   > תורגאה יולהתחיתפ  ןתנוי  "חןמזור , עשת

םיכרכ46663.  2 בלה -  חנ כ"ץתחיתפ  ןב  קחצי  גרפ Pragueת'אריפש ,

ריעה46664. ירעש  באזתחיתפ  ףלוו  ןב  קחצי  "אדנרב , ןעבנשת על  סקע 

םילידגו46665. ןרהאליתפ  ןב  לאוי  "ןץרווש , םילשורישת

םיכרכ46666.  2 ייח -  אפילליתפ  בוט  םוי  היננח  "אשיק , קרבמשת ינב 

תלכת46667. בקעיליתפ  ןב  ךונח  ןושרג  "דרנייל , ןילבול Lublinסרת

תלכת46668. םולשליתפ  ןב  רנבא  ןי , ' "גגפע ןיעהנשת שאר 

תלכת46669. בובלמליתפ  הנוי  רזעילא  ןב  "חיכדרמ  גרפ Pragueעש

םיכרכ46670.  5 ךורב -  םולשיליתפ  ןב  ךורב  ילתפנ  תיליערציפש , ןיעידומ 

םיכרכ46671.  2 רוג - )  ) הובג ןחלושמ  היראןיתיתפ  בל  "דןוכמ  "דנשת מח

הובג46672. ןחלשמ  לארשיןיתיתפ  רזנ  "ותודסומ  ןויצלסשת ןושאר 

קלמע46673. תייחמ  רוכז  תשרפ  הובג -  ןחלשמ  היראןיתיתפ  בל  "דןוכמ  נשת

אלפה46674. ללהקתפ  "הםהוש , םילשורינשת

םיכרכ46675.  3 יברה -  לש  ונחלשמ  קחציםיקתפ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , - עשת New York קרוי וינ 

ונתפוקתב46676. הטימשה  תייעבל  יתכלה  ןרהאןורתפ  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשורינשת

תומולח46677. )ןורתפ  ול סחוימ   ) ןואג יאה  "גוניבר  היצנו Veniceפש

תומולח46678. ןהכהןורתפ  יכדרמ  והילא  "חהאזמ , צרת

תומולח46679. םכחןורתפ  "אןועמש  םילשוריסרת

םיכרכ46680.  2 תומולח -  בקעיןורתפ  ןב  המלש  "ט,ילומלא , ,לרת אשראוו

םיכרכ46681.  5 תדה -  לאומשןגשתפ  ןב  והילא  קחצי  - אדנאל , "א לרת
"ה הנליו Vilnaלרת

תויתואה46682. תרוצ  אתיב > אפלא  לע  שוריפ   > בתכה השמןגשתפ  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"חןרהא קרבסשת ינב 

םהרבא46683. תורבד  בתכה -  ,ןגשתפ  יול קחצי -  ןב  ישיבא  םהרבא  יול ,
"טןתנ קרבמשת ינב 

בתכה46684. "וןגשתפ  מרת .הרות  .זעול  - םעמ  "ו מרת
"ד רי Algiersנרת ' גלא

בתכה46685. יכדרמןגשתפ  "להרוטניוו , םדרטשמאקת
Amsterdam

בתכה46686. "טןגשתפ  צרת .הרות  .זעול  "טםעמ  הברצרת ג'

תובותכ46687. בתכה -  דומלתהןגשתפ  רואמ  "ותבישי  תובוחרעשת

םיכרכ46688.  3 תדה -  בתכ  ריאמןגשתפ  ךורב  ןב  ןועמש  "אגרבסיו , קרבעשת ינב 

רוא46689. יצוצינ  רואצ"ח  יצוצינ  "חצ"ח  ביבאנשת לת 



רוכזי46690. רפס  עוועשזישט  הבי -  ' זי הליהקצ' "ברפס  ביבאכשת לת 

רעווקי46691. םחנמצ' "ורנטרג , םילשוריעשת

רעווקי 466922. םחנמצ' "ורנטרג , םילשוריעשת

דמלו46693. םיקילאאצ  ןב  רזעילא  ,1967יול , םילשורי

עבק46694. תרידמ  םחנמאצ  םהרבא  "זדניירפ , "דעשת מח

הביתה46695. ןמ  םשאצ  "דםוליעב  "דשח מח

.46696, תישארב םיפסונ > םישוריפ  םע   > הניארו א הניאצ 
בקעיתומש "דאוואנאי , שח

.46697, ארקיו םיפסונ > םישוריפ  םע   > הניארו ב הניאצ 
תובא תולגמ , שמח  םירבד , בקעירבדמב , "דאוואנאי , "דשח מח

םיכרכ46698.  2 הניארו -  בקעיהניאצ  "טאוואנאי , אנליומרת

םיכרכ46699.  4 שדוקה > - ןושלב   > הניארו בקעיהניאצ  "דאוואנאי , קרבלשת ינב 

םיכרכ46700.  2 םירקי > - םינינפ  םע   > הניארו הניארוהניאצ  "והניאצ  םילשוריכשת

שדח46701. לכ  ףסוי , קחציןאצ  ןב  ףסוי  םייאנ , "דןב  דולשח

םישדק46702. םחנמןאצ  ןב  דוד  "דירצב , שמשעשת תיב 

םיכרכ46703.  4 םישדק -  יבצןאצ  ילתפנ  ןב  םייח  םהרבא  רוש ,
"אשריה ,עקת בובל

תודיסח46704. שרעזנאצ  ןוזנסינ , לאומש -  "הןייטשטור , לשת

םיטבשה46705. תרשע  והילדגיאצאצ  "ייתימא , ביבא Tel Avivשת לת 

דוקפ46706. ןכ  )היאצאצ  הרכזל  ) עשעפ הסדה  "טןירפליה , עשת

הליהקץבוקאצ46707. "זרפס  ביבאלשת לת 

הלימ46708. "ם -  ורמ "א  לאירוצבצ "טתירטש , קרבמשת ינב 

םיכרכ46709.  4 ןרהא -  ןרהאאבצ  "ורדיו , םילשוריסשת

םיכרכ46710.  24 יולה -  והילאאבצ  יבצ  "הגרבנייטש , קרבסשת ינב 

ךלמה46711. יולהאבצ  םולש  םייח  ןב  יבצ  םהרבא  "בלגס , קרבנשת ינב 

הדובעה46712. יולהאבצ  םולש  םייח  ןב  יבצ  םהרבא  "דלגס , קרבשח ינב 

םיכרכ46713.  14 םימשה -  םיסנאבצ  "הלאדיו , םילשורינשת

םורמ46714. ןויצאבצ  ןב  רנבא  "זץבק , םילשורינשת

בר46715. בילאבצ  הירא  ןב  שריה  יבצ  ןיוול ,
"חןילרבמ בוקרטויפ Piotrkowסרת

.46716< םילשורי ןוכמ   > בר בילאבצ  הירא  ןב  שריה  יבצ  ןיוול ,
"בןילרבמ םילשוריסשת

בקעי46717. ןואג  קחצייבצ  לאכימ  ןב  בקעי  יבצ  "טםייהנפוא , הגיר Rigaפרת

םיכרכ46718.  4 ןירדהנסה -  שריהיבצ  יבצ  "טםייהקז , משת

דימחו46719. הימחניבצ  ןב  שריה  יבצ  "איקסנאזור , הנליו Vilnaערת

דימחו46720. םוחניבצ  םחנמ  ןב  יבצ  "ברוש , הנליו Vilnaמרת

דימחו46721. ןורכזיבצ  "זרפס  םילשורינשת

גיגרו46722. דימחו  םשיבצ  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ46723.  10 דמח -  החמשיבצ  השנמ  ןב  שריה  יבצ  "כןאמדירפ , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשי46724. ןביבצ  לדנמ  םחנמ  השמ  יקסבולזוק ,
"עקחצי הנליו Vilnaרת



לארשי46725. ןהכהיבצ  יבצ  ןב  לארשי  "חיקסימליק , הנליו Vilnaנרת

תיבל46726. המלשיבצ  סחנפ  לגוק ,

תוצראה46727. לכל  לשיפיבצ  םחורי  ןב  ןמלק  "גןאמלוש , ,נרת אנליוו

קידצל46728. דודיבצ  "זיקצינדור , ןילקורבלשת

קידצל46729. קחצייבצ  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"דקיזיא םילשוריכשת

קידצל46730. ביליבצ  הירא  ןב  שריה  יבצ  ןיוול ,
"עןילרבמ בוקרטויפ Piotrkowרת

םיכרכ46731.  7 קידצל -  בוזולבמיבצ  דוד  ןב  ךלמילא  יבצ  "זאריפש , הלשימרפ Przemyslצרת

םיכרכ46732.  2 קידצל -  ןהכהיבצ  השמ  ןב  לאכימ  "ורווארב , סשת

םיכרכ46733.  3 קידצל -  בקעייבצ  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"דלפוק םילשוריישת

םיכרכ46734.  2 קידצל -  )יבצ  וילע  ) עשוהי ןב  יבצ  "טבמוד , קרבנשת ינב 

ד46735. אתיירואל - > יבצ   > תבשל יבצ 
 - לאינד םייח  ןב  אפיל  יבצ  קילזיימ ,

 - אפיל יבצ  ןב  עשוהי  קילזיימ ,
ןויצ ןב  ןמביל ,

"ז קרבסשת ינב 

םיכרכ46736.  3 תבשל -  לאינדיבצ  םייח  ןב  אפיל  יבצ  "גקילזיימ , קרבסשת ינב 

ןואגל46737. וידע  ןב ניבצ  הירא  יבצ  "ארדפ , ןילבול Lublinסרת

שדק46738. ןהכהיבצ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

שדוק46739. דודיבצ  ןב  שריה  "חיבצ  ךבצלוז Sulzbachקת

"ה א46740. יצרה תודלות  שדוק -  ןהכהיבצ  םייח  המלש  "הרניבא , לאסשת תיב 

הראפת46741. יבציבצ  "עןישח , םילשורישת

םיכרכ46742.  2 הראפת -  קחצייבצ  ןימינב  "גךובריוא , הינתנסשת

תראפת46743. היראיבצ  ןב  יבצ  םחנמ  "אןיסקאט , בוקרטויפ Piotrkowסרת

תראפת46744. המלשיבצ  ןב  שריה  יבצ  "באריפש , ערת

.46745< םירישה ריש  לע   > תראפת אלסלמיבצ  ריאמ  ןב  שריה  "ביבצ  ואלסרב Breslauפקת

תראפת46746. ןימינביבצ  ןב  דוד  יבצ  ,]הפי , "ע רת ], בוקרטעיפ

םיכרכ46747.  2 השדח > - הרודהמ   > תראפת המלשיבצ  ןב  שריה  יבצ  "עאריפש , םילשורישת

ןילוח46748. ותראפת -  והיעשייבצ  םהרבא  "חןמנייו , קרב Bene Berakעשת ינב 

םידעומ46749. ותראפת -  יולהיבצ  יבצ  "אילאיבצ , קרבפשת ינב 

םיכרכ46750.  9 ותראפת -  יבציבצ  לאפר  ןב  ףסוי  קחצי  גרברבליז ,
"טריאמ םילשוריעשת

ןח46751. דודןויבצ  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

ךרדל46752. יבצהדצ  םייח  ןב  לאלצב  םולש  "ובוקידצ , רומיטלב Baltimoreנרת

ךרדל46753. לאכימהדצ  ןב  הינפצ  "זיולה , םילשורישת

ךרדל46754. השמהדצ  ןב  והיקזחי  בקעי  "ודלאוונירג , טספדוב Budapestשת

ךרדל46755. םייחהדצ  ןב  השמ  "אןאמטרוו , ןילבולערת

.46756< השדח הרודהמ   > ךרדל השמהדצ  ןב  והיקזחי  בקעי  "טדלאוונירג , סשת

םיכרכ46757.  5 ךרדל -  ןרהאהדצ  ןב  םחנמ  חרז , - "טןבא "דעשת מח

םיכרכ46758.  2 ןידה -  םיתמוקודצ  םילוח  "א.תוליפת  היצנו Veniceכקת

םיכרכ46759.  7 ךלמל -  "ק  קחציידצ יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 



ותנומאב46760. ךלמילאקידצ  יבצ  "זגרבצרה , םילשורימשת

םיכרכ46761.  2 ותנומאב -  השמקידצ  הדוהי  "גרבוקמ , קרבסשת ינב 

תמאה46762. םהרבאקידצ  יק  "אג' לארשיעשת ץרא 

רודה46763. לחנהקידצ  רוא  "פןוכמ  םילשורישת

הנומא46764. ליחנמ  רודה  אשוזקידצ  "וףלוו , "דעשת בח רפכ 

בגשנו46765. קותעמקידצ  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "וזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

םלוע46766. דוסי  "וםובלאקידצ  "דמשת בח רפכ 

ןיול46767. הירא  לש ר ' וייח  תכסמ  םלוע -  דוסי  החמשקידצ  "זזר , םילשורינשת

.46768< ליהעווזמ לע ר"ש   > םלוע דוסי  דודקידצ  "דרנרו , םילשורישח

םיכרכ46769.  2 םלוע -  דוסי  "י)קידצ  ראה  ) קחצי "נאירול , שת

םיכרכ46770.  2 ליהעווזמ > - "ק ר"ש  הרה  > םלוע רוסי  דודקידצ  "ורנרו , םילשורימשת

חרפי46771. רמתכ  ןבקידצ  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב לארשי 

 - "א שת
"ב הינבליסנרט Transilvaשת

חרפי46772. רמתכ  ןורכזקידצ  "חתרבוח  "דלשת מח

חרפי46773. רמתכ  לאיחיקידצ  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"היולה קרבעשת ינב 

חרפי46774. רמתכ  )קידצ  טאטב  ) רימא ןבואר  ברה  רכזל 

הכרבל46775. השמקידצ  ןב  ןויצ  - ןב "טטאטשנזייא , קרוי New Yorkערת וינ 

לעפ46776. המ  הדוהיקידצ  רסרטש , ןהכה -  ןרהא  לרפ ,
"סןהכה םילשורישת

ץלחנ46777. הרצמ  הקידצ  "זןמרבל , קרבמשת ינב 

םלוע46778. ריאמיקידצ  קחצי  השנמ  "עףיש , "דשת מח

םידיסח46779. ןוא  קחציםיקידצ  לאומש  "אןייטשטור , ישת

םידידיו46780. ןתנםיקידצ  ןב  ןנחוי  והילא  "זהירארוג , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ46781.  2 תפומל -  םחנמםיקידצ  "גדורב , "דעשת בח רפכ 

.46782' הל םידומ  השמםיקידצ  ןב  הדוהי  "בבואט , אתאפשת תירק 

םיכרכ46783.  19 םהרבא -  ןתנקדצ  ןב  םהרבא  קודצ  "טףרודלסיד , קרבסשת ינב 

טפשמו46784. לאפרקדצ  ןב  השמ  "דודראפ , רימזיא Izmirלרת

טפשמו46785. יולהקדצ  רזעילא  ןב  קחצי  "ארבוו , בוקרק Cracowנרת

םימחרו46786. ףולכמקדצ  "בהנאי  הינתנעשת

םולשו46787. םהרבאקדצ  ןב  והילא  "טןעשמ , םילשורימשת

םולשו46788. השמקדצ  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  "זןהכ , הבר Djerbaפרת ג'

םולשו46789. הירכזקדצ  איחי  חלאצ  הצועמ ,)  ) "טהדועמ ןולוחעשת

א46790. ךיתוודע -  המלשקדצ  "פרזעלא , םילשורישת

א46791. ךיתודע -  והילאקדצ  ןב  בקעי  לאומש  "טימהרבא , "דסשת מח

םיכרכ46792.  2 ףודרת -  קדצ  יולהקדצ  ףסוי  ןב  ןוצר  "סיסורע , ונואשת תירק 

תידוהי46793. הניתנל  ךירדמ  לארשיבהקדצ -  "ד  בח "ויריעצ  "דעשת בח רפכ 

תע46794. לכב  םייחהקדצ  עשוהי  ןב  יכדרמ  ןייטשפא ,
"טיולה הנליו Vilnaסרת

דסחו46795. הקדצ  ישנא  דסחו -  היראהקדצ  באז  "ארניבר , ביבאלשת לת 



הדגאבו46796. הכלהב  דסחו  באזהקדצ  "דטור , קרבשח ינב 

דובכו46797. ירואהקדצ  "בינברהש , םילשוריעשת

םיכרכ46798.  3 אפרמו -  קחציהקדצ  "ודיוסא , ;עשת

טפשמו46799. היעשיהקדצ  בקעי  "סאיולב , םילשורישת

.46800< השדח הרודהמ   > טפשמו היעשיהקדצ  בקעי  "ואיולב , םילשוריעשת

טפשמו46801. לאינדהקדצ  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"זהדוהי ,שת הבר ג'

םיכרכ46802.  3 טפשמו -  הידעסהקדצ  ןב  הקדצ  "וןיצוח , םילשוריפרת

םימחרו46803. ןהכההקדצ  םייח  ןב  ןבואר  םימחר  "ודמלמ , םילשוריפרת

םייח46804. בקעיהקדצ  ןב  םייח  'י , "דגאלאפ רימזיא Izmirלרת

טפשמכ46805. רשאהקדצ  ןב  ביל  עשוהי  ןרהא  ןאמיינ ,
"גלישנא ,נרת םלשורי

םייחל46806. יארוהנהקדצ  ןב  םייח  ןומרא , "זג' ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ46807.  2 םייחל -  ,הקדצ  רפוס בקעי -  ןב  םייח  'י , גאלאפ
םולש קחצי  ןב  םייח  "טבקעי  םילשוריסשת

לארשיל46808. לארשיהקדצ  "גןומר , םילשוריסשת

המילש46809. בדנהקדצ  "חץרפ , שמשסשת תיב 

יוג46810. םמורת  לארשיהקדצ  יבצ  "דואט , םילשוריעשת

לארשיו46811. הדוהי  הדוהיתוקדצ  "חןדלוז , אריפשעשת זכרמ 

םהרבא46812. - תקדצ  בונכ ' צמ לאפר  ןב  םהרבא  אדנאל ,
הדוהי לאלצב  "גןאמפיירג , קרבסשת ינב 

םכחה46813. רזעיבאתקדצ  "דןיטשרוב , "דשח מח

.46814< הכרב רה  תרודהמ   > קידצה ןהכהתקדצ  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , לאמשת תיב 

קידצה46815. ןהכהתקדצ  הנוי  ןב  ךונח  "עיורטנרא , ןילרב Berlinרת

קידצה46816. באזתקדצ  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "דןמדירפ , םילשוריישת

םיכרכ46817.  2 קידצה -  ןהכהתקדצ  בקעי  ןב  קודצ  "גץיבוניבר , ןילבול Lublinערת

םיכרכ46818.  2 קדצה > - תומיענ   > קידצה ןהכהתקדצ  בקעי  ןב  קודצ  "הץיבוניבר , דודשאעשת

םייח46819. םייחתקדצ  עיבר ,  - בקעי ןב  םייח  'י , גאלאפ
והילא ןב  "זןועמש  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ46820.  2 ףסוי -  רעבתקדצ  רכשי  ןב  ףסוי  "חרעפייל , דודשאסשת

םיכרכ46821.  4 עשי -  המלשתקדצ  ףסוי  "אידאבע , םילשוריפשת

א46822. לארשי -  "זץבוקתקדצ  םילשוריסשת

השמ46823. קותעמתקדצ  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "וזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

השמ46824. לאינדתקדצ  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"חהדוהי םילשוריסשת

דעל46825. תדמוע  עשוהיותקדצ  ןיישדנומ , והילא -  "הבוסוטמ , עשת

קדצ46826. המלשךתקדצ  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

הנרו46827. המלשהלהצ  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

ינרו46828. המלשילהצ  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ב46829. יבצ -  שריהתלהצ  יבצ  "זרלטרג , ןודנולכשת

םיכרכ46830.  18 הירארהצ -  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
( ךרוע  ) "בביל םילשוריסשת



ץבוק46831. תיבה -  היקלחרהצ  תיב  "טתבישי  היקלחמשת תיב 

טפשמה46832. ביילרהצ  הדוהי  "אןוסנמחנ , תובוחרעשת

ןינבל46833. הדוהירהצ  ןב  השמ  הבלסיטרב Bratislavaת"רןיישננוז ,

ןמית46834. יזנג  תפישחל  יולרהצ  הדוהי  "וםוחנ , משת

םיזרל46835. דודרהצ  ןב  ןואיל  הדוהי  "דיזנכשא , "דעשת שח

הבתל46836. םולשרהצ  סחנפ  "אןמדירפ , קרבנשת ינב 

דומלתב46837. םיללכ  הביתל -  רהזרהצ  "דילאכימ , םילשוריסשת

הביתל46838. השעת  הימחנרהצ  "חרולייט , הלמרעשת

םיכרכ46839.  2 הביתל -  השעת  םולשרהצ  ןב  השמ  "דלאילמג , םילשוריסשת

וקב46840. קחציוצ  םהרבא  "דהירנ , נשת

תולג46841. ןיא  ןעדוי  יד  יבצוצ  אבא  "טןיזרב , םילשוריפרת

לארשי46842. תדוגא  ןופ  עטכישעג  רעד  ןרהאוצ  ןב  קחצי  "דןיול , כשת

המואה46843. תשודק  ןעמל  תוננוגתה  העשה  תועינצהוצ  תרמשמ  "חתרבח  םילשורישת

שרוש46844. לופיט  העשה : ןושמשוצ  ןב  קחצי  "סגרובזניג , תובוחרשת

וצל46845. המלשוצ  ןב  ןוחמס  "דהאולח , םילשוריסרת

.46846< השדח הרודהמ   > וצל המלשוצ  ןב  ןוחמס  "זהאולח , דולעשת

זוריז46847. ןושל  הוצ -  קודצוצ  ןב  יכדרמ  "דסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ46848.  2 םייח - > תפסות   > םייחמ ,האוצ  רפוס בקעי -  ןב  םייח  'י , גאלאפ
םולש קחצי  ןב  םייח  "הבקעי  םילשורינשת

םיכרכ46849.  3 לארשי -  ינואג  ךורבתואוצ  ןב  לארשי  "זסמהרבא , היפלדליפ Philadelphiפרת

בקעי46850. ויחאו ה"ר  "ש  ארה ןב  הדוהי  רשאתואוצ ה"ר  ןב  "ההדוהי  הבלסיטרב Bratislavaמרת

םיכרכ46851.  2 ןימינב -  המלשיראוצ  ןב  ןימינב  "זהיורצ , םילשוריעשת

םיכרכ46852.  2 ללש -  לאפריראוצ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "נקחצי  םילשורישת

בקעי46853. תועושי  והיעשיהוצ  "וץיפש , הרמ Satu Mareצרת וטס 

הביתה46854. בילרהוצ  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"טןהכה ןילרב Berlinכקת

ידרחה46855. תוחראל  רימזרהוצ  "טןהכ , םילשורינשת

םיכרכ46856.  2 תישארבל -  יבצרהוצ  "הדלפניא , םילשוריעשת

טפשמל46857. יכדרמרהוצ  ןב  לארשי  "פלאירזע , קרבשת ינב 

הביתל46858. ןנחרהוצ  "בןסח , "דעשת מח

םיכרכ46859.  5 הביתל -  אשוזרהוצ  םלושמ  "גץילרג , םילשוריעשת

ןהכההאווצ46860. קחצי  ןב  ילתפנ  ןילופ Russia-Pת"רכ"ץ , - היסור

םהרבאהאווצ46861. ןב  לאקזחי  "אןגובנלנצאק , ןיזדר Radzynערת

ןבהאווצ46862. רזעלא  םחנמ  סחניפ  ןאמטסוי ,
רזעילא "זןימינב  םילשורישת

שריההאווצ46863. יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "זאריפש , צרת

השמהאווצ46864. ןב  הירא  יכדרמ  "אןמלרפ , ?שת ביבא לת 

היראהאווצ46865. ןב  םהרבא  השמ  - "ףסוי  קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ46866.  2 הנדורוהמהאווצ -  השמ  ןב  דניקסיז  "חרדנסכלא  רימוטיז Zhitomirרת



.46867< וניבא בקעי  ןב  ילתפנ  תאוצ   > השודקה השודקההאווצ  "גהאווצ  בובלמרת

םיכרכ46868.  2 הרקי -  הנדורוהמהאווצ  השמ  ןב  דניקסיז  "ג,רדנסכלא  כרת ], םילשורי

"ר46869. ומדא תאמ  ןבהאווצ  רזעלא  םחנמ  סחניפ  ןאמטסוי ,
רזעילא "אןימינב  Lodzפרת זדול '

םיכרכ46870.  2 הירמשתואווצ -  םהרבא  ןב  לאוי  "עןיקמורפ , ןילופ Russia-קת - היסור

םישודק46871. ירבד  םגו  םישודקתואווצ  ירבד  םגו  "חתואווצ  השרו Warsawלרת

םיבוט46872. ךרדו  "לתואווצ  גס בוד  ןב  "ההילדג  רימוטיז Zhitomirלרת

וידימלתו46873. "ט  שעבהמ תוגהנהו  לאיחיתואווצ  ןב  דוד  בקעי  בורטניו ,

דיסחה46874. הדוהי  וניבר  ןרהאתואווצ  לאקזחי  "וץרווש , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ46875.  3 לאקזחי -  ר ' םהרבאתאווצ ...  ןב  לאקזחי  "דןגובנלנצאק , ,פרת גרובמאה

אבא46876. ןבתאווצ  רטלא  ךורב  םהרבא  גרבנזור ,
ריבע םהרבא  "אהדוהי  ןאילקב Becleanצרת

דוד46877. ןהכהתאווצ  רשא  ןב  דוד  "ד,יזנכשא , ,ערת אשראוו

"ל46878. צז ןהכה  ילתפנ  ןואגה ר ' ןהכהתאווצ  קחצי  ןב  ילתפנ  "גכ"ץ , ןילרבכרת

ילתפנ כ"ץ46879. וניבר  ןואגה  ןהכהתאווצ  קחצי  ןב  ילתפנ  "זכ"ץ , ,כרת ןראהט

קאללאפ46880. בקעי  ןב  םהרבא  ברה  בקעיתאווצ  ןב  םהרבא  "זקאללאפ , כשת

םיכרכ46881.  3 "ש -  בירה "ט)תאווצ  שעב  ) רזעילא ןב  "זלארשי  םילשוריעשת

"ם46882. במרה ולתאווצ  סחוימ  "ם .) במר  ) ןומימ ןב  "יהשמ  םילשורישת

םיכרכ46883.  2 הדובעה -  שרושו  דוסי  הנדורוהמתאווצ  השמ  ןב  דניקסיז  "דרדנסכלא  בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ46884.  2 "ל -  ארהמ ילתפנתאווצ  חנ  ןב  יול  ןרהא  "עץיבוניבר , "דשת מח

םיכרכ46885.  2 יכדרמ -  לאומשתאווצ  ןב  באז  יכדרמ  "טרנימוה , ,שת םלשורי

תורשי46886. תוגהנהו  "ש  בירמ "ט)תאווצ  שעב  ) רזעילא ןב  "דלארשי  הרטסוא Ostrogנקת

השמ46887. לאומשתאווצ  ןב  השמ  "דרפוס , םילשוריפרת

.46888< הוצמ יריש  רואיב  םע   > לודגה רזעילא  באזתאווצ ר ' בקעי  ןב  והילא  ןימינב  "ורוטנאק , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ןובת46889. ןבא  הדוהי  לואשתאווצ ר ' ןב  הדוהי  ןובת , "בןבא  ןילרברת

שוריפ46890. םע  םייח > תוחרא   > לודגה רזעילא  יבר  תאווצ 
אתודיסחד ןילמ  ולרשע  סחוימ  .קחצי  ןב  לודגה  "גרזעילא  ןילבול Lublinסרת

.46891< םייח לשא  רואיב  םע   > לודגה רזעילא  יבר  ולתאווצ  סחוימ  .קחצי  ןב  לודגה  "גרזעילא  הנליו Vilnaנרת

.46892< תואווצה ירואמ   > לודגה רזעילא  יבר  ולתאווצ  סחוימ  .קחצי  ןב  לודגה  "ערזעילא  םילשורישת

םיכרכ46893.  2 לודגה -  רזעילא  יבר  ולתאווצ  סחוימ  .קחצי  ןב  לודגה  "גרזעילא  היצנופש

תומודק46894. תורודהמ  תאוושה  דיסחה -  הדוהי  יבר  תאווצ 
"י קחציתכו ירא  טבש ,

ןיאושינו46895. ןיכודיש  יניינעב  דיסחה -  הדוהי  יבר  הדוהיתאווצ  וניבר  ןרהא -  לאקזחי  ץרווש ,
"ודיסחה קרבעשת ינב 

ץיבוביל ז"ל46896. באז  הדוהי  יבר  באזתאווצ  הדוהי  "הץיבוביל , "דעשת מח

ילתפנ46897. יבר  ןהכהתאווצ  קחצי  ןב  ילתפנ  "וכ"ץ , םילשוריטשת

לודגה46898. וניבר  דודתאווצ  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "אץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

.46899( תילגנא םוגרתב   ) "ש ביר "ט)תאווצ  שעב  ) רזעילא ןב  "ולארשי  עשת

םיכרכ46900.  4 תורשי -  תוגהנהו  "ש  ביר "ט)תאווצ  שעב  ) רזעילא ןב  "טלארשי  ץיבונר Chernovtsyירת צ'

ילתפנ כ"ץ46901. וניבר  ןהכה...תאווצ  קחצי  ןב  ילתפנ  "ז,כ"ץ , כרת ], ןראהט



לאיזוע46902. יח  ריאמ  "צ  ברה "צ  לשארה לש  תינחורה  ותאווצ 
"ל צז

ףסוי ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"גלאפר םילשוריסשת

ןעדירפ46903. ןוא  גירק  ןמחנןעשיווצ  וטנרוט1939ןמש ,

םיכרכ46904.  2 רתיבאתווצ -  זנאצ  ידיסחד  הארוה  ללוכ 
"ותיליע תיליעעשת רתיב 

אמיסב46905. םייחןיתווצ  םהרבא  - רכלרוד , "ד שח

תבטב46906. הרשע  ירישעה -  אבאםוצ  ןב  םייח  השמ  "ברעטייל , תיליעעשת ןיעידומ 

םואעליבוי46907. ןעגירהעי  גיצרעפ  ןוא  ףניפ  "בץבוקםוצ  שת

הכובמה46908. היעשיתמוצ  ןרהא  ןב  םייח  "זרטור , דעלאעשת

שבד46909. קחציףוצ  ןב  לאדיו  "חיתפרצ , םדרטשמאעת
Amsterdam

.46910< בחר שוריפ  םע   > שבד ןבףוצ  לאדיו  יתפרצ , דוד -  ובא , ןב 
"נקחצי קרבשת ינב 

שבד46911. ןועמשףוצ  ןב  אביקע  "ורפוס , םילשוריכשת

שבד46912. לאומשףוצ  ןב  דוד  ינפליטעומ , "ו  ונרוויל Livornoלרת

שבד46913. המלשףוצ  ןב  דוד  "מסרטלא , אסיפקת

.46914< םולש תבהא   > שבד המלשףוצ  ןב  קחצי  "סיחרפ , םילשורישת

תובורעת46915. שבד -  בדףוצ  יתבש  "בבלרב , דודשאעשת

.46916< הנח תירק   > שבד קחציףוצ  ןב  לאדיו  "ויתפרצ , קרבעשת ינב 

םיכרכ46917.  2 שבד -  המלשףוצ  ןב  קחצי  "טיחרפ , ונרוויל Livornoרת

ןתנוהי46918. יולהףוצ  הילדג  ןב  ןתנוהי  "חגרבסגינוה , קרבסשת ינב 

לארשי46919. תיבל  םשהפוצ  םוליעב 

קשמד46920. ינפ  קחציהפוצ  "אהנד , הפיחסשת

התיב46921. תוכילה  באזהיפוצ  יכדרמ  "דסה , "דשח מח

תוכלה46922. ינרותהיפוצ  "גץבוק  םילשוריעשת

תוכלה46923. קחציהיפוצ  תרופ , "זןב  םילשורינשת

שדוקה46924. ןושל  לש  יטנגויב  לאירבגןפוצ  ןב  בקעי  "סיבוקעי , דודשאשת

תישארב46925. ןורודןפוצ  "דםוטציו , סשת

םיכרכ46926.  10 הבר -  שרדמב  הרותה  ןויצןפוצ  "דץרפ , "דשח מח

םייחאתיצוצ46927. ןב  בקעי  םהרבא  "דיקצירפ , םילשורישח

םיתיעה46928. ןישרבשמקוצ  לאומש  ןב  בוקרק Cracowת"יריאמ 

ןתיא46929. יכדרמרוצ  ןב  דוד  ןתנ  "טגרעבנייו , ןודנולעשת

בקעי46930. השמרוצ  םייח  ןב  בקעי  רוכב  "וץבעי , רימזיא Izmirכרת

םיכרכ46931.  2 בקעי -  לאומשרוצ  ןב  בקעי  םהרבא  ץיוורוה ,
"ויולה םילשוריטשת

יקלחו46932. יבבל  השמרוצ  ןב  הירנ  עשוהי  "טאריפש , ןגסשת תמר 

הלענ46933. רוצילארוצ  "טןמילס , קרבעשת ינב 

הדועת46934. רוצנמרוצ  "דקוזראמ , יקינולש Salonikaמקת

הדועת46935. לארשירוצ  ןב  ןרהא  השמ  "ח!ןיפולא , השרו Warsawלרת

הדועת46936. יולהרוצ  ארזע  ןב  היבוט  "סקיבונ , הרדחשת

הדועת46937. רודגיבארוצ  "ברלימ , לשת



א46938. םרכאברוצ -  תבישי  "י  עש ןנברמ  אברוצ  ןוכמ 
"גהנביב הנביבעשת םרכ 

םיכרכ46939.  6 ןנברמ -  ןנברמאברוצ  אברוצ  "הןוכמ  "דעשת מח

בוקטרוצ46940. תליהק  ישודק  תחצנהל  רוכזי  רפס  הליהקבוקטרוצ -  "זרפס  ביבאכשת לת 

דעומה46941. ץרפךרוצ  ןב  השמ  "ןלאירא , קרבשת ינב 

בוט46942. םוי  לאומשךרוצ  יכדרמ  ןב  םהרבא  "זןייטשלדא , קרבעשת ינב 

שדקמה46943. תיב  ןאמפילתרוצ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  ןב 

 - "ח מקת
"ט ונדורג Grodnoמקת

ןנויזו46944. תויתואה  םשתרוצ  "חםוליעב  יסנוממשת

םיכרכ46945.  2 םימשה -  תינבתו  ץראה  אישנהתרוצ  אייח  ןב  ךבנפוא Offenbachת"פםהרבא 

םיכרכ46946.  2 ביבס -  היתולובגל  ץראה  "א)תרוצ  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  בולקש Shklovסקת

"ם46947. במרה תטיש  "י  פע תיבה -  רבילתרוצ  ריאמ  ןב  הדוהי  "זרעלעק , משת

םיכרכ46948.  2 שדקמה - > תיב  תרוצ   > תיבה ןאמפילתרוצ  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "זןב  ןודנולטשת

הנבלה46949. ןונחתרוצ  ןב  םהרבא  "וןומימ , הברלשת ג'

םלועה46950. םהרבאתרוצ  ןב  קחצי  ףיטאל , - "כןבא הניורת  Vienna

הלועה46951. חבזמ  םייחתרוצ  "בלטנוול  תובוחרסשת

הביסהה46952. תוצמ  לאכימתרוצ  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 

תמא46953. תוא  אתעמשד -  - אתרוצ  השמ ןב  קחצי  יול  בוצבארק ,
ןויצ ןב  "דבונמלז , םילשורישח

אתעמשד46954. םהרבאאתרוצ  "חץישפיל , תובשעשת ןולא 

אתעמשד46955. ןתנאתרוצ  "דסרב , קרב Bene Berakנשת ינב 

םיכרכ46956.  2 אתעמשד -  לארשיאתרוצ  בקעי  "ולטנמולב , תיליעסשת ןיעידומ 

אתתעמשד46957. לארשיאתרוצ  םהרבא  ןב  ןועמש  "דיבתנע , תובוחרעשת

םודאו46958. המלשחצ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ46959.  2 םודאו -  ךורבחצ  ןב  לאפר  אטשוק Istanbulת"קשיווירט ,

םיתפש46960. רזעילאחצ  ןב  יול  ןועמש  "ערמלופ , הוקלוז Zholkvaקת

ןישודיקד46961. אתוחידב  קחציתוחצ  ןב  הדוהי  "וומוס , ,שת םילשורי

קודקדב46962. ריאמתוחצ  ןב  םהרבא  ארזע , - "טןבא ןילרב Berlinכקת

טרחתמו46963. דמולמ  קחציןקחצ  ןב  הירא  הדוהי  "גהנידומ , גיצפיל Leipzigמת

רידא46964. ריאמיצ  ןב  קחצי  לאומש  םיובנייוו ,
"זיולה "עסשת שת ןילקורב 

הימר46965. יבצדיצ  בקעי  "גיקסבונאי , הבטלופ Poltavaערת

ךורב46966. יולההדיצ  השמ  ןב  לאלצב  "וסיידנארב , גרפ Pragueמקת

ךרדל46967. לארשיהדיצ  ןב  רעב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ רזיל 

 - "ג פש
"ד גרפ Pragueפש

.46968( ארקיו  ) ג השדח - > הרודהמ   > ךרדל לארשיהדיצ  ןעב  רב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ "חרזיל  קרבנשת ינב 

הפוחה46969. םוי  ךרדל -  םשהדיצ  "פםוליעב  "דשת מח

ךרדל46970. קחציהדיצ  ןד  "פיתפרצ , דעלאשת

םיכרכ46971.  4 השדח > - הרודהמ   > ךרדל לארשיהדיצ  ןב  רעב  רכששי  גרובנילייא ,
סנרפ "חרזיל  קרבנשת ינב 



םייחןויצ46972. לאומש  "איודנל , םילשוריצרת

םיכרכ46973.  4 והילא -  םולשןויצ  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "חרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ46974.  4 םימיב -  היבוטןויצ  והיעשי  ןב  יבצ  ףסוי  "פרניו , םילשורישת

לבב46975. ינואג  לש  םמלוע  לקדיחל  תרפה  ןיב  לאימחריןויצ  "וידורב , קרויעשת וינ  םילשורי - 

םיכרכ46976.  2 ונייח -  תיב  ןרהאןויצ  ןב  לאוי  "מץרווש , םילשורישת

הכבת46977. רמב  )ןויצ  בובאב  ) םיקידצ תיב  "דתכרעמ  ןילקורבסשת

הכבת46978. רמב  לאיחיןויצ  ןב  ףסוי  אביקע  "א,רגניזלש , נרת םילשורי[

טפשמב46979. השמןויצ  ןב  יכדרמ  "באירול , םילשוריערת

טפשמב46980. רבןויצ  בוד  ןב  אביקע  והילא  "טץיבוניבר , השרו Warsawנרת

טפשמב46981. םולשןויצ  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "חרפוס , םילשוריעשת

טפשמב46982. לאומשןויצ  ןב  השמ  לאפר  "וזאבלא , םילשוריעשת

הדפת46983. טפשמב  לאקזחיןויצ  ןב  השמ  "זלאירוצ , קרבנשת ינב 

הדפת46984. טפשמב  יבצןויצ  "וןאדיע , םילשוריעשת

םיכרכ46985.  4 הדפת -  טפשמב  הברןויצ  ' גמ ןשוש  ןב  ןויצ  ןתנוהי , - - ןהכ "ג צרת
"ג הבר Djerbaשת ג'

ימ46986. דעב  ןושרגןויצ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "חדראנייד , סיאול St. Louisערת .טס 

תניוצמה46987. יולהןויצ  לאומש  "טץיברוה , םילשוריכשת

תניוצמה46988. עשוהיןויצ  ןב  השמ  םהרבא  םימת , - ןח
"טרזעילא ,סרת םלשורי

תניוצמה46989. םינאלסןויצ  ריעב  תורבקה  תיב  "טיוליג  םילשוריעשת

םילשוריו46990. קחציןויצ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"חןהכה םילשורישת

םיכרכ46991.  2 יתדמח -  לאכימןויצ  ןויצ  "הןהכ , הדוהיעשת רוא 

ףסוי46992. ןרהאןויצ  ןב  לאינד  "דןאינמיס , "דשח מח

םיניוצמה46993. ןויצ  ינבמ  דחאל  יבצןויצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "היקסבייארג , םילשוריצרת

םיכרכ46994.  2 שרדל -  והיתתמןויצ  ןב  שבייפ  אגרש  לקנרפ ,
"חיולה ןישוטורק Krotoszynירת

בקעיל46995. רשאןויצ  ןב  לאומש  "ארפפוה , נשת

םחנמל46996. לאומשןויצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "הםיובשריק , כשת

ןיול46997. רתלא  רמל  יבצןויצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "דיקסבייארג , םילשוריצרת

שפנל46998. בודןויצ  ןב  ףסוי  ךלמילא  גרעברעבליס ,
ןהכה "חרעב  "דסשת בח רפכ 

שפנל46999. באזןויצ  ןימינב  ןב  חנ  םייח  "טןייטשלרפ , םילשורישת

שפנל47000. לדנמןויצ  םחנמ  החמש  "בגרבנטור , קרבלשת ינב 

םיכרכ47001.  2 שפנל -  קיזיאןויצ  קחצי  ןב  ףסוי  "זרבח  היסורפטרת גרובסינהוי ,

םיכרכ47002.  2 שפנל -  סחנפןויצ  ןב  שריה  יבצ  "זלעוועט , ישת

היח47003. שפנל  רזעילאןויצ  ןב  הדוהי  והילא  טריווטוג ,
"וןהכה בובל Lvovפרת

ד47004. היח -  שפנל  "חץבוקןויצ  סריא Buenosמשת סונאוב 

היח47005. שפנל  ןורכזןויצ  "דץבוק  "דשח מח

היח47006. שפנל  ןהכהןויצ  ילתפנ  ןב  ףסוי  קרויץראווש , וינ  "ו  רג



םיכרכ47007.  2 היח -  שפנל  עטנןויצ  ןתנ  "דרטייל , םילשוריעשת

היח47008. הנח  שפנל  יולהןויצ  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "גרגניזלוש , קרבלשת ינב 

יולה47009. ךישלא  לאפר  "ר  רהכ שפנל  הרותןויצ  להא  "חתבישי  ביבאישת לת 

יבצ47010. שפנל  יכדרמןויצ  "זןמליפש , לשת

תונורכזו47011. תודלות  רוצק  קידצ -  שפנל  המלשןויצ  ןב  ןתנ  םחנמ  "אךאבריוא , ,צרת םילשורי

ב47012.  - א המלש -  שפנל  בילהאממןויצ  םירפא  ןב  ןמלז  - המלש  "א מרת
"ב הנליו Vilnaמרת

ונמא47013. לחר  רבקל  יבצןויצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

.47014( ץבוק  ) הרותה ןמ  )ןויצ  ךרוע  ) יבצ "גירובת , כשת

םחנמ47015. לאירבגןויצ  ףסוי  ןב  םחנמ  .]רלדא , "ב ערת ].( Frankfurt a. M

"י47016. שר לארשיןויצ  ןב  רודגיבא  השמ  ןיקייח ,
"אאגרש ןודנול Londonפרת

יררועת47017. םירפאןויצ  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"איכדרמ קרבעשת ינב 

ב47018.  - א ילתפנינויצ -  ןב  גילז  ןרהא  "הינויצ , הנליו Vilnaלרת

םיכרכ47019.  4 ריאמינויצ -  ןב  םחנמ  "טינויצ , הנומרק Cremonaיש

םיכרכ47020.  2 השדח - > הרודהמ   > ריאמינויצ ןב  םחנמ  "טינויצ , ןוליאעשת ףונ 

תולהא47021. םייחינויצ  לארשי  "דלטנמולב , "דשח מח

ארתב47022. אבב  הניב -  סחנפינויצ  ןב  םנוב  לארשי  "זרביירש , "דעשת שח

םיכרכ47023.  5 תעד -  ןימינבינויצ  ןב  דוד  םהרבא  יקסנלרוק ,
"ושוניב קרבעשת ינב 

ךרד47024. ןמלזינויצ  ןב  בד  "בץרובד , קרבמשת ינב 

םיכרכ47025.  2 ךרד -  קחציינויצ  "וראיורב , םילשוריטשת

םישודקה47026. תומוקמל  ךרד  םולשינויצ  בקעי  "חרנפג , םילשורילשת

םיכרכ47027.  2 םינושארה -  הדוהיינויצ  בקעי  ןב  והיעשי  םהרבא  "טקלפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ47028.  7 הרהט -  אגרשינויצ  םלושמ  ןב  ןויצ  ןב  "זץיבובוקעי , קרבנשת ינב 

םישודקה47029. תומוקמ  םולשינויצ  בקעי  "ארנפג , םילשוריכשת

הדנ47030. השמינויצ  ןב  והיעשי  םהרבא  "בדרגוניו , םילשוריעשת

יולהינויצ ש"ס47031. ביל  ןב  יתבש  "דלגס , ביבא Tel Avivישת לת 

םולש47032. בקעיינויצ  ןב  םולש  "אןוזנתנ , רימוטיז Zhitomirסרת

ערוקו47033. רפות  המלש -  באזינויצ  ןב  ביל  הירא  "זגדנוויל , םילשוריעשת

תוכרב47034. המלש -  םייחינויצ  ןב  ןמלז  המלש  "חרדפ , עשת

םיכרכ47035.  2 תופסות -  םולשינויצ  ןב  השמ  "זשאקראפ , ,צרת ינאקלאב

א47036. הרות -  ןמלזינויצ  המלש  ןב  ןויצ  - ןב דלפסורג ,
"דןהכה בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ47037.  2 םייחה -  ךרדב  ןרהאםינויצ  ןב  קחצי  המלש  - דלפנייש , "ב פרת
.ח " ,פרת קרוי - וינ - אגאקיש

תובורעתב47038. תובורעתבםינויצ  "בםינויצ  קרב Bene Berakעשת ינב 

ךשנ47039. והזיא  קרפל  םירואיבו  םשםינויצ  "חםוליעב  םילשוריסשת

תיעיבש47040. תורעהו -  תורעהוםינויצ  "אםינויצ  םילשוריסשת

תואווקמ47041. תוכלה  "ע  ושל תורעהו  השמםינויצ  "הןוזרזל , קרבסשת ינב 



םיכרכ47042.  6 תומוקמ -  יארמו  ריאמםינויצ  בקעי  "דרציפש , קרבשח ינב 

םירורמתו47043. השמםינויצ  ןב  והיעשי  "בץיבולאפר , ביבא Tel Avivישת לת 

םירקי47044. "קםינויצ  הרה לש  אלוליהד  אמויל  םיטוקל 
קסנעזילמ ךלמילא  "דר ' "דשח מח

הלבקה47045. ירבדל  רבםינויצ  יכדרמ  ןב  ןרהא  .הדלפנרוק , " Pragכרת

הרות47046. הנשמ  רפסל  הרותםינויצ  הנשמ  רפסל  "הםינויצ  משת

"ן47047. במרה שוריפב  תדה  תודוסיו  הנומאב  םינינעל  םינויצ 
הרותה דודלע  לאימחרי  "נדירפ , וגקיששת

םיכרכ47048.  3 "ס -  של ןהכהםינויצ  דג  קחצי  לאומש  "טןיקיידוי , קרבמשת ינב 

הרותל47049. הדוהיםינויצ  ןב  ףסוי  "דליגנע , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הרותל47050. קחציםינויצ  ןב  לאקזחי  "חרנטאר , השרו Warsawלרת

םיכרכ47051.  2 הרותל -  אביקעםינויצ  ןב  בקעי  לאפר  - יקסבודיד , "ז פרת
"ב םילשורינשת

ברה47052. ינפ  םימימתהרויצ  ידימלת  "גדעו  עשת

סיפדת47053. תורבקה -  תיבב  תונומתו  הדוהיםירויצ  ןב  לאומש  בקעי  ןגלגיפש , תמר 

רוכזי47054. רפס  הליהקהביזיצ -  "ארפס  ביבאכשת לת 

ןורכזו47055. תודע  רפס  הליהקץיבונחיצ -  "דרפס  ביבאכשת לת 

אתונמיהד47056. ןילבולאליצ  "ביקידצ  עשת

חומ47057. יבצםוליצ  םהרבא  "התוילגרמ , םילשורימשת

"ו47058. סרת לש ר"ה  "ט  וי ךשמהל  םירושקה  "ק  יתכ תודיסחימוליצ  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "ובח סשת

םהרבאד47059. יבצאתוליצ  ןב  שובא  םהרבא  השמ  תוילגרמ ,
שריה

"א פקת
"א עקתו

אוה ט"ס
Ostrog הרטסוא

הצקומ47060. אתעמשד -  יולהאתוליצ  באז  ןב  ןרהא  ךינעה  ךונח  "בלרפ , דווקילעשת

אתתעמשד47061. םייחאתוליצ  באז  ןב  בקעי  "דץיבורוטנק , משת

אעיצמ47062. אבב  אתתעמשד -  ןויצלאתוליצ  ןושאר  אזלעב -  ידיסח  "ותבישי  ןויצלנשת ןושאר 

ב"ב47063. אתתעמשד -  בודאתוליצ  ריאמ  "הרצינכר , הפיחעשת

םיכרכ47064.  2 אתתעמשד -  יכדרמאתוליצ  ןב  ףסוי  םהרבא  "חיבור , בקעיסשת ראב 

םיכרכ47065.  2 אתתעמשד -  דומלתהאתוליצ  תיב  "אללוכ  םילשוריעשת

דוד47066. יראמהניצ  אבא  ןב  "יקחצי  טריפ Fuerthקת

הליהקוואנישעיצ47067. "לרפס  ביבאשת לת 

הדוהיירופיצ47068. "גןמאנ , םילשורינשת

הנשושהיפיצ47069. "פלדיא , שת

העושיל47070. ןרהאתיפיצ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

םיכרכ47071.  24 רזעילא -  בקעיץיצ  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנדלו ,
"הוהילדג םילשורימשת

םיערז47072. םייח , חרוא  א  השדח - > הרודהמ   > שדקה בקעיץיצ  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"לפוק פרת םילשורי[

םיכרכ47073.  4 שדקה -  בקעיץיצ  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"פלפוק םילשורירת

םיכרכ47074.  7 הדשה -  יולהץיצ  ןועמש  ןב  קיזייא  קחצי  "וגרפ , םילשורימשת



חרפו47075. םרמעץיצ  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , קרבעשת ינב 

.47076' הל שדוק  המלשץיצ  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

המלש47077. ןהכהץיצ  ריאמ  ןב  והילא  "גקנומ , "דסשת מח

םיחרפו47078. המלשםיציצ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

םיחרפו47079. םייחםיציצ  ףסוי  ןב  "דבקעי  םילשוריסרת

םיחרפו47080. ףסויםיציצ  אביקע  "חרגניזלש , תיליעסשת רתיב 

תומבי47081. םיחרפו -  לאומשםיציצ  "הץריוש , קרבעשת ינב 

םיחרפו47082. םהרבאםיציצ  חסלעזיימ , '' לאירטנומעשת

םיחרפו47083. םיחרפוםיציצ  "אםיציצ  קרבפשת ינב 

םיכרכ47084.  2 םיחרפו -  יבצםיציצ  ןב  לארשי  בקעי  "חןידמע  הנוטלא Altonaכקת

םיכרכ47085.  2 השדח - > הרודהמ   > םיחרפו יבצםיציצ  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  םילשוריעשת

םיכרכ47086.  2 םיחרפו -  ןימינבםיציצ  "הןייטשדלוג , םילשוריעשת

השעמל47087. הכלה  ןתנתיציצ -  ןב  ןנחוי  והילא  "ההירארוג , "דנשת בח רפכ 

ףנכה47088. בקעיתיציצ  יכדרמ  ןב  דוד  םהרבא  "טךולב , הנליו Vilnaסרת

ףנכה47089. יבצתיציצ  לארשי  ןב  השמ  "בןוזרזל , קרבסשת ינב 

ראפ47090. שבח  תסכה -  ןהכהתיציצ  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

הדגאהו47091. הוצמה  עשוהיתיציצ  ריאמ , "הןב  תרפאעשת

יבצ47092. לבונ  ןרהאתציצ  ןב  בקעי  ' שטרופשש , "ד םילשוריישת

ןמאנ47093. לארשיריצ  ןב  באז  עשוהי  ןייוונסיז ,
"טקחצי םילשורינרת

ןמאנ47094. םלושמריצ  םייח  "פרדיו , קרבשת ינב 

תויתוא47095. םהרבאיפוריצ  ןב  ףסוי  יבצ  יקסליסאוו ,
"בהשמ םילשורימשת

תויתואה47096. היראיפוריצ  םייח  ןב  לארשי  "אררושמ , ביבא Tel Avivצרת לת 

א47097. םירהה -  ללהלצ  לצרה  "חקחצי , וגקישעשת

המכחה47098. הנוילצ  ןב  ןאמסוז  רדנסכלא  "דהקטפאה , השרו Warsawסרת

םיכרכ47099.  2 ףסכה -  יתשינבנבלצ  ןב  םהרבא  וייניטאג ,
( ינשה )

 - "ב לרת
"א יקינולש Salonikaמרת

םיכרכ47100.  2 ףסכה -  ךלמילאלצ  ןב  ןרהא  "חדירפ , ראוגנוא Uzhgorodלרת

תולעמה47101. םהרבאלצ  "בןוספלוו , מרת

םיכרכ47102.  2 תולעמה -  יולהלצ  יכדרמ  ןב  הדוהי  "אץיוורוה , ביבאכשת לת 

םיכרכ47103.  2 הדעה -  ילתפנלצ  השמ  "יןמלוא , "דשת מח

.47104< השדח הרודהמ   > םלועה המלשלצ  ןב  והיתתמ  "פטורקאלד , הלופעשת

םיכרכ47105.  5 םלועה -  המלשלצ  ןב  והיתתמ  "דטורקאלד , ,סקת גרעבמעל

םיכרכ47106.  6 "ח -  יולהלצ הדוהי  ןב  לאקזחי  "ואדנאל , בופזוי Jozefowטרת

שדחה47107. "ח  דודלצ ץילגיטש , רטלא -  "מץטילגעיטש , הינתנשת

םיכרכ47108.  4 שדחה -  םלשה  "ח  יולהלצ הדוהי  ןב  לאקזחי  "האדנאל , םילשורינשת

.47109< תוכלה הנשמ   > אתונמיהמד באזאלצ  רזעילא  ןב  השנמ  "דןיילק , סשת

ב47110. םימדה -  קחציבלצ  לאומש  "הןייטשטור , םילשוריכשת

םהרבאד47111. ןתנאתולצ  ןב  םהרבא  "חראייפ , בובל Lvovסרת



םהרבאד47112. יכדרמאתולצ  ןב  ץריה  ילתפנ  םהרבא  רני ,
שריה "חיבצ  בובל Lvovכרת

םהרבאד47113. יולהאתולצ  םרמע  םהרבא  "דךוק , "דשח מח

םיכרכ47114.  2 םהרבאד -  שריהאתולצ  יבצ  ןב  םהרבא  "אץאלפניילק , בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ47115.  2 םהרבאד -  לאפראתולצ  ןב  םהרבא  "זאדנאל , ביבאישת לת 

אתבש47116. ילעמד  הדוהיאתולצ  ןב  השמ  לארשי  "אגרבמורב , השרו Warsawנרת

אתבש47117. ילעמד  יולהאתולצ  המלש  "ולפא , עשת

לאומשד47118. הדוהיאתולצ  ןב  לאומש  "טןהכ , םילשוריעשת

בכר47119. המלשחלצ  םהרבא  ןב  "טקחצי  דאדגב Baghdadסרת

.47120< םולש תבהא   > בכר המלשחלצ  םהרבא  ןב  "עקחצי  םילשורישת

הכלהב47121. סחנפקאילצ  ןב  הירא  דוד  "ארביירש , םילשוריפשת

םירועש47122. לכימלילצ  ןב  השמ  בקעי  "טןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ47123.  2 ארקמה -  גילזילילצ  םייח  ןב  ביל  עשוהי  - ןמאנ , "ו טשת
"א ביבא Tel Avivלשת לת 

לכיהב47124. ןושרגםלצ  לאיתוקי  ןב  םירפא  "ודראנייד , סיאול St. Louisפרת .טס 

םיכרכ47125.  2 ןוראה -  השמתועלצ  "דץיבוביל , "דעשת מח

תועסמ47126. בקעיילוצלצ  ןח , "מןבא  םילשורישת

םיפנכ47127. השמלצלצ  ןב  הדוהי  קחצי  "סןוזשריה , השרו Warsawרת

עמש47128. לאיחיילצלצ  ןב  ןועמש  "התירטש , תוביתנסשת

עמש47129. לאקזחיילצלצ  ןב  יכדרמ  .]דניירפ , "ד כרת ]Prag

המלש47130. "ח  ךלמילאמצ דוד  ןב  המלש  "טרלימ , הוקתכשת חתפ 

תואוקמ47131. םימל -  ךלמילאאמצ  יבצ  "טגרבניו , עשת

.47132< םיות םע   > תרוסמ יריש  רחבמ  ישפנ  ךל  תרוסמהאמצ  "סיריש  "דשת מח

ישפנ47133. םשהאמצ  "זםוליעב  דעלאסשת

םירופה47134. ינינעב  ישפנ -  ברוחהאמצ  "דתבישי  םילשורישח

"ז47135. רא חמצחמצ  םנוב  ןב  רזעילא  "הרבליס , לשת

דוד47136. דודחמצ  רא , ' "חגנ ונרוויל Livornoפקת

דוד47137. ןהכהחמצ  אביקע  ןב  דוד  "הטרופאפר , ןדיק Kedainiaiפרת

דוד47138. לדנמחמצ  םחנמ  ןב  דוד  "טרגאה , 'פרת ץיבונרצ

דוד47139. ךלמילאחמצ  יבצ  ןב  דוד  "חאריפש , סרת

דוד47140. ךורבחמצ  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"זסחניפ קרויצרת וינ   New York

דוד47141. םיחופתהחמצ  ןמ  קחצי  ןב  "זדוד  היצנומש  Venice

.47142< השדח הרודהמ   > דוד לדנמחמצ  םחנמ  ןב  דוד  "הרגאה , םילשוריסשת

תוליגמ47143. שמח  דוד -  דודחמצ  "דיליבש , םיקפואשח

םיכרכ47144.  8 דוד -  המלשחמצ  ןב  דוד  "וזנאג , םילשוריכשת

םיכרכ47145.  2 דוד -  יקינולאשמחמצ  דוד  ןב  ףסוי  - דוד , "ה מקת
"א יקינולש Salonikaעקת

םיכרכ47146.  8 דוד -  לאירתכחמצ  ןב  לאימחרי  ןועמש  ןילפאק ,
"טדוד רטס Manchesterעשת ' צנמ

הרותה47147. לע  דוד  בונידמחמצ  ךלמילא  יבצ  ןב  "גדוד  ישת



ב47148. השדח - > הרודהמ  אתיב < אפלא  יבצל  הנרובדאנמחמצ ה ' גילז  םולש  ןב  שריה  "זיבצ  קרבסשת ינב 

א47149. השדח - > הרודהמ  אתיב < אפלא  יבצל  הנרובדאנמחמצ ה ' גילז  םולש  ןב  שריה  "זיבצ  קרבסשת ינב 

םיכרכ47150.  2 יבצל -  הנרובדאנמחמצ ה ' גילז  םולש  ןב  שריה  "חיבצ  בושטידרב Berdichevעקת

םיכרכ47151.  2 יבצל -  ןרהאחמצ ה ' ןב  שריה  יבצ  "חביליפ , הלשימרפסרת  Przemysl

םיכרכ47152.  2 יבצה -  לכימחמצ  לאיחי  יבצ  "ל , "חגס םילשורינשת

הדשה47153. ריאמחמצ  ןב  ןתנ  "חרדיירפ , הבלסיטרברת  Bratislava

הדשה47154. לאקזחיחמצ  ןב  ןועמש  השמ  "הץטיוויז , סיאולצרת .טס   St. Louis

הדשה47155. םהרבאחמצ  ןב  םייח  רזעילא  "זשטייד , שקפ Paksערת

םיכרכ47156.  5 הדוהי -  יולהחמצ  היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "ולגס , הפיחנשת

םיכרכ47157.  2 םהרבאל -  קסנולפמחמצ  יולה  םייח  ןב  שריה  - יבצ  "ו נקת
"ז השרו Warsawנקת

םחנמ47158. ןהכהחמצ  ןאמסוז  לאיתוקי  ןב  םוחנ  "אםחנמ  הוקלוז Zholkvaכקת

םחנמ47159. םייחחמצ  חנ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אטאטשנזייא , השרו Warsawמרת

ןדריה47160. רבע  לשיפחמצ  םירפא  ןב  ןרהא  .]ןוסנורהא , "ד צרת ], בקעי ןורכז  )

יבצ47161. קחציחמצ  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"אןהכה םילשורינשת

קידצ47162. םייחחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "הרגאה , ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

קידצ47163. םייחחמצ  ןב  בקעי  "החמצ , ץרוק Koretsמקת

.47164< השדח הרודהמ   > קידצ םייחחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "חרגאה , םילשוריסשת

םיכרכ47165.  3 קידצ -  קחציחמצ  ןב  הירא  הדוהי  "טהנידומ , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ47166.  2 קידצ -  םינושחמצ  "א.םינוקית  םילשוריעשת

.47167< השדח הרודהמ   > קדצ םהרבאחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "חלאמכורק , סשת

םיכרכ47168.  5 קדצ -  םהרבאחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  "ו,לאמכורק , כקת אדרויפ[

םיכרכ47169.  24 קדצ -  םולשחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"חאנכש לרת

םיכרכ47170.  2 "ח > - ודהמ "ת  וש  > קדצ םולשחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"חאנכש קרויעשת וינ  ןילקורב 

.47171< טסקט  > "ת וש קדצ  םולשחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"זאנכש סשת

תוחישה47172. רפס  קדצ , םולשחמצ  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"האנכש נשת

םיכרכ47173.  2 הקדצ -  לרסיאחמצ  דוד  ןב  לדנעמ  םחנמ 
"סגרובלשקינמ םילשורישת

ןמלזתונוחמצ47174. המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריסשת

האופרל47175. ןגה  םולשיחמצ  ןב  הידבוע  "דדמלמ , "דשח מח

ארקמה47176. רהזיחמצ  "ברמע , םילשוריעשת

העושי47177. רו ' בייט  יח  ייחמ ר ' םירופיס  בהזה -  ידימצ 
לכימסיסב יכאלמ ,)  ) "אףרש דולנשת

יבצה47178. ץראב  םייחהחימצ  רזעילא  "גדלוונש , ןיעידומעשת

ונתלואג47179. םחנמתחימצ  םייח  "דסטיול , םילשורימשת

התכיעדו47180. תונויצה  ןרהאתחימצ  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת



הליהק47181. לש  התעיקשו  בקעיהתחימצ  "הרלג , ביבאמשת לת 

ארפס47182. אלמ  הדוהיאנצ  רסרטש , ןהכה -  ןרהא  לרפ ,
"חןהכה נשת

דוחי47183. יקספ  רצוא  ילעמו -  ףסויעונצ  ןב  לאכימ  "טץרפ , וקיסקמנשת

לארשי47184. תב  םיסינתועינצ  ןב  קחצי  "גיבאצר , קרבסשת ינב 

לארשי47185. תב  ןרהאתועינצ  "ויאכז , םילשוריעשת

הלודגו47186. .דתועינצ  "חןיטיול , "דסשת מח

הכולמ47187. היחתפףינצ  ןב  יבצ  השמ  "בהירנ , נשת

החרקו47188. הטירש  עקעק , תבותכ  שבלי , אל  הכולמ -  הירכזףינצ  ןב  הינפצ  "טיבערש , תיליעסשת ןיעידומ 

הכולמ47189. יכדרמףינצ  ןב  הירא  ריאמ  "זזייר , נשת

םיכרכ47190.  2 הליהקבוחוטסנצ -  "זרפס  ביבאכשת לת 

לאיחיאענצ47191. "גןושחנ , ביבאמשת לת 

ןמה47192. שובייפתנצנצ  רזעילא  ןב  ןאמ  םחנמ  "גאנוא , ךבנפוא Offenbachפת

ןמה47193. לאכימתנצנצ  ןב  ריאמ  "היקנ , עשת

ןמה47194. םייחתנצנצ  ןב  ןוני  ריאמ  "זףטנ , עשת

םיכרכ47195.  2 ןמה -  השמתנצנצ  ןב  םוחנ  ריאמ  "סגרבנטור , ןודנולשת

םיכרכ47196.  4 ןמה -  םייחתנצנצ  דוד  "הגלשרבליז , הפיחעשת

םיכרכ47197.  2 ןמה -  ןתנתנצנצ  ןב  רזעילא  "דןמנייטש , ביבאשח לת 

םחנמ47198. בורגנוומתנצנצ  שריה  יבצ  ןב  לדנמ  ןילרב Berlinת"פםחנמ 

םחנמ47199. ןורכזתנצנצ  "דץבוק  קרבנשת ינב 

א47200. יש -  והיעשיתנצנצ  ןרהא  ןב  בקעי  השמ  "הרמה , "דמשת מח

בהזה47201. יבצתורתנצ  םייח  ןב  ץריה  ילתפנ  "הןייטשנרב , רימוטיז Zhitomirסרת

םיכרכ47202.  4 בהזה -  השמתורתנצ  לאיחי  ןב  יכדרמ  "זץילרג , קרבסשת ינב 

אבהדד47203. ןרהאירתנצ  םייח  ןב  ףסוי  "זיבהז , םילשוריטשת

ךלמ47204. ינדעמ  שוריפ  םע  ןטק  ךלמילאליטעצ  םולבסייוו , קחצי -  ןטרגניוו ,
ןאמפיל רזעילא  "דןב  םילשורישח

םדר47205. דודריעצ  לאפר  "טיחרזמ , יקינולש Salonikaרת

םדר47206. לאקזחיריעצ  ןב  דוד  "דהתשמ , ןגסשת תמר 

"ד47207. בח תדוגא  ךרועיריעצ  יולה : לדנעמ  םחנמ  "הדורב , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ47208.  2 לארשי -  ינב  תונושתקעצ  "ע.תוליפת  ,רת םלשורי

םיכרכ47209.  2 ךלמה -  קחציתקעצ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( טוקיל "ה( "דנשת בח רפכ 

קונית47210. דודתקעצ  ןולוחלאירבג ,

הדגאבו47211. הכלהב  םייח  ילעב  םהרבארעצ  ןב  ןמחנ  קחצי  "בילוכשא , םיקפואסשת

תירוהז47212. לש  ןושל  המלשןופצ -  קחצי  "אםיובנגייפ , קרבעשת ינב 

א47213. ינרותתונופצ -  "חףסאמ  הפיחמשת

םיכרכ47214.  19 "טץבוקתונופצ -  קרבמשת ינב 

לארשי47215. תרוסמב  היבוטתונופצ  "חרלסכו , םילשוריכשת

םיכרכ47216.  3 הרותב -  לאומשתונופצ  "טביני , לאומשמשת תעבג 

יבו47217. ' צגורה השמתונופצ  "וגרבסורג , םילשורילשת



"י47218. שר ןבוארתונופצ  "בםירב , "דעשת שח

םיכרכ47219.  2 ידוד -  ריאמינופצ  ןב  לאלצב  "גטלהטכפ , קרבנשת ינב 

ךשנ47220. והזיא  העד -  דודינופצ  ןב  חספ  יבצ  "זןהכ , םילשוריסשת

הכוס47221. ןהכהינופצ  לאפר  "דרלטסנוק , םילשוריסשת

ינויצ47222. ריאמינופצ  ןב  םחנמ  "הינויצ , משת

םיניק47223. תכסמ  לאומש -  םשירופצ  "דםוליעב  רומיטלובסשת

םיכרכ47224.  2 רימש -  לאפרןרופצ  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  הברשת ג'

ינשה47225. תעלות  ו -  הירכזהיפצ -  "חירוד , םיפטנמשת תירק 

םיכרכ47226.  4 "מץבוקהיפצ -  םילשורידשת

שבדב47227. ןימינבתחיפצ  ןב  אייח  "חילומירטנופ , יקינולש Salonikaרת

ןח47228. דודתריפצ  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

קדצ47229. יולהתריפצ  קודצ  ןב  לאפר  "לץיבופלוו , םילשורישת

הראפת47230. בדתריפצ  "דרגניטא , םילשורישח

הראפת47231. בודתריפצ  רכששי  ןב  הדוהי  והילא  "חלטנזור , םילשוריעשת

תבש א47232. תוכלה  בהז -  אדוהיתיפצ  יבצ  "אסעקשאפ , ןילקורבפשת

העושיל47233. יכדרמתיפצ  ךורב  ןב  בקעי  םייח  ץיבוביל ,
"חאדוהי םילשורילשת

םיכרכ47234.  3 העושיל -  באזתיפצ  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  ,ןהכ , ןאטסאב

ןוממ47235. יקזנ  תוכלהל  "א  רגה רואיב  והילא -  -תנפצ  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
ןושרג ףסוי  "ןלמרכ , לאשת תיב 

ךיאריל47236. קחציתנפצ  ןב  ןוני  "ביכאלמ , דעלאפשת

חנעפ47237. סחנפתנפצ  "דאריפש , םילשוריכשת

חנעפ47238. המלשתנפצ  ןב  והילא  "הרכאמטוג , ידורב Brodyלרת

"ר>47239. ופד  > חנעפ ןהכהתנפצ  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"בהאנלופמ ץרוק Koretsמקת

חנעפ47240. המלשתנפצ  ןב  ףסוי  "הןייטשלקניפ , טספדוב Budapestרת

חנעפ47241. דייעסתנפצ  ןב  חמצ  "דןהכה , םילשוריסשת

חנעפ47242. אזיפתנפצ  יד  ןהכה  לאומש  היצנו Veniceת'ונאטיזול ,

חנעפ47243. ילבבהתנפצ  ןתנ  ןב  רזעלא  "היזנכשא , גרובסנהויכשת

ךינפ47244. רואב  חנעפ -  המלשתנפצ  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

חנעפ47245. השמתנפצ  ןב  ףסוי  "טרקשאלא , דולסשת

חנעפ47246. ףסויתנפצ  "ארקשאלא , נשת

חנעפ47247. בילתנפצ  הדוהי  ןב  ןסינ  רשא  "הןוסניוול , ,לרת אנליוו

םיכרכ47248.  4 "ת > - וש  > חנעפ לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  - ןיזור , "ה צרת
"ח השרו Warsawצרת

םיכרכ47249.  6 "ס > - שה לע   > חנעפ לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  "טןיזור , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ47250.  3 ג -  תווצמהו > הרותה  יללכ   > חנעפ לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  "וןיזור , םילשורילשת

םיכרכ47251.  2 חנעפ -  לדנמתנפצ  םחנמ  ןב  ףסוי  "אזריפילש , השרו Warsawמרת

םיכרכ47252.  2 חנעפ -  רזעילאתנפצ  ןב  ףסוי  םלע , - "בבוט בוקרק Cracowערת



םיכרכ47253.  2 ןויעה > - קמעה   > חנעפ - תנפצ  לשיפ םירפא  ןב  ףסוי  ןיזור ,
השמ "חגרבסורג , םילשורילשת

םיכרכ47254.  3 חנעפ -  "ט)תנפצ  ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  היצנו Veniceת"חינארט ,

םיכרכ47255.  2 חנעפ -  ןהכהתנפצ  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"בהאנלופמ ץרוק Koretsמקת

םיכרכ47256.  10 "ם > - במרה לע   > חנעפ לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  "גןיזור , השרוסרת

םיכרכ47257.  5 השדח > - הרודהמ   > חנעפ "ט)תנפצ  ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  "טינארט , תיליעסשת ןיעידומ 

.472582 תובחרהו - > תומלשה   > הצילחו םובי  חנעפ  תנפצ 
לשיפםיכרכ םירפא  ןב  ףסוי  "דןיזור , םילשוריעשת

םיכרכ47259.  4 תושדחה > - "ת  וש  > חנעפ לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  "עןיזור , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ47260.  2 השדח > - הרודהמ   > חנעפ ןהכהתנפצ  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"אהאנלופמ םילשוריעשת

םיכרכ47261.  3 ראובמה -  חנעפ  ,תנפצ  סלטא לשיפ -  םירפא  ןב  ףסוי  ןיזור ,
"דםהרבא הפיחשח

.47262< השדח הרודהמ   > שדח חנעפ  הלשימרפמתנפצ  השמ  ןב  "דףסוי  עשת

םיכרכ47263.  2 שדח -  חנעפ  הלשימרפמתנפצ  השמ  ןב  "דףסוי  נת
רדואד טרופקנרפ 

Frank

.47264' לה םילשורי - > ןוכמ   > "ם במרה לע  חנעפ  תנפצ 
האיב לשיפירוסיא  םירפא  ןב  ףסוי  "אןיזור , םילשוריפשת

םיכרכ47265.  5 הרותה -  לע  חנעפ  לשיפתנפצ  םירפא  ןב  ףסוי  - ןיזור , "כ שת
"ה קרוי New Yorkכשת וינ 

שדוקה47266. ריע  קחציתפצ  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , תפצנשת

ישחל47267. בוטןוקצ  םוי  ןב  ףסוי  לארשי  ןמדירפ ,
ןהכה "אםייח  םילשוריסשת

תומש47268. ןהכהףורצ  לאומש  "זגרבנירג , ןילרבפרת

ךתרמא47269. המלשהפורצ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

ךתרמא47270. הדוהיהפורצ  ןב  סחנפ  קחצי  "הרסודלוג , קרבנשת ינב 

םיכרכ47271.  11 ךתרמא -  לאירשהפורצ  ןב  ריאמ  םוחנ  "גגרבנזור , "דסשת מח

םשוב47272. םהרבארורצ  "זרלסרב , קרבכשת ינב 

ט47273. םשבה -  "דץבוקרורצ  דודשאשח

םייחה47274. ףסוירורצ  ןב  הקלמש  לאומש  "וןיילק , לרת

םייחה47275. ןמלזרורצ  ןב  םייח  "טןייטשליוו , םילשוריצרת

םייחה47276. הלידוטמרורצ  דוד , ןב  לאומש  ןב  "וםייח  םילשוריכשת

םייחה47277. הדוהירורצ  ןב  םייח  "טיבצק , ונרוויל Livornoכרת

םייחה47278. דודרורצ  בקעי  ןב  בקעי  "חםייח  םדרטסמאצת

םייחה47279. םייחהרורצ  "גרורצ  םילשוריסשת

םייחה47280. ןברורצ  טדנב  ןימינב  לארשי  ןוזלבייפ ,
"דךורב השרו Warsawערת

םייחה47281. היעשירורצ  ןב  םייח  "גןוזרביל , ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ47282.  2 םייחה -  בקעירורצ  לארשי  ןב  השמ  "חזיגאח , קבסדנו Wandsbeckפת

םיכרכ47283.  4 םייחה -  ץשומאזמרורצ  ןרהא  ןב  אקייח  "זםייח  השרו Warsawסרת

םיכרכ47284.  2 םייחה -  בילרורצ  הירא  ןב  םהרבא  "פםאטשנוול , םדרטשמאקת
Amsterdam



ראובמה47285. םייחה  ףסוירורצ  ןב  הקלמש  לאומש  "אןיילק , קרבנשת ינב 

םיכרכ47286.  2 םלשה -  םייחה  אקלעמשרורצ  לאומש  "דןיילק , םילשוריסשת

ףסכה47287. םייחרורצ  ןב  םהרבא  םייח  וייניטאג ,
"זיתשינבנב יקינולש Salonikaטקת

ףסכה47288. לאומשרורצ  ןב  םייח  דוד , "דןב  משת

רומה47289. רדנסכלארורצ  ןימינב  ןב  יבצ  "ויולטור , םילשוריסשת

תומבי א47290. רומה -  קחצירורצ  "אשודק , םילשוריעשת

תומש47291. תישארב , הוקנלא - > תרודהמ   > רומה בקעירורצ  ןב  םהרבא  "העבס , םילשורימשת

םיכרכ47292.  2 רומה -  בקעירורצ  ןב  םהרבא  "ה,עבס , נש ], אקארק

םיכרכ47293.  2 םלשה -  רומה  בקעירורצ  ןב  םהרבא  "געבס , קרבסשת ינב 

רמה47294. המלשרורצ  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

בויא47295. רפס  לע  םינומדק  ירוביח  בויארורצ  רפס  לע  "גםירוביח  םילשוריסשת

.47296( ברה ןואטב   ) תועידי שדקברורצ  םישמשמה  םינברל  - ןואטב  "ז שת
"ח םילשורישת

םירופס47297. םייחרורצ  ןבואר  "ץןיקלאבאק , ,רת ביבא לת 

.47298( סניפ לכימ  לאיחי  ר '  ) םיחרפ יבצרורצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "איקסבייארג , םילשוריצרת

.47299( יקסנירימיצ יבצ  לאיחי  ר '  ) םיחרפ יבצרורצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "דיקסבייארג , םילשוריצרת

.47300( ןמדלוג בקעי  ר '  ) םיחרפ יבצרורצ  ןב  יכדרמ  סחניפ  "איקסבייארג , םילשוריצרת

רזעלאל47301. ריאמהרורצ  "מרדנוו , םילשורישת

םיכרכ47302.  3 ןוגיה -  ףסויירצ  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "ו,ןבא עת ], אנעה

שפנל47303. םהרבאירצ  "ארדיו , קרבסשת ינב 

הפי47304. שפנל  יבצירצ  ףסוי  ןירפלייה , - "טטרפלה םילשורילשת

הלימו47305. הפוח  תונושיכרצ  "ב.תוליפת  דאדגב Baghdadנרת

םיכרכ47306.  18 תצרפ -  "בץבוקתפרצ  תפרצנשת ונורב 

רזפ47307. םעטב  תוארפרפ  םימעט -  רשאק"ן  חספ  ןב  ןמחנ  "דדלפנרטש , הפיחסשת

רפוס47308. םייחק"ן  "גרפוס , ןודנולכשת

יימאלאק47309. סקנפ  הליהקיימאלאק -  "זרפס  ישת

הליהקשאראלאק47310. "ורפס  ביבאכשת לת 

וואשובלאק47311. הליהקבוסבלאק -  "ארפס  קרויילשת וינ 

ןישולאק47312. רפס  הליהקןישולאק -  "ארפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ47313.  4 הליהקשילאק -  "ורפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ47314.  2 אסנ -  לא  והילאןונאק  ןב  םייח  "חףסוי  ישת

קחציןעטסינאטנאק47315. לאומש  "הןייטשטור , 'פרת זדול

טלעוו47316. דודראק א  תיב  ילייח  "דדעו  עשת

וויראק47317. ךוב  רוכזי  בירוק - )  ) הליהקוויראק "ורפס  ביבא Tel Avivטשת לת 

תויולג47318. לש  הידפולקיצנא  הליהקסורוטאפראק -  "טרפס  םילשוריישת

םימשב47319. השמבק  ןב  ןבואר  "גתוילגרמ , בובל Lvovערת

.47320< בתכה ןוכמ   > רשיה ןרהאבק  ןב  שריה  יבצ  רבונאדיוק ,
"בלאומש םילשורימשת

רשיה47321. לאינקבק  "בץירכוב , קרבעשת ינב 



םיכרכ47322.  5 רשיה -  ןרהאבק  ןב  שריה  יבצ  רבונאדיוק ,
לאומש

 - "ה סת
"ו ןימד Frankסת טרופקנרפ 

םיכרכ47323.  3 תופסוה > - םע  שידיא ,  > רשיה ןרהאבק  ןב  שריה  יבצ  רבונאדיוק , א - 
( תופסותו  ) "אלאומש סשת

יקנו47324. השמבק  ןב  לכימ  לאיחי  "זץיבוקסומ , סרת

יקנו47325. ףסויבק  דוד  ןב  קחצי  "בןייטשרבליז , קרבעשת ינב 

יקנו47326. בקעיבק  ןב  רשא  לאפר  "דובוק , אצנגמשח

םיכרכ47327.  2 יקנו -  יבצבק  אקשורג ,)  ) "זאנהכ םילשוריעשת

םיכרכ47328.  2 ןמשה -  דשלו  יקנו  קחציבק  ןב  יבצ  "וקינפייל , ןפוא Ofenפקת

בהז47329. לצגבק  םיקילא  ןב  יבצ  לבט  דוד  "טןאמז , נרת

תורימז47330. שריהבק  יבצ  "ארלטרג , ןודנולכשת

ןיטמוח47331. רשאבק  "טהילא , קרבעשת ינב 

םייח47332. בקעיבק  ןב  יבצ  םייח  "גךיירנרא , ןידרונילק Kleinwardeשת

ןח47333. בורוקמבק  לאומש  ןב  "וחנ  ואלסרב Breslauכרת

םיכרכ47334.  2 יקנ -  בילבק  הדוהי  ןב  דוד  םהרבא  "הטוואל , סשת

םיכרכ47335.  5 יבצ -  יבצבק  "הסייוו , םילשורינשת

ולש47336. הדוהיבק  "גיצרא , םירעיסשת תירק 

םירמת47337. המלשבק  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

.47338< אבושייד אבק   > אתיישקד עטנאבק  ןתנ  ןב  עשוהי  באוי  "טןטראגנייוו , םילשורינשת

םיכרכ47339.  4 אתיישקד -  עטנאבק  ןתנ  ןב  עשוהי  באוי  "בןטראגנייוו , םילשורינשת

רוב47340. תויגוסב  אתיישקד  חרפתאבק  הישות  תבישי  "גץבוק -  חרפתסשת

אייצורתד47341. אגול  םע  אתישקד  אשוזאבק  םלושמ  םילשוריןיוודנרב ,

אצוריתד47342. םרמעאבק  ןב  ןתנ  "הרנטעטשעג , קרבסשת ינב 

םימכח47343. םהרבאץובק  ןב  הללאדבע  "חךמוס , ןגמשת תמר 

םיכרכ47344.  2 םירפא -  םירפאיצובק  - יצובק  "ד ערת
"ב יסיצרת  Jassy

םירוחב47345. - ץבוקיצובק  "ג צרת
"ד הטיגרמ Marghitaצרת

דחי47346. לבייפיצובק  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "מןמרבה , םילשורישת

תוטמשהה47347. "אתצובק  כרת .ס  " שה "אתונורסח  כרת
ירחא

גרבסגינק
Koenigsberg

םימכח47348. ףלוותצובק  "אםייהנראוו , הניוכרת  Vienna

בקעי47349. ןתנתצובק  םלושמ  ןב  בקעי  "ותוילגרמ , בושטידרבנרת  Berdichev

םיכרכ47350.  2 הדגא -  יבתכ  רכששיתצובק  ןב  םהרבא  "זןרטש , לואירטנומ Montrealשת

הרומה47351. רפס  לע  תקולחמה  ינינעב  םיבתכמ  ןבתצובק  םייח  ןמלז  המלש  םאטשרבלאה ,
"הקחצי גרבמבלרת  Bamberg

םיכרכ47352.  6 הנשמה -  ישרפמ  םישרפמתצובק  "אץבוק  םילשוריכשת

םיסרטנוק47353. יכדרמתצובק  בקעי  ןב  קחצי  "ן,ןוסנשריה , רת ], םלשורי

םילתלת47354. ןמלזתצובק  המלש  ןב  גילז  ףסוי  "וקילג , ,סרת גרובסטטיפ

לחר47355. אביקעתרובק  "טרגניזלש , םילשוריישת

םיתעה47356. המלשתעיבק  קחצי  , - שקרפ "ג עשת



התכלהכ47357. הזוזמ  ביורטנייותעיבק  םירפא -  השמ  ןמרביל ,
"זסחנפ רתיבסשת

םיכרכ47358.  2 תוומה -  עגר  םירמאמתעיבק  "ותפוסא  םילשוריסשת

ינונחת47359. ןרהאלבק  ןב  יבצ  "ארלדא , קרבעשת ינב 

ךדיב47360. איה  דודהלבק  ןסינ  "טוואבוד , ןודנולסשת

יניסמ47361. השמל  רכששיהלבק  ןבואר  "אןסינ , קרבעשת ינב 

ומייקו47362. םהרבאולבק  "דןמרפוק , םילשורישח

יתוכלמ47363. דודולבק  תיב  ילייח  "ודעו  עשת

קחצי47364. רו ' בקעי  ןהכהתולבק ר ' בקעי  ןב  "זבקעי  םילשוריפרת

"א47365. רגה היראתלבק  ןב  ףסוי  "י , "גביבא םילשורינשת

םיכרכ47366.  2 "א -  רגה הדוהיתלבק  ןב  בקעי  "דסדע , "דשח מח

ןרמ47367. תוארוה  הידבועתלבק  ןב  קחצי  "וףסוי , םילשוריסשת

א47368. "ה -  יארה היראתלבק  ןב  ףסוי  "י , "חביבא םילשוריעשת

הרותה47369. יבצתלבק  ןב  לאומש  "חץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

ןוצרמ47370. הרותה  םשתלבק  "אםוליעב  "דפשת מח

הוצמ47371. רבל  השרד  םימש -  תוכלמ  לוע  לארשיתלבק  ןב  יבצ  לאינד  "גקוטשניו , כשת

םיכרכ47372.  3 םימש -  תוכלמ  לוע  בקעיתלבק  לאומש  ןב  ןרהא  "דהטאר , םילשוריסשת

ונקדצ47373. חישמ  ינפ  יולהתלבק  רעבוד  םולש  "באפלוו , תגנשת תירק 

םינפ47374. קחציתלבק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , נשת

תבש47375. יחתלבק  קחצי  "ה , "דאזמ הנביישת ןג 

תבש47376. קחציתלבק  ןב  שינמ  םחנמ  "אתויח , ןילבולפש

תבש47377. בוקרטיפתלבק  .ז  " סרת .רודיס  "ז.תוליפת  בוקרטויפ Piotrkowסרת

.47378< השדח הרודהמ   > תבש קחציתלבק  ןב  שינמ  םחנמ  "חתויח , הפיחעשת

תבש47379. יכדרמתלבק  "דגרבנירג , עשת

הרות47380. ןתמו  הרות  ןרהאתלבק  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורימשת

ללהב47381. לאירואםועבק  "בדדח , םילשוריפשת

תורודל47382. רדאינועבק  שדוחל  "דםירמאמ  הכרבשח רה 

הרותל47383. םיתע  יכדרמתעבק  "גשאטופ , םילשורינשת

.47384< רוחש יקסבוסוק -  המלש  דוד  רל '  > ןורכז "אץבוקץבק  ביבאלשת לת 

א47385. לארשי -  ץראב  תונותעה  ימי  ירבדל  )ץבק  ךרוע  ) ןמלז "הרנזבפ , ביבאצרת לת 

ב47386. לארשי -  ץראב  תונותעה  ימי  ירבדל  )ץבק  ךרוע  ) דוד "וץיבילדוי , ביבאצרת לת 

אנוא ז"ל47387. הילדג  ברה  לש  ורכזל  קחציץבק  ןב  והילדג  םילשורית"שאנוא ,

ב47388. לארשי -  ץראב  תונותעה  ימי  ירבדל  םירמאמ  הדוהיץבק  בקעי  ןב  דוד  - ץיבולידוי , "ה צרת
"ו ביבאצרת - לת

םיכרכ47389.  41 די -  לע  םימדרנץבק  יציקמ  "התרבח  ןילרב Berlinמרת

םיסיפדת47390. ןועמשיצבק  ןב  ןויצנב  "הןהכ , תוביתנעשת

םיכרכ47391.  2 ושדק -  די  בתכמ  ןמלזםיצבק  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשוריעשת

םיכרכ47392.  2 ירשת -  לש  דודםיצבק  תיב  ילייח  "טדעו  עשת

רימעכ47393. ינרותםצבק  "גץבוק  םילשוריעשת



םיחא47394. יבצרבק  ןב  יכדרמ  סחניפ  "חיקסבייארג , םילשוריצרת

לארשיב47395. םיקידצ  הדוהיתורבק  "הץרווש , הרדחמשת

תובא47396. הדוהיירבק  ןב  לאכימ  םולש , - "חשיא םילשורישת

זנכשאב47397. םיקידצ  המלשירבק  "עןיקסר , ביבאשת לת 

לבבב47398. םישודק  םהרבאםירבק  בקעי , "דןב  םילשורילשת

.47399< השדח הרודהמ   > לולא םששודק  "חםוליעב  םילשוריסשת

ןויצב47400. ןמלסשודק  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

םשה47401. ןימינבשודק  ןב  ריאמ  יקסנארא , ' "זצש ביבא Tel Avivשת לת 

ךורבו47402. לדנמשודק  םחנמ  ןב  ךורב  רגאה ,
והילא ןתנ  טור , ויתודוא ,) "ב( קרבסשת ינב 

ךורבו47403. גילעזשודק  רשא  "פיקסרומ , תיליעשת ןיעידומ 

ךורבו47404. לאירבגשודק  ןב  ךורב  לאפר  "פונאדילוט , קרבשת ינב 

ומש47405. ארונו  הדוהישודק  ןב  סחנפ  קחצי  "ארסודלוג , קרבסשת ינב 

הרות47406. תחמש  הנשה , שאר  תולפתו -  "דשודק  שת

בקעי47407. אגרששודק  לאקזחי  "גרעגנול , סשת

בקעי47408. םששודק  "אםוליעב  םילשוריפשת

בקעי47409. )שודק  וילע  ) הידבוע ןב  בקעי  "גףסוי , "דעשת מח

לארשי47410. רזעילאשודק  ןב  ףסוי  "דגרבדלפ , הנליו Vilnaמרת

םיכרכ47411.  2 "ס > - ירגהל  > לארשי ףלוושודק  באז  ןב  לארשי  "גןיקפיל , קרבסשת ינב 

םיכרכ47412.  4 לארשי -  והילאשודק  ןתנ  "הטור  קרבמשת ינב 

הנבל47413. והיתתמשודק  קחצי  ןב  בקעי  "הםיובננט , םילשורינשת

לארשיהשודק47414. בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

"ה47415. שת תריזג ת"ש -  ןדיי  ייב  הובג  ןוא  לאפרהשודק  ןב  לארשי  "טןיקיורפא , שת

.47416< םימכח תכימס   > הכרבו ןהכההשודק  קחצי  ןב  ילתפנ  "דכ"ץ , עודישח אל 

.47417< םולש תבהא   > הכרבו ןהכההשודק  קחצי  ןב  ילתפנ  "אכ"ץ , םילשוריסשת

תוכלמו47418. והילאהשודק  ןב  בוד  בקעי  "כןודרוג , קרוי New Yorkשת וינ 

תוכלמו47419. )השודק  בובאב  ) םיקידצ תיב  "התכרעמ  ןילקורבעשת

תוכלמו47420. ןהכההשודק  םהרבא  "ס , "בלב תוביתננשת

תוכלמו47421. םשהשודק  "זםוליעב  םילשוריעשת

המחנה47422. תותבשל  תואתשודק  רישו -  יבריבהשודק  רזעלא  יבר  תימלוש -  רוצילא ,
"חרילק םילשורימשת

הביבסהו47423. ץלוקשימ  הליהקישודק  "לרפס  קרבשת ינב 

ץראב47424. רשא  דודםישודק  "וףוסור , םילשוריסשת

ויהת47425. ךלמילאםישודק  ןב  רטלא  עשוהי  ינפלןאמדליוו , "ג  םילשוריצרת

ויהת47426. ידואםישודק  ןולוחןולוחקאוד ,

ויהת47427. ןחםישודק  "טןולדפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ47428.  2 ויהת -  ןרהאםישודק  ןב  רנבא  "חהדאז , קרבסשת ינב 

םיכרכ47429.  2 םהרבא -  יולהתשודק  ןמלז  "סירוא , סלשת ' גנא סול 

ןרהא47430. לארשיתשודק  ןב  ןרהא  "גןאמדירפ , השרו Warsawערת

.47431< תופסוה םע   > ןרהא לארשיתשודק  ןב  ןרהא  "אןאמדירפ , ביבאנשת לת 



.47432< השדח הרודהמ   > ןרהא לארשיתשודק  ןב  ןרהא  "הןאמדירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ47433.  3 ןרהא -  רודגיבאתשודק  יבצ  ןב  היעשי  ןרהא  "סשיפ , םילשורישת

תסנכה47434. תיב  ךורבתשודק  - ןיווטיל , "ט ישת
"ך קרוי New Yorkשת וינ 

שרדמה47435. תיבו  תסנכה  תיב  םולשתשודק  ןב  דוד  ריאמ  "גילאומש , םילשוריסשת

תושרדמ47436. יתבו  תויסנכ  יתב  ןמלסתשודק  ןב  ןויצ  ןב  "איפצומ , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ47437.  2 דוד -  לשיפתשודק  דוד  ןב  ףסוי  יבצ  "חרנרל , קרבסשת ינב 

םדאה47438. םולשתשודק  ןב  דוד  ריאמ  "עילאומש , םילשורישת

ץראה47439. דודתשודק  קחצי  רנבווצ , "דגאש -  םילשוריכשת

םיכרכ47440.  3 ץראה -  םייחתשודק  ןב  השמ  "ל,ןאמטרוו , רת ], םילשורי

םיכרכ47441.  2 ץראה -  םייחתשודק  ןב  ןתנ  "גםרמע , יקינולש Salonikaירת

םידעומהו47442. ץראה  דודתשודק  קחצי  רנבווצ , "זגאש -  םילשורילשת

תורוכב47443. רוכבה -  בקעיתשודק  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םינבה47444. םייחתשודק  ןב  םולש  ףסוי  "דעושעש , ןולוחנשת

םישנל47445. הליפת  יניד  בלה -  תדובע  ףוגה -  ןרהאתשודק  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

םיכרכ47446.  2 רובידה -  יולהתשודק  ףסוי  הדוהי  "ורבורג , קרבנשת ינב 

שדוחה47447. בקעיתשודק  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םייחה47448. םייחתשודק  ןרהא  "הירשנ , םילשורינשת

םויה47449. בקעיתשודק  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םויה47450. בדתשודק  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "גםלהליו , קרבעשת ינב 

הנוהכה47451. באזתשודק  "דדלונירג , "דשח מח

התכלהכ47452. םינהכה  בודתשודק  רכששי  ןב  ןהכה  השמ  "הסורג , שמשסשת תיב 

דעומה47453. דודתשודק  ןיקברד , המלש -  "עזוברג , קרבשת ינב 

דעומה47454. רכשיתשודק  ןב  לכימ  לאיחי  "חדלישטור , תיליעעשת ןיעידומ 

הנחמה47455. בודתשודק  ןב  קחצי  יכדרמ  "חקרוט , "דסשת מח

םיכרכ47456.  2 "י  - שר  > רתסא ךלמה  םישרפמתשודק  "חטקל  סשת

שדקמה47457. הירמשתשודק  םוחנ  "דןיקנושש , "דשח מח

שדקמה47458. םייחתשודק  םהרבא  ןב  לאומש  קי , םילשוריצ'צ'

ץראה47459. תשודקו  שדקמה  הנקלאתשודק  םהרבא  ןב  ןויצ  ןב  אריפש ,
"דןהכה םילשוריעשת

ןיאושינ47460. םדק  ימכסה  ןיאושינה -  סחנפתשודק  "חאריפש , "דעשת מח

םיניעה47461. םולשתשודק  ןב  דוד  ריאמ  "חילאומש , םילשוריסשת

רה47462. לאומשתשודק  ןב  ןהכה  יבצ  "ביקסבוקרשז , לשת

"ה47463. יארה ןהכהתשודק  יעור  קז , יחימע -  "טיתרנכ , רמתיאעשת

תבשה47464. סחנפתשודק  בקעי  "חןמדלפ , םילשורימשת

םיכרכ47465.  2 תבשה -  השמתשודק  "גיררה , םילשוריעשת

ןחלשה47466. לאיזועתשודק  עשוהי  "הגרברבליז , קרבמשת ינב 

םיכרכ47467.  4 םשה -  בילתשודק  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "חצופאש ןודנול Londonערת

םיכרכ47468.  5 הקודקדו -  הרותה  דודתשודק  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורימשת

דומלתה47469. לאומשתשודק  ןב  ביל  הירא  "גןיקמורפ , םילשורינרת



בוט47470. םוי  בקעיתשודק  לארשי  ןב  בוט  - םוי "גיזאגלא , םילשורירת

בוט47471. םוי  םהרבאתשודק  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  ןירפלייה ,
"ולאומש הנליו Vilnaכרת

בוט47472. םוי  ןבתשודק  אפיל  בוט  םוי  היננח  םיובלטייט ,
"האיתוקי טגיס Sighetסרת

בוט47473. םוי  יולהתשודק  לאומש  ןב  באז  לארשי  "אץיוורוה , םילשוריסשת

.47474< השדח הרודהמ   > בוט םוי  בקעיתשודק  לארשי  ןב  בוט  - םוי "זיזאגלא , םילשוריעשת

םיכרכ47475.  2 בוט -  םוי  רזעילאתשודק  ןב  השמ  לארשי  "וןזח , הניוטרת  Vienna

ףסוי47476. החמשתשודק  ןב  ףסוי  "דרטנרלג , קרוי New Yorkישת וינ 

בקעי47477. דועסמתשודק  ןב  בקעי  "ואריצחיבא , םילשוריעשת

קחצי47478. ףסויתשודק  לאיחי  ןב  השמ  הדוהי  "ברגיצנד , םילשוריישת

קחצי47479. השמתשודק  ןב  קחצי  ירכז , "גןב  םילשוריסשת

קחצי47480. קחציתשודק  יול  "ארעפייל , םילשוריעשת

םילשורי47481. םייחתשודק  םהרבא  ןב  לאומש  רבלסרב ,
"טקיצצ םילשוריכשת

לארשי47482. ןבתשודק  והילדג  רדנס  רדנסכלא  שרוכט ,
קחצי "וםהרבא  פרת

לארשי47483. המלשתשודק  לאינד  "טיול , ביבאלשת לת 

לארשי47484. יתבשתשודק  ןב  לארשי  "זןייטשפוה , םילשוריטשת

לארשי47485. ןרהאתשודק  ןב  רמתיא  "חדופחמ , דודשאסשת

לארשי47486. המלשתשודק  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

לארשי47487. ןרהאתשודק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ47488.  3 לארשי -  לארשיתשודק  ןב  ףלוו  ןימינב  טאטשנטכיל ,
ביל הירא 

 - "ט מקת
"ט פקת

"ר>47489. ופד  > יול בושטידרבמתשודק  ריאמ  ןב  קחצי  "חיול  הטיולס Slavutaנקת

םיכרכ47490.  5 יול -  בושטידרבמתשודק  ריאמ  ןב  קחצי  "טיול  מרת

םיכרכ47491.  3 םלשה  -  > יול בושטידרבמתשודק  ריאמ  ןב  קחצי  "היול  דודשאסשת

םיכרכ47492.  3 ראובמה -  יול  רדהותשודק  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ47493.  3 םלשה -  יול  בושטידרבמתשודק  ריאמ  ןב  קחצי  "חיול  םילשוריישת

תובא47494. יקרפ  לע  יול  בושטידרבמתשודק  ריאמ  ןב  קחצי  "ביול  בובל Lvovכרת

רדסה47495. ליל  ןרהאתשודק  "טגיסוט , קרבנשת ינב 

השרומ47496. הידידיתשודק  "דרפרודסנרב , ביבאשח לת 

התכלהכ47497. הנחמ  סחנפתשודק  ביורטנייו  השמ -  "הןמרביל , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ47498.  2 יכדרמ -  יכדרמתשודק  השמ  "זןאמרעדיב , שת

השמ47499. אנינחתשודק  דיגוב  "חןודעס , קרבמשת ינב 

ילתפנ47500. הדוהיתשודק  ןב  ילתפנ  "יץיוורוה , קרוישת וינ   New York

הרות47501. רפס  ,תשודק  ןייטשטנרג ביל -  דוד  דלפנירג ,
והילא "אלאומש  נשת

א47502. "ם -  תס "םתשודק  תס ינינעב  "זץבוק  קרבנשת ינב 

םיניע47503. לאקזחיתשודק  ןב  ןרהא  "אגיסיוט , קרבנשת ינב 

םיכרכ47504.  2 ארקמ -  לש  וטושפ  הדוהיתשודק  "טןמרפוק  םילשוריסשת



הרות47505. ןויצ -  המלשתשודק  ןב  ןויצ  ןב  "זםטשרבלה , כשת

םיכרכ47506.  3 ןויצ -  )תשודק  ךרוע  ) הדוהי - ןייטשפא , "ה עשת
"ט םילשוריעשת

תולועפו47507. תונויגה  תיעיבש -  בקעיתשודק  תיב  תורומל  "ברנימס  קרבלשת ינב 

תיעיבש47508. תשודק 
ריאמ ןב  םחנמ  םהרבא  גרבנייטש ,

"טיולה םילשוריסרת

תיעיבש47509. לאומשתשודק  "אדוד , הלופעסשת

םיכרכ47510.  5 תיעיבש -  "חץבוקתשודק  "דישת מח

תבש47511. היראתשודק  יבצ  ןב  ןמחנ  "וןייטשדלוג , בובל Lvovלרת

תבש47512. לאיתוקיתשודק  ןב  בקעי  "דוגודריב , םילשורישח

תבש47513. םייחתשודק  לארשי  "גשטיוד , םילשורילשת

לאומש47514. בדתשודק  רכשי  לאומש  "זדלפנעביוט , יסנוממשת

הרות47515. ןתמ  םויל  יבריבתואתשודק  רזעלא  יבר  תימלוש -  רוצילא ,
"סרילק םילשורישת

ידעומל47516. ירא  ' גנסלא ןמילוס  המלש  יבר  לש  ויתואתשודק 
םיכרכ  2 )הנשה -  ךרוע  ) ןדע "דןהכה , םילשוריסשת

יאופר47517. לופיטב  ישתויומידק  והיעשי  "וקרמ , "דעשת מח

אתייח47518. ל.חהרידק  דרנזור , "" דשח '' מח

םלעל47519. יכדרמשידק  ןב  ןמלז  רזעילא  יקסבייארג ,
"אףסוי םילשורינרת

העושי47520. עשוהיםדק  "דטומסיב , םילשורישח

םיכרכ47521.  2 ריאמתוינומדק -  ןב  ןרהא  "וסוכראמ , בוקרק Cracowנרת

םיכרכ47522.  2 םידוהיה -  ןהכהתוינומדק  והיתתמ  ןב  - ףסוי  ת"ש
"ו םילשורישת

רבלמב47523. םידוהיה  השמתוינומדק  ןב  לאומש  - ילאפר , "ב סרת
ודוה1966 םלשורי ,

םיברעה47524. ןימינבתוינומדק  ןב  םולש  םהרבא  "ההדוהי , םילשורינרת

םיכרכ47525.  4 דומלתה -  ריאמתוינומדק  ןב  ביל  ןושמש  לאומש  - סיורק , "ד פרת
"ה ןילרב Berlinשת

םינשי47526. תואסקנפמ  שריהתוינומדק  לבייפ  "בןייטשטוו , בוקרק Cracowנרת

"וונינומדקונינומדק47527. םילשוריסשת

תוחילסה47528. ימי  הליחת -  דודךנומדק  תיב  ילייח  "טדעו  עשת

םיכרכ47529.  2 ןויפא -  דגנ  םידוהיה  ןהכהתומדק  והיתתמ  ןב  "טףסוי  ביבאצרת לת 

רהזה47530. רפס  הדוהיתומדק  ןב  דוד  "זאירול , גרבסגינקטרת
Koenigsberg

"ל)47531. דרה תודלות   ) רהזה רפס  הדוהיתומדק  ןב  דוד  "אאירול , ביבא Tel Avivישת לת 

רושא47532. ץקיקמתמדק  לואש  "דילש , "דשח מח

רושא47533. דודתמדק  ןב  ללה  השמ  "דירז , "דשח מח

יל47534. לאיחישדק  ןב  ביל  הדוהי  דוד  "פםיוב , תיליעשת רתיב 

םילולה47535. בילשדק  הירא  ןב  םהרבא  "טםאטשנוול , םדרטשמאעקת
Amsterdam

םילולה47536. םייחשדק  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "הצ'צ' םילשוריכשת



םילולה47537. באזשדק  רשא  ןב  המלש  םייח  "הרנרו , םילשוריעשת

השודק47538. תפסות  םילולה -  ןרהאשדק  ןב  ףסוי  קדצ , - "גןהכ ,לרת אנוטלא

םיכרכ47539.  2 םילולה -  דודשדק  ןב  לואש  "השאימחנ , "דעשת מח

םישדקה47540. םולששדק  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "אןאמטוג , ביבא Tel Avivישת לת 

לארשי47541. יכדרמשדק  קחצי  ןב  לאיחי  םייח  "בירשא , קרוי New Yorkפרת וינ 

"ת47542. ישה תומש  יניד  הל - ' דודשדק  ןב  רזעילא  השמ  "וךייר , רפססשת תירק 

"ו47543. ייל היעמששדק  ןב  רדואדת"סהשמ  טרופקנרפ 
Frank

ילתפנ47544. ןרהאשדק  ןב  לאומש  ילתפנ  רביירש ,
"והשמ םילשוריסשת

עובש47545. קחצישדק  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "אץרווש , פשת

ןמב47546. והילאושדק  ןב  ריאמ  "אךילרא , "דפשת מח

דוד47547. לאומשישדק  םייח  דוד  "בןאסח , ונרוויל Livornoנקת

דוד47548. לאומשישדק  ןב  דוד  "טיטעומ , םילשורימשת

לובגה47549. השמישדק  בקעי  ןב  המלש  ןמחנ  "צןאפשנירג , ןודנולרת

המלש47550. ירעש  חבזמה -  בקעיישדק  ןב  באז  םחנמ  "טןיילק , םילשורימשת

שדקמה47551. ףסויישדק  יכדרמ  םהרבא  "דןוסקרמ , דודשאשח

הליעמ47552. םשה -  ידובעישדק  ןב  לאלצב  השמ  "טארזע , םילשוריעשת

םיכרכ47553.  10 עשוהי -  םחנמישדק  ןב  עשוהי  והילא  רלהצדלג ,
"טםולש םילשורינשת

םיחבז47554. חבזמ -  לאכימישדק  ןב  המלש  "דשבד , קרבעשת ינב 

העש47555. המלשישדק  ןב  הדוהי  השמ  "הץיבובקעי , םילשוריסשת

"ת>47556. ודהמ  > העש הדוהיישדק  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"דביל קרבשח ינב 

והילא47557. רמאיו  העש -  הדוהיישדק  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
והילא גרבנידלו , "דביל -  קרבשח ינב 

אתכלהד47558. אבילא  תויגוס  םוכיס  "דזורםישדק -  "דשח מח

ויהת47559. השמםישדק  ןב  קחצי  יחיבא  "ולגיב , המידקעשת

זאקווק47560. ידוהי  תשרומו  םירמאמהליהק  תצובק 

הירטסוא47561. המלשתוליהק  "זרציפש , םילשוריעשת

הירגנוה47562. המלשתוליהק  "טרציפש , םילשוריסשת

קוחרה47563. חרזמב  םידוהיה  ןבוארתוליהק  "בינאשק , םילשורימשת

םירצמב47564. םידוהיה  ןבוארתוליהק  "דינאשק , םילשורימשת

היכרותב47565. םידוהיה  ןבוארתוליהק  "חינאשק , םילשורילשת

היצילגב47566. םישיאו  ריאמתוליהק  "הרדנוו , םילשוריעשת

ןאתסידרוכ47567. ידוהי  םהרבאתוליהק  בקעי , "אןב  םילשוריכשת

בקעי47568. בקעיתוליהק  ןב  לרמש  הירמש  "בסירדנארב , בובל Lvovירת

בקעי47569. בקעיתוליהק  תוליהק  "צ  דב "דץבוק  קרבעשת ינב 

.47570< תוכלה הנשמ   > לארשי ץרפתוליהק  םייח  ןב  לארשי  בקעי  יקסביינק ,
באז רזעילא  ןב  השנמ  ןיילק , "ו - םילשורינשת

דנלוהב47571. לארשי  ןבוארתוליהק  "וינאשק , םילשוריסשת



יכדרמ47572. ןימינבתוליהק  ןב  יכדרמ  "התבש , קרבעשת ינב 

תלהק47573. רמתיא -  החמשתליהק  ןב  קחצי  "בהמארע , "דסשת מח

א47574. בקעי -  הדוהיתליהק  דוד  ןב  עישוי  בקעי  דלפנירג ,
( ךרוע )

 - "ה פרת
"ו בורובז Zborovפרת

בקעי47575. ףסויתליהק  ןב  םייח  "בלאטיוו , םילשורינשת

.47576' זדול ריאמתליהק  םייח  ןב  באז  ןרהא  "חילוכשא , ,שת םילשורי

םייח47577. רוקמ  םייחתליהק  רוקמ  "בתליהק  הוקתפשת חתפ 

יקינולאס47578. הנירתליהק  "לבונילק , ביבאשת לת 

קסניפ47579. ןרהאתליהק  "לילארשי , ביבאשת לת 

םיכרכ47580.  5 ורפצ -  דודתליהק  "ההידבוע , םילשורילשת

בוקארק47581. היראתליהק  "לרגנימואב , ביבאשת לת 

םידיסח47582. םידיסחלהק  "עלהק  בובלרת

םידיסח47583. ןתנלהק  והיעשי  ןב  ןרהא  "וןדלאוו , השרו Warsawכרת

שדחה47584. םידיסח  שריהלהק  יבצ  ןב  רב  בוד  "וקחצי  בובל Lvovסרת

בוט47585. םש  לעב  יחבשו  םידיסח  בלהק  "דסנרפ , שח

הדואי47586. ףסוילהק  ןב  הדוהי  "היזנכשא , יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ47587.  2 לארשי -  יכדרמלהק  ןב  לארשי  "פגרבנטור , תיליעשת ןיעידומ 

םילשורי47588. תדע  השמלהק  לאיחי  "טרמייהטרו , םילשורינשת

םיקידצ47589. ןועמשלהק  םחנמ  ןב  יכדרמ  "זןאמקורב , ,פרת בוקרטעיפ )

םישודק47590. אגרשלהק  ןבואר  ןב  לדנמ  םחנמ  "הקדוב , בובלכרת  Lvov

האמה47591. ףוס  דע  "ב  יה האמהמ  ןהיניד  יתבו  זנכשא  תולהק 
"ו בקעיטה ןב  השמ  "חקנארפ , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ47592.  2 שדוקה -  יולהתולהק  דוד  "טןרטש , םיסכרנשת

ונימיב47593. םלועב  חרזמהו  דרפס  ידוהי  דודתולהק  "דןובטיס , םילשורילשת

םיכרכ47594.  21 בקעי -  ץרפתולהק  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "ניקסביינק , קרבשת ינב 

םיכרכ47595.  2 םיקלח > -  > בקעי ץרפתולהק  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "היקסביינק , קרבמשת ינב 

ןורושי47596. יכדרמתולהק  ןב  "ש  ארח לארשי  "לץנזרווש , טריפ Fuerthקת

.47597< השדח הרודהמ   > ןורושי יכדרמתולהק  ןב  "ש  ארח לארשי  "הץנזרווש , ןילקורבעשת

לארשי47598. םהרבאתולהק  "בץראווש , ,ישת םלשורי

וברחנש47599. לארשי  וברחנשתולהק  לארשי  "דתולהק  ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ47600.  4 השמ -  םדרטשמאתולהק  .ד  " פת .ך  " - נת "ד פת
"ח פת

םדרטשמא
Amsterdam

שדק47601. ןבתולהק  עשוהי  שדק  םיק  קי , ' צנדורג
ףסוי "אלאיחי  הנליו Vilnaמרת

.47602< םילשורי רבד   > ןרהאתלהק ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

.47603< תלהק שקב   > ןמלזתלהק המלש  השמ  "דיולה , השרו Warsawלרת

.47604< םירשי תחמש  שוריפ  םע   > ןב פתלהק לאומש  החמש  "גרבנ , השרו Warsawכרת

.47605< תעדל בל  תוארל -  םיניע   > םהרבאתלהק ןב  לכימ  לאיחי  "הגאלשדלוג , השרומרת

רוד47606. לש  ולבס  ,תלהק -  "דישורב כשת

םיכרכ47607.  2 המלש > - החמש   > לארשיתלהק ןב  המלש  החמש  עוועלרגנוי ,
"הםייח נרת



םיכרכ47608.  2 אקירעמא -  ןושרגתלהק  לאיתוקי  ןב  םירפא  "ודראנייד , סיאול St. Louisפרת .טס 

רשא47609. ןנחויתלהק  ןב  גילעז  רשא  "גאדנאל , ןיציפשואפרת  Oswiecim

דוד47610. ןב  םייחתלהק  ןב  דוד  "חןזח , יקינולש Salonikaקת

דוד47611. ןב  ילתפנתלהק  השמ  ןב  לשיפ  םחורי  "דהיבחרמ , סרת

ךורב47612. ךורבתלהק  ד'זייר , "א -  הרמ Satu Mareצרת וטס 

דוד47613. רזעילאתלהק  םירפא  ןב  דוד  - פאצוא , "ח פרת
"ט השרו Warsawפרת

דוד47614. רשאתלהק  ןב  קיזייא  קחצי  "וץמ , גרובמה Hamburgפקת

דוד47615. יכדרמתלהק  ןב  דוד  "ביקסרבט , ןילבול Lublinמרת

יתרפאה47616. דוד  םהרבאתלהק  ןב  ילבט  דוד  "דיתרפא , ,מרת ןילרעב

ךוב47617. סאד  ןוא  שטנעמ  רעד  בילתלהק  הדוהי  לואירטנומעדיבא 

םייח47618. ןמלזתלהק  המלש  ןב  סחניפ  םייח  אירול ,
"דיבצ ביבאלשת לת 

בקעי47619. ןרהאתלהק  ןב  בקעי  "זןיכורב , הנליו Vilnaרת

בקעי47620. דודתלהק  ןב  בקעי  "דודראפ , היצנו Veniceמקת

בקעי47621. םהרבאתלהק  ןב  ףסוי  בקעי  ןאמזורטש ,
"היולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

בקעי47622. קחציתלהק  ןב  בקעי  "טילעבלא , יקינולש Salonikaלקת

בקעי47623. תפצמתלהק  יכדרמ  ןב  השמ  "חיטנאלאג , תפצ Safedלש

בקעי47624. קסניפמתלהק  ןועמש  ןב  "טבקעי  הוקלוז Zholkvaקת

ושנועו47625. אטחה  בקעי -  ןמלזתלהק  ןב  בקעי  "טקורד , םילשורינשת

םיכרכ47626.  7 בקעי -  בוטתלהק  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "טיזאגלא , בובל Lvovנרת

םיכרכ47627.  3 בקעי -  ילתפנתלהק  ןב  יבצ  בקעי  "לסלוי , בובל Lvovרת

םיכרכ47628.  2 בקעי -  השמתלהק  בקעי  ןב  בקעי  "דםיוברברול , םילשוריסשת

םיכרכ47629.  13 בקעי -  ןרהאתלהק  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשוריסשת

.47630- בקעי > יחבש  רואיב  םע  השדח  הרודהמ   > בקעי תלהק 
םיכרכ  3

, שריה ילתפנ -  ןב  יבצ  בקעי  סלוי ,
"טיאמש םילשוריעשת

םיכרכ47631.  2 ןרהא > - יבר  תנשמ   > בקעי בוטתלהק  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "טיזאגלא , דווקילעשת

יפוי47632. ללכמ  בקעי , והילאתלהק  ןב  ףולכמ  "אאריצחיבא , םילשורילשת

לארשי47633. שדק  .בקעי  השמתלהק  ןב  ךורב  ךורב , - - ןבא "ח נש
"ט היצנו Veniceנש

קחצי47634. ןסינתלהק  ןב  קחצי  "סדרובטייר , הנליו Vilnaרת

םיכרכ47635.  3 קחצי -  הדוהיתלהק  בוד  ןב  יבצ  קחצי  "אןילוגרמ , Vilnaערת הבוטלופ

םחנמ47636. סחניפתלהק  ןב  לדנמ  םחנמ  "דץיבוקבל , בוקרטויפ Piotrkowערת

א47637. יכדרמ -  שריהתלהק  יבצ  ןב  יכדרמ  "גןילוי , בוקרטויפ Piotrkowצרת

יכדרמ47638. םייחתלהק  ןימינב  ןב  יכדרמ  ךורב  רבוסוס ,
"בןהכה םילשורינשת

השמ47639. ףסויתלהק  ןב  השמ  "גןוהתס , הבוצ Aleppoלרת םרא 

השמ47640. תירבתלהק  לש  םיעדמל  הימדקאה 
ואיזומה .תוצעומה 

 - "ג נרת
"ו גרוברטפ Peterburgצרת

.47641< השדח הרודהמ   > השמ בונדותלהק  ' צמ ןהכה  םהרבא  ןב  "והשמ  קרבסשת ינב 



םיכרכ47642.  2 השמ -  ןבתלהק  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"הלארשי ןילבולסרת

םיכרכ47643.  3 השמ -  בונדותלהק  ' צמ ןהכה  םהרבא  ןב  "חהשמ  בובלירת  Lvov

םיכרכ47644.  2 השמ -  לאירבגתלהק  ןב  םייח  השמ  - סקאווירט , "ב סרת
"ד השרו Warsawסרת

לארשי47645. תדמח  שוריפ  םע  ףסויתלהק  ןב  ןמחנ  לארשי  "פרשטיבוהורד , ונרוויל Livornoקת

ןואג47646. הידעס  וניבר  שוריפ  םע  ןואגתלהק  ףסוי  ןב  "גהידעס  ןיטיסוה Husiatynסרת

יברע47647. לב ' חרשו  ןבואר  טבש  םע  ןבוארתלהק  ןב  ןומימ  "טובע , ונרוויל Livornoכרת

םירואיבו47648. תועומש  םע  העומשתלהק  ישקבמ  "הןוכמ  היקלחעשת תיב 

תלהק47649. ןויצ -  בקעיתלהק  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "עןהכ , ןולקשאשת

הימכחו47650. םילהעצ  - תלהק  אשוז רדנסכלא  השמ  רעכילטסניק ,
ןהכה הדוהי  המלש  "סרציפש , קרבשת ינב 

המלש47651. לאפרתלהק  השמ  ןב  ןמלז  המלש  "חןודנול , רבונה Hanoverכרת

המלש47652. בודתלהק  םייח  ןב  המלש  "בלצנטש , בוקרטויפ Piotrkowצרת

"ת>47653. וש  > המלש םינואגתלהק  "טתובושת  םילשורינרת

המלש47654. המלשתלהק  ןב  בקעי  ביבח , - "וןבא טריפ Fuerthכקת

.47655< השדח הרודהמ   > המלש בודתלהק  םייח  ןב  המלש  "גלצנטש , "דעשת מח

המלש47656. בקעיתלהק  ןב  ןרהא  המלש  "דרמייהטרוו , םילשורישח

א47657. המלש -  ריאמתלהק  יכדרמ  ןב  המלש  "חןאגאק , לשת

םיכרכ47658.  4 המלש -  ןרהאתלהק  הדוהי  ןב  המלש  "גרגולק , השרו Warsawמרת

לאומש47659. השמתלהק  ןב  לאומש  "דרטכיר , בוקרטויפ Piotrkowערת

הרותה47660. תמכח  וק  ךיראתה -  םשוק  "פםוליעב  םילשורישת

םיכרכ47661.  2 ילארשיה -  ךיראתה  ץרפוק  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "חרשכ , םילשורילשת

וקל47662. השמוק  "גראמע , םילשורימשת

תומוקמ47663. לש  "ח  סחניפוק השמ  "גרעיימ , םילשוריסשת

הליהקקינליבוק47664. "זרפס  הפיחכשת

הליהקלבוק47665. "זרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

םייח47666. תורוקו  םיבתכ  טורניו , בקעי  ןרהאץבוק -  השמ  ןב  בקעי  "אטורניו , םילשוריפשת

םיכרכ47667.  4 ינרותץבוק -  "אץבוק  דודשאעשת

א47668. לארשי -  תיב  רדנסכלאץבוק  םיכרבא  "בללוכ  קרבלשת ינב 

הניב47669. ךפלאא  םלועץבוק  ייח  "חתבישי  קרבעשת ינב 

ךלמ47670. בא  הינתנץבוק  "ותבישי ת"ת  הינתנעשת

םיכרכ47671.  18 לכור -  תקבא  ינרותץבוק  "חץבוק  עשת

הרצב47672. םידוגא  "זץבוקץבוק  םילשוריעשת

אלוליה47673. יבד  ארגא  ליבונרשטץבוק  תיב  יזנג  "וןוכמ  קרבנשת ינב 

אתתעמשד47674. ארגא  חנץבוק  םהרבא  ןב  רמתיא  "עזוברג , קרבשת ינב 

תורגא47675. והילאץבוק  לארשי  "אביורטניו , קרבעשת ינב 

רטפיג47676. "מ  רגה תורגא  יכדרמץבוק  "ארטפיג , "בעשת הרא

ב47677. רחשה -  תליא  לעב  ןרממ  תורגא  יבצץבוק  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "פןמנייטש , קרבשת ינב 

שדוק47678. תורגא  יבצץבוק  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"בשריה הינתנלשת



םירופה47679. תרגא  דומלתהץבוק  ראב  "דתבישי  םילשורישח

ןתיא47680. תבהא  בקעיץבוק  ןב  רודגיבא  םהרבא  אדנל ,
( וילע  ) בוקירטסמ ןד  "טקחצי  קרבעשת ינב 

חספ47681. הרות -  תבהא  הרותץבוק  תבהא  "בללוכ  והיתתמפשת

דוד47682. להא  דודץבוק  תיב  "דןוכמ  ןפרווטנאעשת

הוח47683. להא  רנלץבוק  ךורע  שרדמה  "דתיב  םילשוריסשת

ףסוי47684. להא  גוצרהץבוק  תירק  תובישיה  "טיכינח  קרבסשת ינב 

םיכרכ47685.  7 ףסוי -  להא  ריאמץבוק  תיב  ללוכ  "דץבוק  - סשת New York קרוי וינ 

םיכרכ47686.  5 ףסוי -  להא  בקעיץבוק  ריאמ  תיב  ללוכ  "טץבוק  קרויסשת וינ 

תוכרב47687. בקעי -  להא  בקעיץבוק  להא  "זללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ47688.  3 השמ -  להא  השמץבוק  להא  שרדמה  "ותיב  םילשוריעשת

הקבר47689. להא  לאנתנץבוק  ילתפנ  ןב  הנקלא  "דםיובנירג , דעהסטייגעשת

האצוה47690. תבש , הרות -  לש  הלהא  ךילהואבץבוק  רכששי  "טללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ47691.  3 הארוה -  ילהא  הרשץבוק  ילהא  הארוה  "עתיב  דודשאשת

םיכרכ47692.  4 עשוהי -  ילהא  םענץבוק  ירמא  "ותבישי  םילשוריסשת

.47693< תבש לה ' ףסוי  טוקלי  םע   > בקעי ילהא  ץבוקץבוק  הידבוע -  ןב  קחצי  "זףסוי , םילשוריסשת

א47694. םש -  ילהא  ןיחופתץבוק  לקח  "דללוכ  קרבשח ינב 

ןישודיק47695. הרות -  ילהא  ןועמשץבוק  להא  "ותבישי  םילשורינשת

הרות47696. ילהא  ילהאץבוק  הרות -  ילהא  "ד  מהיב ידימלת 
"פםחנמ שת

ו47697. הרות -  ילהא  הרותץבוק  ילהא  ךוניח  "מתודסומ  שת

םיכרכ47698.  2 םילהא -  השמץבוק  ףסוי  להא  שרדמ  "התיב  סרייאעשת סונאוב 

א47699. עשוהי -  ילהוא  םשץבוק  ילהאב  - ללוכ  "ב פשת

םיארונה47700. םימי  ירמאמ  םייח -  רצוא  עשוהיץבוק  ןב  לארשי  םייח  "דרלסט , ןודנולעשת

בקעי47701. רצוא  ןהכהץבוק  בקעי  "ארצלז , ןודנולמשת

הרותה47702. תורצוא  םירעשץבוק  האמ  "דתבישי  םילשורישח

ב"ק פ"ב47703. םהרבא -  רוא  םהרבאץבוק  רוא  "גתבישי  קרבעשת ינב 

אעיצמ47704. אבב  םירפא -  רוא  השמץבוק  תרות  "דתבישי  םילשורישח

םייחה47705. רוא  םייחהץבוק  רוא  "דללוכ  םילשורישת

המכחה47706. רוא  "אץבוקץבוק  "דפשת מח

םיכרכ47707.  2 ללוכה -  רוא  עילאקסץבוק  ידיסח  יללוכ  "ביכרבא  עשת

ריאמה47708. רוא  ריאמהץבוק  רוא  יללוכ  "זתשר  "דעשת מח

א47709. לדגמה -  רוא  "אץבוקץבוק  סלנשת ' גנא סול 

רנה47710. רוא  השמץבוק  רנ  "ןתבישי  םילשורישת

הגספה47711. רוא  ךורבץבוק  תרטע  "וללוכ  םילשוריעשת

תבשה47712. רוא  שודקהץבוק  םייחה  רוא  "בתשרומ  קרבפשת ינב 

רחשה47713. רוא  רחשהץבוק  תלייא  "דללוכ  ןועבטשח תירק 

תבש47714. דומלתה -  רוא  דומלתהץבוק  תיב  "דללוכ  דסטטיגעשת

ונשפנ47715. תויחו  רוא  "זץבוקץבוק  "דסשת מח

הדוהי47716. רוא  הדוהיץבוק  קחצי  "טרגרב , םילשורינשת



םיכרכ47717.  4 להי -  רוא  קרבץבוק  ינב  בולעל  "מתודסומ  קרבשת ינב 

א47718. אדוהיל -  רוא  ןישטיטסץבוק  אדוהי  תחנמ  "וללוכ  "דמשת מח

יתביתנל47719. רוא  לאירזעץבוק  "דרטכש , הנועמשח

אלפומ47720. רוא  ןורכזץבוק  "ארפס  פשת

םיכרכ47721.  2 השמ -  רוא  ןבוארץבוק  רוא  "דתבישי  עשת

החמשו47722. הרוא  רדנסכלאץבוק  "ותבישי  קרבעשת ינב 

םיכרכ47723.  2 טפשמה -  תורוא  ןפרווטנאץבוק  טפשמ  ןשוח  "הללוכ  ןפרווטנאעשת

יכדרמ47724. תורוא  )ץבוק  ךרוע  ) ריאמ קחצי  "דסרדנס , הוקתעשת חתפ 

םיתבה47725. תקזח  בוט -  םוי  תוחרוא  בוטץבוק  םוי  ירעש  "התבישי  םילשוריסשת

הבושת47726. תוחרוא  יולץבוק  "ודרבסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

יעשיו47727. ירוא  םשץבוק  "זםוליעב  "דעשת מח

אתיירוא47728. בקעיץבוק  ןב  הידבוע  "גףסוי , םילשורינשת

אדיפסהב47729. "ם  יחא )ץבוק  ורכזל  ) ריאמ קחצי  "דץיבולבונק , דיקעדרעשת

ו47730. א -  הניבל -  םיחא  דנארפץבוק  תחפשמ  "אץבוק  ןודנולעשת

די47731. בתכמ  הציב  תכסמ  לע  םינורחא  םינורחאץבוק  "זץבוק  םילשורינשת

הרפ47732. תכסמ  לע  םינורחא  ריאיץבוק  "חףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

ןועמש47733. ימלש  תורגיא  םייחץבוק  ןב  ןועמש  "טןוטיב , קרבסשת ינב 

םיכרכ47734.  7 אתיירואב -  לכתסיא  "הץבוקץבוק  קרבעשת ינב 

ןהאז47735. "ש  שר תוכב -  ןולא  ןימינבץבוק  "גגורובניג , תילעעשת ןיעדומ 

והילא47736. והילאץבוק  םייח  "אגרבנרטש , םילשוריסשת

תוכלמה47737. םא  רשאץבוק  "וןדיע , קרבנשת ינב 

"ו47738. סשת ופסאנ -  םינומא  ךתיעץבוק  תנומא  "ותרובח  סשת

םיכרכ47739.  2 ןח -  ירמא  דומלתהץבוק  תיב  תבישי  "גללוכ  םילשורינשת

םיכרכ47740.  2 קחצי -  ירמא  ריאמץבוק  קחצי  "סארוג , םילשורישת

םיכרכ47741.  12 ןהכ -  ירמא  דעלאץבוק  לאקזחי  תסנכ  תבישי  "הץבוק  דעלאעשת

ג47742. םחנמ -  ירמא  םחנמץבוק  ירמא  הלודג  "ההבישי  עשת

ןיבוריע47743. ירמא  ךורבץבוק  ירמא  "עללוכ  רפסשת תירק 

םיכרכ47744.  5 שדוק -  ירמא  ןרהאץבוק  ןב  םייח  םהרבא  "דטור , קרבשח ינב 

רפש47745. ירמא  השמץבוק  ייח  "טתבישי  םילשוריסשת

רפש47746. ירמא  השמץבוק  ירמא  "טתבישי  םילשוריעשת

םירמא47747. יולהץבוק  יבצ  ןב  ןרהא  "אקאללאפ , קרבפשת ינב 

.47748< הציב  > ןוילג ה בקעיל  תמא  "ץבוק  םולש תבהא   " "אןוכמ םילשוריעשת

.47749< הדנ  > ןוילג ז בקעיל  תמא  "ץבוק  םולש תבהא   " "דןוכמ םילשוריעשת

םיכרכ47750.  5 בקעיל -  תמא  "ץבוק  םולש תבהא   " "זןוכמ םילשוריסשת

םיכרכ47751.  2 ידודל -  ינא  "חץבוקץבוק  סשת

א47752. אתתעמש -  יקוסא  ךילהואבץבוק  רכששי  "דללוכ  "דשח מח

הדנ47753. אתתעמש -  יקוסא  ינרותץבוק  "חץבוק  "דעשת מח

א47754. ןפגל -  ירסא  השמץבוק  ןב  הירא  "זיאלוזא , םילשוריעשת

לארשי47755. ןוירפא  יולהץבוק  לאומש  ןב  הדוהי  יבצ  "בשיש , קרבעשת ינב 



אמק פ"ב47756. אבב  תעדה -  שא  לאומשץבוק  תעד  "טללוכ  קרבעשת ינב 

דימת47757. שא  ןורכזץבוק  "ורפס  םילשוריסשת

םיכרכ47758.  2 ייחב -  הל ' הרישא  ןאמפילץבוק  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "גוואקאר , ןודנולעשת

םהרבא47759. לשא  ןורכזץבוק  "חרפס  "דנשת מח

םיכרכ47760.  3 םהרבא -  לשא  ינרותץבוק  "בץבוק  עשת

שידק47761. תרימא  םויס  "ה -  נשת רייא  קחציץבוק ב ' יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

םירועיש47762. םייחץבוק ב ' ריאמ  "וןיקייח , לואירטנומכשת

םיכרכ47763.  2 בקעי -  ילהאב  אריווקסץבוק  ידיסחד  "זץבוק  לשת

תוכרב47764. עבש  תוכלה  טקל  תצקו  הכלה  ירואב  באזץבוק  "פתילגרמ , שת

םיכרכ47765.  4 ןרהא -  ראב  ןירפלהץבוק  "טללוכ  קרבעשת ינב 

תעדה47766. ראב  תעדוץבוק  המכח  "דתבישי  תובוחרעשת

םייחה47767. ראב  םייחהץבוק  ראב  "חתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

ףסוי47768. ראב  ףסויץבוק  ראב  ללוכ  "דיכרבא  םילשורישח

אעיצמ47769. אבב  בקעי -  ראב  אריווקסץבוק  "חתבישי  משת

א47770. קחצי -  ראב  שוהובץבוק  "בתודסומ  קרבנשת ענב 

םיכרכ47771.  3 קחצי -  ראב  עילאקסץבוק  קחצי  ראב  "טןוכמ  נשת

לארשי47772. ראב  ןיזורץבוק  לארשי  תראפת  "גתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ47773.  2 םייח -  םימ  ראב  הדוהיץבוק  ראב  "זתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ47774.  3 תוראב -  הדוהיץבוק  ראב  "בתבישי  "דעשת מח

םיכרכ47775.  2 אדבוע -  הוה  ידידב  "נץבוקץבוק  "דשת בח רפכ 

אכלמד47776. אלכיהב  רטמטאסץבוק  האריו -  הרות  "בתבישי  פשת

"ו47777. נשת םירגוב -  דודץבוק  תכוס  - ת"ת  "ו נשת

ךינוב47778. םינאלסץבוק  "וידיסח  ןילקורבסשת

ארתב47779. אבב  אשרדמ -  יב  הדוהיץבוק  רוא  קחצי  תכרב  "עתבישי  הדוהישת רוא 

הכלהה47780. רואיב  אגרשץבוק  ןב  המלש  "טרלימ , תיליעעשת ןיעידומ 

.477812 קוק -  "ה  יצרה וניברו  קוק  "ה  יארה ןרמ  ירואיב  ץבוק 
םיכרכ

ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םהברא ןב  הדוהי  יבצ  קוק , ןהכה - 

ןהכה קחצי 
"ו םילשוריעשת

םירדנ47782. תויגוס -  ירואיב  בקעיץבוק  תלחנ  "דתבישי  "דשח מח

וניבר47783. תרותב  תויגוס  ירואיב  תודיסחץבוק  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח "דעשת בח רפכ 

תועומש47784. ץבוק  םירואיב -  שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "דןמרסו , ביבאכשת לת 

ןישודיק47785. םירואיב -  לאנתנץבוק  "טינמילוס , םילשוריעשת

םיכרכ47786.  2 םירואיב -  ללהץבוק  "חאריצחיבא , וקיסקממשת

תוריצח47787. בוריע  יניינעב  םירואיב  ףסויץבוק  "הןמדירפ , םילשוריעשת

תרבועמ47788. הנש  ינינעב  םירואיב  השמץבוק  ןב  לאומש  םירפא  ץישפיל ,
"דםייח םילשורישח

אעיצמ47789. אבב  תכסמב  םירוריבו  םירואיב  והילאץבוק  ןב  לאונמע  בקעי  "איאלוזא , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ47790.  2 תורעהו -  םירואיב  "דץבוק  בח רפכ  "עישנא  "דשת בח רפכ 

םיכרכ47791.  5 "ם -  במרה לע  םירואיב  ןהכהץבוק  ןויצנב  ןב  יבצ  םולש  "דאריפש , קרבשח ינב 



ד47792. לארשי -  חיב  לארשיץבוק  תיב  "גתבישי  םילשורינשת

ב47793. ץרא -  ירוכיב  הדמחץבוק  ץרא  "בללוכ  םילשוריסשת

םירצמה47794. ןיב  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

םיתפשמה א47795. ןיב  באץבוק  ןינב  "פתבישי  שת

הבורמ47796. ידומע -  יניב  ךורבץבוק  ןב  בד  ףסוי  בקעי  "חשיש , קרבסשת ינב 

ע"ז47797. ידומע -  יניב  םולשץבוק  תיב  "בללוכ  םילשוריעשת

ב"מ47798. ידומע -  יניב  לאקזחיץבוק  תסנכ  "טתבישי  דעלאסשת

הכלה47799. רוריב  םשץבוק  "חםוליעב  םילשורינשת

םיכרכ47800.  2 תויגוס -  ירוריב  )ץבוק  רדנסכלא  ) םחנמ ירמא  "גתבישי  קרבעשת ינב 

בוט47801. םוי  תוכלהב  תויגוס  ירוריב  אזלעבץבוק  ידיסחד  ןויע  ללוכ 

תכסמב ב"מ47802. םירואיבו  םירוריב  והילאץבוק  ןב  לאונמע  בקעי  "איאלוזא , הוקתעשת חתפ 

שא47803. יביבש  םירוריב  רזעילאץבוק  לאומש  "בןרטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ47804.  2 יבא -  תיב  קיזייאץבוק  קחצי  "זדלפרבה , םילשוריעשת

םיכרכ47805.  2 יבא -  תיב  דלפרבהץבוק  קיזייא  קחצי  יבר  "זרכזל  םילשוריעשת

א47806. לארשיו -  ןרהא  תיב  לארשיוץבוק  ןרהא  תיב  אנפלוא  "חתיב  םילשוריישת

בייל47807. הירא  תיב  ביילץבוק  הירא  תיב  "דללוכ  םילשורינשת

דוד47808. תיב  דודץבוק  תיב  "וללוכ  איילישרממשת

תיעיבש47809. ב"ב - )  ) דוד תיב  "דץבוקץבוק  קרבנשת ינב 

רפוסה47810. תיב  םימודאץבוק  הלעמ  "טתבישי  תילעסשת ןיעדומ 

םימכחל47811. דעו  תיב  ןודנולץבוק  אזלעב  "וללוכ  ןודנולעשת

םיכרכ47812.  11 םימכחל -  דעו  תיב  ראמטאסץבוק  "י  ברד האריו  הרות  "טיללוכ  סשת

םיכרכ47813.  48 ףסוי -  תיב  ןרמץבוק  תשרומל  םילשורידעשתזכרמה 

הבהל47814. ףסוי  תיב  קודרהבונץבוק  ףסוי  תיב  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ47815.  4 לואש -  ףסוי  תיב  ןנחלאץבוק  קחצי  וניבר  תבישי  "הללוכ  משת

לארשי47816. תיב  "דץבוקץבוק  נשת

א47817. לארשי -  תיב  לארשיץבוק  תיב  תודסומ  "דץבוק  תוביתנמשת

א47818. לארשי -  תיב  רדנסכלאץבוק  ידיסח  ירוחב  "זדעו  'צרת זדול

לארשי47819. תיב  )ץבוק  ורכזל  ) יולה לארשי  םייח  "זיקסלעב , "דעשת מח

םיכרכ47820.  5 לארשי -  תיב  לארשיץבוק  תיב  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ47821.  4 לארשי -  תיב  רדנסכלאץבוק  לארשי  תיב  - תבישי  "פ 'רת זדול

םיכרכ47822.  4 השמ -  תיב  השמץבוק  תיב  "זללוכ  םילשורימשת

םיכרכ47823.  2 גרובשערפ > -  > םירפוס תיב  םירפוסץבוק  תיב  "וןוכמ  ןודנולסשת

דומעי47824. םיקידצ  תיב  איקסנישודץבוק  יבצ  ףסוי  "דתיב  םילשורישח

םיכרכ47825.  3 ןויצ -  תיב  יפצומץבוק  תחפשמ  "וץבוק  םילשוריסשת

הרומת47826. תורוכב , המלש -  תיב  היראץבוק  בל  םישדק  "חללוכ  םילשורינשת

ןיכרע47827. המלש -  תיב  ,ץבוק  קוטשניו הירא -  בל  םישדק  ללוכ 
לאיחי "הריאמ  םילשורינשת

ב47828. המלש -  תיב  המלשץבוק  תיב  "וללוכ  קרבסשת ינב 

םיכרכ47829.  2 המלש -  תיב  השמץבוק  "ושמש , קרבעשת ינב 



ח)47830.  ) א-ב הנש ג - >  > לאומש תיב  רדנסכלאץבוק  לארשי  תיב  "דתבישי  'צרת זדול

םיכרכ47831.  2 לאומש -  תיב  רדנסכלאץבוק  לארשי  תיב  "אתבישי  'צרת זדול

םיכרכ47832.  13 הארוהל -  דומלת  תיב  הארוהלץבוק  דומלת  תיב  "מללוכ  דשת

תלאג47833. ךרוכבו  תגרה  םהירוכב  קחציץבוק  תיב  תבישי  "חללוכ  תיליעעשת רתיב 

הרותה47834. תלבק  השמ  ןב  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

הילע47835. ןב  רזעילאץבוק  "סרגניזלש , םילשורישת

הכונח47836. הניב -  ינב  "אץבוק  רגה "חתנשמ  "דעשת מח

םיכרכ47837.  15 בא -  ןינב  "וץבוקץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ47838.  4 טפשמה -  תוביתנב  טפשמהץבוק  תוביתנ  ללוכ  "ל ע"י  "ווי קרבסשת ינב 

יניינעבו ס"ת47839. תסנכה  תיב  יניינעב  תומרץבוק  יזכרמה  תסנכה  "דתיב  םילשורישח

תועינצ47840. יניינעב  ןרהאץבוק  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

ונימיב47841. דחוימב  תודהיה  דיקפת  יניינעב  ןרהאץבוק  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

שנועו47842. רכש  ןינעב  רזעילאץבוק  ןב  והיעשי  "הןהכ , קרבעשת ינב 

הטימשה47843. ינינעב  ףסויץבוק  "אםיובסקוב , םילשוריסשת

ןבה47844. ןוידפ  ינינעב  )ץבוק  ךרוע  ) ףסוי "גםיובסקוב , םילשוריסשת

ומש47845. יארוקב  באזץבוק  םייח  ןב  ביל  הירא  "עלקניפ , תיליעשת ןיעידומ 

תוחיכש47846. תוכלה  טקלו  תוכרב  עבש  הכלה  ירורב  באזץבוק  "פתילגרמ , שת

םיכרכ47847.  7 םהרבא -  תירב  םינולסץבוק  םהרבא  תיב  תבישי  "גיכינח  םילשורימשת

תוכרב47848. יניינע  תשלושמ -  הכרב  אלאיבץבוק  "בתבישי  קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

םהרבא47849. תכרב  םהרבאץבוק  תכרב  םיכרבא  "ןללוכ  םילשורישת

והילא47850. תכרב  הקברץבוק  תכרב  "בללוכ  קרבעשת ינב 

להאה47851. תכרב  םירמוץבוק  בקעי  להא  "הללוכ  עשת

המחה47852. תכרב  המחהץבוק  תכרב  "טץבוק  תוביתנסשת

תבשה47853. תכרב  לאיזועץבוק  לאומש  תיב  םיללוכה  "ותשר  תיליעעשת רתיב 

הרותה47854. תכרב  ץינץבוק  ' זיו קדצ  חמצ  שרדמה  תיב 

םרכבו47855. הדשב  הרותץבוק  ילודגו  ןלפק  "זתחפשמ  םילשוריסשת

םיכרכ47856.  3 ארקא -  םשב ה ' ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "ווואקאר , ןודנולסשת

םיכרכ47857.  2 ותרותב -  "הץבוקץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ47858.  75 תונוילג -  תונוילגץבוק  "פץבוק  שת

ונל47859. "ר  איו תונוילג  )ץבוק  וילע  ) קיזייא קחצי  "טרדיו , "דעשת מח

"ו47860. עשת הכז -  הנובל  תונוילג  ןבץבוק  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"זהשמ הלופעעשת

.478611- םייח -  יקוח  תוכלה  יקספו  יטוקיל  תונוילג  ץבוק 
לאומש101 עשוהי  ןב  ןרהא  םייח  - ריילב , "ז עשת

"ח םילשוריעשת

םייח47862. יקוח  תוכלה  יקספו  יטוקיל  תונוילג  ץבוק 
1-101 תילגנא - ) לאומש( עשוהי  ןב  ןרהא  םייח  - ריילב , "ז עשת

"ח םילשוריעשת

םיכרכ47863.  4 ןרהא -  הטמ  תונוילג  ןילראקץבוק  קסניפ  ןרהא -  הטמ  "טןוכמ  םילשורינשת

"ו47864. סשת יולה -  תוניעממ  תונוילג  תונוילגץבוק  ץבוק 

םיכרכ47865.  17 חוחינ -  "ח  ירמ תונוילג  ןבץבוק  דועסמ  םייח  ףסוי  ןר  אריצחיבא ,
"עהשמ הלופעשת

"ד47866. עשת םידיסח -  חיש  תונוילג  וואנישמאץבוק  םידיסח  - חיש  "דתונוילג  עשת



"ב47867. פשת "א  פשת הליפתה -  רעש  תונוילג  בולסינטסץבוק  - תודסומ  "ב פשת

ץעוי47868. ברב  העושת  תונוילג  םשץבוק  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

םהרבא47869. תדמח  ינוילג  ןהכהץבוק  יכדרמ  םייח  "פינלוד , השדחהשת באז  תעבג 

ןויצ47870. ירעש  ינוילג  )ץבוק  בובאב  ) םיקידצ תיב  "התכרעמ  ןילקורבעשת

א47871. םירפוס -  יזנג  השמץבוק  ףסוי  "ברפוס , םילשורינשת

םיכרכ47872.  4 םהרבא -  רבד  השמץבוק  רבד  "גןוכמ  "דעשת מח

שדוק47873. תורבד  יכדרמץבוק  ןב  םהרבא  "עןמדלוג , םילשורישת

שדוק47874. תורבד  בדץבוק  רכשי  ןב  דוד  סחנפ  רגה ,

םירופה47875. ירבד  הרותהץבוק  יכרד  שרדמ  "ותיב  םילשוריעשת

וואנישימא47876. הרישה -  ירבד  וואנישמאץבוק  ידיסחד  שרדמה  "דתיב  עשת

םיכרכ47877.  2 "ת -  ודיח ירבד  אנימלזץבוק  המלש  "אגרבניו , "דעשת מח

םיכרכ47878.  2 קוזיח -  ירבד  "בץבוקץבוק  פשת

ץפח47879. ירבד  םייחץבוק  ץפח  תסנכה  "חתיב  תילענשת ןיעדומ 

לאקזחי47880. ירבד  בקעיץבוק  םהרבא  "טןומולס , "דנשת מח

םיכרכ47881.  5 ריש -  ירבד  ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "הוואקאר , דהסטייגסשת

םיכרכ47882.  2 הריש -  ירבד  ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "סוואקאר , רטסשת ' צנמ

םולש47883. ירבד  בוקפרטסץבוק  "סתודיסח  םילשורישת

הרות47884. ירבד  "אץבוקץבוק  הלופענשת

הרות47885. ירבד  תפצץבוק  קדצ  חמצ  "חללוכ  תפצנשת

ג47886. הרות -  ירבד  ץבוק 
רה תלחנ  "ד , בח רפכ  ללוכ 

תבישיו םילשורי , תמא  תרות  "ד, בח
"ד בח רפכ  םימימת  יכמות 

"ו "דלשת בח רפכ 

םיכרכ47887.  2 הרות -  ירבד  תגץבוק  תירק  םימימת  יכמות  "בתבישי  תגמשת תירק 

םיכרכ47888.  13 הרות -  ירבד  תוריכזמ כ"קץבוק  "י  עש םיכרבא  ללוכ 
"ר "גומדא לשת

םיכרכ47889.  4 הרות -  ירבד  תפצץבוק  "ד  בח םיכרבא  "הללוכ  תפצלשת

םיכרכ47890.  4 הרות -  ירבד  ןודנולץבוק  שטיוואבויל  הלודג  "דהבישי  ןודנולמשת

םיכרכ47891.  3 הרות -  ירבד  "דץבוק  בח רה  תלחנ  םימימת  יכמות  "הללוכ  יכאלמלשת תירק 

םיכרכ47892.  5 הרות -  ירבד  "דץבוק  בח רפכ  שטיוואבויל  םיכרבא  "גללוכ  "דלשת בח רפכ 

םיכרכ47893.  6 הרות -  ירבד  ןעווייהץבוק  וינד  הלודג  "והבישי  ןעווייהלשת וינ 

םיכרכ47894.  5 חצנ -  ןדיד  חצנץבוק  ןדיד  "וץבוק  ןודנולעשת

םייחה47895. יניד  ןבוארץבוק  םייח  "טןמדייז , הינתנעשת

"ד47896. וי "ח , וא םיניד -  לארשיץבוק  עשוהי  "דדימשדלוג , "דשח מח

ךרכ47897. ןבו  ריע  ןב  תוכלהב  םיניד  לארשיץבוק  עשוהי  "אדימשדלוג , "דפשת מח

הלח א47898. תוכלהב  םיניד  לארשיץבוק  עשוהי  "פדימשדלוג , "דשת מח

רפוש47899. תעיקת  תוכלהב  םיניד  לארשיץבוק  עשוהי  "פדימשדלוג , "דשת מח

תוכלהו47900. םיניד  אלאיבץבוק  לאיחי  תיב  "חןוכמ  םילשורימשת

דמעמ47901. ימד  "דץבוקץבוק  עשת

ב47902. רזעילא -  קשמד  ינרותץבוק  "עףסאמ  שת

הדנ47903. זע -  תעד  זעץבוק  ישובל  "פללוכ  םילשורישת



.47904, ןאגיתה תרבחמ  רישב , קרפ  הרות -  יקודקד  ץבוק 
קודקדה רנבאקלח  ןב  לאירא  "איולה , םילשוריסשת

םיכרכ47905.  10 םישורד -  םישורדץבוק  - ץבוק  "ג פרת
"צ בוקרטויפ Piotrkowרת

.47906( בל הנש   ) א ךלמה -  ךרד  ןודנולץבוק  הלודג  הבישי  "הץבוק  ןודנולעשת

דוד47907. יכרד  ןורכזץבוק  "טץבוק  תיליעעשת ןיעידומ 

ןנחוי47908. יבר  לאומש , בר , םיארומאה -  יכרד  השנמץבוק  ןרוא  "חילאפר , "דעשת מח

םיכרכ47909.  10 רשבמ -  יכרד  םינברלץבוק  הארוה  יכרד  שרדמ  "אתיב  םילשוריעשת

ב47910. הרות -  יכרד  הרותץבוק  יכרד  "גתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ47911.  4 הרות -  יכרד  םינברלץבוק  הארוה  "איכרד  םילשוריסשת

םירצמ47912. ינבר  תושרד  םירצמץבוק  ינבר  תושרד  "סץבוק  םילשורישת

הנש47913. םישלש  תבט -  תבטץבוק ה ' "דץבוק ה ' מח

םיכרכ47914.  3 ןליאה -  יולרעץבוק  רפוס  די  "דללוכ  תיליעסשת רתיב 

םיעבראה47915. "נץבוקץבוק  שת

ןיטיג47916. תכסמב  תורעהו  תוראה  םימימתץבוק  יכמות  "זץבוק  קרבסשת ינב 

הולבק47917. רודה  חספץבוק  יבצ  "ורמרד , תילעעשת ןיעידומ 

ךלמ47918. תרדה  "דץבוקץבוק  ליזרבמשת ולואפ - 

םיכרכ47919.  2 שדק -  תרדה  "זץבוקץבוק  סשת

א47920. לכיהה -  הרותהץבוק  ילכיה  תבישי  "ר  "בוח םילשוריפשת

םיגהנמה47921. רפסל  תורעהו  םיגהנמ  תופסוה  םיגהנמהץבוק  רפסל  "אתופסוה  "דנשת מח

תוארוה47922. )ץבוק  טקילו ךרע   ) לאיחי "דבולמ , "דשח מח

םיכרכ47923.  2 םייחה -  יולהץבוק  תיב  האריו  הרות  הלודגה  "חהבישי  שמשסשת תיב   - םילשורי

ךלמל47924. זוע  םישימחה -  "סץבוקץבוק  שת

תועידיה47925. עשילאץבוק  ןב  דוד  השנמ  "גןושש , שמשעשת תיב 

םיכרכ47926.  2 לבויה -  "סץבוקץבוק  שת

םיכרכ47927.  3 םינגב -  תבשויה  דווקיילץבוק  הובג  שרדמ  "חתיב  דווקילעשת

םיכרכ47928.  3 ימלשוריה -  לאכימץבוק  ןב  קחצי  "ץבהדאב , םילשורירת

הנכה47929. הנכהץבוק  "הץבוק  דבחסשת רפכ 

םיכרכ47930.  2 ןסינ -  הנכה י"א  הנכהץבוק  "טץבוק  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ47931.  2 "י -  קה תנש  ןסינ  הנכה י"א  הנכהץבוק  "בץבוק  "דעשת בח רפכ 

"ז47932. טקה תנש  ןסינ  הנכה י"א  הנכהץבוק  "חץבוק  "דעשת בח רפכ 

ינרדומה47933. חבטמב  תורשכה  םירועישץבוק  "חץבוק  םילשורימשת

םיכרכ47934.  3 הארוה -  תוכילה  השמץבוק  תוכילה  הארוהל  הובג  "הללוכ  קרבעשת ינב 

םידעומהו47935. עובשה  תוישרפל  םיטוקילה  יבצץבוק  םהרבא  ןב  בד  יתבש  דןוזלארשי , "" דשח '' מח

האופרו47936. הכלה  תורודץבוק  "פןוכמ  םילשורישת

הרותל47937. הלועה  ינידב  תוכלה  הדוהיץבוק  קחצי  "ארביירש , רפססשת תירק 

םירצמה47938. ןיב  תוכלה  ןועדגץבוק  "דהקד , שח

םירצמה47939. ןיב  תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

םידעומה47940. תוכלה  דודץבוק  ןב  םהרבא  "אזונגמ , קרבפשת ינב 

תועובשה47941. גחל  םירמאמו  תוכלה  יסויץבוק  "הסלקז , "דעשת מח



םיגהנמו47942. תוכלה  םשץבוק  "פםוליעב  ןודנולשת

םירופכה47943. םוי  תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

םיארונ47944. םימי  תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

הכוסב47945. הבישי  תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

הכונח47946. ימיל  תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

ץיקה47947. תונועמל  תוכלה  דודץבוק  לארשי  "דסנפרה , שח

תבשב47948. לחש  חספ  ברעל  תוכלה  דודץבוק  לארשי  "הסנפרה , סשת

םלשה47949. תואווקמ  תוכלה  דודץבוק  לאכימ  "דדאדחלא , םילשוריעשת

הכונח47950. רנ  תוכלה  ןרהאץבוק  ןב  לישעה  עשוהי  "ארלדא , "דסשת מח

טפשמ47951. ןשוח  ףסוי -  תרטע  תוכלה  "טץבוקץבוק  "דעשת מח

"ח47952. עשת םירופ -  תוכלה  לאומשץבוק  יכדרמ  ןב  ריאמ  "חיזנכשא , "דעשת בח רפכ 

םירופ47953. תוכלה  המלשץבוק  דינרפעז , "" תיליעשח ןיעידומ 

"ח47954. עשת חספ -  תוכלה  לאומשץבוק  יכדרמ  ןב  ריאמ  "חיזנכשא , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ47955.  2 חספ -  תוכלה  המלשץבוק  חינרפעז , '' תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ47956.  8 יקצנמק -  לאומש  יבר  יקספ  תוכלה  לאינדץבוק  ןמניילק , לאומש -  יקצנמק ,
ןהכה יבצ  םהרבא  ןב  דווקילרשא 

תוכרבב47957. המידק  תוכלה  המלשץבוק  "טינרפעז , תיליעסשת ןיעידומ 

הנשה47958. שאר  תוכלה  המלשץבוק  חינרפעז , '' תיליעסשת ןיעידומ 

והילא47959. תכרב  תיבר  תוכלה  המלשץבוק  ןב  והילא  ךורב  קיזייא ,
"זרזעילא דווקילעשת

תועובש47960. תוכלה  המלשץבוק  חינרפעז , '' תיליעסשת ןיעידומ 

תבשב47961. לחש  באב  העשת  תוכלה  המלשץבוק  בינרפעז , "" תיליעעשת ןיעידומ 

ןומיז47962. תוכלה  אתבר -  אתכלה  לאירזעץבוק  םייח  "ברעללימ , "דפשת מח

םיכרכ47963.  2 הכשלה -  "םץבוק  תס יניינעל  הארוהה  "חתיב  ןילקורבעשת

רשעו47964. האמה  "בץבוקץבוק  "דעשת מח

א)47965.  ) גפ םירשעו -  האמה  "בץבוקץבוק  םילשוריפשת

םיכרכ47966.  8 םידעומה -  "בץבוקץבוק  םילשוריסשת

ב47967. טפשמה -  ףסויץבוק  "פסוקרוק , םילשורישת

םיעיפשמה47968. םיעיפשמהץבוק  "זץבוק  "דמשת בח רפכ 

הליפת47969. תוגהנה -  םייחץבוק  "חיבר , ןולוחעשת

םיכרכ47970.  2 בהזמ -  םידמחנה  ינרותץבוק  ץבוק 

זומתב47971. םויל ח ' םידפסה  קחציץבוק  ןב  יבצ  ילתפנ  "חדלוונירג , תיליעעשת ןיעידומ 

יתורדתסה47972. לארשיץבוק  "ג,תדוגא  פרת הניו[

םיכרכ47973.  6 רזעה -  ןסינץבוק  ינמלס , ףסוי -  "זסוקרוק , םילשוריסשת

םינינעה47974. תובישיהץבוק  "דינב  "דשח מח

םיכרכ47975.  3 תימוי -  הרעה  חרפתץבוק  הישות  תבישי  "זץבוק  חרפתעשת

תומבי47976. תורעה -  שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "וןמרסו , הנליו Vilnaצרת

ב"ב47977. תורעה -  יולהץבוק  המלש  ןב  ףסוי  השנמ  "הרלימ , םילשוריסשת

א-ה47978. ןוטסוב - )  ) תורעה - ץבוקץבוק  "ח משת
"נ ןוטסובשת



"ט47979. משת "ר -  ומדא ירמאמב כ"ק  תורעה  תורעהץבוק  "טץבוק  משת

א47980. "ח -  אדבו הלגנב  תורעה  "זץבוקץבוק  קרבנשת ינב 

םיחולשה47981. תורעה  "פץבוקץבוק  אדירולפשת

.47982( זט  ) א "ש -  נאו םימימתה  תורעה  "אץבוקץבוק  "דפשת מח

טבש47983. "ד  וי םירואיבו -  תורעה  םיחולשהץבוק  "וםידימלתה  תפצעשת

םירואיבו47984. תורעה  דומלתהץבוק  םעונ  "גתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ47985.  25 םירואיבו -  תורעה  "חץבוקץבוק  וטנורוטנשת

םיכרכ47986.  733 םירואיבו -  תורעה  הרותץבוק  ילהא  ידימלתד  "אץבוק  פשת

םיכרכ47987.  3 םירואיבו -  תורעה  רטסשנמץבוק  שטיוואבויל  תבישי  "וץבוק  רטסעשת ' צנמ

םיכרכ47988.  2 םירואיבו -  תורעה  רתסשנמץבוק  שטיוואבויל  "חתבישי  רתסשנמעשת

םיכרכ47989.  3 םירואיבו -  תורעה  שטיוואבווילץבוק  הלודג  "חהבישי  שמשעשת תיב 

וכ47990. דנלירמ - ) ראמיטלאב   ) םירואיבו תורעה  "פץבוקץבוק  רומיטלובשת

ד)47991.  ) א הנש כ ' הרות - ) יבבוח   ) םירואיבו תורעה  "הץבוקץבוק  עשת

בל47992. רתס - ) ' צנמ  ) םירואיבו תורעה  "בץבוקץבוק  רטסעשת ' צנמ

םיכרכ47993.  2 תוראהו -  תורעה  היעמשץבוק  תיב  "טתבישי  "דעשת מח

םיכרכ47994.  2 תוראהו -  תורעה  ןהכהץבוק  םחנמ  השמ  "דאריפש , "דשח מח

תבש47995. םולש -  תבהא  םישודיחו  תורעה  תרבחץבוק  תבישי  "י  עש לאפר  תרות  ללוכ 
םולש "פתבהא  תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ47996.  7 תומוקמ -  הארמו  תורעה  םחנמץבוק  יקצרז  ןבואר -  "דיקצלימ , םילשורישח

ןילחונ47997. שי  קרפ  תומוקמ -  יארמו  תורעה  םהרבאץבוק  "הןמכייר , קרבסשת ינב 

םיכרכ47998.  33 תומוקמ -  יארמו  תורעה  הילדגץבוק  "דןמלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ47999.  2 תומוקמ -  יארמו  תורעה  לאירזעץבוק  "דןמשירפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ48000.  5 תומוקמ -  יארמו  תורעה  םיסנץבוק  ףסוי  והירמש  ןב  לואש  "בץילרק , קרבסשת ינב 

םיכרכ48001.  2 קרפ א -  ןיטיג  תומוקמ  יארמו  תורעה  הילדגץבוק  "טןמלוש , קרבעשת ינב 

םיכרכ48002.  2 םי -  יביתנ  תומוקמ  יארמו  תורעה  קחציץבוק  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "זספיליפ , "דעשת מח

םיכרכ48003.  6 םינויעו -  תורעה  "עץבוקץבוק  תגשת תירק 

םילופלפו48004. תורעה  קחציץבוק  תראפת  תבישי  "בץבוק  עשת

הרותה48005. לע  בישילא  "ש  ירגה ןרממ  תורעה  םהרבאץבוק  ןב  םולש  ףסוי  "אבישילא , םילשוריעשת

הכוס48006. תכסמ  לע  תורעה  םלושמץבוק  "דימלושמ , םיקפואשח

רושעה48007. "דץבוקץבוק  "דשח מח

ןהכה48008. םהרבא  ןרק  לש  םירשעה  םירשעהץבוק  "וץבוק  קרב Bene Berakסשת ינב 

םיכרכ48009.  5 םיקסופה -  םיקסופהץבוק  "טץבוק  כשת

הב48010. ךפהו  הב  ךפה  הבץבוק  ךפהו  הב  ךפה  "סץבוק  "דשת מח

להקה48011. קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

םיכרכ48012.  2 לע ב"מ -  "ד  בארה )ץבוק  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "חםהרבא  םילשורימשת

ב48013. סנ -  ומירה  םולשץבוק  תרות  רוא  "חללוכ  הנויצעשת סנ 

"ם48014. במרה )ץבוק  ךרוע  ) והילא ףסוי  "הץיבושבומ , םילשוריסשת

דוד48015. לוק  תמרה  ןרהאץבוק  לטסק , דוד -  קינשאטאפ ,
לדנעמ םחנמ 

תוינרות48016. תואצרה  תוינרותץבוק  תואצרה  "טץבוק  ביבא Tel Avivצרת לת 



םיכרכ48017.  7 םירועישה -  לאימחריץבוק  "הרשירגנוא , קרבעשת ינב 

יקסבוזור48018. "ש  רגה ןרמל  םישדחה  םירועישה  ץבוק 
תועובשו םירדנ  דודינינעב  לכימ  ןב  לאומש  "זיקסבוזור , קרבמשת ינב 

םישישה48019. "דץבוק  בח "עץבוק  שת

םיחולשה48020. "זץבוקץבוק  משת

תוחילשה48021. תדובע  עצבמ  תוחילשה -  ימלועהץבוק  םימימתה  ידימלת  "טדעו  "דעשת מח

עבשה48022. תנש  הטימשה -  "הץבוקץבוק  תוביתנעשת

ונתפקשה48023. "הונתפקשהץבוק  קרבמשת ינב 

םיכרכ48024.  3 תופסותה -  השמץבוק  ןב  יכדרמ  "גרגיליוו , קרוי New Yorkישת וינ 

הרותה48025. םינומאץבוק  תירב  "אץבוק  - ישת New York קרוי וינ 

תורשקתה48026. תורשקתהץבוק  "עץבוק  "דשת מח

ירשת48027. קחציץבוק ו ' יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , משת

הלעי48028. דאו  ינרותץבוק  "פץבוק  "דשת מח

יעיבשה48029. שדוחבו  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח בח רפכ 

הגהי48030. ותרותבו  המלשץבוק  תמר  תובישיה  ינב  "פדוגיא  םילשורישת

םיקידצ48031. וליגו  "אץבוקץבוק  עשת

םב48032. תרבדו  דומלתהץבוק  רואמ  "בתבישי  תובוחרנשת

םיכרכ48033.  10 םב -  תרבדו  האריוץבוק  הרות  אתביתמו  הלודג  "גהבישי  עשת

םיכרכ48034.  16 וניניע -  ראהו  םשץבוק  "טםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ48035.  7 וניניע -  ראהו  םחנמץבוק  ןב  רזעילא  בקעי  םילשוריזעשתסילדירפ ,

שודק48036. ךנחמ  היהו  שודקץבוק  ךנחמ  היהו  "חץבוק  תפצ Safedעשת

שמשה48037. חרזו  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , עשת

םיכרכ48038.  2 שמשה -  חרזו  ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "סוואקאר , ןודנולשת

ןילחונ48039. שי  םהב -  "י  חו המלשץבוק  תרטע  "פתבישי  ןויצלשת ןושאר 

ב48040. עשוהי -  והכרביו  ןהכהץבוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבפשת ינב 

םיחוכיו48041. םהרבאץבוק  ןב  קחצי  "דשירקע , ואלסרב Breslauרת

והילא48042. לעיו  ןורכזץבוק  "אץבוק  הוקתפשת חתפ 

סחנפ48043. דומעיו  ןמגרבץבוק  ללה  סחנפ  יבר  "רכזל  שמשעשת תיב 

הכולמ48044. רתכ  ךל  ונתיו  "פץבוקץבוק  טיורטדשת

וב48045. הקבדלו  ובץבוק  הקבדלו  "הץבוק  סשת

לארשי48046. ראפ  ינרות  ףסאמו  יבצץבוק  ףסוי  תיב  תבישי  "ך.םילשורי  ,שת םלשורי

םידעו48047. יולהץבוק  ןויצ  ןב  ןב  ריאמ  "אשדח , םילשורינשת

הרותב48048. ולמעו  הרותץבוק  ילמעל  םחנמ  ינפ  "בתבישי  םילשוריפשת

םכל48049. ובתכ  התעו  בוקירטסץבוק  "גתודסומ  קרבסשת ינב 

א48050. ודיב -  ודומלתו  יעושעשץבוק  ךתרות  "טלעפמ  "דעשת מח

הדות48051. חבז  םייולהץבוק  תראפת  "גללוכ  דודשאעשת

םיכרכ48052.  8 םהרבאל -  רוכז  םהרבאלץבוק  רוכז  "חללוכ  תיליעסשת רתיב 

דוד48053. רכז  לאימחריץבוק  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"דיבצ דודשאשח



קחצי48054. ףסוי  רכז  קחציץבוק  ףסוי  תיב  "דללוכ  םילשוריעשת

.48055< רלדא ןהכה  ןמחנ  רל '  > ןורכז ןורכזץבוק  "ארפס  סשת

.48056< ןייטשניפ רתסא  תרמ  לש  הרכזל   > ןורכז ןורכזץבוק  "וץבוק  קרבלשת ינב 

ןורכז48057. בקעיץבוק  יבצ  ןב  ךלמילא  "זלביוצ , "דעשת מח

לארשיב48058. םא  ןורכז -  קודצץבוק  ןב  יכדרמ  "זסורג , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןורכז48059. ףלווץבוק  .א  .י  "מברל  קרבשת ינב 

ןורכז48060. באזץבוק  בקעי  "גךיירטשנעטאר , סשת

ורנ48061. ולהב  ןורכז  דומלתהץבוק  רואמ  תבישי  ןורכז  "דץבוק  תובוחרסשת

םהרבא48062. ןורכז  ןורכזץבוק  "מץבוק  קרבדשת ינב 

תבש48063. תוכלהו  ןיאושינ  םהרבא -  ןורכז  ןיטרעטסץבוק  םהרבא -  ןורכז  "אללוכ  םילשוריפשת

לאומש48064. םהרבא  ןורכז  םהרבאץבוק  ןגמ  םינברה  "הללוכ  םילשוריעשת

האל48065. להא  ןורכז  סייוץבוק  האל  תרמ  "זרכזל  קרבנשת ינב  םילשורי 

ןרהא48066. ןורכז  םייחץבוק  רוקמ  "דתבישי  שח

ייחד48067. אנליא  ןורכז  ןרהאץבוק  רשא  ןב  בייל  גילעז  ןיילק ,
( ךרוע "ה( תיליעעשת רתיב 

בקעיל48068. תמא  ןורכז  )ץבוק  וילע  ) יולה בקעי  סוארטש ,

בקעיל48069. תמא  ןורכז  סוארטשץבוק  בקעי  יבר  "זרכזל  םילשוריעשת

א48070. דימת -  שא  ןורכז  דימתץבוק  שא  "טתכרעמ  םילשורימשת

ליח48071. תשא  ןורכז  לאפרץבוק  החמש  תרמ  לש  "דהרכזל  "דשח מח

טשניפטש48072. תיב  ןורכז  טשניפטשץבוק  ידיסח  "ודעו  קרבנשת ינב 

יניינע ס"ת48073. רפסב -  ןורכז  ליבאנרעשטץבוק  םייח  ירבד  שרדמה  "גתיב  נשת

רפסב48074. ןורכז  השמץבוק  תראפת  תסנכה  תיב  "פיללפתמ  שת

םיכרכ48075.  3 הכרב -  ןורכז  הכרבץבוק  ןורכז  "בללוכ  והיתתמפשת

םהרבא48076. תכרב  ןורכז  ופרוקץבוק  םהרבא  יבר  "ארכזל  םילשוריעשת

הסדה48077. ןורכז  ןבוארץבוק  רוא  "ותבישי  עשת

םהרבאל48078. רוכז  ןורכז  רפסוץבוק  די  בתכ  "גןוכמ  םילשוריסשת

ןרהא48079. רכז  ןורכז  ףסויץבוק  דוד  ןב  ןרהא  ןהכ ,

קחצי48080. לאומש  ייח  םהרבא -  לאיחי  ייח  ןורכז  םהרבאץבוק  לאיחי  ןב  םחנמ  השמ  "פרבליז , קרבשת ינב 

הדוהי48081. ןורכז  בוקיזדץבוק  הדוהי  ןורכז  "דללוכ  עשת

םיכרכ48082.  2 הדוהי -  ןורכז  הרותץבוק  רבד  תבישי  ידימלת  "חדעו  םילשוריסשת

הדנ48083. ןרהא -  הדוהי  ןורכז  ןרהאץבוק  הדוהי  ןורכז  "דללוכ  רפססשת תירק 

ב"מ48084. ףסוי -  ןורכז  לאכימץבוק  ןורכז  "גתבישי  בקעיסשת ןורכז 

קחצי48085. ןורכז  לאירבגץבוק  ןורכז  "דללוכ  תיליעשח ןיעידומ 

והיעשי48086. ןורכז  ירואץבוק  דוד  ןב  ברז  היעשי  "דרגרבנייש , "דשח מח

ריאמ48087. לארשי  ןורכז  ריאמץבוק  לארשי  ןורכז  "וללוכ  םילשוריעשת

תובא48088. בל  ןורכז  ןורכזץבוק  "גץבוק  קרבנשת ינב 

"ל48089. צז קירטיח  הדוהי  ןרהא  רל ' ןורכז  ןורכזץבוק  "דץבוק  "דשח מח

קירטיח48090. ןרהא  ברל  ןורכז  ןורכזץבוק  "בץבוק  "דעשת מח

ףלוו48091. ברל י"א  ןורכז  םהרבאץבוק  ףסוי  "טףלוו , קרבלשת ינב 



יקסבולקנש48092. ןבואר  ברל  ןורכז  ןורכזץבוק  "דץבוק  "דשח מח

ץכ48093. ןועמש  ברל  ןורכז  ןורכזץבוק  "זרפס  םילשורימשת

ריאמ48094. ןורכז  )ץבוק  ורכזל  ) ריאמ - ןאמסייו , "ד עשת

םשה48095. שקבמ  ןורכז  יליזרבץבוק  הידעס  יבר  לש  ורכזל 

הכרבה48096. רוקמ  ןורכז  רלשרהץבוק  הכרב  תרמ  "חרכזל  "דסשת מח

יכדרמ48097. ןורכז  "דץבוקץבוק  "דשח מח

יכדרמ48098. ןורכז  יכדרמץבוק  ןורכז  ללוכ  "וץבוק  םילשוריסשת

בקעי48099. תלחנ  ןורכז  בקעי כ"ץץבוק  יבר  "הרכזל  קרבסשת ינב 

דודל48100. רנ  ןורכז  סופייבץבוק  דוד  יבר  "ברכזל  "דעשת מח

השמ48101. תרטע  ןורכז  "טרצייושץבוק  קרבנשת ינב 

הפי48102. ןיע  ןורכז  "טץבוקץבוק  םילשוריסשת

ךרדה48103. םא  לע  ןורכז  גרבוזניגץבוק  הקבר  תינברה  לש  "והרכזל  קרבסשת ינב 

תורמאמ48104. הרשע  ןורכז  ןיישדנומ ז"לץבוק  עשוהי  "ח  הרה "הרכזל  םילשוריעשת

םירמוש48105. יניינע  יבצ -  ןורכז  יבצץבוק  ןורכז  ללוכ  "וץבוק  םילשוריעשת

הניפ48106. שאר  ןורכז  ןורכזץבוק  "זץבוק  םחוריסשת

ןורכז ש"י48107. המלשץבוק  בקעי  "דךיילב , "דשח מח

ריש48108. ןורכז  רזעילאץבוק  רעש  "התבישי  תובוחרעשת

לאומש48109. ןורכז  "דץבוקץבוק  שח

הלח48110. ןועמש -  ןורכז  המלשץבוק  םייח  ןב  ףסוי  "וץיבוביל , םילשוריעשת

להאב48111. הרש  ןורכז  ןורכזץבוק  "אץבוק  "דעשת מח

קחצי48112. יכרדמ  ינרות  ןורכז  ןימינבץבוק  לאפר  ןב  קחצי  יכדרמ  ןמזייר ,
( וילע "א( הינתנעשת

םיכרכ48113.  2 םייח -  תרמז  םייחץבוק  תרמז  "טללוכ  םילשוריסשת

םירופו48114. הכונח  ינינעב  ןויצ -  ערז  ןויצץבוק  ןב  רנבא  "טץבק , םילשורינשת

לאומש48115. ערז  םשץבוק  "חםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

אמק48116. אבב  תורובח -  הממורץבוק  תבישי  "הץבוק  םילשוריעשת

תיעיבש48117. תורובח -  השמץבוק  ןב  הירא  "ויאלוזא , םילשוריעשת

םיכרכ48118.  2 תורובח -  ךילהואבץבוק  רכששי  "דללוכ  םיסכרשח

םיכרכ48119.  3 תורובח -  םשץבוק  "בםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ48120.  3 הכלה -  תורובח  יבצץבוק  ילתפנ  "טץיווקשל , עשת

"ת48121. ודיחו תורובח  קחציץבוק  ערז  "דתבישי  םילשוריעשת

תובותכ48122. יליד -  אתודח  תורובח  ירדאץבוק  "דתחפשמ  םילשורישח

ראבה48123. ןמ  תורובח  סיקמץבוק  חתפי  רוחבה  רכזל 

הלואגה48124. גח  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "פןוסרואינש , םילשורישת

ארתב48125. אבב  תכסמ  "ת -  ודח חרפתץבוק  "התבישי  חרפתמשת

הרותה48126. זכרמ  תבישי  "ת  ודח הרותהץבוק  זכרמ  "מתבישי  םילשורישת

םיכרכ48127.  7 םייחה -  ץע  "ת  ודח קרבץבוק  ינבב  ןי  ' זולוו "ךתבישי  קרבשת ינב 

.48128 - ןודנולד תמא  תרות  תבישיב  ושדחתנש  "ת  ודח ץבוק 
םיכרכ תמא4  תרות  "התבישי  ןודנולכשת

הרותה48129. תוודח  םשץבוק  "טםוליעב  םיקפואעשת



םיכרכ48130.  2 אתתעמשד -  אתוודח  םיניעץבוק  רואמ  "אתבישי  םילשוריסשת

הרות48131. ישודח  אזלעבץבוק  ידיסחד  "זאתביתמ  םילשורילשת

הדנ48132. לה ' בקעי -  ןורכז  הרות  ישודח  ייומחץבוק  בקעי  ללוכ  "הץבוק  םילשוריסשת

א48133. המלש -  תמכח  הרות  ישודח  המלשץבוק  תמכח  תבישי  "אירגוב  קרבסשת ינב 

תומבי48134. תכסמ  לע  הרות  ישודח  בגנהץבוק  "גתבישי  תוביתנלשת

םיחספ48135. תכסמ  לע  הרות  ישודח  ךיריצץבוק  "נללוכ  ךיריצשת

יבא48136. ןוזח  קחציץבוק  םהרבא  ןוזח  "הללוכ  קרבעשת ינב 

לאקזחי48137. ןוזח  הבחץבוק  לאקזחי  "ברכזל ר ' םילשוריעשת

םיכרכ48138.  2 והיעשי -  ןוזח  היראץבוק  והיעשי  ןב  םוקילא  סקרובד ,
"גבייל םילשורינשת

תובותכ48139. הידבוע -  ןוזח  הידבועץבוק  ןוזח  תבישי  "גץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ48140.  2 הידבוע -  ןוזח  )ץבוק  ךרוע  ) הידבוע ןב  דוד  "בףסוי , םילשורימשת

המלש48141. ןוזח  המלשץבוק  ןוזח  "בללוכ  הפיחנשת

תודיסחב48142. םיאשונ  םירוביח -  תפצץבוק  הנח  תיב  רנימס  םירוביח -  "טץבוק  תפצ Safedעשת

"ת48143. ודיח השמוץבוק  םייח  תורוא  "בללוכ  דודשאעשת

"ת48144. ודיח ףסויץבוק  בקעי  תראפת  "הללוכ  נשת

ריכש48145. רכש  תנשמ  "ת -  ודיח ריכשץבוק  רכש  "התבישי  תוביתנעשת

םיכרכ48146.  2 "ת -  ודיח "דץבוקץבוק  םילשורישח

םיכרכ48147.  2 "ת -  ודיח םיריעצלץבוק  בקעי  לוק  "דתבישי  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ48148.  8 "ת -  ודיח והיעשיץבוק  םהרבא  "טסייו , קרבעשת ינב 

ןילוח48149. םולש -  תבהא  "ת  ודיח "ץבוק  םולש תבהא   " "אןוכמ תילעעשת ןיעידומ 

קחצי48150. להא  "ת  ודיח "תץבוק  ודיח "זץבוק  קרבעשת ינב 

םיחספ48151. תובותכ , םירשיל -  רוא  "ת  ודיח םירשילץבוק  רוא  "סתבישי  שמששת תיב 

אגרש48152. רוא  "ת  ודיח םילשוריץבוק  םישורפ  "בלהק  תיליעעשת ןיעידומ 

הכוס48153. קחצי -  תוראב  "ת  ודיח ןרהאץבוק  תודלות  הלודג  "סהבישי  םילשורישת

ןיבוריע48154. תכסמב  "ת  ודיח הקדובלסץבוק  תבישי  יכינח  "הללוכ  תיליעסשת ןיעידומ 

םישדקו48155. דעומ  ינינעב  "ת  ודיח עטנץבוק  ןתנ  "הץרווש , קרבעשת ינב 

םיכרכ48156.  3 ומש -  יארקב  לאומשו  "ת  ודיח דודץבוק  סקאראקץרפ ,

תוכרב48157. תכסמ  םוחנ -  ןוזח  "ת  ודיח לאומשץבוק  ןורכז  "דללוכ  דווקילעשת

םיכרכ48158.  4 ךורב -  יניעמ  "ת  ודיח לארשיץבוק  לחי  "אתבישי  הפיחנשת

קחצי48159. ןכשמ  "ת  ודיח הרותץבוק  ישודיח  "גץבוק  םילשוריסשת

ןישודיק48160. תכסמ  לע  "ת  ודיח תובוחרץבוק  "ס  שה לעפמ  ידמול  "הללוכ  תובוחרסשת

ןיטיג48161. "ס  מע "ת  ודיח עשוהיץבוק  תאשמ  "אתבישי  םילשורינשת

םיערז48162. תורהט  שפנל -  ןויצ  "ת  ודיח תורהטץבוק  "גללוכ  עשת

בוט48163. בר  "ת  ודיח רמטאסדץבוק  בל  בטי  תבישי  "אידימלת  םילשורילשת

ריאמה48164. רוא  תוכרב  ירעש  "ת  ודיח ריאמהץבוק  רוא  ללוכ 

ב"מ48165. הרות -  ירעש  "ת  ודיח הרותץבוק  ירעש  "דתבישי  תילעשח רתיב 

השמ48166. תראפת  "ת  ודיח לארשיץבוק  רוא  "חתבישי  הוקתנשת חתפ 

םיחספ48167. חספ , רטפיג -  "מ  רגה ישודיח  יכדרמץבוק  "גרטפיג , דווקילעשת



הרות48168. ישודיח  לארשיץבוק  תבישי ר ' .םילשורי 
רנאקירמא

 - "ה צרת
"ו םילשוריצרת

הרות48169. ישודיח  יולהץבוק  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
םייח ןב  יולה  השמ  קי , ' צייבולוס "ד - םילשורישח

הרות48170. ישודיח  השמץבוק  שרדמ  "טתבישי  םילשורימשת

הרות48171. ישודיח  רימץבוק  תבישי  ינב  תרובח  "וזדול .' Lodzצרת זדול '

הרות48172. ישודיח  יכמותץבוק  תיזכרמה  אתביתמהו  הבישיה 
ןילקורב .שטיוואבויל  "דםימימת  קרוי New Yorkשת וינ 

הרות48173. ישודיח  והילאץבוק  תיב  "בתבישי  רזעיחאעשת

םירדנ48174. הרות -  ישודיח  שוהובץבוק  "זתבישי  קרבסשת ינב 

אעיצמ48175. אבב  הרות -  ישודיח  םיניעץבוק  רואמ  תבישי  ידימלת  "זץבוק  םילשורילשת

הכוסד48176. פ"ג  הרות -  ישודיח  השמץבוק  ןנחלא  ןב  ןרהא  "דטטשנוק , םילשורישח

תוכמ48177. הרות -  ישודיח  לאפרץבוק  תיב  תבישי  "דץבוק  קרבנשת ינב 

ב"ק א48178. הרות -  ישודיח  הרותהץבוק  תלחנ  "דתבישי  םילשורישח

הרות48179. ישודיח  )ץבוק  ךרוע  ) יכדרמ "ת , "ברדא "דעשת מח

הרות48180. ישודיח  הרותץבוק  לוק  "חתבישי  םילשורימשת

הצקומ48181. הרות -  ישודיח  השמץבוק  ייח  ףסוי  ירמא  "חללוכ  קרב Bene Berakנשת ינב 

הרות48182. ישודיח  ןפרווטנאץבוק  םיכרבא  "חללוכ  ןפרוווטנאמשת

א48183. הרות -  ישודיח  דולץבוק  "ד  בח "זללוכ  דולעשת

הרות48184. ישודיח  ןהכהץבוק  יבצ  םוחנ  ןב  לאירוא  "אךורטש , קרבעשת ינב 

הרות48185. ישודיח  תובישיהץבוק  ידימלת  "זדוגיא  וטנורוטכשת

הרות48186. ישודיח  דהסטיגץבוק  םינברה  "טללוכ  הילגנאכשת

א48187. הרות -  ישודיח  ןודנולץבוק  הרות  יציברמ  ללוכ 

הרות48188. ישודיח  תליהקץבוק  "א  שחג אשידק  הרבח 
"סםילשורי םילשורישת

א48189. הרות -  ישודיח  הירואץבוק  לכיה  "התבישי  םילשורינשת

תוכמ48190. םירדנ , הרות -  ישודיח  בדנץבוק  "זינטסרק , םילשוריעשת

הרות48191. ישודיח  הרותהץבוק  לכיה  ללוכו  שרדמ  "פתיב  גרובסמאיליוושת

םיכרכ48192.  3 הרות -  ישודיח  בקעיץבוק  ןורכז  "זללוכ  םילשורימשת

םיכרכ48193.  5 בקעי > - ןורכז   > הרות ישודיח  "חץבוקץבוק  בקעינשת ןורכז 

םיכרכ48194.  7 ןיבעשט > -  > הרות ישודיח  ןיבעשטץבוק  בקעימ  בכוכ  תבישי  "בץבוק  םילשורילשת

םיכרכ48195.  44 הרות -  ישודיח  "גץבוקץבוק  "דמשת בח רפכ 

םיכרכ48196.  2 הרות -  ישודיח  ןנחלאץבוק  רוא  "זתבישי  םילשורימשת

םיכרכ48197.  6 הרות -  ישודיח  םינולסץבוק  םהרבא  תיב  "אתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48198.  2 הרות -  ישודיח  םיניעץבוק  רואמ  הנטק  הבישי  "הץבוק  םילשורימשת

םיכרכ48199.  3 הרות -  ישודיח  ףסויץבוק  לאומש  ןב  בקעי  "בטלבלגופ , קרבעשת ינב 

םיכרכ48200.  6 דומלתה > - תיב   > הרות ישודיח  דומלתהץבוק  תיב  "חתבישי  םילשורימשת

םיכרכ48201.  7 הרות -  ישודיח  שטיוואבוילץבוק  לאז "  " הלודג "ההבישי  ןרובלמלשת

םיכרכ48202.  2 הרות -  ישודיח  רשאץבוק  ןב  עשוהי  "טאריפש , םילשוריעשת

םיכרכ48203.  2 ירמא א"ש -  הרות  ישודיח  ףסויץבוק  בקעי  תראפת  "הללוכ  נשת

תמא48204. ירמא  הרות  ישודיח  "טץבוקץבוק  םילשורילשת



תבש ב48205. תכסמב  הרות  ישודיח  'ץבוק  זבינופ "חללוכ  םילשורימשת

תבש ג48206. תכסמב  הרות  ישודיח  'ץבוק  זבינופ "חללוכ  םילשורימשת

וברקת48207. אלו  דוחי  רוסיא  ינינעב  הרות  ישודיח  רשאץבוק  ןב  עשוהי  "באריפש , םילשוריפשת

האצוה48208. ינינעב  הרות  ישודיח  בקעימץבוק  בכוכ  "בתבישי  םילשורילשת

הרות48209. דומילו  הרות  רפס  ינינעב  הרות  ישודיח  "וץבוקץבוק  םילשוריסשת

רואה48210. הרות  ישודיח  קחציץבוק  םייח  ןב  המלש ח  "אהירא , םילשורינשת

םיכרכ48211.  2 המכחל -  תוארפרפו  הרות  ישודיח  היגולונכטלץבוק  הובגה  "ס  יב שרדמה  "דתיב  םילשורימשת

ודיב48212. ודומלתו  הרות  ישודיח  ףסויץבוק  תרטע  שרדמה  תיבב  "טץוביקה  תיליעעשת ןיעידומ 

בקעיל48213. הלא  רוכז  הרות  ישודיח  בקעיץבוק  תיראש  םיכרבא  "בללוכ  דעלאעשת

ןושמש48214. רכז  הרות  ישודיח  דומילץבוק  ירעש  "חללוכ  קרבמשת ינב 

א48215. ןושרג -  ןורכז  הרות  ישודיח  ףסויץבוק  רוא  תבישי 

םולש48216. ןורכז  הרות  ישודיח  לאכימץבוק  ןורכז  "גתבישי  בקעיעשת ןורכז 

הלעי48217. הדוהי  הרות  ישודיח  ןורכזץבוק  "נץבוק  םילשורישת

םיכרכ48218.  9 םיללוכ -  יכרבאל  הרות  ישודיח  הרותץבוק  ישודיח  "גץבוק  קרבמשת ינב 

בקעיל48219. תמא  םיללוכ  יכרבאל  הרות  ישודיח  )ץבוק  ךרוע  ) דוד ס "ןטבלנזור , קרבשת ינב 

ןיטיג48220. תכסמד  םויסה  גח  תונמדזהל  הרות  ישודיח  םימימתץבוק  יכמות  תובישיה  זכרמ 
"דשטיוואבויל שת

םיכרכ48221.  4 הרינ -  תיבמ  הרות  ישודיח  הרינץבוק  תיבמ  םיכרבא  "טללוכ  תיליעעשת ןיעידומ 

דומלתה48222. תולעמ  הרות  ישודיח  דומלתהץבוק  תולעמ  "זתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48223.  9 תותכסמה -  לעפמ  הרות  ישודיח  לאימרכץבוק  הרוא  ןרק  "גתבישי  לאימרכנשת

שפנ48224. תבישמ  הרות  ישודיח  ידיסחדץבוק  הארוהל  םיכרבא  ללוכ 
"גהרוגידאס תיליעעשת ןיעידומ 

תונרצמ48225. תוכלה  ו ב  המלש -  ןכשמ  הרות  ישודיח  המלשץבוק  ןכשמ  "בללוכ  קרבעשת ינב 

ןויצ48226. תראפת  תבישי  ידימלתמ  הרות  ישודיח  ןויצץבוק  תראפת  "כתבישי  קרבשת ינב 

ןישודיק48227. דומלתה -  םעונ  הרות  ישודיח  דומלתהץבוק  םעונ  "ותבישי  םילשורינשת

תעד48228. ילחנ  הרות  ישודיח  תעדץבוק  ילחנ  שרדמה  "זתיב  ןוטסזלטנשת

א48229. דוד -  תרטע  הרות  ישודיח  דודץבוק  תעושי  ללוכ 

א48230. הרותה -  תרטע  הרות  ישודיח  הרותהץבוק  תרטע  "בתבישי  םילשורינשת

הרות48231. הנשמ  רפס  לע  הרות  ישודיח  "וץבוקץבוק  םימשת תב 

םיכרכ48232.  2 אצניבורפ -  ימכח  םש  לע  הרות  ישודיח  אילישרמץבוק  "ק  קד "צ  "מדב "דשת מח

תובותכ48233. הוקת -  חתפ  הרות  ישודיח  הוקתץבוק  חתפ  "וללוכ  הדנקעשת

אחא48234. בר -  הרות  ישודיח  אחאץבוק  - בר ללוכ  "ותבישי  םילשורילשת

ג48235. חצנ -  תרות  הרות  ישודיח  לארשיץבוק  חצנ  "טתבישי  "דעשת מח

תובותכ48236. רפוס -  בתכה  ידימלת  הרות  ישודיח  רפוסץבוק  בתכה  ידימלת  תיליעתבישי  ןיעידומ 

םישודיח48237. הדוהיץבוק  "דינושרג , שח

םישודיח48238. אנחץבוק  ןב  והימרי  "בקילרוה , קרבסשת ינב 

םישודיח48239. הידבועץבוק  ריאמ  "חדלפנייא , םילשוריכשת

םיכרכ48240.  2 םישודיח -  בקעיץבוק  ןב  ריאמ  לארשי  "אלאינפ , קרבעשת ינב 

םינוש48241. םינינעב  םישודיח  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח



ןיפתושה48242. קרפב  םישודיח  ? ץבוק  הקדובלס תבישי  "אידימלת  קרבלשת ינב 

םיכרכ48243.  3 םירואבו -  םישודיח  "בץבוקץבוק  "דמשת בח רפכ 

םילכ48244. םירואיבו -  םישודיח  תורהטץבוק  שרדמ  "התיבה  םילשוריסשת

םיכרכ48245.  2 םירואיבו -  םישודיח  "אץבוקץבוק  נשת

םיכרכ48246.  4 תמא -  תרות  םירואיבו  םישודיח  תמאץבוק  תרות  הלודג  "והבישי  םילשוריעשת

םירדנ48247. תכסמ  םירוריבו -  םישודיח  בקעימץבוק  בכוכ  ןיבעטשמ  ןואגה  "חתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48248.  2 תורעהו -  םישודיח  המלשץבוק  יקסנילרק , "דץבוק -  םילשוריסשת

.482492 םינימה -  תעברא  יניינעב  תורעהו  םישודיח  ץבוק 
ןמלזםיכרכ רואינש  ןב  קחצי  לאפר  "זןמכייר , םילשוריעשת

הכונח48250. יניינעב  תורעהו  םישודיח  ןמלזץבוק  רואינש  ןב  קחצי  לאפר  "טןמכייר , םילשוריעשת

א48251. רזעלא -  די  םישודיח  ןודנולץבוק  םלוע  ייח  "גתבישי  ןודנוללשת

המילש48252. הכרב  ןיכרבמ  דציכ  םישודיח  םשץבוק  "דםוליעב  קרבשח ינב 

םיכרכ48253.  2 תונטק -  תובישי  ידימלתמ  םישודיח  "חץבוקץבוק  קרבלשת ינב 

הציב48254. תכסמ  לע  םישודיח  רוגץבוק  ידיסחד  םיריעצל  "חהבישי  םילשורילשת

ןישודיק48255. תכסמ  לע  םישודיח  רוגץבוק  ידיסחד  םיריעצל  "אהבישי  םילשורילשת

םיכרכ48256.  2 תוינשמ -  לע  םישודיח  תוינשמהץבוק  םילשורילעפמ 

תובותכד48257. םישודיח פ"ק  לארשיץבוק  תראפת  פילשוריעשתתבישי 

קחצי48258. ראב  קוזיח  הדוהיץבוק  ראב  "דתבישי  םילשורישח

ףסוי48259. ייח  והילאץבוק  ףסוי  "עיבוקלא , שת

הדנ ב48260. השמ -  ייח  השמץבוק  ייח  ללוכ  "חץבוק  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ48261.  2 תעדו -  המכח  ןרצולץבוק  "טתבישי  ןרצולעשת

םיכרכ48262.  2 הזונג -  הדמח  בוקיץבוק  ' זד העושי -  תרטע  "הללוכ  םילשורילשת

ןיליפתה48263. תדמח  רודגיבאץבוק  "דרגרב , קרבעשת ינב 

השמ48264. תדמח  "דץבוקץבוק  קרב Bene Berakעשת ינב 

ב48265. תיבה -  תכונח  ינרותץבוק  "טץבוק  "דעשת מח

םיכרכ48266.  11 םירובג -  יצח  דווקילץבוקץבוק 

הוקמה48267. תרהט  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ48268.  14 ןסינ -  "גםיטוקילץבוק י"א  נשת

םיכרכ48269.  3 רייא -  "אץבוקץבוק י"ג  עשת

ולסכ48270. ולסכץבוק י"ד  "אץבוק י"ד  "דעשת בח רפכ 

ורנ48271. ריאי  חספץבוק  יבצ  "דרמרד , תילעשח ןיעידומ 

ג48272. הרות -  לידגי  השמלץבוק  הליפת  ללוכ  "וץבוק  נשת

םיכרכ48273.  2 רידאיו -  הרות  לידגי  דולץבוק  תונוכשה  ינברו  ללוכ  "זיכרבא  דולעשת

םיכרכ48274.  2 הרותב -  העיגי  "חץבוקץבוק  תגסשת תירק 

תאצמו48275. תעגי  ןמחנץבוק  "עלאכימ , םילשורישת

םיכרכ48276.  2 די -  רזעילאץבוק  ןב  בד  ףסוי  "טףוהשיפ , עשת

הלפתה48277. לע  יכדרמ  די  םיניעץבוק  רואמ  תבישי  "גידימלת  םילשורינשת

לואש48278. די  הממורץבוק  שרדמה  תיב  םיכרבא  "בללוכ  םילשוריסשת

תבש48279. רמתו -  לאומש  די  רמתוץבוק  לאומש  די  "סללוכ  םילשורישת



תודידי48280. "זץבוקץבוק  םחורינשת

הלעי48281. הדוהי  דווקיילץבוק  הובג  שרדמ  "ותיב  דווקילעשת

אב48282. ילואג  םוי  יולהץבוק  לאיחי  "אדנארפ , ןודנולפשת

םירוכיבה48283. םוי  ריאמץבוק  קחצי  "ורגה , שמשסשת תיב 

זומת48284. אלוליהה ג ' םוי  אלוליההץבוק  םוי  "בץבוק  "דנשת מח

תדלוה48285. םוי  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , תפצעשת

םיכרכ48286.  5 םימ -  לזי  ראמטאסץבוק  בל  בטי  "חללוכ  ןודנולנשת

ראפ48287. ןהכי  ,ץבוק  אנהכ ןרהא -  ילתפנ  ןייטשקו ,
בד "חרכששי  ןודנולסשת

םירופה48288. ימי  לאינדץבוק  "דןוספלוו , םילשורישח

ג48289. םדק -  ימי  םינולסץבוק  "חתודיסח  "דעשת מח

םיכרכ48290.  3 םיארונ -  םימי  ןויצץבוק  תביש  "הדוחיא  ביבאמשת לת 

הבישב48291. ןובוני  רזעלאץבוק  "דשירכז , קרבסשת ינב 

םיכרכ48292.  4 תוריקחו -  תודוסי  םקיחאץבוק  "התשק , הינתנסשת

הכסב48293. יננפצי  םייולהץבוק  תלחנ  "זתבישי  הפיחסשת

הכסב48294. יננפצי  םשץבוק  "חםוליעב  "דעשת מח

אתיירואד48295. ארקי  הרותהץבוק  רצבמ  םיללוכה  "דתשר  םילשוריעשת

אתיירואד48296. ארקי  םילשוריץבוק  יריקי  "טתבישי  םילשוריסשת

אתבשד48297. ארקי  הרותהץבוק  רואמ  "חתבישי  םילשוריסשת

םידעומל48298. חרי  בושטכוסץבוק  "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ48299.  2 לארשי -  לגד  ןוחרי  לארשיץבוק  לגד  "זץבוק  פרת

ןכשמה48300. תועירי  לאקזחיץבוק  ןכשמ  "ביללוכ  קרבסשת ינב 

רתיהו48301. רוסיא  ךילהאב -  רכשי  ןודנולץבוק  זלעב  ידיסח  "גללוכ  ןודנולעשת

באה48302. חמשי  "וץבוקץבוק  "דעשת מח

לארשי48303. חמשי  לארשיץבוק  רנ  "דללוכ  "ששח מח

השמ48304. חמשי  השמץבוק  חמשי  ללוכ 

םיכרכ48305.  2 טבש -  קחציץבוק כ"ב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

םיכרכ48306.  2 ןויס -  "אץבוקץבוק כ"ח  נשת

םיכרכ48307.  2 בא -  םחנמ  םיבתכמץבוק כ"ף  "דטקל  סשת

םירואב48308. והודבכ  דומלתהץבוק  ראב  "אתבישי  םילשוריעשת

םא48309. דובכ  לאכימץבוק  ןב  קחצי  "חבהדאב , םילשוריפרת

םיכרכ48310.  2 םימכח -  דובכ  םימכחץבוק  דובכ  "דללוכ  קרבשח ינב 

הרות48311. דובכ  "בץבוקץבוק  טקיטנוקמשת

הרות48312. לש  הדובכ  הרותהץבוק  שא  "ותבישי  םילשוריעשת

ןמאנ48313. ןהכ  )ץבוק  ורכזל  ) ןרהא אגרש ב"ר  ירוא  ןהכה ,

םיכרכ48314.  2 הארוהל -  הובג  ללוכ  הארוהלץבוק  הובג  "אללוכ  פשת

םירוה48315. דוביכ  רורדץבוק  ןב  םייח  השמ  בוינוי ,

םיחולשה48316. סוניכ  ןיפיסומהץבוק  "טדעו  עשת

םיכרכ48317.  3 םיחולשה -  יסוניכ  "קץבוק  האב םיחולשה  "דדוגיא  "דשח בח רפכ 

םיכרכ48318.  9 םיקהבומה -  רוקינ  ירפס  לכ  אדויץבוק  םולש  "גסארג , משת



סרטנוק ב48319. הרותה -  ירבדל  יללכ  השמץבוק  "דרזייוו , קרוישח וינ   New York

קחצי48320. תיב  תסנכ  קחציץבוק  תיב  תסנכ  "טתבישי  םילשוריישת

אמק א48321. אבב  הלודגה -  תסנכ  - ץבוקץבוק  "ו סשת
"ז "דסשת מח

םיכרכ48322.  3 הלודגה -  תסנכ  הלודגהץבוק  תסנכ  "אתבישי  תיליעסשת ןיעידומ 

א48323. הרותה -  תסנכ  הרותהץבוק  רוא  תודסומ  "וץבוק  םילשוריסשת

יניסמ48324. ןתניתנכ  בקעימץבוק  בכוכ  תבישי 

םיבידנ48325. הורכ  דודץבוק  ןמחנ  ןורכז  "בללוכ  דווקילעשת

הנבי48326. םרכ  הנביץבוק  םרכ  "הללוכ  עשת

םיכרכ48327.  2 שרדמה -  תיב  ילתכ  'ץבוק  זבינופ "טללוכ  קרבעשת ינב 

הרות48328. רתכ  "דץבוקץבוק  םילשורישח

אי48329. המלש - > תמר   > הרות רתכ  ינרותץבוק  "בץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ48330.  2 הרות -  רתכ  המלשץבוק  תמר  םימכחל  דעו  "דתיב  םילשורישח

רמועב48331. "דםיטוקילץבוק ל"ג  ןורימסשת

רנה48332. רואל  יבצץבוק  ףסוי  תיב  "התבישי  םילשורינשת

והילא48333. בל  והילאץבוק  בל  "התבישי  "דעשת מח

ב"מ פ"א48334. והילא -  בל  והילאץבוק  בל  תבישי  "חץבוק  םילשוריעשת

הירא48335. בל  "וץבוקץבוק  "דנשת מח

םיכרכ48336.  2 הירא -  בל  עלאפאץבוק  "עתודסומ  קרבשת ינב 

ולכיהב48337. רקבל  ןרהאץבוק  ןכשמ  "ד  "חמהיב סשת

ב"מ א48338. םתכמ -  דודל  םינולסץבוק  םהרבא  תיב  "התבישי  םילשוריעשת

ב"ב א48339. העומש -  ןיבהל  עשוהיץבוק  ןב  המלש  "עלואש , קרבשת ינב 

ןיטיג48340. הרות -  לידגהל  דעהסטייגץבוק  ףסוי  תיב  "התבישי  ,נשת דעהסטייג

ללהלו48341. תודוהל  לאינדץבוק  "הןוספלוו , םילשוריעשת

םתורוהל48342. "גץבוקץבוק  רפסעשת תירק 

דס48343. דימת -  רנ  תולעהל  "זץבוקץבוק  תגסשת תירק 

א48344. ןח -  תיול  ןחץבוק  תיול  "בללוכ  םילשורינשת

"ל48345. צז קוק  ןהכה  הדוהי  יבצ  יבר  לש  ורכזל  םייחץבוק  רנייטש , רסיא -  "גיקסנולק , םילשורינשת

תועובשה48346. גחל  םייחץבוק  "דסורפ , "דשח בח רפכ 

םיכרכ48347.  48 תורשקתהה -  קוזיחל  "עץבוקץבוק  שת

תורשקתה48348. קוזיחל  "בץבוקץבוק  "דפשת בח רפכ 

א48349. תובשחמ -  בושחל  השמוץבוק  םייח  תורוא  "דללוכ  דודשאסשת

םיכרכ48350.  3 ותרותב -  ונביל  םהרבאץבוק  "הןאהד , םילשוריעשת

די48351. שטיוואבויל -  - ץבוקץבוק  "ז טשת
"ז ישת

םיקלחה48352. לכ  שטיוואבויל -  שטיוואבוילץבוק  "דץבוק  עשת

םידרפסה48353. לש ת"ת  שמחו  םיעבשה  לבויל  םידרפסהץבוק  הרות  דומלת  "י.םילשורי  םילשורישת

זומת48354. גל ' הנכה  תבש  דומיל -  ימלועהץבוק  םימימתה  ידימלת  "חדעו  "דעשת בח רפכ 

"ח48355. עשת בא  םחנמ  - רייא דומיל -  "שץבוק  מח "חזכרמ  "דעשת מח



דומיל48356. םינמזהץבוק  ןיב  תובישי  "טתשר  "דעשת מח

םיכרכ48357.  39 דומיל -  דומילץבוק  "בץבוק  פשת

בא48358. םחנמ  כל  םיכומסה  םימי  דומיל  קחציץבוק  ףסוי  ילהא  תשר  "זתלהנה  "דעשת מח

יברל48359. הנתמ  דומיל  דומילץבוק  "הץבוק  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ48360.  2 םיניד -  יטוקיל  יולהץבוק  באז  םחנמ  "טזאלגנירג , קרוינשת וינ   New York

םישודיחו48361. תורעה  יטוקיל  אדרוטמץבוק  ףסוי  "חרלדא , םילשורימשת

תבשל48362. םיטוקיל  ףסויץבוק  שילאק ,

ידימת48363. יללכ  חול  ןמז  לכל  הידעסץבוק  "והזוח , קרבלשת ינב 

םינשוש48364. טוקלל  "גץבוקץבוק  קייסאפעשת

השעמל48365. ינרותץבוק  "גףסאמ  הינתנעשת

ארותפ48366. רטעל  אקשטוזץבוק  דוד -  תלוע  "אללוכ  קרבפשת ינב 

םיכרכ48367.  3 תוכלה -  טקל  הרוגידאסץבוק  תבש  "עגנוע  קרבשת ינב 

םיכרכ48368.  2 הכלהב -  תורעה  טקל  שיביילץבוק  הירא  תיב  "דללוכ  םילשוריעשת

םינינע48369. טקל  ןרהאץבוק  תודלות  "התבישי  םילשוריסשת

טבש48370. "ד  וי לודגה  םוי  לגרל  "חץבוקץבוק  דולנשת

טבש48371. םוי כ"ב  לגרל  "חןורכזץבוק  דולנשת

םיארונ48372. םימי  תודיסחו -  הרותל  ינבץבוק  ןילוטס  ןילרק  ידיסח  תסנכה  תיב 
"זקרב קרבמשת ינב 

הנש48373. האמ  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

שמשה48374. רואמ  "עץבוקץבוק  םילשורישת

םיכרכ48375.  12 הרותה -  רואמ  הקדובלסץבוק  יאצוי  םיכרבא  "וללוכ  קרבעשת ינב 

הדוהי48376. רואמ  ריאמץבוק  הדוהי  "חץיבורזיל , "דסשת מח

ןיזחוא48377. םינש  בקעי -  רואמ  בקעיץבוק  רואמ  "גתבישי  לאונמענשת

קחצי48378. רואמ  "זץבוקץבוק  קרבסשת ינב 

לאכימ48379. רואמ  החמשוץבוק  לאכימ  רואמ  "דתודסומ  "דעשת מח

םיניע48380. רואמ  "גץבוקץבוק  וגקישמשת

םדקמו48381. זאמ  אשוזץבוק  רדנסכלא  השמ  "ארעכילטסניק , קרבפשת ינב 

םיכרכ48382.  6 הקיזה -  רמאמ  רפסץבוק  תירק  קחצי  תסנכ  "פתבישי  תיליעשת ןיעידומ 

"א48383. לשת "ת  הישעו "ל  שת לולא  ירמאמ  בקעיץבוק  ראב  תבישיב  ורמאנש  "אםירמאמ  בקעילשת ראב 

.48384< ךש "ז  שר רכזל   > הכרעה ירמאמ  שובייפץבוק  אגרש  ןב  ןמלז  המלש  "ץךש , ביבא Tel Avivרת לת 

לשרפ48385. היבוט  ירמאמ  היבוטץבוק  "דלשרפ , םילשוריעשת

םירמאמ48386. שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "גןמרסו , םילשוריכשת

םירמאמ48387. ןמלזץבוק  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"וןהכה ביבא Tel Avivצרת לת 

םירמאמ48388. לאקזחיץבוק  "סיקסמרבא , םילשורישת

םירמאמ48389. השודקהוץבוק  "גהאירקה  םילשורישת

החמשו48390. הרוא  התיה  םידוהיל  םירמאמ -  םירמאמץבוק  "דץבוק  "דשח מח

םירמאמ48391. ריאמץבוק  "גזוזאמ , קרבסשת ינב 

םירמאמ48392. ןרהאץבוק  ןב  קחצי  םהרבא  יקסבוקדר ,
"דןהכה "דשח מח



םיכרכ48393.  3 םירמאמ -  םהרבאץבוק  ןב  לאומש  "וסאביב , םילשוריסשת

םיכרכ48394.  2 הדגאב -  םירמאמ  ןויצץבוק  ןב  "חרברול , "דעשת מח

יתרמא48395. המכחב  םירמאמ  היראץבוק  "אילארשי , קרבעשת ינב 

םיכרכ48396.  2 "ל -  זח ןושלב  םירמאמ  םיבתוכץבוק  "ברבח  םילשורילשת

תבשב48397. למשח  ינינעב  םירמאמ  הדוהיץבוק  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"חביל םילשורילשת

םיכרכ48398.  2 תורגאו -  םירמאמ  שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "וןמרסו , םילשוריסשת

תודהיה48399. יעדמבו  הרותב  םירקחמו  םירמאמ  )ץבוק  ךרוע  ) והילא ףסוי  "אץיבושבומ , םילשוריסשת

םיכרכ48400.  3 םירופיסו -  םירמאמ  "דץבוק  בח רה  תלחנ  תבש  ישיש  "דללוכ  יכאלמסשת תירק 

םינוש48401. םינינעו  םירמאמ  השמץבוק  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  "דןומימ , הנליו Vilnaנרת

םיסיפדתו48402. םירמאמ  קחציץבוק  יול  ןב  לאלצב  "חיודנל , םילשורילשת

היעשי48403. ןוזח  םירמאמ  היעשיץבוק  ןוזח  ללוכ  "זץבוק  םילשוריסשת

היחרפו48404. הירותפכ  םירמאמ  ןורכזץבוק  "אץבוק  "דעשת מח

א48405. לארשי -  ץראב  תונותעה  ימי  ירבדל  םירמאמ  םירמאמץבוק  - ץבוק  "ה צרת
"ו ביבאצרת - לת

ןאירש48406. אידעס  ברה  לש  ורכזל  םירמאמ  )ץבוק  ךרוע  ) ףסוי ןב  המלש  "בשושבח , םילשורילשת

הנומאהו48407. הרותה  דומיל  קוזיחל  םירמאמ  יולהץבוק  יכדרמ  סייוו ,

בקעי48408. תיב  תוכינחל  םירמאמ  עודיץבוק  יתלב 

"ע48409. יז "מ  גבנ םלוע  ילודגמ  םירמאמ  םיבתכמץבוק  "דץבוק  םילשורילשת

םייגוגדפ48410. םירמאמ  עשוהיץבוק  "דראלקש , קרבשח ינב 

אשרדמ48411. יבמ  הפיחץבוק  ביצי  ירבד  אתביתמ  "חידימלת  הפיחעשת

םיכרכ48412.  2 אשרדמ -  יבמ  הדוהיץבוק  ראב  "ותבישי  םילשוריעשת

ףסוי48413. תיב  אשרדמ  יבמ  םינברלץבוק  הבישי  שרדמ  "דתיב  םילשוריסשת

ידומע48414. יניבמ  רתיבץבוק  ןאיוב  ידיסח  םחנמ -  "זתראפת  תיליעעשת רתיב 

והיקזח48415. תיבמ  "טץבוקץבוק  "דעשת מח

הכוס48416. וזוע -  ישקבמ  וזועוץבוק  ושרד ה ' "היללוכ  דווקילסשת

םיכרכ48417.  3 הרות -  ישקבמ  עשוהיץבוק  ןב  המלש  "דלואש , קרבעשת ינב 

ב48418. תועושי -  לודגמ  אקניפסץבוק  ףסוי  בקעי  "ותראפת  נשת

םיכרכ48419.  2 רוא -  לדגמ  "דץבוק  בח ןנחלא  רוא  "אתבישי  סלפשת ' גנא סול 

.48420< יקלח  > רוש השמ  רכזל  יעדמ  השמץבוק  "הרוש , קרוי New Yorkשת וינ 

ב48421. דוד -  יכרדמ  דודץבוק  יכרדמ  "הללוכ  םילשוריסשת

םייחה48422. יכרדמ  יכדרמץבוק  םייח  "דןייטשבלג , קרבעשת ינב 

טפשמה48423. יכרדמ  םוחנתץבוק  ןב  יכדרמ  "זףוהשיפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ48424.  5 דוד -  שרדמ  "גץבוקץבוק  םילשורינשת

םיכרכ48425.  2 "י -  בשר שרדמ  )ץבוק  רשא  ) דועסמ "אםלושמ , ביבאעשת לת 

םיכרכ48426.  21 בקעי -  ךילהא  ובוט  המ  ןהכהץבוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  ץיבוניבר ,
( ךרוע "ט( םילשוריעשת

שקבמ48427. ינאש  המ  אלאיבץבוק  שדוקב  ןילעמ  "טתרובח  היקלחעשת תיב 

תובא48428. רסומ  קוסעלץבוק  הרות  ילודג  ירבדמ  טקל 
תובא תכסמ  "בדומילב  קרבלשת ינב 



ירשת48429. ידעומ  הדוהיץבוק  ןב  ריאמ  "דלכיז , קרבעשת ינב 

חצנ48430. תרכזמ  "בץבוקץבוק  עשת

הכרב48431. קיזחמ  דודשאץבוק  "א -  דיחה "פתודסומ  דודשאשת

ברה48432. ןרמ  ישודיחמ  ןבץבוק  רזעילא  והילא  לאפר  יקסבוקשימ ,
ףסוי "דוהיקזח  םיסכרשח

םהרבא48433. הנחמ  רפוסץבוק  םתח  גוח  "חתבישי  קרבמשת ינב 

ץיק48434. הנחמ  זירפץבוק  שטיוואבויל  "טתיב  זירפעשת

םיחספ48435. ינינעב  דחוימ  "דץבוקץבוק  קרבסשת ינב 

הכלה48436. יניינעו  הרות  ישודיחל  דחוימ  "זץבוקץבוק  םילשורילשת

אימשד48437. ילימ  םייחץבוק  תרמז  "בללוכ  םילשוריפשת

אמק48438. אבב  אתתעמשד |  ילימ  סחנפץבוק  לארשי  "טןהאק , "דעשת מח

"ז48439. סשת ןישידק -  ןילימ  אקווירטסימחרמץבוק  דוד  "זיקסרבט , םילשוריסשת

םייח48440. םימ  "דץבוקץבוק  ןויצלנשת ןושאר 

"ס48441. שה תודוסימ  והיעשיץבוק  םהרבא  "אששק , םיקפואפשת

םיכרכ48442.  2 הניכמ -  הניכמץבוק  "טץבוק  םילשורינשת

ריפס48443. והילא  יבתכמ  והילאץבוק  "גריפס , ופיערת

ודוהמ48444. אבה  רעישה  ןינעב  םינברה  יבתכמ  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

קיטאנ48445. לאומש  יבתכמ ר ' שריהץבוק  יבצ  "חקיטאנ , עשת

םיבתכמ48446. "בץבוקץבוק  קרבמשת ינב 

תודועתו48447. םיבתכמ  ןרהאץבוק  "ץימחל , םילשוריחרת

"א48448. וזח לעב  ןרמ  תאמ  םיבתכמ  םיבתכמץבוק  "אץבוק  קרבמשת ינב 

לארשי48449. ילודג  וניתובר  תאמ  םיבתכמ  ומשץבוק  יבשוחל  "ותכרעמ  קרבנשת ינב 

רגה48450. תנידמ  ילודגמ  םיבתכמ  םייחץבוק  ץע  הרות  שרדמה  "חתיב  ןודנולמשת

םיירוקמ48451. םיבתכמ  םהרבאץבוק  ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,
' אבא "ג פרת

ךלנו48452. עסינ  ורואל  ז  דוד -  תיב  תוכלמ  בולעלץבוק  דוד  תיב  תוכלמ  "עןוכמ  "דשת מח

אעיצמ48453. אבב  ראבה -  ןמ  ךלמהץבוק  ראב  "טתבישי  "דעשת מח

ןוידפ48454. תירב , הדיל , ןוירה , ינינעב  "ד -  בח יגהנמ  ץבוק 
תב תדילו  "דןבה , בח יגהנמ  "בץבוק  נשת

םיכרכ48455.  40 םורדב -  הרונמ  םיקפואץבוק  הרות  "טינב  םיקפואעשת

ןויצ48456. םחנמ  םחנמץבוק  ירבד  "דללוכ  םילשורישח

דוד48457. תחנמ  הרותץבוק  ישודיח  "בץבוק  הירבטעשת

רקובה48458. תחנמ  רקובלץבוק  םירמוש  "עללוכ  םילשורישת

םיכרכ48459.  6 ץיקה -  תחנמ  "וץבוקץבוק  סשת

ןורכז48460. תחנמ  לארשיץבוק  יעשייראשב , בשומ 

הדוהי48461. תחנמ  "הץבוקץבוק  םילשורינשת

"ט48462. וי תחנמ  יולהץבוק  בוט  םוי  "טץראווש , סשת

א48463. םירפוס -  תחנמ  ןשוחהץבוק  תוצק  תליהקב  תובישיה  "בינב  תיליעפשת ןיעידומ 

ךוניח48464. תחנמ  רוביצ -  תחנמ  ךוניחץבוק  תחנמ  לע  - תורעה  "ו נשת

אתבט48465. אתרנמ  אקשטוזץבוק  דוד -  תלוע  "בללוכ  קרבפשת ינב 



םיכרכ48466.  3 הרותל -  תוליסמ  הרותהץבוק  תוליסמ  "דללוכ  םילשורישח

אב48467. יניסמ  יניסץבוק  שרדמ  תיב  "בץבוק  םחוריסשת

שדוקה48468. עסמ  ליהעווזץבוק  םלוע  "זידוסי  םילשוריעשת

ךלמ48469. ינדעמ  "בץבוקץבוק  ןודנולמשת

םיכרכ48470.  3 הרותה -  ןייעמ  הרותהץבוק  ןייעמ  "טללוכ  שמשעשת תיב 

תובורעת48471. בלחב , רשב  העושיה -  ינייעמ  השמץבוק  תועושי  "בללוכ  שמשעשת תיב 

העושי48472. ינייעמ  השמץבוק  תועושי  "דללוכ  שמשעשת תיב 

םיכרכ48473.  2 יח -  ןיעמ  יחץבוק  ןיעמ  "בללוכ  ןילקורבפשת

לארשי48474. יניעמ  "דץבוקץבוק  קרבשח ינב 

הרותה48475. תולעמ  "גץבוקץבוק  תולעמעשת

ארתב48476. אבב  תוכרעמ -  תיליעץבוק  רתיב  הלודגה  "חהבישיה  סשת

הכוס48477. תוכרעמ -  דודץבוק  ןרהא  "ורפופ , קרבעשת ינב 

םינומדק48478. םינואג  ידי  ישעמ  םינומדקץבוק  םינואג  ידי  ישעמ  "זץבוק  ןילרב Berlinטרת

הרותה48479. ישרפמ  ריאמץבוק  באז  ןב  יבצ  "גץיבוקשומ , ,צרת ןעטערגראמ

"א48480. שרהמ ישרפמ  "אץבוק  שרהמ ישרפמ  "טץבוק  קרבלשת ינב 

הרותה48481. לע  "י  שר ישרפמ  םישרפמץבוק  "דץבוק  קרבסשת ינב 

םיכרכ48482.  3 יארתב -  ינואג  םישרפמ  םישרפמץבוק  "טץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ48483.  2 שדחה -  םישרפמ  הרואוץבוק  זוע  "בןוכמ  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ48484.  4 ךורעה -  םישרפמ  הרותץבוק  רוא  "גןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ48485.  3 אמוי -  םישרפמ  קחציץבוק  קינטימ , דג -  םייח , "דןב  םילשוריעשת

םיכרכ48486.  3 ןיכרע -  תכסמ  לע  םישרפמ  קחציץבוק  קינטימ , לאיחי -  רלכיב ,
( םיכרוע "ה( םילשוריסשת

םיכרכ48487.  2 תכסמ ר"ה -  לע  םישרפמ  םישרפמץבוק  "דץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ48488.  2 תבש -  תכסמ  לע  םישרפמ  קחציץבוק  קינטימ , דג -  םייח , ןב 
( םיכרוע "ט( םילשוריסשת

םיכרכ48489.  3 הרז -  הדובע  לע  םישרפמ  םישרפמץבוק  "גץבוק  סשת

יעושעש48490. ךיתוצמ  ןסינץבוק  ןב  יבצ  "טגרבדלוג , קרבסשת ינב 

ד48491. ךלמ -  שדקמ  "אץבוקץבוק  קמעהסשת לדגמ 

הליפת48492. וב  ןילדגמש  םוקמ  ליהעווזץבוק  יכדרמ  תיב  םיריעצל  הבישי 

ןהכ48493. הארמ  )ץבוק  וילע  ) ןתנ "גןהכ , קרבעשת ינב 

הניפסה48494. תא  רכומה  הילדג -  להא  תומוקמ  הארמ  ץבוקץבוק 

תומוקמ48495. יארמ  ןועמשץבוק  ןב  דוד  "ארשקה , םילשוריסשת

תומוקמ48496. יארמ  יבצץבוק  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "דןייטשנלרק , םילשורישח

ןיכרבמ48497. דציכ  תומוקמ -  יארמ  םשץבוק  "עםוליעב  קרבשת ינב 

ולכאש48498. השלש  ןיכרבמ , דציכ  תומוקמ -  יארמ  רזעלאץבוק  "ושירכז , קרבעשת ינב 

םיכרכ48499.  3 תויגוס -  ירוריבו  תומוקמ  יארמ  לארשיץבוק  ןב  ןרהא  המלש  "דסנג , קרבשח ינב 

ןישודיק48500. ןיטיג  תויגוסל -  תומוקמ  יארמ  ריאמץבוק  קחצי  "סלמרכ , קרבשת ינב 

טחשנ48501. דימת  קרפל  תומוקמ  יארמ  יכדרמץבוק  ןב  םירפא  קרבסוארטש , ינב 

םינש48502. החיש -  ןכות  תעצה  לע  תומוקמ  יארמ  ץבוק 
תילטב קחציןיזחוא  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , טיורטדנשת



םיכרכ48503.  2 הרותה -  תניר  תומוקמ  יארמ  הרותהץבוק  תניר  תבישיד  םיכרבא  "בללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ48504.  2 םירוצ -  שארמ  "וץבוקץבוק  םילשוריסשת

א48505. ךוניחל -  יזכרמ  לארשיוץבוק  ןרהא  תיב  אנפלוא  "עיתב  םילשורישת

םיכרכ48506.  3 ירגיא -  ןספרמ  ירגיאץבוק  ןספרמ  "פןוכמ  הפיחשת

םיכרכ48507.  9 הובג -  ןחלושמ  "בץבוקץבוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ48508.  10 הכלהב -  בישמ  הארוהלץבוק  "ןןוכמ  שת

א-ז48509. הלואגו -  חישמ  - ץבוקץבוק  "ז נשת
"ח נשת

דוד48510. ןכשמ  דודץבוק  ןכשמ  "גללוכ  םילשוריסשת

אנבודמ48511. דיגמה  ילשמ  דיגמהץבוק   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "דאנבודמ "דשח מח

םיכרכ48512.  2 שדוקה -  תרמשמ  תונברקהץבוק  תרות  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םיכרכ48513.  2 רזעלא -  תנשמ  )ץבוק  ךרוע  ) ריאמ קחצי  "בגרבצלז , דעלאעשת

הרותה48514. תנשמ  "זץבוקץבוק  םילשוריסשת

א48515. ץרא -  יטפשמ  ץראץבוק  יטפשמ  "בןוכמ  הרפעסשת

הנוהכ48516. תנתמ  םינהכץבוק  "טתרהט  קרבסשת ינב 

םימואנ48517. שריהץבוק  יבצ  ןב  יכדרמ  "ברוטקוד , פרת

החמשנו48518. הליגנ  ןהכהץבוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "אץיבוניבר , קרבפשת ינב 

םיכרכ48519.  3 הדנ -  הארוהלץבוק  הובג  "דללוכ  "דשח מח

םיחדנ48520. והילאץבוק  ןב  לליה  "גקסופ , ביבאישת לת 

םיכרכ48521.  2 אטשפו -  ארהנ  "דץבוקץבוק  עשת

תבשה48522. םעונ  ןרהאץבוק  ןב  םייח  םהרבא  "דהטאר , קרבשח ינב 

הראפת48523. רזנ  הרותהץבוק  רזנ  "התבישי  םילשורינשת

ףסוי48524. תלחנ  דומלתהץבוק  תארוהל  הובג  שרדמ  "חתיב  קרבלשת ינב 

םיכרכ48525.  2 ןורושי -  תלחנ  ןורושיץבוק  תלחנ  ללוכ  "בץבוק  םילשורינשת

לארשי48526. תלחנ  יבצץבוק  ףסוי  "דןייטשפא , "דשח מח

"ק48527. ידצ יאושינ  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , עשת

הנימל48528. היח  שפנ  ןורכזץבוק  "סרפס  "דשת מח

היעשי48529. חצנ  היעשיץבוק  "גגלבנש , קרבסשת ינב 

םיכרכ48530.  14 דוד -  רנ  דודץבוק  הוונ  "הללוכ  םילשוריעשת

ב48531. םורדה -  רנ  )ץבוק  גרובסנהוי  ) "חץבוק גרובסנהוימשת

א48532. לארשי -  רנ  הרותץבוק  תצפהל  "טזכרמ  םילשורילשת

הכוס48533. לארשי -  רנ  לארשיץבוק  רנ  "גללוכ  עשת

ז48534. לארשי -  רנ  לארשיץבוק  ןבא  "בללוכ  םילשוריסשת

האמל48535. רנ  שטיוואבוילץבוק  םימימת  יכמות  תבישי 
תפרצ "אאונירב  תפרצסשת אונירב 

רואמל48536. רנ  השמץבוק  תרכזמ  םינברל  שרדמ  תיב 

רוא48537. הרותו  הוצמ  רנ  ףסויץבוק  ןב  קחצי  ןשוש , "זןב  תיליעעשת ןיעידומ 

יכדרמ48538. רנ  יכדרמץבוק  רנ  ללוכ  "ר  "בוח בקעיפשת ןורכז 

המשנ48539. רנ  ןועמשץבוק  ןב  יכרמ  יבר  לש  "דורכזל  קרבשח ינב 



היבצ48540. רנ  ןורכזץבוק  הוקתץבוק  חתפ 

רודה48541. אישנ  "וץבוקץבוק  עשת

לארשי48542. לש  ןאישנ  "גץבוקץבוק  דעלאעשת

א48543. ךיקוחב -  חישנ  ךיקוחבץבוק  חישנ  "טלעפמ  םילשוריסשת

תוליבא48544. רזעילא -  תמשנ  רזעילאץבוק  קחצי  , "טבאקאי םילשוריעשת

םייח48545. תמשנ  םייחץבוק  תמשנ  "דללוכ  "דשח מח

אמק48546. אבב  לארשי -  תמשנ  לארשיץבוק  תמשנ  תבישי  ינבמ  "בץבוק  ,סשת סירפ

םיכרכ48547.  2 תוביתנ -  םכלץבוק  ובתכ  "דתכרעמ  עשת

ב48548. הכלהה -  תוביתנ  םייחץבוק  יצע  "פללוכ  קרבשת ינב 

דומלתה48549. תוביתנ  דומלתהץבוק  תוביתנ  "גללוכ  סשת

דיקפמה48550. העומשה -  יביתנ  רזעלאץבוק  "דשירכז , קרבעשת ינב 

.48551( סיפדת  ) תוחילשב רדס  "דץבוקץבוק  עשת

הדובע48552. ירדס  - ץבוק  םחנמ ונאזנול , ריכמ -  ןב  השמ 
ונאפמ הירזע  "פםחנמ  תיליעשת ןיעידומ 

תובותכד48553. פ"ק  םינשושב -  הגוס  הרותץבוק  תוחרא  "דתבישי  קרב Bene Berakשח ינב 

ןישודיק48554. תויגוס -  ליהעווזץבוק  המלש  תרות  "זתבישי  םילשוריעשת

תויגוס48555. השמץבוק  "אהבודרוק , "דפשת מח

םיכרכ48556.  4 תויגוס -  השמץבוק  "דןמיניירג , קרבשח ינב 

אעיצמ48557. אבב  תויגוס  יכדרמץבוק  "טרדיינש , קרבסשת ינב 

םירדנ48558. תויגוס  יכדרמץבוק  "טרדיינש , קרבסשת ינב 

ןירדהנס48559. תויגוס  יכדרמץבוק  "ארדיינש , קרבעשת ינב 

ב48560. ךלמה -  ירפוס  ןאמפילץבוק  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "חוואקאר , ןודנולעשת

ב48561. םהרבאל -  רוכז  ךלמה  ירפוס  ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "הוואקאר , ןודנולעשת

ךנושל48562. רוצנ  תינכות  תופתתשממ  םירופיס  םירופיסץבוק  "דץבוק  "דשח מח

.485633 תדובעב ה - ' תוארוהו  םירואיב  םע  םירופיס  ץבוק 
קחציםיכרכ יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , משת

ד48564. א -  לארשי -  ץרא  ירפס  םשץבוק  "זםוליעב  שמשסשת תיב 

ארקמה48565. ימעט  ירפס  )ץבוק  ךרוע  ) הירא הדוהי  "וןמטוג , ןילקורבסשת

א48566. "ם -  תס ירפס  לדנמץבוק  םחנמ  בהז , "לישמ  םילשורישת

םיכרכ48567.  2 בר -  ברע  ירפס  םשץבוק  "זםוליעב  שמשסשת תיב 

םיכרכ48568.  6 תורשכ -  ינינעב  םירפס  אדויץבוק  םולש  "גסארג , םילשורימשת

תוכאלמ48569. לע ל"ט  םירפס  תוכאלמץבוק  לע ל"ט  םירפס  "חץבוק  םילשורינשת

דע48570. ידע  דעלאץבוק  "טתבישי  דעלאנשת

הכוס פ"ג48571. הרותה -  זוע  עשוהיץבוק  ןב  המלש  "דלואש , קרבשח ינב 

םיכרכ48572.  2 הכלהה -  קמוע  אקשטוזץבוק  הכלהה -  קמוע  "חללוכ  קרבסשת ינב 

םירדנ48573. והילא -  תרזע  דועסמץבוק  ןב  והילא  ארזע  ןועמש , "דןב  "דשח מח

הנשויל48574. הרטע  הנשוילץבוק  הרטע  "טץבוק  בוטסורנשת

תועובש48575. הרטיעש -  הרטע  המלשץבוק  תרטע  "ותבישי  םילשוריסשת

בהז48576. תרטע  הרותץבוק  תוחרא  "התבישי  קרבעשת ינב 

השנמ48577. תרטע  השנמץבוק  תרטע  "אללוכ  דווקילסשת



המלש48578. תרטע  ןורכזץבוק  "דץבוק  םילשורינשת

הליגמה48579. ןויע  הליגמהץבוק  ןויע  "הץבוק  םילשוריסשת

א48580. איגוסה -  ןויע  המלשץבוק  תרטע  תבישי 

תוכמ48581. היגוסה -  ןויע  בונכשטץבוק  "אתבישי  םילשוריפשת

םיכרכ48582.  212 השרפה -  ןויע  השרפהץבוק  ןויע  "הץבוק  םילשוריסשת

הליפת48583. ןויע  בושטכוסמץבוק  "עוניתובר  םילשורישת

א48584. הלפת -  ןויע  הלפתץבוק  ןויע  "סץבוק  הטוסינימשת

הכלה48585. ינויע  םשץבוק  "דםוליעב  שח

ןיקיזנ48586. םישנ , תויגוסה -  ינויע  םייחץבוק  תעד  "עתבישי  "דשת מח

םיכרכ48587.  8 הרות -  ינויע  "טץבוקץבוק  סריא Buenosמשת סונאוב 

הסרואמה48588. הרענ  קרפ  םינויע -  עשוהיץבוק  ןב  המלש  "עלואש , קרבשת ינב 

האצוה48589. תכאלמב  םינויע  רזעילאץבוק  ןב  "דלארשי  "דשח מח

םיכרכ48590.  2 טפשמב -  םינויע  ןושמשץבוק  תראפת  "פללוכ  "דשת מח

םיכרכ48591.  2 תודיסחה -  תרותב  םינויע  לארשיץבוק  ינייעמ  "דללוכ  םילשוריעשת

ע48592. םירואיבו -  םינויע  םילשוריץבוק  תמא  תרות  הלודג  "עהבישי  םילשורישת

םיכרכ48593.  2 םירואיבו -  םינויע  "גץבוקץבוק  יכאלמסשת תירק 

םיכרכ48594.  2 "ר -  ומדא תרותב כ"ק  םירואיבו  םינויע  "טץבוקץבוק  "דנשת בח רפכ 

ןירדהנס48595. תורעהו -  םינויע  עשילאץבוק  "דםולבנזור , "דשח מח

א48596. ביבא - ) לת   ) תורעהו םינויע  "טץבוקץבוק  ביבאסשת לת 

םישנ48597. רדס  לע  תורעהו  םינויע  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ48598.  6 ןושמש -  תראפת  םינויע  "וץבוקץבוק  עשת

תוטישה48599. ירקיע  ריאמץבוק  ןב  .ח.י  "אוטניפ , קרבפשת ינב 

שידקו48600. ריע  )ץבוק  וילע  ) אלאיבמ שירעב  בוד  "פיבר  "דשת מח

ד48601. ןיבוריע -  הארוהלץבוק  הובג  "דללוכ  "דשח מח

די48602. לע  יבצץבוק  "חןוזנתנ , קרבסשת ינב 

םיכרכ48603.  2 די -  לע  ןהכהץבוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

םיכרכ48604.  8 די -  לע  דודץבוק  בקעי  "בןליא , קרבסשת ינב 

םיכרכ48605.  13 די -  לע  ינרותץבוק  "חףסאמ  קרבמשת ינב 

םיכרכ48606.  4 די -  לע  הרדחץבוק  קחצי  תסנכ  "חתבישי  הרדחסשת

םיכרכ48607.  3 די -  לע  ןבוארץבוק  ןב  קחצי  ןרהא  יקסנלסז ,
 - "ז טשת
"א כשת

םיכרכ48608.  2 די -  לע  ןרהאץבוק  די  תבישי  "הירגוב  סשת

םיכרכ48609.  2 הלואגה -  רוא  ינולע  )ץבוק  ךרוע  ) ןמחנ - קיב , "ג עשת
"ד םילשוריעשת

ראב48610. ילע  בקעיץבוק  ראב  "עתבישי  בקעישת ראב 

םיכרכ48611.  4 ןויגה -  ילע  חספץבוק  יבצ  "זרמרד , תילעעשת ןיעידומ 

"ר48612. ושע ילע  קחציץבוק  תחנמ  "דתבישי  קרבשח ינב 

לאומשד48613. ידומע  ןמלזץבוק  המלש  ןב  לאומש  "חךאברעיוא , םילשוריעשת

עשוהי48614. קמע  העושיץבוק  לוק  "גןוכמ  םילשורינשת

םיניינע48615. יולהץבוק  לאקזחי  "זןייטשניול , קרבכשת ינב 



םיכרכ48616.  3 "ת -  ודיחו םיניינע  לאידעץבוק  ןב  והילא  "זסמ , םילשוריעשת

הנומא48617. ינינע  ןרהאץבוק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

הרות48618. ינינע  "בץבוקץבוק  ימאיממשת

םיחספ48619. תכסמב  םיינינע  השמץבוק  ןועמש  ןב  המלש  "אאנוא , קרבסשת ינב 

ןיטיג48620. םינינע -  ףסויץבוק  "חרצנימ , קרבעשת ינב 

ןיבוריע48621. םינינע -  ןהכהץבוק  לאומש  "בץיבוריאמ , םילשוריעשת

םינינע48622. םשץבוק  דםוליעב  "" "דשח מח

םיכרכ48623.  6 םינינע -  השמץבוק  ןועמש  ןב  המלש  "חאנוא , קרבנשת ינב 

םיכרכ48624.  2 םינינע -  ,ץבוק  ןמרסו והיעשי -  םהרבא  ץילרק ,
ןהכה דוד  טרופאפר , "הןנחלא -  קרבסשת ינב 

םיכרכ48625.  2 םינינע -  רנבאץבוק  "בחוור , דודשאסשת

םיכרכ48626.  3 םינינע -  ןהכהץבוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

םיכרכ48627.  5 םינינע -  יולהץבוק  לאקזחי  "חןייטשניול , קרבכשת ינב 

ןישודיק48628. תכסמב  םינינע  ףסויץבוק  "ורצנימ , קרבסשת ינב 

רסומבו48629. הרותב  םינינע  הקדובלסץבוק  תבישי  "וישאר  קרבסשת ינב 

םיכרכ48630.  3 ףסוי -  ףנע  יתכלהץבוק  "זץבוק  םילשוריסשת

תבשחמ48631. תכאלמ  ררוב , הצקומ , םייח -  ץע  םייחץבוק  ץע  "עללוכ  תיליעשת רתיב 

ול48632. םייח -  ץע  יבצץבוק  רשא  ןורכז  "אלעפמ  ןילקורבפשת

ןמזה48633. לש  וכרע  ןיינעב  תוצע  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ48634.  2 תדובעב ה - ' תוכרדהו  תוצע  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

ףסאה48635. תע  השמץבוק  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , םילשורימשת

"ם48636. במרה רפס  לע  הרות  ישודיח  וקורמ -  סאפ -  "וץבוקץבוק  משת

זפ48637. "טץבוקץבוק  הנומידמשת

.48638< םירפא בקי  ע"פ   > "ן במרל השרדו  םיטויפ  ,ץבוק  ץראווש "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
ליפאק "אבקעי  עשת

רסוניג48639. תוריפ  זנאצץבוק  ללוכ  הרותה  רצבמ  הירבטיכרבא 

חיש48640. יאלפ  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דמשת מח

םידימלתה48641. לופלפ  םיניעץבוק  רואמ  תבישי  "חידימלת  םילשורינשת

םירבח48642. לופלפ  ןוטסץבוק  זלט  רוג  "טתבישי  םירעינשת תירק 

םיכרכ48643.  2 אתיירוא -  ילופלפ  אקניפסץבוק  ידיסחד  תורובחה  "סינב  קרבשת ינב 

א48644. אתיירואד -  ילופלפ  "חץבוקץבוק  ינדיסמשת

א48645. םירואיבו -  םילופלפ  "בץבוקץבוק  ונאליממשת

ט48646. םירואיבו -  םילופלפ  סטייהץבוק  ןוארק  אתביתמ ת"ת  "הץבוק  נשת

םיכרכ48647.  2 םירואיבו -  םילופלפ  )ץבוק  הילטיא ירוימק , יד  יוייפ   ) "חץבוק הילטיאלשת

א48648. תודיסחבו -  הלגנב  םירואיבו  םילופלפ  )ץבוק  רתס ' צנמ  ) "גץבוק רטס Manchesterמשת ' צנמ

א48649. תודיסחבו -  הלגנב  םירואיבו  םילופלפ  )ץבוק  לואירטנומ  ) "הץבוק לואירטנומלשת

א48650. תודיסחבו -  הלגנב  םירואיבו  םילופלפ  )ץבוק  ןוטסוב  ) "בץבוק ןוטסובמשת

םיכרכ48651.  9 תודיסחבו -  הלגנב  םירואיבו  םילופלפ  )ץבוק  קרוי וינ   ) "אץבוק עשת

םיכרכ48652.  9 תודיסחבו -  הלגנב  םירואיבו  םילופלפ  )ץבוק  ייווקראפ ןעשא   ) "גץבוק לשת

אי48653. תורעהו -  םילופלפ  סרייאץבוק  סונאוב  "אץבוק  סריא Buenosנשת סונאוב 



נ48654. תורעהו -  םילופלפ  )ץבוק  דול  ) "דץבוק דולנשת

"ם48655. במרב הרות  ישודיחו  םילופלפ  "וץבוקץבוק  לאונמעמשת

דוד48656. לדגמ  םילופלפ  "חץבוקץבוק  קמעהנשת לדגמ 

םיכרכ48657.  24 תוריאמ -  םינפ  "בץבוקץבוק  קרבלשת ינב 

הנומאהו48658. תרדאה  ינינפ  "דץבוקץבוק  זירפעשת

םיכרכ48659.  2 אלוליה -  ינינפ  םשץבוק  "חםוליעב  דודשאעשת

"נ48660. שת "מ- שת רושעה -  ינינפ  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

םיכרכ48661.  5 רעשה -  ינינפ  דומלתהץבוק  רעש  אתביתמו  "ההבישי  סשת

"א48662. טילש בישילא  "ש  ירגה ןרמ  תאמ  תוכלה  יקספ  ןרהאץבוק  "דלורק , "דשח מח

אבצ48663. תוכלה  יקספ  תיאבצץבוק  "טתונבר  ישת

הרות48664. רפסו  תסנכה  תיב  ינינעב  תובושתה  יקספ  הדוהיץבוק  לאומש  "דקסירב , שח

םיכרכ48665.  2 תובושתו -  םיקספ  קודצץבוק  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבסשת ינב 

הכרבה48666. סדרפ  לאילמגץבוק  ןב  ןרהא  "בבארט , םילשוריעשת

םיכרכ48667.  2 הדוהי -  סדרפ  ןהכהץבוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , תובוחרפשת

.486682 םינושארו - ) םינואג   ) היעשי רפסל  םישורפ  ץבוק 
"אץבוקםיכרכ םילשורילשת

חספ48669. םירופ -  אעיצמ -  אבב  יחרפ ג"ן -  עטנץבוק  ןתנ  "בהדנגסטוג , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ48670.  3 םירוכיב -  ירפ  ריאמץבוק  קחצי  "ורגה , שמשעשת תיב 

א48671. םירוכב -  ירפ  "מץבוקץבוק  תגשת תירק 

לארשי48672. ירפ  )ץבוק  ורכזל  ) דוד לארשי  "בטסור , םילשוריפשת

םייח48673. ץע  ירפ  ןודנולץבוק  םייח  ירבד  שרדמה  "התיב  ןודנולעשת

םיכרכ48674.  3 םייח -  ץע  ירפ  )ץבוק  בובאב  ) םיקידצ תיב  "ותכרעמ  ןילקורבסשת

קידצ48675. ירפ  הנויץבוק  דבכויו  השנמ  לש ר ' "וםרכזל  םילשוריסשת

קידצ48676. ירפ  )ץבוק  בובאב  ) םיקידצ תיב  "ותכרעמ  "דסשת מח

אתיירוא48677. ימגתפ  "דץבוקץבוק  "דעשת מח

קידצל48678. יבצ  ןהכהץבוק  יבצ  םייהנרוט ,

םייחל48679. קידצ  לארשיץבוק  הנחמ  "דתבישי  )שח ליזרב  ) סילופורטפ

םיכרכ48680.  10 םירפא -  תקדצ  םירפאץבוק  תקדצ  הארוה  "אללוכ  שמשסשת תיב 

הביתל48681. רהוצ  ליבונרעשטץבוק  אקווירטסימחר  "היקידצ  םילשוריעשת

תוכילה48682. היפוצ  העושיץבוק  ןב  ןועדג  "דהייטע , םילשורישח

םיכרכ48683.  19 תורעהו -  םינויצ  םעניבאץבוק  "חםואברבלפ , םילשוריסשת

םיכרכ48684.  2 הרותל -  םינויצ  ילתפנץבוק  והילא  ןב  בקעי  לארשי  "ברברפ , םילשוריעשת

ב"ק48685. םיחרפו -  םיציצ  רוגץבוק  ידיסחד  הארוהל  דומלת  "חתיב  קרבעשת ינב 

חמשיהמ48686. ובץבוק ק"ב  חמשי  "בתבישי  ביבאעשת לת 

א48687. בוט -  םוי  תשודק  בוטץבוק  םוי  תשודק  "גתבישי  הוקתעשת חתפ 

בקעי48688. תוליהק  בקעיץבוק  תוליהק  הארוה  "דתיב  קרבעשת ינב 

ג48689. ןורושי -  תולהק  ןורושיץבוק  תולהק  םיערז  "גללוכ  םילשורינשת

םיכרכ48690.  3 הכלהה -  וק  "חץבוקץבוק  קרבעשת ינב 

הכלהה48691. ןויע  הכלהה  וק  ינרותץבוק  ץבוק 



םיתע48692. יעבוק  ינרותץבוק  "אץבוק  תילעסשת ןיעידומ 

תובותכ48693. הרותה -  לוק  הרותץבוק  לוק  "טתבישי  םילשורימשת

םיכרכ48694.  4 אדוהי -  לוק  םירשיץבוק  להא  שרדמה  "בתיב  םילשוריסשת

הדנ48695. - תבש בקעי -  לוק  אנרמאקץבוק  בקעי  לוק  םיללוכה  "זתשר  "דעשת מח

תבש48696. לכיהמ -  לוק  לכיהמץבוק  לוק  "וללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ48697.  5 קרב > - ינב   > יניס לוק  "הץבוקץבוק  קרבעשת ינב 

החנמה48698. ץמוק  החנמלץבוק  ןמש  להקד  שרדמה  "בתיב  דווקילעשת

םיכרכ48699.  2 םיסרטנוק -  השנמץבוק  ןב  השמ  "אןיילק , םילשוריסשת

רופצ48700. ןק  רופצץבוק  ןק  "דץבוק  קרבלשת ינב 

ב48701. םירפוס -  תאנק  "בץבוקץבוק  "דעשת מח

ה48702. םירפוס -  תאנק  האריוץבוק  הרות  "התודסומ  שמשסשת תיב 

הרות48703. ןינק  בושטכוסמץבוק  "טוניתובר  םילשוריסשת

הרות48704. ןינק  םחנמץבוק  ירוא  ןב  ףסוי  "דןמוא , קרבשח ינב 

הכונח48705. ףסכ -  תרעק  רעבליזץבוק  "אתחפשמ  פשת

"ם48706. אר ינרק  יכדרמץבוק  הירא  "הץיבוניבר , תיליעעשת רתיב 

ולסכ48707. תורשקתההץבוק ר"ח  קוזיחל  "חץבוק  עשת

אנשת48708. אל  ךומכ , ךערל  תבהאו  הילע -  ינב  יתיאר  הילעץבוק  ינב  םינמזה  ןיב  "חתבישי  תובוחרסשת

יתחמש48709. שאר  קחציץבוק  לאפר  "וןמכייר  םילשוריסשת

תובורעת48710. םינושאר -  )ץבוק  ךרוע  ) ביל הדוהי  "דשמ , שח

םיכרכ48711.  3 םינושאר -  םינושארץבוק  "אץבוק  חרפתנשת

םיכרכ48712.  2 העומש > - ינויע   > םינושאר ליברוקמץבוק  והילא  ןב  "טץרפ  םילשורימשת

.487132 ךשנ -  והזיא  קרפ  לע  רורב > חור   > םינושאר ץבוק 
םולשםיכרכ ןב  השמ  "החור , וגקישעשת

םיכרכ48714.  2 םינושאר -  "דץבוקץבוק  "דשח מח

תבש48715. תוכלהב  םינושאר  )ץבוק  ךרוע  ) דוד "הןומלש , םילשוריסשת

תואווקמ48716. תכסמו  הדנ  תוכלהל  םינושאר  יכדרמץבוק  רנייו , םינושאר -  ץבוק 
( ךרוע  ) "גהידידי םילשורילשת

תוכאלמ48717. לע ל"ט  םינושאר  )ץבוק  ךרוע  ) דוד "הןומלש , םילשוריסשת

תויתואה48718. תרוצ  לע  םינושאר  םינושארץבוק  "בץבוק  דעלאעשת

ת"ת48719. לבויו , הטימש  בהזה -  דבר  בדץבוק  ךורב  "הןיקסיד , קרבעשת ינב 

םיכרכ48720.  4 רזעיחא -  ינרות  ינבר  םהרבאץבוק  ןב  לקייח  םייח  "דגרבנירג , ביבאשח לת 

ריזנ48721. אתעמש -  אחוור  השמץבוק  תלחנ  ללוכ  "חץבוק  קרבעשת ינב 

הרותה48722. תניר  הרותהץבוק  תניר  "דללוכ  םילשוריעשת

םירדנ48723. ב"מ , אתיירואד -  אחתיר  קחציץבוק  תסנכ  "אתבישי  רפספשת תירק 

הבורק48724. האופר  בלסרבץבוק  "זללוכ  קרבעשת ינב 

ןטק48725. דעומ  תומישר -  ןועמשץבוק  ףסוי  ןב  בקעי  "טןייטשפא , קרבסשת ינב 

תומבי48726. םירועיש -  תומישר  ןהכהץבוק  םייח  "הלימק , קרבסשת ינב 

םיכרכ48727.  13 םירועיש -  תומישר  לאיתוקיץבוק  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסנמלק ,
"דרעבוד סשת

החילמ48728. תוכלהב  תולאש  טידנעבץבוק  ךורב  ןב  השמ  "עןייטש , קרבשת ינב 



םיכרכ48729.  2 תובושתו -  תולאש  היעשיץבוק  םייח  "ורעמיווש , עשת

א48730. השנמ -  טבש  השנמץבוק  ןב  השמ  "בןיילק , תיליעעשת ןיעידומ 

ב48731. השנמ -  טבש  השנמץבוק  ןיילק , השנמ -  ןב  השמ  ןיילק ,
באז רזעילא  "בןב  תיליעעשת ןיעידומ 

רשוק48732. תכאלמ  אתיירואד -  יליבש  אזלעבץבוק  ידיסחד  ןויע  "בללוכ  םילשוריסשת

תבש א48733. הארוהלץבוק  הובג  "דללוכ  "דשח מח

תבש ב48734. הארוהלץבוק  הובג  "דללוכ  "דשח מח

הבהאב48735. תבש  דודץבוק  "דןייטשנזייא , םילשורישח

ב48736. ותבשב -  תבש  זנאצץבוק  תבישי  "אירוחב  הינתנסשת

םיכרכ48737.  2 ונועמב -  החמשהש  הדוהיץבוק  ראב  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ48738.  3 יקסבינק -  "ח  רגהמ "ת  וש לאינדץבוק  לאפר  "חפוק , "דסשת מח

הוצמ48739. רבו  ןיליפת  ינינעב  יקסביינק  "ח  רגהמ "ת  וש םהרבאץבוק  "דןאטאנ , םילשורישח

הכוס48740. ינינעב  םית  " וש הכוסץבוק  ינינעב  םית  " וש "דץבוק  םילשורישח

א48741. לארשי -  הבוש  לארשיץבוק  הבוש  "טק"ק  סרייאעשת סונאוב 

טפשמ48742. ירמוש  )ץבוק  רתיב  ) בונישמא "וללוכ  תיליעעשת רתיב 

תוכלה48743. הנוש  אזלעבץבוק  ידיסחד  םיניוצמ  "דללוכ  םילשורימשת

זי48744. רהוזה -  רפוש  ימלועהץבוק  רהוזה  "גלעפמ  םיעשת תב 

םיכרכ48745.  2 בקעיד -  הירפוש  בקעידץבוק  הירפוש  "וןוכמ  עשת

םינשוש48746. באזץבוק  ןב  ביל  הדוהי  "אץנול , השרו Warsawנרת

םיקמעה48747. תנשוש  ךרועץבוק   ) בקעי שדק  "דדלפניבור , ןורבלמשח

ארומל48748. יש  "וץבוקץבוק  "דמשת בח רפכ 

תוחיש48749. ךורבץבוק  "זקנארפ , Tunisסשת דודשא

תוחיש48750. לארשיץבוק  יבצ  "הואט , םילשוריעשת

א48751. תוחיש -  ריאמץבוק  ןתנ  "הלעגיופטכוו , דווקילנשת

םידעומ48752. תוחיש -  ריאמץבוק  לארשי  "בקינמה , םילשוריעשת

תוחיש48753. יולהץבוק  לאקזחי  "טןייטשניול , קרבכשת ינב 

םיכרכ48754.  2 תוחיש -  ןהכהץבוק  ןויצנב  ןב  יבצ  םולש  "באריפש , קרבלשת ינב 

םיכרכ48755.  6 תוחיש -  םירפאץבוק  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"עםוחנ םילשורישת

םיכרכ48756.  4 תוחיש -  יבצץבוק  "ארקניש , פשת

ילודג48757. וניתוברו  ךש  "מ  ארגה לש  םתנשמב  תוחיש  ץבוק 
רקניש יבצ  ברה  תוחיש  םתנשמבתורודה -  "בתכרעמ  "דפשת מח

םירצמה48758. ןיב  ינינעב  תוחיש  ןתנץבוק  "טןהכ , קרבסשת ינב 

ידיסח48759. תדוגא  תיב  תמקה  תודוא  תוארוהו  תוחיש  ץבוק 
"ד תוחישבח "סץבוק  "דשת בח רפכ 

םידעוו48760. תוחיש  יולהץבוק  ןויצ  ןב  ןב  ריאמ  "טשדח , םילשורימשת

םיארונ48761. םימיו  לולא  םירמאמו -  תוחיש  תורואמהץבוק  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םיכרכ48762.  6 םירמאמו -  תוחיש  חספץבוק  יבצ  "דרמרד , תילעשח ןיעידומ 

קוזיח48763. תוחיש  םירפאץבוק  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"גםוחנ קרבסשת ינב 

קוזיח48764. תוחיש  ןמלזץבוק  המלש  ןב  לאירזע  "בךאברעיוא , םילשוריסשת



רסומ48765. תוחיש  דודץבוק  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "מץיבוקפיל  קרבדשת ינב 

רסומ48766. תוחיש  קחציץבוק  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "חגרבנייש , םילשורילשת

םיכרכ48767.  4 רסומ -  תוחיש  ןימינבץבוק  "ורמיר , םילשורינשת

הרותה48768. לע  תוחיש  םיסנץבוק  "גץרפ , קרבעשת ינב 

הליפת48769. לע  תוחיש  היבוטץבוק  "עקיבונ , "דשת מח

שדוק48770. תוחיש  לאומשץבוק  ןב  םהרבא  "בגרבנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ48771.  2 אקניפס > -  > שדוק תוחיש  םייחץבוק  לארשי  "דסיוו , קרבשח ינב 

.48772
ןרמ בקעי ע"י  ראב  תבישיב  ורמאנש  תוחיש  ץבוק 

ב "א -  טילש המלשחיגשמה  "טהבלוו , בקעיכשת ראב 

תינעת48773. תכסמל  תוינומדק  תוטיש  םינורחאץבוק  ירוביח  "דץבוק  םילשורישח

םיכרכ48774.  2 ץראה -  רודכב  ךיראתה  וק  תוטיש  המלשץבוק  ןב  ביל  הירא  הדוהי  םולב ,
עשוהי "נלאיחי  םילשורישת

םיכרכ48775.  67 יאמק -  תוטיש  יאמקץבוק  תוטיש  "חץבוק  בקעיסשת ןורכז 

הכלה48776. ירועיש  ןרהאץבוק  "פןרטסוא , קרבשת ינב 

ןישודק48777. תומוקמ -  יארמו  ירועיש  קחציץבוק  ןב  לכימ  לאיחי  "דיקסבורטמיזד , םילשורישח

תומבי48778. ירועיש  יולהץבוק  לאיחי  "וןמרלק , קרבסשת ינב 

תובותכ48779. ירועיש  יולהץבוק  לאיחי  "סןמרלק , קרבשת ינב 

תובותכ48780. ירועיש  והילאץבוק  השמ  "גלארה , םילשוריעשת

םיכרכ48781.  2 ונרומ -  ירועיש  המלשץבוק  יכדרמ  "ןמרב , קרבמשת ינב 

םירדנ48782. "י -  הר ןרמ  ירועיש  םיסנץבוק  "זונאידלוט , בקעימשת ראב 

ןישודיק48783. ירועיש  יולהץבוק  לאיחי  "זןמרלק , קרבסשת ינב 

ןיטיג48784. השמ -  ירועיש ר ' השמץבוק  "גןמ , קרבעשת ינב 

םיחספ48785. הרות -  ירועיש  םהרבאץבוק  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"בקחצי םילשורילשת

םיכרכ48786.  2 םירועיש -  שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  - ןמרסו , "ד כשת
"ז ביבאכשת לת 

םיכרכ48787.  2 םירועיש -  דומלתהץבוק  רואמ  "בתבישי  תובוחרנשת

םיכרכ48788.  2 תומבי -  תכסמב  םירועיש  השמץבוק  "דןמרביל , קרבסשת ינב 

םיכרכ48789.  3 חספה -  יניינעב  םירועיש  לאומשץבוק  תעבג  הננרנ  וכל  "וןינמ  לאומשסשת תעבג 

הלואגו48790. חישמ  יניינעב  םירועיש  ימלועהץבוק  םימימתה  "אדעו  עשת

ןיאושינ48791. ינינעב  םירועיש  בילץבוק  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "גןמ , םידיסחעשת רפכ 

הדגאבו48792. הכלהב  תועובש  ינינעב  םירועיש  בילץבוק  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "אןמ , םידיסחעשת רפכ 

ארתב48793. אבב  םלשה -  םירועיש  שוניבץבוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "זןמרסו , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ48794.  2 םייללכ -  םירועיש  לישעהץבוק  עשוהי  "טםירב , קרבעשת ינב 

םיחספ48795. םיללכ -  םירועיש  הרותהץבוק  תניר  "זתבישי  םילשוריסשת

םירדנ א48796. תובותכ , םיללכ -  םירועיש  םייחץבוק  "זןייטשנייפ , םילשוריעשת

"א48797. טילש קינזלז  "א  דרגה ונרוממ  םירועיש  ןרהאץבוק  בד  "טקינזלז , תובוחרנשת

םיכרכ48798.  15 רורד -  רמ  םירועיש  יכדרמץבוק  "וץיבוניבר , קרבסשת ינב 

די48799. יבתכבשו  וספדנש  גרובנטורמ  "ם  רהמה יריש  גרובנטורמץבוק  ךורב  ןב  "גריאמ  םילשורינשת

לארשי48800. תלואג  םיריש  םירישץבוק  ץבוק 



תונחתו48801. םיטויפ  םיריש  יולץבוק  "וידמח , םילשוריכשת

םיכרכ48802.  7 קמעה -  תריש  קמעבץבוק  ןליו  "דללוכ  רפסעשת תירק 

הרותה48803. תריש  השמוץבוק  םייח  תורוא  "הללוכ  דודשאסשת

אעיצמ48804. אבב  הרותה -  תריש  הרותץבוק  לוק  תבישי  "הץבוק  םילשוריסשת

ורוד48805. ינבו  ילע  ןב  לאומש  תורגא ר ' לש  באזץבוק  הדוהי  ןב  החמש  "דףסא , עודישח אל 

תורעה48806. לש  םייחץבוק  רואמ  תבישי  "דידימלת  םילשורישח

"ל48807. חמר יזנגמ  הלבק  יבתכ  לש  יחץבוק  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
היעשי יבשת  "ל - ) חמר "ח( םילשורילשת

םיכרכ48808.  2 רוביצ -  ימלש  ירפץבוק  השוע  "דללוכ  קרבסשת ינב 

החמש48809. ימלש  ןיבורץבוק  "דללוכ  םישח תב 

החמש48810. ימלש  לאקזחיץבוק  "בץיבלוש , "דעשת מח

לארשיב48811. םש  קחציץבוק  ןורכז  "וללוכ  תילעעשת ןיעדומ 

ןועמשמ48812. םש  ןועמשמץבוק  םש  שרדמ  "זתיב  נשת

ןועמשמ48813. םש  םייחץבוק  תרות  "גתבישי  הבקסומ Moscowעשת

הבוט48814. העומש  "בץבוקץבוק  משת

םיכרכ48815.  9 םימכח -  שומש  םימכחץבוק  שומש  "וץבוק  םילשורישת

םירוחב48816. תחמש  ובץבוק  חמשי  "אתבישי  ביבאעשת לת 

הארוה48817. יכרד  תחמש  םינברלץבוק  הארוה  - יכרד  "ד שח

םיכרבאה48818. תחמש  ןועמשץבוק  רעש  "בללוכ  ביבאעשת לת 

הרותה48819. תחמש  רזעלאץבוק  "זםאר , םילשוריסשת

םיכרכ48820.  6 הרותה -  תחמש  הרותהץבוק  תחמש  םיכרבא  "דתבישי  תיליעשח ןיעידומ 

םולשו48821. החמש  הרותה  תחמש  "בץבוקץבוק  ןרצולעשת

הנוי48822. תחמש  יולהץבוק  לדנמ  םחנמ  ןב  םהרבא  "חןמרופ , םילשוריעשת

ןהכ48823. ופקתד  אתתעמש  והילאץבוק  ןב  הדוהי  לאומש  קסירב ,
"אקחצי עשת

עבשה48824. תנש  לאומשץבוק  םהרבא  תראפת  "דללוכ  "דשח מח

הרות48825. ירועש  ןורכזץבוק  "דץבוק  קרבמשת ינב 

םיכרכ48826.  5 הרות -  ירועש  הרותץבוק  ירועש  "הץבוק  םילשורילשת

ארתב48827. אבב  הרותה -  רעש  אנדורגץבוק  תבישי  "בישאר  דודשאמשת

בוט48828. םוי  רעש  בוטץבוק  םוי  תראפת  "וללוכ  קרבמשת ינב 

ימור48829. רעש  "וץבוקץבוק  ונאליממשת

הדנ48830. הכלה -  ירעש  הכלהץבוק  ירעש  שרדמ  "ותיב  רפסנשת תירק 

לובז48831. ירעש  ליהעווזץבוק  יכדרמ  תיב  "גתבישי  םילשוריעשת

םייח48832. ירעש  םייחץבוק  ירעש  "בללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ48833.  2 המכח -  ירעש  םיתפשמהץבוק  ןיב  "חללוכ  קרבנשת ינב 

דומיל48834. ירעש  דומילץבוק  ירעש  "דתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48835.  4 םחנמ -  ירעש  "חץבוקץבוק  ןעווייהנשת וינ 

סחנפ48836. ירעש  סחנפץבוק  ירעש  "דללוכ  "דשח מח

םיכרכ48837.  4 ןויצ -  ירעש  םינהכץבוק  תרות  רשוי -  ירמא  "חללוכ  םילשורימשת

םיכרכ48838.  2 ןויצ -  ירעש  רפוסהץבוק  תורצוא  "זןוכמ  םילשוריעשת



םיכרכ48839.  2 ןויצ -  ירעש  ןאמפילץבוק  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "זוואקאר , ןודנולעשת

החמש48840. ירעש  ץינזיוץבוק  ידיסחד  םיכרבאה  תודחאתה 
"דהפוריאב קרבסשת ינב 

םיכרכ48841.  2 החמש -  ירעש  ןודנולץבוק  םולש  תבהא  "טללוכ  ןודנולנשת

םיכרכ48842.  2 ןועמש -  ירעש  ןועמשץבוק  ירעש  "דללוכ  קרבשח ינב 

ג48843. הרות -  ירעש  "מץבוקץבוק  סקאראקשת

הכוס48844. הרות -  ירעש  הרותץבוק  ירעש  "גללוכ  םילשוריסשת

םיכרכ48845.  5 הרות -  ירעש  שמשץבוק  תיב  םיריעצל  "גהבישי  שמשעשת תיב 

םינייוצמה48846. םירעש  רפוסהץבוק  תורצוא  "חןוכמ  םילשוריעשת

םינייוצמה48847. םירעש  ןאמפילץבוק  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "חוואקאר , ןודנולעשת

םינייוצמה48848. םירעש  ןויצץבוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "חוואקאר , םילשוריעשת

ןהכ48849. יתפש  ןהכהץבוק  םהרבא  יתבש  "סטרופפר , שת

םיכרכ48850.  3 ןהכ -  יתפש  ןהכץבוק  יתפש  "גללוכ  "דסשת מח

"ג48851. שרהמ יתפש  יכדרמץבוק  דגיו  "נןוכמ  קרבשת ינב 

םיכרכ48852.  15 םיקידצ -  יתפש  "טץבוקץבוק  םילשורימשת

םיכרכ48853.  2 שדוק -  יתפש  שדוקץבוק  יתפש  "טץבוק  קרבעשת ינב 

תוננר48854. יתפש  יולהץבוק  די  תבישי  "אידימלת  םילשוריפשת

םיליתש48855. שטיוואלדנעמץבוק  "טתחפשמ  עשת

ןיאושינה48856. תדות  רודגיבאץבוק  "חרגרב , קרבסשת ינב 

תוימויה48857. תוחישה  ןכות  תימויהץבוק  החישה  עצבמ  תכרעמ 

א48858. הרש -  תודלות  רימאץבוק  "פרלו , תובוחרשת

םיכרכ48859.  4 ךירואו -  ךימות  רטסשנמץבוק  "דללוכ  רטסשנמנשת

הרובד48860. רמות  ארזעץבוק  לכיה  יכרבא  "הץבוק  םילשורינשת

םייח48861. תפסות  םייחץבוק  "דליגנע , ןודנולשח

ןויצב48862. הרות  הירבטבץבוק  םיללוכה  יכרבא  "דדוגיא  הירבטשח

דוחי48863. תוכלהב  םירועיש  המרב -  הרות  ריאמץבוק  קחצי  "ורגה , שמשסשת תיב 

םיכרכ48864.  3 תעדו -  הרות  תעדוץבוק  הרות  "ותבישי  קרבסשת ינב 

הניגמו48865. הליצמ  הרות  ןרהאץבוק  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

א-ח48866. הרות - > לוק  תבישי   > ינרות הרותץבוק  לוק  תבישי  - ץבוק  "ס שת
"ה םילשוריסשת

.48867< קידצ יתפש  תבישי   > ינרות קידצץבוק  יתפש  תבישי  "טץבוק , רוצחמשת

.48868< רואינש ןורכז  ללוכ   > ינרות רואינשץבוק  ןורכז  ללוכ  "גץבוק , נשת

םיחספ48869. ינרות -  יבצץבוק  ףסוי  תיב  "טתבישי  םילשוריסשת

ינרות48870. קחציץבוק  "בץרפ , וקיסכמפשת

םיכרכ48871.  4 ינרות -  דולץבוק  בישילא  היבצ  "וללוכ  דולעשת

םיכרכ48872.  2 ינרות -  הרותץבוק  לוק  תבישי  יכינח  שרדמה  - תיב  "ד קרבשח ינב 

ןויצ48873. תבהא  ינרות  החמשץבוק  רוא  "דלעפמ  ביבאנשת לת 

הרות48874. לש  הלהא  ינרות  םיכרבאהץבוק  "טתודחאתה  םילשורימשת

תועובש48875. הרות -  ילהא  ינרות  יולרעץבוק  ןועמש  להא  "טתבישי  םילשורינשת

תבש48876. ןואג -  רוא  ינרות  ןואגץבוק  רוא  "חללוכ  תיליענשת ןיעידומ 



המחה48877. רוא  ינרות  "חץבוקץבוק  םילשוריעשת

הרותה48878. רוא  ינרות  ץינזיווץבוק  קידצ  חמצ  "דללוכ  ןפרווטנאשח

ןיטיג ב48879. הרותה -  רוא  ינרות  רימץבוק  תבישי  "בץבוק  םילשוריסשת

ןיטיג48880. ריאמ -  רוא  ינרות  םינפץבוק  תדובע  "חללוכ  םילשוריסשת

ב48881. ארזע -  רוא  ינרות  ארזעץבוק  רוא  םיכרבא  "הללוכ  קרבנשת ינב 

אתיירוא48882. ינרות  הרותץבוק  יכרד  "טתבישי  סשת

ןונבלה48883. יזרא  ינרות  )ץבוק  ךרוע  ) יבצ "דןמטוג , םילשוריעשת

הכלהה48884. ראב  ינרות  הנרובדנץבוק  אתכלהד  אבילא  "הללוכ  קרבעשת ינב 

םירמ48885. ראב  ינרות  םימואתץבוק  לאוי  ןורכז  שרדמה  "טתיב  ןודנולמשת

תבש48886. תוכלהב  ינרות  "יץבוק  יחב "ח  "נמג םילשורישת

אשרדמ48887. יב  ינרות  הרותץבוק  לידגי  "אללוכ  הלופעפשת

ללה48888. תיב  ינרות  ללהץבוק  ןב  לארשי  "דדניו , םילשורישח

םיכרכ48889.  3 ונייח -  תיב  ינרות  ןילבולץבוק  ימכח  "התבישי  קרבלשת ינב 

ו48890. לארשי -  תיב  ינרות  ץינץבוק  ' זיו לארשי  תיב  "דתבישי  קרבנשת ינב 

םיכרכ48891.  4 לארשי -  תיב  ינרות  רזעילאץבוק  קשמדו  לארשי  תיב  "חתבישי  קרבעשת ינב 

ב48892. תיבר -  ןינעב  ינרות  ןוטסץבוק  - זלט תירקד  םיכרבא  "גללוכ  ןוטסזלטמשת

הימחנ48893. ירבד  ינרות  םלועץבוק  ייח  "טתבישי  קרבסשת ינב 

א48894. אוושיו -  הרותה  לגד  ינרות  אוושיוץבוק  "דללוכ  קרבנשת ינב 

הבהא48895. ילע  ולגד  ינרות  הרוגידאסץבוק  ןי  ' זור "טתבישי  קרבעשת ינב 

םיכרכ48896.  2 רזעילא -  קשמד  ינרות  רזעילאץבוק  קשמד  "טתכרעמ  םילשוריסשת

א48897. לכיהה -  ינרות  )ץבוק  ךרוע  ) ריאמ םולש  "בינאיס , םילשוריפשת

םיכרכ48898.  3 רושימה -  ינרות  דווקיילץבוק  הארוה  תיב  דווקילללוכ 

םיכרכ48899.  10 הגהנ -  םהבו  ינרות  ארוגידאסץבוק  הרות  תבהא  "הדעו  קרבעשת ינב 

םכל48900. ובתכ  התעו  ינרות  םיינרות פ"תץבוק  תוברתו  ךוניחל  "עףגאה  הוקתשת חתפ 

א48901. םהרבאל -  רוכז  ינרות  ינרותץבוק  "זץבוק  תיליעעשת רתיב 

א48902. ידבע -  השמ  תרות  ורכז  ינרות  השמץבוק  תרות  םילשוריi665kcg"מתבישי 

והילא48903. ןורכז  ינרות  הרותץבוק  ירעש  "טתבישי  ביבאלשת לת 

לארשי48904. ןורכז  ינרות  לארשיץבוק  רוא  "בתבישי  הוקתסשת חתפ 

ריאמ48905. ןורכז  ינרות  םילשוריץבוק  רנל  ךורע  שרדמ  "התיב  םילשוריעשת

םוחנ48906. ןורכז  ינרות  םוחנץבוק  ןורכז  "עללוכ  תילעשת ןיעדומ 

םלק48907. ןורכז  ינרות  םלקץבוק  ןורכז  "וללוכ  קרבסשת ינב 

דוד48908. ידסח  ינרות  דודץבוק  ידסח  ללוכ  "זץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ48909.  2 תעד -  הוחי  ינרות  תעדץבוק  הוחי  שרדמה  "טתיב  םילשוריעשת

ןיטיג48910. אתיירואד -  ארקי  ינרות  תיליעץבוק  ןיעידומ  קחצי  תסנכ  "דתבישי  תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ48911.  19 לארשי -  חמשי  ינרות  ידיסחץבוק  "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"ערדנסכלא קרבשת ינב 

הרות48912. לש  הדובכ  ינרות  הרותץבוק  לוק  תבישי  יכינח 

םיכרכ48913.  9 לארשי -  תסנכ  ינרות  אקדובלסץבוק  תבישי  "י  עש םיכרבא  "הללוכ  קרבסשת ינב 

.48914( ליהעווז  ) םהרבא םרכ  ינרות  ינרותץבוק  "פץבוק  םילשורישת

לארשי48915. רתכ  ינרות  הרוגידאסץבוק  ןי  ' זור "נתבישי  קרבשת ינב 



תובא48916. תשרומ  תלחנהל  ינרות  ןמיתץבוק  ינב  יחא  "גןוגרא  סשת

תראפתל48917. ינרות  ץינמקץבוק  םילשוריתבישי 

הרותה48918. רואמ  ינרות  "חץבוקץבוק  םילשוריסשת

קדצ48919. חמצ  תורואמ  ינרות  ןילקורבץבוק  ץינזיו  קדצ  חמצ  "אתבישי  ןילקורבסשת

הכוס48920. הרות -  ישקבמ  ינרות  יולהץבוק  תיב  "זתבישי  Tunisנשת דודשא

"ח>48921. משת  > םייח םימ  ינרות  הנרובדנץבוק  יכדרמ  רמאמ  תבישי  "חץבוק  קרבמשת ינב 

"ז>48922. משת  > םייח םימ  ינרות  הנרובדנץבוק  יכדרמ  רמאמ  תבישי  "זץבוק  קרבמשת ינב 

בהזה48923. תרונמ  ינרות  לארשיץבוק  רנ  םיריעצל  "דהבישי  םילשורישח

חצנה48924. ינייעמ  ינרות  לארשיץבוק  חצנ  שרדמה  "דתיב  "דשח מח

הרותה48925. זכרמ  ינרות  הרותהץבוק  זכרמ  םיללוכה  "התשר  דעלאסשת

םיכרכ48926.  9 רוג > -  > יזכרמ ינרות  "גץבוקץבוק  םילשורימשת

םיכרכ48927.  24 רזעלאו -  השמ  ינרות  םימחרץבוק  אסכ  קרבתבישי  ינב 

םיכרכ48928.  2 ןרהא -  תנשמ  ינרות  ןילרקץבוק  קסניפ  "בתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48929.  3 רתיב -  יבשותמ  ינרות  רתיבץבוק  יבשותמ  ינרות  "בץבוק  תיליענשת רתיב 

ב48930. לרוגב -  הלוע  ינרות  "אץבוקץבוק  ביבאעשת לת 

א48931. םהרבא -  תרטע  ינרות  קרבץבוק  ינב  אוואקאמ  "טלהק  קרבנשת ינב 

בהז48932. תרטע  ינרות  ינרותץבוק  "דץבוק  "דסשת מח

ףסוי48933. תרטע  ינרות  הרותלץבוק  הובג  שרדמ  "דתיב  ביבאנשת לת 

םיכרכ48934.  2 לארשי -  תרטע  ינרות  יבצץבוק  ףסוי  תיב  "התבישי  םילשוריסשת

המלש48935. תרטע  ינרות  המלשץבוק  תרטע  תבישי 

תבש48936. תכסמ  לע  ינרות  השמץבוק  תעד  "דללוכ  רפסשח תירק 

הרות48937. לש  הלמע  ינרות  אזלעבץבוק  ידיסחד  הנטק  םילשוריהבישי 

םייח48938. ץע  ינרות  ץינץבוק  ' זיו "דתבישי  קרבנשת ינב 

ןיטיג48939. תכסמ  תליחת  ג  ימינפ -  ינרות  קרבץבוק  ינב  תמא  ירמא  "טתבישי  קרבמשת ינב 

א48940. קידצ -  חמצ  ינרות  קידצץבוק  חמצ  "בללוכ  נשת

בישמו48941. לאוש  ץינ -  ' זיו יריעצ  ינרות  ץינץבוק  ' זיו יריעצ  "דןוגרא  קרבנשת ינב 

םיכרכ48942.  2 גנוע -  יארוק  ינרות  אנדורגץבוק  תבישי  "אידימלת  עשת

א48943. תעדה -  יליבש  ינרות  ץבוק 
תירק "י  אצ תובישיה  יכינח  תליהק 

"הגוצרה קרבנשת ינב 

א48944. יתבש -  ינרות  )ץבוק  ךרוע  ) יאתבש ןב  לאקזחי  "אןולובז , שמשפשת תיב 

םילשורי48945. תחמש  ינרות  ישדחהץבוק  ימלשוריה  "ולעפמ  דודשאנשת

םהרבא48946. ירעש  ינרות  הנחמץבוק  רפוס  םתח  גוח  הנטק  הבישי 
"וםהרבא קרבלשת ינב 

ףסוי48947. ירעש  ינרות  שדוקהץבוק  ץראב  בולעל  "דתודסומ  תיליעשח רתיב 

םיכרכ48948.  2 ןויצ -  ירעש  ינרות  בונכשטץבוק  "היללוכ  םילשוריסשת

א48949. רוא -  הרות  ינרות  והילאץבוק  תרות  "אתבישי  ביבאעשת לת 

םייח48950. תרות  ינרות  יסנומץבוק  ץינ  ' זיו וכרד -  תישאר  "דללוכ  םילשורישח

םיכרכ48951.  4 הרותה -  תראפת  ינרות  התראפתבץבוק  הרות  "חתבישי  דעלאעשת



םיכרכ48952.  3 ךתראפת -  ינרות  התראפתבץבוק  הרות  "חתבישי  דעלאעשת

םהרבא48953. תרות  םהרבאץבוק  תרות  "בללוכ  קרבעשת ינב 

םיכרכ48954.  3 םהרבא -  תרות  ךילהואבץבוק  רכששי  "וללוכ  םילשוריעשת

םיחא48955. תרות  "הץבוקץבוק  "דסשת מח

ךמא48956. תרות  םשץבוק  "דםוליעב  "דשח מח

תמא48957. תרות  אקניפסץבוק  "חתודסומ  לשת

םיכרכ48958.  4 זנכשא -  תרות  "בץבוקץבוק  ןיימדסשת טרופקנרפ 

םיכרכ48959.  2 להאה -  תרות  השמץבוק  להא  הארוהל  "בללוכ  םילשוריסשת

ראבה48960. תרות  םייחהץבוק  ראב  "זתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

תיבה48961. תרות  ןגוץבוק  תיב  םיריעצל  "גהבישי  םילשורינשת

תיבה48962. תרות  הליפתוץבוק  הרותל  שרדמה  "חתיב  םילשוריעשת

ב48963. תורכזהה -  תרות  אגרשץבוק  ןב  המלש  "חרלימ , תיליעעשת ןיעידומ 

םייחה48964. תרות  םייחהץבוק  תרות  "בתבישי  "דעשת מח

םרכה48965. תרות  םרכהץבוק  "הץבוק ת"ת  םילשורינשת

תוכאלמ48966. ראשו  האצוה  רואמה -  תרות  הרותהץבוק  רואמ  "עללוכ  םילשורישת

תוקיפסה48967. תרות  ץראהץבוק  ירפ  "טללוכ  םילשוריסשת

םיחבז48968. םישדקה -  תרות  רתסשנמץבוק  םינברה  "חללוכ  רתסשנמנשת

םיכרכ48969.  6 תונברקה -  תרות  תונברקהץבוק  תרות  "גןוכמ  קרבעשת ינב 

ןיבוריע48970. םייח -  תרות  לאומשץבוק  רוא  ללוכ 

םייח48971. תרות  םייחץבוק  תרות  "דתבישי  םילשוריעשת

א48972. דסח -  תרות  דסחץבוק  תרות  "חתבישי  ןודנוללשת

הבורמ48973. תרות  שבדץבוק  תרות  "דללוכ  הפיחסשת

א48974. השמ -  תרות  השמץבוק  תרות  "הללוכ  ביבאנשת לת 

השמ48975. תרות  השמץבוק  תרות  "דתבישי  םילשוריעשת

ב48976. לאנתנ -  תרות  לאנתנץבוק  תרות  "וללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ48977.  4 ןויצ -  תרות  )ץבוק  ךרוע  ) לארשי "טוהילא , "דעשת מח

לאפר48978. תרות  הרותץבוק  ישודיח  "דץבוק  םילשוריעשת

ה48979. המלש -  תרות  ליהעוזץבוק  המלש  תרות  "הץבוק  םילשוריעשת

ןועמש48980. תרות  לאכימץבוק  ןועמש  תרות  "פללוכ  םילשורישת

תובותכ48981. ודיב -  ודומלת  םייחץבוק  רוקמ  "אתבישי  םילשוריסשת

ןיבוריע48982. ףדה -  תיצמת  אזלעבץבוק  הרות -  "התבהא  םילשוריעשת

והילא48983. יבד  ינת  יבצץבוק  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
והילא ץיבונמלז , "ושריה -  "דעשת מח

הכונח48984. הירק -  ץלעת  תיליעץבוק  ןיעידומ  ריעה  "דינבר  תיליעעשת ןיעידומ 

הכונח48985. הירק -  ץלעת  "דץבוקץבוק  תיליעשח ןיעידומ 

רתיהו48986. רוסיא  םהרבא -  תראפת  םילשוריץבוק  הארוהל  "בללוכ  םילשוריפשת

תוכרב48987. םירוחב -  תראפת  םירוחבץבוק  תראפת  שרדמה  "התיב  םילשוריסשת

םירוחב48988. תראפת  ובץבוק  חמשי  "עתבישי  ביבאשת לת 

םיכרכ48989.  2 םירוחב -  תראפת  השמץבוק  "ערמייהסדליה , םילשורישת



םינב48990. תראפת  רבחץבוק  "פתחפשמ  "דשת מח

א48991. "ד -  וה תראפת  דעהסטייגץבוק  בקעי  תראפת  תבישי  "בץבוק  רתסשנמפשת

תבש48992. הכלה -  תראפת  אזלעבץבוק  השמ -  בקעי  תראפת  "דללוכ  דודשאשח

םיכרכ48993.  3 תבשה -  תראפת  ןיזדארץבוק  "הידיסח  קרבעשת ינב 

םיכרכ48994.  2 החמשה -  תראפת  ןיזדארץבוק  "עידיסח  קרבשת ינב 

דומלתה48995. תראפת  דומלתהץבוק  תראפת  "התבישי  םילשורינשת

אעיצמ48996. אבב  בקעי -  תראפת  בקעיץבוק  תראפת  "התבישי  םילשוריסשת

םיכרכ48997.  2 השמל -  תראפת  השמץבוק  תראפת  "בןוכמ  עשת

יכדרמ48998. תראפת  דווקיילץבוק  הובג  שרדמ  "חתיב  דווקילעשת

םיכרכ48999.  6 יבצ -  תראפת  השמץבוק  תרות  "חתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ49000.  4 תראפתבש -  תראפת  אקניפסץבוק  ףסוי  ירמא  "גתבישי  סשת

א49001. המלש -  תראפת  המלשץבוק  תרטע  "טתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ49002.  2 לאומש -  תראפת  לאומשמץבוק  םש  "וןוכמ  עשת

ןתנ49003. תורואמ  תוליפת  בקעיץבוק  הדוהי  ןב  ןתנ  קחצי  "בקוטשרפוק , םילשוריעשת

"א49004. שחגל תולפת  הפיחץבוק  אשידק  "לארבח  הפיחשת

"ה49005. תא ןונקת  תובישיהץבוק  ידימלת  "חדוגיא  "דנשת בח רפכ 

םיכרכ49006.  6 תובושת -  םהרבאץבוק  ןב  םולש  ףסוי  "סבישילא , םילשורישת

םירועיש49007. יניינעב  תובושת  יבצץבוק  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "טהאנ , "דעשת מח

.49008' הב ןוחטבו  החמש  ינינעב  תובושת  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

תויתכלה49009. תובושת  השמץבוק  ןב  בד  "ורואיל , םילשוריעשת

ויתורגאו49010. "ם  במרה תובושת  "ם)ץבוק  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  גיצפיל Leipzigירת

ללוכב49011. דומילל  רשקב  תונעמו  תובושת  קחציץבוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח מח

"ח49012. רגה תובושת  והיפמ -  ושקבי  הרות  תובושת  ץבוק 
סחנפיקסביינק םחנמ  "גלביטש , קרבעשת ינב 

ןשוחה49013. טפשמטפשמ.ץבוק  הארוהל  הובג  שרדמ  תיב 
םילשורישוחה

א49014. ונייח -  תיב  ינרות  ןילבולץץבוק  ימכח  "דתבישי  קרבכשת ינב 

םילוליה49015. סחנפשדוק  "גןהכ , דודשאסשת

םיליהת49016. םילוליה -  םהרבאשדוק  ןב  ןולובז  "והנשוש , םילשורינשת

יעבר49017. עטנו  הלרע  םילוליה -  לאפרשדוק  הירא  תרות  "עללוכ  םילשורישת

.49018' הל םילוליה  םייחשדוק  םהרבא  "אןוזניול , םילשורינשת

םילולה49019. דודשדוק  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "טקוטשנייוו , קרוי New Yorkשת וינ 

םילולה49020. המלששדוק  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

םילולה49021. יולהשדוק  קודצ  ןב  םהרבא  "אינענצ , םילשורילשת

םילולה49022. ןולובזשדוק  "והנשוש , םילשורינשת

םילולה49023. יולהשדוק  השמ  ןב  חרפי  "חרטומלרפ , םילשורינשת

םיכרכ49024.  2 םילולה -  ץריהשדוק  ילתפנ  ןב  לאומש  ןרהא  כ"ץ ,
"חןהכה השרו Warsawסרת

לוחו49025. םייחשדוק  "וץישפיל , םילשוריכשת

ונייחב49026. לוחו  ריאמשדוק  "אחוליש , הנבימשת תצובק 



לארשי49027. ריאמשדוק  לארשי  "אלאינפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ49028.  3 לארשי -  ןיטקיטמשדוק  קחצי  ןב  ,רזעיבא  אשראוו

ןוחטבו49029. הנומא  תווצמ  לא ה - ' ןועמשהוק  ןב  קחצי  "אןמפיוק , םילשוריסשת

לא ה'49030. קחציהוק  הדוהי  "דגרבנייטש , תיליעשח ןיעידומ 

הינמרגב49031. םיחרזאה  םייחל  םידוהיה  תסינכ  רקחל  בקעיםיווק  "בירוט , ביבאלשת לת 

ןילבולד49032. רימזוק  תליהק  רפס  הליהקרימזוק -  ביבא1970רפס  לת 

ץינ49033. ' זוק תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקץינזוק -  "לרפס  ביבאשת לת 

הביבסהו49034. הנטוק  רפס  הליהקהנטוק -  "חרפס  ביבאכשת לת 

תועובש49035. רוא -  יביבש  בקעיסרנטוק  "דכ"ץ , םילשורינשת

רוא49036. השמיוק  ןב  ןבואר  "אתוילגרמ , בובלפרת  Lvov

תלהק49037. םיבגשנ -  םירבד  לע  םיותו  השמםיוק  "זיקסרדיס , ןודנול Londonטשת

תוכלה49038. אזיימרגמ , לש ר"א  תיתכלהה  וכרדל  םיוק 
רתיהו יעוררוסיא  "טז"ק , ןגסשת תמר 

תובא49039. השמלוק  ןב  לארשי  "זןיוטיל , הגיר Rigaצרת

םיעורה49040. יריבא  ףסוילוק  ןב  ןתנ  "ל,דנאלדירפ , רת ]? אלסעל

םיכרכ49041.  3 םהרבא -  באזלוק  ןב  םהרבא  "גרגרבסקו , םילשוריעשת

א49042. ךרבא -  םימחרלוק  ןב  םהרבא  "אןהכ , םילשורינשת

ארק49043. רמוא  יכדרמלוק  ןב  דוד  לארשי  הפי , "צתוילגרמ  ףראדנעגאררת

םיכרכ49044.  6 ארק -  רמוא  גילזלוק  קחצי  ןב  םייח  ףסוי  "וארק , כרת

ודוה49045. םירמוא  ,לוק  ןמרקוצ הירכז -  איחי  ןב  םולש 
לאומש ןב  השמ  "בלאינד  דודשאפשת | םילשורי

ןידה49046. םוי  לולא  .חלוק  ףסוי  ןב  ריאי  "חחרפי , קרבסשת ינב 

והילא49047. ףסוילוק  ןב  והילא  "ויתפרצה , םילשורינשת

והילא49048. לאומשלוק  ןב  המלש  "חלבוס , םילשוריצרת

והילא49049. םהרבאלוק  רוו , "זיול  םילשוריעשת

ןוקית49050. ןימלעה  תיב  תוכלהו  תוליפת  והילא -  לוק 
םינברלםירטפנ הארוה  יכרד  "זתבישי  םילשוריעשת

והילא49051. והילאלוק  "בלאומש , קרבסשת ינב 

םיכרכ49052.  2 והילא -  השמלוק  ןב  והילא  - לארשי , "ב נקת
"ז ונרוויל Livornoסקת

םיכרכ49053.  2 והילא -  "א)לוק  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ה,והילא  םילשוריצרת

םיכרכ49054.  2 השדח > - הרודהמ   > והילא השמלוק  ןב  והילא  "ולארשי , םילשוריסשת

םיכרכ49055.  14 םינומא -  םינומאלוק  ירמוש  "התבישי  קרבמשת ינב 

הירא49056. חיכומהלוק  לכימ  לאיחי  ןב  ביל  הירא 
"חהאנלופמ ץרוק Koretsנקת

הירא49057. ףירחלוק  ביל  "והירא  םילשוריכרת

הירא49058. אנכשלוק  םולש  ןב  ביל  הירא  "בןילי , הנליו Vilnaלרת

.49059< השדח הרודהמ   > הירא ןבלוק  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
סחניפ ז

םיכרכ49060.  3 הירא -  ןבלוק  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"דסחניפ ז יולמיש Simleul Silvaסרת



םיכרכ49061.  3 םינהכ - > תכלממ  ןוכמ   > הירא ןבלוק  ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
אעשתסחניפ ז

עמשנ49062. הממדב  היתבלוק  גראב , ןמלז -  המלש  "נדלפננוז , םילשורישת

םיכוב49063. "טלוק  היצנו Veniceמש

םיכוב49064. יכדרמלוק  השמ  "וןמרלק , שעעדפרת

םיכוב49065. "טלוק  היצנו Veniceמש

םיכוב49066. יולהלוק  ןמלז  לאפר  ןב  ךורב  "זתיפי , השרו Warsawנרת

.49067< השדח הרודהמ   > םיכוב יכדרמלוק  ןב  םהרבא  "דיטנאלאג , "דסשת מח

םיכוב49068. השמלוק  ןב  םהרבא  "א]יטנאלג , פש ]( גארפ )

.49069< השדח הרודהמ   > םיכוב דיגמהלוק   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "ואנבודמ השרו Warsawעשת

יכב49070. ןישוטורקלוק  .ב  " רת .תוניק  Krotoschin.תוליפת 

ייכב49071. השמלוק  ןב  ןויצ  - ןב "הטאטשנזייא , קרוי New Yorkצרת וינ 

ייכב49072. השמלוק  ןב  םימחר  "זסירכוב , ונרוויל Livornoנרת

םיכרכ49073.  2 יול -  ןב  והילאלוק  ןב  לאפר  "גיולה , סשת

םיכרכ49074.  21 ךינב -  קחצילוק  תסנכ  תבישי  יכינח  תליהק 
"אהרדח הרדחעשת

קסירב49075. - לוק  יולה השמ  ןב  ןרהא  קיציבולוס ,
יולה ןרהא  ןב  בד  ףסוי  "דקיצייבולוס , םילשורישח

םיכרכ49076.  6 עמשנ -  "א  מרב היעשילוק  םייח  "ארעמיווש , עשת

המרב49077. םייחלוק  ןב  בקעי  "החמצ , ץירוקמקת

המרב49078. םייחלוק  ןב  םהרבא  "וגרבנפוה , הנליו Vilnaסרת

המרב49079. איורדמלוק  םהרבא  ןב  לכימ  "הלאיחי  הנליו Vilnaסקת

המרב49080. המלשלוק  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ג א49081. המרב -  לארשילוק  לחי  תבישי  "בידימלת  הפיחלשת

.4908210 המרב -  ןלוגהלוק  תבישי  "בןולע  ןיפסחנשת

עמשנ49083. המרב  באזלוק  ןב  יכדרמ  לארשי  גנאלקנוט ,
"הףסוי השרו Warsawלרת

עמשנ49084. המרב  ןורכזלוק  "גץבוק  תיליעעשת ןיעידומ 

לודג49085. המלשלוק  ןב  השמ  ביבח , "זןבא  םילשוריסרת

.49086< השדח הרודהמ   > לודג המלשלוק  ןב  השמ  ביבח , "חןבא  םילשורינשת

םירבד49087. לארשילוק  "טרעגנוא , סשת

דוד49088. ןושרגלוק  ןב  היחתפ  דוד  "כקוטשנייוו , םילשורישת

דוד49089. םחנמלוק  השמ  ןב  דוד  "דרלאז , ,נרת בובל

אניינת49090. דוד  ןושרגלוק  ןב  היחתפ  דוד  "זקוטשנייוו , םילשורילשת

ידוד49091. לדנמלוק  םחנמ  ןב  עשוהי  ץיבשונייב ,
"איולה השרו Warsawסרת

ידוד49092. היראלוק  סחניפ  ןב  דוד  "הירא , בוקרטויפ Piotrkowצרת

ידוד49093. היראלוק  דוד  ןב  םייח  "גץישפיל , םילשורינשת

רדסה49094. ליל  תוכלה  ידוד -  השמלוק  ןב  דוד  "הןייטשנייפ , משת

ידוד49095. לאינדלוק  דוד  "דןהכה , םילשורישח



ידוד49096. ותאבאלוק  ןב  דוד  "חןהכ , הבר Djerbaישת ג'

יל49097. יחתפ  ידוד -  םשלוק  "טםוליעב  "דעשת מח

ידוד49098. דודלוק  "גןושש , םילשוריסשת

םיכרכ49099.  14 ידוד -  יולהלוק  שיבייל  הדוהי  ןב  דוד  "בדנארפ , ןודנולעשת

קפוד49100. ידוד  השמלוק  "נןייטשנרב , קרבשת ינב 

קפוד49101. ידוד  רדנסלוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"בקחצי קרבסשת ינב 

יל49102. יחתפ  ידוד  "מלוק  "דשח "דשח מח

ידוד49103. תריש  ידוד , הנע  ידוד , ותאבאלוק  ןב  דוד  - ןהכ , "ח ישת
"ד הבר Djerbaנשת ג'

רפושו49104. הנשה  שאר  הממד -  "םלוק  אר "חןהכה , םילשוריסשת

הקד49105. הממד  הקדלוק  הממד  "זלוק  םילשורינשת

הקד49106. הממד  השמלוק  ןב  םייח  חנ  "הןיוול , בוקרטויפ Piotrkowסרת

חכב49107. המלשלוק ה ' ןב  םיסנ  "טןייד , קרבנשת ינב 

חכב49108. םייחלוק ה ' דטפולק , '' מח

םיכרכ49109.  2 םייחה -  בקעילוק  ןב  םייח  'י , "בגאלאפ םילשוריעשת

םיכרכ49110.  3 רצחה -  ןהכהלוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "פץיבוניבר , קרבשת ינב 

םיכרכ49111.  6 תידרחה -  תודהיה  תידרחהלוק  תודהיה  "זלוק  םילשורימשת

םיכרכ49112.  2 הבישיה -  תובישילוק  ינב  "בןואטב  םילשורילשת

םיכרכ49113.  2 הבישיה -  זלעטלוק  תבישי  "זידימלת  ויהואכשת

רשבמה49114. רתלאלוק  הנוכמה  ןימינב  השמ  יאקרב ,
לאירבג חנ  "ג,ןב  פרת ], םילשורי

םיכרכ49115.  2 האובנה -  )לוק  ריזנה  ) דוד "לןהכ , םילשורישת

סומלוקה49116. היראלוק  ןרהא  ןב  םהרבא  "אץיבונמלק , םילשוריסשת

ארוקה49117. יזנכשאלוק  יולה  רשא  ןב  "גוהילא  בוקרק Cracowסש

םיכרכ49118.  2 ארוקה -  םייחלוק  ןב  יכדרמ  דוד  "גןייפניבור , בושטידרב Berdichevערת

.49119< םירדנ לע  םישרפמ  ץבוקו   > "ז מרה רבלוק  רכששי  ןב  באז  "ביכדרמ  קונס Sanokערת

"ז49120. מרה המלשלוק  ןב  באז  יכדרמ  לאטנזור ,
"דלאירבג השרו Warsawסרת

.49121< השדח הרודהמ   > "ז מרה יכדרמלוק  ןב  השמ  "דתוכז , םילשורינשת

םיכרכ49122.  5 "ז -  מרה יכדרמלוק  ןב  השמ  "טתוכז , םדרטשמאעת
Amsterdam

השרפהו49123. המרה  הדוהילוק  השמ  ןב  ןועמש  "וקאלופ , ץו Vacערת

םיכרכ49124.  53 תבשה -  יתגלפמלוק  לע  "בןואטב  םילשורילשת

רפושה49125. לאפרלוק  ןב  ןושמש  "בשריה , ,פרת זדול

רותה49126. ןהכהלוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

רותה49127. יולהלוק  אביקע  ןב  באז  הנוי  "זטרפלאה , הינתננשת

רותה49128. עשוהילוק  ןב  הנוי  "בוהילא  הנליו Vilnaנרת

רותה49129. העושילוק  "דחרז , םילשורילשת

רותה49130. המלשלוק  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 



םיכרכ49131.  2 רותה -  בולקשמלוק  ןימינב  ןב  ללה  "דןילביר , קרבנשת ינב 

םיכרכ49132.  2 רותה -  יולהלוק  ביל  הדוהי  גלשא ,

עמשנ49133. רותה  היעשילוק  םייח  "חרעמיווש , סשת

וניצראב49134. עמשנ  רותה  םהרבאלוק  תב  לזמ  "היזנכשא , קרבסשת ינב 

ונצראב49135. עמשנ  רותה  והילאלוק  ןב  לישה  עשוהי  "חתוילגרמ , הנליו Vilnaמרת

הכונח49136. הרותה -  הרותלוק  לוק  תבישי  "הינבר  םילשורינשת

םיכרכ49137.  95 הרותה -  "טץבוקלוק  ןודנוללשת

םיכרכ49138.  3 הרותה -  הרותלוק  לוק  "גתבישי  םילשוריסשת

הנחתה49139. .הלוק  " לרת .תוינעת  .תוחילס  .תוליפת 
"הונרוויל ונרוויל Livornoלרת

הליפתה49140. הליפתהלוק  "חלוק  סשת

הנשה49141. שאר  רואו -  )לוק  ריזנה  ) דוד "זןהכ , םילשורימשת

םיכרכ49142.  2 הרמז -  השמלוק  ןב  ףסוי  "חופאנכ , םילשוריסשת

ץראה49143. תרמז  לאיתוקילוק  ףסוי  "גיתרפא , םילשוריסשת

אתוודח49144. לארשילוק  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

.49145< ןורדבש םולש  ר '  > בצוח בצוחלוק  "טלוק  םילשורינשת

ליח49146. ןהכהלוק  יול  ףסוי  "בןייטשנצכ , משת

א49147. הפיח -  ןמדלוק  ימידבא  הארוהל ע"ש ר ' "ד  מהיב
"טהפיח הפיחכשת

תודומח49148. לאינדלוק  יח , "דלא  םילשוריעשת

ןתח49149. היננחלוק  - לגסה , "ד שח

הדגאבו49150. הכלהב  ןיאושינ  הלכ -  לוקו  ןתח  "הטקללוק  םילשורינשת

הלכ49151. לוקו  ןתח  ןועמשלוק  "דןהכ , םילשורישח

הדואי49152. השמלוק  ןב  הדוהי  םייח  "בלארשי , יקינולש Salonikaצקת

רשבי49153. המלשלוק  ןב  ןנחוי  "וםיובשריק , השרו Warsawלרת

אדוהי49154. היעמשלוק  ןב  הדוהי  דדלפנירג , '' םילשורימשת

אדוהי49155. ןיבאלזמלוק  רזעילא  ןב  ביל  "זהדוהי  בופזוי Jozefowפקת

.49156< השדח הרודהמ   > אדוהי היעמשלוק  ןב  הדוהי  "חדלפנירג , םילשורינשת

הדוהי49157. קחצילוק  ןב  הדוהי  "גשאייע  ונרוויל Livornoנקת

הדוהי49158. ןהכהלוק  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "זבאראט , ריהק Cairoצרת

הדוהי49159. השמלוק  ןב  ביל  הדוהי  "זלגס , בוסרת ' צידרב

הדוהי49160. אפורלוק  ףסוי  ןב  ביל  גרפ Pragueת"אהדוהי 

הדוהי49161. בונאימלוק  ןב ש  ביל  "והדוהי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

הדוהי49162. ןבלוק  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש "דםייח  ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

הדוהי49163. לאומשלוק  ןב  ביל  הדוהי  בוראזאל ,
קיזיא "אקחצי  קרוי New Yorkערת וינ 

הדוהי49164. בקעילוק  ןב  הירא  הדוהי  "ובולרפ , קרוי New Yorkשת וינ 

הדוהי49165. חבשלוק  ןב  שביל  הדוהי  "הןירפלייה , בובלנרת  Lvov

הדוהי49166. לאקזחילוק  םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  "זךייר , הבלסיטרב Bratislavaמרת

הדוהי49167. לאיחילוק  ןב  ביל  הדוהי  "בןייטשניבור , הבלסיטרב Bratislavaפרת



הדוהי49168. לואשלוק  ןב  הדוהי  "ההקדצ , םילשורינשת

הדוהי49169. סחנפלוק  ןב  הירא  הדוהי  "אןיילק , םילשורילשת

הדוהי49170. שריהלוק  יבצ  ןב  ביל  הדוהי  "זרשילאק , השרו Warsawלרת

הדוהי49171. והילאלוק  ןב  הדוהי  ןאנאד , "טןבא  םילשוריסשת

הדוהי49172. לארשילוק  ןב  בוד  הדוהי  "דיראכ , כרת

א49173. הדוהי -  ףולכמלוק  ןב  הדוהי  "מתירטש , קרבשת ינב 

הדוהי49174. הדוהילוק  "גשורה , דודשאסשת

הדוהי49175. הדוהילוק  לאיתוקי  "וסיוו , הפיחלשת

הדוהי49176. קחצילוק  ןושרג  ןב  הדוהי  "ןינושרג , םילשורישת

הדוהי49177. דודלוק  ןב  הדוהי  "ט,סוסק , ישת ], הלופע )

הדוהי49178. ןהכהלוק  והיעשי  ןב  הדוהי  "זןיבור , ,צרת טסעפאדוב

םיכרכ49179.  5 הדוהי -  ץישטנוללוק  שיא  גילז  אנינח  ןב  "טהדוהי  םדרטשמאפת
Amsterdam

םיכרכ49180.  2 הדוהי -  ריאמלוק  בקעי  ןב  הדוהי  "גכ"ץ , םילשורילשת

םיכרכ49181.  3 הדוהי -  שריהלוק  יבצ  ןב  הדוהי  - ןיבאל , "ג פרת
"ז ןימד Frankפרת טרופקנרפ 

.49182( הדוהי תחנמ  ךותמ   ) הדוהי יולהלוק  ףסוי  ןב  ביל  "חהדוהי  בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ49183.  3 םיבתכה -  לעב  הדוהי  באזלוק  הדוהי  "דץיבוביל , קרבשח ינב 

עשוהי49184. ןבוארלוק  ןב  "בעשוהי  אטשוק Istanbulצת

םירבשו49185. העורת  תללי  הליהקלוק  "א.הסיל  ואלסרב Breslauנקת

בקעי49186. והילאלוק  ןב  בקעי  "ויקסבוקטוג , ביבא Tel Avivשת לת 

.49187< רודיס  > בקעי בוקרטיפלוק  .ט  " נרת .ך  " "טנת בוקרטויפ Piotrkowנרת

בקעי49188. רימזיאמלוק  בקעי  "כלואש , רימזיא Izmirקת

בקעי49189. לארשילוק  ןב  םלושמ  בקעי  - גרובצניג , "ה צרת
"ו צרת

בקעי49190. גרבמללוק  .ט  " ירת .רודיס  "ט.תוליפת  בובל Lvovירת

םידעומו49191. הרות  בקעי -  ןמלזלוק  ןב  בקעי  "אקורד , םילשוריסשת

בקעי49192. המלשלוק  ןב  בקעי  "בחקר , ונרוויל Livornoירת

בקעי49193. ביללוק  הדוהי  ןב  בקעי  "אןירפיש , םילשורימשת

בקעי49194. והילאלוק  ןב  בקעי  "דםייהנזור , ביבא Tel Avivישת לת 

הכוס א49195. בקעי -  ןמלזלוק  המלש  ןב  לאיחי  בקעי  "גרשיפ , קרבנשת ינב 

בקעי49196. טסוחלוק  הרות  ישודיח  "חץבוק  םילשורימשת

תוליגמ49197. שמח  השדח - > הרודהמ   > בקעי דיגמהלוק   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( "ואנבודמ םילשוריעשת

בקעי49198. ,לוק  רורצ בקעי -  ירוח , ריאמ -  זוזאמ ,
"גקחצי קרבעשת ינב 

בקעי49199. בקעילוק  רזעילא  "וץטינזיור , כשת

בקעי49200. בקעילוק  ןורכזב  תידרחה  הליהקה  "וןואטב  בקעימשת ןורכז 

בקעי49201. םינולעלוק  "פץבוק  הלופעשת

םיכרכ49202.  2 בקעי -  יבצלוק  ןב  לפוק  בקעי  "חתילגרמ , םדרטשמאסת
Amsterdam



םיכרכ49203.  4 בקעי -  דיגמהלוק   ) באז ןב  בקעי  ץנארק ,
( ,]אנבודמ "ה כרת ], אשראוו

םיכרכ49204.  2 בקעי -  יכדרמלוק  ןב  בקעי  "ויזנכש , םילשוריעשת

םיכרכ49205.  2 בקעי -  לאיתוקילוק  ןב  בקעי  "דוגודריב , ןודנול Londonרת

םיכרכ49206.  2 בקעי -  הטיולסלוק  .ד  " סקת .רודיס  "ד.תוליפת  הטיולס Slavutaסקת

םיכרכ49207.  2 בקעי -  ךורבלוק  קחצי  ןב  םייח  בקעי  רפוס ,
"עוהילא םילשורירת

םיכרכ49208.  3 אפאפ > -  > בקעי ינרותלוק  "זץבוק  םילשורילשת

םיכרכ49209.  5 בקעי -  ףסוילוק  בקעי  וניבר  תבישי  "גידימלת  לשת

םיכרכ49210.  7 בקעי -  בקעילוק  תואנ  "גתודסומ  קרבנשת ינב 

םיכרכ49211.  5 בקעי -  בקעילוק  רזעילא  "זץטיניזור , קרבמשת ינב 

םיכרכ49212.  2 בקעי -  םהרבאלוק  ןב  בקעי  "דקורז , ןולוחעשת

םיכרכ49213.  2 בקעי -  םימחרלוק  ןב  םהרבא  "ד,ןתיב , צרת ], הבר ג'

קחצי49214. בקעילוק  ןב  םייח  קחצי  "גרודגיבא , Drogobychצרת ץיבוהורד '

םיכרכ49215.  11 םילשורי -  "גץבוקלוק  ישת

םיכרכ49216.  4 םילשורי -  םילשורילוק  לוק  שרדמ  "טתיב  םילשורינשת

העושי49217. הנוילוק  "וםימואת , בובלטרת  Lvov

םיכרכ49218.  4 לארשי -  לארשילוק  תדוגא  יריעצ  תורדתסה 
"אםילשוריב םילשוריפרת

םיכרכ49219.  2 תונזחל -  היגולתנא  לארשי  רזעילאלוק  ןב  ןועמש  ריאמ  "דירושג , םילשוריכשת

הלכ49220. ביללוק  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' ןודנול Londonצופאש

הדות49221. םיאיבמ  הכלהללוק  הובגה  שרדמה  תיב 
"דתובשיתהב םילשורישח

"ר49222. שבמ ביללוק  ריאמ  ןב  יבצ  ןועמש  "גץיוורוה , םילשוריפרת

רשבמ49223. רשאלוק  ןב  םירפא  םייח  "בקישטייז , םילשורימשת

רשבמ49224. אשראוומלוק  הימחנ  ןב  "אלאנתנ  השרו Warsawמרת

רשבמ49225. ןועמשלוק  ןב  ןבואר  דוד , "בןב  ןולקשאלשת

רשבמ49226. ןרהאלוק  השמ  "דןייטש , םילשוריישת

רשבמ49227. ינרותלוק  "זץבוק  תיליעסשת ןיעידומ 

רשבמ49228. המלשלוק  "גקסירב , טספדוב Budapestשת

רשבמ49229. בקעילוק  לאלצב  ןב  השמ  "בןייטשפא , ביבאשת לת 

רשבמ49230. שריהלוק  יבצ  ןב  בקעי  "טןאמפייר , ,ירת גארפ

רשבמ49231. ןהכהלוק  יכדרמ  והילא  "גהאזמ , שת

רשבמ49232. ףסוילוק  בקעי  "אאפור , ןורשהעשת תמר 

רשבמ49233. יחלוק  המלש  ןב  הדוהי  "דיעלקלא , (Leipzig)שח

םיכרכ49234.  2 השדח > - הרודהמ   > רשבמ החסישרפמלוק  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "דהחמש  שח

םיכרכ49235.  2 רשבמ -  המלשלוק  ןב  השמ  - ויליזור , "ח סרת
"ח םילשורינשת

םיכרכ49236.  2 רשבמ -  ןועמשלוק  ןב  םלושמ  - הטאר , "ו טשת
"ב םילשוריכשת

םיכרכ49237.  2 רשבמ -  םהרבאלוק  "הןושש , היצנו Veniceסש



םיכרכ49238.  2 "ק > - הומ  > רשבמ ןועמשלוק  ןב  םלושמ  "פהטאר , םילשורישת

תמא49239. תרותו  רשבמ  יולהלוק  ךלמילא  טידנב  "טסורג , Drogobychנרת ץיבוהורד '

לכיהמ49240. גרובשרפלוק  "דתבישי  םילשורישח

לכיהמ49241. לואשלוק  תעבג  הרות  ינב  םילשוריתליהק 

םיכרכ49242.  13 לכיהמ -  ינרותלוק  "הץבוק  םילשורינשת

םיכרכ49243.  9 ןיקלאו > -  > לכיהמ "הץבוקלוק  םילשוריסשת

רסומ49244. ןהכהלוק  ןושמש  בקעי  ןב  ןושמש  "הןודומ , בובל Lvovרת

א-ב49245. תדה -  יקיזחמ  "חץבוקלוק  שזולקפרת

םיכרכ49246.  5 תדה -  יקיזחמ  תודיסחהולוק  הרותה  חורב  יכוניח  "חןוחרי  םילשורילשת

םיכרכ49247.  3 תדה -  יקיזחמ  תדהלוק  יקיזחמ  "גתרבח  בוקרק Cracowערת

םחנמ49248. ןמלקלוק  "ברלדא , קרבעשת ינב 

םיכרכ49249.  13 בילאק > -  > םחנמ לאיחילוק  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דבואט , "צלשת לשאר

תולהצמ49250. ללהלוק  "בקסירב , םילשורינשת

תולהצמ49251. עשוהילוק  והילא  "גלצרוא , "דסשת מח

תולהצמ49252. האללוק  תרטעו  יול  תיב  ללוכ 

םינתח49253. תולהצמ  והילאלוק  ןב  השמ  המלש  "וראמע , םילשוריסשת

ןויצמ49254. בקעילוק  ןב  יכדרמ  הירא  ץיבוניבר ,
"ץןרהא םילשורירת

ןויצמ49255. "ללוק  צז ןמיירפ  ןויצ  ןב  יבר  לע  "וםידפסה  םילשורינשת

ןויצ49256. ירמא  ןויצמ -  לוק 
ןרהא ןב  םייח  ןויצ  - ןב טיורקדליש ,

ןויצ ןב  יבר  לע  םידפסה  השמ - 
ןמיירפ

"ו םילשורינשת

יכדרמ49257. יכדרמלוק  ןב  השמ  לאוי  "זרטניפ , כשת

השמ49258. לאינדלוק  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"טהדוהי הבר Djerbaישת ג'

השמ49259. ןבלוק  םוחנ  השמ  יקסוועשטאכאס ,
ןבואר "בוהיעשי  עשת

יהנ49260. םרמעלוק  ןב  המלש  קחצי  "סיולב , םילשורירת

יהנ49261. ?לוק  ריאמ ןב  ביל  הדוהי  "עןודרוג , םילשורירת

יהנ49262. ןועמשלוק  ןב  קחצי  "הרניוו , הבלסיטרבכרת  Bratislava

יהנ49263. לדנמלוק  םחנמ  ןב  ףסוי  "טאדנאל , הלשימרפ Przemyslלרת

יהנ49264. לאומשלוק  ןב  לאקזחי  המלש  "ל , "זגס הנליו Vilnaנרת

יהנ49265. יולהלוק  ןאמפיל  ןב  םהרבא  "חףרודנרצ , םדרטשמאעקת
Amsterdam

יהנ49266. היסוזלוק  "הסדיימאח , הלשימרפ Przemyslנרת

יקסני49267. ' צוקיט הנוי  לאפר  "ר  ומ לע  םידפסה  יהנ -  "נםידפסהלוק  םחורישת

םיכרכ49268.  2 שטיבערט - > םוחנ  ר '  > יהנ םידסחלוק  ילמוג  אשידק  הרבח  "ב.גארפ  גרפ Pragueרת

"ל49269. צז יקסרבופ  דוד  לע ר ' םידפסה  המירא -  יהנ  "טםידפסהלוק  קרבנשת ינב 

םירורמת49270. יכב  יהנ  היעשילוק  ןב  רטלא  םייח  "וריורבריב , ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

רמ49271. דפסמו  יהנ  םולשלוק  לואש  ןב  ילתפנ  ץיבורוטקוד ,
"דיולה הסדוא Odessaסרת



ילתפנ49272. ילתפנלוק  "בגרבדלוג , השרו Warsawצרת

רפוס49273. לשיפלוק  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  - רפוס , "א מרת
"ב מרת

םיכרכ49274.  3 השדח > - הרודהמ   > רפוס לשיפלוק  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "גרפוס , עשת

תואוקמ49275. תורהנ -  יכבנו  רפוס  - לוק  לשיפ םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  רפוס ,
ןושמש ןב  ןאמסוז  רזעילא  "וןמטלא , נשת

םירפוס49276. החמשלוק  םהרבא  ןב  ףסוי  םולש  "גןיילק , טספדוב Budapestפרת

.49277< ףסוי "ע  רגה יטוקיל   > יניס לארשילוק  בקעי  'ל , "אגרבא םילשורילשח

.49278<65  > יניס ו ז לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49279<67  > יניס ו ח לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49280<70  > יניס ו י לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49281<66  > יניס ו ז לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49282<24  > יניס ג ב לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49283<61  > יניס ו ב לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49284<68  > יניס ו ט לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49285<59  - 58  > בי אי -  יניס ה  לארשילוק  בקעי  'ל , "וגרבא םילשוריכשת

.49286<69  > יניס ו י לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

.49287<60  > יניס ו ג לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

םיכרכ49288.  37 יניס -  לארשילוק  בקעי  'ל , "בגרבא םילשוריכשת

םיכרכ49289.  2 < - 63  > יניס ו ד לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

םיכרכ49290.  2 < - 62  > יניס ג ו לארשילוק  בקעי  'ל , "זגרבא םילשוריכשת

בגע49291. לאפרלוק  השמ  ןב  ךורב  םהרבא  "וונריפיפ , ,רת ונרוויל

יבצ49292. יכדרמלוק  םייח  ןב  יבצ  "לרטכש , ביבאשת לת 

םיכרכ49293.  9 יבצ -  ןנחלאלוק  קחצי  ונבר  "טתבישי  נשת

הלהצ49294. יולהלוק  לאומש  ןב  קודצ  "הץיוורוה , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ךיפוצ49295. קחצילוק  ןושרג  ןב  הדוהי  "מינושרג , םילשורישת

ךיפוצ49296. המלשלוק  עשוהי  "דזיורג , סשת

םיכרכ49297.  3 ךיפוצ -  רשאלוק  ןב  םירפא  םייח  "וקישטייז , םילשורילשת

םיכרכ49298.  2 ךיפוצ -  ןהכהלוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "עקוק , הירבטשת

םיעורה49299. תקעצ  והילאלוק  יגיג , "הןב  סינות Tunisערת

לארשי49300. להק  לארשילוק  "אתדוגא  םילשוריפרת

בקעי49301. לוק  יכדרמלוק  ןב  בקעי  "ברגרובמה , גרפ Pragueסקת

ארוק49302. ףסוילוק  ןב  בוד  לאכימ  םייח  "טלדנאמסייו , םילשוריכשת

ארוק49303. דודלוק  ןב  קחצי  לאפר  "ן,לארשי , רת םילשורי[

ארוק49304. אביקעלוק  ןב  םרמע  "הרשיפ , שקאפסרת

םילשורי ת"ו49305. יבשוי  לארשי  ינב  וניחאל  ארוק  לארשילוק  ץראב  םירומה  "ה,תורדתסה  ערת םילשורי[

םינמיתה49306. וניחאל  ארוק  ילוק  "דףאדנ , םילשוריערת

םיקידצה49307. תוחור  ןסינלוק  ןב  רואיל  "וזורנשור , "דסשת מח

המלש49308. תרטע  לחר -  המלשלוק  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבנשת ינב 



הניר49309. םשלוק  "בםוליעב  "דפשת מח

הריש49310. קרפ  הניר -  ףסוילוק  "טהנידמ , דודשאעשת

הניר49311. ףסוילוק  ןב  ריאמ  "זרעפייל , תילעעשת רתיב 

םיקידצ49312. ילהאב  העושיו  הניר  חספלוק  ןייטשדלוג ,

הנר49313. השמלוק  ןב  ןויצ  - ןב קחצי  אריפש ,
"גםלושמ קצולס SlutsKערת

הנר49314. והיעשילוק  ןב  ריאמ  ץירטסיב , - "טןהכ ,ירת ןעיוו

םיכרכ49315.  3 הנר -  השמלוק  ןב  ןתנ  "בגרעבשריה , דווקילעשת

העושיו49316. הנר  העושילוק  "גידאבע , ונרוויל Livornoירת

לודג49317. שער  קחצילוק  ןב  לאיתוקי  "זסייוו , סריא Buenosצרת סונאוב 

לאפר49318. "חץבוקלוק  קרבסשת ינב 

בקעי49319. תיראש  יבהואלוק  "ס  נכהבב תושקבה  יבבוח  גוח 
ןויצ

רפוש49320. ריאמלוק  והיעשי  ןב  והילדג  "צןוטסרבליס , סיאול St. Louisרת .טס 

רפוש49321. לאומשלוק  "אונדילוט , םילשורימשת

דאמ49322. קזח  רפוש  לבייפלוק  אגרש  ןב  לאירוא  "הןייטשנירג , "דעשת מח

לאומש49323. יכדרמלוק  ןב  לאומש  "זיטרופנוק , יקינולש Salonikaמקת

החמש49324. ןושרגלוק  ןב  החמש  "בטרופאפר , ןודנולנשת

החמש49325. החמשלוק  "בלוק  סשת

החמש49326. באזלוק  ןימינב  ןב  םנוב  החמש  ץלוקשימ Miskolcת"שראיורב ,

החמש49327. םהרבאלוק  ןב  ןועמש  "היראריח , ביבאסשת לת 

.49328< הרוסמה הרודהמ   > החמש החסישרפמלוק  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "ההחמש  םילשוריסשת

החמש49329. םייחלוק  לארשי  "ושטיוד , קרבכשת ינב 

.49330< השדח הרודהמ   > החמש החסישרפמלוק  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "חהחמש  םילשוריעשת

החמש49331. יבצלוק  ןב  החמש  "ג,ץיבורטלפ , ערת ], םלשורי

החמש49332. םנובלוק  החמש  "טךבריוא , "דעשת מח

םיכרכ49333.  3 החמש -  החסישרפמלוק  שריה  יבצ  ןב  םנוב  "והחמש  קרוי New Yorkטשת וינ 

םיכרכ49334.  6 החמש -  היראלוק  םייח  ןב  הנוי  החמש  - ןילוה , "ד פרת
"ז Clujפרת זולק '

הלכלו49335. ןתחל  החמש  ןרואלוק  "זתירזנ , עבשעשת ראב 

הטוס49336. ןועמש -  םהרבאלוק  "דןומיימ , "דשח מח

ןושש49337. השמלוק  יכדרמ  "טןושש , ונרוויל Livornoירת

םידעומ49338. ןושש -  בקעילוק  ןב  ןושש  "דירינפ , קרבסשת ינב 

.49339< בתכה ןוכמ   > ןושש השמלוק  יכדרמ  "דןושש , םילשורימשת

ןושש49340. םיטויפלוק  "ו,.תוליפת  טשת ], םילשורי

שוריפו49341. "ע  בארה שוריפ  םע  רתסא  תליגמ   > ןושש לוק 
םיכרכ  2 םתוח - > בקעייחותפ  ןב  לאפר  , ,ת"רלאטנטשריפ ןישאטארק

החמש49342. לוקו  ןושש  החמשלוק  לוקו  ןושש  לוק 

הדות49343. קחצילוק  ןב  ךורב  "כןהכ , קרוי New Yorkשת וינ 

הדות49344. ןהכהלוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "הקוק , הירבטסשת

הדות49345. םלושמלוק  םייח  "זרדיו , "דעשת מח



םיכרכ49346.  6 הדות -  ךדואלוק  םלועל  "פןוגרא  "דשת מח

תורבוח ו-ח>49347.  > דכ הרות  הרותלוק  "ללוק  םילשורישת

.49348< בי ד- תורבוח א ,  > גכ הרות  הרותלוק  "טלוק  םילשוריכשת

.49349< בי ט- תורבוח ג-ה ,  > דכ הרות  הרותלוק  "ללוק  םילשורישת

ש"ס)49350.  - ) הרות ןהכהלוק  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

תורבוח א-ב>49351.  > דכ הרות  הרותלוק  "ללוק  םילשורישת

א49352. הרות -  קחצילוק  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "חגרבנזור , השראווסרת

הרות49353. אינטירבבלוק  םינברה  "זללוכ  ,שת דעהסטייג

הרות49354. תבישילוק  לש  םיכמסמו  תונומת  ףסאמ 
היתורודל הרות  "ולוק  םילשוריסשת

םיכרכ49355.  27 הרות -  הרותלוק  "זלוק  םילשורישת

םיכרכ49356.  13 הנשי > - הרדס   > הרות הרותלוק  "צלוק  םילשורירת

םיכרכ49357.  10 הרות -  ינרותלוק  "וףסאמ  ץנאיבאפפרת

םיכרכ49358.  2 הרות -  ןוילעלוק  שרדמ  תיב  "זידימלת  יסנומכשת

םיכרכ49359.  6 הרות -  "ילוק  ערגה ןרמ  לש  - ותרותב  "ג סשת

הנחט49360. לוק  הנחת  היעשילוק  ןב  השמ  םייח  לאפר  םיאנ , - ןב  "ב ערת
"ג םילשוריערת

העורת49361. יבצלוק  דוד  ןב  םוחנ  "ףשא , בוקרטויפ Piotrkowרת

םילשורי49362. לש  םילשוריהלוק  ןינב  "הןרק  םילשוריפרת

אלאק49363. שידיי  ראי  טרעדנוהפניפ  ולוק  רפס  הליהקולוק -  "טרפס  "דישת מח

והילא49364. לש  םהרבאולוק  ןב  השמ  לארשי  ןיקצורוס ,
"טקחצי עשת

םיכרכ49365.  5 ירזוכה -  לש  השמולוק  ןב  דוד  לואש  וק , ' "הצוב בקעיעשת בכוכ 

בקעי49366. לש  המלשולוק  ןב  בקעי  - חקר , "ג נרת
"ד ונרוויל Livornoנרת

דודל49367. רוניכ  קוספ -  לש  הדוהיולוק  דוד  וק , ' צוב דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

גרובנזאלק49368. רב -  ' הליהקזולוק "חרפס  ביבאכשת לת 

הליהקהימולוק49369. "דרפס  ביבאשח לת 

ןעידוטש49370. עשיפאסאליפ  ןהכהרוטלוק  הירכז  ןב  יבצ  באז  "גןיילק , סריא Buenosשת סונאוב 

םיכרכ49371.  2 בקעי -  קיזיאילוק  קחצי  ןב  "גריאמ  ,סקת גרובמה

"םסומלוק49372. תס תרמשמ  "חלוק  "דמשת מח

םיכרכ49373.  125 ינרותסומלוק -  "בףסומ  םילשוריסשת

בלה49374. היראסומלוק  ןרהא  ןב  םהרבא  "וץיבונמלק , םילשורינשת

ףסוי49375. ףסויסומלוק  "גסוקרוק , םילשוריעשת

ןיקיזנ א49376. םירפוס -  לש  יבצןלוק  ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  םילשורימשת

םירפוס49377. לש  יבצןלוק  "נןאדיע , םילשורישת

הליהקאנלוק49378. "ברפס  ביבאלשת לת 

ץראב49379. ךלהתה  םהרבאםוק  "דןמשירפ , םילשוריסשת

ץראב49380. ךלהתה  יולהםוק  יבצ  יכדרמ  "הןויצ , םימודאעשת הלעמ 

םויה49381. הז  יכ  ןרהאםוק  - ןמדירפ , "ח הנביבעשת םרכ 



הנוי49382. רפס  הונינ -  לא  ךל  תירונםוק  רוד , - םילשורידעשתלאג

םירהה49383. תא  ביר  םוק 
םהרבא ןב  םירפא  םייח  השמ  ךולב ,

"טאבא שת

הלענו49384. הדוהיומוק  ביבש , םיכרוע : לארשי -  "גןזור , תובשסשת ןולא 

ירוא49385. גילזימוק  רשא  היעשי  "אתוילגרמ , םילשורילשת

ירוא49386. המלשימוק  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

ירוא49387. לאיחיימוק  לאירזע  ןב  לאומש  "אןיבור , ץיבולהימ Michalovceצרת

ירוא49388. ןושמשימוק  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

ו49389. ירוא -  תויממוקימוק  "ותעונת  םילשוריסשת

הלילב49390. ינור  ףסויימוק  "טהרדב , קרבנשת ינב 

ינר49391. גילזימוק  רשא  היעשי  - תוילגרמ , "ט ישת
"כ םילשורישת

וניצראל49392. לאקזחיתויממוק  ןב  השמ  "טלאירוצ , "דסשת מח

םיכרכ49393.  2 יראה -  היראץמוק  בקעי  "זסקשפ , םילשוריעשת

הלחה49394. דודץמוק  בקעי  "טךלוא , קרבנשת ינב 

החנמה49395. ןהכהץמוק  בקעי  ןב  קודצ  "טץיבוניבר , ןילבולצרת

.49396< הכרב רה  תרודהמ   > החנמה ןהכהץמוק  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , הכרבסשת רה 

תוחנמ49397. החנמה -  יבצץמוק  יול  ןב  רזעילא  םהרבא  "הסירופ , תילעעשת ןיעדומ 

םיכרכ49398.  2 החנמה -  השמץמוק  ןב  ביל  הירא  "בץניצ , "דנקת מח

םיכרכ49399.  12 המלשסירדנוק -  ןב  דוד  "הקודצ , תילעעשת ןיעדומ 

תיעיבש49400. יפסוא  קיזייאסרטונוק  קחצי  ןב  לאקזחי  "דהטאר , שח

םיכרכ49401.  2 תואדוהו -  תוכרב  יבצסורטנוק  לאומש  ןב  ריאמ  ףסוי  "הסייוו , הרמ Satu Mareצרת וטס 

.49402< ןמאנ חור   > תומשה לאומשסירטנוק  ןב  םהרבא  םייח  "גהדנארימ , יקינולש Salonikaסקת

הטימשה49403. באזסירטנוק  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "טבדיר םילשוריסרת

םולש49404. הז  היהו  םולשסירטנוק  "אןמדירפ , קרבמשת ינב 

הנותחה49405. תבש  ןינע  לע  בקעיסירטנוק  ןב  רזעילא  "זוניפוס , םילשוריסשת

תועיצמ49406. ולא  רשא -  ינמשמ  םוחנסרטנוק -  ןוזח  "זתבישי  קרבעשת ינב 

םילשורי49407. םוי  לע  יולהסרטנוק -  בקעי  "דץיברוה , "דשח מח

החמש49408. בל  ירשיל  החמשסרטנוק -  "הןהכ , קרבסשת ינב 

םיכודישב49409. ערה  ןושלמ  תוריהז  יבצסרטנוק -  ןב  השמ  "אשמש , קרבעשת ינב 

תיב ה'49410. דובכ  לאכימסרטנוק -  ריאמ  "הדלוונירג , "דעשת מח

וילכו49411. שדקמה  י.חסרטנוק -  "דרגרב , םילשורישח

תיקדנופכ49412. תנהכ  אהת  אל  באזסרטנוק -  ףלוו  ןב  קחצי  "הדנרב , לאונמעעשת

םיכרכ49413.  20 ןויצסרטנוק -  ןב  ןב  רעבוד  השמ  "וןיקביר , כשת

םיכרכ49414.  89 םייחסרטנוק -  ןב  קחצי  "עטראפטייר , שת

םיכרכ49415.  4 לארשיסרטנוק -  "סןמרב , קרבשת ינב 

םיכרכ49416.  2 ןויצסרטנוק -  ןב  ןב  רב  בוד  השמ  "דןיקביר , קרוי New Yorkלשת וינ 

םיכרכ49417.  5 המלשסרטנוק -  ףסוי  "ויקסבולקנש , קרבסשת ינב 

םיכרכ49418.  3 רטלאסרטנוק -  ףסוי  "דרגנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ49419.  46 ריאמסרטנוק -  "טרדנס , םילשוריסשת



םיכרכ49420.  4 רפסהסרטנוק -  תודלותל  ינורטקלא  תע  בתכ 
"גירבעה קרויעשת וינ  םילשורי 

םיכרכ49421.  4 ףסויסרטנוק -  ןב  םהרבא  "פידזי , הווקתשת חתפ 

םיכרכ49422.  2 בדסרטנוק -  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבשח ינב 

םיכרכ49423.  2 ןהכהסרטנוק -  ףסוי  ןועמש  "דדלפנזיו , םילשורישח

ןוצרה49424. ימי  ירמאמ  בקעיסרטנוק  ראב  תבישיב  ורמאנש  "לםירמאמ  בקעישת ראב 

רב נ"ט49425. ינידב נ"ט  םוכיס  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

.49426" חלודבה ליל   " תידרחהסרטנוק תודהיה  "אןוכמ  םילשורימשת

תחנ49427. עשידיא  הפיסרטנוק א  תחפשמ  "וץבוק  "דעשת מח

דימת49428. דימתסרטנוק א"ש  שא  - תכרעמ  "ט משת

ךבמ49429. םויב  ךיבאא  השמסרטנוק  רשא , "זןב  םילשוריסשת

םימש49430. גוח  דע  הדאא  המלשסרטנוק  .ח  רנ , ' "דצניל םילשוריעשת

ךרזאא49431. םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

תבשל49432. גוראא  ארפססרטנוק  ללוכ  "זץבוק  םילשוריעשת

םינומא49433. בא  םשסרטנוק  "פםוליעב  שת

לאיראב49434. בא  םהרבאסרטנוק  "דויתס , תובשעשת ןולא 

םינתיאה49435. בא  םשסרטנוק  "בםוליעב  "דפשת מח

םיכרכ49436.  3 לארשי -  בא  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דסשת מח

םיחאל49437. בא  םיחאלסרטנוק  בל  "חןוגרא  עשת

הדנ49438. להאב -  אבא  והילאסרטנוק  ןב  הנקלא  "טלארשי , קמעהסשת לדגמ 

הכרבל49439. ונורכז  אבא  בקעיסרטנוק  םייח  ןב  לאוי  םוחנ  "דןרפלה , קרבשח ינב 

היקלח49440. אבא  רתכהסרטנוק  "חןוגרא  "דעשת מח

תבש49441. אבא  השמסרטנוק  ןב  לארשי  "דןהכ , "דשח מח

"ח49442. רפה תדבא  לאיחיסרטנוק  הדוהי  ןב  םולש  "דביוט , קרבשח ינב 

ךתיב49443. אובא  דודסרטנוק  תיב  ילייח  "הדעו  קרוי New Yorkעשת וינ 

ךתיב49444. אובא  תובוחרסרטנוק  דומלתה  רואמ  "עתבישי  תובוחרשת

ךתיב49445. אובא  והימריסרטנוק  "גאריפש , "דעשת מח

ךתיב49446. אובא  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "אטונג , דעלאעשת

תולועב49447. ךתיב  אובא  רשאסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  "חןמיילק , "דעשת מח

ךיתובא49448. תובא  ףסויסרטנוק  בקעי  "דסלשיינ , סשת

םינבל49449. הרטע  תובא  םינבלסרטנוק  הרטע  "סתובא  קרבשת ינב 

וניתובא49450. יכדרמסרטנוק  ןב  רודיבא  לאומש  "בןהכה , םילשוריכשת

קדנסהו49451. ןבה  יבא  ןמלזסרטנוק  המלש  "גןאמדירפ , דווקילעשת

לחנה49452. יבא  קחציסרטנוק  "בשודק , םילשוריעשת

ףסוי49453. "י  ערגה ןרמ  יבר -  יבא  השמסרטנוק  םהרבא  "דןהכ , םילשוריעשת

תעדמ49454. הדיבא  ןרהאסרטנוק  םולש  "עםהרבא , םילשורישת

הווה49455. ייבא  רזעילאסרטנוק  קחצי  , םילשוריבאקאי

גלזמה49456. הצק  לע  תודהי  טייקשידיי -  לסיבא  ןועמשסרטנוק  "בךבנזייא , תליאנשת

בקעי49457. ריבא  שיווייפסרטנוק  אגרש  בקעי  "זץיוורוה , נשת

רזעילא49458. ןבא  רזעילאסרטנוק  ןב  ילתפנ  "הךיירנרא , עשת



םינבה49459. ןבא  םייחסרטנוק  ןב  יכדרמ  ןמקילג , "טשורפ  םיקפואסשת

השארה49460. ןבא  ראבסרטנוק  םינאלס  הנומא  ילחנ  ןוכמ 
"הםהרבא קרבנשת ינב 

תוררועתהו49461. רסומ  ירבד  לארשי -  ןבא  בקעיסרטנוק  לארשי  "דרשיפ , םילשוריסשת

םהש49462. ןבא  יולהסרטנוק  םייח  ןב  השמ  קי , ' "אצייבולוס םילשוריעשת

םהש49463. ןבא  השמסרטנוק  "דלובוט , קרבעשת ינב 

םיכרכ49464.  3 המלש -  ןבא  יולהסרטנוק  המלש  ןב  םהרבא  "זלאירומ , קרבעשת ינב 

לאומש49465. ןבא  לאומשסרטנוק  ןב  םירפא  המלש , "ארוכב  דודשאעשת

ב49466. אבט -  אנבא  יבצסרטנוק  לימעל  רשא  ןב  ךלמילא  "אגינק , םילשוריפשת

חספה49467. ינבא  ןתנ ז"לסרטנוק  ןרק ר '

הריכ49468. ינבא  ןימינבסרטנוק  "אךארב , קרבעשת ינב 

םהש49469. ינבא  השמסרטנוק  ןב  ןמלז  םירפא  "דךובנרטש , םילשורישח

תומלש49470. םינבא  קחציסרטנוק  ןב  הירא  "סיקצדלוק , קרבשת ינב 

םירשנכ49471. רבא  רנבאסרטנוק  ןב  ןבואר  "חיולה , עשת

לגי49472. םהרבא  ףסויסרטנוק  רוא , "דרב  םילשורישח

אלוליה49473. יבד  ארגא  דודסרטנוק  קחצי  ןב  באז  ןתנ  "וןמסורג , םילשוריסשת

אתעמשד49474. ארגא  לאומשסרטנוק  ןב  ילתפנ  "דבורטניו , קרבסשת ינב 

יכדרמ49475. רמאמ  תורגא  בילסרטנוק  הדוהי  ןב  םחנמ  יכדרמ  "הבאווש , דווקילנשת

הלפת49476. תורגא  םחנמסרטנוק  "עלכיה  קראפשת ורוב 

םייחה49477. תרגא  ןיסרטנוק  ' זולוומ קחצי  ןב  "דםייח  קרבעשת ינב 

אזלעב49478. תיב  ירומדא  בקעיסרטנוק  לארשי  "דץלוהפלק , "דשח מח

שדוק49479. תמדא  םוקמסרטנוק  ןימלעה  תיב  תלצהל  דעווה 
רטנלס לארשי  יבר  ןרמ  "אתרובק  "דסשת מח

ףפרקה49480. ינדא  ריאמסרטנוק  לארשי  "דםובנמלפ , "דשח מח

זפ49481. ינדא  ןמלזסרטנוק  המלש  "דןייטשדלפ , קרבעשת ינב 

זפ49482. ינדא  ןתנוהיסרטנוק  "חשבד , קרבעשת ינב 

והילא49483. לש  תרדא  והילאסרטנוק  "אףלוו , עשת

הבר49484. הבהא  לארשיסרטנוק  רזעילא  "ורלדא , תובוחרעשת

ןתיא49485. תבהא  יכדרמסרטנוק  ןב  דוד  ןתנ  "זגרעבנייו , ןודנולעשת

םיכרכ49486.  2 לארשי -  תבהא  לארשיסרטנוק  תבהא  "זסרטנוק  לשת

ךיתולולכ49487. תבהא  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

לאומש49488. תבהא  םחנמסרטנוק  ןב  לאומש  "דרלסק , "דשח מח

םיכרכ49489.  2 םוקמ -  לש  ויבוהא  ףסויסרטנוק  "דןוקק , "דשח מח

רתסא49490. להא  והימריסרטנוק  ןורו , האל -  רתסא  לימק ,
( ךרוע "ט( תיליעעשת ןיעידומ 

קורז49491. להא  םשסרטנוק  םוליעב 

היח49492. להא  חספסרטנוק  יקסבלימ , לאפר -  "וןאסח , םילשוריעשת

םירמ49493. להא  םוחנסרטנוק  סחנפ  ןב  השמ  "זרגרובמה , שמשעשת תיב 

הקבר49494. להא  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  הירא  יבצ  "דןמכלב , םילשורישח



םיכרכ49495.  2 לחר -  להא  החמשסרטנוק  ןב  הדוהי  "טןמרקא , קרבעשת ינב 

הרש49496. להא  ךלמילאסרטנוק  דוד  ןב  המלש  "טרלימ , הוקתכשת חתפ 

תוכמ49497. הרות -  להא  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

םיכרכ49498.  7 תעד -  ילהא  רשאסרטנוק  לארשי  "גןילרב , תילעעשת ןיעדומ 

םיקידצ49499. ילהא  םיקידצסרטנוק  ילהא  "אסרטנוק  קרבמשת ינב 

הזוזמ49500. אבילד -  אתנבוא  אתכלהדסרטנוק  אבילא  "חתרובח  עשת

םשה49501. תא  הדוא  דנלווילקסרטנוק  רדנסכלא  "ד  "במהיב דנלווילקעשת

טפשמ49502. בהוא  בודסרטנוק  םייח  ןב  רזעילא  "וטור , קרבסשת ינב 

םידעומ49503. להוא  רשאסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  "חןמיילק , קרבעשת ינב 

ןברוחה49504. תולבא  תא  שיגרהל  םינבל -  יוא  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םילילפ49505. וניביוא  ףסאסרטנוק  "הלוכשא , םיסכרעשת

םירבד49506. תאנוא  ילויסרטנוק  ןבא  יסא  "פיולה , םילשורישת

תעד49507. תבינגו  םירבד  תאנוא  םירפאסרטנוק  "הרציליב , נשת

תוניינעמ49508. תועידי  ףסוא  ללהסרטנוק  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

הכונח49509. סנה  תעב  הרונמה  תקלדה  ןפוא  יולהסרטנוק  בקעי  ןב  םהרבא  "לרדוהמ , םילשורישת

םייוצמ49510. תיביר  ינפוא  בקעיסרטנוק  םהרבא  ןב  ןרהא  "דיקצירפ , "דשח מח

םייחה49511. רצוא  "בץבוקסרטנוק  םילשורימשת

וניינעב49512. ןינע  רבדו  םימגתפה  רצוא  ללהסרטנוק  השמ  "גןיקצלק , םילשוריעשת

תוקזחתהו49513. הבושתה  רצוא  םשסרטנוק  "גםוליעב  משת

םיכרכ49514.  13 םינויצ -  רצוא  םנובסרטנוק  החמש  "גןייטשברפ , "דעשת מח

רוא49515. תורצוא  ליהעווזמסרטנוק  יכדרמ  ןב  םהרבא  "הןמדלוג , םילשוריעשת

אתכלהד49516. אבילא  והילא -  רוא  השמסרטנוק  ןכשמ  ןויצו -  םולש  ןכשמ  "דללוכ  "דשח מח

הנומאה49517. רוא  ןרהאסרטנוק  הילדג  "דץיבוניבר , םילשורינשת

הכונח49518. זונגה -  רוא  השמסרטנוק  ייח  "דתבישי  "דשח מח

הכלהה49519. רוא  רזעילאסרטנוק  הירא  "חןזופ , לואירטנומעשת

הכונחה49520. רוא  לאומשסרטנוק  "חרלצ , קרבסשת ינב 

הכונחה49521. רוא  יכדרמסרטנוק  "טגרעבזניג , ןודנולעשת

הכונחה49522. רוא  לאפרסרטנוק  "והדנמ , םילשוריעשת

ב49523. ללוכה -  רוא  יולסרטנוק  תדובע  "חללוכ  משת

ףדה49524. ריאמה -  רוא  "דסרטנוק  בח "י  רומדאמ "הטוקיל  שמשסשת תיב 

הכונח49525. ינינע  לע  ריאמה -  רוא  אזלעבסרטנוק  ידיסחד  הרות  יקיזחמ  "דתרבח  םילשורישח

תוראמה49526. רוא  ןועמשסרטנוק  "ארז , קרבפשת ינב 

תוכלמה49527. רוא  רזעילאסרטנוק  הירא  "וןזופ , לואירטנומעשת

רנה49528. רוא  רזעילאסרטנוק  הירא  "חןזופ , לואירטנומעשת

םירופה49529. רוא  הנויסרטנוק  רלצ ,

םירופה49530. רוא  יכדרמסרטנוק  "טגרעבזניג , ןודנולעשת

םיכרכ49531.  3 השרפה -  רוא  רזעילאסרטנוק  הירא  "אןזופ , לואירטנומפשת

תבשה49532. רוא  יולרעסרטנוק  "זתיב  םילשורינשת

תבשה49533. רוא  לווייפסרטנוק  השמ  "אואט , םילשוריעשת



תבשה49534. רוא  יכדרמסרטנוק  ןב  ארזע  "זןסינ , םילשוריעשת

תבשה49535. רוא  והילאסרטנוק  "חןלסא , "דעשת מח

תבשה49536. רוא  רזעילאסרטנוק  הירא  "חןזופ , לואירטנומעשת

החמשה49537. רוא  ןתנסרטנוק  "חןורש , קרבעשת ינב 

החמשה49538. רוא  סרטנוק 
יטקולמ  ) בלסרבמ החמש  ןב  ןמחנ 

( "דויבתכמ "דשח מח

הטימשה49539. רוא  לאומשסרטנוק  "הרלצ , קרבעשת ינב 

תילכתה49540. רוא  קיזייאסרטנוק  קחצי  "וןמרבליז , םילשורימשת

הבושתה49541. רוא  יטקולמסרטנוק   ) בלסרבמ החמש  ןב  ןמחנ 
( "דויבתכמ "דשח מח

םייניעה49542. תרימש  תדובעו  רוא  ןהכהסרטנוק  השנמ  קחצי  ןב  ןרהא  דלפנזור ,
( ןילרק קסניפמ  "ה( םילשוריעשת

ןנחוי49543. רוא  אנלאטמסרטנוק  "ר  "הומדא קרב Bene Berakסשת ינב 

תורקי49544. רוא  לאינדסרטנוק  ןב  ןדיע  "אימלשורי , קרבעשת ינב 

םידוהיל49545. רוא  אגרשסרטנוק  לאיחי  ןב  לאכימ  "חץרוש , ןודנולעשת

יתביתנל49546. רוא  לארשיסרטנוק  בקעי  "זיסאגול , םילשוריסשת

םחנמ49547. רוא  בקעיסרטנוק  ןב  םחנמ  "ערגרבכוה , םילשורישת

שדח49548. רוא  אלפנ  רוא  ימלועהסרטנוק  םימימתה  ידימלת  "חדעו  עשת

םלוע49549. רוא  לאימחריסרטנוק  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"זיבצ קרבעשת ינב 

הנשה49550. שאר  רוא  גילעזסרטנוק  רשא  "היקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

םימיה49551. תעבש  רוא  ףסויסרטנוק  ןב  ןאמלס  "מוהילא , םילשורישת

םימיה49552. תעבש  רוא  שירעבסרטנוק  בוד  "דרנטרוא , קרבשח ינב 

המימת49553. הרות  רוא  ןמלזסרטנוק  רואינש  ןב  גילז  עשוהי  "וןמדלפ , םילשורינשת

הרות49554. וז  הרוא  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "עןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

םיכרכ49555.  2 קוזיחה -  תורוא  שדוקסרטנוק  תוחיש  "פטוקלי  תיליעשת רתיב 

םייחה49556. תורוא  םייחסרטנוק  ןב  רעב  רכשי  בקעי  םיובנזור ,
"דיכדרמ קרבשח ינב 

םיכרכ49557.  3 םידעומה -  תורוא  ףסויסרטנוק  ןב  ריאמ  "טרעפייל , תילעעשת רתיב 

םיכרכ49558.  2 םייח -  תורוא  יבצסרטנוק  םייח  "דשילזיימ , קרבסשת ינב 

ןרהא49559. חרוא  ןרהאסרטנוק  "הןמלטימ , תיליעעשת ןיעידומ 

רדא49560. םייח -  חרוא  םייחהסרטנוק  ןייעמ  "בזנאצ - ) קרבעשת ינב 

הכונח49561. תוכלה  םייח -  חרוא  םוחנסרטנוק  ןב  הדוהי  "דןייטשנזייא , "דשח מח

םימכח49562. חרוא  השמסרטנוק  אביקע  "דרבליס , תיליעעשת ןיעידומ 

תותסו49563. רשי -  חרוא  לאינדסרטנוק  ןב  דוד  "אררח , רפסעשת תירק 

קידצל49564. חרוא  סרטנוק 

םיקידצ49565. חרוא  רשאסרטנוק  "אידאבע , "דפשת מח

.49566< חרוא ילע   > בקעי תוחרוא  םייחסרטנוק  רבד  לעב  הנרובדנמ  יברה  יגהנמ 
שדוקב "גהלעמלו  קרבעשת ינב 

ןושל49567. תוחרוא  ןושלסרטנוק  ירצונ  "גתדוגא  םילשוריעשת

הכונח49568. יעשיו -  ירוא  שיעיסרטנוק  ןב  םהרבא  "ההדבד , קרבעשת ינב 



המאה49569. ךרוא  םחנמסרטנוק  האנ  םייח -  םהרבא  "זהאנ , םילשוריעשת

םאו49570. בא  דוביכ  םימי -  ךרוא  קודצסרטנוק  המלש  ןב  ףסוי  "זןמפוה , "דעשת מח

ידוהי49571. לש  ורשוא  םשסרטנוק  "אםוליעב  תילעפשת ןיעידומ 

תירב49572. תוא  לאלצבסרטנוק  ןב  הירא  "דיקסנילג , תיליעעשת ןיעידומ 

שדוק49573. תירב  תוא  ןחסרטנוק  "אןולדפ , קרבפשת ינב 

םייח49574. תוא  םייחסרטנוק  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"דןהכה םילשורישח

תבש49575. םלוע -  תוא  הדוהיסרטנוק  המלש  "טסוארטש , תיליעסשת ןיעידומ 

שקבא49576. התוא  ריאיסרטנוק  "חףוטשדלוג , קרבנשת ינב 

המלש49577. רמא  זא  ןרהאסרטנוק  םייח  רלאקש , המלש -  "והבלוו , םילשוריעשת

רישי49578. זא  ףסויסרטנוק  ןב  לאוי  "גאכלמ , םילשוריסשת

קדצ49579. ינזאמ  רישי -  זא  רנבאסרטנוק  ןב  ןריבא  "דירוהז , מח

רישי49580. זא  ןהכהסרטנוק  גילעז  רשא  "זןייטשניבור , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ49581.  4 ורבדנ -  זא  לאויסרטנוק  תירק  ישיש  ליל  תורובח 

םיסינ49582. בר  זא  המלשסרטנוק  לאומש  "גרלט , עשת

"ן49583. רהומ תורהזא  לחנהסרטנוק  יפולא  "חןוכמ  שמשעשת תיב 

הלחנ49584. תזוחא  רשאסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  "וןמיילק , קרבעשת ינב 

ונלתוכ49585. רחא  תונברקהסרטנוק  תרות  "דןוכמ  קרבשח ינב 

םיכרכ49586.  2 ונלתכ -  רחא  בקעיסרטנוק  לאלצב  ןב  הירש  "זיקצילבד , קרבכשת ינב 

םירמוא49587. םירחא  ריאמסרטנוק  והילא  "אבוטילא , תיליעעשת רתיב 

הזה49588. םלועב  םדאה  תירחא  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריסשת

םיה49589. ייא  בקעיסרטנוק  לאיחי  ןרהא  "דלגופ , דווקילשח

רישנ49590. ךיא  םשסרטנוק  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

ריזנ49591. ליא  לאידעסרטנוק  ןב  והילא  "וסמ , םילשוריעשת

םהרבא49592. לש  וליא  םהרבאסרטנוק  "אןייטשלקניפ , חרפתנשת

יבלבלמד49593. ינליא  םשסרטנוק  "אםוליעב  פשת

םיבהא49594. תליא  םשסרטנוק  "וםוליעב  קרבסשת ינב 

רחשה49595. תליא  לעבמ  םינינפ  םיבהא -  תליא  סחנפסרטנוק  םחנמ  "חלביטש , קרבעשת ינב 

םיבהא49596. תליא  הבהזסרטנוק  הליא  - יקסבונילמ , "פ שת

ןמזה49597. תדבאכ  הדבא  ןיא  השמסרטנוק  "אןדיבא , םילשוריעשת

ןיב49598. ןיא  ןרהאסרטנוק  ןב  הדוהי  "גןהכ , םילשוריעשת

לושכמ49599. ומל  ןיא  בקעיסרטנוק  יבצ  ןב  המלש  ףסוי  "דןיציסיל , קרבעשת ינב 

רוביצב49600. ןיכלמנ  "כ  אא סנרפ  ןידימעמ  ןיא  ףסויסרטנוק  "דסעצייר , "דשח מח

החמשב49601. החמש  ןיברעמ  ןיא  לאננחסרטנוק  "פרמע , שת

ודבלמ49602. דוע  ןיא  ןועמשסרטנוק  "אןיקזוק , "דפשת מח

םינפ49603. תנבלה  רוסיא  לאומשסרטנוק  םהרבא  "וטעיקוב , "דעשת בח רפכ 

רתיהו49604. רוסיא  םעוניבאסרטנוק  לאונמע  "גןגרפיא , "דעשת מח

םישנ49605. לש  שאר  תעירפ  רוסיא  קרויסרטנוק  וינ  תועינצה , "גתרמשמ  קרוישת - וינ

םילכ49606. תחיתפ  רוסיא  רמתיאסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "בםיובנזור , קרבמשת ינב 

רטיא49607. שיא  היעשיסרטנוק  םהרבא  "זןמניירג , םילשוריעשת



רטיא49608. שיא  סרטנוק 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

עשוהי טטאגססירג , לארשי -  בקעי 
םייח

"ו ןודנולמשת

והער49609. לא  שיא  וגקישסרטנוק  דסח  תרות  ללוכ 

ינימי49610. שיא  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

םלצב49611. ךא  םלצבסרטנוק  ךא  "אסרטנוק  םילשוריעשת

ונינמזב49612. תופוע  תליכא  םשסרטנוק  "אםוליעב  םילשוריפשת

הרות49613. לש  אינסכא  "יסרטנוק  ברד האריו  הרות  אתביתמ 
"גרמטאסמ נ"יעשת

יתדרי49614. זוגא  תנג  לא  רזעילאסרטנוק  דוד , "כןב  םילשורישת

ןנח49615. לא  םהרבאסרטנוק  ןב  ןנחלא  "זןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ49616.  2 הרונמה -  ינפ  לומ  לא  ףסויסרטנוק  ןב  השמ  קחצי  "חרגנלרא , דודשאעשת

ףאוש א49617. ומוקמ  לא  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ףאוש ב49618. ומוקמ  לא  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

יחישמב49619. ועגת  לא  ןשיהסרטנוק  ךוניחה  יקיזחמ  "בדעו  םילשורינשת

ונפת49620. לא  קחציסרטנוק  "הןייטש , "דסשת מח

םירבדה49621. הלא  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  "אקילג , יסנומפשת

יננע49622. ריאמד  אהלא  דודסרטנוק  - אדרב , "א הירבטפשת

ולא49623. תמועל  ולא  לארשיסרטנוק  בקעי  "איסאגול , םילשוריסשת

לולא49624. לולאסרטנוק  "דסרטנוק  "דשח מח

תוכב49625. ןולא  שורפסרטנוק  םולש  םייח  ברה  לע  םידפסה 
"ל "הצז םילשוריסשת

םיה49626. יגומלא  לארשיסרטנוק  בקעי  "אונדילוט , םילשוריעשת

המאב49627. םיפלא  בקעיסרטנוק  "זטרפלה , קרב Bene Berakעשת ינב 

ירזעב49628. יבא  יקלא  םשסרטנוק  "גםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ49629.  2 ירזעב -  יבא  יקלא  "לסרטנוק  צז ןמניטש  "ל  יארגה לש  "חורכזל  קרבעשת ינב 

יתרמא49630. םא  ןהכהסרטנוק  השמ  והילא  "גיורטנרא , "דעשת מח

םילשורי49631. ךחכשא  םא  ןתנסרטנוק  "עןורש , קרב Bene Berakשת ינב 

יתקחב49632. םא  רמתיאסרטנוק  "דטקשומ , םילשורישח

החמש49633. םינבה  םא  וגיינוסנומסרטנוק  "דתחפשמ  דולשח

הולת49634. ףסכ  םא  לאיחיסרטנוק  "דןמוא , "דשח מח

הלעא49635. אל  םא  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ןרהא49636. תנומא  ןרהאסרטנוק  "טןירפלייה , "דעשת מח

םיכרכ49637.  2 םייח -  תנומא  םייחסרטנוק  "ותנומא  תיליעעשת רתיב 

םימכח49638. תנומא  ןתנסרטנוק  השמ  ןב  םחנמ  קחצי  "יקסנילרק , קרבסשת ינב 

"ט49639. נשת ךיתע -  תנומא  השמסרטנוק  "טןוספלוו , קרוינשת וינ  ןילקורב 

תוצחב49640. הרימא  ףסויסרטנוק  ןב  ןויצ  ןב  "טןהכ , קרבנשת ינב 

המיענ49641. הרימא  תוצילמוסרטנוק  דובכ  יראת  "בטוקלי  נשת

אביקע49642. יבר  רמא  הידידיסרטנוק  ןב  בקעי  השמ  "גרפרודסנרב , םילשוריעשת

םיכרכ49643.  2 תעד -  תורמא  לאפרסרטנוק  "עהדנמ , םילשורישת



שטירזעממ49644. דיגמה  לע  שדוק  תורמא  שדוקסרטנוק  תורמא  "אסרטנוק  "דסשת בח רפכ 

םהרבא49645. ירמא  ןתנוהיסרטנוק  ןב  םהרבא  יחיבא  "טןורש , קרבעשת ינב 

םיכרכ49646.  2 שבד -  ירמא  בדסרטנוק  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  "דךובנרטש , קרבעשת ינב 

דוד49647. ירמא  רדנסכלאסרטנוק  דוד  "ויקסבונילמ , קרבמשת ינב 

תעד49648. ירמא  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  רזעילא  "טןראכייא , דווקילעשת

ןימבי49649. ירמא  םשסרטנוק  "דםוליעב  קרבעשת ינב 

עשוהי49650. ירמא  עשוהיסרטנוק  "אבמוד , קרבסשת ינב 

םיכרכ49651.  3 ףסוי -  ירמא  המלשסרטנוק  דוד  ןב  והילא  ףסוי  תשש , "הרב  קרבעשת ינב 

לארשי49652. ירמא  ןדסרטנוק  ריאמ  ןב  ןתנ  "עלארשי  יירגוליברת

םילכב49653. ןימוחת  לארשי -  ירמא  היבוטסרטנוק  ןב  ריאמ  לארשי  "זלגיפש , תיליעעשת ןיעידומ 

יכדרמ49654. ירמא  יכדרמסרטנוק  "בסיקוק , םילשוריעשת

םיכרכ49655.  5 יכדרמ -  ירמא  יכדרמסרטנוק  "השיפ , םילשוריסשת

הכוס49656. ירמא  םשסרטנוק  "דםוליעב  ;עשת קרב ינב 

יפ49657. ירמא  והילאסרטנוק  יכדרמ  "דילאפר , םילשוריסשת

ןבלמ49658. יפ -  ירמא  ןרהאסרטנוק  השמ  ןב  לארשי  "זשקרפ , תיליעעשת ןיעידומ 

אמק49659. אבב  יפ -  ירמא  קחציסרטנוק  "חוטניפ , םילשוריעשת

סחנפ49660. ירמא  ףסויסרטנוק  םחנמ  ןב  סחנפ  "זסאלב , שמשעשת תיב 

םירופ49661. יבצ -  ירמא  היראסרטנוק  יבצ  "גןמדירפ , עשת

רפש49662. ירמא  הדוהיסרטנוק  והילא  "הלטנזור , םילשוריסשת

רפש49663. ירמא  יבצסרטנוק  בקעי  ילתפנ  "טיול , קרבסשת ינב 

םיכרכ49664.  11 רפש -  ירמא  ביילסרטנוק  המלש  "זחקור , תיליעעשת ןיעידומ 

ךקדצ49665. תרמא  הדוהיסרטנוק  הירא  ןב  םולש  "דלארה , םילשוריעשת

הנומאו49666. תמא  השמסרטנוק  לאויו  "גתרובח  עשת

בקעיל49667. תמא  בקעיסרטנוק  ןב  היבוט  השמ  "חרגרבסייו , הינתנמשת

בקעיל49668. תמא  דועסמסרטנוק  ןב  בקעי  "גאריצחיבא , םילשוריעשת

בקעיל49669. תמא  םייחסרטנוק  השמ  ןב  בקעי  "זריסנ , תגעשת תירק 

תבש49670. בקעיל -  תמא  לאפרסרטנוק  ןב  בקעי  "חהייטע , "דעשת מח

ץראמ49671. תמא  םימחרסרטנוק  אסכ  "אתבישי  קרבעשת ינב 

חמצת49672. ץראמ  תמא  המלשסרטנוק  "דןמאנ , "דשח מח

ידודל49673. ינא  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

ןימאמ49674. ינא  םייחסרטנוק  לאומש  "בגנימולב , נשת

רחוס49675. תוינא  יכדרמסרטנוק  ןב  ןרהא  "חןמפוק , םילשוריסשת

ליח49676. ישנא  םשסרטנוק  "וםוליעב  שמשעשת תיב 

םיכרכ49677.  5 אתכלה -  יקוסא  בקעיסרטנוק  םהרבא  "דץנימדלוג , םילשורישח

הריאמה49678. אירלקפסא  םהרבאסרטנוק  הדבד , בקעי -  "חרלזייה , הלופעעשת

הנויכ49679. הפועא  ףסויסרטנוק  הנוי  "גןמטמיד , תיליעעשת ןיעידומ 

ןמוקיפא49680. ןימינבסרטנוק  "עלטנכייא , םילשורישת

םימ49681. יקיפא  ןתיאהסרטנוק  ריאמ  קחצי  ברה  "ברכזל  םילשורינשת

םימ49682. יקיפא  םהרבאסרטנוק  ןב  ריאמ  "טתיז , קרבעשת ינב 



ץרא49683. יספא  םהרבאסרטנוק  ןב  השמ  "ולגסה , תיליעעשת ןיעידומ 

עשיב49684. ונארא  ריאמסרטנוק  קחצי  ןב  עשוהי  ןתיאה ,
( ורכזל "ה( םילשוריעשת

תוסוכ49685. עברא  םייחסרטנוק  לארשי  "בלטנמולב , םילשורינשת

םירמוש49686. העברא  ףסויסרטנוק  ןב  בד  טטשרבלה ,

הניבל49687. םיעברא  השמסרטנוק  קחצי  ןב  הדוהי  "חקוק , קרבעשת ינב 

.49688< ןמית יגהנמו  תוכלה   > םינימה תעברא  לאיזועסרטנוק  ןב  ןנחלא  "חרוצנמ , ןורבחסשת עברא  תירק 

ןתכלהכ49689. םינימה  תעברא  ןרהאסרטנוק  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

ןונבלב49690. זרא  ידובעסרטנוק  ןב  לאלצב  השמ  "חארזע , םילשוריעשת

הלולס49691. חרא  הרותסרטנוק  תוחרא  "דתבישי  קרבשח ינב 

ב49692. הירק -  חרא  הרותהסרטנוק  תוחרא  "איכינח  תילעעשת ןיעידומ 

רשוי49693. תוחרא  םולשסרטנוק  דוד  בסיקנ , " םילשורישת

םיכרכ49694.  7 גאשי -  הירא  באזסרטנוק  םייח  ןב  ביל  הירא  "זלקניפ , םילשוריעשת

שדוקה49695. ץרא  םיסנסרטנוק  ףסוי  "טןהכ , "דסשת מח

םייח49696. ץרא  ןרהאסרטנוק  ןב  דוד  קחצי  "חיאכז , םילשוריסשת

םייח49697. ץרא  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דעשת מח

הדמח49698. ץרא  םשסרטנוק  "דםוליעב  קרבשח ינב 

םיכרכ49699.  5 הדמח -  ץרא  ןהכהסרטנוק  ריאמ  דוד  "טסורג , קרבעשת ינב 

הקירמא49700. לש  תירבה  תוצרא  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

תד49701. שא  והילאסרטנוק  לארשי  "דביורטניו , קרבשח ינב 

רבד49702. י"ח  הרוהט -  שא  םהרבאסרטנוק  לואש  "טרפוס , קרבסשת ינב 

יבא49703. לאשא  םהרבאסרטנוק  ןב  השמ  "אלגסה , תיליעעשת ןיעידומ 

חיר49704. השא  רזעילאסרטנוק  לאקזחי  "וםלעומ , "דעשת מח

הכונח49705. ןרהא -  ישא  ןרהאסרטנוק  "גןמלטימ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ49706.  14 ןהכ -  ישא  ןרהאסרטנוק  ןב  היעשי  םהרבא  "דרלדא , קרבשח ינב 

םי49707. תולוצממ  בישא  השמסרטנוק  עשוהי  "דקינליגמ , רומיטלובעשת

.49708' הל הרישא  קחציסרטנוק  "דונדילוט , "דשח מח

םיכרכ49709.  3 ףסוי -  לוכשא  יחסרטנוק  ףסוי  בוט , "דןמיס  םילשוריעשת

יתרסא49710. תרתה  רשא  הנקלאסרטנוק  איג  "זרגניטול , םיעשת תב 

ןושעי49711. רשא  ףסאסרטנוק  "הלוכשא , םיסכרעשת

ךלמה49712. ירשא  הדוהיסרטנוק  ןתנ  ןב  שירעב  בד  "זרנטרוא , קרבעשת ינב 

ךדוס49713. םע  ירשא  ןויצסרטנוק  ןב  רנבא  "עץבק , םילשורישת

תובותכ49714. תומבי , ךירשא -  םשסרטנוק  םוליעב 

ליח49715. תשא  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןועמש  "דדלפנזיו , "דשח מח

תחפשמ49716. ינברו  היבוגיש  יד  ליח ע"פ ר"י  תשא  סרטנוק 
.דועויזאגלא איבוגיש  יד  השמ  "דיתשינבנב , םילשורישח

יתירב49717. תא  יבצסרטנוק  "בןהכ , "דעשת מח

"ם49718. תס תויתוא  רוריב  אתיירואד -  ןוותא  הנויסרטנוק  "דהבואט , תילעשח ןיעידומ 

"ה49719. ערפ לא  ןושרגסרטנוק ב"א  ןב  היחתפ  דוד  "גקוטשנייוו , ןודנולנשת

וניתובר49720. ילהאב  הנרובדנסרטנוק  רמתיא  "בתרמשמ  קרבעשת ינב 



םייח49721. ךלמ  ינפ  רואב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ןוכלהי49722. ךינפ  רואב  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

תויגוס49723. ירואב  דודסרטנוק  "זשיטב ,  "דנשת מח

רוא49724. הארנ  ךרואב  לארשיסרטנוק  רזעילא  "זרלדא , תובוחרעשת

ןירמוש49725. די  תוירחאב  ןמלזסרטנוק  רואינש  "דןמיילק , קרבעשת ינב 

"י49726. אמ האיצי  רוסיאב  קחציסרטנוק  "דץילכורטש , םילשורישח

םהרבא49727. ראב  םהרבאסרטנוק  "הטרופפר , םילשוריסשת

םהרבא49728. ראב  םהרבאסרטנוק  "חודייס , תילעעשת ןיעידומ 

יאדי49729. תמירא  והילא -  ראב  ילתפנסרטנוק  ןב  והילא  "חהידבוע , םילשוריסשת

הליגמה49730. ראב  דודסרטנוק  ןב  ףסוי  םרמע , "אןב  םילשוריעשת

םייח49731. ראב  םייחסרטנוק  םהרבא  "בןייטשנזייא , םילשוריעשת

קחצי49732. ראב  )סרטנוק  טקלמ  ) יחיבא ןב  קחצי  יסס , "וןב  דעלאעשת

הליפת49733. קחצי -  ראב  ןבוארסרטנוק  ןב  קחצי  "אגאבס , תפרצעשת

קחצי49734. ראב  השמסרטנוק  לארשי  "אןעצטאמ , פשת

םייח49735. םימ  ראב  םייחסרטנוק  "הרגנוא , קרבעשת ינב 

יכדרמ49736. ראב  השמסרטנוק  ןב  יכדרמ  "טדנאהראפ , םילשורימשת

הכונח49737. םירמ -  ראב  םירמסרטנוק  ראב  "אןוכמ  םילשוריסשת

השמ49738. ראב  השמסרטנוק  אריפש ,

קדצ49739. ראב  ןדסרטנוק  רזעילא  ןב  יבצ  "דןיקברד , קרבשח ינב 

עבש49740. ראב  לאיחיסרטנוק  ריאמ  ןב  הילדג  גרבסגינוה ,
"ביולה קרבעשת ינב 

ןיטיג49741. המלש -  ראב  עבטשילאסרטנוק  "זללוכ  קרבעשת ינב 

םירמ49742. לש  הראב  םירמסרטנוק  לש  הראב  םילשוריסרטנוק 

םימה49743. תוראב  םייחסרטנוק  השמ  "גחלפ , "דעשת מח

ארתב49744. אבב  םימה -  תוראב  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דפשת מח

"ד49745. ודקו "ג  הודק ןינע  רדג  רואבב  רעבודסרטנוק  "חןיקביר , כשת

ידעומ ה'49746. לש  תינחורה  םתוהמ  רואיבב  לאקזחיסרטנוק  יבצ  בואט ,

תורובגב49747. השמסרטנוק  ןב  ןימינב  ןד  "חאריצחיבא , "דעשת מח

תורבגב49748. ןימינבסרטנוק  ןד  "חאריצחיבא , הלופעעשת

ןמגרא49749. דגב  דהואסרטנוק  ןמ , ' "וגרות םילשוריעשת

ןבל49750. ידגב  םשסרטנוק  םוליעב 

תבש49751. ידגב  והיעשיסרטנוק  ןב  םהרבא  "בןייטשפא , קרבעשת ינב 

הרותה49752. תכרב  רדגב  קחציסרטנוק  המלש  "דרביש , םילשורישח

תבש49753. רכשו  הוצמ  רכש  רוסיא  ירדגב  ריאיסרטנוק  יכדרמ  ןב  רזעילא  "וןהכ , םילשוריעשת

םוגרת49754. דחאו  ארקמ  םינש  תאירק  תבוח  ירדגב  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןב  םוחנ  "בטרופפר , קרבסשת ינב 

םוגרת49755. דחאו  ארקמ  םינש  תאירק  תבוח  ירדגב  ןהכהסרטנוק  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "זטרופפר , קרב Bene Berakסשת ינב 

דובל49756. ירדגב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "וןושש , םילשוריעשת

"ר49757. הר ירדגב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "וןושש , םילשוריעשת

הרזחו49758. הייהש  ירדגב  בקעיסרטנוק  "דירפצ , שמששח תיב 



תומלצ49759. איגב  ןויצסרטנוק  יריסא  ןעמל  "בדעוה  םילשורימשת

םיקנבב49760. תיבר  לש  ןודנה  רבדב  דודסרטנוק  והילא  "וןמכייר , תגנשת תירק 

אדבוע49761. יוה  ידידב  םרמעסרטנוק  ןב  ןתנ  "ברנטעטשעג , קרבעשת ינב 

תעשתב49762. ןיי  םעטב  וכו ' תוגוע  תליכא  ןידב  סרטנוק 
ריאיםימיה אגרש  ןב  בקעי  "הדלוגנייו , קרבנשת ינב 

הלרעו49763. הכרבל  סננא  ןידב  םולשסרטנוק  ריאמ  "זגרבלה , דווקילעשת

ןינהנה49764. תכרב  ןידב  ןרהאסרטנוק  קחצי  השמ  ןב  יבצ  "דבורבי , קרבמשת ינב 

הטימשה49765. ןידב  יכדרמסרטנוק  לאומש  ןב  ביל  הירא  "עסקשאר , םילשורירת

הכונח49766. רנ  תקלדה  ןמז  ןידב  .יסרטנוק  םהרבא  "זרקב , םילשוריסשת

תבשב49767. הכיסמב  האיצי  ןידב  ןהכהסרטנוק  ריאמ  דוד  "אסורג , קרבפשת ינב 

תבשב49768. ןיטישכתב  האיצי  ןידב  ןהכהסרטנוק  ריאמ  דוד  "פסורג , קרבשת ינב 

רחא49769. דיב  ונוכשמ  לש  ץפחה  ףוג  רכומ  ןידב  לארשיסרטנוק  ןב  םייח  "דרלה , שת

יוגל49770. תיללכ  ץמח  תריכמ  ןידב  ריאיסרטנוק  אגרש  ןב  בקעי  "ודלוגנייו , קרבנשת ינב 

שדקמב49771. ץע  תעיטנ  ןידב  קחציסרטנוק  לארשי  לאימחרי  "אןירפלה , קרבעשת ינב 

תאצל49772. האמוט  ףוס  ןידב  הדוהיסרטנוק  ןב  ןויצ  "חלובטובא , םילשוריסשת

ימי49773. ינשב  תבייח  םא  תיליע  ןיעידומ  ריע  ןידב  סרטנוק 
ביילםירופ המלש  "דחקור , תיליעסשת ןיעידומ 

תיעיבשב49774. בוקנ  ץיצע  ןידב  םשסרטנוק  "גםוליעב  קרבנשת ינב 

בוקנ49775. וניאש  ץיצע  ןידב  בקעיסרטנוק  קחצי  ןב  לאירש  "דגרבנזור , קרבנשת ינב 

יוריקב49776. ללה  תאירק  ןידב  םהרבאסרטנוק  ןב  יחיבא  "בקחצי , קעיעשת ןורכז 

הליגמו49777. הרותה  תאירק  ןידב  םייחסרטנוק  ןב  קחצי  "טטראפטייר , נשת

ןתנ49778. יברד  אדובעיש  ןידב  לארשיסרטנוק  ןב  יכדרמ  םהרבא  למרכ ,
"וסחנפ שמשסשת תיב 

םיכרכ49779.  2 תיעיבש -  תפסות  ןידב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דעשת מח

ירכנל49780. הרימא  ינידב  והילאסרטנוק  "דןייטשדלוג , תיליעשח ןיעידומ 

תורשעמ49781. יודיוו  רועיב  ינידב  הדוהיסרטנוק  "טםוראצ , קרבעשת ינב 

ולש49782. וניאש  רבד  רסוא  םדא  ןיאו  סיסב  ינידב  םייחסרטנוק  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "ורסרפ , תיליענשת ןיעידומ 

תדרומ49783. ינידב  בדנסרטנוק  "טץרפ , שמשסשת תיב 

ןימוחת49784. בוריע  תחנה  םוקמ  ינידב  הדוהיסרטנוק  "חסייו , קרבעשת ינב 

תיעיבש49785. ינידב  םייחסרטנוק  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"אסורדוט םילשוריפשת

ייח49786. ךיימדב  יכדרמסרטנוק  ןב  דוד  ןתנ  "פגרעבנייו , ןודנולשת

ייח49787. ךיימדב  ןנחויסרטנוק  ןב  השמ  "אטאואש , יטיספשת וקיסקמ 

ייח49788. ךימדב  ייחסרטנוק  ךימדב  "בסרטנוק  עשת

ךלמה49789. ךרדב  ןועמשסרטנוק  ןב  ןויצנב  "חןהכ , תוביתנעשת

יתחטב49790. הב ' םשסרטנוק  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

ורנ49791. ולהב  החמשסרטנוק  ןב  הדוהי  "וןמרקא , קרבעשת ינב 

דוחי49792. תוכלהב  ןהכהסרטנוק  ריאמ  דוד  "פסורג , קרבשת ינב 

הדנ49793. תוכלהב  בודסרטנוק  "חסייו , םילשורימשת

תורנה49794. תא  ךתולעהב  באזסרטנוק  רשא  ןב  המלש  םייח  "דרנרו , םילשוריעשת

הדוהי49795. ירהב  ןרהאסרטנוק  השמ  ןב  יבצ  "דבורבי , קרבעשת ינב 



ןובשח49796. ואוב  םייחסרטנוק  ןב  ןושרג  בקעי  "חסייו , םילשורינשת

ב49797. ןובשח -  ואוב  בדסרטנוק  לאומש  ןב  לארשי  בקעי  "חלטס , קרבנשת ינב 

ןובשח49798. ואוב  דודסרטנוק  ןב  ביל  השמ  "היול , שמשסשת תיב 

ןובשח49799. ואוב  ךורבסרטנוק  והילא  "ושטעפעק , םילשורילשת

הדותב49800. וירעש  ואוב  תונברקהסרטנוק  תרות  "פןוכמ  "דשת מח

הימחנו49801. ארזע  ינש  תיב  ינוב  המלשסרטנוק  לאומש  "דרלט , עשת

אשידק49802. אניצוב  םולשסרטנוק  ריאמ  "אלארה , םילשוריעשת

ךלנ49803. ונינקזב  ללהסרטנוק  ןב  לאומש  "טגרבנטור , םילשוריעשת

ןוחטב49804. םהרבאסרטנוק  "מיקסרעשט , ןודנולשת

אעיצמ49805. אבב  ג  אשרדמ -  יב  "אסרטנוק  רגה תראפת  "סתבישי  םילשורישת

םיכרכ49806.  2 אשרדמ -  יב  קחציסרטנוק  תכרב  "גתבישי  הדוהיעשת רוא 

ונמשאה49807. רואיב  לאומשסרטנוק  ןב  יכדרמ  "פגרבנטור , קרבשת ינב 

ןמה49808. תא  ךליכאיו  רמאמל  תוהגהו  רואיב  ףסויסרטנוק  והילא  "וןילביר , - עשת New York קרוי וינ 

"ק49809. האב םיפכ  תאישנ  ןיינעב  "ש  נא גהנמ  רואיב  "שסרטנוק  נא גהנמ  רואיב  "דסרטנוק  "דשח מח

ץמח49810. תריכמל  האשרהה  תורטש  רואיב  בקעיסרטנוק  קחצי  ןב  לאירש  "דגרבנזור , קרבסשת ינב 

תעד49811. ירואיב  ןועמשסרטנוק  ריאמ  ןב  ךונח  "דרנרו , קרבעשת ינב 

תעד49812. ירואיב  בדסרטנוק  יבצ  ןב  םייח  "דץיבולדנמ , םילשוריעשת

ןנחתאו49813. הרותה -  לע  תודיסחה  ירואיב  זונגהסרטנוק  רוא  "הןוכמ  םילשוריסשת

רדה49814. קרפב  תויגוס  ירואיב  םהרבאסרטנוק  לואש  "הרפוס , קרבעשת ינב 

ןיבוריע פ"א49815. םיניינע -  ירואיב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "וןושש , םילשוריעשת

םיכרכ49816.  3 םינינע -  ירואיב  והילאסרטנוק  ןב  ריאמ  המלש  המלש , "זןב  קרבסשת ינב 

םיכרכ49817.  2 תועומש -  ירואיב  והימריסרטנוק  "גאריפש , עשת

לחש49818. "פ  עב יוגל  ץמח  תריכמ  יכרד  םירואיב -  סרטנוק 
תבשב ריאיתויהל  אגרש  ןב  בקעי  "אדלוגנייו , קרבסשת ינב 

ןישודיק49819. םירואיב -  "חלאנתנסרטנוק  תיליעעשת רתיב 

םירואיב49820. והילאסרטנוק  "דיקסווליסאי , דווקילשח

ןירדהנס49821. "מ -  רמ ץבוק  םירואיב -  ריאמסרטנוק  המלש , "אןב  קרבסשת ינב 

םיכרכ49822.  3 םירואיב -  והילאסרטנוק  ןב  ריאמ  המלש  המלש , "גןב  קרבסשת ינב 

תבותכ49823. תכסמב  תויגוסה  ןמ  המכב  םירואיב  םולשסרטנוק  תבהא  ללוכ 

הטיחס49824. תכאלמב  םירואיב  ףסויסרטנוק  "הברפטוג , םילשורינשת

"א49825. ערב םירואיב  "גרביירשסרטנוק  םילשוריסשת

םיכרכ49826.  21 םירוריבו -  םירואיב  השמסרטנוק  תיליעןייד , ןיעידומ 

םיכרכ49827.  4 תבש -  תוכלהב  םירוריבו  םירואיב  השמסרטנוק  "טןייד , תיליעעשת ןיעידומ 

.498283 הנומא -  ךרד  רפסל  םירוריבו  םירואיב  סרטנוק 
השמםיכרכ "בןייד , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ49829.  3 תוראהו -  םירואיב  רנבאסרטנוק  ןב  בקעי  "דהידבוע , שח

חישמה49830. ךלמו  והילא  תאיב  תונברקהסרטנוק  תרות  "פןוכמ  "דשת מח

ב"מ49831. רמתיא -  דיב  ןימינבסרטנוק  ןב  רמתיא  "טרואינש , םילשוריעשת

הנשה49832. שאר  "א -  מר דיב  ךורבסרטנוק  "ויקסבלסידיו , דודשאעשת

ינימשה49833. םויב  היראסרטנוק  בקעי  "טרלזנג , קרבנשת ינב 



הכונח49834. רנב  תושמתשה  רוסיאו  הוצמ  יוזיב  םייחסרטנוק  ןב  קחצי  "זטראפטייר , נשת

ביבא49835. ירוכיב  םהרבאסרטנוק  "אהדבד , קרבעשת ינב 

םהרבא49836. ירוכיב  קודצסרטנוק  המלש  ןב  םהרבא  "הןמפוה , "דעשת מח

םהרבא49837. ירוכיב  יבצסרטנוק  םהרבא  "דסבאקיישד , דווקילשח

ןטקל49838. היפס  האי -  ירוכיב  ףסויסרטנוק  ןב  רשא  עשוהי  "חרלזייה , קרבסשת ינב 

הדוהי49839. ירוכיב  קחציסרטנוק  ןב  הדוהי  "זיכסאכ , "דעשת מח

םייח49840. ףסוי  ירוכיב  םייחסרטנוק  ףסוי  דוד , "הןב  "דעשת מח

ךישעמ49841. ירוכיב  ארזעסרטנוק  ןב  השמ  "הםירש , םילשוריעשת

ץיק49842. ירוכיב  בקעיסרטנוק  ןואג  תבישי  "אץוביק  "דפשת מח

ךכרד49843. םיב  לכימסרטנוק  ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

והיתתמ49844. ימיב  והיתתמסרטנוק  "חןייוודנארב , הוואייאעשת

הזה49845. ןמזב  םהה  םימיב  הזהסרטנוק  ןמזב  םהה  םימיב  "טסרטנוק  עשת

םירצמה49846. ןיב  בקעיסרטנוק  לאלצב  ןב  הירש  "איקצילבד , קרב Bene Berakעשת ינב 

באב49847. העשתו  םירצמה  ןיב  ומחנסרטנוק  השמ  "פןהכ , הירבטשת

באב49848. העשתו  םירצמה  ןיב  ןהכהסרטנוק  השמ  "זומחנ , הירבטעשת

תושמשה49849. ןיב  בקעיסרטנוק  "דרעזייל , "דשח מח

ךסנ49850. ןיי  םני , םתס  םימעל -  לארשי  ןיב  רזעלאסרטנוק  "השירכז , קרבעשת ינב 

תועובשל49851. חספ  ןיב  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

"ק>49852. ודהמ  > ןמגראל תלכת  ןיב  השמסרטנוק  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"דיולה קרבשח ינב 

ןבלל49853. תלכת  ןיב  םייחסרטנוק  המלש  "טןמוא , תיליעעשת ןיעידומ 

ןשוחה49854. תניב  הדוהיסרטנוק  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "הלקסד , קרבעשת ינב 

םיכרכ49855.  3 המלש -  תניב  ךלמילאסרטנוק  ןב  רזעילא  המלש  ןמשיפ ,

הרותה49856. תוכרבד  בויחה  דוסיב  המלשסרטנוק  ףסוי  "גיקסבולקנש , קרבעשת ינב 

תורשעמ49857. רועיב  ןויצסרטנוק  ןב  םולש  "אןמלפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ49858.  2 תורשעמ -  רועיב  רדנסכלאסרטנוק  ןב  היבוט  השמ  "חלקניד , םילשורינשת

ארקי49859. קחציב  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "אטונג , דעלאעשת

ןיקיזנ49860. תקחרה  אתקימע -  אריב  םשסרטנוק  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

תבשב49861. ןקזה  תורעש  לופיק  ןיד  ןינעב  רוריב  סרטנוק 
ןסינשדוק השמ  "זרעניוו , "דעשת מח

םיכרכ49862.  2 הכלה -  רוריב  בקעיסרטנוק  ןב  לארשי  םהרבא  "בירדוס , הירבטעשת

תואיצמהו49863. הרותה  ףיקמ ע"פ  רוריב  שייפסרטנוק  םלושמ  יעשי ' גרעבנעטטאר ,
"איולה תילעפשת רתיב 

ררוב49864. םירבד -  ירוריב  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "גרסל , םילשוריעשת

הכלה49865. ירוריב  ןויצסרטנוק  ןב  ןרהא  "בןוראוב , םילשוריסשת

תבש49866. תוכלה  הכלה -  ירוריב  םייחסרטנוק  םהרבא  "דןייטשנזייא , םילשורישח

תוכלה49867. ירוריב  תודיסחסרטנוק  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "אבח םילשוריעשת

הנשה49868. שאר  םיניינע -  ירוריב  סחנפסרטנוק  ןב  והילא  ןדיבא  "גיסורדנס , קרבעשת ינב 

םינינע49869. ירוריב  בקעיסרטנוק  ןב  יבצ  "וףולז , םילשוריעשת

םיכרכ49870.  2 םינינע -  ירוריב  והילאסרטנוק  ןדיבא  "ביסורדנס , קרבעשת ינב 



םירוריב49871. לארשיסרטנוק  ןב  םייח  "ורלה , וגקיש Chicagoשת

םיכרכ49872.  12 םירוריב -  יגחסרטנוק  םילשוריןירפלה ,

ינינע49873. המכב  םירוריב  לארשיסרטנוק  ןב  םייח  "ורלה , וגקיששת

וניתובא49874. תיב  לארשיסרטנוק  בקעי  "דרפייל , קרבעשת ינב 

םיכרכ49875.  3 והילא -  תיב  והילאסרטנוק  דרבליז , "" קרבשח ינב 

םיכרכ49876.  2 רזעילא -  תיב  באזסרטנוק  םוחנ  ןב  רזעילא  "דץיברק , קרבמח ינב 

ךורב49877. תיב  המלשסרטנוק  םייח  "זרקב , םילשורילשת

דוד49878. תיב  דודסרטנוק  "חןמלוא , ןודנולסשת

"י49879. ראה תיב  "יסרטנוק  ראה תיב  "דסרטנוק  שח

ןשדה49880. תיב  לארשיסרטנוק  בקעי  ןמפוה ,

ןייה49881. תיב  םירופסרטנוק  "ותוכלה  םילשוריעשת

תונוזמ49882. תוינמחל  ימחלה -  תיב  דודסרטנוק  ןב  ביל  השמ  "עיול , שמששת תיב 

סרפה49883. תיב  רזעילאסרטנוק  "ולוה , קרבעשת ינב 

םייח49884. תיב  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ49885.  2 עשוהי -  תיב  עשוהיסרטנוק  תיב  שרדמ  "לתיב  קרבשת ינב 

הבהל49886. ףסוי  תיב  יבצסרטנוק  תלחנ  "גןוכמ  קרבנשת ינב 

הנשה49887. שאר  ינינע  קחצי -  תיב  םייחסרטנוק  ןב  הדוהי  קחצי  סקלמש ,
הקלמש "דלאומש  שח

ןרהא49888. לארשי  תיב  ןורכזסרטנוק  "גרפס  קרבעשת ינב 

יול49889. תיב  בקעיסרטנוק  "ארגניזלש , הפיחפשת

תודוצמ49890. תיב  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "דרסל , םילשוריעשת

ןיטיג49891. ןמאנ -  תיב  ץינמקסרטנוק  תבישי  "הץבוק  םילשוריעשת

ןיליפת49892. תוכלה  דבוע -  תיב  דודסרטנוק  ןב  השנמ  םהרבא  "אסיסע , םילשוריעשת

םיכרכ49893.  10 דומעי -  םיקידצ  תיב  לארשיסרטנוק  הבוש  םייח -  "התורצוא  דודשאסשת

ןטק49894. תיב  לאירבגסרטנוק  "גןטק , וקיסקמעשת

הניר49895. תיב  ןורכזסרטנוק  "סץבוק  קרבשת ינב 

הרש49896. תיב  באזסרטנוק  רזעילא  ןב  השנמ  "מןיילק , שת

ראפתא49897. ךב  קמעהסרטנוק  לדגמ  הרות -  ינב  "הדוחיא  קמעהעשת לדגמ 

לארשי49898. ךרבי  ךב  מ"יסרטנוק  "הסורג , "דסשת מח

תורוכב49899. יבצ -  ירוכב  ןסינסרטנוק  ןב  יבצ  "דגרבדלוג , קרבשח ינב 

ץיק49900. ירוכב  בקעיסרטנוק  ןואג  "אתבישי  קרבפשת ינב 

והעד49901. ךיכרד  לכב  םהרבאסרטנוק  "גדרלגנא , םילשוריעשת

ךשפנ49902. לכב  והירמשסרטנוק  ןב  באז  "גילאירא , םילשורינשת

םינבל49903. ךידגב  ויהי  תע  לכב  השמסרטנוק  "הןדיבא , םילשוריסשת

"ן א49904. רהומ יטוקיל  רכז -  רכב  דודסרטנוק  "אןהכ , "דפשת מח

זפ49905. םתכב  ןולאסרטנוק  "בביברא , הינתנעשת

ףיסות49906. לב  רזעלאסרטנוק  "אשירכז , קרבעשת ינב 

תיחשת49907. לב  קחציסרטנוק  "בןמרבליס , דעלאעשת

תיעיבש49908. יאצומב  קחציסרטנוק  "גטטשרבלה , קרבלשת ינב 



ןיקיזנד49909. ילימב  השנמסרטנוק  הדוהי  ןב  הירא  "טןמדירפ , קרבנשת ינב 

רגיא49910. אביקע  וניברל  ןיקיזנד  ילימב  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בטרופפר , קרבפשת ינב 

ןיבוריעד49911. ילימב  לארשיסרטנוק  ןב  הינתמ  "סןידנה , קרבשת ינב 

תיעיבשו49912. תבשד  ילימב  לארשיסרטנוק  ןב  הינתמ  "אןידנה , קרבסשת ינב 

ןילוח49913. ילימב  לארשיסרטנוק  ןב  הינתמ  "בןידנה , קרבסשת ינב 

תומבי49914. תכסמב  לאומשסרטנוק  "זץילרג , קרבעשת ינב 

האריה49915. תולעמב  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

דאמ49916. ץפח  ויתווצמב  ןויעבסרטנוק  דומילל ח"ח  ברע  "דללוכ  תילעעשת ןיעידומ 

ךגגל49917. הקעמ  תישעו  תוצמב  בדסרטנוק  גרברבליז ,

יתנמאה49918. ךיתוצמב  קחציסרטנוק  ןב  ןמלז  המלש  "עןמכפ , "דשת מח

םימ49919. ילחנ  לביה -  ךשמב  המלשסרטנוק  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבסשת ינב 

ךיתמא49920. ןב  יבצסרטנוק  קחצי  ןב  ףסוי  "הןמרביל , קרבעשת ינב 

תווצמל49921. ןב י"ג  ,סרטנוק  ובא "עןב  קרבשת ינב 

בא49922. דבכי  ןב  אביקעסרטנוק  ןב  םהרבא  "גרגנלרא , םילשוריסשת

בא49923. דבכי  ןב  םולשסרטנוק  ןב  דוד  ללה  "דקאווטיל , שח

חנ49924. ןב  הדוהיסרטנוק  "דקוק , קרבסשת ינב 

ךרכל49925. ךלהש  ריע  ןב  םשסרטנוק  םוליעב 

אשד49926. תואנב  ךורבסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"ססחניפ קרוישת וינ   New York

אשד49927. תואנב  והילאסרטנוק  לאומש  דוד  "חקוב , םילשוריסשת

אשד49928. תואנב  ףסויסרטנוק  ןב  אבא  םהרבא  "ורעפייל , עשת

םעונב ה'49929. השמסרטנוק  ןב  ריאמ  לארשי  "דןייטשניבור , קרבשח ינב 

םילשורי49930. תונב  י.פסרטנוק  תירטש , "וןב  םילשוריעשת

םילא49931. ינב  יכדרמסרטנוק  ךורב  "אאריפש , קרבעשת ינב 

הכונחה49932. ימי  יניינעב  הניב -  ינב  ףסויסרטנוק  "חןייטשברפ , םילשוריסשת

לארשי49933. ירוכב  ינב  סינמסרטנוק  םחנמ  "טקנאלב , םילשוריסשת

יביבח49934. ינב  דודסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "דרטומלרפ , קרבעשת ינב 

יול49935. ינב  יבצסרטנוק  רזעילא  "ויולה , שקאפמרת

"ת49936. סל םיאורק  תפסוה  הילע -  ינב  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןועמש  "דדלפנזיו , שח

התובישחו49937. הרותב  הדמתה  הילע -  ינב  והילאסרטנוק  "דיקסנזדורג , שח

ןבואר49938. ינב  גיוד ז"לסרטנוק  ןבואר  "נ  "עעל "דשת מח

בא49939. ןינב  והיעשיסרטנוק  םהרבא  "אןמיניירג , םילשוריעשת

לאירא49940. ןינב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

לאירא49941. ןינב  דדחסרטנוק  לאירא  רוחבה  "דרכזל  "דשח מח

םיכרכ49942.  2 םייח -  ןינב  םייחסרטנוק  לאומש  "הבמוד , תיליעעשת ןיעידומ 

רוכז49943. בקעי -  ןינב  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דפשת מח

דע49944. ידע  ןינב  ביניסרטנוק  "בריסנ , דעלאעשת

אציבחד49945. איגוסב  הדוהיסרטנוק  "וסדע , םילשוריסשת

בטימד49946. איגוסב  הדוהיסרטנוק  "וסדע , םילשוריסשת

יתבשוה49947. תוכוסב  ןרהאסרטנוק  "וןמרביל , םילשוריעשת



ובשת49948. תוכוסב  לארשיסרטנוק  בקעי  "דגרברבליז , םילשורישח

"ם49949. ייח רפסב  ףסויסרטנוק  בקעי  "דרלימ , "דשח מח

הגרדמה49950. רתסב  ןונמאסרטנוק  ןב  לארשי  בקעי  "פןסינ , "דשת מח

הז49951. רובעב  ןמלזסרטנוק  רואינש  "חןמיילק , קרבעשת ינב 

אדיסח49952. יוהמל  יעב  אילעמסרטנוק  ארוהנ  "זןוכמ  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ49953.  2 ונינמז -  תויעב  תובישיהסרטנוק  "דינב  "דשח מח

האנה49954. ירוסיאב  היכזו  תולעב  םייחסרטנוק  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "חרסרפ , תיליעסשת ןיעידומ 

ודומעי49955. םדמעב  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "דטונג , דעלאעשת

שדוקמו49956. רידת  תמידק  ןיינעב  לאירתכסרטנוק  ןב  לאומש  "גןהכ , קרבעשת ינב 

וילכו49957. שדקמ  ןיינעב  דודסרטנוק  "חגנילרטש , קרבעשת ינב 

תירכונ49958. האפ  ןיינעב  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דסשת מח

הנשמ49959. םחלו  הצמ  תליכא  יניינעב  םייחסרטנוק  בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "טרפוס , םילשוריעשת

שלו49960. ררוב  יניינעב  בקעיסרטנוק  "זטרפלה , קרב Bene Berakעשת ינב 

הקיז49961. יניינעב  יולהסרטנוק  םולש  ןב  בד  קחצי  "חרטכש , םילשוריסשת

תוכוסה49962. גח  יניינעב  השמסרטנוק  ןב  ןושמש  בקעי  "דאריפש , תיליעשח רתיב 

דוחי49963. יניינעב  "טקינזלזסרטנוק  "דעשת מח

םידי49964. תכסמב  םידי  תליטנ  יניינעב  רואסרטנוק  ללוכ  השמ -  ןב  ילתפנ  ץישפוק ,
הדוהי "הקחצי  קרבנשת ינב 

חספל49965.  > שיש יחטשמ  תרשכהו  יוריע  יניינעב  סרטנוק 
< הנשה תומי  לכלו 

לכימ לאיחי  ןב  יכדרמ  קחצי  ןיבור ,
"וןהכה םילשוריסשת

םירופ49966. יניינעב  הרותהסרטנוק  רדה  "בתבישי  הפיחסשת

תווצמב49967. המידק  יניינעב  דודסרטנוק  "זגנילרטש , קרב Bene Berakעשת ינב 

ףעסתמהו49968. רשוק  יניינעב  גרבסגינוהסרטנוק 

תיביר49969. יניינעב  םשסרטנוק  דםוליעב  "" םילשורישח

תיעיבש49970. יניינעב  הדוהיסרטנוק  ןב  םייח  םהרבא  "אסדע , םילשוריסשת

הדשה49971. ינדא  ןינעב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

להא49972. ןינעב  םהרבאסרטנוק  "דרביירש , םילשורישח

ערופ49973. ינשהו  למ  דחא  ןינעב  דאוססרטנוק  לאינד  "טויעש , "דסשת מח

הצמ49974. תליכא  ןינעב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "דןושש , םילשורישח

תיעיבשב49975. "ם  וכעל הרימא  ןינעב  םחנמסרטנוק  בקעי  "חרעגיליו , םילשוריסשת

תיעיבשב49976. ירכנ  ילודיג  ןינעב  םשסרטנוק  "דםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

טלקמ49977. ירעו  תולג  ןינעב  רוטקיוסרטנוק  ןב  ןורהא  "עןזח , שמששת תיב 

ימד49978. דלונש  ןטקכ  רייגתנש  רג  ןינעב  םייחסרטנוק  לאומש  "עבמוד , תיליעשת ןיעידומ 

וחוכ49979. חכו  אמרג  ןינעב  השמסרטנוק  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"דיולה קרבשח ינב 

הינימ49980. הברדב  היל  םק  ןיד  ןינעב  םשסרטנוק  "דםוליעב  שמששח תיב 

תוחילש49981. ןיד  ןינעב  םשסרטנוק  "חםוליעב  שמשעשת תיב 

"ת49982. רד ןיליפת  תחנה  ןינעב  ןסינסרטנוק  השמ  "טרעניוו , עשת

"מ49983. ורת תשרפה  ןינעב  קחציסרטנוק  םהרבא  "גןמפוה , םילשורימשת



ןוחטבו49984. תיטרפ  החגשה  ןינעב  השרפדסרטנוק  אקמוע  "התונוילג  תיליעעשת ןיעידומ 

המיבה49985. תונשה  ןינעב  יולסרטנוק  ןב  ןמפיל  רזעילא  "גןייטש , הבלסיטרב Bratislavaרת

הקיז49986. ןינעב  דודסרטנוק  יכדרמ  ץיבורט ,

ןמז ר"ת49987. ןינעב  קסראוועשפמסרטנוק  בקעי  "דרזייל , "דשח מח

"ם49988. תס תויתואל  וקבדנש  םירמוח  ןינעב  סרטנוק 
"ן .מיסאלפיגו "פרדרמ , "דשת מח

"נ49989. נח ןינעב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "וןושש , םילשוריעשת

"ז49990. על ןתינה  רעישב  תבורקת ע"ז  ששח  ןינעב  סרטנוק 
ודוה בקעיץראב  קחצי  ןב  לאירש  "חגרבנזור , "דעשת מח

ןי49991. ' צוק ידוהי  ןינעב  מסרטנוק  "פןהכ , "דשת מח

ינש49992. "ט  וי ראשו  לש ר"ה  ינש  בוט  םוי  ןינעב  סרטנוק 
תוילג םייחלש  ןב  קחצי  "טטראפטייר , נשת

םנעיו49993. םעה  תקאנ  לא  עמשי  ןינעב  השמסרטנוק  ןב  ךורב  "הרקבסיו , קרבעשת ינב 

םיכרכ49994.  2 ורבד -  לחי  אל  ןינעב  םשסרטנוק  "פםוליעב  םילשורישת

הסיפתו49995. קזחומ  ןינעב  בקעיסרטנוק  "דירפצ , שמששח תיב 

ןוחטבה49996. תדימ  ןינעב  אגרשסרטנוק  דוד  "ברעטלאפ , טיורטדנשת

תבשב49997. הלבחו  הדיצ  תכאלמ  ןינעב  בדסרטנוק  יבצ  ןב  םייח  "דץיבולדנמ , םילשורישח

הנשה49998. תאלמ  ןינעב  ךורבסרטנוק  "חרקבסיו , קרבסשת ינב 

רורמו49999. הצמ  ןינעב  םייחסרטנוק  לארשי  "דלטנמולב , םילשורינשת

קלמע50000. תריכז  תוצמ  ןינעב  ביילסרטנוק  ףסוי  "ארגרובמה , משת

םובי50001. תוצמ  ןינעב  םשסרטנוק  "חםוליעב  שמשעשת תיב 

דומחת50002. אל  תוצמ  ןינעב  קחציסרטנוק  "זירזוע , עשת

ךיראתה50003. וק  םוקמ  ןינעב  רזעילאסרטנוק  "פלוה , קרבשת ינב 

ריהב50004. רוחש  הארמ  ןינעב  ביניסרטנוק  "וריסנ , םילשוריעשת

הארוה50005. הרומ  בר  ידי  לע  ןישודיק  רודיס  ןינעב  ןתנסרטנוק  ןב  ןנחוי  והילא  "והירארוג , ןולוחסשת

םירוסיאב50006. ןמאנ  ןינעב ע"א  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "גןושש , םילשוריסשת

תיעיבשב50007. יוג  לש  עקרקב  לארשי  תדובע  ןינעב  םשסרטנוק  "עםוליעב  שמששת תיב 

הבושתו50008. וריבחל  םדא  ןיבש  תוריבע  ןינעב  סרטנוק 
השמםהילע ןב  ךורב  "דרקבסיו , קרבשח ינב 

ומא50009. ךרי  רבוע  ןינעב  םהרבאסרטנוק  ןב  היעשי  ןרהא  "זיולב , םילשוריכשת

ןליאב50010. םילדגה  תופוע  ןינעב  ןליאבסרטנוק  םילדגה  תופוע  ןינעב  "דסרטנוק  שח

הקירז50011. תומוטפ ע"י  תופוע  ןינעב  יבצסרטנוק  םהרבא  "זןייטשנייוו , ןודנולישת

"ט50012. ויב ןושיע  ןינעב  לדנמסרטנוק  םחנמ  "הסקופ , םילשוריסשת

"ט50013. ויב תוירגיס  ןושיע  ןינעב  גילעזסרטנוק  רשא  והיעשי  "פןאמדלעפ , שמששת תיב 

םימשג50014. תריצע  ןינעב  הדוהיסרטנוק  "אהכרב , םילשוריעשת

םוי50015. דועבמ  שודיק  ןינעב  לאקזחיסרטנוק  ןב  םייח  "טשקנ , "דעשת מח

יזעול50016. םש  תאירק  ןינעב  קחציסרטנוק  "גדאוס , םילשוריעשת

םירופיכה50017. םויו  הנשה  שאר  ןינעב  לאויסרטנוק  "דןהכ , "דשח מח

ונב50018. תתיבש  ןינעב  רזעלאסרטנוק  "טשירכז , קרבסשת ינב 

ראשו50019. הכונח  רנל  ותוסכ  רכומו  לאוש  ןינעב  סרטנוק 
םשתווצמ "גםוליעב  קרבעשת ינב 



הנועכ50020. עמוש  ןינעב  םהרבאסרטנוק  לארשי  "דרפש , שח

הליזג50021. ינינקו  יוניש  ןינעב  רבסרטנוק  בוד  "הןייטשנכייא , כשת

ןיקשמל50022. ןילכוא  ירועיש  ןינעב  "מסרטנוק  "דשח "דמח שח

הבאושה50023. תיב  תחמש  ןינעב  לאינדסרטנוק  "איזייפ , דווקילעשת

"ז50024. בז ועגנש  םילכ  ינש  ןינעב  שינאמסרטנוק  ןב  לאלצב  הדוהי  ץיפש ,
"עםהרבא םילשורישת

םינימה50025. תעברא  ינינעב  עשילאסרטנוק  ןב  ללה  השמ  "דןושש , םילשורישח

ררוב50026. ינינעב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ןומיזה50027. תכרב  ינינעב  ןבסרטנוק  לשיפ  םירפא  לארשי  ץיבולדנמ ,
בד "דיבצ  םילשוריסשת

ןינהנה50028. תכרב  ינינעב  "ןסרטנוק  רה "בתבישי  הינתנסשת

השודקבש50029. רבדו  רוביצ  יניד  ינינעב  דודסרטנוק  "וגנילרטש , קרבעשת ינב 

םידעומה50030. ינינעב  השמסרטנוק  ףפרק ,

םידעומה50031. ינינעב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דנשת מח

םירופה50032. ינינעב  םהרבאסרטנוק  "פרשנ , "דשת מח

ןיקיזנ50033. תקחרה  ינינעב  והיעשיסרטנוק  םהרבא  "טןמיניירג , םילשוריסשת

הקיז50034. ינינעב  ןרהאסרטנוק  "חרלטוק , קרבכשת ינב 

רבד50035. ינינעב ח"י  רזעלאסרטנוק  "חשירכז , קרבסשת ינב 

הרות50036. תחמשו  תוכוסה  גח  ינינעב  יבצסרטנוק  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "דןייטשנלרק , "דשח מח

תועובשה50037. גחו  רמועה  תריפס  חספה  גח  ינינעב  יבצסרטנוק  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "סןייטשנלרק , םילשורישת

הכונח50038. ינינעב  קחציסרטנוק  םהרבא  ןב  םחנמ  "דרקוט , קרבשח ינב 

הכונח50039. ינינעב  םשסרטנוק  "בםוליעב  םילשוריעשת

"ה50040. צק יס ' "ד  רוי ינינעב  לארשיסרטנוק  ןב  ןרהא  המלש  "בסנג , קרבעשת ינב 

םירצמה50041. ןיב  ימי  ינינעב  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

םירופה50042. ימיו  הכונחה  ימי  ינינעב  יבצסרטנוק  בוד  ןב  ךינעה  ךונח  "סןייטשנלרק , םילשורישת

תבש50043. גנועו  דובכ  ינינעב  דודסרטנוק  "גגנילרטש , קרויעשת וינ  קרב -  ינב 

םימתכ50044. ינינעב  לאידעסרטנוק  "זידעלג , םילשוריסשת

הצקומ50045. ינינעב  הדוהיסרטנוק  "חסופ , םילשוריסשת

תורטש50046. תריכמ  ינינעב  לאומשסרטנוק  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"ארודגיבא םילשורינשת

ררוב50047. תכאלמ  ינינעב  ןימינבסרטנוק  "דןייבשריה , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ50048.  2 תבשחמ -  תכאלמ  ינינעב  לאיכלמסרטנוק  "ולדנמ , םילשוריסשת

תואוקמ50049. ינינעב  עשוהיסרטנוק  "אןמיניירג , קרבמשת ינב 

"י50050. טנ להבו ' םידי  סמב ' םידי  תליטנ  ינינעב  דוהיסרטנוק  קחצי  רוא  ללוכ  "היכרבא  קרבנשת ינב 

תוכוס50051. ינינעב  םוחנתסרטנוק  ןב  דוד  "עףוהשיפ , קרבשת ינב 

הזוזמו50052. תיציצ  ינינעב  רזעילאסרטנוק  "דרכבסונ , םילשורישח

הוצמב50053. קסועו  ןטק  ינינעב  הוצמבסרטנוק  קסועו  ןטק  ינינעב  "בסרטנוק  קרבנשת ינב 

תיביר50054. ינינעב  םהרבאסרטנוק  לואש  "זרפוס , קרבסשת ינב 

תיעיבש50055. ינינעב  בודסרטנוק  "זסייו , םילשורימשת

תיעיבש50056. ינינעב  לאומשסרטנוק  "בןייטשקילק , תילעפשת ןיעידומ 



םילעופ50057. תוריכש  ינינעב  לאיכלמסרטנוק  "עלדנמ , םילשורישת

תוחילש50058. ינינעב  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

הלדבהו50059. שודיק  תבש  תפסות  ינינעב  דודסרטנוק  "דגנילרטש , קרבעשת ינב 

תובורעת50060. ינינעב  בקעיסרטנוק  "זטרפלה , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןיליפת50061. ינינעב  והילאסרטנוק  "עםינהכ , "דשת מח

יש50062. ינבא  ןיליפת , ינינעב  - סרטנוק  הירא ןב  המלש  קחצי  םיובלא ,
רזעילא םייח  "ארגניזלש , ןודנולעשת

םינוש50063. םינינעב  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

'ל50064. טומ תובקעב ר ' השמסרטנוק  "בץיבונוסמס , םילשוריפשת

ןאצה50065. יבקעב  םשסרטנוק  "זםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

הללהא50066. םיבר  יפב  יולהסרטנוק  ףסוי  "חאשיש , ןודנול Londonמשת

הדגאב50067. הכונח  סדרפב  םרמעסרטנוק  "הןמפוא , םילשוריסשת

ךשנ50068. והזיא  קרפב  םירפאסרטנוק  ןב  השמ  המלש  "טךלוו , קרבנשת ינב 

םיתוכ50069. תונב  קרפב  םירפאסרטנוק  ןב  השמ  המלש  "חךלוו , קרבעשת ינב 

טופשת50070. קדצב  ללהסרטנוק  "דןגובלנצק , םילשורישח

ךתימע50071. טופשת  קדצב  השמסרטנוק  "דןדיבא , םילשוריעשת

יננוכת50072. הקדצב  רכששיסרטנוק  להא  םיכרבא  תליהק 

קחצי50073. ריצב  ןויצסרטנוק  ןב  קחצי  "חלטנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ50074.  4 הכרבה -  לצב  המלשסרטנוק  קחצי  ןב  ךורב  לאלצב  "דיולב , קרב Bene Berakעשת ינב 

יתדמח50075. ולצב  היעשיסרטנוק  קחצי  ןב  לאלצב  "גסיוו , קרבעשת ינב 

תקולחמה50076. תונגב  םולש -  שקב  םשסרטנוק  "אםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

הוצמ50077. רב  היראסרטנוק  םייח  ןב  לשיפ  םירפא  ןייטש ,
"ובייל קרבנשת ינב 

הוצמ50078. רב  סומינולקסרטנוק  ךורב  ןב  דוד  "ברברפש , םילשורילשת

"ג50079. נרת הוצמ  רב  בודסרטנוק  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"סרב שת

ארצמ50080. רב  יולהסרטנוק  השמ  ןב  והילא  "דןיול , דווקילעשת

ךלמ50081. תרדה  םע  בורב  בודסרטנוק  םייח  ןב  רזעילא  "בטור , קרבסשת ינב 

התא50082. ךורב  גילעזסרטנוק  רשא  "היקסרומ , תילעעשת ןיעידומ 

יתנווכש50083. ךורב  ןימינבסרטנוק  לאומש  "דיקסבקנעי , "דשח מח

הרוטפה50084. תאירק  ןידב  רורב  היראסרטנוק  דוד  ןב  רזעלא  "בלזירב , םילשוריכשת

ו50085. עמש -  את  אנמחר -  ךירב  - סרטנוק  לדנמ םחנמ  ןב  ןועמש  השמ  ץילרג ,
ןועמש השמ  ןב  בד  ךורב  "הץילרג , קרבסשת ינב 

םדא50086. תירב  רזעילאסרטנוק  ןועמש  ןב  בד  הירא  "דיקצלימ , םילשורישח

םינתיא50087. תירב  םינתיאסרטנוק  תירב  "טסרטנוק  סשת

םיכרכ50088.  3 שא -  תירב  רמתיאסרטנוק  "בשמש , תיליעעשת ןיעידומ 

דוד50089. תירב  לארשיסרטנוק  ןב  דוד  "דאדרב , הירבטסשת

ןוידפו50090. תירב  בקעיסרטנוק  ןב  סחנפ  "בץרפ , םילשוריפשת

הדותו50091. תירב  ןנחויסרטנוק  ןב  השמ  "וטאואש , יטיסעשת וקיסקמ 

הרותו50092. תירב  השמסרטנוק  קחצי  ןב  הדוהי  "אקוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ50093.  15 בקעי -  תירב  לארשיסרטנוק  בקעי  "דרטומלרפ , "דשח מח



קחצי50094. תירב  קחציסרטנוק  "דןייטשנבול , תיליעשח ןיעידומ 

יניעל50095. יתרכ  תירב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

יניעל50096. יתרכ  תירב  קודצסרטנוק  המלש  ןב  ףסוי  "דןמפוה , "דשח מח

חלמ50097. תירב  ירואסרטנוק  ןב  לאומש  "וראיוב , קרבמשת ינב 

תוכלמ50098. תירב  םהרבאסרטנוק  "בסארג , "דפשת מח

השמ50099. תירב  םחנמסרטנוק  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "דלדנמ  שח

תוכאלמו50100. הצקומ  םלוע -  תירב  והילדגסרטנוק  "דםיובסונ , דודשאעשת

תבש50101. תירב  ןסינסרטנוק  ןב  יבצ  "דגרבדלוג , קרבעשח ינב 

םולש50102. תירב  םשסרטנוק  "גםוליעב  םילשוריעשת

הלילו50103. םמוי  יתירב  יעורסרטנוק  לאוי  "בידשמ , קמעהעשת לדגמ 

ורוצני50104. ךתירב  יולהסרטנוק  יכדרמ  "ודניורפרטפ , םילשוריעשת

ורוצני50105. ךתירב  ןימינבסרטנוק  לאפר  ןהכ ,

ידוד50106. ךרב  דודסרטנוק  קחצי  "דהילדג , "דשח מח

וליח50107. ךרב  חנסרטנוק  ןב  והילא  "אילאפ , קרבסשת ינב 

הנורחא50108. הכרב  ןרהאסרטנוק  ןב  רזוע , םייח  "אןהכ , קרבעשת ינב 

החלצהו50109. הכרב  םהרבאסרטנוק  "דטרבצרווש , "דשח מח

רופחי50110. אל  קרפ  לארשיל -  הכרב  לארשיסרטנוק  "דקראטשדולב , "דשח מח

תוכרב50111. םהרבאסרטנוק  ןב  באוי  "בלטנזור , םילשוריפשת

ישפנ50112. יכרב  השמסרטנוק  בקעי  "זיולה , "דעשת מח

ישפנ50113. יכרב  יולהסרטנוק  לאכימ  ןב  השמ  בקעי  "זןמטלא , "דעשת מח

בא50114. תכרב  אפילסרטנוק  ןסינ  "ןטרפלא , שת

תובא50115. תכרב  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םהרבא50116. תכרב  םהרבאסרטנוק  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"דקחצי םילשורישח

הלואג50117. תכרב  רכששיסרטנוק  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"ובד םילשורינשת

ןירדהנס50118. ןישודיק , דוד -  תכרב  דודסרטנוק  "דבק , הנביבסשת םרכ 

תיבה50119. תכרב  ךלמילאסרטנוק  ןב  רזעילא  המלש  "זןמשיפ , עשת

ןומיזה50120. תכרב  לארשיסרטנוק  "אדנאר , קרבסשת ינב 

םיכרכ50121.  3 ןמזה -  תכרב  ףסויסרטנוק  ןב  הימחנ  השמ  "וטטשרבלה , קרבסשת ינב 

המחה50122. תכרב  לאויסרטנוק  וניברד  בל  בטי  הרות  דומלת 
רמטאסמ

תווצמה50123. תכרב  יכדרמסרטנוק  ךורב  "דאריפש , קרבשח ינב 

ןינהנה50124. תכרב  לאימחריסרטנוק  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"טיבצ קרבעשת ינב 

"ש50125. שרה תונווכ  םע  ןינהנה  תכרב  המכחהסרטנוק  םי  "דןוכמ  "דשח מח

תוריפה50126. תכרב  קחציסרטנוק  םהרבא  תודלות  הנטק  "חהבישי  םילשורינשת

תפה50127. תכרב  המלשסרטנוק  "טיול , תובשמשת ןולא 

תבשה50128. תכרב  ןימינבסרטנוק  לאפר  ןהכ ,

הרותה50129. תכרב  יכדרמסרטנוק  השמ  "חפראק , םילשוריסשת



םינתח50130. תכרב  םישוריפסרטנוק  "הטקל  תיליעעשת ןיעידומ 

םינתח50131. תכרב  טידנעבסרטנוק  ךורב  ןב  השמ  "עןייטש , קרבשת ינב 

"י50132. ראה תעדל  הלילב  טשפנ  אלש  תכרב ט"ק  סרטנוק 
השמז"ל ןב  בקעי  "זללה , םילשוריעשת

תבש50133. הדוהי -  תכרב  ןרהאסרטנוק  םייח  ןב  בייל  ןמלז  "גקראטש , דודשאעשת

עשוהי50134. תכרב  קחציסרטנוק  ףסוי  "דסנרפ , "דשח מח

םיכרכ50135.  2 בקעי -  תכרב  דודסרטנוק  ןב  לארשי  בקעי  תוילגרמ ,
"דיכדרמ "דעשת מח

עשי50136. תכרב  המלשסרטנוק  ףסוי  "טידאבע , םילשוריעשת

לארשי50137. תכרב  המלשסרטנוק  לארשי  "דץיבוקסומ , דווקילעשת

ןהכ50138. תכרב  ןימינבסרטנוק  לאפר  ןהכ ,

הכוסב50139. בשיל  תכרב  השמסרטנוק  דוד  "אןייטשניבור , קרבפשת ינב 

השמ50140. תכרב  לאומשסרטנוק  ןב  השמ  "דץיבר , "דעשת מח

םיכרכ50141.  4 ןמחנ -  תכרב  עשוהיסרטנוק  ןב  הדוהי  ןמחנ  "דןזור , דווקילעשת

תוכרב50142. ןתנ -  תכרב  םהרבאסרטנוק  ןב  ןתנ  "בסוקרמ , םילשוריעשת

יבצ50143. תכרב  יבצסרטנוק  "דרניילק , "דשח מח

המלש50144. תכרב  המלשסרטנוק  ןב  ביל  דוד  רדנלדירפ ,

לאומש50145. תכרב  לאומשסרטנוק  "הץרפ , םילשוריעשת

אגרש50146. תכרב  אגרשסרטנוק  "חןמייה , לשת

םיכרכ50147.  2 םלועה -  ארבנ  יליבשב  םשסרטנוק  "בםוליעב  "דעשת מח

ןחלושה50148. ילושב  לכימסרטנוק  לאיחי  ןב  ףסוי  "טןיקסילפ , םילשוריעשת

סירגה50149. לודגב  ןקזה  "ר  ומדא תטישב  םייחסרטנוק  םהרבא  האנ , לדנמ -  םחנמ  האנ ,
יבצ השמ  "הינב  םילשוריעשת

הטושפ50150. "ף  כה לגר  ךרוא  רועישב  ןהכהסרטנוק  םחנמ  "חץיבודיוד , םילשורינשת

ךלמ50151. תב  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  "סןייטשניבור , רפסשת תירק 

התיב50152. ךותב  ונשפנסרטנוק  רתכה -  "דןוגרא  "דעשת מח

תועובשה50153. גח  הגהי -  ותרותב  תודיסחהסרטנוק  רוא  "דןוכמ  "דשח בח רפכ 

המחלמ50154. ךל  השעת  תולובחתב  המלשסרטנוק  "דיילאפ , םילשורישח

םיחתפנ50155. םירעש  בקעיסרטנוק ג ' השמ  ןב  דוד  "טסייו , הבקסומנשת

המלש50156. הלואג  םשסרטנוק  "בםוליעב  "דפשת מח

חרזמה50157. לובג  לאומשסרטנוק  ךורב  ןב  יבצ  םייח  קילרוג ,
שטיוד "טןהכה  דווקילסשת

בגנ50158. תאפ  לובג  םהרבאסרטנוק  "איולה , םילשוריסשת

םימשג50159. תורובג  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורימשת

םינומש50160. תורובג  הדוהיסרטנוק  "וקוק , קרבעשת ינב 

יכדרמ50161. תרובג  בקעיסרטנוק  ןב  יבצ  יכדרמ  "זיזינג , קרבעשת ינב 

סחנפ50162. תעבג  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"ויולה קרבעשת ינב 

םיכרכ50163.  2 השועו -  הווצמה  לודג  יבצסרטנוק  "ערנשרו , קרבשת ינב 

קחצי50164. ילודג  ? סרטנוק  אדוי םולש  "אסארג , משת

יכדרמ50165. תלודג  בקעיסרטנוק  ןב  יכדרמ  םולש , - "פשיא שת



השודק50166. ירדג  השודקסרטנוק  ירדג  "וסרטנוק  קרבלשת ינב 

לארשי50167. לאוג  השמסרטנוק  ןב  ןרהא  "אםיובלטייט , פשת

תוקומע50168. הלוג  לארשיסרטנוק  תבהא  תודסומ  "וץבוק  ןויצלעשת ןושאר 

םימ50169. תולוג  םשסרטנוק  "חםוליעב  םיקפואעשת

םייח50170. למוג  םהרבאסרטנוק  ןב  םייח  יכדרמ  "גילאפר , םילשוריעשת

םיכרכ50171.  4 הירא -  רוג  קחציסרטנוק  לאירוא  "עלארה , םילשורישת

םיקידצה50172. לרוג  הדוהיסרטנוק  ןב  לאומש  "עןהכ , םילשורישת

םתבצחמ50173. שדוק  עזג  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , "דעשת מח

םיכרכ50174.  2 "ו -  נתת תורזג  "ן)סרטנוק  באר  ) ןתנ ןב  "זרזעילא  ץיבונר Chernovtsyירת צ'

שא50175. ילחג  יחסרטנוק  ףסוי  בוט , "גןמיס  םילשוריעשת

ושאר50176. לע  םילחג  םשסרטנוק  םוליעב 

השועמ50177. טג  םוחנסרטנוק  "חגטנטוג , קרבעשת ינב 

םיכרכ50178.  2 ןקזה -  לודיג  ןסינסרטנוק  השמ  "טרעניוו , עשת

הדש50179. ילודיג  לארשיסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  דחוור , "" לאיזועסשת תיב 

תומשנ50180. לוגליג  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

הדערב50181. וליג  באזסרטנוק  םייח  ןב  השמ  "אלקניפ , םילשוריסשת

והילא50182. תולג  בדסרטנוק  והילא  "חןמדירפ , םילשוריעשת

תינעת50183. רשא -  תונוילג  לאלצבסרטנוק  םהרבא  ןב  רשא  "בןמרסו , קרבפשת ינב 

ףסכ50184. ילילג  לאכימסרטנוק  ןב  יח  השמ  קרבסיסע , ינב 

םירבח50185. "ח  מג קיזייאסרטנוק  קחצי  "טגרבניו , םילשוריעשת

תובא50186. העברא  הרורב -  ארמג  שיביילסרטנוק  יכדרמ  הירא  "חץיובניבר , םילשוריעשת

הרות50187. לש  הרמג  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

ריעה50188. ןג  לאומשסרטנוק  ךורב  ןב  יבצ  םייח  קילרוג ,
שטיוד "חןהכה  דווקילסשת

ףסוי50189. יזנג  ףסויסרטנוק  "וןייד , הלופעעשת

םיכרכ50190.  2 הליזגו -  הבינג  םשסרטנוק  "טםוליעב  שמשעשת תיב 

הנק50191. תיח  רעג  ףסויסרטנוק  ןב  השמ  קחצי  "גרגנלרא , םילשוריעשת

ימד50192. דלונש  ןטקכ  רייגתנש  רג  םייחסרטנוק  לאומש  "גבמוד , תילעעשת ןיעידומ 

הכרב50193. ימשג  ןויצסרטנוק  ןב  םולש  "וןמלפ , םילשוריסשת

םינימ50194. השמסרטנוק ד ' "בםואבסונ , םילשוריעשת

תיעיבשב50195. םינימ  בקעיסרטנוק ד ' קחצי  ןב  לאירש  "אגרבנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ50196.  2 "ח -  אד השמסרטנוק  ןב  ןנחוי  "ארפוס , םילשוריסשת

אלוליה50197. יבד  בקעיסרטנוק  לוק  תבישי  "דץבוק  תיליעשח רתיב 

יאליע50198. יבד  "גץבוקסרטנוק  עשת

רזעילא50199. רבד  ןהכהסרטנוק  בקעי  רזעילא  "אץיבוקרב ,' סשת

םיכרכ50200.  2 רמא -  רבד  יכדרמסרטנוק  םירפא  "בםור , תיליעעשת ןיעידומ 

ותעב50201. רבד  לדנמסרטנוק  םחנמ  םייח  םיק  "וןמטיור , קרבלשת ינב 

ןוממל50202. םרוגה  רבד  לאכימסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 

הטימשה50203. רבד  תורואמסרטנוק  "חללוכ  םיסכרסשת



םיכרכ50204.  2 הטימשה -  רבד  בוטסרטנוק  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"דאפיל םילשורישח

הדוהי50205. רבד  הדוהיסרטנוק  ילוסא  "הןב  "דעשת מח

תובותכ50206. לאוי -  רבד  יכדרמסרטנוק  ןב  םייח  לאוי  "וןרהא , םילשוריעשת

השמ50207. רבד  אדויסרטנוק  םולש  "חסארג , לשת

םיכרכ50208.  2 יבצ -  רבד  בודסרטנוק  דוד  ןב  שריה  יבצ  "בשלזיימ , םילשוריסשת

תבש50209. םולש -  רבד  דודסרטנוק  ןב  םולש  ןרהא  דןהכ , "" "דשח מח

תירגנוה50210. היבוק  םחנמ -  תורבד  באזסרטנוק  יתבש  ןב  לדנמ  םחנמ  "וסקופ , םילשוריעשת

תודועס50211. שולש  תושרד  שדוק -  תורבד  לאויסרטנוק  "זםיובלטייט , סשת

םהרבא50212. ירבד  םהרבאסרטנוק  "דןיטשרבליס , שח

א50213. ויתותוא -  ירבד  ףסויסרטנוק  ןב  בקעי  "זסיסע , וקיסקמעשת

והילא50214. ירבד  והיעשיסרטנוק  םהרבא  לדפ , והילא -  םאלפ ,
( ךרוע "ט( "דעשת מח

א50215. תמא -  ירבד  בדסרטנוק  רכשי  "חרעפייל , לשת

תמא50216. ירבד  הדוהיסרטנוק  ןב  השמ  "פחטיא , םילשורישת

דוד50217. ירבד  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןב  דוד  "טקילג , קרבנשת ינב 

הידוה50218. ירבד  הדוהיסרטנוק  בד  "זןורטיצ , סשת

תוררועתהו50219. דפסה  ירבד  דימשדלוגסרטנוק  לארשי  עשוהי  יבר  רכזל 
"פז"ל "דשת מח

רתסא50220. תינעת  תומוצה -  ירבד  קחציסרטנוק  ןב  םימחר  "איחרזמ , תילעעשת ןיעידומ 

תומוצה50221. ירבד  ןימינבסרטנוק  לאפר  ןהכ ,

דימלתה50222. ירבדו  ברה  ירבד  בקעיסרטנוק  ןב  ןועמש  סחנפ  "וץרפ , דווקילעשת

"ג50223. שרה ירבד  המלשסרטנוק  "אידעלג , תובוחר Rehovotעשת

קוזיח50224. ירבד  יבצסרטנוק  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "דןמנייטש , קרבסשת ינב 

קוזיח50225. ירבד  םשסרטנוק  "וםוליעב  "דעשת מח

הדגאבו50226. הכלהב  קוזיח  ירבד  םשסרטנוק  "בםוליעב  םילשוריעשת

עשוהי50227. ירבד  ןבסרטנוק  הירא  עשוהי  סיורק ,)  ) לירעפ
יולה עגרש  "ןלאקזחי  םילשורישת

תלהק50228. ןתנוי -  ירבד  יולהסרטנוק  ירוא  ןב  רשא  "זטנווג , ןילשוריעשת

םיכרכ50229.  4 ףסוי -  ירבד  ןימינבסרטנוק  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

לאקזחי50230. ירבד  לאקזחיסרטנוק  םאטשרבלאה , - ץישפיל
בוד רכששי  ןב  "חאגרש  שת

םירזוחה50231. ימי  ירבד  בודסרטנוק  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב סשת

בקעי50232. ירבד  בקעיסרטנוק  "הדיויד , שמשעשת תיב 

םיכרכ50233.  2 יעשי - ' ירבד  רשאסרטנוק  ןב  והיעשי  "ליקסנילרק , קרבשת ינב 

"ה50234. משת  - "א משת רסומ -  ירבד  ריאמסרטנוק  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ורגה , קרבסשת ינב 

תבשחמ50235. ירבד  ןימינבסרטנוק  יבצ  - יקסבולקנש , "ד שח

הימחנ50236. ירבד  החמשסרטנוק  ןימינב  ןב  הימחנ  "אןרטשנגרומ , "דפשת מח

םירפוס50237. ירבד  שוניבסרטנוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "דןמרסו , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םירפוס50238. ירבד  ישארסרטנוק  וניתובר  ילודגמ  םירועיש 
"אתובישיה םילשורינשת



.50239< השדח הרודהמ   > םירפוס ירבד  שוניבסרטנוק  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "דןמרסו , "דעשת מח

זפ50240. ירבד  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשוריעשת

השודק50241. ירבד  קחציסרטנוק  םהרבא  "חןהאק , םילשורילשת

םיכרכ50242.  2 ריש -  ירבד  םשסרטנוק  "טםוליעב  םילשוריסשת

המלש50243. ירבד  קחציסרטנוק  המלש  "נףרסא , םילשורישת

לאומשו50244. המלש  ירבד  הדוהיסרטנוק  ןב  לאומש  "טןהכ , םילשוריעשת

הרותה50245. תכרב  יניד  לאומש -  ירבד  ריאמסרטנוק  ןב  יכאלמ  לאומש  "זןמירפ , םילשוריעשת

םיכרכ50246.  2 אגרש -  ירבד  אגרשסרטנוק  "זגרבניטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ50247.  8 הרות -  ירבד  "וץבוקסרטנוק  ןעווייהלשת וינ 

םיכרכ50248.  3 הרות -  ירבד  לאויסרטנוק  ןב  םייח  "חטפולק , קרבלשת ינב 

םיכרכ50249.  10 הרות -  ירבד  ףסויסרטנוק  "זיארפס , םילשוריעשת

םיכרכ50250.  2 הרות -  ירבד  יולהסרטנוק  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "דרנזאו , קרבשח ינב 

בלה50251. ןמ  םיאצויה  םירבד  תמאסרטנוק  תבהא  "פןוכמ  קרבשת ינב 

םיה50252. יגד  םשסרטנוק  "אםוליעב  עשת

ןבואר50253. הנחמ  לגד  קחציסרטנוק  ןב  ישיבא  םהרבא  "טיול , קרבמשת ינב 

א-ב50254. םינשי -  יתפש  בבוד  המלשסרטנוק  ןב  רעב  םולש  "גןרטש , ןודנולמשת

.50255( האווצ  ) םולש רבוד  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  םולש  "ץבולרפ , קרוי New Yorkרת וינ 

עבש50256. תבו  דוד  לאירבגסרטנוק  והילא  "זיבוקלא , עשת

תורומח50257. שרוד  קחציסרטנוק  "אטיירטשנבה , הלשימרפפרת  Przemysl

ןויצל50258. שרוד  ןויצסרטנוק  ןב  בקעי  "ברנטור , קרבנשת ינב 

אימש50259. יד  לדנוזסרטנוק  ןבואר  ןב  רדנסכלא  "טץוש , תיליענשת ןיעידומ 

ושדקב50260. רביד  יכדרמסרטנוק  םוחנ  ןב  בקעי  "אבולרפ , פשת

תמא50261. ןיד  והילאסרטנוק  "בקנומ , קרבעשת ינב 

םיכרכ50262.  2 םירבדו -  ןיד  דודסרטנוק  "אןיציסיל , תיליעפשת ןיעידומ 

ןיאושינה50263. ןמ  הלותבב  סנק  ןיד  ןמלקסרטנוק  סומינלוק  "זיקסנפטס , תיליעעשת רתיב 

אניד50264. אתוכלמד  אניד  באויסרטנוק  יקסבשטס ,

שא50265. יניד  בקעיסרטנוק  "ערנסיר , קרבשת ינב 

ךרכ50266. ןבו  ריע  ןב  יניד  םשסרטנוק  "דםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

טלקמ50267. ריעל  תולג  יניד  לארשיסרטנוק  בקעי  "דןמפוה , תיליעשח ןיעידומ 

הכונח50268. תורנ  תקלדה  יניד  תונברקהסרטנוק  תרות  "חןוכמ  קרבעשת ינב 

הליפתב50269. תוקספה  יניד  ןהכהסרטנוק  לאילמג  ןב  יול  "אץיבוניבר , םילשוריפשת

תבשב50270. לחש  חספ  ברע  יגהנמו  יניד  בדסרטנוק  באז  "דםינולס , "דשח מח

אצוי50271. יניד  רזעלאסרטנוק  "בשירכז , קרבעשת ינב 

םייוצמה50272. ירכנ  יניד  םירפאסרטנוק  "פדבוע , קרבשת ינב 

היונו50273. הכוסה  תשודק  יניד  םייחסרטנוק  לארשי  "דלטנמולב , םילשורישח

תווצמב50274. המידק  יניד  בקעיסרטנוק  "דרנסיר , קרבסשת ינב 

ףועה50275. ןברק  יניד  תונברקהסרטנוק  תרות  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

תבשב50276. שפנ  חוקיפו  האופר  יניד  והינבסרטנוק  ימילק ,

תיעיבש50277. יניד  השמסרטנוק  "מץיברוה , קרבשת ינב 



תיעיבש50278. יניד  לאינדסרטנוק  ןב  םייח  םהרבא  "הסדע , םילשוריעשת

ןיליפתב50279. תורמוחו  םיקודקד  םיניד  קחציסרטנוק  "אדאוס , "דעשת מח

הודחו50280. הציד  דודסרטנוק  קחצי  "סןיישטנרב , קרבשת ינב 

יארע50281. תריד  יבצסרטנוק  בקעי  "הליירפ , דווקילעשת

עדי50282. אלד  ןויעבסרטנוק  דומילל ח"ח  ברע  "עללוכ  תילעשת ןיעידומ 

עדי50283. אלד  השמסרטנוק  "עיול , תיליעשת ןיעידומ 

םלשה50284. לארשי  תעמד  ןויצעסרטנוק  רוא  "וןוכמ  קרב Bene Berakסשת ינב 

רזעילא50285. קשמד  בקעיסרטנוק  לאומש  "דןמגרב , "דשח מח

תודומח50286. שיא  לאינד  יכדרמסרטנוק  "הסייקמלא , תוביתנעשת

ןבה50287. ןוידפ  רמאמ  לעטיווק -  רעקצאק  רעד  סרטנוק 
הירארדנסכלאב לאכימ  "טדנאר , דודשאעשת

תומבי50288. םירדח -  תעד  לאומשסרטנוק  ןרהא  "הןילרב , םילשוריעשת

המכח50289. תעד  דודסרטנוק  "דהידבוע , הירבטשח

םיניבמ50290. תעד  הדוהיסרטנוק  יבצ  ןב  ןושרג  "זןייטשלדא , קרבסשת ינב 

תונובת50291. תעד  הנובתסרטנוק  ירעש  "חתבישי  םילשוריעשת

הרות50292. תעד  וניתוברסרטנוק  ירבדמ  "דטקל  "דשח מח

הרות50293. תעד  יבצסרטנוק  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "טןמנייטש , קרבעשת ינב 

הרות50294. תעד  סרטנוק 
םיפסכ תלבק  ןינעב  םיזורכ  ףסוא 
תובישיה רבוע  םיינויצה  תודסומהמ 

"ת תה יתבו 
 - "ט לשת

בחאב50295. שדע  ךצד  היראסרטנוק  הדוהי  "טץבעי , "דעשת מח

תווצמ50296. יקודקד  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
( וילע  ) לארשי "בבקעי  קרבפשת ינב 

הכונח50297. רנ  תקלדהב  תויוריהזו  םיקודקד  ןועמשסרטנוק  ןב  אשוז  רדנסכלא  קינלגי ,

רכש50298. לבקו  שורד  בקעיסרטנוק  ןב  הירא  דוד  דםייהסדליה , "" דודשאשח

םיכרכ50299.  2 םירופה -  ישורד  דודסרטנוק  ןב  השמ  "דירצב , קרבעשת ינב 

הוצמ50300. רבל  םישורד  והילאסרטנוק  ןב  םייח  "וףסוי  משת

הרשיה50301. ךרד  "טםיטוקילסרטנוק  נשת

דומילה50302. ךרד  םשסרטנוק  "אםוליעב  עשת

דומילה50303. ךרד  םוחנסרטנוק  "פםאהארבא , שת

ךש50304. "מ  ארגה ןרמ  לש  ותנשמב  דומילה  ךרד  לאירזעסרטנוק  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "אךש , קרבעשת ינב 

האנה50305. ךרד  ףסויסרטנוק  "טרצנימ , קרבעשת ינב 

שדוקה50306. ךרד  םהרבאסרטנוק  לאיחי  ןב  והימרי  "דרבליז , קרבנשת ינב 

הלפתה50307. ךרד  לאומשסרטנוק  ןב  בוד  ךינה  ךונח  "אריאמ , לשת

רסומ50308. תוחכות  םייח  ךרד  רמטאסדסרטנוק  השמ  לאויו  "סתבישי  שת

תוריח50309. ךרד  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , "דסשת מח

המבי50310. ךרד  ףסויסרטנוק  "זרצנימ , קרבעשת ינב 

הציב50311. םי -  ךרד  קחציסרטנוק  "חתוטמ , םילשוריעשת

תועושי50312. ךרד  םולשסרטנוק  יבצ  רעיוניג , םייח -  ןילמ ,
"טיולה קרבעשת ינב 

םירשי50313. ךרד  בקעיסרטנוק  יבצ  ןב  המלש  ףסוי  "דןיציסיל , קרבעשת ינב 



בקעימ50314. בכוכ  ךרד  תיבסרטנוק  שרדמה  תיב  יק , ראטס  תרובח 
"הןרהא דוואקיילעשת

הילע50315. ךרד  היראסרטנוק  ןב  בד  "פרלזיירפ , םילשורישת

ךידוקפ50316. ךרד  ןויצסרטנוק  ןב  לאירא  "פיכאלמ , דעלאשת

הרות50317. ךרד  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
יבצ םייח  דלפרל , לארשי -  "גבקעי  קרבעשת ינב 

הרות50318. לש  הכרד  ןושרגסרטנוק  "אןייטשלדא , קרבסשת ינב 

הרות50319. ןב  לש  וכרד  ןושרגסרטנוק  "אןייטשלדא , קרבסשת ינב 

הגהנהה50320. יכרד  השמסרטנוק  ןב  ףסוי  "פב , "דשת מח

הדובעה50321. ךרד  לע  תודיסחה  יכרד  םהרבאסרטנוק  "פרנליו , שת

א50322. הדובעה -  יכרד  לאקזחיסרטנוק  רודגיבא  ןב  לאימחרי  "זףיש , קרבנשת ינב 

ךוניח50323. יכרד  חספה -  יכרד  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "בטונג , תיליעעשת ןיעידומ 

םייח50324. ץפח  רפס  לע  תורעה  םייח -  יכרד  םהרבאסרטנוק  ןושרג  "דדלפנזיוו , שח

םיכרכ50325.  2 םייח -  יכרד  הדוהיסרטנוק  ןב  םייח  םהרבא  "אסדע , םילשוריעשת

השמ50326. יכרד  קחציסרטנוק  השמ  "הקנומ , קרבסשת ינב 

םעונ50327. יכרד  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םייח50328. םימ  םעונ -  יכרד  יקידצסרטנוק  לארשי -  ןב  ריאמ  םייח  רגה ,
ץינ ' "גזיו קרבלשת ינב 

ןיקיזנ50329. תקחרה  םעונ -  יכרד  לאיכלמסרטנוק  "ולדנמ , םילשוריעשת

תבש50330. יניינעב  ןויצ -  יכרד  ןויצסרטנוק  ןב  "טרקניש , דעלאעשת

אנוממד50331. אררד  יבצסרטנוק  ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,
"הךלמילא קרויעשת וינ  םילשורי - 

אסולכואב50332. שרד  קחציסרטנוק  לארשי  לאימחרי  "דןירפלה , קרבשח ינב 

"ה50333. שמ "ש  רד שרד  קיזייאסרטנוק  קחצי  ןב  השמ  לואש  ןמרבליז ,
"טךלמילא "דסשת מח

השמ50334. שרד  השמסרטנוק  "חרנכוב , ןודנולנשת

רסומ50335. תחכותו  השרד  םייחסרטנוק  "זבקעי , םילשורימשת

תושרד50336. קחציסרטנוק  ןב  לדנמ  םחנמ  "ארעיולסרב , קרבלשת ינב 

תידוהיו50337. השמ  תד  תועינצהסרטנוק  תרמשמ  "בדעו  םילשוריכשת

ירוא50338. אגרשסרטנוק ה ' ןב  דוד  "דזיוהנייטש , "דשח מח

הנומאהו50339. תרדאה  לארשיסרטנוק  רזעילא  "זרלדא , תובוחרעשת

שודקה50340. םייחה  רואה  הדוהיסרטנוק  ןתנ  ןב  שירעב  בד  "דרנטרוא , קרבעשת ינב 

א50341. ךשחה -  ךותמ  רואה  םשסרטנוק  םילשוריועשתםוליעב 

הרואה50342. ירואסרטנוק  "אןיפרפוס , תיליעסשת רתיב 

םינזור50343. וניזאה  לאומשסרטנוק  "חרנזור , םילשוריסשת

ימויקה50344. םויאה  םהרבאסרטנוק  ןיול , השמ  "דןמדירפ , "דשח מח

הרשכ50345. וז  הברע  םאה  דודסרטנוק  "טםימואת , דווקילמשת

הכרד50346. הרות  תמאה  םשסרטנוק  - םוליעב  "ד שח

ופסאה50347. "זץבוקסרטנוק  םילשוריסשת

הדיגהו50348. ופסאה  הדוהיסרטנוק  ןב  והילא  "פטובחב , םילשורישת

הרותה50349. תוישרפ  לע  תורעהו  תוראה  יבצסרטנוק  השמ  ןב  קחצי  םהרבא  "בהירנ , סשת



יחה50350. יראה  קחציסרטנוק  לארשי  לאימחרי  "אןירפלה , קרבפשת ינב 

הרובחבש50351. יראה  ןתנסרטנוק  "דןיבור , "דשח מח

הנשה50352. שאר  תראה  קודצסרטנוק  המלש  "דלטנזור , "דשח מח

הכלהכ50353. םידגבה  זנטעשסרטנוק  יניינעל  ןידה  "בתיב  קרבעשת ינב 

דובכ50354. הל ' ובה  אנכשסרטנוק  ןב  קחצי  "גיקצדלוק , קרבנשת ינב 

הרותב50355. רחובה  ישיסרטנוק  יבצ  "אןמד , םילשוריפשת

ודבע50356. השמבו  הרותב  רחובה  ןועמשסרטנוק  "טשולל , "דעשת מח

ןינגרובה50357. לארשיסרטנוק  לאנתנ  "והנחוא , םילשוריעשת

תומר50358. לש  ןינגרובה  .חסרטנוק  "חןוזרתסא , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ50359.  2 םירואיבה -  םרויסרטנוק  ןב  השמ  "חתפי , "דעשת מח

םיכרכ50360.  10 תועומש -  ירעש  םירואיבה , היראסרטנוק  ןב  לאומש  השמ  "גאריפש , םילשוריסשת

הכרבהו50361. הניבה  םשסרטנוק  םוליעב 

הכרבהו50362. הניבה  לאיחיסרטנוק  "אןמוא , "דפשת מח

םיכרכ50363.  12 ינניבה -  ןועמשסרטנוק  , "ארציפש תיליעפשת רתיב 

םירוריבה50364. םחנמסרטנוק  לארשי  ןב  םהרבא  ץיברוה ,
"היולה קרבלשת ינב 

םירוכבה50365. ךורבסרטנוק  "כםיובסונ , וטנורוטשת

םדה50366. תעלבה  השמסרטנוק  ןב  יבצ  "נוטאלפ , ןימד Frankרת טרופקנרפ 

שודקה50367. "ט  שעבה "ט)סרטנוק  שעב  ) רזעילא ןב  "דלארשי  קרבנשת ינב 

ןוכיתה50368. חירבה  םענסרטנוק  ירמא  "אתבישי  םילשוריעשת

רורמה50369. לע  הכרבה  הדוהיסרטנוק  "דבואט , "דשח מח

הוצמ50370. תב  תדועס  היתוכלהו -  תבה  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

םיכרכ50371.  2 "ל -  צז ףירח  יבצ  ןואגה ר ' בילסרטנוק  הירא  ןב  שריה  יבצ  - רלה , "ו סרת
"ז בלסורי Jaroslawסרת

םיכרכ50372.  2 השרפ -  לש  הדגה  יבצסרטנוק  םהרבא  םיובנשריק ,

א50373. לודגה -  לאויסרטנוק  םוחנ  ןב  יכדרמ  ןמדירפ ,

השמ50374. תדגה  םחנמסרטנוק  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "גלדנמ  םילשורימשת

תוהגה50375. תוהגהסרטנוק  "בסרטנוק  לשת

ןמז50376. עיגה  והילאסרטנוק  "בדובע , םילשוריסשת

תוריגה50377. לארשיסרטנוק  תחפשמ  חצנ  "עןוגרא  קרבשת ינב 

תעדהו50378. רובדה  רזעילאסרטנוק  "זלוה , קרבעשת ינב 

קובידה50379. םימשהסרטנוק  רעש  םילבוקמה  "טתבישי  נשת

רובידהו50380. העידה  לאיחיסרטנוק  "אןמוא , "דפשת מח

רנה50381. תקלדה  יבצסרטנוק  ןב  והילא  "דןייטשדלוג , "דשח מח

ךיתוצמ50382. ביתנב  ינכירדה  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

םיכרבאל50383. הכרדה  םירפאסרטנוק  "חדבוע , קרבסשת ינב 

הבישי50384. ירוחבל  הכרדה  םירפאסרטנוק  "דדבוע , קרבשח ינב 

תולכל50385. הכרדה  המלשסרטנוק  "והבלוו , קרבלשת ינב 

םינימה50386. תעברא  תוכלה  ךלע -  ןרדה  קחציסרטנוק  "הןייטשנבול , תיליעסשת ןיעידומ 



לוזגה50387. בלול  דוד -  תרדה  דודסרטנוק  "חבק , הנביבסשת םרכ 

ףסוי50388. תרדה  ןבסרטנוק  הדוהי  לאומש  םהרבא  רנטטשג ,
"וןתנ עשת

ךלמ50389. תרדה  םשסרטנוק  "בםוליעב  קרבסשת ינב 

הנשה50390. שאר  ךלמ -  תרדה  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "ברסל , םילשוריעשת

ךלמ50391. תרדה  ןרהאסרטנוק  ןיזיירד ,

חספ50392. ןברק  תליכאב  הגהנהה  תונברקהסרטנוק  תרות  "דןוכמ  קרבשח ינב 

אובמהו50393. תומדקהה  הדוהיסרטנוק  ןב  דוד  "דאירול , ,מרת אשראוו

ךילע50394. הגורהה  חנסרטנוק  םולש  "חיקסבוזרב , םילשורימשת

םלועב50395. תיקלאה  החגשהה  יולהסרטנוק  םעבשי  "עלגס , "דשת בח רפכ 

הלפתל50396. תוררועתה  המכשהה -  בקעיסרטנוק  ןב  םולש  "הספול , םילשורימשת

תוחטתשהה50397. ןמלזסרטנוק  רואינש  ןב  רב  בוד  "דירואינש , שח

תולעפתהה50398. ןמלזסרטנוק  רואינש  ןב  רב  בוד  "אירואינש , צקת

השמ50399. ליאוה  ףסויסרטנוק  ןב  השמ  "זיחנד , "דעשת מח

ףסוי50400. דוה  ףסויסרטנוק  "דסדע , "דשח מח

דוהבש50401. דוה  םחנמסרטנוק  עשוהי  "חןייטשולב , דרעעשת

ךרדהו50402. ךדוה  "זץבוקסרטנוק  הירבטסשת

ב"מ50403. ךרדהו -  ךדוה  ךלמסרטנוק  תרדה  "חתבישי  קרבעשת ינב 

רותיווה50404. השמסרטנוק  "גןדיבא , םילשוריעשת

ייבאד50405. תויוה  רזעלאסרטנוק  קחצי  ןב  ףסוי  "גאריפש , םילשוריעשת

חוכיוה50406. חוכיוהסרטנוק  "אסרטנוק  משת

חוכיוה50407. היחתפסרטנוק  ןב  יבצ  השמ  "בהירנ , ביבאישת לת 

םכחי50408. םימכח  תא  ךלוה  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

האצוה50409. ןסינסרטנוק  ןב  יבצ  "גגרבדלוג , קרבעשת ינב 

לעופב50410. תוארוה  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , משת

הנורחא50411. תונמדזה  הדוהיסרטנוק  "עהכרב , םילשורישת

תודהיה50412. דתי  ןתלחגב  ורהזה  "מסרטנוק  "גשח םילשוריסשת

העמדב50413. םיערוזה  עשוהיסרטנוק  ןב  המלש  "דלואש , קרבשח ינב 

םיכרכ50414.  9 ןורכזה -  םייחסרטנוק  תרות  "זןוגרא  םיקפואסשת

"א50415. וזחה ןרממ  תונורכזה  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  ןויצ , "בבהוא  םילשוריפשת

הכונח50416. רנ  תקלדה  תורובחה -  םייחסרטנוק  תוחרוא  "בתבישי  קרבפשת ינב 

ןיקיזנד50417. ילימ  תורובחה  השמסרטנוק  ייח  תבישי 

םכל50418. הזה  שדחה  םיטוקילסרטנוק  "זץבוק  םילשוריעשת

הזה50419. שדוחה  סינמסרטנוק  םחנמ  "הקנאלב , םילשוריסשת

םלוסהו50420. םירוחה  השמסרטנוק  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"דןרהא קרבעשת ינב 

תוקזחה50421. בילסרטנוק  הירא  ןב  רזעלא  "זוול , קרבמשת ינב 

תוקזחה50422. םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

תודיסחה50423. תרות  דומלל  בויחה  "מסרטנוק  "טשח "דנשת מח



ןרהא50424. ירעש  םייחה  בקעיסרטנוק  ןב  ןרהא  "גלאלצב , קרבנשת ינב 

םיכרכ50425.  2 ןסוחהו -  ליחה  ןנחלאסרטנוק  "אסייו , "דפשת מח

הבילחה50426. לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "טהאנ , םילשוריצרת

וצלחה50427. )סרטנוק  ךרוע  ) לארשי "חןייבנפלא , הינתננשת

חכ50428. קרפ  תילגנא -  םוגרת  םע  וצלחה  לאומשסרטנוק  ןב  רב  בוד  םולש  "אןוסרואינש , פשת

דסחה50429. לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "ארנטוה , ישת

ינחורה50430. עבטה  ירואסרטנוק  "פרגיט , םילשורישת

הרהטה50431. והילאסרטנוק  ןב  הידעס  "חיבירא , דודשאנשת

תונברק50432. יללכ  תורהטה -  ףסויסרטנוק  ןב  ןימינב  "דןמדירפ , קרבשח ינב 

ורצוא50433. איה  םשסרטנוק  "בםוליעב  קרבסשת ינב 

םיכרכ50434.  4 יתחיש -  איה  קחציסרטנוק  "וןמפוה , םילשוריעשת

םיכרכ50435.  2 העידיה -  היננחסרטנוק  - לגסה , "ד שח

ךרדל50436. אצויה  ךרדלסרטנוק  אצויה  "זסרטנוק  רפסעשת תירק 

השמד50437. אלכיה  ןארוואססרטנוק  "פתודסומ  םילשורישת

איקידצד50438. אלוליה  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  "דםולב , "דשח מח

איקידצד50439. אלוליה  ןתנסרטנוק  "ארענטעטשעג , קרבפשת ינב 

קדצ50440. ןיה  בקעיסרטנוק  םהרבא  "טןהכ , קרבעשת ינב 

תיעיבשב50441. וערזנש  תוקריה  םשסרטנוק  "טםוליעב  רפססשת תירק 

ותכלהכ50442. אקסיע  רתיה  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיללכה50443. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "חקנילי , לרת

הנכה50444. הדוהיסרטנוק  יבצ  ןימינב  םימואת , "דץיבוניבר  "דשח מח

הלואגל50445. הנכה  תונברקהסרטנוק  תרות  "דןוכמ  "דשח מח

הוצמל50446. הנכה  יולהסרטנוק  קחצי  לארשי  ןב  לאומש  "דשיש , "דשח מח

תושיגפל50447. הנכה  ןויצסרטנוק  ןב  הינח , לארה -  "דריבד , "דעשת מח

הרותל50448. הנכה  לאיחיסרטנוק  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "ובואט , םילשורילשת

סנוכה50449. קרפ  לע  הנכה  םייחסרטנוק  ןב  לאיחי  "בטרי , דודשאנשת

הצקומ50450. תבש -  תנכה  ךלהואבסרטנוק  רכששי  "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ50451.  2 סעכה -  ריאמסרטנוק  קחצי  "וינוביס , םילשוריעשת

תמא50452. רבד  אנ  רכה  םשסרטנוק  "בםוליעב  ןילקורבעשת

הקזח50453. לש  התערכה  לאומשסרטנוק  "וץילרג , קרבעשת ינב 

חספל50454. חבטמהו  םילכה  תרשכה  ןויצסרטנוק  ןב  קחצי  "חלטנזור , קרבסשת ינב 

יברעמה50455. לתכה  וניתוברסרטנוק  ירבד  "אטקל  םילשורילשת

םינמזה50456. ןיבל  תוכלהו  תוכילה  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "אטונג , תיליעעשת ןיעידומ 

םייניבה50457. ןמז  תוכילה  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "בטונג , תיליעעשת ןיעידומ 

םייח50458. תוכילה  יבצסרטנוק  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
עשוהי ןרהא  רגולק , "פשריה -  הינתנשת

הכונח50459. בקעי -  תוכילה  השמסרטנוק  ןב  בקעי  "דסה , "דשח מח

םיעצבמ50460. תוכילה  םיעצבמסרטנוק  תוכילה  "חסרטנוק  תפרצמשת ונורב 

"מ ב50461. וח םלוע -  תוכילה  לאירבגסרטנוק  ןב  רפוע  "ויול , רפסעשת תירק 



ףסוי50462. רכיו  אבש -  תוכילה  ןועמשסרטנוק  ןויחוא , םייח -  ףסוי  אדבאד ,
םהרבא ןב  "דךורב  "דשח מח

אניינת50463. םיטוקילה -  ץינסרטנוק  ' זיו "איקידצ  קרבלשת ינב 

םיכרכ50464.  2 םיטוקילה -  ריאמסרטנוק  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ארגה , קרבמשת ינב 

"ן50465. רנ תנקת  תדוגא  לש  םיטוקילה  "ןסרטנוק  רנ תנקת  "דתדוגא  םילשורישת

הרורב50466. הכלה  לדנמסרטנוק  םחנמ  בקעי  "השטייד , קרבכשת ינב 

םירופו50467. הכונח  הרורב -  הכלה  שיביילסרטנוק  יכדרמ  הירא  "חץיבוניבר , םילשוריעשת

השעמל50468. הכלה  באזסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "דבדיר םילשורישח

םינימ50469. תינקב ד ' השעמל  הכלה  הדוהיסרטנוק  "דםוראצ , קרב Bene Berakשח ינב 

השמל50470. הכלה  םהרבאסרטנוק  ןב  לאומש  השמ  "ברנזלג , Clujערת זולק '

תואווקמ50471. תוכלה  השמל -  הכלה  באזסרטנוק  הילדג  ןב  השמ  לארשי  "חיולב , קרבעשת ינב 

תוצמ50472. תייפא  תוכלה  רנבאסרטנוק  ןב  בקעי  "דהידבוע , שח

תוילאוטקא50473. תוכלה  קחציסרטנוק  "דימרכ , קרבשח ינב 

הרות50474. רפס  תוכלהו  תסנכ , תיב  תוכלה  קחציסרטנוק  "דימרכ , קרבשח ינב 

לזג50475. תוכלה  םירפאסרטנוק  "ארציליב , סשת

םיכרכ50476.  2 ץראה -  תוכלה  לאויסרטנוק  "בןמדירפ , םורדעשת רפכ 

תוחיכשה50477. תוכלה  ןהכהסרטנוק  היעשי  ןב  המלש  ףסוי  "זקילג , םילשורינשת

תוגהנהו50478. תוכלה  ןתנסרטנוק  רוינס , "עןב  םילשורישת

תיברו50479. "מ  וח תוכלה  וגקישסרטנוק  טפשמ  ןשוח  "וללוכ  וגקישעשת

דעומה50480. לוח  תוכלה  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

דעומה50481. לוח  תוכלה  דודסרטנוק  רזעילא  "האריפש , הינתנסשת

הכונח50482. תוכלה  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

האירה50483. תופירט  תוכלה  בילסרטנוק  הירא  ןב  ןד  רזעילא  "ג , "טבלר דווקילעשת

םיכרכ50484.  2 תויוצמ -  תוכלה  דודסרטנוק  רינש , "טהשמ  קרבעשת ינב 

םינכש50485. יקזנ  תוכלה  וגקישסרטנוק  טפשמ  ןשוח  "בללוכ  וגקישעשת

םוחנ50486. טוקלי  םע  ןילישבת  בוריע  תוכלה  סחנפסרטנוק  לארשי  ןב  םוחנ  "טרנדוב , סשת

ןילישבת50487. יבוריע  תוכלה  ןויצסרטנוק  ןב  לאירא  "פיכאלמ , דעלאשת

תבשב50488. תויהל  לחש  חספ  ברע  תוכלה  למעלסרטנוק  רשא  "דץרווש , לשת

תבשב50489. םילעופ  תוכלה  וגקישסרטנוק  טפשמ  ןשוח  "הללוכ  וגקישעשת

םירופ50490. תוכלה  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

חספ50491. תוכלה  ןרהאסרטנוק  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

תבשב50492. לחש  חספ  תוכלה  והילאסרטנוק  םהרבא  "היוואל , עשת

םירופיכה50493. םויו  הנשה  שאר  תוכלה  לאומשסרטנוק  יכדרמ  ןב  ריאמ  "חיזנכשא , "דעשת בח רפכ 

תיבר50494. תוכלה  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ50495.  2 תיבר -  תוכלה  וגקישסרטנוק  טפשמ  ןשוח  "גללוכ  וגקישעשת

האופר50496. תוכלה  והימריסרטנוק  ןב  רשא  ץיבוניבר ,

תוכרב50497. עבש  תוכלה  ןרהאסרטנוק  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

לושיב50498. תבש -  תוכלה  ןמסיזסרטנוק  רזעלא  ןב  באז  "ורנפד , שמשעשת תיב 

הטימש50499. תוכלה  ןרהאסרטנוק  "הרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 



םחלה50500. יתש  תוכלה  תונברקהסרטנוק  תרות  "טןוכמ  "דעשת מח

םיעלות50501. תוכלה  יבצסרטנוק  םהרבא  "זלייוו , םילשוריסשת

םיגדב50502. םיעלות  תוכלה  קחציסרטנוק  "דימרכ , קרבשח ינב 

הרות50503. דומלת  תוכלה  ןבסרטנוק  רדנסכלא  דוד  יקסבונילמ ,
"גוהירמש קרבלשת ינב 

הליפת50504. תוכלה  ןבסרטנוק  רדנסכלא  דוד  יקסבונילמ ,
"בוהירמש קרבלשת ינב 

רפוש50505. תעיקת  תוכלה  ןרהאסרטנוק  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

רפוש50506. תעיקת  תוכלה  ןהכהסרטנוק  והיעשי  ןב  םחנמ  "פץיבוקשומ , קרבשת ינב 

תורשעמו50507. תומורת  תוכלה  והיקזחסרטנוק  ןב  ןויצ  "איכאלמ , ןורשהפשת דוה 

ץראל50508. ריאמה  השמסרטנוק  "דלטיבא , םילשוריעשת

םירדנ50509. לארשיל -  ריאמה  לאפרסרטנוק  ןב  לארשי  "זהווקנא , םילשוריעשת

ץראל50510. טיבמה  השמסרטנוק  "אץלוו , תפצפשת

םיעצבמה50511. םיבתכמוסרטנוק  תוחיש  "דטוקיל  סשת

הטימשה50512. תנשב  קפס  םוש  ןיאש  ררבמה  םשסרטנוק  "אםוליעב  שמשעשת תיב 

דיגמה50513. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "חקנילי , לרת

םידעומה50514. לאומשסרטנוק  ןורהא  ןב  קחצי  חספ  "גןייטש , דווקילסשת

םידעומה50515. םייחסרטנוק  בקעי  "בןהפי , נשת

ריכזמה50516. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "גקנילי , נרת

ובוטב50517. שדחמה  "לץבוקסרטנוק  ןילקורבשת

הבשחמה50518. רזעילאסרטנוק  דוד , "זןב  םילשוריישת

םירדוהמה50519. םינימה  והילאסרטנוק  רטלא  "דןייטשרומרמ , תיליעסשת ןיעידומ 

"ה50520. רל תוחיש  ךלמה -  לארשיסרטנוק  רזעילא  "דרלדא , תובוחרשח

דיפסמה50521. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "דקנילי , ןילרב Berlinמרת

םיברע50522. בירעמה  לארשיסרטנוק  בקעי  ןב  המלש  ףסוי  סופייב ,
"דןהכה םילשורישח

תודהיה50523. לע  הכרעמה  ךלמסרטנוק  ןב  יבתכ  "הןוכמ  םילשוריעשת

שרפמה50524. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "זקנילי , לרת

םלשה50525. שרפמה  ןרהאסרטנוק  "וןנאמיירפ , שת

םלשה50526. שרפמה  ריאמסרטנוק  לארשי  ןב  ןרהא  "דןאמיירפ , ,ערת ןילרב

חתפמה50527. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "אקנילי , מרת

חתפמה50528. קחציסרטנוק  "בשטיוואבעל , שזדירדואוועשת

.50529 - "ז סר ךשמההב  םינינע  תואמ  גל ' חתפמה  סרטנוק 
"ח חתפמהסר "חסרטנוק  "דכשת מח

תווצמה50530. יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "הרגניטא , דעלאסשת

תווצמה50531. ןבסרטנוק  םהרבא  קחצי  רוחש , - יקסבוסוק
"אלואש קרבפשת ינב 

הוקמה50532. יכדרמסרטנוק  "ברנזאו , לאירטנומסשת

ןנוקמה50533. הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "אקנילי , מרת

םגרתמה50534. לאיתוקיסרטנוק  ןב  לפוק  בקעי  "דףסוי  ,מרת םלשורי

אב50535. הז  הנה  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת



הריפסה50536. תוגהנה  השנמסרטנוק  םירפא  ןמחנ  "טםיוברבלפ , שמשסשת תיב 

תוערכהו50537. תוגהנה  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  השמ  בקעי  "הרגניטא , דעלאסשת

תובוטה50538. תודמה  סרטנוק  תורשי -  תוגהנה  םימחרסרטנוק  זוזאמ , םולש -  "חןהכה , קרבנשת ינב 

תוקיפסב50539. הרותה  תגהנה  והיעשיסרטנוק  םהרבא  "חטור , "דעשת מח

הנהנה50540. לארשיוסרטנוק  ןרהא  "ותיב  תיליעעשת רתיב 

הדוהיב50541. עדונה  לארשיסרטנוק  תבהא  תודסומ  "וץבוק  ןויצלעשת ןושאר 

ךרד50542. םיב  ןתונה  קחציסרטנוק  ןב  הדוהי  "דץינמק , קרבעשת ינב 

"ן ז"ל50543. במרה תנשמב  םירתסנהו  םייולגה  םיסנה  באזסרטנוק  בוד  "דגרבניטש , םילשוריעשת

םה50544. שדוק  וללה  תורנה  לאיזרסרטנוק  "דהקנימ , קרבשח ינב 

ךשנה50545. ןועמשסרטנוק  בקעי  ןב  הנוי  לאפר  "הןייטשקע , םילשוריעשת

ףשנה50546. ריאמסרטנוק  "חאנזופ , ןודנולכשת

הרבסה50547. בדסרטנוק  השמ  "חקב , םילשוריכשת

הכימסה50548. ןהכהסרטנוק  ריאמ  דוד  "וסורג , קרבעשת ינב 

םיכרכ50549.  3 תוקיפסה -  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןב  הדוהי  "נרלה , רת

ישרושו50550. םתוח  יחותיפ   > םלשה תוקיפסה  סרטנוק 
< ןהכהםיללכה ףסוי  ןב  הדוהי  "חרלה , םילשורינשת

די50551. קזחב  רואיב  םע  תוקיפסה  ,סרטנוק  דניירפ ןהכה -  ףסוי  ןב  הדוהי  רלה ,
יולה םחנמ  "אםהרבא  קרבעשת ינב 

קפסה50552. תיב  סרטנוק  םע  תוקיפסה  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןב  הדוהי  "חרלה , םילשורינשת

הדובעה50553. לאומשסרטנוק  ןב  רב  בוד  םולש  "בןוסרואינש , סשת

.50554< השדח תרודהמ   > הדובעה לאומשסרטנוק  ןב  רב  בוד  םולש  "הןוסרואינש , םילשוריעשת

.50555< דעו םלוע   > תונורבעה בוזירטסמסרטנוק  קחצי  ןב  לשיפ  "ערזעילא  םילשורישת

םיכרכ50556.  8 הלועה -  םשסרטנוק  "זםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ50557.  6 םינויעה -  בילסרטנוק  ףסוי  ןב  לאקזחי  "זןייטשטור , עשת

רבד50558. דמעה  םשסרטנוק  "וםוליעב  "דעשת מח

הטוס50559. תדמעה  דודסרטנוק  יבצ  "דןידראג , עשת

הרותב50560. העיגיהו  למעה  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ50561.  2 םינינעה -  םשסרטנוק  "וםוליעב  קרבסשת ינב 

תוצעה50562. לאנתנסרטנוק  "בהדרב , קרבעשת ינב 

הנווכב50563. הליפתל  תוצעה  "בנ.ב.אסרטנוק  "דעשת מח

תורעה50564. ריאמסרטנוק  לארשי  "זץיבוצרפ , קרבכשת ינב 

הליפת50565. ינידב  תורעה  יבצסרטנוק  םהרבא  "עלייוו , םילשורישת

תומבי50566. תכסמב  תורעה  היראסרטנוק  "אןמרדפ , םילשוריפשת

עדמה50567. רפסב  תורעה  לישעהסרטנוק  לארשי  "גגרבנירג , "דעשת מח

תירכנ50568. האפ  ןינעב  תורעה  תורעהסרטנוק  "עסרטנוק  תיליעשת רתיב 

םינוש50569. םינינעב  תורעה  ילתפנסרטנוק  ןב  םוחנ  "הלאצנבנ , קרבעשת ינב 

השמ50570. תוכילה  רפסל  םינברה  תורעה  )סרטנוק  ךרוע  ) ללה "בשטייד , "דפשת מח

תורטשד50571. איגוסב  םירואיבו -  תורעה  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "אןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

.50572< םייח ץע  רפס  לע   > םירואיבו תורעה  הדוהיסרטנוק  קחצי  "הןמרב , קרבלשת ינב 



םיכרכ50573.  3 םירואיבו -  תורעה  לואשסרטנוק  "אהניוט , תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ50574.  3 םירואיבו -  תורעה  לאלצבסרטנוק  ןב  הירא  "דיקסנילג , "דשח מח

יאמד50575. תכסמ  לע  םירואיבו  תורעה  ןנחויסרטנוק  ןב  השמ  "אטאואש , יטיספשת וקיסקמ 

םיכרכ50576.  2 תוראהו -  תורעה  לאנתנסרטנוק  "אקפוא , "דפשת מח

םינויעו50577. תורעה  םהרבאסרטנוק  דוד  "אםיובלדנמ , קרבמשת ינב 

הטוס50578. םינויצו -  תורעה  בדסרטנוק  יבצ  ןב  הירא  םיסכרדשחיקצוטס ,

ףירח50579. םהרבא  וניבר  ישורדל  תורעה  היראסרטנוק  "עןוסרבילג , רפסשת תירק 

הלימ50580. לה ' "ח  נמ לע  תורעה  ןבסרטנוק  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ "חלאיחי  דודשאעשת

ותכלהכ50581. חספ  רפס  לע  תורעה  יולהסרטנוק  בקעי  ןב  םהרבא  "חרדוהמ , םילשוריכשת

תורישעה50582. קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , סשת

תודוהל50583. ארבנ  הפה  רדנססרטנוק  "ארגנלרא , תיליעעשת ןיעידומ 

םטיפה50584. לאינדסרטנוק  ןב  םייח  םהרבא  "דסדע , םילשוריעשת

.50585< םינמאנל הפש   > םילעפה יולהסרטנוק  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "גלדע , בובל Lvovנקת

םירמוש50586. יתדקפה  לאיכלמסרטנוק  "אלדנמ , םילשוריעשת

האווצה50587. לארשיסרטנוק  "זןמסורג , םילשוריסשת

האווצה50588. היראסרטנוק  םייח  ןמחנ  "ברעללאק , - עשת New York קרוי וינ 

האווצה50589. ןבוארסרטנוק  לדנמ  םחנמ  "ברנפג , םילשוריעשת

םיכרכ50590.  2 האווצה -  לאנתנסרטנוק  ןב  לאומש  "טיקסניליפת , םילשוריסשת

הליפתהו50591. האווצה  ןבסרטנוק  קחצי  לארשי  לאימחרי  רגיצנאד ,
"בלאיחי קרבסשת ינב 

עגפנו50592. ץיצה  ףסויסרטנוק  ןב  בקעי  "חיול , ביבאעשת לת 

תיציצה50593. לארשיסרטנוק  ןב  םולש  םייח  "אץיבובייל , םילשוריעשת

םיפוריצה50594. הירבטמסרטנוק  הדוהי  ןב  "וןתנ  טשת

שדחה50595. םיפוריצה  הירבטמסרטנוק  הדוהי  ןב  "דןתנ  "דעשת מח

ךתוא50596. םיבהוא  ונחנא  "ה  בקה ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןועמש  "אדלפנזיו , םילשוריעשת

ועמשו50597. וצבקה  םיטקולמסרטנוק  "הםירמאמ  םילשורינשת

תמאה50598. תמכחל  המדקה  םייחסרטנוק  ןב  בקעי  םהרבא  "דיקצירפ , םילשורישח

תמשנל50599. תומדקה  םירפאסרטנוק  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"בםוחנ ןודנולסשת

םינהכה50600. ןגס  אנינח  יבר  תייגוסל  תומדקה  ןרהאסרטנוק  "אץיבוקרב , "דפשת מח

שפנ50601. חוקיפה  תעש  םדוק  הכאלמ  תמדקה  לאפרסרטנוק  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

תופקה50602. קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

תויארה50603. בילסרטנוק  הירא  "דןייטשפע , טרופקנרפיקת

תעדל50604. תארה  םשסרטנוק  "אםוליעב  םילשוריעשת

ברה50605. ,סרטנוק  לגס ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
יולה "זהמלש  "דסשת בח רפכ 

האל50606. הרובד  תינברה  "דסרטנוק  בח תיב  "י  רומדאמ "גםיטוקיל  נשת

הדנ50607. תשגרה  לארשיסרטנוק  ןב  הינתמ  "נןידנה , קרבשת ינב 

םינשושב50608. העורה  המלשסרטנוק  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  "דןאמרטוג , תיליעשח רתיב 



הבושתב50609. הצורה  המלשסרטנוק  ךורב  "גץיבוניבר , "דסשת מח

הבושתב50610. הצורה  יכדרמסרטנוק  "דשאטופ , "דעשת מח

הציחרה50611. ןרהאסרטנוק  ןב  םהרבא  - יול , "ח עשת

"ם50612. במרה הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "גקנילי , נרת

של50613. הרעשב -  םיררה  ןרהאסרטנוק  ןהכ ,

הרעשב50614. םייולתה  םיררה  יולהסרטנוק  ןרהא  ןב  רמתיא  "אדופחמ , דודשאפשת

תולדגל50615. הפיאשה  דודסרטנוק  טנ , ' "טצרמ דהסטייגמשת

"ם50616. תס תוכלהב  תולאשה  "םסרטנוק  תס "חתרמשמ  קרבסשת ינב 

תועובשה50617. ריאמסרטנוק  "אקורטיס , סירפ Parisסשת

םיכרכ50618.  2 תיעיבשה -  ריאמסרטנוק  לארשי  ןמלפ , ךורב -  ישקוע ,
( םיכרוע "ו( דעלאעשת

תבשה50619. והיתתמסרטנוק  קחצי  "גאירול , םילשוריעשת

תומשנה50620. םעונ  תבשה  תומשהנסרטנוק  םעונ  תבשה  "זסרטנוק  םילשורינשת

הלפת50621. ירעש  רודס  לע  תוגשה  יכדרמסרטנוק  "אטאטשרבלאה , נשת

תבש50622. ינבישה  םשסרטנוק  "טםוליעב  בקעיסשת ראב 

םירועישה50623. לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "גהאנ , םילשורישת

הכוס50624. םירועישה -  קיזייאסרטנוק  קחצי  "אאנהכ , תילעסשת ןיעידומ 

הדנ50625. םירועישה -  מסרטנוק  "דןירפלה , תילעשח ןיעדומ 

ןימינב50626. להא  םירועישה -  "חץבוקסרטנוק  םיקפואעשת

דיקפמה50627. םירועישה -  ,סרטנוק  ןמדירפ ךרוע - )  ) םייח ןילמ ,
"זםוקילא תיליעעשת ןיעידומ 

םיערז50628. םירועישה -  "וסרטנוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ50629.  11 םירועישה -  ףסויסרטנוק  ןב  לארשי  "ולקוס , קרבסשת ינב 

םיכרכ50630.  4 םירועישה -  לאיראסרטנוק  "אוגינוסנומ , םילשוריעשת

חבשהו50631. רישה  באזסרטנוק  םחנמ  חןמסיוו , '' םילשוריעשת

גח50632. שדקתה  לילכ  םכל  היהי  רישה  לאיזרסרטנוק  "דהקנימ , שח

תאזה50633. הרישה  םולשסרטנוק  ףסוי  בישילא , רזעלא -  "גשירכז , קרבעשת ינב 

תומבי50634. תאזה -  הרישה  רפססרטנוק  תירק  קחצי  תסנכ  תבישי 

ןורכזהו50635. החכשה  עשוהיסרטנוק  ןרהא  "עןיספ , םילשורישת

יתוא50636. עודיו  לכשה  םשסרטנוק  "עםוליעב  םילשורישת

ןחלשה50637. לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "טהאנ , םילשורישת

םיכרכ50638.  3 תוחילשה -  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , לשת

תוכרבה50639. תמלשה  ןרהאסרטנוק  לאכימ  "וןהכה , םילשוריעשת

תומשה50640. "ה.צ.א.אסרטנוק  םילשורימשת

תומשה50641. קחציסרטנוק  ןב  שריה  יבצ  ןייטשנכייא ,
"טקיזיא בובלרת  Lvov

תומשה50642. תומשהסרטנוק  "הסרטנוק  בושטידרב Berdichevנרת

תומשה50643. שובאסרטנוק  םהרבא  ןב  לאקזחי  "הלקנרפ , הלשימרפמרת

םיכרכ50644.  6 שדחה -  תומשה  לשיפסרטנוק  םחורי  ןב  רב  בוד  - ץאקט ,' "ו טשת
"כ ביבא Tel Avivשת לת 



דעומב50645. החמשה  ריאמסרטנוק  "הץרפ , תיליעסשת ןיעידומ 

הטימשה50646. ןועמשסרטנוק  ןב  לאיחי  דיסוב , '' מח

םימואתה50647. ןרהאסרטנוק  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "בןרטש , םילשוריסשת

רצי50648. רשא  תכרבב  תוננובתה  "מסרטנוק  "טשח תיליעעשת רתיב 

הוצמהו50649. הרותה  ןתנסרטנוק  קחצי  ןב  םהרבא  "עיקספולח , קרבשת ינב 

הוצמהו50650. הרותה  הרותסרטנוק  לידגי  "גתרבח  םירעינשת תירק 

תובורעתה50651. באזסרטנוק  ןימינב  ןב  לאומש  ךורב  שטיוד ,
"חןהכה םילשורימשת

הלפתה50652. לאומשסרטנוק  ןב  רב  בוד  םולש  "הןוסרואינש , סשת

"ה50653. משת תונקתה  םתרמשנוסרטנוק  "אןוגרא  "דפשת מח

לולא50654. שדוח  הנושאר -  הארתה  הדוהיסרטנוק  "טםוראצ , קרבעשת ינב 

תובושתה50655. והילאסרטנוק  ןב  קחצי  לארשי  "גיקסבונאי , פרת

תובושתה50656. בקעיסרטנוק  ןב  זעוב  "צןהכ , טספדוב Budapestרת

םיכרכ50657.  4 תובושתה -  לאומשסרטנוק  "וקילג , ןגסשת תמר  - םילשורי

.50658( לארשי תרהט  ךותמ   ) תובושתה והילאסרטנוק  ןב  קחצי  לארשי  יקסבונאי ,
 - "ע רת
"ג ירוגליב Bilgorajערת

תיתוכאלמ50659. הערזה  ןינעב  תובושתה  בוטסרטנוק  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"זאפיל ןילקורבכשת

ךערל50660. תבהאו  ךערלסרטנוק  תבהאו  "דסרטנוק  קרבשח ינב 

ךומכ50661. ךערל  תבהאו  היראסרטנוק  והילא  "דןמדירפ , נשת

ךומכ50662. ךערל  תבהאו  ןמחנסרטנוק  םייח  "טיקסלבוק , רומיטלובלשת

הגונ50663. רואכ  םיקידצ  חרואו  ריאמסרטנוק  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ארגה , קרבסשת ינב 

תכרבו50664. תעבשו  תלכאו  "אץבוקסרטנוק  םילשוריעשת

תורובגב50665. םאו  קחציסרטנוק  לארשי  לאימחרי  "בןירפלה , קרבעשת ינב 

הליפת50666. ינאו  דודסרטנוק  ןב  םחנמ  והימרי  "דןהכ , םילשורינשת

ךיקוחב50667. החישאו  יבצסרטנוק  "זרלשיט , קרבעשת ינב 

לארשי50668. ינב  דחא  דחאל  וטקולת  םתאו  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , סשת

הגהנ50669. םהבו  ףסויסרטנוק  ןב  בד  טטשרבלה ,

ןירדהנס50670. שירב  תורעה  תצק  ובו  סחנפסרטנוק  ןב  ףסוי  והיקזח  "דרביירש , "דשח מח

םייחב50671. תרחבו  היראסרטנוק  יכדרמ  "בןייטשניבור , ביבאלשת לת 

םייחב50672. תרחבו  ןרהאסרטנוק  די  "התבישי  םילשוריעשת

םיכרכ50673.  2 םייחב -  תרחבו  ןבסרטנוק  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "הקחצי  סשת

םיכרכ50674.  2 םייחב -  תרחבו  םשסרטנוק  םוליעב 

הרהטב50675. תרחבו  המלשסרטנוק  "פירזינב , שת

םכתחמש50676. םויבו  בדסרטנוק  ןועמש  "הרעווירפ , ןפרווטנאסשת

ךרדב50677. ךתכלבו  )סרטנוק  בובאב  ) םיקידצ תיב  "התכרעמ  ןילקורבסשת

רמאי50678. החנבו  - סרטנוק  לאומש תיב  שרדמ  תיב 
"גאלשימודאר ןודנולסשת

ךברקמ50679. ערה  תרעבו  םשסרטנוק  "ןםוליעב  םילשורישת



א50680. תכרבו -  השמסרטנוק  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"זןרהא קרבעשת ינב 

הנומשל50681. םגו  אשוזסרטנוק  םלושמ  ןב  יאמש  "מןהאצ , ןודנולשת

רבד50682. רבדו  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"טבקעי קרבסשת ינב 

רבד50683. רבדו  םירפאסרטנוק  ןב  ריאמ  לארשי  "חןהכ , קרבעשת ינב 

םב50684. תרבדו  השמסרטנוק  קחצי  ןב  הדוהי  "טקוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ50685.  2 תרקחו -  תשרדו  .א.מסרטנוק  "זןגובלנצק , םילשוריסשת

השמ50686. שיאהו  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

וניניע50687. ראהו  לארשיסרטנוק  רזעילא  "דרלדא , תובוחרשח

וניניע50688. ראהו  בקעיסרטנוק  "טדיויד , שמשעשת תיב 

ותונבהב50689. תיבהו  רזעילאסרטנוק  "דתוילגרמ , "דשח מח

ךנבל50690. תדגהו  ןוששסרטנוק  "זןהכ , "דעשת מח

ךנבל50691. תדגהו  ץינסרטנוק  ' זיו תבישי 

ךשדק50692. תורצחב  תורנ  וקילדהו  לאפרסרטנוק  "הןהכה , קרבסשת ינב 

הכרב50693. היהו  יולהסרטנוק  םהרבא  "באשיש , ,נשת ןודנול

ןיליפתב50694. די  רטיא  ךדי -  לע  תואל  היהו  המלשסרטנוק  לאומש  "זרלט , סשת

החמש50695. ןושל  היהו  קודצסרטנוק  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבסשת ינב 

שודק50696. ךינחמ  היהו  המלשסרטנוק  ףסוי  "עןהכ , "דשת מח

תואור50697. ךיניע  ויהו  םיסקמסרטנוק  ןב  דוד  "עיאלוזא , דודשאשת

חמש50698. ךא  תייהו  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "זזיוהנייטש , םילשוריעשת

םישודק50699. םתייהו  השמסרטנוק  "וןדיבא , םילשוריעשת

םינורחא50700. םימ  םישודק -  םתייהו  ןוששסרטנוק  "טידעלג , םילשורינשת

ואובי50701. רשא  תא  וניכהו  םייחסרטנוק  בד  ןב  לאומש  "דץרווש , םילשורישח

ויכרדב50702. תכלהו  באזסרטנוק  יכדרמ  "חסה , "דעשת מח

אנ50703. ברעהו  בקעיסרטנוק  ןב  ןוני  "טשמש , םילשוריעשת

אנ50704. ברעהו  ךורבסרטנוק  ןב  ריאמ  "זוללפא , תיליעעשת ןיעידומ 

קידצה50705. תא  וקידצהו  לאומשסרטנוק  ךברוא ,

הנינבב50706. הוקמ  וניארהו  סרטנוק 
רודגיבא ןב  רעב  רכשי  גרבנזור ,

ןהכה ךונח  "אםהרבא  פשת

ונינבב50707. ונארהו  תונברקהסרטנוק  תרות  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

הכונח50708. ונאישהו -  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

תדכ50709. היתשהו  יכדרמסרטנוק  ןב  דוד  ןתנ  "בגרעבנייו , ןודנולפשת

תודיסח50710. זנוא  טנרעל  סאוו  לאויסרטנוק  "הןהכ , קראפעשת ורוב 

השרפה50711. לע  םיידוחי  םיטראוו  ללהסרטנוק  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

אניוו50712. להקו  אזיימריוו  הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "םקנילי , הניורת  Vienna

ןיקיתוו50713. ןיקיתווסרטנוק  שרדמה  "ותיב  לשת

השמ50714. םש  רשא  הרותה  תאזו  ןושרגסרטנוק  קחצי  ןב  לארשי  "דבל , תילעשח ןיעדומ 

הכונח50715. תאזו  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "גרנטוה , ישת



עשוהי50716. למ  רשא  רבדה  הזו  רשאסרטנוק  עשוהי  "זםולבסיוו , נשת

ךמע50717. ךיחא  יחו  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

עטנ50718. םלוע  ייחו  קחציסרטנוק  תחנמ  "ותבישי  קרבעשת ינב 

דימת50719. התשמ  בל  בוטו  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

םינמשה50720. לכ  ואמטו  רזעלאסרטנוק  "גשירכז , קרבעשת ינב 

םלש50721. בקעי  אביו  ןועדגסרטנוק  ןב  לארשי  בקעי  "בבורקליג , םילשוריעשת

ארקמב50722. וניביו  םשסרטנוק  - םוליעב  "ד "דשח מח

רשב50723. לכ  ךרביו  יתמאסרטנוק  דוד , "טןב  םילשוריסשת

השמ50724. דגיו  רודגיבאסרטנוק  ןב  השמ  יבצ  קחצי  "טסזומ , עשת

השמ50725. רבדיו  השמסרטנוק  "פיקחצי , תיליעשת ןיעידומ 

השמ50726. רבדיו  הדוהיסרטנוק  ןב  השמ  "פיקחצי , תיליעשת ןיעידומ 

םויה50727. תעדיו  תידרחהסרטנוק  "בהדעה  םילשורינשת

םויה50728. תעדיו  ךורבסרטנוק  ןמלז  "דדמלמ , "דשח מח

תמא50729. ותרותו  תמא  השמ  לאויו  ותרותוסרטנוק  תמא  השמ  לאויו  סרטנוק 
"ותמא סשת

קמעב50730. ןליו  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דפשת מח

עשוהי50731. ןליו  עשוהיסרטנוק  "ויקסנילרק , םילשוריסשת

ןח50732. ףסוי  אצמיו  ןהכהסרטנוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "טץיבוניבר , תובוחרעשת

לאומש50733. בסיו  הדוהיסרטנוק  ןרהא  ןב  השמ  םהרבא  טור ,
"חיולה םילשוריעשת

השמ50734. לעיו  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

ףסוי50735. רובציו  בקעיסרטנוק  ןב  םייח  ףסוי  ךורב , "דןב  םילשוריסשת

ףסוי50736. וציו  םייחסרטנוק  ןב  יבצ  ףסוי  "ןרפוס , םילשורישת

ץיצ50737. ץציו  השמסרטנוק  ןב  בקעי  "נללה , םילשורישת

רמול50738. שיו  םהרבאסרטנוק  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"חיכדרמ םילשוריסשת

ינפל ה'50739. דוד  בשיו  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

הנוי50740. חמשיו  העושיסרטנוק  חימצמ  "חללוכ  עשת

ףסוי50741. קפאתיו  ןהכהסרטנוק  והילא  ןב  הירא  יבצ  "הרבליז , רפססשת תירק 

ךונח50742. ךלהתיו  םתובאסרטנוק  רקחל  "דןוכמ  "דשח מח

"ם50743. ייחה לכו  לאומשסרטנוק  "טיסחנפ , םילשוריסשת

םיכרכ50744.  2 םתבתכו -  השמסרטנוק  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"זןרהא קרבעשת ינב 

םיכרכ50745.  2 השעי -  הרותכו  ןרהאסרטנוק  ןב  םולש  - אנטוק , "ז נרת
"ט שקפ Paksנרת

וערגת50746. אלו  םשסרטנוק  "הםוליעב  "דעשת מח

וב50747. הקבדלו  לארשיסרטנוק  רזעילא  "דרלדא , תובוחרשח

בוזא50748. חקלו  ןמלזסרטנוק  רסיא  "בגרבסייוו , וטנרוטעשת

א50749. רזעלא -  חקלו  ןהכהסרטנוק  רזעלא  "ארמוז , קרבעשת ינב 

םינימה50750. תעברא  םכל -  םתחקלו  לארשיסרטנוק  ןב  םהרבא  "דשורמרמ , קרבעשת ינב 

םירמת50751. תופכ  םכל  םתחקלו  םשסרטנוק  "דםוליעב  שח



המילש50752. האופרלו  המלשסרטנוק  "הןמ , םילשוריעשת

והננוכ50753. ונידי  השעמו  ןושמשסרטנוק  "בגרובצק , קרבעשת ינב 

תושעל50754. אילפמו  קחציסרטנוק  לאירוא  "ולארה , םילשוריעשת

םיבכוככ50755. םיברה  יקידצמו  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשוריסשת

וארית50756. ישדקמו  השמסרטנוק  "וןדיבא , םילשוריסשת

הלע50757. השמו  ןהכהסרטנוק  השמ  "זומחנ , הירבטעשת

תונמ50758. חולשמו  לאכימסרטנוק  "חשורה , םילשוריסשת

םיכרכ50759.  2 הראב -  םשמו  קחציסרטנוק  "טולבק , שמשעשת תיב 

ןיליפת50760. תוצמ  עפשמו  סחנפסרטנוק  םחנמ  "גלביטש , קרבעשת ינב 

רואה50761. קותמו  םחנמסרטנוק  "חתאיג , סשת

םיכרכ50762.  2 ינדמלת -  ךתרותמו  יכדרמסרטנוק  ןועמש  "גץיבוצרפ , םילשוריסשת

םיכרכ50763.  3 לובגה -  בסנו  לאומשסרטנוק  ךורב  ןב  יבצ  םייח  קילרוג ,
שטיוד "חןהכה  דווקילסשת

רבד50764. םלענו  ףסויסרטנוק  "ויתליסמ , םילשוריעשת

יתשדקנו50765. םהרבאסרטנוק  "טןהכ , עשת

המש50766. ירנו  לאומשסרטנוק  ןתנוהי  ןב  השמ  "גרניו , םילשוריסשת

ךיתוצמב50767. חמשנו  םייחסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
"דרזעלא תיליעשח ןיעידומ 

וב50768. החמשנו  עשוהיסרטנוק  "דטומסיב , םילשורישח

ער50769. רבד  לכמ  תרמשנו  המלשסרטנוק  ףסוי  "חןהכ , "דסשת מח

םכשפנל50770. דאמ  םתרמשנו  ןועמשסרטנוק  "הןדיבא , םילשוריעשת

הדיב50771. ןתנו  םייחסרטנוק  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "זרסרפ , תיליעסשת ןיעידומ 

ודי50772. ךמסו  ףסויסרטנוק  ןב  דוד  "פיחרזמ , שת

ותנומא50773. רודו  רוד  דעו  ןילהאווסרטנוק  הסילופ  ישודק  תחצנהל  "חדעו  םילשורימשת

בוט50774. דעו  םשסרטנוק  "זםוליעב  "דעשת מח

א50775. תוריאמ -  וניניעו  ןבסרטנוק  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "טקחצי  סשת

תיציצ50776. םהל  ושעו  ירואסרטנוק  ןב  ךורב  "דןרטש , קרבסשת ינב 

שדקמ50777. יל  ושעו  םייחסרטנוק  "פםזגנל , םילשורישת

חספ50778. תישעו  ןמלזסרטנוק  רואינש  "דןמיילק , "דשח מח

הלמשה50779. ושרפו  םייחסרטנוק  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "הרסרפ , תיליעסשת ןיעידומ 

וחמשי50780. םיקידצו  אקבונכמסרטנוק  "דאזלעב  קרבסשת ינב 

.50781( זי הרודהמ   ) יתכרב תא  יתוויצו  ןהכהסרטנוק  השמ  "דומחנ , הירבטעשת

חכ50782. ופילחי  יווקו ה ' יולהסרטנוק  לאומש  ןב  ןרהא  "פןמדלפ , "דשת מח

הממדב50783. אב  ילוקו  םהרבאסרטנוק  "טיסאגול , םיסכרעשת

רבח50784. ךל  הנקו  תמאסרטנוק  תבהא  "אןוכמ  קרבפשת ינב 

גנוע50785. תבשל  תארקו  בקעיסרטנוק  קחצי  ןב  לאירש  "דגרבנזור , "דשח מח

גנוע50786. תבשל  תארקו  ףינשטערקסרטנוק  רזעילא  רעש  "זתבישי  "דסשת מח

גנוע50787. תבשל  תארקו  המלשסרטנוק  ףסוי  "חןהכ , "דסשת מח



אפרי50788. אפרו  סרטנוק 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןתנ ןב  םלושמ  טרה , לארשי -  בקעי 
עטנ

"ג קרבסשת ינב 

תיבב ה'50789. יתבשו  ץיבונרסרטנוק  ' צמ המלש  ןב  "בםייח  עשת

םולשב50790. יתבשו  ךוניחסרטנוק  ינינעל  "חזכרמה  עשת

ינפל ה'50791. םתחמשו  היראסרטנוק  הדוהי  "פץבעי , "דשת מח

תוצמה50792. תא  תרמשו  לאויסרטנוק  "הםאהארבא , עשת

םתרמשו50793. השמסרטנוק  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  ץשולס ,
"זןרהא קרבעשת ינב 

לוח50794. ינומט  ינפשו  השמסרטנוק  ןב  קחצי  ןונ , "טןב  קרבעשת ינב 

הפגמה50795. רצעתו  ןנחויסרטנוק  ןב  השמ  אביקע  "פרפוס , קרבשת ינב 

התמרה50796. ותבושתו  והילאסרטנוק  "זזרא , םילשוריעשת

םיכרכ50797.  2 הרובד -  רשתו  ןויצסרטנוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "דוואקאר , רטסשח ' צנמ

הנח50798. ללפתתו  םולשסרטנוק  תבהא  תרבח  "גתבישי  םילשורילשת

היחה50799. תאז  דעלאסרטנוק  יקארע , "דןהכ  "דסשת שח

תפלחומ50800. היהת  אל  הרותה  תאז  ןוניסרטנוק  "גהנוי , םילשוריעשת

בוט50801. דבז  ןנחויסרטנוק  ףסוי  ןב  ךורב  לאקזחי  "גןהכה , דווקילעשת

חספה50802. חבז  "מסרטנוק  "גשח "דעשת מח

קחצי50803. חבז  הנויסרטנוק  ןב  קחצי  "סחאבד , וקיסקמשת

חספ50804. חבז  שריהסרטנוק  יבצ  "טןייטשנכייא , םילשוריסשת

דוהה50805. יחבז  לאויסרטנוק  "וןוזמייח , תיליעעשת ןיעידומ 

הדות50806. יחבז  ןויצסרטנוק  ןב  רנבא  "וץבק , םילשוריסשת

העורת50807. יחבז  ירואסרטנוק  ןב  ףסוי  "טרחש , "דעשת מח

אפירח50808. אניבז  לאומשסרטנוק  "טלבוס , תיליעעשת ןיעידומ 

םדאה50809. לכ  הז  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

םדא50810. תודלות  רפס  הז  האנלופסרטנוק  "חתודסומ  קרבעשת ינב 

הכאלמה50811. בהז  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"זיולה קרבנשת ינב 

הנובלו50812. בהז  "מסרטנוק  "דשח םילשוריעשת

יפט50813. ריהז  םייחסרטנוק  םהרבא  רבליז ,

תבשה50814. רהז  םהרבאסרטנוק  "דבילטוג , םילשורישח

םינשוש50815. ויז  המלשסרטנוק  ןועמש  ןב  יבצ  השמ  "דןאמרטוג , תיליעשח רתיב 

םיברה50816. יוכיז  השמסרטנוק  "דןדיבא , םילשוריעשת

ןימבי50817. תקיז  לאירבגסרטנוק  ןב  לאגי  "הינמחנ , דודשאנשת

רוכז50818. םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

קחצי50819. תדיקעו  םהרבא  תירב  רוכז  רמתיאסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "סםיובנזור , קרבשת ינב 

בקעיל50820. תאז  רוכז  המלשסרטנוק  ןב  ףסוי  לופר , "זיררה  תיליעעשת רתיב 

םלוע50821. תומי  רוכז  רוהטהסרטנוק  ךוניחה  יגייסו  ירדג  "אטוקיל  םילשוריסשת

םהרבאל50822. רוכז  םהרבאסרטנוק  "בוביבר , "דעשת מח

םהרבאל50823. רוכז  "וץבוקסרטנוק  קרבסשת ינב 

םהרבאל50824. רוכז  שטיידסרטנוק  ךורב  םהרבא  יבר  לש  "הורכזל  םילשורימשת



םהרבאל50825. רוכז  עשוהיסרטנוק  םהרבא  "זלשה , םילשוריעשת

םהרבאל50826. רוכז  )סרטנוק  וילע  ) רכששי םהרבא  "פלגנא , "דשת מח

"ת50827. ודיח תביתכ  דודל -  רוכז  דודסרטנוק  הירכז  "דסלו , םילשוריעשת

תובא50828. תוכז  .שסרטנוק  בקעי  "הןיצק , םילשורינשת

תובא50829. תוכז  יבצסרטנוק  השמ  "ברגיטכיצ , "דפשת מח

םיכרכ50830.  2 םיברה -  תוכז  הדוהיסרטנוק  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"דביל םילשורינרת

חינמה50831. קרפ  קחצי -  תוכז  קחציסרטנוק  ןב  בקעי  לארשי  "דןאידבע , שמשסשת תיב 

ןרהא50832. רכז  ףסויסרטנוק  דוד  ןב  ןרהא  "גןהכ , קרבסשת ינב 

ןנחלא50833. רכז  יכדרמסרטנוק  ןב  יבצ  בד  ןנחלא  ץישבייא ,
"דםנוב "דשח מח

םיכרכ50834.  4 ךורב -  רכז  קחציסרטנוק  רשא  "פגרבדלוג , "דשת מח

רבד50835. רכז  לאומשסרטנוק  ןב  דוד  "פדלפנלוט , תיליעשת ןיעידומ 

בקעיל50836. תאז  רכז  םולשסרטנוק  בקעי  "זדלפנרא , הינתנעשת

קחצי50837. רכז  .י.יסרטנוק  "ברביירש , פשת

םהרבאל50838. רכז  לארשיסרטנוק  רנ  "דתבישי  רומיטלובנשת

בקעיל50839. רכז  בקעיסרטנוק  "בןרטש , ןודנולנשת

םירצמ50840. תאיציל  רכז  לאומשסרטנוק  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
"גרודגיבא םילשוריסשת

השמ50841. רכז  לגנישטסרטנוק  השמ  יבר  "ברכזל  קרבמשת ינב 

ויתואלפנ50842. רכז  ויתואלפנסרטנוק  רכז  "וסרטנוק  םילשוריסשת

תובותכ50843. םולש -  רכז  םשסרטנוק  "דםוליעב  םיקפואשח

ןועמש50844. רכז  והילאסרטנוק  ןב  לאירא  "טןשרד , תיליענשת ןיעידומ 

בקעי50845. ורכז  ןמטרהסרטנוק  בקעי  יבר  "ורכזל  קרבעשת ינב 

ןורכז50846. ןורכזסרטנוק  "גרפס  ביבאנשת לת 

יבצ50847. תרטע  ןורכז -  ןירפלייהסרטנוק  "זתחפשמ  "דעשת מח

תובא50848. ןורכז  ריאמסרטנוק  םוחנ  "עןאמרעג , שת

השמ50849. להא  ןורכז  לאומשסרטנוק  השמ  ןב  ןרהא  "זאריפש , בקעיסשת ראב 

והילא50850. ןורכז  קרויסרטנוק  וינ  ריאמ  תיב  "התבישי  נשת

ךלמילא50851. ןורכז  תיבסרטנוק  תבישי  "י  עש ךלמילא  ןורכז  ןוכמ 
"הריאמ נשת

רזעילא50852. ןורכז  לאפרסרטנוק  "גהדנמ , םילשוריעשת

אמק50853. אבב  רתסא -  ןורכז  ןהכהסרטנוק  יח  ףסוי  "דרקשא , דווקילעשת

רפסב50854. ןורכז  ןחסרטנוק  "אןולדפ , קרבפשת ינב 

דוד50855. ןורכז  דודסרטנוק  "בלאיומ , םילשוריפשת

דוד50856. ןורכז  ,סרטנוק  קי ' צייבולוס ךלמילא -  ןרטש ,
( וילע  ) יולה דוד  "בםלושמ  ןודנולפשת

םיוולה50857. ןורכז  ןורכזסרטנוק  "זרפס  םילשוריסשת

ללה50858. ןורכז  ןורכזסרטנוק  "גץבוק  םילשוריעשת

יכדרמ50859. השמ  ברה  ןורכז  יכדרמסרטנוק  השמ  "טןייטשנרא , תפצעשת



םייח50860. ןורכז  לאפרסרטנוק  "גהדנמ , םילשוריעשת

םירופ50861. הנח -  ןורכז  ריאמסרטנוק  "סדלישטור , רפסשת תירק 

תועובשה50862. גח  ףסוי -  ןורכז  באזסרטנוק  קחצי  "דךרח , קרבשח ינב 

םיכרכ50863.  4 ףסוי -  ןורכז  החמשסרטנוק  ריאמ  ןב  באז  קחצי  ךרח ,
"זןהכה קרבסשת ינב 

"ץ50864. בעי ןורכז  רנטורסרטנוק  ןויצ  ןב  בקעי  יבר  "גרכזל  קרבנשת ינב 

בקעי50865. ןורכז  ריאמהסרטנוק  רוא  "ותבישי  םילשוריסשת

ןנרי50866. קחצי  ןורכז  יירפסרטנוק  יבצ  קחצי  יבר  "חרכזל  קרבמשת ינב 

היח50867. אניש  תרמ  תינקדצה  תינברהל  ןורכז  סרטנוק 
"ןבישילא רה "התבישי  םילשורינשת

ריאמ50868. ברה  תריטפל  םירשעה  הנשה  םויל  ןורכז  סרטנוק 
ריאמיקסנרצש ז"ל יקסנר , ' "גצש ביבאנשת לת 

לאקזחי50869. יבר  "צ  הגה ונברו  ונרומל  ןורכז  סרטנוק 
יבצץיבוצרפ תראפת  תבישי  "גידימלת  םילשוריכשת

ריאמ50870. ןורכז  ריאמסרטנוק  "גדיגמ , קרבנשת ינב 

םחנמ50871. ןורכז  יבצסרטנוק  בקעי  "אןאמפיוק , םילשוריעשת

םחנמ50872. ןורכז  ידיסחדסרטנוק  החמש  רוא  הלודגה  הבישיה 
"ורוג הפיחנשת

יכדרמ50873. ןורכז  ףסויסרטנוק  והילא  ןב  לאנתנ  םיסנ  "איחרזמ , םילשוריעשת

אמק50874. אבב  יכדרמ -  ןורכז  םיריעצלסרטנוק  ןנחלא  רוא  "עתבישי  םילשורישת

השמ50875. ןורכז  יולהסרטנוק  לאירזע  םיובנזור , - "טשטיל ןודנולסשת

ןיטיג50876. םיסינ -  ןורכז  םהרבאסרטנוק  רואמ  "בללוכ  וקיסקמפשת

ילתפנ50877. ןורכז  הכרבסרטנוק  קמע  "חללוכ  םילשורינשת

לאפר50878. ןורכז  דודסרטנוק  עשוהי  "דרגרב , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

לואש50879. ןורכז  לואשסרטנוק  "דםזרב , קרבכשת ינב 

"ל50880. צז דלפנירג  לאומש  ברה  לש  ןורכז  ןורכזסרטנוק  "חץבוק  םילשורינשת

א50881. םולש -  ןורכז  ןהכהסרטנוק  בקעי  ןב  םולש  ןייטשלקניפ ,
( ורכזל ד( "" "דשח מח

המלש50882. ןורכז  גלשאסרטנוק  "דתודסומ  קרבנשת ינב 

המרב50883. לשאה  ךיקוח -  תורימז  ביילסרטנוק  דוד  1988ןרטש ,

ונתלואג50884. ןמז  הרותהסרטנוק  תרטע  םילשוריתבישי 

הכונח50885. רנ  תקלדה  ןמז  םייחסרטנוק  ןב  קחצי  ךונח  דוד  םייח , רב 
"טלאפר "דמשת מח

ןוידפה50886. ןמז  ןנחלאסרטנוק  לאפר  "פץיבוניבר , "דשת מח

הלימל50887. יוארה  ןמז  כ.נסרטנוק  "ד.ד.י  םילשורישח

ונתחמש50888. ןמז  רזעלאסרטנוק  "זשירכז , קרבעשת ינב 

הכונח50889. םידעומו -  םינמז  רורדסרטנוק  ןב  הליש  דוד , "חןב  םילשוריעשת

די50890. תקירז  םייחסרטנוק  "דץיבוקרב , קרבשח ינב 

ךרב50891. ערז  ךורבסרטנוק  לאפר  "דלסוב , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

ךרב ה'50892. ערז  רואמסרטנוק  "וןהכ , םילשוריעשת

בקעי50893. ערז  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

יכדרמ50894. ערז  יכדרמסרטנוק  ערז  ללוכ  "הץבוק , םילשוריעשת



ךודוי50895. השמסרטנוק ח"י  ןב  עשוהי  "דגרבנזור , דווקילשח

רתיהו50896. רוסיא  תוכלהב  תורובח  והיתתמסרטנוק  ףסוי  ןב  בוד  םייח  "הןאמיל , תיליעעשת ןיעידומ 

הדנ50897. תוכלהב  תורובח  והיתתמסרטנוק  ףסוי  ןב  בוד  םייח  "דןאמיל , תיליעשח ןיעידומ 

תבש50898. תוכלהב  תורובח  והיתתמסרטנוק  ףסוי  ןב  בוד  םייח  "חןאמיל , תיליעעשת ןיעידומ 

םיחבז50899. תורעהו -  תורובח  החמשסרטנוק  ירעש  "התבישי  םילשוריעשת

עבשה50900. תנש  תורובח  םהרבאסרטנוק  "הבילטוג , םילשוריעשת

םישדק50901. תרובח  םירפאסרטנוק  ןב  םחורי  םייח  גרובזניג ,
"איכדרמ קרבעשת ינב 

תוצמה50902. גח  םהרבאסרטנוק  ןב  אגרש  לאקזחי  "דדלפנייוו , םילשורינשת

םיכרכ50903.  2 תוצמה -  גח  םייחסרטנוק  ןב  לאומש  "הדנרב , םילשורינשת

תוכוסה50904. גח  םייחסרטנוק  ןב  לאומש  "אדנרב , םילשורינשת

םימי50905. תעבש  ובשת  תוכוסב  תוכוסה  גח  newסרטנוק 

תועובשה50906. גח  לאומשסרטנוק  "חרלצ , קרבסשת ינב 

תועובשה50907. גח  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

בוט50908. םויו  תועובשה  גח  ןהכהסרטנוק  השמ  "זומחנ , הירבטעשת

ירשת50909. יגח  השמסרטנוק  ןב  בד  "חרואיל , עבראסשת תירק 

םתכלהכ50910. םידעומו  םיגח  םהרבאסרטנוק  "היול , קרבמשת ינב 

םירדנ50911. יאשפנ -  יאדח  הדוהיסרטנוק  והילא  "דןמלפ , "דשח מח

םיחספד50912. פ"ק  יליד -  אתוודח  רפססרטנוק  תירק  קחצי -  תסנכ  "פתבישי  רפסשת תירק 

ינענכ50913. דבע  אתתעמשד -  אתוודח  רפססרטנוק  תירק  קחצי  תסנכ  תבישי 

הציב50914. "ט -  וי תודח  השמסרטנוק  ןב  הירא  בקעי  "ולאירא , קרבנשת ינב 

אלפנ50915. שדח  יולהסרטנוק  בקעי  ןב  םהרבא  "דרדוהמ , םילשורישח

םינשי50916. םג  םישדח  "עץבוקסרטנוק  םילשורישת

ארקמה50917. תבוח  םשסרטנוק  "הםוליעב  קרב Bene Berakנשת ינב 

ביבאה50918. שדוח  תמאסרטנוק  תבהא  "פןוכמ  קרבשת ינב 

ביבאה50919. שדוח  לאירואסרטנוק  "פבומיסקמ , קרבשת ינב 

תבשו50920. שדוח  המלשסרטנוק  ןב  ףסוי  לופר , "חיררה  תיליעעשת רתיב 

הנבלה50921. תכרבו  ר"ח  םלש -  שדוח  בדנסרטנוק  "דץרפ , שמשעשת תיב 

יבצ50922. תווח  םשסרטנוק  "גםוליעב  "דסשת מח

שלושמה50923. טוח  השמסרטנוק  ןב  םייח  יזנכשא ,

ינשה50924. טוח  םהרבאסרטנוק  ןב  םייח  "טאתוכז , קרבעשת ינב 

תבשב50925. הלוח  יבצסרטנוק  םהרבא  "חלייוו , םילשוריסשת

ןילוח50926. םחנמסרטנוק  "הרלדא , רפסעשת תירק 

הכלהכ50927. הדועס  שמוח  אדוהיסרטנוק  ףסוי  ןב  ןמחנ  "ארנטור , שמשפשת תיב 

ךנא50928. תמוח  לע  הדוהי  תמוח  הדוהיסרטנוק  "אץיברוה , ןודנולנשת

ןימינב50929. תפוח  ןימינבסרטנוק  ימ , ' "גגע םילשוריעשת

םתורוהל50930. םיקוח  םהרבאסרטנוק  לכימ  לאיחי  "זןאמדעירפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

חספה50931. תקוח  םייחסרטנוק  "זיזנכשא  קרבעשת ינב 

חספה50932. תקוח  השמסרטנוק  ןב  םייח  "חיזנכשא , קרבעשת ינב 

לארשי50933. תקוח  רזעלאסרטנוק  "חלזירב , םילשורילשת



םיכרכ50934.  2 ןרהא -  ןשוח  ןרהאסרטנוק  "זןמלטימ , תיליעסשת ןיעידומ 

ןהכ50935. לש  ומתוח  קחציסרטנוק  םהרבא  ןב  בקעי  לאומש  "בןהאק , םילשוריסשת

הכונח50936. לודג -  ןהכ  לש  ומתוח  ןושרגסרטנוק  "גןייטשלדא , קרבסשת ינב 

ךורב50937. ןוזח  ךורבסרטנוק  ןב  בקעי  "טונאדילוט , םילשורינשת

והיעשי50938. ןוזח  והיעשיסרטנוק  "בטדימשדלוג , םילשוריסשת

םיכרכ50939.  4 ןשושו -  רוזח  הדוהיסרטנוק  ןב  והילא  "גטובחב , םילשוריעשת

ךמצע50940. קזח  בלסרבסרטנוק  "טידיסח  םילשורימשת

םיתבה50941. תקזח  ע"פ  תיבה -  תקזח  ץינמקסרטנוק  תבישי  "בץבוק  םילשוריעשת

םישימשתו50942. ןיקיזנ  תקזח  ןרהאסרטנוק  "ורנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

קותמ50943. תרזח  קחציסרטנוק  "פיליושאלירימ , דודשאשת

תיבר50944. תרזח  היראסרטנוק  םרמע , ריאמ -  השמ  "הרנזיולק , קרב Bene Berakעשת ינב 

הריתי50945. הביח  ללהסרטנוק  םהרבא  ןב  לצרה  הדוהי  "בןיקנה , םילשוריעשת

ןישודיקה50946. ןינק  רדגב  רוביח  קחציסרטנוק  קילג ,

םוביה50947. ינינק  ןינעב  רוביח  קחציסרטנוק  קילג ,

שדוקה50948. תביח  םחנמסרטנוק  "גרלדא , "דעשת מח

רוביצ50949. חילש  שדוקה -  תביח  םשסרטנוק  "גםוליעב  "דעשת מח

הרותה50950. תביח  היבוטסרטנוק  "פטדימשדלוג , תיליעשת ןיעידומ 

אדשח50951. תביח  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

"ת50952. ודיח לדנמסרטנוק  םחנמ  לארשי  ןב  והילא  "וקילג , םילשורינשת

ךשנ50953. והזיא  קרפ  "ת -  ודיח לארשיסרטנוק  "דאדנל , םילשורישח

תובותכ50954. "ת -  ודיח בדנסרטנוק  "זינטסרק , םילשוריעשת

םיכרכ50955.  4 "ת -  ודיח דודסרטנוק  "גגרבנזייא , םילשוריעשת

םיכרכ50956.  2 "ת -  ודיח רסיאסרטנוק  לארשי  "עןוספלוו , דווקילשת

ןרהא50957. םולש  תיב  "ת  ודיח השמסרטנוק  ירמא  "התבישי  םילשוריעשת

אעיצמ50958. אבב  תכסמ  לע  "ת  ודיח והינבסרטנוק  "הרשנ , עשת

אמק50959. אבב  תכסמ  לע  "ת  ודיח והינבסרטנוק  "גרשנ , עשת

אתעיצמד50960. אדודיח  קחציסרטנוק  תחנמ  "התבישי  "דעשת מח

םיכרכ50961.  5 הרותה -  ידודיח  ןומימסרטנוק  ןב  דוד  "חץרפ , םיסכרסשת

םירופ50962. יקסביינק -  "ח  רגה ןרמ  ישודיח  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "הבקעי  םילשורימשת

הרות50963. ישודיח  לאירזעסרטנוק  "זםיובנעזאר , דעהסטייגמשת

תנש50964. אבר  אנעשוה  תושרד  הרות -  ישודיח  סרטנוק 
"א לאויישת "הםיובלטייט , משת

םיכרכ50965.  7 הרות -  ישודיח  בוטסרטנוק  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"כאפיל קרבשת ינב 

םיכרכ50966.  3 הרות -  ישודיח  דודסרטנוק  "דיזרא , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ50967.  2 הרות -  ישודיח  השמסרטנוק  ןב  ןרהא  "וםיובלטייט , עשת

רסח50968. אל  הזו  הנהנ  הז  תייגוסב  הרות  ישודיח  תומרסרטנוק  םיריעצל -  "טהבישי  םילשוריעשת



תושרדו50969. הרות  ישודיח  בוטסרטנוק  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"דאפיל שח

תועובש50970. חספ , "ם ט"ב -  רהמ הרות  ישודיח  יבצסרטנוק  םייח  ןב  השמ  "זםיובלטייט , משת

םינינע50971. המכב  םירואיבו  םישודיח  םולשסרטנוק  בקעי  ןב  םייח  לאומש  "הרשיפ , םילשוריסשת

הצמו50972. ץמח  "ם  במר לע  םירואיבו  םישודיח  דודסרטנוק  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "דןיקלאוו , םילשורישח

ךרי50973. איגוסב  םילופלפו  םישודיח  ןהכהסרטנוק  והילא  ןב  המלש  םהרבא  "גכ"ץ , קרבכשת ינב 

תבש50974. תכסמ  לע  םישודיח  דודסרטנוק  "זיקסבורבמוד , דסטייגעשת

הוצמה50975. ןמז  םדוק  תוינמזה  תווצמ  בויח  קחציסרטנוק  ןב  םחנמ  לאכימ  "חינוליש , םילשוריסשת

למוגה50976. תכרבב  םישנ  בויח  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  ןויצ , "בבהוא  םילשוריסשת

הליזגו50977. הבינג  יבויח  לאומשסרטנוק  "דץילרג , קרבשח ינב 

ןיקיזנ50978. יבויח  םשסרטנוק  "טםוליעב  שמשעשת תיב 

הליפתב50979. קוזיח  שירעבסרטנוק  בוד  "דרנטרוא , קרבשח ינב 

ןוחטיבה50980. קוזיח  םחנמסרטנוק  "זלכיה  קראפסשת ורוב 

דמלמל50981. קוזיח  לדנעמסרטנוק  םחנמ  "אןעוואל , ןודנולעשת

רשא50982. ייח  םייחסרטנוק  רשא  ןועמש , ןב 

ףסוי50983. ייח  תורודהסרטנוק  ירואממ  םישודיחו  "ותובושת  םילשורילשת

בקעי50984. ייח  ריאמסרטנוק  לאיחי  ןב  לארשי  בקעי  "הרקוצ , "דעשת מח

ןברוחה50985. תוליבא  ןועמש -  ייח  ףסויסרטנוק  "דקילג , "דשח מח

דסחו50986. םייח  םהרבאסרטנוק  ןב  והילא  דוד  "זיקצדלוק , קרבנשת ינב 

דסחו50987. םייח  היעשיסרטנוק  ןב  םייח  קרבסיורק , ינב 

זועו50988. םייח  לאומשסרטנוק  "חןהכ , םילשוריסשת

ןיבוריע50989. םיבוט -  םייח  םהרבאסרטנוק  "הרברול , קרבעשת ינב 

םיכרכ50990.  2 הכלהכ -  םייח  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

הרותל50991. םיליח  ןועדגסרטנוק  "י , "דרהב "דשח מח

"ק>50992. הותל םינבה  לדגל  רמאמ   > םינבה ךוניח  המלשסרטנוק  ןב  םחנמ  ןרהא  ןאמרטוג ,
דוד "געשוהי  בוקרטויפ Piotrkowערת

רוא50993. הרותו  הוצמ  רנ  םינבה -  ךוניח  ןהכהסרטנוק  דוד  לאומש  "דסורג , דודשאנשת

םלוע50994. תוריח  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "גרסל , םילשוריעשת

ותמכחב50995. םכח  לאומשסרטנוק  ןב  באז  ןימינב  "זןהכ , לאסשת תיב 

הניבו50996. המכח  יולהסרטנוק  עשוהי  "חרגרבנזור , קרבסשת ינב 

האלפנ50997. המכח  םהרבאסרטנוק  "וךבנזייא , שמשעשת תיב 

םירופ50998. הביתה -  ןולח  דודסרטנוק  "דץפח , "דשח מח

הצילחה50999. רדס  לענה -  ץולח  לארשיסרטנוק  בקעי  "הןמפוה , תיליעסשת ןיעידומ 

לחנה51000. יקולח  קחציסרטנוק  "דרטיירב , "דשח מח

ארפרופה51001. ןוזלח  והילאסרטנוק  ןב  הירא  לארשי  ןונבל ,
"חרזעילא "דעשת מח

דידי51002. לש  וקלח  ןנחלאסרטנוק  ןב  הידידי  "פילעשמלא , קרבשת ינב 

םיכרכ51003.  2 םייח -  תקלח  םייחסרטנוק  "דשיירב , "דעשת מח

בקעי51004. תקלח  בקעיסרטנוק  "חףרסא , שמשעשת תיב 

הדות51005. תלח  המלשסרטנוק  רגידניב , םרמע -  ןמפוק ,



המורת51006. תלח  לאקזחיסרטנוק  "דיול , קרבשח ינב 

הבוט51007. הדמח  היבוטסרטנוק  "דלגיפש , קרבסשת ינב 

המלשל51008. הדמח  םינובסרטנוק  החמש  ןב  םירפא  "ורגנידיירג , קרבנשת ינב 

םיכרכ51009.  7 םהרבא -  תדמח  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  םייח  "חינלוד , השדחהעשת באז  תעבג 

םיכרכ51010.  3 לאינד -  תדמח  ןרהאסרטנוק  לאינד  "זךבלוטס , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ51011.  3 הרותה -  תדמח  יולסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  "אץיבוניבר , םילשוריפשת

םימי51012. תדמח  םימיסרטנוק  תדמח  "זסרטנוק  קרב Bene Berakנשת ינב 

יבבל51013. תדמח  ינבסרטנוק  "דידאש , "דשח מח

םיכרכ51014.  4 השמ -  תדמח  לאומשסרטנוק  השמ  "וןייד , קרבעשת ינב 

הינידבו51015. התכרבב  המח  והילאסרטנוק  "דףלוו , שח

טבשב51016. רשע  השימח  לאומשסרטנוק  "חרלצ , קרבסשת ינב 

והשמ51017. ץמח  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורימשת

באב51018. רשע  השמח  דודסרטנוק  "דרפואק , "דשח מח

םירמ51019. ןח  יולהסרטנוק  יכדרמ  "גדניורפרטפ , םילשוריעשת

םידלי51020. ךונח  םירפאסרטנוק  "בדבוע , קרבסשת ינב 

רענל51021. ךונח  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
יבצ בורבי , לארשי -  "גבקעי  קרבסשת ינב 

הכונח51022. יולהסרטנוק  ןויצ  ןב  ןב  ריאמ  "נשדח , םילשורישת

הכונח51023. השמסרטנוק  ןב  קחצי  ןימינב  "הןמטכרט , קרבכשת ינב 

הבישיב51024. הכונח  םיסינסרטנוק  ןב  ריאמ  םולש  "חינאיס , םילשוריסשת

הליגמו51025. הכונח  הנויסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  םייח  "בןיצרוט , םילשורינשת

תיבה51026. תכונח  קחציסרטנוק  לאפר  "גןמכייר  םילשוריעשת

הרותה51027. תכונח  םחנמסרטנוק  "ברלדא , םימודאעשת הלעמ 

םירגסממ51028. ץלח  ךינונח  היעשיסרטנוק  ןרהא  ןב  םייח  "גרטור , דעלאעשת

תודימ51029. י"ג  וננעו -  וננח  ןהכהסרטנוק  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "גטרופפר , קרבעשת ינב 

םהרבאל51030. דסח  ןרהאסרטנוק  "עןיזיירד , לואירטנומשת

םיכרכ51031.  6 םהרבאל -  דסח  םשסרטנוק  "עםוליעב  דודשאשת

המחלמ51032. תורצוצח  באזסרטנוק  ףלוו  ןב  קחצי  "חדנרב , לאונמעעשת

םהרבא51033. רצח  בוטסרטנוק  םוי  ןב  םהרבא  "ברגנז , םילשוריעשת

חספה51034. תקח  ןולאסרטנוק  "בביברא , הינתנעשת

ןבא51035. תשורח  ןהכהסרטנוק  ילתפנ  ןב  םהרבא  "הןלפק , םילשוריסשת

הביתכב51036. שפנה -  ןובשח  ןויצסרטנוק  ןב  "פרברול , קרבשת ינב 

יכרד51037. יתבשח  היבוטסרטנוק  לארשי  םהרבא  "הןרעק , רטסעשת ' צנמ

הלוחלו51038. תבשב  למשח  דודסרטנוק  .פ.ש  "דרוש , "דשח מח

תבשב51039. הליבט  המלשסרטנוק  ןב  השמ  ךלמילא  ףסוי  ןהאש ,
"דןמלז םילשורישח

ארבג51040. רהט  לואשסרטנוק  ןב  ןרהא  "חשיירב , קרבסשת ינב 

אמוי51041. רהט  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

בלה51042. תרהט  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

הוקמה51043. תרהט  בקעיסרטנוק  קילג ,



ןיסחוי51044. תרהט  םשסרטנוק  "גםוליעב  םילשוריסשת

ץראה51045. בוט  יולהסרטנוק  היבוט  "ערגניזלוש , אתאשת תירק 

דסחו51046. בוט  היבוטסרטנוק  "הלגיפש , קרבסשת ינב 

חלסו51047. בוט  היבוטסרטנוק  "עלגיפש , קרבשת ינב 

הדוהי51048. בוט  היבוטסרטנוק  "דגטנטוג , "דשח מח

.51049' הל תודוהל  בוט  יבצסרטנוק  ףסוי  "זלזרב , קרבעשת ינב 

יאור51050. בוט  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיינשה51051. םיבוט  ןימינבסרטנוק  ןב  ןרע  "בהבח , קרבפשת ינב 

תורואמ51052. םיבוט  יולהסרטנוק  ףסוי  ארזע  "טגרברלק , תיליעסשת ןיעידומ 

"ס51053. דרפב לויט  םייחסרטנוק  יקציבולמ ,

םימ51054. הפיט  ןהכהסרטנוק  ףסוי  ןועמש  "דדלפנזיו , "דשח מח

ףסכ51055. תריט  ןועמשסרטנוק  ןב  ריאי  "טןהכ , םילשוריסשת

הכרבל51056. רטמו  לט  םהרבאסרטנוק  רלה , ריאי -  "וןהכ , םילשורימשת

םחונ51057. יללט  בונידמסרטנוק  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"פ- שת

םירוכב51058. אנט  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

בלחה51059. םעט  םנובסרטנוק  ןייטשולב ,

יבצה51060. םעט  שריהסרטנוק  יבצ  "דשילזיימ , עשת

םלוע51061. םעט  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"דיולה קרבשח ינב 

םיכרכ51062.  5 השמ -  ימעט  השמסרטנוק  לארשי  "טיולב , קרבעשת ינב 

תועש51063. םחנמסרטנוק י"ב  "דרלדא , "דשח מח

תוכרעמה51064. לאינדסרטנוק י"ג  יכדרמ  "האמיחפ , עשת

תווצמל51065. ןרהאסרטנוק י"ג  לאפר  "בםואבננט , "דעשת מח

םהב51066. תשרדנ  הרותהש  תודמ  רזעילאסרטנוק י"ג  קחצי  , םילשוריבאקאי

בהל51067. ריאי  ןנחויסרטנוק  ןב  ביל  הירא  "ביקסנדור , םילשוריעשת

ורנ51068. ריאי  ריאיסרטנוק  "צ ר ' הרה לע  ןורכז  תרבוח 
"ל צז "טןוסדיוד  "דעשת מח

העומש51069. ריאי  ללהסרטנוק  לאומש  "פטלבנזור , "דשת מח

תומבי51070. ןסינסרטנוק  ןב  יבצ  "בגרבדלוג , קרבעשת ינב 

והיפמ51071. ושקבי  "חnewסרטנוק  "דעשת מח

חבזה51072. ךרבי  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"היולה קרבסשת ינב 

רקוב51073. תעיגי  יכדרמסרטנוק  ןב  והילא  לארשי  "גיקסנילפק , קרבעשת ינב 

בקעי51074. לגי  יבצסרטנוק  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"זרודגיבא םילשורינשת

ךתעושיב51075. יבל  לגי  םירפאסרטנוק  םייח  ןב  הירא  באז  ץילגיטש ,
"חןתנ קרבסשת ינב 

ןרהא51076. די  יולהסרטנוק  םולש  ןב  ןרהא  "ורטכש , םילשורינשת

רזעילא51077. די  ריאמסרטנוק  בד  ןב  אפיל  רזעילא  "זןמיזנב , םילשורימשת

תיבירב51078. די  ןדסרטנוק  באוי  "אינועמש , םילשוריעשת



דוד51079. די  םיסקמסרטנוק  ןב  דוד  "טיאלוזא , דודשאסשת

תיעיבש51080. יולה -  די  יולהסרטנוק  םולש  ןב  בד  קחצי  "זרטכש , םילשוריסשת

תישארב51081. ףסוי -  די  יבצסרטנוק  ןב  ףסוי  גנוי , "אעד  םילשוריעשת

םיכרכ51082.  2 לארשי -  די  לארשיסרטנוק  "הןמצנט , תיליעעשת ןיעידומ 

קסעתמל51083. די  םייחסרטנוק  "דץיבוקרב , קרבשח ינב 

םיבשל51084. די  ףסויסרטנוק  "חןייטשברפ , םילשוריעשת

םירדנ51085. די  יכדרמסרטנוק  ןב  רזעילא  "חיקסבומרבא , "דעשת מח

םולש51086. די  םולשסרטנוק  ןב  ןרהא  "ולגופ , םילשוריעשת

םיכרכ51087.  2 המלש -  די  לארשיסרטנוק  ןב  המלש  "הךאילא , םילשוריעשת

תוכאלמד51088. אדי  םייחסרטנוק  "דץיבוקרב , קרבשח ינב 

והילא51089. ידי  והילאסרטנוק  "ויולה , קרבעשת ינב 

ףסוי51090. ידי  המלשסרטנוק  םהרבא  ןב  ףסוי  "וןייטשטוג , םילשוריעשת

השמ51091. ידי  ןהכהסרטנוק  םייח  קחצי  ןב  השמ  "זליווט , "דעשת מח

ליחתהל51092. יוארה  ןמזה  ןיינעב  תובושח  תועידי  סרטנוק 
דוסה קלח  "ודומלל  חרהמ שרדמ  "דתיב  "דשח מח

ובר51093. תיב  תעידי  קחציסרטנוק  ןב  לאומש  "דרגניזלוש , םילשוריעשת

הנומאה51094. תעידי  הדוהיסרטנוק  "זםוראצ , קרב Bene Berakעשת ינב 

לארשי51095. תעידי  לארשיסרטנוק  בקעי  "בןמוא , תיליעעשת ןיעידומ 

םתואבצל51096. הדוהי  יבצסרטנוק  "טןייטשנטנילפ , םילשוריעשת

רוא51097. יהי  אגרשסרטנוק  לאקזחי  ןב  םהרבא  "גדלפנייוו , כשת

ןיאושינל51098. לבוי  ןהכסרטנוק  "זתחפשמ  קרבסשת ינב 

רמועב51099. "ג  לל תורימז  ודסח -  הל ' ודוי  רדנסכלאסרטנוק  "וידיסח  קרבעשת ינב 

העורת51100. יעדוי  יולהסרטנוק  רזעלא  ןב  השמ  "חרגניזלוש , קרב Bene Berakעשת ינב 

העורת51101. יעדוי  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

ותנותח51102. םוי  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשוריעשת

ותנותח51103. םוי  לוקססרטנוק  "זתחפשמ  קרבסשת ינב 

םיכרכ51104.  2 ינש -  בוט  םוי  םחנמסרטנוק  "זרלדא , תילעעשת ןיעידומ 

םוקמל51105. םוקממ  רבועהל  ינש  בוט  םוי  קחציסרטנוק  יול  "הןיקסאר , ןודנולנשת

החילס51106. םוי  ןתנסרטנוק  דוד  ןב  ןתנוהי  "עןמיונ , תיליעשת ןיעידומ 

תבש51107. ולוכש  םוי  ןבסרטנוק  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "הקחצי  סשת

תבש51108. ולוכש  םוי  "אסרטנוק  רגה "דתנשמ  "דשח מח

העורת51109. םוי  םשסרטנוק  םוליעב 

אנליאד51110. אמוי  שעעדסרטנוק  "ביקידצ  קרבפשת ינב 

ןנברל51111. אבט  אמוי  םייחסרטנוק  םהרבא  "דרכלרוד , "דשח מח

םיכרכ51112.  2 ןנברל -  אבט  אמוי  לאיחיסרטנוק  "דןמוא , "דשח מח

םייח51113. ףיסוי  םשסרטנוק  "הםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ51114.  2 חקל -  ףיסוי  ףסויסרטנוק  הנוי  "טןמטמיד , קרבעשת ינב 

הבהא51115. ףסוי  ירואסרטנוק  "הןהכ , םילשוריעשת

רוא51116. ףסוי  ןרהאסרטנוק  ףסוי  "דאריפש , תיליעשח ןיעידומ 



םיכרכ51117.  3 תעד -  ףסוי  םהרבאסרטנוק  ןב  בד  ףסוי  "טןזופ , "דעשת מח

ןח51118. ףסוי  ףסויסרטנוק  הנוי  "הןמטמיד , תיליעעשת ןיעידומ 

חקל51119. ףסוי  יבצסרטנוק  ףסוי  "טלזרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ51120.  2 חקל -  ףסוי  ףסויסרטנוק  הנוי  "הןמטמיד , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ51121.  3 םכילע -  ףסוי  ףסויסרטנוק  וליח ,

חיש51122. ףסוי  לאומשסרטנוק  ןב  קחצי  ףסוי  "דארערע , םילשורישח

רוא51123. רצוי  שמש גסרטנוק  תיב  תמר  יזכרמה  תסנכה  "אתיב  שמשפשת תיב 

ךרדב51124. ונרוי  םשסרטנוק  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

לארשי51125. תולהת  בשוי  ?סרטנוק  הנוי ןב  יבצ  יכדרמ  "חענסאס , לשת

תעד51126. הוחי  היראסרטנוק  דוד  ןב  רזעלא  "בלזירב , םילשורילשת

תובא51127. סוחי  ףינשטערקסרטנוק  "טידיסח  תובוחרנשת

ונברו51128. ונרומ  וננודא  יחי  "דטוקילסרטנוק  "דשח מח

תודיחיב51129. ןונחת  תרימא  תוכלהב  דיחי  לשיפסרטנוק  םירפא  "הןייטש , קרבנשת ינב 

ךדחיל51130. הדיחי  םייחסרטנוק  ןב  בקעי  םהרבא  "דיקצירפ , םילשורישח

ללש51131. קלחי  ןימינבסרטנוק  "דיאבג , "דעשת מח

ללש51132. קלחי  באזסרטנוק  "דרטכש , דווקילשח

בוטה51133. ןיי  םשסרטנוק  "עםוליעב  קרבשת ינב 

ב"ק51134. חקרה -  ןיי  םייחסרטנוק  ףסוי  "טקיבונ , "דעשת מח

חמשי51135. ןיי  לאיחיסרטנוק  ןב  ףסוי  "פיקסנפטס , קרבשת ינב 

םייתש51136. תועובש -  םירדנ , תוכמ ,  ) תוכלמ ןיי  סרטנוק 
( ןיטיג םהרבאארתב , ןב  בקעי  "דןוזבקעי , תיליעשח ןיעידומ 

.51137
תעובש תועובש -  ב"מ ,  , םיחספ  ) תוכלמ ןיי  סרטנוק 

( םהרבאםיניידה ןב  בקעי  "טןוזבקעי , רפסנשת תירק 

םירחאל51138. ונריכי  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןועמש  ןב  השמ  "וןמטרב , "דעשת מח

ישיא51139. הולי  יולהסרטנוק  קחצי  בקעי  "זןמרדור , רומיטלובעשת

תירכנ51140. האפ  יניד  ףסוי -  טוקלי  הידבועסרטנוק  ןב  קחצי  ףסוי ,

תובא51141. ץע  ףנע  טוקלי  םהרבאסרטנוק  םייח  ןב  םוחנ  ןייטשטור ,
"לקחצי םילשורישת

המכחה51142. םי  המכחהסרטנוק  םי  "דסרטנוק  "דשח מח

הרותה51143. םי  ריאמסרטנוק  הדוהי  "זסיווייד , םילשורימשת

ןיאושינ51144. ינינע  החמש -  םי  השמסרטנוק  לארשי  "גדירפ , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

חישמה51145. תומי  םייחסרטנוק  לאומש  "אגנימולב , נשת

םינומ51146. "ט  מה ימי  לאירואסרטנוק  "אבומיסקמ , קרבפשת ינב 

םנמזב51147. םירופה  ימי  קחציסרטנוק  םהרבא  "חןילבה , םילשורינשת

תוחילסהו51148. םימחרה  ימי  תוחילסהוסרטנוק  םימחרה  "דימי  "דשח מח

ןוצרה51149. ימי  בקעיסרטנוק  ראב  "דתבישי  בקעילשת ראב 

ןוצרה51150. ימי  בקעיסרטנוק  ראב  תבישיב  ורמאנש  "דםירמאמ  בקעילשת ראב 

תיעיבשה51151. ימי  םהרבאסרטנוק  לארשי  ןב  היעשי  "דרטכש , קרבנשת ינב 

"ם51152. יבבושה ימי  ביניסרטנוק  "פבאידב , םילשורישת

לולא51153. ןוצר -  ימי  ריאיסרטנוק  "טףוטשדלוג , קרבנשת ינב 



לארשי51154. ןימי  "לסרטנוק  גס םייח  השמ  םיובנזור , - "גשטיל םילשורינשת

םייחה51155. דוסי  "יסרטנוק  הקה תורגא  "י  "דפע דוואקיילשח

תודיסחה51156. דוסי  םהרבאסרטנוק  "חרנליו , עשת

ריאמ51157. דוסי  "דמ.מסרטנוק  מח

הוקמ51158. תוכלהב  תודוסי  ביילסרטנוק  המלש  "דחקור , תיליעשח ןיעידומ 

בוט51159. םוי  תוכלה  תודוסי  יכדרמסרטנוק  "ורציליב , םילשוריעשת

םירקיעה51160. תודוסי  רשאסרטנוק  לאומש  "דעמאלש , "דשח מח

דומעי51161. לאויסרטנוק  דוד  ןב  בקעי  "זסיוו , עשת

יחיש51162. בקעי  בקעיסרטנוק  "טגנאל , םילשוריסשת

יחיש51163. וילע  ברעי  לארשיסרטנוק  "ודנאר , קרבסשת ינב 

ולעפל51164. םדא  אצי  ןסינסרטנוק  םהרבא  ןב  לאומש  ןאמיינ ,

אתיירואד51165. ארקי  )סרטנוק  ךרוע  ) םחנמ "זגרבניו , קרבסשת ינב 

םיכרכ51166.  2 אתבשד -  ארקי  לאפרסרטנוק  "דןייטשדלוג , קרוינשת וינ   New York

םידעומ א51167. םינינפמ -  איה  הרקי  לאנתנסרטנוק  "ביבד , אתאפשת תיירק 

םינתיא51168. חרי  יכדרמסרטנוק  ךורב  "אאריפש , קרבעשת ינב 

םוי51169. הנשה , שאר  יניינעב  םינתיא -  חרי  סרטנוק 
בוט םוי  תחמשו  ףסויםירופיכה  "זןייטשברפ , םילשוריסשת

םינתיא51170. חרי  דעהסטייגסרטנוק  "אתבישי  ,עשת דעהסטייג

םינתיאה51171. חרי  "רסרטנוק  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "וותמ םילשוריסשת

םינתיאה51172. חרי  ןרהאסרטנוק  "וןמלטימ , תיליעעשת ןיעידומ 

םינתיאה51173. חרי  לכימסרטנוק  "דרבליז , "דשח מח

םיכרכ51174.  2 םינתיאה -  חרי  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "ברנטוה , ישת

בוט51175. חרי  ןהכהסרטנוק  רשא  ןנחלא  "ברלדא , יסרעשת וינ ג'

המלש51176. תועירי  "דץבוקסרטנוק  קרבנשת ינב 

ןייעל51177. שי  דודסרטנוק  "וינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

ןייעל51178. שי  הידידיסרטנוק  דוד  ןב  לארשי  בקעי  "חןמרגנוי , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ51179.  4 ךיתורבדמ -  אשי  לאפרסרטנוק  השמ  ןב  רעב  בוד  "טםייובלפא , םילשוריעשת

םירופ51180. ינינע  לע  םילהא  בשי  ןושמשסרטנוק  עשוהי  "ארעננורב , דווקילעשת

ןיטיג51181. ילממ -  בשי  החמשסרטנוק  עשוהי  "זדילפרל , םילשוריעשת

הכוס51182. יבושי  ןהכהסרטנוק  בוד  ףסוי  ןב  השמ  "אכ"ץ , פשת

רדנ51183. םלושי  קחציסרטנוק  ןב  הדוהי  "עץינמק , קרבשת ינב 

תומחנו51184. תועושי  רנבאסרטנוק  ןב  לאקזחי  ןוני  "אןהכ , םילשוריעשת

לאקזחי51185. תעושי  לאקזחיסרטנוק  תעושי  םינמזה  תיב  "דתבישי  ביבא Tel Avivשח לת 

אלמה51186. לאקזחי  תעושי  ןנברסרטנוק  יבד  "ואגוז  קרבנשת ינב 

"ץ51187. בשתה ירבדב  תורעה  ורבק -  לע  הבישי  ןרצולסרטנוק  "זתבישי  ןרצולעשת

לארשי51188. רישי  ןימינבסרטנוק  והילא  לארשי  חאבד , "טןוהתס  םילשוריעשת

בא51189. חמשי  לואשסרטנוק  םהרבא  ןב  לאירא  םייח  ילתפנ ,
"איולה "דפשת מח

לארשי51190. חמשי  לאקזחיסרטנוק  ןב  לארשי  "דביבח , םילשוריסשת



המש51191. חמשי  ךלמילאסרטנוק  דוד  ןב  המלש  "חרלימ , הוקתכשת חתפ 

ךתוכלמב51192. וחמשי  השמסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "בןהכ , קרבעשת ינב 

תעד51193. ורמשי  איסוזסרטנוק  רזעילא  "ושטיוואבעל , קרבעשת ינב 

ונימי51194. עשי  ןימינבסרטנוק  ןד  "טאריצחיבא , תפצעשת

םישודקה51195. לארשי  םשסרטנוק  "וםוליעב  עשת

קלמעו51196. לארשי  המלשסרטנוק  רנ , ' "הצניל םילשוריעשת

ותלוגסל51197. לארשי  לאגייסרטנוק  "חידוהי , "דסשת מח

םייח51198. תרשי  לאומשסרטנוק  םייח ב"ר  לארשי  הטאר ,
"טרזעילא "דנשת מח

זלעבמ51199. "א  רהמ לש  אלוליהד  אמויל  בא  םשסרטנוק כ"א  "וםוליעב  םילשורילשת

ןושח51200. רמ -  ךוניחסרטנוק כ"ב  ירפס  תאצוהל  "דןוכמ  םילשורישח

םיאשונ51201. רחבמב  םיקרפ  יטקולמסרטנוק כ"ב   ) בלסרבמ החמש  ןב  ןמחנ 
( ויבתכמ

"ח51202. עשת טבש -  קחציסרטנוק כ"ב  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , עשת

םיכרכ51203.  5 גורעת -  ליאכ  יבצסרטנוק  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "וןמנייטש , םילשוריעשת

םאו51204. בא  דובכ  השמסרטנוק  "גןדיבא , םילשוריעשת

שרדמה51205. תיבו  תסנכה  תיב  דובכ  םולשסרטנוק  ןב  דוד  ריאמ  "דילאומש , םילשוריסשת

םייחה51206. דובכ  םשסרטנוק  "טםוליעב  םילשוריישת

הרותה51207. דובכ  םשסרטנוק  "טםוליעב  םילשורינשת

הרותה51208. דובכ  ריאמסרטנוק  קחצי  "ברגה , "דפשת מח

רדהו51209. דובכ  ףסויסרטנוק  יכרב  "חללוכ  דודשאעשת

לשובמכ51210. שובכ  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  "בלאיומא , תיליעעשת ןיעידומ 

ומא51211. ילע  לומגכ  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "וזיוהנייטש , םילשוריעשת

ךיתושמש51212. דכדכ  בודסרטנוק  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןמכייט , )עשת הניארקוא  ) שטידדאה

בקעי51213. תיבל  רמאת  הכ  םייחהסרטנוק  תרמשמ  םינברה  "אדעו  קרבעשת ינב 

בקעי51214. תיבל  רמאת  הכ  לארשיסרטנוק  רזעילא  "זרלדא , תובוחרעשת

הליפתה51215. תנווכ  עטנסרטנוק  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "בץישבייא , םילשורילשת

רוא51216. יבכוכ  לכרסרטנוק  "פתחפשמ  ןורשהשת תמר 

רוא51217. יבכוכ  ןועמשסרטנוק  "טרז , "דעשת מח

םירופיכה51218. םויב  םוצה  תנוכ  הדוהיסרטנוק  "דבואט , "דשח שח

תועושי51219. סוכ  דודסרטנוק  "ואדרב , הירבטעשת

ןושאר51220. סוכ  ןרהאסרטנוק  ןב  רזוע , םייח  "דןהכ , קרבעשת ינב 

הכרב51221. לש  סוכ  ןתנסרטנוק  "דןורש , קרבעשת ינב 

הכרב51222. לש  סוכ  ךונחסרטנוק  "הקבלא , םילשוריעשת

הכרב51223. לש  סוכ  המלשסרטנוק  "ואריפש , הפיחעשת

םודס51224. תדימ  לע  ןיפוכ  ןרהאסרטנוק  "דרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

ךיתותפש51225. ינשה  טוחכ  ץילרק ע"הסרטנוק  תינברה  "הרכזל  "Sעשת מח

ובל51226. תא  יתדבכה  ינא  יכ  והילאסרטנוק  ןב  ןרהא  "זבל , םילשוריעשת

ידמע51227. התא  יכ  השמסרטנוק  "דןדיבא , םילשוריעשת

שמשה51228. אב  יכ  הידבועסרטנוק  ןב  דוד  "זףסוי , םילשוריעשת



רבשמ51229. דע  םינב  ואב  יכ  השמסרטנוק  "בןדיבא , םילשוריעשת

הזב51230. רבד ה ' יכ  םירפאסרטנוק  "הטפול , קרבסשת ינב 

םכתניבו51231. םכתמכח  איה  יכ  םירפאסרטנוק  המלש  "אדיור , םילשוריסשת

ונייח51232. םה  יכ  קודצסרטנוק  המלש  ןב  ףסוי  "זןמפוה , "דעשת מח

םיכרכ51233.  2 ונייח -  םה  יכ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

הכסב51234. יננפצי  יכ  ןודנולסרטנוק  לארשי  חצנ  "אללוכ  ,עשת ןודנול

ודבל51235. םחלה  לע  אל  יכ  תמאסרטנוק  תבהא  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

וניקולאל51236. לדוג  ובה  ארקא  םש ה ' יכ  ילתפנסרטנוק  ןרהא  ןמלפ ,

םאו51237. בא  דוביכ  לארשיסרטנוק  רזנ  "זתודסומ  ןויצלסשת ןושאר 

םירוה51238. דוביכ  ריאמסרטנוק  ןב  ףסוי  "אןהכ , דודשאסשת

ךלמה51239. דיכ  םייחסרטנוק  השמ  "ערעטייל , תיליעשת ןיעידומ 

םיכחמ51240. ונאש  ןויכ  ןימינבסרטנוק  ןב  לאקזחי  "בץיבוקשומ , קרבפשת ינב 

םדה51241. יוסיכ  םייחסרטנוק  ןוטיב , םייח -  ןב  ןועמש  ןוטיב ,
ןועמש "אןב  קרבעשת ינב 

ןיקדוב51242. דציכ  היעשיסרטנוק  ןרהא  ןב  םייח  "זרטור , דעלאעשת

אבה51243. םלועל  םיכוז  דציכ  יכדרמסרטנוק  ןולא  ןייד , "הןב  עשת

ןיכרבמ51244. דציכ  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבעשת ינב 

ןיכרבמ51245. דציכ  לאירואסרטנוק  ןב  קחצי  "דימייח , םיסכרעשת

הרות51246. לש  הכרד  ךכ  תותכסמהסרטנוק  "דלעפמ  לאימרכסשת

הדשה51247. ינדא  ינינעב  ןדאל -  רככ  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

להאב51248. הנה  ןובושי -  אל  היאב  לכ  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

יוארה51249. לכ  בילסרטנוק  הדוהי  דוד  "אםיוב , "דפשת מח

הכונחה51250. סנ  ישרדמ  לכ  יבצסרטנוק  ףסוי  "טןמשריה , תיליעעשת רתיב 

והיפל51251. םדאה  למע  לכ  השמסרטנוק  "בןדיבא , םילשוריעשת

םידומ51252. יאדוב  להק  יצובק  לכ  דודסרטנוק  יבצ  "בןידראג , וגקישעשת

םינתח51253. תולולכ  קודצסרטנוק  ןב  יכדרמ  "חסורג , קרבסשת ינב 

הלוג51254. ילכ  םחנמסרטנוק  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "גלדנמ  אתאמשת תירק 

תוכלמ51255. ילכ  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"דבקעי קרבעשת ינב 

ךמשל51256. ורמזי  תוילכ  "פש.ל.יסרטנוק  "דשת מח

ארתב51257. אללכ  קיזייאסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "הןתיא , םיסכרעשת

תונפד51258. יללכ  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "דרגניטא , קרבעשת ינב 

םיכרכ51259.  2 האירקה -  יללכ  לארשיסרטנוק  הידידי , ףסוי -  , "טהכילז קרבמשת ינב 

"ר51260. הרבו "י  הרב האמוט  קפס  יללכ  "מסרטנוק  "גשח םילשוריעשת

תקולחמ51261. השק  המכ  ץינזיווסרטנוק  ידיסחד  "ד  מהיבב "טהשרד  דווקילסשת

קחצי51262. תיב  תסנכ  קחציסרטנוק  תיב  תסנכ  "בתבישי  תיליענשת ןיעידומ 

הנוי51263. יפנכ  בקעיסרטנוק  םהרבא  "בץנימדלוג , םילשוריסשת

רוהט51264. ףסכ  יכדרמסרטנוק  ןב  םימחר  "וןהכ , "דעשת מח



םיכרכ51265.  5 ףורצ -  ףסכ  יולהסרטנוק  ןועמש  "דרגניול , קרבסשת ינב 

םיכרכ51266.  2 ףורצ -  ףסכ  היראסרטנוק  הדוהי  "זםירב , תילעעשת רתיב 

ןדה51267. ףכ  לכימסרטנוק  לאיחי  "היקצבול , שמשסשת תיב 

הליענ51268. תליפת  לוענמה -  תופכ  ןימינבסרטנוק  לאומש  םהרבא  קרבזיוהנקנרפ , ינב 

לוענמה51269. תופכ  םהרבאסרטנוק  "בזיוהקנרפ , קרבפשת ינב 

ב51270. חרפו -  רותפכ  קחציסרטנוק  םהרבא  ןב  בקעי  "ביולה , םילשורילשת

שמשה51271. תאצכ  לאירבגסרטנוק  "ארענניצ , משת

ליאכו51272. יבצכ  חנסרטנוק  ןב  והילא  "סילאפ , קרבשת ינב 

בא51273. םחרכ  הדוהיסרטנוק  ןב  לאומש  "גןהכ , םילשוריעשת

בא51274. םחרכ  לאומשסרטנוק  תיליעןירג , רתיב 

ךלמה51275. תבשכ  השמסרטנוק  בקעי  ןב  בקעי  "אםיוברברול , דווקילפשת

הגס51276. םינשושכ  ןרהאסרטנוק  ןב  םייח  "דץיבוקרמ , נשת

בלחה51277. תורשכ  בלחהסרטנוק  תורשכל  םינברה  "פתדעו  דעלאשת

תיעיבשב51278. בלחה  תורשכ  ריאמסרטנוק  לארשי  "אןמלפ , דעלאפשת

תורשעמו51279. תומורת  תשרפה  ןינעל  תורשכ  ריאמסרטנוק  לארשי  "אןמלפ , דעלאפשת

רפסב51280. ןורכז  תאז  בתכ  לאויסרטנוק  תירק  רמטאס  "מידיסח  דשת

םכל51281. ובתכ  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"גבקעי קרבעשת ינב 

תובותכ51282. תויגוסה -  יבתכ  ישיבאסרטנוק  "זןהכה , דעלאסשת

שדוק51283. יבתכ  םינולסמסרטנוק  ןושארה )  ) םהרבא "חגרבנייו , םיהסדניו Windsheimשת

תומושר51284. יבתכ  ,סרטנוק  סקורב בייל -  יכדרמ  ןמרקוצ ,
באז "הלאירזע  םילשוריסשת

ךבל51285. חול  לע  םבתכ  קחציסרטנוק  ערז  "אתבישי  םילשוריעשת

תובותכ51286. םחנמסרטנוק  "ערלדא , "דשת מח

האי51287. הביתכ  ןהכהסרטנוק  ןמחנ  ןב  קיזייא  קחצי  'ק , "סצנולפ קרבשת ינב 

ןמה51288. ינב  תרשע  תביתכ  יולהסרטנוק  השמ  והילא  "חלפוק , קרבעשת ינב 

ןשע51289. תורמיתכ  לכימסרטנוק  ןב  השמ  בקעי  "חןיקרוש , תיליעעשת ןיעידומ 

זפ51290. םתכ  )סרטנוק  ויתודוא  ) ןועמש "סאיבל , "דשת מח

הרטעו51291. רתכ  יעורסרטנוק  "וגלזמא , עשת

תוכלמ51292. רתכ  השמסרטנוק  "עץש , םילשורישת

רמועל51293. שריהסרטנוק ל"ג  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "אאריפש , םילשורינשת

ובונגת51294. אל  באזסרטנוק  םהרבא  "דרנזור , "דשח מח

הנומת51295. ךל  השעת  אל  םשסרטנוק  "זםוליעב  כשת

ןב51296. םהרבאל  רזעילאסרטנוק  םהרבא  "גרפוס , םילשוריעשת

השעל51297. קתינה  ואל  ןויצסרטנוק  ןב  "דתילגרמ , "דשח מח

שי51298. יבהואל  ףסויסרטנוק  ןב  לארשי  בקעי  זיוהנייטש ,
"טםייח םילשוריעשת

םיכרכ51299.  4 םרואל -  קוזיחסרטנוק  ירבד  "אטקל  קרבעשת ינב 

תבש51300. תכאלמ  ןרהא -  בל  ןרהאסרטנוק  בל  "טללוכ  "דסשת מח

היראה51301. בל  "דסרטנוק  "טמח אתאסשת תירק 



בהז51302. בל  לאפרסרטנוק  "גםלעומ , םילשוריעשת

ןיבוריע51303. םי -  בל  קחציסרטנוק  "חתוטמ , םילשוריעשת

ןבלמ51304. תכאלמ  םי -  בל  בקעיסרטנוק  "ארדמ , םילשוריעשת

םיכלמ51305. בל  לארשיסרטנוק  ילודגמ  םירמאמ  "נץבוק  שת

יכדרמ51306. בל  השמסרטנוק  לאפר  ןב  ללה  "וןמ , םילשוריעשת

הגהי51307. קידצ  בל  לאינדסרטנוק  "גדניק , םילשוריעשת

תביתכ ס"ת51308. החמש -  בל  םירפאסרטנוק  תחנמ  "בתכרעמ  םילשורינשת

א51309. תבשב -  תפלחמ  תוסכו  שובל  ןבסרטנוק  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "בקחצי  סשת

רקי51310. שובל  ידובעסרטנוק  ןב  לאלצב  השמ  "וארזע , םילשוריעשת

תוכלמ51311. שובל  לאומשסרטנוק  ןב  המלש  קחצי  "חךבילרק , "דנשת מח

רוא51312. תונתכ  םע  רוחה  שובל  תוכלמ -  שובל  סחנפסרטנוק  רתלא  רברפ , יכדרמ -  "גהפי , "דנשת מח

ארתב51313. אבב  ראפ -  ישובל  ןנחלאסרטנוק  "טץרפ , םילשוריעשת

חרזמב51314. יבל  יולהסרטנוק  רואינש  לאקזחי  "בשאילע , םילשוריעשת

ב"ק51315. ךתרותב -  יבל  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

תואיצמהו51316. הכלהה  רוריבל  הכלההסרטנוק  תרוסמ  תרימשל  "הדעוה  שמשעשת תיב 

םתובא51317. תיבל  בילסרטנוק  הירא  ןב  ןד  רזעילא  "ג , "בבלר דווקילעשת

רמא51318. ןימינבל  םייחסרטנוק  םהרבא  ןימינב  יולב ,

הבהאב51319. ךרבל  ןהכהסרטנוק  יתבש  קחצי  "גלגנא , םילשורינשת

אמגודל51320. ץריהסרטנוק  ילתפנ  ןב  והילא  "אןיקצאלק , ןילבול Lublinפרת

הבושתב51321. יקפודל  "מסרטנוק  "זשח "דעשת מח

גורתא51322. םינימה -  תוכלה ד ' תעדל  ןבוארסרטנוק  ץיבולגס ,

ןיבהלו51323. תעדל  המלשסרטנוק  ןב  דוד  "עקודצ , תיליעשת ןיעידומ 

האולמו51324. ץראה  הל ' השמסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "דןהכ , קרבשח ינב 

םייחה51325. רואב  ריאהל  ןיבעשטסרטנוק  תבישיב  םייחה  רוא  "ותרובח  םילשוריעשת

ץראה51326. לע  ריאהל  םהרבאסרטנוק  "אץיבורוי , םילשוריסשת

תוכוס51327. שא -  תובהל  שריהסרטנוק  יבצ  "אםיובנזור , קרבפשת ינב 

הליל51328. ןיבו  םוי  ןיב  ןיחבהל  ילתפנסרטנוק  "עןיילק , ןפרווטנאשת

םיכרכ51329.  10 ליכשהלו -  ןיבהל  קחציסרטנוק  בד  "טןמרגנוי , "דעשת מח

רפש51330. ירמאב  תוגהל  רפשסרטנוק  ירמא  "בתבישי  םילשוריעשת

רקובב51331. דיגהל  לאומשסרטנוק  ןב  החמש  ףסוי  "וןיילק , טיורטדעשת

בקעיל51332. דיגהל  םשסרטנוק  םוליעב 

ללהלו51333. תודוהל  לאינדסרטנוק  "טןוספלוו , םילשוריסשת

ללהלו51334. תודוהל  הרותהסרטנוק  תרטע  םילשוריתבישי 

םש51335. םיקהל  םשסרטנוק  "זםוליעב  "דעשת מח

ןח51336. תיול  בודסרטנוק  םייח  ןב  רזעילא  "גטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ51337.  2 לוגרפב -  הקול  המלשסרטנוק  רנ , ' "חצניל םילשוריעשת

םידעומלו51338. םיגחלו  הנשה  ישדחל  והילאסרטנוק  ןתנ  "דןילוצרג , שח

םעונב51339. תוזחל  באזסרטנוק  םירפא  "טךולב , Tunisסשת דודשא



ץראה51340. םחל  המלשסרטנוק  ןב  הדוהי  השמ  "טץיבובקעי , םילשוריסשת

םיכרכ51341.  5 ןייו -  םחל  לארשיסרטנוק  ןב  ןרהא  המלש  "זסנג , סשת

םיכרכ51342.  8 שיאמ -  םחל  המלשסרטנוק  לאירוא  ןב  הדוהי  "חלהאטש , "דעשת מח

קחרממ51343. םחל  ןבוארסרטנוק  םייח  "בןיילק , הינרופילקעשת

ןמה51344. תשרפ  םימשה -  ןמ  םחל  יבצסרטנוק  לארשי  "אןיילק , םילשוריסשת

םימשה51345. ןמ  םחל  בקעיסרטנוק  לאינד  "הסיברט , םילשוריעשת

הרוא51346. התיה  םידוהיל  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

החמשו51347. הרוא  התיה  םידוהיל  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

רדסה51348. ליל  יבצסרטנוק  ןב  לאומש  "אץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

גחה51349. שדקתה  ליל  )סרטנוק  יולרע  ) רדסה ליל  "גרדס  םילשוריסשת

גחה51350. שדקתה  ליל  ןרהאסרטנוק  - תודלות  "ז םילשוריסשת

םירומיש51351. ליל  לסיזסרטנוק  החמש  ןב  רזעילא  והילא  "ברלסד , קרבעשת ינב 

אוה51352. םירומיש  ליל  המלשסרטנוק  "דיול , "דשח מח

ריאי51353. םויכ  הליל  לארשיסרטנוק  רזעילא  "זרלדא , תובוחרעשת

הרותה51354. דומיל  הרושתסרטנוק  "גץבוק  ןודנולעשת

תוחילסהו51355. םימחרה  ימיל  "מסרטנוק  "זשח "דנשת מח

םינקז51356. טוקיל  "תסרטנוק  ודח "בטקל  "דנשת מח

שדוק51357. תבש  ינינע  טוקיל  היכרבסרטנוק  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  ונאפ ,
( ונממ טוקיל  "א( םילשוריעשת

הכוס51358. רוא -  יטוקיל  ףסויסרטנוק  השמ  ןב  ןתנ  "טןורש , קרבנשת ינב 

םיכרכ51359.  6 םירואיבו -  תורעה  יטוקיל  לאירזעסרטנוק  "אןמטפוה , רומיטלובעשת

םינינפ51360. יטוקיל  "גםיטוקילסרטנוק  נשת

ןיטיג51361. םינשוש -  יטוקיל  לאפרסרטנוק  תרות  "אתבישי  תיליעפשת רתיב 

ןיאושינ51362. ינינעב  הרות  יטוקיל  "וםיטוקילסרטנוק  םילשורינשת

אילעמ51363. אנשיל  קחציסרטנוק  ןב  השמ  "דיול , תיליעעשת ןיעידומ 

רואב ה'51364. הכלנו  וכל  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

לא ה'51365. הבושנו  וכל  רדנססרטנוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"וקחצי קרבסשת ינב 

עקרק51366. תחת  שדקמה  תיב  תורשכל  יכדרמסרטנוק  רכששי , "פןב  םילשורישת

םעה51367. דמל  ןרהאסרטנוק  דוד  ןב  השמ  יול  "דלטנזלפ , עשת

ךיקוח51368. ינדמל  עשוהיסרטנוק  ןב  המלש  "דלואש , קרבשח ינב 

אתלימ51369. רדגימל  םייחסרטנוק  "אץיבוקרב , קרבעשת ינב 

"ס51370. שה תונורסח  תואלמל  "אסרטנוק  כרת .ס  " שה "אתונורסח  גרבסגינקכרת
Koenigsberg

.51371< רוהט בהז  תרונמ   > תוניגנב חצנמל  המלשסרטנוק  "דאירול , "דשח מח

ךסנה51372. תושקלו  תויקנמל  ךלמילאסרטנוק  ןב  ילתפנ  "הרהאלפ , ןודנולעשת

.51373 - "ע ומש תליפת  רואיב   > ליכשמל הלעמל  סרטנוק 
< םרוידרפס "אירס , תיליעעשת ןיעידומ 

.51374 - "ע ומש תליפת  רואיב   > ליכשמל הלעמל  סרטנוק 
< חרזמ םרויתודע  "אירס , תיליעעשת ןיעידומ 



.51375 - תירחש תליפת  רואיב   > ליכשמל הלעמל  סרטנוק 
< חרזמ םרויתודע  "זירס , תיליעעשת ןיעידומ 

.51376< הרותה לע   > ליכשמל הלעמל  םרויסרטנוק  "דירס , תיליעשח ןיעידומ 

.51377< םירישה ריש   > ליכשמל הלעמל  םרויסרטנוק  "דירס , תיליעשח ןיעידומ 

הבושתה51378. תרכזה  תלעמל  ןאמפילסרטנוק  בוט  - םוי לואש  ןושרג  רלה ,
יולה ןתנ  "טןב  םילשורינשת

םכיתורוד51379. ועדי  ןעמל  ףסויסרטנוק  "וןיילק , הפיחעשת

הרשמה51380. הברמל  ןתנסרטנוק  "חןאמדיינש , דווקילעשת

ךידוקפ51381. חכשא  אל  םלועל  באזסרטנוק  יכדרמ  "חסה , "דעשת מח

ארותפ51382. רטעל  לאיחיסרטנוק  "דןמוא , "דשח מח

תבשה51383. תא  תושעל  םשסרטנוק  "דםוליעב  שמששח תיב 

ורהטת51384. ינפל ה ' אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "הזיוהנייטש , םילשוריעשת

ךלמה51385. ינפל  המלשסרטנוק  יכדרמ  "דץמנייטש , םילשורישח

בוט51386. חקל  בוטסרטנוק  חקל  "אסרטנוק  "דסשת מח

םיכרכ51387.  3 בוט -  חקל  ןילוטססרטנוק  ןילרק  "חתבישי  לשת

הכלה51388. טקל  החמשסרטנוק  "דץיבוניבר , "דשח מח

המת51389. החיקל  םחנמסרטנוק  "דרלדא , תיליעשח ןיעידומ 

הלכ51390. תארקל  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
"טבקעי קרבסשת ינב 

םייחה51391. שפנ  לעבל   200 טייצראי ה -  לגרל  םשסרטנוק  "אםוליעב  הפיחפשת

א51392. ךומכ -  ךערל  לארשיסרטנוק  רזעילא  "זרלדא , תובוחרעשת

םיבר51393. תלאשל  תובשיתהבסרטנוק  הכלהל  שרדמה  תיב 

םימכח51394. ןושל  םימכחסרטנוק  ןושל  "זסרטנוק  "דסשת מח

היקנ51395. ןושל  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

תוריהז51396. לש  ןושל  לאירבגסרטנוק  ןב  יח  ףסוי  "ובוכורוב , םילשוריסשת

"י51397. שר תונושל  בודסרטנוק  םייח  "אלעוועש , םילשורילשת

הצמ51398. םשל  מ מסרטנוק  ןהכ , - - ןירפלה "ח ישת

קחצי51399. המלש ב"ר  וניבר  תודלותל  הדוהיסרטנוק  ןב  בקעי  קרוי New Yorkת"שןוזניוול , וינ 

תוכרב51400. האמ  יבצסרטנוק  ןב  לאומש  "אץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

והיפ51401. תוקישנמ  םירעש , האמ  המלשסרטנוק  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

הכרבה51402. רואמ  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

הרותה51403. רואמ  ירואסרטנוק  השמ  "בןייטשנזייא , םילשוריעשת

םוגרתה51404. רואמ  ריאמסרטנוק  "חרניד , קרבלשת ינב 

םהרבא51405. בצי  לאקזחי -  רואמ  ,סרטנוק  ץיוורוה יבצ -  םהרבא  רלצניג ,
לאקזחי "ערתלא  קרבשת ינב 

םיכרכ51406.  6 בקעי -  רואמ  ןנחלאסרטנוק  לאפר  "וץיבוניבר , םילשוריעשת

גחה51407. תורואמ  ריאמסרטנוק  תיב  "התבישי  עשת

םימודק51408. תורואמ  ןהכהסרטנוק  עשוי  השמ  "ורמרק , עשת

רוא51409. ירואמ  לאפרסרטנוק  "טוגודריב , "דעשת מח

ב51410. קדצ א -  ינזאמ  רנבאסרטנוק  ןב  ןריבא  "דירוהז , מח



הכונח51411. יאמ  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

הכונח51412. יאמ  השמסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  "טקינמה , םילשורימשת

הכונח51413. יאמ  תמאסרטנוק  תבהא  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

ב"ק פ"א51414. תומוקמ -  ריאמ  דודסרטנוק  טריביונ , ןהכה -  דוד  "חןמליו , םילשוריסשת

םייניע51415. ריאמ  הילדגסרטנוק  סומינולק  "ודלפנירג , םיקפואעשת

א51416. "ם -  וכע ילכאמ  קחציסרטנוק  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "חספיליפ , "דעשת מח

האריה51417. רמאמ  המלשסרטנוק  "ויילאפ , םילשוריעשת

יאד51418. לכ  רמאמ  ןימינבסרטנוק  ןב  והילא  "דיולה , "דשח מח

זפ51419. םתכ  רמאמ  עשילאסרטנוק  "גןמרטלא , םילשוריעשת

דקפמ51420. רפסמ  רמאמ  עשילאסרטנוק  ןמרטלא ,

יכדרמ51421. רמאמ  ןועמשסרטנוק  יכדרמ  הדוהי  "חרנטייל , ,סשת ןודנול

ראובמה51422. ןישידק  רמאמ  באזסרטנוק  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "בןהכ , קרבעשת ינב 

םיארונה51423. םימיה  ירמאמ  השמסרטנוק  ןב  םייח  "ורדנלדירפ , קרבמשת ינב 

"ל51424. זח ירמאמ  הדוהיסרטנוק  יבצ  ןב  לאימחרי  "זרצלז , נשת

תוצמה51425. גחו  "ט  וי ירמאמ  ילתפנסרטנוק  ןרהא  "דןמלפ , שח

רסומ51426. ירמאמ  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

רורב51427. םלוע  ירמאמ  בקעיסרטנוק  ראב  תבישיב  ורמאנש  "בםירמאמ  בקעילשת ראב 

הזה51428. םלוע  ירמאמ  בקעיסרטנוק  ראב  תבישיב  ורמאנש  "גםירמאמ  בקעיכשת ראב 

ירמאמ ר"ה51429. ילתפנסרטנוק  ןרהא  "בןמלפ , עשת

הכונחו51430. תבש  ירמאמ  ילתפנסרטנוק  ןרהא  "בןמלפ , עשת

.514313 ץיזדאממ -  "א  טילש "ר  ומדא ...ןופ  םירמאמ  סרטנוק 
לארשיםיכרכ ןב  רזעלא  הידידי  לואש  - ביוט , "א שת

"ז קרוי New Yorkשת וינ 

יארישד51432. ינאמ  ףסויסרטנוק  ןב  שינאמ  םחנמ  רגרבנייש ,
"טאגרש תיליעעשת ןיעידומ 

םירטונל51433. םייתאמ  )סרטנוק  ךרוע  ) לדנמ םחנמ  "עיקסנילוג , קרבשת ינב 

םיחספ51434. קחצי -  ראבמ  השנמסרטנוק  ירזעיבא ,

תוגהנהה51435. ינידל  אובמ  רמתיאסרטנוק  "זןמרביל , "דעשת מח

םוגרתה51436. ןושלל  אובמ  עשילאסרטנוק  "זןמרטלא , קרבמשת ינב 

הבושתל51437. אובמ  םינקזסרטנוק  תפיסא  "דןוכמ  מח

םירדנ51438. םיתפש -  אטבמ  לאידעסרטנוק  ןב  והילא  "דסמ , םילשוריעשת

אשרדמ51439. יבמ  זנאצסרטנוק  "ותבישי  הינתנעשת

תובותכ51440. ןירדהנס , אשרדמ -  יבמ  עשוהיסרטנוק  רוא  תבישי  "י  עש ללוכ 
הרותה "חתוביתנ  שמשעשת תיב 

םינכומ51441. םוי  דועבמ  תבשסרטנוק  תפסות  ןינעב  קוזיח  ירבד  "טץבוק  דווקילסשת

דוד51442. לדגמ  יולהסרטנוק  דוד  "הןמכוה , תיליעסשת ןיעידומ 

הכונח51443. דוד -  לדגמ  דודסרטנוק  יכדרמ  "הץיבומרבא , קרבעשת ינב 

האנ51444. לדגמ  ןרהאסרטנוק  ילתפנ  "דןייטשקו , "דשח מח

רתסא51445. תליגמ  המלשסרטנוק  לאומש  "הרלט , עשת

לטינ51446. תליגמ  המלשסרטנוק  לאומש  "דרלט , עשת

הטוס51447. תליגמ  קחציסרטנוק  ןב  לאומש  "ברלימ , ןודנולפשת



רפס51448. תליגמ  םשסרטנוק  "זםוליעב  "דעשת מח

לותש51449. ץעכ  רואיב  םע  תור  תליגמ  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

עישומו51450. ןגמ  ףסויסרטנוק  ןב  אבא  םהרבא  רפייל ,
( גרובסטיפמ "ר  ומדא "ג( "דמשת מח

םיכרכ51451.  2 ירבד -  ידמ  ףסויסרטנוק  לאינד  "ק , "אשרהמ קרבעשת ינב 

ושדחב51452. שדוח  ידמ  רנבאסרטנוק  ןב  קחצי  ןריבא  "ביולה , קרבנשת ינב 

יוארכ51453. הרותה  דומיל  יכרדמ  םירפאסרטנוק  ןב  בקעי  "ביקסלוטופ , קרבלשת ינב 

ןושמש51454. יכרדמ  יכדרמסרטנוק  ןב  דוד  ןתנ  "זגרעבנייו , ןודנולעשת

ךתרות51455. יתבהא  המ  םוחנסרטנוק  ןוזח  "חתבישי  קרבעשת ינב 

ךתרות51456. יתבהא  המ  רימסרטנוק  "זתבישי  "דעשת מח

.51457' הל בישא  המ  השמסרטנוק  "בןדיבא , םילשוריעשת

תורוד51458. חספל  םירצמ  חספ  ןיב  המ  דודסרטנוק  יבצ  "דןידראג , "דשח מח

רקשל51459. יל  המ  השמסרטנוק  ןב  ןושמש  בקעי  "דאריפש , תיליעשח רתיב 

םדרנ51460. ךל  המ  הנחמהסרטנוק  רהוטל  תוליהקה  "בדוחיא  עשת

ןש51461. הנתשנ  המ  עשוהיסרטנוק  ןרהא  "טןיספ , םילשוריעשת

םירופ51462. הככ -  לע  ואר  המ  לאויסרטנוק  ןב  םייח  טפולק ,

לעב51463. "ל  צז קלו כ"ץ  "י  רהומ לודגה  ןואגהמ  סרטנוק 
םיכרכ  3 "ע -  ןהכהמסה רדנסכלא  ןב  קלאפ  "ועשוהי  ןילרבמקת

ידוהי51464. והמ  השמסרטנוק  ןב  קחצי  ןימינב  "דןמטכרט , קרבשח ינב 

תוישרפ51465. עבראו  םיבבושה  ימיל  "י ט"ב  רהמ בוטסרטנוק  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"טאפיל כשת

הכלהכ51466. הדומ  "יסרטנוק  נומלא "י , רא "טןב  םילשוריעשת

םיכרכ51467.  2 הסיפתו -  תוקזחומ  ןושרגסרטנוק  "טןייטשלדא , קרבסשת ינב 

אתווסאד51468. דעומ  יולהסרטנוק  לאיחי  "פדנארפ , "דשת מח

הכוס51469. "ס  מע תואלבט  לארשי -  ידעומ  יולהסרטנוק  לארשי  ןב  הדוהי  יכדרמ  "דרנק , וטנרוטעשת

יבצ51470. ידעומ  יבצסרטנוק  "דרניילק , "דשח מח

םיכרכ51471.  4 ךשדק -  ידעומ  יולסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"אןהכה םילשוריעשת

םיכרכ51472.  5 םינמזו -  םידעומ  םיברבסרטנוק  הרות  ירועיש  "גדעו  קרבסשת ינב 

הצקומ51473. םשסרטנוק  "וםוליעב  םילשוריעשת

סדהו51474. רומ  םוחנתסרטנוק  ןב  יכדרמ  "עףוהשיפ , קרבשת ינב 

שדקמ51475. ארומ  םילשוריסרטנוק  םישורפ  "זלהק  שמשסשת תיב 

שדקמ51476. ארומ  "מסרטנוק  "פשח םילשורישת

תבש51477. ארומ  השמסרטנוק  ןב  ךורב  "גרקבסיו , "דעשת מח

הרומה51478. הרומ  המלשסרטנוק  ןב  עטנ  ןתנ  לאפר  ץיבוניבר ,
"אדניקלאז ןכנימ Munichלרת

הקדצל51479. הרומ  ןרהאסרטנוק  קחצי  ןב  באז  יכדרמ  אגניטיא ,
"דיולה בובלירת

שפנל51480. "ר  וזמ לארשיסרטנוק  ןכשמ  תסנכה  "זתיב  הוקתנשת חתפ 

עשי51481. תזוזמ  המלשסרטנוק  ףסוי  "זידאבע , םילשוריעשת



םיברה51482. תא  הכזמ  היפוסמסרטנוק  םלשמ , קחצי  "טםהרבא  םילשורילרת

ףסאל51483. רומזמ  ףסאסרטנוק  "ביול , תיליעעשת רתיב 

רתסא51484. תליגמו  םירופ  ריש -  רומזמ  רזעלאסרטנוק  "ושירכז , קרבעשת ינב 

ןנובתא51485. םינקזמ  יבצסרטנוק  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "אןמנייטש , קרבעשת ינב 

ןנובתא51486. םינקזמ  ריאמסרטנוק  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "ערגה , קרבשת ינב 

ןנובתא51487. םינקזמ  ןנובתאסרטנוק  "חםינקזמ  גרובסנהויסשת

הנורוק51488. ןנובתא -  םינקזמ  םשסרטנוק  "פםוליעב  "דשת מח

ברעמו51489. חרזמ  יבצסרטנוק  קחצי  "אדלפנרב , ןילקורבכשת

שמש51490. חרזמ  ,סרטנוק  רגיצנד ריאי -  יבצ  לארשי  רגיצנד ,
"טםחנמ קרבסשת ינב 

םינינקה51491. חמ  קחציסרטנוק  תחנמ  "עתבישי  "דשת מח

הכרב51492. קיזחמ  לאומשסרטנוק  לארשי  "דץיבולכימ , "דשח מח

יסמו51493. יחמ  לאכימסרטנוק  ןב  יח  השמ  "הסיסע , םיעשת תב 

יקסבוזור51494. לאומש  יבר  ישודיחמ  דודסרטנוק  לכימ  ןב  לאומש  "טיקסבוזור , קרבלשת ינב 

לארשי51495. הנחמ  ןבסרטנוק  יבצ  לארשי  יקסבורטימיזד ,
יולה "טםהרבא  םילשוריסשת

ןמה51496. תבשחמ  ןויעבסרטנוק  דומילל ח"ח  ברע  "אללוכ  תילעעשת ןיעידומ 

לאכימ51497. תבשחמ  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "חטונג , דעלאסשת

יכדרמ51498. תבשחמ  ףסויסרטנוק  ןב  יכדרמ  "עץרעה , קרבשת ינב 

תובותכ51499. םימשה -  לטמ  דודסרטנוק  בקעי  ןב  היבוט  "חהשמ  לשת

ןחלושה51500. ימעטמ  השמסרטנוק  "עסיאול , שת

חיש51501. ןב  ימ  ןרהאסרטנוק  םהרבא  ןב  והילא  "גכ"ץ , עבשנשת ראב 

ב51502. תעד -  ימ  ןויצסרטנוק  ןב  םהרבא  "ארשיפ , דעלאעשת

תעדה51503. ימ  לאומשסרטנוק  ךורב  ןב  יבצ  םייח  "בקילרוג , דווקילעשת

הרהטה51504. ימ  םייחסרטנוק  לאומש  "חבמוד , תילעסשת ןיעידומ 

םלוכ51505. שארב  גרטקמ  ימ  השמסרטנוק  "דןדיבא , םילשוריסשת

רסאש51506. הפהו  וגימ  םלושמסרטנוק  םייח  "זרדיו , תובוחרעשת

ןרהא51507. תדימ  בקעיסרטנוק  ןרהא  "זןמביל , רפסעשת תירק 

דחוימ51508. לכימסרטנוק  לאיחי  "פ , "הלרח םילשוריכשת

דחוימ51509. תירבהסרטנוק  תוצרא  "א,.יחרזמה  שת ], קרוי - וינ

ךורע51510. ןחלש  רוציק  רפסמ  תודימלתל  דחוימ  סרטנוק 
< םייח תורוא  ןוכמ   > ףסויםלשה ןב  המלש  "עדירפצנאג , םילשורישת

םיכרכ51511.  2 ןויגה -  בטימ  בקעיסרטנוק  ןב  בוט  םוי  השמ  ןייודנרב ,
"עיכדרמ תיליעשת ןיעידומ 

חספ51512. לש  הדגה  חקרה -  ןיימ  לאכימסרטנוק  ןב  יח  השמ  "הסיסע , םיעשת תב 

הליעמ51513. עלסב -  הלימ  ןרהאסרטנוק  ןב  בקעי  םהרבא  "דןוזבקעי , "דשח מח

.51514< ןרהא יחרפ  רפסל   > םיאולימ ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  "בןהכ , ביבא Tel Avivצרת לת 

דופאל51515. םיאולימ  בודסרטנוק  ךונח  "דאוודפ , ןודנולסשת

ארטשד51516. אגולימ  ןרהאסרטנוק  "זןייטשנלרק , קרבסשת ינב 

תובאד51517. ילימ  רשאסרטנוק  לארשי  "אדלפנייש , שמשפשת תיב 

םהרבאד51518. ילימ  ןהכהסרטנוק  םהרבא  "הץישפוק , םילשוריעשת



םיכרכ51519.  2 אלוליה -  יבד  ילימ  קודצסרטנוק  ןב  יכדרמ  "זסורג , קרבנשת ינב 

םיכרכ51520.  3 אשרדמ -  יבד  ילימ  לאכימסרטנוק  ןורכז  "פללוכ  תיליעשת ןיעידומ 

תוכרבד51521. ילימ  לאננחסרטנוק  "דרמע , "דשח מח

אדיפסהד51522. ילימ  הדוהיסרטנוק  "גםוראצ , קרב Bene Berakעשת ינב 

הכונחד51523. ילימ  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "ורגניטא , קרבעשת ינב 

הרסאנד51524. ילימ  הדוהיסרטנוק  בקעי  ןב  ביל  םייח  "הןמרביל , קרבעשת ינב 

הנהנד51525. ילימ  קחציסרטנוק  ןב  רשא  "הרלימ , קרבעשת ינב 

רנד51526. ילימ  והילאסרטנוק  דעלאןורבל ,

אחסיפד51527. ילימ  לאירבגסרטנוק  "ארענניצ , משת

אחסיפד51528. ילימ  םשסרטנוק  "דםוליעב  שח

קרפד51529. ילימ  דודסרטנוק  יבצ  "עןידראג , Chicagoשת אגאקיש

תיציצד51530. ילימ  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "טרגניטא , קרבעשת ינב 

הליפתד51531. ילימ  רפושד , ילימ  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "הרגניטא , קרבעשת ינב 

תוחילשד51532. ילימ  הדוהיסרטנוק  הירא  ןב  קחצי  לאירוא  "ןלארה , םילשורישת

םיכרכ51533.  2 אתתעמשד -  ילימ  םייחסרטנוק  ףסוי  "דיולב , "דשח מח

םהרבא51534. תלימ  םהרבאסרטנוק  "חרברול , קרבעשת ינב 

םיכרכ51535.  5 םירידא -  םימ  רזעלאסרטנוק  "השירכז , קרבסשת ינב 

םייח51536. םימ  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  ןויצ , "דבהוא  םילשוריעשת

םיבר51537. םימ  לאפרסרטנוק  ןב  יכדרמ  "פטוק , םילשורישת

המימי51538. םימימ  היראסרטנוק  הדוהי  "טץבעי , "דעשת מח

םיכרכ51539.  2 לאכימ -  ינימימ  והילאסרטנוק  ןב  לאכימ  "אשנב , םילשוריפשת

אהלא51540. רמימ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

אנמחרד51541. ארמימ  לאכימסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 

ליחה51542. רושימ  בדסרטנוק  יכדרמ  "דגידניא , "דשח מח

ותומב51543. ודבכמ  והיקדצסרטנוק  ןב  ןנחלא  "אןהכ , קרבעשת ינב 

אבה51544. םלוע  תריכמ  ןנחויסרטנוק  "גיקסרבט , עשת

תוקלתסה51545. בתכמ  ץריהסרטנוק  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , שח

שדוק51546. יבתכמ  לארשיסרטנוק  ןב  ךורב  "זרגה , הפיחכשת

ריזנ51547. תכסמב  םינינע  המכב  םיבתכמ  זראסרטנוק  עלס , בקעי -  "גיקסנפטס , קרבעשת ינב 

תונעמו51548. םיבתכמ  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דעשת מח

דודל51549. םתכמ  סומינולקסרטנוק  ךורב  ןב  דוד  "טרברפש , םילשורימשת

םשה51550. תכרב  אלמ  ןועמשסרטנוק  ינב  תלחנ  םיכרבא  "בללוכ  עשת

הגירא51551. תוכאלמ  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  סחניפ  לארשי  "זרנדוב , דווקיללשת

האנה51552. תכאלמ  באזסרטנוק  ןב  בקעי  "ורנגו , םילשוריעשת

תבשחמ51553. תכאלמ  והירמשסרטנוק  ןב  באז  "דילאירא , םילשוריעשת

תבשחמ51554. תכאלמ  קחציסרטנוק  ראב  תבישי 

תבשחמ51555. תכאלמ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דמח שח

הדובע51556. תכאלמ  לאכימסרטנוק  "טטנוד , עשת

םימורע51557. שיבלמ  תמאסרטנוק  תבהא  "טןוכמ  קרבעשת ינב 



הכלמ51558. הולמ  םולשסרטנוק  ןתנ  "חןמדייז , קרבעשת ינב 

קלמעב51559. הל ' המחלמ  םשסרטנוק  "זםוליעב  "דעשת מח

הרות51560. לש  התמחלמ  "לסרטנוק  צז "ז  ירגהו "א  וזחה "זןנרמ  קרבלשת ינב 

דוד51561. תוכלמ  דודסרטנוק  "זסלוה , תיליעעשת רתיב 

ץרא51562. יכלמ  היראסרטנוק  יבצ  "פלמיוב  "דשת מח

םייח51563. ץפחה  לש  ותנשממ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ןייה51564. התשממ  יכדרמסרטנוק  ךורב  "דאריפש , קרבשח ינב 

ד51565. ראבה -  ןמ  לארשיסרטנוק  ראב  "זתבישי  קרבעשת ינב 

ןש51566. ילכיה  ןמ  ריאמסרטנוק  ןב  קחצי  לאומש  םיובנייוו ,
"זיולה סשת

םיכרכ51567.  2 םימה -  ןמ  עשוהיסרטנוק  ןב  יכדרמ  השמ  ןייטשנכייא ,
"ולישה קרבעשת ינב 

זלט51568. תבישי  יגהנמ  םולשסרטנוק  "גאריפש , דנלבילקעשת

ללוכה51569. יגיהנמ  .אסרטנוק  "אוקליח , "דעשת מח

השודקו51570. החונמ  ןורושיסרטנוק  "אןוכמ  םילשוריעשת

הנוכנ51571. אל  החונמ  הנוכנסרטנוק  החונמ  "בןוכמ  םילשוריעשת

המילש51572. החונמ  םולשסרטנוק  "הסייוו , םילשורינשת

המלש51573. החונמ  באזסרטנוק  "ודניירפ , םילשורימשת

ינלהני51574. תוחונמ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ינלהני51575. תוחונמ  םלושמסרטנוק  םייח  "דרדיו , "דשח מח

םיכרכ51576.  2 הבהא -  תחונמ  אתכלהדסרטנוק  אבילא  תרובח 

םיכרכ51577.  2 תמא -  תחונמ  לאומשסרטנוק  ןב  םוחנת  "וףוהשיפ , קרבנשת ינב 

הניכשה51578. תחונמ  לאירזעסרטנוק  "וכ"ץ , דווקילעשת

ףסוי51579. תחונמ  היראסרטנוק  הדוהי  רטלא  "הץיבוניבר , רפסנשת תירק 

א51580. תבש -  תחונמ  רטסשנמסרטנוק  אזלעב  ידיסחד  "גללוכ  נשת

םולש51581. תחונמ  ןבוארסרטנוק  לדנמ  םחנמ  "ורנפג , "דעשת מח

םיכרכ51582.  2 רואמה -  תרונמ  קחציסרטנוק  ןב  ישיבא  םהרבא  "ניול , קרבשת ינב 

הלולב51583. החנמ  םוחנסרטנוק  עשוהי  "טץיבוקשומ , "דעשת מח

השדח51584. החנמ  רזעילאסרטנוק  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"זםייח ןילקורבנשת

ע"ז51585. בישמ -  םחנמ  םחנמסרטנוק  השמ  "גרטסכילרא , דווקילעשת

םיכרכ51586.  2 ישפנ -  בישמ  םחנמ  "זץבוקסרטנוק  תפרצנשת

ישפנ51587. םחנמ  דודסרטנוק  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "דהפמק , "דשח מח

םילכ51588. תליבט  ןויצ -  םחנמ  ןבסרטנוק  רעפייל , םחנמ -  םהרבא  ץיוורוה ,
"חןויצ עשת

בא51589. תחנמ  הרותסרטנוק  ישודיח  "גףסאמ  םילשוריעשת

ןנחלא51590. תחנמ  לאומשסרטנוק  ןנחלא  "בטלבנירג , םילשוריעשת

והילא51591. תחנמ  יולהסרטנוק  לאומש  ןב  והילא  "ודדלא , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ51592.  2 רשא -  תחנמ  גילעזסרטנוק  רשא  "וסייו , םילשוריעשת

תוחנמ51593. םירוכיב -  תחנמ  ןרהאסרטנוק  ןב  בקעי  םהרבא  "זןוזבקעי , "דעשת מח

םירוכב51594. תחנמ  ןויצסרטנוק  םחנמ  ארזע ,



ןויבאה51595. תחנמ  ריאיסרטנוק  ןב  רזעילא  "ויקסטובסאו , שמשסשת תיב 

תבשה51596. תחנמ  קחציסרטנוק  תחנמ  "ותבישי  "דעשת מח

בלחב51597. רשב  האי -  תחנמ  ףסויסרטנוק  ןב  רשא  עשוהי  "גרלזייה , קרבעשת ינב 

הדוהי51598. תחנמ  הדוהיסרטנוק  םולש  "חסורג , לשת

הגיגח51599. ףסוי -  תחנמ  םרמעסרטנוק  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבעשת ינב 

ףסוי51600. תחנמ  םייחסרטנוק  ףסוי  "הןילוסא , םילשוריעשת

לאקזחי51601. תחנמ  םשסרטנוק  "דםוליעב  קרב Bene Berakשח ינב 

בקעי51602. תחנמ  רפועסרטנוק  ןב  בקעי  "דםיובלפא , "דשח מח

ןורשי51603. תחנמ  לדנמסרטנוק  םחנמ  "דןיבור , שח

םיכרכ51604.  2 ןהכ -  תחנמ  לאינדסרטנוק  "גןוטיס , קרבעשת ינב 

דעומ51605. תחנמ  והילאסרטנוק  ןב  השמ  "דהקדצ , תיליעעשת ןיעידומ 

הכוס51606. תחנמ  םהרבאסרטנוק  ןב  והילא  "אןמטלא , דודשאעשת

ןיטיג ב51607. ארזע -  תחנמ  ןועמשסרטנוק  עשוהי  ןב  הימחנ  ארזע  "גלואש , קרבעשת ינב 

םיכרכ51608.  14 ארזע -  תחנמ  הימחנסרטנוק  ארזע  "ולואש , קרבעשת ינב 

םירופ51609. תחנמ  ףסויסרטנוק  ןב  בדנ  "בידזי , םיסכרפשת

זפ51610. תחנמ  סחנפסרטנוק  רזוע , ןתנ -  השמ  ץיבוקרמ ,
"אגילעז קרבפשת ינב 

םיכרכ51611.  3 סחנפ -  תחנמ  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

לחר51612. תחנמ  ןמלזסרטנוק  המלש  "אהראימ , תורדשסשת

ג51613. לאפר -  תחנמ  בקעיסרטנוק  ןב  לאפר  "זדיוס , קרבעשת ינב 

םיכרכ51614.  3 לאפר -  תחנמ  קחציסרטנוק  לאפר  "טןלטא , תיליעעשת ןיעידומ 

תחנמ ש"י51615. ןויצסרטנוק  - ןב דוד  ןב  קחצי  "חןאטיוול , ןדיק Kedainiaiצרת

ןועמש51616. תחנמ  ןועמשסרטנוק  "דיקסנישלפ , "דשח מח

ירתשיאד51617. ליאוה  ןיינעב  ןועמש -  תחנמ  סרטנוק 
ןועמשירתשיא "טיקצינשלפ , םילשוריעשת

הדות51618. תחנמ  תופוצרסרטנוק  "דללוכ  "דשח מח

הדות51619. תחנמ  היננחסרטנוק  "חיאבג , קרבסשת ינב 

הדות51620. תחנמ  סחנפסרטנוק  םחנמ  "אלביטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ51621.  2 הדות -  תחנמ  םוחנסרטנוק  "הןהכ , קרבעשת ינב 

ךתלחנמ51622. הפיגמ  ענמ  השמסרטנוק  "אילילח , ןויצלפשת ןושאר 

םירועישה51623. תרוסמ  יבצסרטנוק  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אהאנ , םילשוריפשת

םהרדה51624. לקשמ  תרוסמ  םייחסרטנוק  םהרבא  האנ , לדנמ -  םחנמ  האנ ,
יבצ השמ  "הינב  םילשוריעשת

םירופ51625. תוביסמ  דודסרטנוק  ןתנוי  "ודיווייד , עשת

לזרבה51626. תליסמ  ךורבסרטנוק  והילא  "הרקוט , קרבעשת ינב 

תיעיבש51627. תכסמ  ןוחטבוסרטנוק  הנומא  ךרד  "הללוכ  קרבעשת ינב 

לודג51628. דפסמ  יקסביינקסרטנוק  עבש  תב  תינברה  "ברכזל  קרבעשת ינב 

שדח51629. דפסמ  אנכשסרטנוק  ןב  קחצי  "דיקצדלוק , קרבעשת ינב 

יטוקל51630. "ל -  ארהמ "ת  וש השדחה -  ץרא  רפסמ  סרטנוק 
הירא תראפת  "ל -  ארהמ "ת  וש

, אריפש השמ -  ןב  ביל  הירא  ץניצ ,
יבצ "מלאפר  ןילקורבדשת



ןבה51631. ינדעמ  השמסרטנוק  "דלגנישט , קרבעשת ינב 

הרות51632. ןתמו  תועובש  גח  בוט -  םוי  ינדעמ  תודיסחהסרטנוק  רוא  "וןוכמ  סשת

םיכרכ51633.  2 בוט -  םוי  ינדעמ  "אץבוקסרטנוק  סשת

לאפר51634. תרות  ןהכ -  ינדעמ  ןהכהסרטנוק  סחנפ  השמ  ןב  ילתפנ  "פץישפוק , קרבשת ינב 

ג51635. ןבה -  ןייעמ  היראסרטנוק  יבצ  "וןמדירפ , עשת

תירבה51636. ןייעמ  היראסרטנוק  יבצ  "דןמדירפ , עשת

תבה51637. ןייעמ  היראסרטנוק  יבצ  "הןמדירפ , עשת

ןיסחויה51638. ןייעמ  ןיסחויהסרטנוק  ןייעמ  "חסרטנוק  עשת

ןוידפה51639. ןייעמ  היראסרטנוק  יבצ  "דןמדירפ , עשת

החמשה51640. ןייעמ  היראסרטנוק  יבצ  "דןמדירפ , עשת

םייח51641. ןייעמ  יבצסרטנוק  "חרענירב , קרבעשת ינב 

החמשה51642. תונייעמ  ליהעווזסרטנוק 

םיכרכ51643.  17 םינג -  ןיעמ  ריאמסרטנוק  ןב  המלש  "טןילוסא , קרבסשת ינב 

שולש51644. ןיעמ  הכרב  תוכרבה -  ןיעמ  ןנחלאסרטנוק  ןב  יולה  הירא  יכדרמ  קינמאי ,
תילילגהבד רוצח 

המכחה51645. ןיעמ  "בב.א.שסרטנוק  קרבפשת ינב 

החמשה51646. תולעמ  םשסרטנוק  "הםוליעב  "דעשת מח

השירפה51647. תוצמ  תולעמ  רדנססרטנוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
בקחצי "" קרבעשת ינב 

.51648( שידיי  ) השירפה תוצמ  תולעמ  רדנססרטנוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
- קחצי "ד קרבשח ינב 

שדוקב51649. ןילעמ  "דק.א.דסרטנוק  "דשח מח

שדוקב51650. ןילעמ  לאיחיסרטנוק  ןמוא ,

ןשע51651. הלעמ  סרטנוק  הוצמ -  רב  תלעמ  דחאסרטנוק  "זםכח  קרבסשת ינב 

דמעמ51652. דמעמסרטנוק  "אסרטנוק  דבחסשת רפכ 

םינפ51653. תלבק  דמעמ  "רסרטנוק  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "פותמ םילשורישת

םייח51654. הנעמ  קיזייאסרטנוק  םייח  "חיקצוקיט , םילשורימשת

ףסוי51655. הנעמ  לאפרסרטנוק  ףסוי  "דיסאס , קרבעשת ינב 

םיכרכ51656.  10 ןושל -  הנעמ  ןויעבסרטנוק  דומילל ח"ח  ברע  "גללוכ  תילעעשת ןיעידומ 

םיכרכ51657.  2 אדעומד -  אניינעמ  ללהסרטנוק  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

הלאש51658. קמעה  תוכרעמ  ישיסרטנוק  יבצ  "הןמד , "דעשת מח

יכרעמ ל"ב51659. "ד)סרטנוק  ירהמ  ) בד רכששי  "חחקור , "דסשת מח

בל51660. יכרעמ  בישילאסרטנוק  יגח  "ההאנ , קרבעשת ינב 

בל51661. יכרעמ  הידידיסרטנוק  דוד  "חןמרגנוי , קרבעשת ינב 

הפוא51662. השעמ  יבצסרטנוק  "בןהכ , "דעשת מח

תישארב51663. השעמ  דודסרטנוק  ןב  ןועמש  "דאיחי , הלופעעשת

הוצמה51664. השעמ  יבצסרטנוק  "דןהכ , "דעשת מח

ןינקה51665. השעמ  לאנתנסרטנוק  "אהדרב , קרבפשת ינב 

הרומתה51666. השעמ  לאפרסרטנוק  "זהדנמ , םילשוריעשת



בשוח51667. השעמ  םשסרטנוק  "עםוליעב  קרבשת ינב 

םיסנ51668. השעמ  גאלאזמאסרטנוק  םולש  יבר  ןואגה  "התודלות  קרב Bene Berakעשת ינב 

חקור51669. השעמ  םייחסרטנוק  לאיבא  "חירוח , םילשוריסשת

ופקת51670. השעמ  ןוילעסרטנוק  שרדמ  תיב  "פתבישי  קרבשת ינב 

יתובא51671. ישעמ  ןהכהסרטנוק  ףסוי  "חסייוו , עשת

ארקב51672. שרופמ  השמסרטנוק  יבצ  ןב  דוד  "וןהאק , עשת

םייח51673. ונא  היפמ  םייחסרטנוק  םעונ  "ובואט , "דעשת שח

חיגשמה51674. ןרמ  ינינפמ  לאקזחיסרטנוק  יבצ  ןב  בד  "חהפי , קרבעשת ינב 

רשכ51675. אל  קספמ  רוא ה'סרטנוק  "דןוכמ  "דשח מח

ג51676. ירגיא -  ןסרפמ  ירגיאסרטנוק  ןסרפמ  "אןוכמ  "דפשת מח

םירה51677. קרפמ  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "דרסל , םילשוריעשת

הסנרפה51678. תוחתפמ  עשוהיסרטנוק  ןרהא  "וןיספ , םילשוריעשת

ךודישה51679. תוחתפמ  עשוהיסרטנוק  ןרהא  "זןיספ , םילשוריעשת

בוט51680. אצמ  ןוראסרטנוק  ןב  ריאמ  והילא  "וךייר , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

ןבא51681. תבצמ  בקעיסרטנוק  לאלצב  ןב  הירש  "טיקצילבד , קרבמשת ינב 

השמ51682. תבצמ  ןהכהסרטנוק  סחנפ  השמ  םילשוריץישפוק ,

םיברה51683. יקידצמ  וניצאצסרטנוק  "חתכרעמ  עשת

םילכוא51684. ונאש  וז  הצמ  רואילסרטנוק  ריאמ  "חיול , םילשוריעשת

םינתח51685. תולהצמ  "גץבוקסרטנוק  קרבסשת ינב 

םינתח51686. תולהצמ  םוחנסרטנוק  "הםאהארבא , עשת

הביבח51687. הוצמ  "דרמנטורסרטנוק  "דשח מח

רוכב51688. שידקהל  הוצמ  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

םירפוסה51689. תווצמ  םירפוסהסרטנוק  תחפשממ  הוצמ  רב  "חינינע  "דעשת שח

להקה51690. תווצמ  םחנמסרטנוק  ירוא  ןב  ףסוי  "הןמוא , קרבעשת ינב 

"ז51691. הזב "י  ראב הבישיהו  הרידה  תוצמ  "דסרטנוק  "הירמ םילשורינשת

הכונח51692. ךלמה -  תוצמ  ריאיסרטנוק  "אףוטשדלוג , קרבסשת ינב 

ךלמה51693. תוצמ  השמסרטנוק  ןב  לאינד  "חימזיל , דודשאסשת

ץראב51694. תויולתה  תוצמ  רבסרטנוק  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "דגרבסורג , לשת

רוכז51695. תוצמ  באזסרטנוק  "הללה , םיסכרעשת

בקעי51696. תוצמ  ריאמסרטנוק  לאיחי  ןב  לארשי  בקעי  "דרקוצ , "דעשת מח

הנוקיתכ51697. הלימ  תוצמ  והילאסרטנוק  ןב  רזעילא  קחצי  "חבוש , םילשוריעשת

םדאו51698. םיקולא  יניעב  ןח  תאיצמ  ריאיסרטנוק  אגרש  ןב  בקעי  "אדלוגנייו , קרבנשת ינב 

בקעי51699. תאיצמ  קחציסרטנוק  ןב  בקעי  "דדדח , הירבטשח

הרות51700. אצת  ןויצמ  "אץבוקסרטנוק  סשת

םיכרחה51701. ןמ  ץיצמ  ןהכהסרטנוק  לאומש  ןב  השמ  "עהטאר , שת

הציצמ51702. יכדרמסרטנוק  ןב  ףסוי  ביל  השמ  "ס,רגניזלש , רת ], גרובסערפ

תועובש51703. ףסכל -  ףרצמ  ןרהאסרטנוק  ןב  דוד  קחצי  "ביאכז , םילשוריעשת

םיכרכ51704.  4 ףסכל -  ףרצמ  ןנחלאסרטנוק  "דרנהכ , קרבשח ינב 

םשה51705. ישדקמ  יכדרמסרטנוק  ךורב  "אאריפש , קרבעשת ינב 



הכלהב51706. תואוקמ  והילאסרטנוק  "חבוסוטמ , סשת

הוקמ51707. הוקמ ע"ג  םהרבאסרטנוק  סחניפ  "זסרעיימ , לואירטנוממשת

יאנסכאד51708. איגוס  הקלדה -  םוקמ  דודסרטנוק  "דבמוד , םילשורישח

הכרבה51709. רוקמ  רשאסרטנוק  תחונמ  "דללוכ  םיקפואשח

הכרבה51710. רוקמ  תבשסרטנוק  תפסות  "טןיינעב  "דעשת מח

רהזה51711. רוקמ  ןהכהסרטנוק  דג  קחצי  לאומש  "דןיקיידוי , קרבשח ינב 

הרהט51712. רוקמ  םייחסרטנוק  רשא  "אךובנרטש , הפיחנשת

םיכרכ51713.  2 םיגהנמה -  רפסב  םירואיבו  תורוקמ  ןושמשסרטנוק  הדוהי  "דץיבלדג , שח

טג51714. תיפכ  ינינעל  תורעהו  תורוקמ  ףסויסרטנוק  ןב  אביקע  "חרלדנט , םילשורינשת

רבד51715. ימייקמ  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ51716.  2 ףיקמ -  יולהסרטנוק  רעב  בד  םולש  "חאפלוו , תגמשת תירק 

םירפס51717. תחפקמ  דהואסרטנוק  ןמ , ' "זגרות םילשוריעשת

םירוצ51718. "ש  ארמ םייחסרטנוק  ףסוי  "באדבאד , "דעשת מח

םיכרכ51719.  6 רוא -  הארמ  םשסרטנוק  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

ימרג51720. הארמ  בדסרטנוק  רכששי  ןב  ריאמ  םהרבא  רגירט ,
"אןהכה םילשוריפשת

םיכרכ51721.  2 ןהכ -  הארמ  לכימסרטנוק  לאיחי  ןב  יכדרמ  קחצי  ןיבור ,
"אןהכה םילשוריסשת

תוכמ51722. תועובש , תומוקמ -  הארמ  לארשיסרטנוק  רוא  "דתבישי  הוקתשח חתפ 

ךשנ51723. והזיא  בהזה , םירואיבו -  תומוקמ  הארמ  דודסרטנוק  "פינירזפ , תיליעשת ןיעידומ 

תואבוצ51724. תוארמ  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  הירא  יבצ  "זןמכלב , םילשוריעשת

ולכאש51725. השלש  ןיכרבמ , דציכ  תומוקמ -  יארמ  רזעלאסרטנוק  "בשירכז , קרבעשת ינב 

יוגל51726. הרימא  ןידב  תומוקמ  יארמ  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"טיולה קרבסשת ינב 

םינויצו51727. תומוקמ  יארמ  םחנמסרטנוק  סחנפ  ןב  לואש  "סרתלא , םילשורישת

תבש51728. "ס  מע תורעהו  םינויצ  תומוקמ  יארמ  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

םירוצ51729. שארמ  יקירש ז"לסרטנוק  והילא  רל ' ןורכז  "בסרטנוק  קרב Bene Berakעשת ינב 

םירוצ51730. שארמ  רברוסרטנוק  תוחפשמ  "פץרווש -  יסנומשת

םיכרכ51731.  2 םירוצ -  שארמ  יולהסרטנוק  ריאמ  ןב  ןושש  "חלאהדפ , םילשוריסשת

םייח51732. הברמ  ןושלסרטנוק  ירצונ  "סתדוגא  םילשורישת

םולש51733. הברמ  םולשסרטנוק  רוא  "הןאהד , תיליעעשת ןיעידומ 

תור51734. םיה -  תילגרמ  רזעילאסרטנוק  ןב  לאגי  ןולא ,

אתיילעמ51735. אתינגרמ  לאננחסרטנוק  "דרמע , "דעשת מח

ידוהיה51736. יכדרמ  רנבאסרטנוק  ןב  לאקזחי  ןוני  "הןהכ , םילשוריעשת

תוגג51737. לכ  קרפ  השמ -  אשמ  םחנמסרטנוק  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"דלארשי קרבשח ינב 

יחא51738. תאשמ  לאונמעסרטנוק  ןב  היחא  "ויקסבוסוק , קרבעשת ינב 

טבשב51739. "ו  טל ןימינב -  תאשמ  ןימינבסרטנוק  די  "בינבר  ןימינבעשת די 

בוט51740. םוי  תאשמ  באזסרטנוק  יכדרמ  "דרגנוי , "דשח מח

ב51741. יפכ -  תאשמ  ודיעסרטנוק  ןב  קחצי  ףסוי  "וקרמ , עשת



תבש51742. תאשמ  לאירתכסרטנוק  "עלגוו , קרבשת ינב 

תבשב51743. האופר  תוכלה  תבש -  תאשמ  אזלעבסרטנוק  ידיסחד  םיהרבא  ללוכ  "בץבוק  נשת

הכרב51744. ריבשמ  המלשסרטנוק  ףסוי  "עןהכ , קרבשת ינב 

ט51745. םיקרפ ה , האפ  ערז -  ריבשמ  השמסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ51746.  14 ףסויל -  ריבשמ  השמסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןהכ , קרבעשת ינב 

בהז51747. תוצבשמ  םכותבסרטנוק  יתנכשו  "פןוגרא  שת

תמא51748. השמ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

רבדי51749. השמ  ןהכהסרטנוק  השמ  "אומחנ , הירבטעשת

ןמאנ51750. דבע  השמ  יבצסרטנוק  לאיחי  "טףרודנש , "דעשת מח

הובג51751. ןחלושמ  .יסרטנוק  ףסוי  "גאנהכ , רפסעשת תירק 

שלושמ51752. השמסרטנוק  "גןמפואק , קרבעשת ינב 

םידוד51753. שושמ  ףסויסרטנוק  ןב  ןרהא  לאומש  ןייטשנטכיל ,
ילתפנ ןב  םהרבא  רתלא , "גבקעי -  קרבסשת ינב 

םידוד51754. שושמ  בוטסרטנוק  םש  יקירש , לארשי -  "חיקירש , םילשוריעשת

ןתח51755. שושמ  עשוהיסרטנוק  ןב  המלש  "ולואש , קרבסשת ינב 

שפנ51756. בישמ  הילדגסרטנוק  "אדנר , וטנרוטפשת

רוד51757. לכבש  חישמ  קחציסרטנוק  ףסוי  "ברעלעק , נשת

דודל51758. ליכשמ  הדוהיסרטנוק  יבצ  ןב  סומינולק  דוד  "וקרמ , םילשוריעשת

םיכרכ51759.  3 לאירבג -  ןכשמ  לאירבגסרטנוק  ןכשמ  "גללוכ  "דעשת מח

םיכרכ51760.  5 לארשי -  ךיתונכשמ  ילאסרטנוק  לארשי  "טןהכ , ןודנוללשת

לשמנו51761. לשמ  םרמעסרטנוק  ןב  ןתנ  "גרנטעטשעג , קרבעשת ינב 

תונמ51762. חולשמ  םייחסרטנוק  לארשי  "גלטנמולב , םילשורינשת

רוהטה51763. ןחלשמ  המלשסרטנוק  םייח  "זרענכאד , עשת

םיכרכ51764.  2 הינבב -  ןויצ  חמשמ  םייחסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
"דרזעלא תיליעעשת ןיעידומ 

בל51765. יחמשמ  קחציסרטנוק  תיליעסשתןיול , ןיעידומ 

בקעי51766. תרמשמ  בקעיסרטנוק  תרמשמ  "גללוכ  קרבלשת ינב 

תחא51767. הנשמ  תחאסרטנוק  הנשמ  "דסרטנוק  קרבסשת ינב 

הכרב51768. הנשמ  דודסרטנוק  יכדרמ  "טץיבורט , "דעשת מח

ךלמל51769. הנשמ  רפוססרטנוק  לאינד  השנמ  יברל  ןורכז  ץבוק 

םיכרכ51770.  3 הרודס -  הנשמ  םולשסרטנוק  ןב  והיעשי  םהרבא  ןמרגנוי ,
"אריאמ קרבפשת ינב 

הרות51771. הנשמ  ןהכהסרטנוק  השמ  ןב  םייח  קחצי  "טליווט , םילשוריסשת

רדא51772. סנכנשמ  המלשסרטנוק  ןב  ףסוי  לופר , "טיררה  תיליעעשת רתיב 

החמשב51773. ןיברמ  רדא  סנכנשמ  הדוהיסרטנוק  "דבואט , "דשח שח

הצקומ51774. ןרהא -  תנשמ  ןרהאסרטנוק  "בןמרביל , קרבעשת ינב 

תיעיבש51775. לאירא -  תנשמ  לאיראסרטנוק  "אקודצ , קרבפשת ינב 

טגה51776. תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "חרלדא , "דעשת מח

םיניידה51777. תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "חרלדא , "דעשת מח

הרהטה51778. תנשמ  לאיחיסרטנוק  "בןאזאלק , תיליעעשת ןיעידומ 



םוביה51779. תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "זרלדא , "דעשת מח

דוחיה51780. תנשמ  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"טיולה קרבסשת ינב 

ץנה51781. תנשמ  םשסרטנוק  "פםוליעב  םילשורישת

תיבירה51782. תנשמ  ןימינבסרטנוק  לאפר  ןהכ ,

םיכרכ51783.  2 רטשה -  תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "דרלדא , מח

םירצמ51784. תאיצי  םייח -  תנשמ  ןבסרטנוק  יולה  לאיחי  ריאמ  םייח  גרבניטש ,
"דאגרש קרבעשת ינב 

ןיבוריע51785. לאוי -  תנשמ  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"דיולה קרבעשת ינב 

בטימ51786. תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "דרלדא , "דשח מח

ךלמ51787. תנשמ  קיזייאסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "חאריפש , קרבמשת ינב 

יכדרמ51788. תנשמ  ןימינבסרטנוק  ןב  יכדרמ  "ותבש , קרבעשת ינב 

דוד51789. ידסח  םירפוס  תנשמ  םהרבאסרטנוק  ןרהא  ןב  דוד  והילא  "דיקטאלס , םילשורישח

רמואה51790. קרפ  ןיטיג  ןועמש -  תנשמ  םשסרטנוק  "בםוליעב  "מסשת שח

ןהכ51791. ופקת  תנשמ  ןמלקסרטנוק  ןב  לואש  "חרלדא , "דעשת מח

החפשמו51792. החפשמ  םרמעסרטנוק  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבעשת ינב 

םר51793. תחפשמ  הבסוקדסרטנוק  ברה  תחפשמ  "דימכח  קרבשח ינב 

האנואה51794. טפשמ  רשאסרטנוק  ןב  בקעי  "זדדח , "דעשת מח

בוריעה51795. טפשמ  יכדרמסרטנוק  ךורב  ןב  ביל  הדוהי  "זרגניטא , קרבעשת ינב 

השע51796. טפשמ  ירואסרטנוק  "זרגיט , םילשוריעשת

קדצ51797. טפשמ  םולשסרטנוק  ןב  דוד  ללה  "זקאווטיל , עשת

הכונח51798. וידחי -  וקדצ  תמא  יטפשמ ה ' בקעיסרטנוק  "גןיפסירק , דווקילעשת

אמק51799. אבב  תיבה -  יטפשמ  ץינמקסרטנוק  תבישי  "וץבוק  םילשוריעשת

הליזגה51800. יטפשמ  םשסרטנוק  "הםוליעב  םילשורינשת

בקעי51801. יטפשמ  יבצסרטנוק  "בןהכ , "דעשת מח

ךוניחה51802. ישרשמ  והילאסרטנוק  הירא  רמע ,

החמשו51803. התשמ  ןהכהסרטנוק  לאכימ  "וץרווש , ןודנולעשת

הקעזו51804. הלפת  אלו  החמשו  התשמ  עשוהיסרטנוק  ילתפנ  "בטנוד , קרבפשת ינב 

דימת51805. החמשו  התשמ  ןבסרטנוק  ילתפנ  המלש  יבצ  דוד  ןמרדיב ,
םחנמ רזעלא  "דרתלא  עשת

דימת51806. החמשו  התשמ  בולעלסרטנוק  "דידיסח  ןילקורבשח

םיכרכ51807.  2 ץראה -  תרותמ  תרותמ א"יסרטנוק  שרדמ  "גתיב  "דעשת מח

רדומה51808. תרותמ  ףסויסרטנוק  "דרצנימ , קרבשח ינב 

ברוח51809. תרותמ  לאירבגסרטנוק  ןב  ןויצ  ןב  "טדלפנרטש , "דעשת מח

וניתובר51810. לש  ןתרותמ  םינברסרטנוק  "זרבח  םילשוריעשת

המחלמ51811. יתמ  בקעיסרטנוק  לאלצב  ןב  הירש  "דיקצילבד , קרבלשת ינב 

הרותה51812. תוקיתמ  עשוהיסרטנוק  "פרפפ , שת

םיכרכ51813.  2 חספה -  ימי  תוקיתמ  ךורבסרטנוק  םחנמ  "דעוואי , "דשח מח

הבוט51814. הנתמ  םירמאמסרטנוק  "טטוקיל  לשת



תבשב51815. הנתמ  תניתנ  ינינעב   > הנוהכ תונתמ  סרטנוק 
"ט> ןהכהויו ןרהא  "וןיבור , םילשוריסשת

המהבהמ51816. הנוהכ  תונתמ  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורימשת

וקלח51817. תנתמ  השמסרטנוק  סאלש ,

תיעיבש51818. הדוהי -  תנתמ  .דסרטנוק  .מ  ףסוי  "הריאמ , קרבעשת ינב 

ב"ק51819. הדוהי -  תנתמ  קחציסרטנוק  ןב  לאנתנ  הדוהי  "טםימחר , "דעשת מח

אעיצמ51820. אבב  לארשי -  תנתמ  לארשיסרטנוק  "דןוטיב , "דשח מח

לארשי51821. תנתמ  השנמסרטנוק  ירזעיבא ,

לאנתנ51822. תנתמ  השמסרטנוק  ןב  לאנתנ  "טיסלברט , רפסעשת תירק 

םימש51823. תנתמ  םשסרטנוק  "סםוליעב  םילשורישת

הנומא51824. ראנ  תוחישסרטנוק  "גטקל  עשת

שחל51825. ינובנ  ןהכהסרטנוק  לאומש  "הןטרגניו , ?לשת קרב ינב 

םחנמ51826. יטבנ  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןודנולץיבוקשומ ,

תונויצה51827. דגנ  "דםיטוקילסרטנוק  קרבשח ינב 

ךב51828. החמשנו  הליגנ  בקעיסרטנוק  דוד  ןב  ישי  "דרסל , םילשורישח

תומוקמ51829. הארמו  םינודנ  הרותהסרטנוק  םעונ  "דללוכ  קרבשח ינב 

אעיצמ51830. אבבו  םירדנ  םחנמסרטנוק  "זרלדא , הוקתסשת חתפ 

הפי51831. תשרדנ  ףסויסרטנוק  ןב  לארשי  םהרבא  "זגרבנדלוג , "דעשת מח

הרות51832. רפס  תביתכ  בוד -  תמהנ  בודסרטנוק  רכששי  "דרלפנק , "דשח מח

ןתיא51833. תורהנ  ןתיאסרטנוק  תורהנ  "דסרטנוק  "דמח שח

ףסוי51834. ןאצכ  גהונ  רזעילאסרטנוק  קחצי  , "גבאקאי םילשוריסשת

ףסוי51835. ןאצכ  גהונ  ןושרגסרטנוק  ןב  רזעלא  ףסוי  יכדרמ  רנייל ,
םילשוריךונח

הכוס51836. יונ  לאקזחיסרטנוק  "זרגנירב , קרבעשת ינב 

תומשנה51837. םעונ  )סרטנוק  "וזנאצ הינתנסשת

םיכרכ51838.  2 תבשה -  םעונ  קחציסרטנוק  תחנמ  "חתבישי  "דסשת מח

א51839. הרותה -  םעונ  ףסויסרטנוק  ןב  םעונ  "גשמש , תגסשת תירק 

הדוהי51840. םעונ  ןושמשסרטנוק  "טרניד , "דסשת מח

תבשה51841. רואמ  םעונ  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

תבש51842. םעונ  יולסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"זןהכה םילשוריעשת

םידומיל51843. תפונ  יבצסרטנוק  ילתפנ  "סידורב , "דשת שח

ןושמש51844. תריזנ  שובייפסרטנוק  םלושמ  ןב  "וןושמש  םילשוריעשת

הדנ51845. םהרבא -  רזנ  קחציסרטנוק  ןב  ןרהא  םהרבא  רזירק ,
"ורזעילא קרבנשת ינב 

יבצה51846. רזנ  )סרטנוק  ךרוע  ) ןסינ ןב  יבצ  "דגרבדלוג , קרבשח ינב 

השמ51847. רזנ  דודסרטנוק  ןב  השמ  "דירזינב , םילשוריסשת

םע51848. תופתושו  תוסירא  תונלבק  לאינד -  תלחנ  סרטנוק 
תבשב "ם  םשוכע "דםוליעב  שח

תלחנ ה'51849. קחציסרטנוק  ןב  השמ  בקעי  "הןהכ , קרבעשת ינב 



בקעי51850. תלחנ  הדוהיסרטנוק  ןב  בקעי  חנ , "הג' עשת

ב"ק51851. יש -  תלחנ  ילתפנסרטנוק  הילדג  ןב  ףסוי  "טץוש , תיליעעשת ןיעידומ 

הילתפנ51852. תמחנ  םהרבאסרטנוק  ןב  ףסוי  "טקילג , קרבעשת ינב 

ןויצ51853. תמחנ  דודסרטנוק  ןב  ןועמש  "ולאלצב , "דעשת מח

וניכרד51854. השפחנ  םשסרטנוק  "וםוליעב  לשת

וק51855. הטנ  "הץבוקסרטנוק  םילשוריעשת

הליפתה51856. םדוק  הכוסב  בלול  תליטנ  קחציסרטנוק  ןב  םחנמ  לאכימ  "חינוליש , םילשוריסשת

ליכאמו51857. לזוגה  העמד -  יפטנ  יכדרמסרטנוק  רנ  םינמזה  ןיב  "התבישי  קרבעשת ינב 

ינפ ה'51858. חכנ  יולהסרטנוק  רזעלא  השמ  "ורגניזלוש , עשת

םינשושל51859. סנ  המלשסרטנוק  לאומש  "דרלט , עשת

ךתלהת51860. רפסנ  רזעלאסרטנוק  ןב  םחורי  בקעי  רטנרליג ,
"וםחנמ םילשוריעשת

הרותה51861. תומיענ  "עץבוקסרטנוק  "דשת מח

תבשה51862. םענ  םענסרטנוק  ירמא  "עתבישי  םילשורישת

תבש51863. םענ  דודסרטנוק  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "דהפמק , קרבשח ינב 

תועובשה51864. גח  רמועב  ל"ג  םדא -  השענ  םשסרטנוק  "בםוליעב  םילשוריפשת

קחצי51865. תואלפנ  לארשיסרטנוק  "דארבג , םילשורישח

םהרבא51866. שפנ  דודסרטנוק  רזעילא  "גרביירש , דודשאנשת

םיכרכ51867.  2 היח -  שפנ  םלסמאסרטנוק  השייע  לחר  תינברה  "ארכזל  םילשוריעשת

הכלמ51868. שפנ  םחנמסרטנוק  דוד  ןב  לאקזחי  "הרדיינש , קרבעשת ינב 

למע51869. שפנ  הרותלסרטנוק  שרדמה  "טתיב  וגקישמשת

ןוצר51870. עבש  ילתפנ  ןהכהסרטנוק  ילתפנ  ןב  ףסוי  "וץראווש , הרמ Oradeaצרת האידרוא 
M

הרותה51871. שאמ  תוצוצנ  םחנמסרטנוק  לביטש , עשוהי -  ןרהא  קרברקוצ , ינב 

לארשי51872. חצנ  לארשיסרטנוק  ילודגמ  "אםיבתכמ  ןודנולנשת

יבצ51873. חצנ  יבצסרטנוק  "טרניילק , "דעשת מח

םיכרכ51874.  3 ךרד -  ביצנ  ןויצסרטנוק  ןב  "דתילגרמ , "דשח מח

היח51875. רצנ  ידובעסרטנוק  ןב  לאלצב  השמ  "וארזע , םילשוריעשת

יעטמ51876. רצנ  יבצסרטנוק  ילתפנ  "דלטנזור , "דעשת מח

חילצנו51877. לבקנ  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

טבמ51878. תודוקנ  דודסרטנוק  ןב  השמ  "חהשובח , םילשורינשת

םיכרכ51879.  2 םישרפמל -  םוכיס  תודוקנ  בקעיסרטנוק  םהרבא  "זץנימדלוג , םילשוריסשת

רזעילא51880. רנ  קחציסרטנוק  ןב  רזעילא  "ודלפנירג , "דעשת שח

םדא51881. תמשנ  רנ ה ' םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

קחצי51882. רנ  "סץבוקסרטנוק  קרבשת ינב 

לארשי51883. רנ  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

הרשל51884. רנ  םימחרסרטנוק  ןב  לאומש  "בןהכ , "דעשת מח

הוצמ51885. רנ  בקעיסרטנוק  "גןיילק , הפיחסשת

רוא51886. הרותו  הוצמ  רנ  אנכשסרטנוק  ןב  קחצי  "גיקצדלוק , קרבנשת ינב 



יכדרמ51887. רנ  )סרטנוק  ויתודוא  ) יכדרמ "דןמרקוצ , םילשוריסשת

הכונח51888. תוכלה  ןויצ -  רנ  ןויצסרטנוק  ןינב  "דתודסומ  "דשח מח

תבש51889. רנ  הירנסרטנוק  "גינאורק , קרבעשת ינב 

םולש51890. רנ  ןורכזסרטנוק  "סרפס  קרבשת ינב 

םייח51891. תורנ  היראסרטנוק  דוד  ןב  רזעלא  "נלזירב , םילשורישת

ריאהל51892. תורנ  "אץבוקסרטנוק  סרייאסשת סונאוב 

םיכרכ51893.  2 םלוק -  עמשנ  ןועמשסרטנוק  "בשולל , דעלאעשת

תוליבא51894. םהרבא -  תמשנ  םהרבאסרטנוק  ןב  ףסוי  "עקילג , קרבשת ינב 

םעלב51895. תצעו  תודהיה  תמשנ  רדנססרטנוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"דקחצי קרבשח ינב 

םייח51896. תמשנ  ןועמשסרטנוק  "זרקסל , הפיחעשת

ןהכ51897. תמשנ  ןנחלאסרטנוק  ןב  והיעשי  ןושמש  "טיורטנרא , קרבעשת ינב 

הרש51898. תמשנ  םשסרטנוק  "דםוליעב  יסנומשח

"ד51899. חי הטפשנ  תעדוסרטנוק  השרומ  "מ -  וח "דללוכ  "דשח מח

םיכרכ51900.  3 םי -  ביתנ  לאויסרטנוק  "בבלקמ , קרבעשת ינב 

ןישודיק51901. תעד -  תוביתנ  הרותהסרטנוק  תוביתנ  "טתבישי  קרבעשת ינב 

הדנ51902. תעד -  יביתנ  רזעלאסרטנוק  "זשירכז , קרבעשת ינב 

הכלה51903. יביתנ  רזעלאסרטנוק  "גשירכז , קרבעשת ינב 

ןטקה51904. יביתנ  רזעלאסרטנוק  "גשירכז , קרבעשת ינב 

ןיזחוא51905. םינש  העומשה -  יביתנ  רזעלאסרטנוק  "דשירכז , קרבעשת ינב 

דעומ51906. יביתנ  רזעלאסרטנוק  "עשירכז , קרבשת ינב 

הציב51907. יולה -  טבש  ירועיש  דעומ , יביתנ  רזעלאסרטנוק  "דשירכז , קרבעשת ינב 

הרורב51908. הניתנ  לאנתנסרטנוק  "דירצומ , עשת

דוד51909. ןתנ  והילאסרטנוק  ןתנ  "טטור  קרבסשת ינב 

הרות51910. ןתנ  םהרבאסרטנוק  ןב  ןתנ  "הסוקרמ , םילשוריעשת

האסב51911. האס  ילססרטנוק  םלעומ ,

ךתרמא51912. תולוגס  םחנמסרטנוק  "זתאיג , םילשוריעשת

דומילה51913. ךרד  רדס  בלסרבמסרטנוק  החמש , ןב  "דןמחנ  קרבמשת ינב 

טגה51914. רדס  הדוהיסרטנוק  זאבלא , אבא -  "גזאבלא , םילשוריעשת

"א51915. רגה רדס  םשסרטנוק  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

םויה51916. רדס  לאימחריסרטנוק  ןב  עשוהי  לאיחי  ץיבוניבר ,
"טיבצ קרבעשת ינב 

"ב51917. כשת תיעיבשה -  רדס  "מ -  ורת תשרפה  רדס  והירמשסרטנוק  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"בףסוי קרב Bene Berakכשת ינב 

תיעיבשה51918. רדס  ףסויסרטנוק  בקעי  ןב  ןועמש  השמ  "אגרבנזור , םילשוריפשת

תינימשה51919. רדס  םולשסרטנוק  "זןמדירפ , קרבכשת ינב 

םיכרכ51920.  3 תועיקתה -  רדס  הדוהיסרטנוק  ןב  םייח  םהרבא  "גסדע , םילשוריעשת

וניתעיקת51921. רדס  יבצסרטנוק  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
"בהירא םילשוריעשת

ארזע51922. ירדס  ףסויסרטנוק  ןב  ארזע  "זוליח , "דעשת מח

םידעו51923. תרדס  םידעוסרטנוק  "זתרדס  םילשוריעשת



רותיוו51924. תונלבוס  םשסרטנוק  "בםוליעב  םילשוריעשת

סנקב51925. הדומד  איגוס  ףסויסרטנוק  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"איולה םילשוריפשת

םחלה51926. יתשד  איגוס  ףסויסרטנוק  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"טיולה םילשוריעשת

םילכ51927. דוחי  תיגוס  "עבצקסרטנוק  קרבשת ינב 

הריכזה51928. דוס  לאירואסרטנוק  "טבומיסקמ , קרבעשת ינב 

םירשואמה51929. םייחה  דוס  ןרהאסרטנוק  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשוריסשת

רוא51930. ירואיב  שוריפ  םע  הריסנה  דוס  ירואסרטנוק  םייח  "חלזירב , םילשוריסשת

והילא51931. תכוס  םשסרטנוק  "זםוליעב  קרבסשת ינב 

דוד51932. תכוס  קחציסרטנוק  ןב  יכדרמ  דוד  "דתוילגרמ , קרבנשת ינב 

םייח51933. תכוס  השמסרטנוק  ןב  םייח  "חיזנכשא , קרבעשת ינב 

םימחר51934. תכוס  יכדרמסרטנוק  "גםעאנ , "דעשת מח

םולש51935. תכוס  םולשסרטנוק  "וןמדירפ , קרבלשת ינב 

םולש51936. תכוס  קחציסרטנוק  "טןיול , תיליעעשת ןיעידומ 

ךמולש51937. תכוס  לשיפסרטנוק  לאיחי  "ברנזור , "דעשת מח

רפסו51938. רפוס  רעמטאסדסרטנוק  םידימלתה  דוחיא 

תיעיבשב51939. הרוחס  "חבצקסרטנוק  קרבסשת ינב 

ןיאושינה51940. תביס  הדוהיסרטנוק  "דבואט , אתאשח תירק 

הרותל51941. גיס  ןועדגסרטנוק  "י , "דרהב "דשח מח

םיכרכ51942.  3 הרות -  רפס  תסנכהו  םויס  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , נשת

םיכרכ51943.  2 ףדה -  םוכיס  הרותהסרטנוק  תניר  תבישי  "גץבוק  םילשוריעשת

השמ51944. ימוכיס  רזעילאסרטנוק  ןב  השמ  "זןמיזנב , קרבעשת ינב 

םיכרכ51945.  7 תויגוס -  ימוכיס  לבייפסרטנוק  אגרש  "ורגרבכוה , קרבעשת ינב 

םיבגח51946. יפנכ  םיה -  יגד  והילאמ -  ןמיס  יבצסרטנוק  יעור  רימת ,

הדיצ51947. יניד  "ז  טש ןמיס  המלשסרטנוק  תראפת  "אללוכ  תילעפשת ןיעידומ 

אתלימ51948. אבט  אנמיס  באזסרטנוק  לארשי  "ושטיוד , םילשוריסשת

אתלימ51949. אנמיס  ןתנסרטנוק  יעשי ' "ארצלמ , םילשוריעשת

הרהט51950. ינמיס  לארשיסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  "זחוור , דעלאעשת

"ן51951. רהומ ינמיס  לחנהסרטנוק  יפולא  "חןוכמ  שמשעשת תיב 

םינמיס51952. יולהסרטנוק  ןרהא  "דשדנרג , בקעישח ןורכז 

םייניעה51953. תרימש  םירופיס  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

יבצ51954. ץרא  םת  םס  םשסרטנוק  "זםוליעב  קרבמשת ינב 

תשקשקו51955. ריפנס  והילאסרטנוק  "דןייטשדלוג , תיליעשח ןיעידומ 

לוקשה51956. קפס  הידידיסרטנוק  ןב  ריאמ  לארשי  ברפטוג ,
לכימ "זלאיחי  תיליעסשת רתיב 

ןוממב51957. אקיפס  קפס  יבצסרטנוק  "דןהכ , "דעשת מח

םירפוס51958. לש  קפס  הירואסרטנוק  "גאדיורב , םילשוריסשת

ול51959. ערו  קידצ  תייעב  בויא  רפס  לאלצבסרטנוק  ןב  רואמ  "בתראפת , םיבלעשעשת

םירפוסו51960. םירפס  בקעיסרטנוק  יבצ  "בררל , םילשוריעשת



ןימשמושמ51961. השענה  ןמשה  רשכה  בלסרבסרטנוק ע"ד  םיחאה  לש  דבה  - תיב "ט.ופי  ופי Jaffaסרת

להקה51962. עצבמ  קחציסרטנוק ע"ד  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , משת

רדה51963. ןימינבסרטנוק ע"ץ  ןב  רייגצ  "בשושע , עבשלשת ראב 

ךלמה51964. דבע  הדוהיסרטנוק  "סקאר , םילשורישת

םה51965. ידבע  באזסרטנוק  םחנמ  דןמסיוו , "" םילשורישח

ךחישמ51966. ךדבע  דודסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "דרטומלרפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

המילש51967. הדובע  בדנסרטנוק  "דץרפ , שמשעשת תיב 

תוינעת51968. עברא  באב , העשת  םירצמה , ןב  תדובע  ןנחויסרטנוק  "חגרבנזור , םילשוריעשת

"ם51969. יבבושה ימיב  תדובע ה ' ריאמסרטנוק  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "הרגה , קרבסשת ינב 

םיארונ51970. םימיו  לולאה  תדובע  םשסרטנוק  "פםוליעב  "דשת מח

בלה51971. תדובע  לאנתנסרטנוק  "אהדרב , "דעשת מח

יולה51972. תדובע  השנמסרטנוק  ןב  השמ  "גיול , םילשוריעשת

לולא51973. שדוח  תדובע  ןדסרטנוק  "חלגס , םילשוריעשת

םירופיכה51974. םוי  תדובע  ןנחויסרטנוק  "טגרבנזור , םילשוריעשת

לולאה51975. ימי  תדובע  המלשסרטנוק  "חיילאפ , םילשוריעשת

הכונח51976. ימי  תדובע  המלשסרטנוק  "חיילאפ , םילשוריעשת

םיכרכ51977.  3 אשמ -  תדובע  םחנמסרטנוק  ןב  לאומש  השמ  רגניטא ,
"דלארשי קרבשח ינב 

הנתמ51978. תדובע  יכדרמסרטנוק  יבצ  "אששק , קרבפשת ינב 

תונוגע51979. ןתנסרטנוק  ןב  לדנמ  םחנמ  ןרהא  "דןהכ , ריהק Cairoפרת

"ל51980. רהומל תונוגע  ילתפנסרטנוק  ןב  אפיל  היננח  ףסוי  שלזיימ ,
"וץריה הוקלוזטקת  Zholkva

יתמ51981. דע  ךלמילאסרטנוק  ןב  רזעילא  המלש  ןמשיפ ,

ינא51982. הצור  רמאיש  דע  סחנפסרטנוק  םחנמ  "חלביטש , קרבסשת ינב 

ףסוהיב51983. תודע  ןועמשסרטנוק  סחנפ  ןב  ףסוי  "אץרפ , הירבטפשת

ףסוהיב51984. תודע  יחסרטנוק  ףסוי  בוט , "אןמיס  םילשוריפשת

הנמאנ51985. תודע  החמשסרטנוק  "חטדימשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

תודעל51986. לוספה  לש  ותודע  לאפרסרטנוק  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

בהז51987. ידע  ודעסרטנוק  "דץרוק , "דעשת מח

םיממוז51988. םידע  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

לאומש51989. יכרדה  לעב  וניברמ  תוגהנהו  תודבוע  עשוהיסרטנוק  דעיבא  "חהרגס , םילשוריעשת

רחוסל51990. רבוע  ןרהאסרטנוק  "אלגופ  "דעשת מח

רחוסל51991. רבוע  ,סרטנוק  "אלגופ "דעשת מח

ןשבה51992. ךלמ  גוע  המלשסרטנוק  רנ , ' "זצניל םילשוריעשת

יח51993. ףסוי  דוע  )סרטנוק  ויתודוא  ) ףסוי לאירבג  "הרצינזיו , קרבנשת ינב 

ןובוני51994. דוע  ןירפלהסרטנוק  "בתחפשמ  קרבעשת ינב 

המלשכ51995. רוא  הטוע  "וסרטנוק  חרהמ שרדמ  "דתיב  "דשח מח

הרות51996. לוע  ןבסרטנוק  הדוהי  לכימ  ץיבוקפיל  בד -  הפי ,
דוד "דהשמ  קרבנשת ינב 

הרות51997. לוע  אנכשסרטנוק  ןב  קחצי  "דיקצדלוק , קרבנשת ינב 



הרות51998. לוע  אגרשסרטנוק  לאקזחי  ןב  םהרבא  "כדלפנייוו , שת

םיכרכ51999.  8 קחצי -  תלוע  )סרטנוק  ורכזל  ) יולה ןמלק  ןב  קחצי  "האדנל , "דעשת מח

םיכרכ52000.  2 קחצי -  תלוע  ןמלקסרטנוק  ןב  קחצי  - אדנל , "פ שת

תבש52001. תלוע  השמסרטנוק  ייח  "חתבישי  "דסשת מח

םיכרכ52002.  2 בוט -  םוי  גנוע  אדלעזסרטנוק  תרטע  ללוכ 

רוהט52003. ףוע  םלועסרטנוק  ייח  "זדעו  עשת

םינשי52004. ורוע  אגרשסרטנוק  לאקזחי  ןב  םהרבא  "הדלפנייוו , משת

םולש52005. השוע  ןתנסרטנוק  "זןורש , קרב Bene Berakעשת ינב 

ודגנכ52006. רזע  השמסרטנוק  "היאבג , תילעעשת ןיעדומ 

הרזעבש52007. ארזע  לכימסרטנוק  ןב  השמ  בקעי  "פןיקרוש , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ52008.  19 רזעילא -  תרזע  באזסרטנוק  םוחנ  ןב  רזעילא  "טץיברק , קרבעשת ינב 

הנשויל52009. הרטע  היסורסרטנוק  יאצוי  תובישיה  "וידימלת  סשת

לאומש52010. תורטע  קחציסרטנוק  ןב  לאומש  "דרגניזלוש , םילשוריסשת

םינקז52011. תרטע  תודיסחסרטנוק  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "בבח ןפרווטנאסשת

םינב52012. ינב  םינקז  תרטע  ןורכזסרטנוק  "ארפס  םילשוריסשת

ארתב52013. אבב  םימכח -  תרטע  םיריעצלסרטנוק  לארשי  תרטע  תבישי 

קחצי52014. תרטע  לאינדסרטנוק  לאפר  ןב  המלש  "דןהכ , רפסשח תירק 

הכולמ52015. תרטע  השמסרטנוק  "חרטייל , תילעעשת ןיעדומ 

המלש52016. תרטע  הדוהיסרטנוק  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"וביל םילשורינשת

אתוודחד52017. אנדיע  דומלתהסרטנוק  תודח  "זתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

אתוודחד52018. אנדיע  ףינשטערקסרטנוק  "בידיסח  תובוחרסשת

תוכמ52019. איגוסה -  ןויע  םוחנתסרטנוק  ןב  יכדרמ  "הףוהשיפ , קרבעשת ינב 

.52020< םישודק תעד  רודיס  ךותמ   > הליפת ןויע  בקעיסרטנוק  ןב  לרמש  הירמש  "בסירדנארב , אלשימערפנרת

תעד52021. ינויע  והילאסרטנוק  ןב  ריבד  "דםירש , קרבנשת ינב 

רצי52022. רשא  תכרבב  םינויע  יכדרמסרטנוק  "השאטופ , םילשוריעשת

חספ52023. לש  הדגהב  םינויע  םחנמסרטנוק  ןב  לאומש  "אסקבש , קרבסשת ינב 

תורהט52024. רדס  לע  תורעהו -  םינויע  םשסרטנוק  "אםוליעב  םילשורימשת

וואקלאז52025. הרייע  רושסרטנוק  תואובת  "פןוכמ  שת

ןיפתושה52026. איגוסה -  ןיע  םינובסרטנוק  יכדרמ  "גגרברבליז , קרבסשת ינב 

הבוט52027. ןיע  ןרהאסרטנוק  ןב  דוד  קחצי  "חיאכז , םילשוריסשת

בקעי52028. ןיע  לארשיסרטנוק  ןב  םלושמ  בקעי  "טגרובצניג , פרת

הפי52029. ןיע  ףסויסרטנוק  יכרב  "דללוכ  דודשאשח

םהרבא52030. יניע  ןרהאסרטנוק  םהרבא  "וןמכייר , "דעשת מח

םשה52031. יניע  לאקזחיסרטנוק  ריאי  אבכוכ , "דרב  "דשח מח

תולחנ52032. לה ' ןשוחל -  םיניע  "סרטנוק  ןשוחה תוצק  דומיל   " "דתרובח קרבשח ינב 

אתיבירד52033. אקסיע  םייחסרטנוק  םהרבא  "דןייטשנרב , תיליעעשת ןיעידומ 

תובותכ52034. הבותכ -  רקיע  ןנחלאסרטנוק  "זץרפ , םילשוריעשת



"ט52035. שעב וניברמ  הנומא  ירקיע  ןמלזסרטנוק  ףסוי  "גןוזקאזיא , "דסשת מח

הסרואמה52036. הרענ  קרפ  לע  תויגוסה  ירקיע  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "וןוזבקעי , רפססשת תירק 

טלקמ52037. ריע  קחציסרטנוק  ןב  המלש  "ודוד , קרבעשת ינב 

ותכלהכ52038. בוריע  םייחסרטנוק  לאפר  "ביול , םיקפואפשת

יבצ52039. יבוריע  יבצסרטנוק  "חרניילק , "דעשת מח

םינמזו52040. םיתיע  םוחנסרטנוק  ןב  הדוהי  "דןייטשנזייא , םילשורישח

םיעגנ52041. תכסמ  לע -  לארשיסרטנוק  "גןמרב , קרבסשת ינב 

תיעיבשב52042. הריכמה  רוסיא  לע  ןבוארסרטנוק  "זרפוס , םילשורימשת

תמא52043. רבד  לע  בקעיסרטנוק  ןב  ןויצ  ןב  המלש  "טסיקוק , לשת

רגניזלש52044. ריאמ  השמ  ןואגה ר ' לע  "אוידכנסרטנוק  פשת

הצקומ52045. תוכלה  לע  ןנחויסרטנוק  ןב  השמ  "אטאואש , יטיספשת וקיסקמ 

הקדצ52046. תוכלה  לע  סחנפסרטנוק  דןהכ , "" דשח '' מח

בוט52047. ךלמה  לע  והילאסרטנוק  ןב  ריבד  "הםירש , עשת

םירופ52048. הכונח , םיסינה -  לע  השמסרטנוק  "גןמדנל , םילשוריעשת

בוטה52049. תרכה  תבוח  לע  השמסרטנוק  "בןדיבא , םילשוריעשת

םילשורי52050. ךיתומוח  לע  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

לאמש52051. אוהש  ןימי  לע  םיסנסרטנוק  ןב  םחנמ  "חןטיבא , םילשוריסשת

םירשנ52052. יפנכ  לע  ןרצולסרטנוק  "טתבישי  ןרצולעשת

ץראה52053. הדבא  המ  לע  "דרמנטורסרטנוק  "דשח מח

הדנ52054. תכסמ  לע  יבצסרטנוק  "גרפופ , םילשוריפשת

ןיכרע52055. תכסמ  לע  "מסרטנוק  "זשח םילשורינשת

תבשה52056. רמשמ  לע  הכלהוסרטנוק  היגולונכטל  יעדמ  "הןוכמ  םילשוריעשת

רתסא52057. רמאמ  יחו -  סנ  לע  "דןיולסרטנוק  סשת

םיכרכ52058.  2 יחו -  סנ  לע  יולהסרטנוק  השמ  ןב  והילא  "הןיול , דקווילסשת

רמועה52059. תריפס  יניינע  לע  םולשסרטנוק  "גןמדירפ , קרבכשת ינב 

תועובשה52060. גח  ינינע  לע  קחציסרטנוק  "הדלאוונירג , םילשוריעשת

רמועה52061. תריפס  ינינע  לע  םולשסרטנוק  "דןמדירפ , קרבשח ינב 

םיתבה52062. תקזח  קרפ  ינינעמ  תצק  לע  השמסרטנוק  םולש  "וןמסוז , םילשוריסשת

דמוע52063. םדאה  םירבד  השלש  לע  והילאסרטנוק  יחרזמ ,

םיכרכ52064.  2 ראב -  ילע  )סרטנוק  ךרוע  ) בקעי "דקלופ , לשת

.52065[ ןמזיו  ] עמד ילע  ןורכזסרטנוק  "דרפס  קרבשח ינב 

חבז52066. ילע  לדנוזסרטנוק  ךונח  "דןמלגיפש , עשת

ןיע52067. ילע  היראסרטנוק  "פסיפיליפ , "דשת מח

הירוכב52068. ינוידפו  ןויצ  ילע  היראסרטנוק  ףסוי  "הרטכש , רומיטלובעשת

חיש52069. ילע  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  ןועמש  השמ  "אץילרג , םילשוריעשת

חיש52070. ילע  קודצסרטנוק  המלש  ןב  ףסוי  "דןמפוה , "דשח מח

םיכרכ52071.  3 ךורב -  תוילע  ירואסרטנוק  ןב  ךורב  "גןרטש , קרבעשת ינב 

חבשל52072. ונילע  םייחסרטנוק  ןורהא  "ורעכייר , םילשוריסשת

חבשל52073. ונילע  קחציסרטנוק  לאירוא  "דלארה , םילשורישח



םיכרכ52074.  3 הצנ -  התלע  יבצסרטנוק  ילתפנ  "אץיוורוה , קרב Bene Berakפשת ינב 

רצחה52075. ידומע  ףסויסרטנוק  בקעי  "גרנזאו , עשת

השמ52076. ידומע  ןהכהסרטנוק  והילא  ןב  השמ  "טיזרא , קרבסשת ינב 

תבש52077. תוכאלמ  שש -  ידומע  לואשסרטנוק  םולש  "חקנומ , חרפתנשת

ןישודיק52078. שש -  ידומע  המלשסרטנוק  "דהמאש , "דשח מח

םי52079. ינמ  הקומע  ןהכהסרטנוק  .מ.י  "דרעגיבליז , ןודנולשח

הרותב52080. ןויעו  למע  םשסרטנוק  "וםוליעב  םילשוריעשת

בלה52081. קמע  השמסרטנוק  אביקע  "זסנסורג , םילשורינשת

ןישודיק52082. ףסוי -  קמע  ןבוארסרטנוק  ןב  ביבח  ףסוי  "פימרמע , שת

ןפגה52083. יבנע  קחציסרטנוק  ןיטולס ,)  ) "עריבד םישת תב 

תודיסחה52084. תרות  לש  הניינע  "מסרטנוק  "דשח שח

הטיחש52085. יניינע  ירואסרטנוק  ןב  ףסוי  - רחש , "ד "דשח מח

תבורעת52086. יניינע  ירואסרטנוק  ןב  ףסוי  - רחש , "ד "דשח מח

התכלהכ52087. ןמא  תיינע  ןימינבסרטנוק  "דטכה  "דשח מח

תודיסחה52088. תרות  לש  הנינע  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דסשת בח רפכ 

ברה52089. ירועיש  םע  תודיסחה  תרות  לש  הנינע  סרטנוק 
ןהכ לאוי 

קחצי יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
לאוי ןהכ , "ח - "דעשת בח רפכ 

ןברוחה52090. תולבא  ינינע  רזעלאסרטנוק  "ושירכז , קרבעשת ינב 

הנוהכ52091. ידגב  ינינע  קחציסרטנוק  לארשי  לאימחרי  "אןירפלה , קרבעשת ינב 

רחאת52092. לב  ינינע  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

הוצמ52093. רב  ינינע  םוחנסרטנוק  "זםאהארבא , עשת

תבשחמ52094. תכאלמ  ינינע  םשסרטנוק  "פםוליעב  "דשת מח

ירבע52095. דבע  ינינע  רזעלאסרטנוק  "ושירכז , קרבסשת ינב 

הצקומב52096. םינינע  ךינעהסרטנוק  ךונח  ןב  םירפא  "דןייטשנלרק , םילשורישח

תוקיפסב52097. םינינע  ךונחסרטנוק  ןב  םירפא  "חןייטשנלרק , םילשוריעשת

רדה52098. קרפב  םינינע  "מסרטנוק  "בשח "דעשת מח

דובכה52099. יננע  והילאסרטנוק  יכדרמ  "רפש , םילשוריסשת

דובכ52100. יננע  הארוהוסרטנוק  הרות  "דתבישי  ביבאשח לת 

תוכוס52101. דובכ -  יננע  ןושרגסרטנוק  "גןייטשלדא , קרבסשת ינב 

ןהמע52102. קסע  בקעיסרטנוק  יעור  "אןהכ , דעלאפשת

ןגה52103. ץע  והילאסרטנוק  "טזולי , הינתנסשת

ןגה52104. ץע  דחאסרטנוק  בל  הבהא  תחנמ 

םייחה52105. ץע  לאומשסרטנוק  ןב  רב  בוד  םולש  "בןוסרואינש , סשת

הדשה52106. ץע  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

םיכרכ52107.  9 םייח -  ץע  באזסרטנוק  םייח  "עםיובנשריק , דווקילשת

תנגוה52108. הצע  רזעילאסרטנוק  "בטנוד , תילעעשת ןיעדומ 

הנובתו52109. הצע  יגחסרטנוק  "גיול , דודשאעשת

אנידל52110. תוצע  םינקזסרטנוק  תפיסא  "זןוכמ  "דסשת מח

םילשי52111. ויכאלמ  תצע  קחציסרטנוק  ןב  םולשבא  "הישרג , תיליעעשת ןיעידומ 



חספ52112. םיריבא -  יבקע  יכדרמסרטנוק  ןב  בקעי  םהרבא  ןמדירפ ,
ףסוי "אםולש  ביבאנשת לת 

םהרבא52113. יבקע  ןועמשסרטנוק  השמ  ןב  בקעי  םהרבא  "וץילרג , םילשוריסשת

תוברע52114. ןנחלאסרטנוק  לאפר  ןב  יכדרמ  "טץיבוניבר , ביבא Tel Avivישת לת 

םיחספ52115. יברע  ןבסרטנוק  רדנסכלא  דוד  יקסבונילמ ,
"אוהירמש קרבלשת ינב 

םיחספ52116. יברע  לאיראסרטנוק  ןב  ףסוי  "אגרבניו , קרבפשת ינב 

רדסה52117. ליל  ןחלושה -  תכירע  קחציסרטנוק  "זןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

ןחלשה52118. רז  םע  ןגמ  וכרע  היעשיסרטנוק  קחצי  "אסייוו , קרבעשת ינב 

םייח52119. יקוח  יכרע  יולסרטנוק  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"פןהכה םילשורישת

םימשב52120. יבשע  הדוהיסרטנוק  "עןהכ , םילשורישת

בר52121. ךל  השע  םירפאסרטנוק  "אדבוע , קרבפשת ינב 

תורענו52122. םישנל  חספ  יגהנמו  יניד  ליח -  ושע  ףסויסרטנוק  ןב  והילא  לאומש  תילעןינקעו , רתיב 

תירישע52123. הדוהיסרטנוק  רדה  "חןילוגרמ , םילשוריעשת

באב52124. םירשע  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , לשת

הבושת52125. ימי  תרשע  קודצסרטנוק  המלש  ןב  םהרבא  "הןמפוה , "דעשת מח

עיגה52126. רימזה  תע  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

תדלל52127. תע  קחציסרטנוק  "דינאשק , םילשורישח

דוקר52128. תע  םייחסרטנוק  "זןמפוה , דודשאעשת

דוקר52129. תע  ןבסרטנוק  רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "זעשוהי  םילשוריעשת

םולש52130. תע  ךלמילאסרטנוק  ןב  רזעילא  המלש  ןמשיפ ,

םיכרכ52131.  2 יאנותע -  ןילופבסרטנוק  םינברה  "חתדוגא  השרופרת

לארשי52132. ראפ  בדסרטנוק  קחצי  ןב  ךורב  "בסאה , קרבנשת ינב 

הזוזמ52133. ראפ  םייחסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
"דרזעלא תיליעעשת ןיעידומ 

ילע52134. וראפ  םירהסרטנוק  תוניעמ  "דתכרעמ  םילשורישח

ילע52135. וראפ  םייחסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  רטומלרפ ,
"חרזעלא תיליעעשת ןיעידומ 

םי52136. תאפ  ריאמסרטנוק  ןב  השמ  בקעי  "עןייפ , קרבשת ינב 

םיכרכ52137.  2 המדק -  תאפ  םירפאסרטנוק  השמ  "טקידניא , "דעשת מח

ךדש52138. תאפ  גילזסרטנוק  עשוהי  ןב  לאומש  "זןיקסילפ , םילשוריעשת

שודק52139. הפ  לאומשסרטנוק  ןב  השמ  "ורפוס , קרבסשת ינב 

ליצמו52140. הדופ  השמסרטנוק  ןב  בקעי  "אללה , םילשורינשת

םירשכה52141. םילוגנרתה  סומלופ  ןתנסרטנוק  "זןיקפילס , שמשעשת תיב 

םירוע52142. חקופ  לארשיסרטנוק  בקעי  ןב  בוט  םוי  "ברגנז , קרבנשת ינב 

םירופ52143. יולהסרטנוק  ןויצ  ןב  ןב  ריאמ  "נשדח , םילשורישת

םירופ52144. ףסויסרטנוק  תרופ  תבישי  "גינבר  םילשוריסשת

םירופ52145. השמסרטנוק  ןב  קחצי  ןימינב  "דןמטכרט , קרבשח ינב 

"ב52146. נשת ןטק -  םירופ  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת



"י52147. שת םירופ  בודסרטנוק  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
רב

.52148< האלמ הרודהמ   > םירבד חתופ  שטירזממסרטנוק  בקעי  ןב  יכדרמ  "טןאמדירפ , השרו Warsawמרת

רעש52149. חתופ  גילזסרטנוק  עשוהי  ןב  השמ  ןועמש  "דןיקסיד , םילשורינשת

רעש52150. חתופ  רעשסרטנוק  חתופ  "אסרטנוק  "דפשת מח

ךשנ52151. והזיא  ראבה -  יפ  לאיחיסרטנוק  ריאמ  םייח  ןב  לאוי  גרבניטש ,
"דיולה קרבעשת ינב 

םיכרכ52152.  3 ראבה -  יפ  ןרהאסרטנוק  ןב  םוחנ  רלדא ,

םיכרכ52153.  2 ןהכ -  יפ  קחציסרטנוק  בקעי  ןב  בוד  רכששי  ןראכייא ,
"זןהכה םילשוריעשת

םיכרכ52154.  8 םיכלמ -  יפ  יבצסרטנוק  םחנמ  ןב  עשוהי  "דןייטשנכייא , םילשורישח

םיכרכ52155.  19 םיכלמ -  יפ  הרובחהסרטנוק  ינבו  סחנפ  והימרי  "דןילטמ , םילשורישח

םיכרכ52156.  2 םיכלמ -  יפ  ןרהאסרטנוק  די  "דתבישי  םילשורישח

םיכרכ52157.  2 לשאה -  תוריפ  ךובנרטשסרטנוק  "בתחפשמ  קרבעשת ינב 

תיעיבשה52158. תוריפ  באזסרטנוק  הדוהי  "זםואבנריב , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיקותמ52159. ךיתוריפ  ןרהאסרטנוק  די  "דתבישי  םילשורישח

םיקותמ52160. ךיתוריפ  היראסרטנוק  בקעי  "חרלזנג , קרבנשת ינב 

םיקותמ52161. ךיתוריפ  םשסרטנוק  "טםוליעב  "דעשת מח

ןיטיג52162. םיקותמ -  ךיתוריפ  קחציסרטנוק  "זףוטשדלוג , קרויסשת וינ  קרב -  ינב 

ךיתודע52163. תואלפ  באזסרטנוק  ןימינב  ןב  לאומש  ךורב  שטיוד ,
"בןהכה םילשוריסשת

תוכמ52164. םידימלתה -  לופלפ  יולהסרטנוק  ףסוי  ארזע  "אגרברלק , ןויצלסשת ןושאר 

והילא52165. אוה  סחנפ  יולהסרטנוק  ירוא  יכדרמ  "וןמלגנא , ןויצלעשת ןושאר 

תיבה52166. ינפ  לאפרסרטנוק  הדוהי  ןב  הירא  "בםרמע , קרבעשת ינב 

עשוהי52167. ינפ  לישעהסרטנוק  עשוהי  "גןמרקוצ , םילשורילשת

שיל52168. ינפ  לאומשסרטנוק  ןב  ביל  הדוהי  "הרגניזלוש , קרבעשת ינב 

ריאמ52169. ינפ  ריאמסרטנוק  "חייק , "דעשת מח

חספ52170. ינינעו  תובורעת  בלחב  רשב  השמ -  ינפ  השמסרטנוק  "בהכלמ , שמשעשת תיב 

תויושר52171. השמ -  ינפ  השמסרטנוק  "פדנרב , םילשורישת

םיכרכ52172.  2 השמ -  ינפ  לאומשסרטנוק  ןב  השמ  "חדנרב , םילשוריסשת

המלש52173. ינפ  סחנפסרטנוק  "דגנורפשריה , הדנקשח

השמ52174. תדוקפ  וניתובא -  ינינפ  סיווסרטנוק  םינברה  "זתחפשמ  קרבעשת ינב 

םיכרכ52175.  2 "ע -  יבא ינינפ  הדוהיסרטנוק  הירא  ןב  םולש  ריאמ  "בלארה , םילשוריעשת

ןימינב52176. ינינפ  לארשיסרטנוק  ןימינב  "עיקסנילרק , םילשורישת

ללה52177. ינינפ  לאינדסרטנוק  לאפר  ןב  המלש  "דןהכ , רפסשח תירק 

הליגמה52178. ינינפ  םלושמסרטנוק  ןב  ךלמילא  סחנפ  רצלמש ,
"עאשוז םילשורישת

םיכרכ52179.  4 ףסוי -  ינינפ  ףסויסרטנוק  "טץריוש , קרבעשת ינב 

בקעי52180. ינינפ  בקעיסרטנוק  "טירפצ , שמשעשת תיב 

םחנמ52181. בל  ינינפ  םחנמסרטנוק  םהרבא  "חץיוורוה , עשת

השמ52182. ינינפ  יבצסרטנוק  םהרבא  "זתויח , םילשוריסשת



הלפת52183. ינינפ  "דץבוקסרטנוק  "דשח מח

חספ52184. יולהסרטנוק  ןויצ  ןב  ןב  ריאמ  "גשדח , םילשורינשת

חספ52185. ףסויסרטנוק  תרופ  תבישי  "גינבר  םילשוריסשת

חספ52186. השמסרטנוק  ןב  קחצי  ןימינב  "דןמטכרט , קרבשח ינב 

חספ52187. דודסרטנוק  ןתנוי  "בדיווייד , עשת

םיכרכ52188.  3 "א -  ישת חספ  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "ארנטוה , ישת

"ב52189. ישת חספ  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "ברנטוה , ישת

"ז52190. ישת חספ  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "זרנטוה , ישת

הדנ52191. תוכלה -  יקספ  השמסרטנוק  "זןאמענייה , רומיטלובעשת

תוכלה52192. יקספ  ריאמסרטנוק  ןרהא  "אלשגו , םילשוריסשת

םיכרכ52193.  6 תוכלה -  יקספ  ןועמשסרטנוק  ןב  לאיחי  םהרבא  "בשטיוד , םילשוריעשת

הרהט52194. תוכלהב  םירואיבו  םיקספ  ךרועסרטנוק   ) והילא רטלא  ןייטשרומרמ ,
( "זבתוכו תיליעסשת ןיעידומ 

יפכ52195. ןויקנ  םילענב -  ךימעפ  םרמעסרטנוק  ףסוי  "גןייטשנרב , קרבעשת ינב 

תומש52196. השמ -  תדוקפ  בקעיסרטנוק  השמ  "גסייו , קרבעשת ינב 

הכונח52197. הכלה -  סדרפ  לידנעמסרטנוק  םחנמ  "בץיבוניבר , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

הרותה52198. סדרפ  המלשסרטנוק  רנ , ' "וצניל םילשוריעשת

יכדרמ52199. תוזרפ  המלשסרטנוק  יכדרמ  "דךילטנדרוא , תיליעשח ןיעידומ 

ב52200. ןרהא -  הטמ  חרפ  "גץבוקסרטנוק  "דעשת מח

םיכרכ52201.  2 םהרבא -  ירפ  םהרבאסרטנוק  "וירינפ , משת

םיכרכ52202.  3 םהרבא -  ירפ  "דדרבסורגסרטנוק  "דשח מח

ןרהא52203. ירפ  ןרהאסרטנוק  "הןייטשנרב , םילשורינשת

םיכרכ52204.  9 ךורב -  ירפ  בקעיסרטנוק  ןב  ךורב  "דיקסנפטס , "דעשת מח

דוד52205. ירפ  לאומשסרטנוק  םהרבא  ןב  דוד  לאפר  "וקלופ , קרבנשת ינב 

רדה52206. ירפ  םהרבאסרטנוק  ןב  ןבואר  לאפר  "וןיניד , דעלאעשת

םיכרכ52207.  12 בוט -  ירפ  בוטסרטנוק  םוי  "דיקצבול , "דשח מח

םירדנ52208. םהרבאל -  ירפ  ךורבסרטנוק  המלש  ןב  םהרבא  "גבורבי , "דעשת מח

טפשמ52209. ירפ  רעבסרטנוק  בד  "חןיוודנרב , תיליעעשת רתיב 

זוע52210. ירפ  השמסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "זלקניפ , םילשוריעשת

ןגה52211. ץע  ירפ  םשסרטנוק  "וםוליעב  קרבנשת ינב 

בוט52212. תעדה  ץע  ירפ  לאנתנסרטנוק  ןהכה ,

רדה52213. ץע  ירפ  לכימסרטנוק  לאיחי  "זיקסניצקוט , שמשסשת תיב 

רדה52214. ץע  ירפ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

אגרש52215. ירפ  קחציסרטנוק  ןב  לבייפ  אגרש  רטלרביג ,
"סונחלא םילשורישת

אסינ52216. ימוסרפ  רזועסרטנוק  םייח  "הןהכ , עשת

הבושת52217. יקרפ  רשאסרטנוק  ןב  המלש  לאפר  "חטור , םילשוריעשת

הרודס52218. השרפ  החמשסרטנוק  ןב  הדוהי  "זןמרקא , קרבעשת ינב 

שרדו52219. טשפ  דודסרטנוק  ןב  ןמלז  המלש  ןאמפארב ,
"חםהרבא "דעשת מח



ךלמה52220. םגתפ  לשיפסרטנוק  לאיחי  "ברנזור , "דעשת מח

"ב>52221. עשת  > םינתיאה חרי  אתיירוא  ימגתפ  םהרבאסרטנוק  ןב  רעב  רכשי  יכדרמ  רעפייל ,
"באבא דודשאעשת

"ז>52222. סשת  > םינתיאה חרי  אתיירוא  ימגתפ  םהרבאסרטנוק  ןב  רעב  רכשי  יכדרמ  רעפייל ,
"זאבא דודשאסשת

םיכרכ52223.  5 אתיירוא -  ימגתפ  םהרבאסרטנוק  ןב  רעב  רכשי  יכדרמ  רעפייל ,
"האבא דודשאנשת

אתיירואד52224. ימגתפ  םהרבאסרטנוק  "דסלעזיימ , לואירטנומשח

םתוח52225. יחותפ  השמסרטנוק  ןב  רשא  "גרעיולסרב , קרבסשת ינב 

אתדח52226. ארותפ  לאיחיסרטנוק  "דןמוא , "דשח מח

ריאי52227. ךירבד  חתפ  ריאיסרטנוק  קחצי  "ביקסלבוק , "דעשת מח

ריאי52228. ךירבד  חתפ  ריאיסרטנוק  "דןהכ , דולשח

םיכרכ52229.  19 תיבה -  חתפ  הילדגסרטנוק  ןב  םהרבא  "גןיטקיט , םילשוריעשת

הקיזה52230. חתפ  ,סרטנוק  "דיקסניזורוח קרבשח ינב 

דוחיה52231. חתפ  יבצסרטנוק  חבש  "דטלבנזור , תיליעעשת ןיעידומ 

הנומא52232. יחתפ  "אץבוקסרטנוק  הוקתעשת חתפ 

"ן52233. במרה יחתפ  םשסרטנוק  "גםוליעב  דווקילעשת

םיכרכ52234.  2 הזוזמ -  יחתפ  רזעילאסרטנוק  ןב  אביקע  "חןייטשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

תוזוזמ52235. יחתפ  לארשיסרטנוק  "חרגנילרב , "דעשת מח

תויגוס52236. יחתפ  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

החמש52237. יחתפ  רשאסרטנוק  ןב  המלש  לאפר  "אטור , םילשוריעשת

בוט52238. םוי  תחמש  יחתפ  דודסרטנוק  "חרכאמנוש , "דעשת שח

םירעש52239. יחתפ  הדוהיסרטנוק  והילא  "הלטנזור , םילשוריסשת

הרות52240. יחתפ  םיכרבא פ"תסרטנוק  ןינמ  "התליהק  הוקתסשת חתפ 

ושפנ52241. עבושל  לכוא  קידצ  תודיסחסרטנוק  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "גבח וגקישעשת

בוט52242. קידצ  ןבוארסרטנוק  "סןחירפ , תיליעשת ןיעידומ 

חרפי52243. רמתכ  קידצ  )סרטנוק  ךרוע  ) ריאמ קחצי  "הסרדנס , הירבטעשת

השמ52244. תקדצ  דוהאסרטנוק  "גבל , קרבעשת ינב 

ןבואר52245. תקדצ  ןבסרטנוק  המלש  דוד  רוחש , יקסבוסוק 
םהרבא "הקחצי  קרבעשת ינב 

בוט52246. םוי  ךרוצ  לאומשסרטנוק  יכדרמ  ןב  םהרבא  "זןייטשלדא , קרבעשת ינב 

ןיטיגב52247. תומשה  תביתכ  תרוצ  םוחנסרטנוק  "זגטנטוג , קרבעשת ינב 

ןיליפת52248. לש  רשק  תרוצ  ץומאסרטנוק  "דןהכ , "דשח מח

ךרדל52249. הדיצ  ךרדלסרטנוק  "דהדיצ  "דמשת מח

שפנל52250. ןויצ  רדנסכלאסרטנוק  "עידיסח  קרבשת ינב 

היח52251. שפנל  ןויצ  השמסרטנוק  ןב  בקעי  "בללה , םילשורינשת

םיכרכ52252.  2 המלש -  ינויצ  ןמלזסרטנוק  המלש  "ארדפ , ןילקורבעשת

םיכרכ52253.  5 םינויצ -  יכדרמסרטנוק  "גרדיינש , קרבסשת ינב 

הכוסד52254. התליצ  והילאסרטנוק  לארשי  "דלקסד , דווקילעשת

המלש52255. ץיצ  והילאסרטנוק  "גקנומ , קרבסשת ינב 



םהרבאד52256. אתולצ  לארשיסרטנוק  "חןמרסו , קרבסשת ינב 

לבקמ52257. ןכב  ןוהתולצ  ץרפסרטנוק  השמ  "בץראווש , דווקילעשת

שא52258. ילצ  בקעיסרטנוק  לארשי  "דחוור , םילשוריעשת

לארשי52259. חמצ  לארשיסרטנוק  ןב  יבצ  "גןטרגנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ52260.  2 לארשי -  תקעצ  תובישיהסרטנוק  "דינב  "דשח מח

הרוהט52261. רופצ  םהרבאסרטנוק  ןב  לאוי  "זרעפיול , עשת

שבדב52262. תיחיפצ  החמשסרטנוק  "פטדימשדלוג , תיליעשת ןיעידומ 

הראפת52263. תריפצ  הדוהיסרטנוק  והילא  "הלטנזור , םילשוריסשת

הראפת52264. תריפצ  דודסרטנוק  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "דהפמק , "דשח מח

העושיל52265. תיפצ  "זטוקילסרטנוק  םילשורימשת

םיכרכ52266.  8 ראובמ -  חנעפ  תנפצ  ,סרטנוק  טכעה לשיפ -  םירפא  ןב  ףסוי  ןיזור ,
ץרפ ןב  עשוהי  קחצי  "חףסוי  עשת

שדח52267. רואיב  םע  חנעפ  תנפצ  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  "הלאירזע , םילשוריעשת

םירמת52268. בק  יבצסרטנוק  ןב  הדוהי  "הסורג , קרבמשת ינב 

השמ52269. תרובק  דודסרטנוק  - אדרב , "ד הירבטעשת

שודיקב52270. תועיבק  ןרהאסרטנוק  ןב  רזוע , םייח  "גןהכ , קרבעשת ינב 

םיתע52271. תועיבק  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , לואירטנומנשת

ךיראתה52272. וק  תעיבק  השמסרטנוק  בקעי  ןב  םייח  ןרהא  ןאמרמיצ ,
"גיולה קרוי New Yorkישת וינ 

םייקו52273. לבק  ןחסרטנוק  "בןולדפ , קרבפשת ינב 

םירמאמו52274. תולבק  ןומימסרטנוק  ןב  םהרבא  "נשודב , יסנומשת

הרותה52275. תלבק  רמתיאסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "הםיובנזור , קרבנשת ינב 

תוישרפב ק"ש52276. הרות  לוע  תלבק  ךורבסרטנוק  "ארקבסיו , קרב Bene Berakפשת ינב 

בקעי52277. שודק  ,סרטנוק  רנליו ןרהא -  לאומש  ןייטשנטכיל ,
עטנ "חןתנ  קרבעשת ינב 

לארשי52278. שודק  לארשיסרטנוק  "גרבנזור , עשת

הרהטו52279. השודק  םהרבאסרטנוק  ןב  והילא  דוד  "חיקצדלוק , קרבסשת ינב 

ויהת52280. םישודק  ןחסרטנוק  "אןולדפ , קרבפשת ינב 

ןושלה52281. תשודק  םולשסרטנוק  ןב  דוד  ריאמ  "חילאומש , םילשוריסשת

םידעומה52282. תשודק  לאיזרסרטנוק  "עהקנימ , שת

ןיאושינה52283. תשודק  סחנפסרטנוק  "האריפש , תילעעשת רתיב 

םיניעה52284. תשודק  םולשסרטנוק  ןב  דוד  ריאמ  "וילאומש , םילשוריסשת

תבשה52285. תשודק  םידיסחסרטנוק  ילהאב  ןוכמ 

הכוסה52286. ימי  תשודק  לאיזרסרטנוק  "דהקנימ , שח

םירופה52287. ימי  תשודק  לאקזחיסרטנוק  ןב  ןרהא  "חגיסיוט , קרבנשת ינב 

םילשורי52288. תשודק  הימחנסרטנוק  "חיאבג , קרבסשת ינב 

לארשי52289. תשודק  הדוהיסרטנוק  "ובאטח , םילשוריעשת

לארשי52290. תשודק  יבצסרטנוק  "פרניילק , "דשת מח

לארשי52291. תשודק  קיזיאסרטנוק  קחצי  םייח  "דרש , "דשח מח

לארשי52292. תשודק  קחציסרטנוק  לארשי  ןב  ףסוי  ןועמש  "ביול , עשת



שידקנ52293. ךתשודק  בקעיסרטנוק  רשא  "סםייהטסעוו , שת

המלשד52294. תוליהק  ןנחויסרטנוק  ןב  קחצי  "גןמליס , קרבעשת ינב 

םימע52295. להק  חנסרטנוק  ןב  והילא  "גילאפ , קרבעשת ינב 

והילא52296. ץבוק  והילאסרטנוק  םייח  "גגרבנרטש , םילשורימשת

ןיטיג52297. םירועישה -  ץבוק  והילאסרטנוק  השמ  "דלארה , םילשוריעשת

הרות52298. ישודיח  ץבוק  הרותסרטנוק  ישודיח  "גץבוק  םילשורינשת

די52299. לע  ץבוק  ,סרטנוק  ראטס

ב"מ52300. םינינע -  ץבוק  סומעסרטנוק  "היסלברט , "דעשת מח

רוא52301. יוק  לכיאסרטנוק  לאיחי  ןב  ןתנ  םהרבא  "זגרבלא , 'פרת זדול

והילא52302. לוק  והילאסרטנוק  תיב  "התבישי  השמנשת חמשי 

קפוד52303. ידוד  לוק  יולהסרטנוק  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "בגרבדלוג , ףילקיוסשת

קפוד52304. ידוד  לוק  הנרובדנסרטנוק  ידיסחד  רמתיא  "ותרמשמ  קרבסשת ינב 

הממד52305. לוק  םולשסרטנוק  "אגרעבנעזאר , דווקילפשת

חכב52306. לוק ה ' ,סרטנוק  "ברטומלרפ תיליעעשת ןיעידומ 

ןתח52307. לוק  םשסרטנוק  "דםוליעב  תיליעשח ןיעידומ 

ןתח52308. לוק  ןרואסרטנוק  "חתירזנ , עבשעשת ראב 

בקעי52309. לוק  סומעסרטנוק  "וסנרב , "דעשת מח

םיכרכ52310.  5 בקעי -  לוק  לארשיסרטנוק  רנ  "נתבישי  רומיטלובשת

הלכ52311. לוק  ןרואסרטנוק  "טתירזנ , עבשעשת ראב 

םיצצחמ52312. לוק  םייחסרטנוק  ןב  יכדרמ  "טהיטע , תיליעעשת ןיעידומ 

תולהצמ52313. לוק  "מסרטנוק  "השח םילשוריסשת

ארוק52314. לוק  קוזיחסרטנוק  "אסרטנוק  םילשוריעשת

הניר52315. לוק  ,סרטנוק  לקניפ

בושטידיז52316. ןרהא -  תודלות  הניר -  לוק  ןהכהסרטנוק  יכדרמ  "חםולב , שמשסשת תיב 

הנר52317. לוק  לאימחריסרטנוק  ןב  הדוהי  יבצ  ןייטשלדא ,
"דןושרג קרבסשת ינב 

העושיו52318. הנר  לוק  עשוהיסרטנוק  לארשי  "בלגופ , "דעשת מח

רפוש52319. לוק  ןוירוגסרטנוק  ןב  השמ  "גרצלמ , םילשורינשת

החמש52320. לוק  ץינסרטנוק  ' זיו "עתבישי  תיליעשת ןיעידומ 

החמש52321. לוקו  ןושש  לוק  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "גזיוהנייטש , םילשוריעשת

ברע52322. ךלוק  םשסרטנוק  "חםוליעב  םילשוריסשת

םיכרכ52323.  2 הרעשה -  לא  עלוק  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דפשת מח

ירוא52324. ימוק  אגרשסרטנוק  ןב  דוד  "דזיוהנייטש , םילשורישח

חתפה52325. תרוצו  ןיסידנוק  השמסרטנוק  ןב  יבצ  "בוטאלפ , ןימד Frankמרת טרופקנרפ 

םיכרכ52326.  2 הריחב -  ינינעמ  ןטק  ןמלזסרטנוק  רואינש  ןב  רב  בוד  "אירואינש , צקת

לידגהש52327. ןטק  דודסרטנוק  יכדרמ  "הןמלגילפ , םילשוריסשת

שידקהש52328. ןטק  דודסרטנוק  יכדרמ  "אןמלגילפ , םילשוריעשת

רהיטש52329. ןטק  דודסרטנוק  יכדרמ  "גןמלגילפ , םילשוריעשת

םיכרכ52330.  4 ומייקו -  ולביק  קחציסרטנוק  תסנכ  "טתבישי  "דעשת מח



םשה52331. שודיק  המלשסרטנוק  ןב  ביל  הדוהי  םחורי  ןמלרפ ,
"זןמלז םילשוריעשת

אבר52332. אשודיק  השמסרטנוק  ןב  םייח  יזנכשא ,

תובא52333. ישודיק  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , םילשוריסשת

השא52334. ישודיק  בדסרטנוק  קחצי  "עןאמלפוק , שת

תורטש52335. תודעו  םויק  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

יכדרמ52336. םייק  דודסרטנוק  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "אהפמק , קרבעשת ינב 

ולבקו52337. ומייק  עשוהיסרטנוק  ןב  המלש  "דלואש , קרבשח ינב 

םיכרכ52338.  2 רמוחו -  לק  בקעיסרטנוק  ןב  סחנפ  "בץרפ , םילשוריפשת

השמד52339. רמוחו  לק  ףסויסרטנוק  ןב  השמ  "גרחש , קרבסשת ינב 

אבוט52340. שילק  ריאמסרטנוק  לאיתוקי  "חרנטסק , עשת

םיכרכ52341.  4 רצחה -  יעלק  ןהכהסרטנוק  המלש  םחנמ  "גקינפוז , קיסאפעשת

ויתחת52342. םק  ןתנסרטנוק  ןב  יכדרמ  לאפר  "ורלדא , קרבסשת ינב 

רופצ52343. ןק  ןדסרטנוק  "חץרווש , םילשורימשת

רבח52344. ךל  הנק  לאירואסרטנוק  "אבומיסקמ , קרבפשת ינב 

םיכרכ52345.  2 רבח -  ךל  הנק  השמסרטנוק  קחצי  ןב  הדוהי  "דקוק , קרבעשת ינב 

הרות52346. יניינק  דודסרטנוק  יכדרמ  "אןמלגילפ , םילשוריעשת

תעד52347. ןינק  ןרהאסרטנוק  די  "דתבישי  םילשורישח

ופסכ52348. ןינק  םייחסרטנוק  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "ורסרפ , תיליעסשת ןיעידומ 

רדוס52349. ןינק  ןסינסרטנוק  ןב  יבצ  "וגרבדלוג , קרבעשת ינב 

םידבע52350. ןינק  ןוילעסרטנוק  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 

םיכרכ52351.  2 החמש -  ןינק  עשוהיסרטנוק  לאינד  ןב  החמש  "חטדימשדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

הרות52352. ןינק  םולשסרטנוק  ףסוי  "עבישילא , םילשורישת

הרות52353. ןינק  ןרהאסרטנוק  די  תבישיד  הרובחה  "הינב  םילשוריעשת

א52354. תעדה -  ינינק  םשסרטנוק  "וםוליעב  "דעשת מח

הרותה52355. ינינק  רנבאסרטנוק  ןב  לאקזחי  ןוני  "גןהכ , םילשוריעשת

םיכרכ52356.  2 הרות -  ינינק  ךורבסרטנוק  םהרבא  "דןמדוג , תיליעעשת ןיעידומ 

חספ52357. ןברק  רוקינ  חספ -  ןברק  ףסויסרטנוק  םייח  'ל , גרבא

לאומש52358. ןברק  בקעיסרטנוק  םייח  "הץליפ , סשת

הרורב52359. האירק  םשסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

הביח52360. לש  האירק  השמסרטנוק  "בץיבונוסמס , םילשוריפשת

השמ52361. ינפ  רוא  ןרק  לאומשסרטנוק  השמ  "פןייד , קרבשת ינב 

ןילפת52362. רשק  רזעלאסרטנוק  "זלזירב , םילשוריכשת

"ח52363. משת ולסכ  קחציסרטנוק ר"ח  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "דמשת מח

הנוי52364. םייח  היקזחיסרטנוק ר ' ןב  הנוי  םייח  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "זעשוהי  בובל Lvovסקת

"ר>52365. ופד  > הנוי םייח  היקזחיסרטנוק ר ' ןב  הנוי  םייח  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "ג,עשוהי  פת ], ץינסעי

"ח>52366. ודהמ  > הנוי םייח  היקזחיסרטנוק ר ' ןב  הנוי  םייח  םימואת , - לקנרפ
לבייפ "טעשוהי  דווקילנשת



הילע52367. ינב  יתיאר  "ןסרטנוק  רה ללוכמ  "חםידעו  תיליעעשת ןיעידומ 

לארשי52368. ינב  שאר  "דבלסרבסרטנוק  "דשח מח

רבד52369. שאר  דודסרטנוק  "אללה , "דפשת מח

הנשה52370. שאר  לאומשסרטנוק  "עדוד , הלופעשת

תבשב52371. לחש  הנשה  שאר  ךורבסרטנוק  רקבסיו ,

ןושארו52372. שאר  םולשסרטנוק  ןתנ  "פןמדייז , קרבשת ינב 

שדוח52373. שאר  בקעיסרטנוק  לאלצב  ןב  הירש  "דיקצילבד , קרבעשת ינב 

הנפ52374. שאר  "סרטנוק  םהרבא ראב   " םינאלס ידיסחד  "וץבוק  סשת

יתחמש52375. שאר  בילסרטנוק  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "טןמ , עשת

םיכאלמכ52376. םינושאר  םשסרטנוק  "דםוליעב  קרבסשת ינב 

םיכרכ52377.  6 םימשב -  ישאר  קחציסרטנוק  לאכימ  ןב  רשא  "עריאמ , תיליעשת ןיעידומ 

ירוכב52378. תישאר  יבצסרטנוק  "וןמטוג , קרבמשת ינב 

ךנגד52379. תישאר  רשאסרטנוק  ןב  והיעשי  "טיקסנילרק , קרבכשת ינב 

תוצורח52380. ןיליפת  המכח -  תישאר  ףסויסרטנוק  םייח  'ל , גרבא

תובשחמ52381. תובר  םשסרטנוק  "הםוליעב  עשת

רפוס52382. םתחה  םשב  לקעז  יבר  לקעזסרטנוק  קלופ , לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
"ל "גגס ןפרווטנאסשת

םירבד52383. תיבר  םימחרסרטנוק  "טחילמלא , קרבסשת ינב 

א52384. תפרצ -  ינבר  השמסרטנוק  םהרבא  טוהרגניפ ,

ןגד52385. בור  רשאסרטנוק  ןב  ישי  "דןגד , םילשוריעשת

םיכרכ52386.  5 הלילב -  ינור  אביקעסרטנוק  "ורטסיק , םילשוריעשת

"ל52387. זח תורוקמב  האופרו  אפור  סרטנוק 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןתנ ןב  םלושמ  טרה , לארשי -  בקעי 
עטנ

"ע קרבשת ינב 

ןאצה52388. םע  האב  לחר  והילאסרטנוק  ןב  עשוהי  לואש , "באבא  קרבעשת ינב 

ועקת52389. רמא  אנמחר  השמסרטנוק  בקעי  "היולה , "דעשת מח

ועקת52390. רמא  אנמחר  יולהסרטנוק  לאכימ  ןב  השמ  בקעי  "הןמטלא , "דעשת מח

יעב52391. אביל  אנמחר  בוטסרטנוק  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "דאפיל  שח

יעב52392. אביל  אנמחר  המלשסרטנוק  "פרלימ , שת

בל52393. ישחר  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ52394.  2 בבל -  ישחר  לואשסרטנוק  םייח  "הןאמפיוק , דהסטייגמשת

בבל ח"ב52395. ישחר  לואשסרטנוק  םייח  "הןאמפיוק , דהסטייגמשת

בוט52396. "ח  יר והילאסרטנוק  ןב  םייח  "טףסוי  סשת

ריעה52397. עוביר  לאיחיסרטנוק  ףסוי  ןב  םחנמ  "חשקרפ , קרבעשת ינב 

םירבד52398. תיביר  םשסרטנוק  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

קחצי52399. תניר  קחציסרטנוק  "דינפסא , "דשח מח

לאומש52400. תניר  יבצסרטנוק  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "בטונג , קרבסשת ינב 

םיחספ52401. ב"מ , םייח -  תחמש  אתיירואד , אחתיר  אתיירואדסרטנוק  אחתיר  "אתרובח  פשת

שא52402. בכר  רמתיאסרטנוק  "טשמש , תיליעעשת ןיעידומ 

בהז52403. ינומר  םירפאסרטנוק  השמ  "זקידניא , "דעשת מח



תלכת52404. ינומר  םירפאסרטנוק  השמ  "זקידניא , םילשוריעשת

העושיו52405. הנר  יסנומסרטנוק  ץינ  ' זיו "ותבישי  משת

יחמשו52406. ינר  יולרעסרטנוק  "חתיב  םילשורינשת

לט52407. יסיסר  לאומשסרטנוק  "וקילג , קרב Bene Berakעשת ינב 

הפ52408. ןסר  םשסרטנוק  "דםוליעב  מח

אפראו52409. ינאפר ה ' קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

דציכ52410. הבשחמה  תאופר  םשסרטנוק  "עםוליעב  קרבשת ינב 

םיכרכ52411.  2 הבהא -  ףוצר  לאיחיסרטנוק  דוד  "ארקינפייל , םילשוריעשת

םיכרכ52412.  2 שש -  תמקר  ןנחויסרטנוק  ןב  קחצי  "דןמליס , קרבעשת ינב 

ותטישל52413. "י  בשר המלשסרטנוק  יכדרמ  "דרעקא , תיליעשח רתיב 

ותטישל52414. "י  בשר םשסרטנוק  םוליעב 

תבשה52415. תויושר  לעוונזסרטנוק  לאומש  יכדרמ  "חרזניל , םילשוריסשת

םירשי52416. תליסמב  תומישר  בקעיסרטנוק  ןב  ןועמש  סחנפ  "אץרפ , םילשוריעשת

ןישודיקב52417. תומישר  םירפאסרטנוק  ןב  השמ  המלש  "אךלוו , קרבפשת ינב 

שדוק52418. ימשר  ידרחהסרטנוק  "חהנחמה  םילשוריעשת

תראפת52419. )סרטנוק ש"ם  יולרע  ) בוט םש  לעב  שרדמ  "טתיב  םילשוריסשת

החנמ52420. ואש  תונברקהסרטנוק  תרות  "טןוכמ  קרבעשת ינב 

הבותכ52421. ןינעב  הבושתו  הלאש  םהרבאסרטנוק  "חטרופפר , ןודנולישת

"ם52422. תס תוכלהב  תולאש  "םסרטנוק  תס תרמשמ  "דןוכמ  קרבשח ינב 

טעמ52423. שדקמ  רפסה  לע  תובושתו  תולאש  םהרבאסרטנוק  יבצ  ןב  לאינד  "בדניק , םילשוריעשת

"ט52424. ויבו תבשב  תדלויל  תויוצמ  תולאש  קחציסרטנוק  "טדאוס , "דעשת מח

תבשה52425. תווצמ  םייח -  תלאש  םהרבאסרטנוק  ןב  םייח  והילא  "אךובנרטש , םילשוריעשת

םייח52426. תיראש  היעשיסרטנוק  ןב  םייח  "וסיורק , קרבסשת ינב 

קחצי52427. תיראש  קיזייאסרטנוק  קחצי  "דסאה , תיליעשח ןיעידומ 

אתתעמש52428. בש  חמצסרטנוק  לאננח  םילשוריזעשתןהכ ,

תועובש52429. ףסויסרטנוק  תרופ  תבישי  "גינבר  םילשוריסשת

"ב52430. ישת תועובש  לאויסרטנוק  םייח  ןב  קחצי  "ברנטוה , ישת

םיניידה52431. תעובש  םירפאסרטנוק  ןב  השמ  המלש  "אךלוו , קרבפשת ינב 

םיכרכ52432.  2 הירא -  תובש  ןרהאסרטנוק  לאקזחי  ןב  ביל  הירא  "דבוש , "דשח מח

א52433. בקעי -  תובש  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "חןוזבקעי , תיליענשת ןיעידומ 

בקעי52434. תובש  בקעיסרטנוק  "גןמטוג , קרבסשת ינב 

םליע52435. תובש  ישסרטנוק  "בםליע , דולפשת

האדוהו52436. חבש  רנבאסרטנוק  ןב  לאקזחי  ןוני  "בןהכ , םילשוריעשת

ןרהא52437. לש  וחבש  "דץבוקסרטנוק  מח

רשא52438. טבש  ריאמסרטנוק  רשא  "טןמלוש , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ52439.  16 הדוהימ -  טבש  קחציסרטנוק  ןב  הדוהי  "דץינמק , קרבעשת ינב 

םידעומה52440. יביבש  השמסרטנוק  םייח  כ"ץ 

תישארב52441. אשמ -  יביבש  לאומשסרטנוק  יכדרמ  "בןייטשלדא , קרבפשת ינב 

עובקה52442. יליבש  לאכימסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 



עיקרה52443. יליבש  דודסרטנוק  םהרבא , "עןב  תפצשת

בקעי52444. תתיבש  ףסויסרטנוק  ןב  בקעי  "פרואצק , "דשת מח

ךיתללה52445. םויב  עבש  לארשיסרטנוק  בקעי  "חגרברבליז , םילשוריסשת

תוכרב52446. עבש  ןהכהסרטנוק  המלש  ןסינ  "אןלפק , םילשוריסשת

תוכרב52447. עבש  השמסרטנוק  ןועמש  המלש , "אןב  קרבעשת ינב 

תופקה52448. עבש  םילשוריסרטנוק  םולשה  "דתבישי  םילשורישח

חנ52449. ינב  תווצמ  עבש  רזעלאסרטנוק  "זשירכז , קרבסשת ינב 

םיכרכ52450.  2 תוכרב -  יניינעב  תוקיפס  עבש  השמסרטנוק  ןועמש  המלש , "זןב  קרבסשת ינב 

הרותל52451. םינפ  םיעבש  יבצסרטנוק  ףסוי  "היקסנישוד , םילשורינשת

םיכרכ52452.  2 ודובכל -  ונארבש  םשסרטנוק  "אםוליעב  םילשוריפשת

םיחא52453. תבש  והילאסרטנוק  "גקנומ , קרבעשת ינב 

םיחא52454. תבש  וניתוברסרטנוק  ירבדמ  "זטוקיל  משת

דעומו52455. תבש  היראסרטנוק  הדוהי  ןב  ןד  םחנמ  "אסלזיימ , םילשוריפשת

.52456' הל תבש  ףסויסרטנוק  ןב  השמ  קחצי  "ארגנלרא , דודשאעשת

הרותל52457. הילעו  הנותחה  ינפל  תבש  םהרבאסרטנוק  ןב  המלש  "טןמ , םילשורינשת

אתכלמ52458. תבש  םוחנתסרטנוק  ןב  יכדרמ  "עףוהשיפ , קרבשת ינב 

ימ52459. לש  תבש  ףסאסרטנוק  םולש , רב  לאגיי -  "חידוהי , "דסשת מח

תיבב ה'52460. יתבש  ?סרטנוק  הנוי ןב  יבצ  יכדרמ  "וענסאס , לשת

םיכרכ52461.  2 ןיבי -  ימ  תואיגש  לארשיסרטנוק  "טדנאר , קרבסשת ינב 

תאטח52462. ימ  סוביכ  סבוכ -  הדש  לארשיסרטנוק  בקעי  "דןמפוה , תיליעשח ןיעידומ 

ונועמב52463. החמשהש  אזלעבסרטנוק  הרות -  לידגי  "גתרבח  םילשורינשת

ונועמב52464. החמשהש  לאומשסרטנוק  ןב  לדנמ  םחנמ  "חדרובסיו , םילשוריעשת

ונועמב52465. החמשהש  דודסרטנוק  "האדרב , עשת

.52466 - "ב נשמ רוציקו  םינידה  תורוקמ  םע  "ע  וש סרטנוק 
םירופ לאלצבתוכלה  ןב  רואמ  "דתראפת , םילשוריעשת

םירשי52467. "ת  וש םייחסרטנוק  "גהקבט , דעלאעשת

םיכרכ52468.  7 רזעילא -  תרזע  "ת  וש באזסרטנוק  םוחנ  ןב  רזעילא  "זץיברק , קרבעשת ינב 

ןיטיג פ"א52469. ןינעכ -  לאוש  דודסרטנוק  "וזורהש , קרב Bene Berakנשת ינב 

ןישרודו52470. ןילאוש  ןמחנסרטנוק  "טםלהליו , הטוסינימנשת

בושא52471. בוש  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

בושא52472. בוש  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

לארשי52473. הבוש  דודסרטנוק  לארשי  "ארנוויינ , עשת

םיכרכ52474.  2 לארשי -  הבוש  ץינסרטנוק  ' זיו "גתבישי  קרבלשת ינב 

םינב52475. ובוש  ךורבסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"בסחניפ קרויסשת וינ   New York

םיבבוש52476. םינב  ובוש  יכדרמסרטנוק  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "אבהוא  םילשוריעשת

ובישהו52477. ובוש  "הגרבנירגסרטנוק  תילעעשת ןיעדומ 

ידוקפ52478. להקיו , אשת , יכ  תוחמש -  עבוש  ןרהאסרטנוק  "דןיזיירד , לואירטנומשח

רכשנו52479. רכוש  םלושמסרטנוק  םייח  "זרדיו , קרבעשת ינב 

בלחב52480. רשב  הכלהכ -  ךורע  ןחלוש  יבצסרטנוק  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "גליוו , קרבעשת ינב 



הציבו52481. לצב  םוש  םולשסרטנוק  ןתנ  "זןמדייז , קרבעשת ינב 

הנועכ52482. עמוש  םשסרטנוק  "זםוליעב  קרב Bene Berakנשת ינב 

הרהט52483. רמוש  ןהכהסרטנוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  "זץיבוניבר , קרבסשת ינב 

טפשמ52484. ירמוש  בלסרבמסרטנוק  החמש , ןב  "דןמחנ  "דצרת מח

תוכלה52485. הנוש  הדוהיסרטנוק  ןב  לאומש  "עןהכ , םילשורישת

ברה52486. תוכלה  הנוש  אשוזסרטנוק  והיעשי  "דםלהליו , שח

ךל52487. ןתת  םיטפוש  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

חישמ52488. לש  רפוש  "עסרטנוק  יז םלוסה  לעב  לש  ותרותמ  "מתודוסי  קרבשח ינב 

ארטשד52489. ארפוש  והילאסרטנוק  דוד  "דגרבניו , "דשח מח

ףסויד52490. הירפוש  )סרטנוק  וילע  ) םייח ףסוי  "דחוור , םילשוריעשת

םירופ52491. ןשוש  דודסרטנוק  "גזיוהיינ , דווקילעשת

םיקמעה52492. תנשוש  ןייטשרבליזסרטנוק  הנשוש  תינברה  "טרכזל  קרבנשת ינב 

םיקמעה52493. תנשוש  "גץבוקסרטנוק  דהסטייגמשת

בקעי52494. תנשוש  רזעלאסרטנוק  "טגאבס , םילשוריעשת

םיכרכ52495.  2 בקעי -  תנשוש  םהרבאסרטנוק  ןב  יכדרמ  בקעי  "סטרופפר , םילשורישת

שטיוואבויל52496. תטיחש  יכדרמסרטנוק  "דיקצירטסיב , "דשח מח

םיאנתה52497. רטש  והילאסרטנוק  ןב  ןתיא  "הןהכ , "דעשת מח

חספ52498. םידעומל -  יש  ןבסרטנוק  ריאמ  לאיחי  והיעשי  רכוארג ,
דוד "בדדוע  םילשוריעשת

ןישודיק52499. ארומל -  יש  יבצסרטנוק  ןב  עשוהי  המלש  "טןוארב , רפסנשת תירק 

חספה52500. "ח  יש קחציסרטנוק  םייח  "אץריוש , קרבעשת ינב 

.52501< רוגשה יוטיב   > אנשילד ארגיש  םהרבאסרטנוק  "דסלעזיימ , לואירטנומשח

ןוירפא52502. חיש  יולהסרטנוק  לאומש  ןב  הדוהי  יבצ  "השיש , קרבעשת ינב 

רבדמב א52503. השרפה -  חיש  קחציסרטנוק  םייח  "בץריוש , "דעשת מח

ףסוי52504. חיש  ןימינבסרטנוק  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

בקעי52505. חיש  רזעילאסרטנוק  בקעי  "דרקב , תיליעשח ןיעידומ 

ןישודיק52506. לארשי -  חיש  ןתנסרטנוק  ןב  םייח  לארשי  ןלפק ,

ןתיא52507. תבהא  השמ -  חיש  םהרבאסרטנוק  סקאל , השמ -  "דץיוואוויפ , מח

תבש52508. חיש  בקעיסרטנוק  לאיחי  "דסנג , םילשורישח

םיתפש52509. חיש  יולהסרטנוק  השמ  ןב  רזעילא  "וקרוט , םילשורימשת

שדוק52510. יפרש  חיש  והילאסרטנוק  לארשי  "דבורטניוו , קרבשח ינב 

תוחיש52511. תוחישסרטנוק  "עסרטנוק  דודשאשת

שדוק52512. תוחיש  ןרהאסרטנוק  "הבולרפ , םילשורינשת

םיכרכ52513.  4 םינמזה -  ןיב  תחיש  "דרנידסרטנוק  קרבעשת ינב 

םידליה52514. תחיש  היננחסרטנוק  "הלגסה , ;עשת םיקפוא

תובא52515. ידבע  תחיש  המלשסרטנוק  יכדרמ  "זרעקא , תיליעעשת רתיב 

םידימלת52516. תחיש  ןייטשנוולסרטנוק  לאקזחי  יבר  לש  "דורכזל  לשת

"ז52517. הזב הטימש  ןינעב  םינושארה  תוטיש  םשסרטנוק  "עםוליעב  שמששת תיב 

הוצמ52518. ירייש  לאומשסרטנוק  ןב  השמ  "דםיובלפא , "דשח מח



םימכח52519. שומיש  לארשיסרטנוק  רנ  תבישי  "טץבוק  רומיטלובסשת

הארוה52520. ןוניש  הדוהיסרטנוק  לאומש  "אןומולס  דעלאעשת

םירועישה52521. רועיש  רזעילאסרטנוק  "דלוה , קרבעשת ינב 

באב52522. העשת  הדגא -  ירועיש  ןהכהסרטנוק  םייח  "חקוק , םילשוריעשת

ךשנ52523. והזיא  ירועיש  לכימסרטנוק  לאיחי  "דיקסבורטימיזד , םילשורישח

אעיצמ52524. אבב  ירועיש  יולהסרטנוק  םולש  ןב  בד  קחצי  "גרטכש , םילשוריעשת

תורטש52525. "ד -  ברגה ירועיש  דודסרטנוק  ןב  בוד  ךורב  "דיקסרבופ , קרבשח ינב 

ארתב52526. אבב  שיר  "א -  שרגה ירועיש  לאומשסרטנוק  "חילאירא , םילשוריעשת

ןטק52527. תילט  ירועיש  יבצסרטנוק  בקעי  "טןייטשדלוג , "דעשת מח

תוכמ52528. ירועיש  יולהסרטנוק  םולש  ןב  בד  קחצי  "גרטכש , םילשוריעשת

ןירדהנס52529. ירועיש  יולהסרטנוק  םולש  ןב  בד  קחצי  "גרטכש , םילשוריעשת

ב"מ פ"א52530. ןועמש -  ירועיש ר ' ןועמשסרטנוק  "זתאיז , "דעשת מח

"א52531. טילש ןתיא  באז  השמ  יבר  ירועיש  באזסרטנוק  השמ  "חןתיא , קרבעשת ינב 

תיבר52532. ירועיש  השמסרטנוק  תרות  "טללוכ  קרבעשת ינב 

ןישודיק פ"ק52533. הבישיה -  שאר  ונבר  ירועיש  לאינדסרטנוק  "פןוספלוו , םילשורישת

ןיטיג52534. אמק , אבב  םירועיש -  קחציסרטנוק  ראב  "טתבישי  חרפתסשת

אמק52535. אבב  םירועיש -  דודסרטנוק  ןב  בוד  ךורב  "זיקסרבופ , קרבנשת ינב 

ב"ב52536. םירועיש -  ןתנסרטנוק  ןב  םהרבא  "דםילאס , םילשוריעשת

ןיזרחוא52537. םיינש  םירועיש -  רכשיסרטנוק  ןב  לאפר  "ארטרהנייטש , קרבפשת ינב 

םיכרכ52538.  6 םירועיש -  באזסרטנוק  ןימינב  ןב  ןהכה  רשא  "עשטיוד , קרבשת ינב 

םיכרכ52539.  3 םירועיש -  הפיחסרטנוק  רוג  הלודג  "ההבישי  הפיחנשת

םיכרכ52540.  2 םירועיש -  הדוהיסרטנוק  ןמפר , םהרבא -  גרובזניג ,
( ךרוע "ט( "דעשת מח

דציכ52541. תובא , העברא   - ) אמק אבבב  םירועיש  סרטנוק 
( הבורמ םהרבאלגרה , ןב  בקעי  "גןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

.52542( אמק טג  איבמה   ) ןיטיגב םירועיש  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "בןוזבקעי , תיליעעשת ןיעדומ 

.52543( חלושה טגה , לכ   ) ןיטיגב םירועיש  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "בןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

הרהט52544. תוכלהב  םירועיש  ךונחסרטנוק  "הקבלא , םילשוריעשת

ןרהא52545. תיב  םירועיש  דודסרטנוק  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "בןיקלאוו , םילשורילשת

אמק52546. אבב  תכסמב  םירועיש  ףסויסרטנוק  "פגרבניו , קרבשת ינב 

ןישודיק52547. תכסמב  םירועיש  ףסויסרטנוק  "טגרבניו , קרבעשת ינב 

.52548( ןיפרשנה ררוס , ןב   ) ןירדהנסב םירועיש  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "בןוזבקעי , תיליעעשת ןיעידומ 

"מ52549. ורת יניינעב  םירועיש  השמסרטנוק  תרות  "טללוכ  קרבעשת ינב 

הרומו52550. ררוס  ןב  קרפב  םירועיש  הדוהיסרטנוק  יבצ  ןב  בקעי  "זןייטשלדא , ןורשהלשת תמר 

אמק52551. אבב  תכסמ  לע  םירועיש  יכדרמסרטנוק  "מאדיורב , השמשת חמשי 

תוררועתה52552. ירבדו  הצילמו  ריש  יתבשסרטנוק  ןב  והילא  "זרגרבנייוו , םילשורינשת

הדותו52553. ריש  ריאמסרטנוק  לארשי  "דרנימוה , "דשח מח

תבשה52554. םויל  ריש  ןהכהסרטנוק  ןועמש  רלקס ,

השמל52555. ריש  םייחסרטנוק  ןב  והילא  "אןופלח , ןוליאפשת ףונ 

םיכרכ52556.  2 השדח -  הריש  קחציסרטנוק  לאירוא  "גלארה , םילשוריעשת



םיה52557. לע  הריש  ןבסרטנוק  רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "ועשוהי  םילשוריסשת

ךלמל52558. וריש  ירדאסרטנוק  "זתחפשמ  עשת

"ם52559. במרל םיקרפ  הנומש  לע  הרובד  תריש  רשאסרטנוק  ןועמש  ןב  קחצי  םהרבא  "דןהאק , םילשוריסשת

דוד52560. תריש  דודסרטנוק  "דהידבוע , הירבטעשת

דוד52561. תריש  )סרטנוק  וילע  ) דוד "ברטומלרפ , פשת

הרות52562. רפס  יניינעב  דוד  תריש  ינרותסרטנוק  "דץבוק  םילשוריסשת

ידוד52563. תריש  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

ןפגה52564. תריש  רואיב  םע  וניזאה  תריש  םחנמסרטנוק  "ושילאק , קרבעשת ינב 

םיה52565. תריש  יבצסרטנוק  ןב  השמ  הדוהי  "בןמרביל , הלופעפשת

םיכרכ52566.  7 םיה -  תריש  בקעיסרטנוק  ללה  "זךבצרמ , ןימינבעשת די 

יולה52567. תריש  יולהסרטנוק  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  רגניזלוש ,
םחנמ לביטש , קרב - ינב 

הכונח52568. םידעומה -  תריש  השמסרטנוק  רזיורק ,

םיכרכ52569.  2 הדוהי -  תריש  םהרבאסרטנוק  ןב  בקעי  "זןוזבקעי , רפססשת תירק 

ןוני52570. תריש  רזעילאסרטנוק  לאקזחי  "דםלעומ , "דשח מח

םירמ52571. תריש  דודסרטנוק  ירוא  ןב  יכדרמ  ךורב  "דהפמק , קרבשח ינב 

לאומש52572. תריש  לאומשסרטנוק  ארזע ,

הליל52573. תחכש  יכדרמסרטנוק  השמ  "פזיוהנירג , רפסשת תירק 

בוט52574. ןכש  לאומשסרטנוק  "חלבוס , "דעשת מח

תוכוס52575. ךתלועפל -  רכש  ןושרגסרטנוק  "גןייטשלדא , קרבסשת ינב 

הכרב52576. לש  ףסויסרטנוק  רגרבנייטש  "ותוחפשמ  םילשוריסשת

"י52577. אב תידרחה  לארשי  תדע  לש  לארשיסרטנוק  ץראב  תידרחה  לארשי  "זתדע  םילשוריפרת

.52578' וכ לארשי  ללכמ  אצת  אלש  לאומשסרטנוק  "טץנאיאז , םילשוריסשת

םיכרכ52579.  3 הרותה -  תבהלש  היננחסרטנוק  ןב  ןמלז  המלש  ןיול ,

תבהלש י"ה52580. לאירואסרטנוק  "פבומיסקמ , קרבשת ינב 

הי52581. תבהלש  תמאסרטנוק  תבהא  "פןוכמ  קרבשת ינב 

ךלהא52582. םולש  םולשסרטנוק  "בןמדירפ , קרבמשת ינב 

םיכרכ52583.  2 תיב -  םולש  לאומשסרטנוק  םהרבא  "חטעיקוב , "דעשת בח רפכ 

לארשי52584. םולש  ןויצסרטנוק  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "חוואקאר , קרבנשת ינב 

לארשי52585. לע  םולש  אגרשסרטנוק  לאקזחי  ןב  םהרבא  "הדלפנייוו , משת

ןיטיג52586. תובותכ , ךרוע -  ןחלש  השמסרטנוק  ןב  םהרבא  "חיחמק , םילשוריעשת

תירקיעו52587. תישפנ  תוחילש  ךוניחסרטנוק  ינינעל  "זזכרמה  סשת

קדצו52588. המלש  קודצסרטנוק  המלש  "טלטנזור , קרבעשת ינב 

ןמזה52589. ימלש  לאכימסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  "טןמפוק , קרבעשת ינב 

הגיגח52590. ימלש  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "נןוסרואינש , "דשת בח רפכ 

םייח52591. ימלש  םייחסרטנוק  "חןילמ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ52592.  2 ףסוי -  ימלש  םהרבאסרטנוק  ןב  ףסוי  "גקילג , "דעשת מח

םיכרכ52593.  3 השמ -  ימלש  םהרבאסרטנוק  ןב  השמ  "עתובש , וקיסקמשת

רוביצ52594. ימלש  ןהכהסרטנוק  קחצי  "חליווט , םילשוריסשת



החמש52595. ימלש  החמשסרטנוק  ןמלוא  ןמלז -  המלש  "וןמלוא , קרבעשת ינב 

ערוז52596. הנשמ , םחל  ןמה , תדירי  הדות -  ימלש  סרטנוק 
ןויצתבשב ןב  םולש  "זןמלפ , קרבמשת ינב 

"ו52597. עשת ןויצמ -  םימלש  ןויצסרטנוק  ןב  םולש  "וןמלפ , קרבעשת ינב 

אתכסמה52598. ןכות  םע  ארמגה  םש  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ52599.  3 בותכ -  םש  םינורחאוסרטנוק  םינושאר  תובושת  "זטקל  םילשוריסשת

לואש52600. םש  היסרטנוק  - ןנח לואש  "אןינקאו , םילשוריעשת

ןושש52601. םש  ןורכזסרטנוק  "ארפס  םילשוריפשת

אינתה52602. רפסמ  םיקרפ  הנומש  לאקזחיסרטנוק  "זרפוס , םילשוריעשת

תובושת52603. הנומש  השמסרטנוק  ןב  אביקע  "מרגיא , ןודנולדשת

א-ג52604. םימיה -  תנומש  ןנחלאסרטנוק  לאפר  "אץיבוניבר , "דפשת מח

ץראב52605. תומש  םחנמסרטנוק  "אתאיג , םילשוריעשת

שפנ52606. חמש  ןחסרטנוק  "בןולדפ , קרבפשת ינב 

חמשת52607. חמש  "מסרטנוק  "ושח "דעשת מח

חמשת52608. חמש  םייחסרטנוק  ןב  והילא  "פןופלח , ןולייאשת ףונ 

שיאל52609. החמש  לאפרסרטנוק  "ההיאדה , םילשוריעשת

שיאל52610. החמש  והיעשיסרטנוק  םהרבא  ןב  קחצי  יול  "פיודנל  קרבשת ינב 

תיב52611. םולש  ינינעב  והילא  תחמש  והילאסרטנוק  ןב  ןהכה  החמש  "חשטיוד , קרבסשת ינב 

רזעילא52612. תחמש  גילזסרטנוק  רשא  ןב  רזעילא  "חןמדירפ , רפסעשת תירק 

דוד52613. תחמש  יולהסרטנוק  בקעי  לאכימ  ןושרג , "זןב  םילשורינשת

דוד52614. תחמש  והילאסרטנוק  דוד  "חגרבניו , םילשוריסשת

שיפסיו52615. "ש  יא לש  הוצמ  רבה  תחמש  והיעשיסרטנוק  םהרבא  "טשיפסיוו , קרבסשת ינב 

םיכרכ52616.  2 בלה -  תחמש  קחציסרטנוק  דוד  "טיאכז , םילשוריסשת

ןתנוי52617. תחמש  בקעיסרטנוק  ןתנוי  "דןהכ , "דשח מח

בל52618. תחמש  ףסויסרטנוק  והירמש  ןב  המלש  יקסביינק ,
"עםייח קרבשת ינב 

וביל52619. תחמש  החמשסרטנוק  "דיקסרבופ , "דשח מח

םחנמ52620. תחמש  דודסרטנוק  ירוא  ןב  לארשי  בקעי  "דהפמק , קרבשח ינב 

יכדרמ52621. תחמש  ןהכהסרטנוק  ןנחלא  ןב  לאילמג  ץיבוניבר ,

שדוק52622. תבשל  תורימז  רדסו  השמ  תחמש  השמסרטנוק  "דןיילק , הפיחשח

םולש52623. תחמש  ףסויסרטנוק  לאפר  ןב  םולש  "דסקו , "דסשת שח

םולש52624. תחמש  אדויסרטנוק  םולש  "חסארג , לשת

א52625. םולש -  תחמש  הדוהיסרטנוק  םולש  "חסורג , לשת

לאומש52626. תחמש  םנובסרטנוק  החמש  "דןורש , "דשח מח

םיכרכ52627.  3 התווצמכ -  הטימש  םשסרטנוק  "דםוליעב  שמששח תיב 

לובזורפו52628. םיפסכ  תטימש  ןולקשאסרטנוק  הרות  ינב  "הדוגיא  ןולקשאעשת

םירובד52629. תרימש  קחציסרטנוק  לארשי  "דגרבסגינוה , "דשח מח

םיכרכ52630.  2 תירבה -  תרימש  יטקולמסרטנוק   ) בלסרבמ החמש  ןב  ןמחנ 
( "דויבתכמ "דשח מח

ןושלה52631. תרימש  דווקיילסרטנוק  "דץבוק -  דווקילשח



םיכרכ52632.  3 ןושלה -  תרימש  ןושלהסרטנוק  תרימש  ללוכ  "דץבוק -  םילשורישח

רוסאה52633. רבדל  סיסב  תבשה -  תרימש  יכדרמסרטנוק  "גבוגרוג , תיליעעשת ןיעידומ 

התכלהכ52634. תיעיבש  תרימש  םייחסרטנוק  דוד  "אשולש , הינתנסשת

רומה52635. ןמש  םשסרטנוק  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

רואמל52636. ןמש  שריהסרטנוק  יבצ  "גשילזיימ , כשת

םירפא52637. עמש  לשיפסרטנוק  םירפא  "בץיבוקשרה , סשת

ט52638. לארשי -  עמש  ןועמשסרטנוק  השמ  ןב  לארשי  "אץילרג , םילשוריעשת

המלש52639. עמש  יולהסרטנוק  לאומש  ןב  המלש  "הדלהור , ביבא Tel Avivשת לת 

אתעיצמד52640. אתעמש  קחציסרטנוק  תחנמ  "דתבישי  "דשח מח

אקיפס52641. קפסד  אתעמש  המלשסרטנוק  םוחנ  "טןיקסורפ , "דסשת מח

הליזגד52642. אתתעמש  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

הליזגד52643. אתתעמש  לאיכלמסרטנוק  "דלדנמ , םילשוריעשת

הקזחד52644. אתתעמש  םשסרטנוק  "בםוליעב  "דפשת מח

הכונחד52645. אתתעמש  םשסרטנוק  "בםוליעב  "דפשת מח

תוכמו52646. תובותכד  אתתעמש  ישיסרטנוק  "חונדילוט , םילשוריעשת

הליגמד52647. אתתעמש  לאומשסרטנוק  ןב  בקעי  יכדרמ  "דריאמ , קרבעשת ינב 

םיכרכ52648.  2 קזחומד -  אתתעמש  םשסרטנוק  "אםוליעב  "דפשת מח

הזוזמד52649. אתתעמש  םייחסרטנוק  םהרבא  "דןייטשנזייא , "דשח מח

יחור52650. הרמש  קחציסרטנוק  "בשודק , םילשוריעשת

םיכרכ52651.  2 ןוני -  שמש  הילאסרטנוק  ףסוי  ןוני  "וןסינ , םילשוריעשת

הקדצ52652. שמש  דודסרטנוק  ןב  השמ  "והשובח , םילשוריעשת

םייח52653. תונש  השמסרטנוק  ןב  בקעי  "חללה , םילשורינשת

םיבתכמ52654. ינש  בודסרטנוק  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"מרב שת

ןיליבש52655. ינש  לאפרסרטנוק  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

שדק52656. ירש  ינש  באזסרטנוק  לאכימ  ןב  קחצי  טטשרבלה ,
"זןהכה קרבלשת ינב 

הנש52657. םישימח  לבויה -  תנש  קחציסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

רוביעה52658. תנש  ןועמשסרטנוק  רזעילא  "היטשקע , "דסשת מח

עבשה52659. תנש  לאומשסרטנוק  םהרבא  תראפת  "הללוכ  םילשוריעשת

עבשה52660. תנש  ןרואסרטנוק  "היחרזמ , "דעשת מח

עבשה52661. תנש  םוחנתסרטנוק  לאפר  "בהפי , םילשוריפשת

הטימשה52662. תנש  םעוניבאסרטנוק  לאונמע  "דןגרפיא , באזעשת תעבג 

תבשב52663. םימ  ינועש  ףסויסרטנוק  לאומש  "דגרבציטש , שמששח תיב 

ב"ק52664. הרות -  ירועש  ,סרטנוק  םלהליו ןושמש -  ןייטשרומרמ ,
"דלאפר "דשח מח

חלתשמה52665. ריעש  עשוהיסרטנוק  ןב  קחצי  ףסוי  רביירש , רפוס 
"חדוד םילשוריעשת

םיבר52666. תב  רעש  ףסויסרטנוק  "דרצנימ , קרבסשת ינב 

הניחבה52667. רעש  יבצסרטנוק  םהרבא  "דתילגרמ , לאימרכשח



םימה52668. רעש  םייחסרטנוק  "ואתוכז , קרבעשת ינב 

"ן52669. ונה רעש  םחנמסרטנוק  עשוהי  "טןייטשולב , דרעעשת

תולפתה52670. רעש  תולפתהסרטנוק  רעש  "דסרטנוק  "דשח מח

ףסוי52671. רעש  ןימינבסרטנוק  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

האנוא52672. ירעש  קחציסרטנוק  םייח  ןב  אנכש  םולש  ןהאז ,
"דבקעי "דשח מח

םידעו52673. ץבוק  הרוא  ירעש  רודגיבאסרטנוק  "ארלימ , סשת

תורוכב52674. ירעש  ףסויסרטנוק  ןב  לארה  "טןינקו , עשת

החלצהה52675. ירעש  םשסרטנוק  "חםוליעב  "דעשת מח

ןחה52676. ירעש  לאנתנסרטנוק  לט  "דןהכ , "דשח מח

רצחה52677. ירעש  לאומשסרטנוק  ןב  המלש  ףסוי  ןוזבקעי ,
"טםחנמ קרבסשת ינב 

םילוליה52678. ירעש  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דעשת מח

הבישיה52679. ירעש  קחציסרטנוק  תחנמ  "טתבישי  קרבסשת ינב 

ךלמה52680. ירעש  ןושרגסרטנוק  בקעי  "פטקידנב , םילשורישת

הקזח52681. ירעש  בקעיסרטנוק  ןב  והילא  "דיגרמא , "דשח מח

םייח52682. ירעש  ןרהאסרטנוק  ףסוי  "גדיור , רטסצנמסשת

הרהט52683. ירעש  ריאמסרטנוק  םהרבא  "הסלירמ , שמשסשת תיב 

הבוט52684. ירעש  לאומשסרטנוק  "דשטייד , תיליעשח תיב 

םיכרכ52685.  31 ףסוי -  ירעש  ןימינבסרטנוק  םייח  ןב  ףסוי  "פלובטיבא , שת

תודוסי52686. ירעש  דודסרטנוק  ןב  הדוהי  "פטובחוב , תיליעשת רתיב 

תובותכ52687. ירעש  ףסויסרטנוק  ןב  לארה  "פןינקו , שת

דומיל52688. ירעש  ןנחויסרטנוק  "עתיסמית , דולשת

םיכרכ52689.  2 דעומ -  ירעש  םשסרטנוק  "פםוליעב  "דשת מח

הרש52690. להא  המחנ  ירעש  םחנמסרטנוק  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  רגרבמל ,
בובל "גלדנמ  משת

םיכרכ52691.  6 תויגוס -  ירעש  קחציסרטנוק  ןב  לאכימ  'ר , "דגנפא "דשח מח

ארזע52692. ירעש  ארזעסרטנוק  "חהייטע , םילשורינשת

םיכרכ52693.  2 ןויע -  ירעש  ריאמסרטנוק  "אץיבלוש , םילשוריעשת

הסנרפ52694. ירעש  לחנהסרטנוק  יפולא  "טןוכמ  שמשעשת תיב 

הטוס52695. יבצ -  ירעש  יבצסרטנוק  םחנמ  "גרטור , תיליעעשת ןיעידומ 

קדצ52696. ירעש  "וץבוקסרטנוק  "דסשת מח

םיכרכ52697.  2 קדצ -  ירעש  אוילסרטנוק  לאיחי  הדוהי  "ברעגנאלרע , םילשוריסשת

ןויצ52698. ירעש  ןויצלסרטנוק  ןושאר  "זתבישי  ןויצלעשת ןושאר 

ןויצ52699. ירעש  דודסרטנוק  ןב  ירזע  ןויצ , "חבהוא  םילשוריעשת

ןויצ52700. ירעש  םינהכסרטנוק  תרות  רשוי -  ירמא  "טללוכ  םילשוריסשת

םילגר52701. ירעש  ףסויסרטנוק  "פןוסמרבא , ףסאשת תעבג 

תועובש52702. ירעש  ליבאנרעשטסרטנוק  ידיסחד  הלודג  "גהבישי  קרבסשת ינב 

חיש52703. ירעש  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לאיזוע שמש , לארשי -  "דבקעי  קרבעשת ינב 

החמש52704. ירעש  )סרטנוק  "וזנאצ הינתנסשת



הרומת52705. ירעש  ףסויסרטנוק  ןב  לארה  "פןינקו , שת

םיכרכ52706.  4 הכלהב -  םיניוצמה  םירעש  שיביילסרטנוק  הירא  תיב  "דללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ52707.  4 םירפא -  יעושעש  םירפאסרטנוק  "דהטעמ , עשת

לאומש52708. יעושעש  קחציסרטנוק  לאומש  "ארקוצ , םילשוריעשת

הרורב52709. הפש  ףסויסרטנוק  "דירצומ , םילשורינשת

םייח52710. יתפש  היעשיסרטנוק  ןב  םייח  "גסיורק , קרבסשת ינב 

קדצ52711. יתפש  לאקזחיסרטנוק  ןב  קודצ  "אץיבוקפיל , םילשוריפשת

תוננר52712. יתפש  בקעיסרטנוק  "זטרפלה , קרב Bene Berakעשת ינב 

א52713. קשי -  םייתפש  אברעמסרטנוק  תבישי  "נץבוק  "דשת מח

שדוקה52714. לקש  היקזחסרטנוק  "ודדח , הירבטלשת

שדוקה52715. ילקש  םירפוסהסרטנוק  "זתחפשמ  םילשורינשת

תוקיפסה52716. תגהנה  ישרש  םייחסרטנוק  והילא  "בסלזיימ , הרדחעשת

םילכ52717. רשכהב  םישרש  הנויסרטנוק  החמש  "הןייטשטור , עשת

האצוה52718. תוכלהב  םישרש  הנויסרטנוק  החמש  "הןייטשטור , עשת

קרפל52719. ירדמלא  שוריפ ר"י  תונידמב -  יתרש  סרטנוק 
ןידימעמ הדוהיןיא  "טיראדמלא , תיליעעשת רתיב 

יכנא52720. שש  ףסויסרטנוק  "אןמייה , דעלאפשת

תוידימת52721. תווצמ  שש  "מסרטנוק  "דשח "דשח מח

תוידימת52722. תווצמ  שש  יבצסרטנוק  ךורב  "וםיובנירג , "דעשת מח

רזשמ52723. שש  קחציסרטנוק  לאפר  "גןמכייר  םילשורינשת

"כ52724. הויו ר"ה  דעומה -  ןושש  קחציסרטנוק  םהרבא  ןב  םחנמ  "זרקוט , קרבעשת ינב 

םירופו52725. קלמע  תייחמ  יניינעב  רקיו -  ןושש  ףסויסרטנוק  "זןייטשברפ , םילשוריסשת

אוביר52726. םישש  בקעיסרטנוק  "זטרפלה , קרב Bene Berakעשת ינב 

ףעתסמהו52727. תבשב  תויתוא  יתש  השמסרטנוק  "הןמפואק , קרבעשת ינב 

חספב52728. תרנכה  יממ  האנהו  היתש  יבצסרטנוק  "חןאדיע , םילשוריסשת

עמש52729. את  דודסרטנוק  "דןזח , שמשעשת תיב 

םיכרכ52730.  11 עמש -  את  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  ןועמש  השמ  "הץילרג , םילשורינשת

ףיסאה52731. תאובת  רשאסרטנוק  ןב  ןמלז  רואינש  "טןמיילק , "דעשת מח

הוצמ52732. תחלגת  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  ןויצ , "גבהוא  םילשוריעשת

הליפתב52733. רידת  הדוהיסרטנוק  השמ  "גסורג , תיליעעשת ןיעידומ 

דודל52734. הליהת  דודסרטנוק  "אןהכ , "דפשת מח

לאומש52735. תליהת  הדוהיסרטנוק  ןב  לאומש  "סןהכ , םילשורישת

דודל52736. הלהת  לאגיסרטנוק  "גגבס , "דעשת מח

הירא52737. תולהת  "לסרטנוק  גס יולה  בייל  הדוהי  הירא  "וץיוורוה , עשת

הריש52738. קרפ  לע  לאומש  תלהת  לאומשסרטנוק  םילשוריןהכ ,

הדות52739. יולהסרטנוק  בוד  קחצי  ןב  המלש  "זרגרבמאב , ןימד Frankערת טרופקנרפ 

הרמז52740. לוקו  הדות  בקעיסרטנוק  "פלטנמולב , שמששת תיב 

םייח52741. חרוא  ינעידות  רזעלאסרטנוק  ןב  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

רסומ52742. תוחכות  קחציסרטנוק  בקעי  "זרלזייה , תיליעסשת רתיב 

םדא52743. תודלות  המלשסרטנוק  ףארצא , והילא -  "דףארצא , שמשעשת תיב 



ןרהא52744. םעונ  לעב  תודלות  )סרטנוק  וילע  ) לאיחי ןרהא  "פרעפייל , שת

רואה52745. תודלות  "דרסלסרטנוק  "דעשת מח

המלש52746. תדמח  תודלות  קחציסרטנוק  ןב  ןמלז  המלש  "וץישפיל , םילשוריסשת

בקעי52747. תודלות  אפאפסרטנוק  בקעי  תודלות  "התבישי  םילשורילשת

בקעי52748. תודלות  ריאמסרטנוק  לאיחי  ןב  לארשי  בקעי  "ורקוצ , "דעשת מח

קחצי52749. תודלות  יכדרמסרטנוק  השמ  ןב  לאלצב  "ארגניזלוש , קרבעשת ינב 

הרז52750. הדובע  יבצ -  תודלות  בקעיסרטנוק  רנ  "דתבישי  "דשח מח

וניבר52751. תודלות  ןועמשסרטנוק  ןב  לאיחי  הינתניסוב ,

שמש52752. תודלות  השמסרטנוק  ןב  לאומש  "ורנשרו , עשת

םירשי52753. תמות  לארשיסרטנוק  "הץיבלוש , עשת

השודק52754. תפסות  בודסרטנוק  םייח  ןב  רזעילא  "וטור , קרבסשת ינב 

תיביר52755. תפסות  יכדרמסרטנוק  םייח  "הרמרד , םילשוריעשת

תיעיבש52756. תפסות  והילאסרטנוק  ןב  השמ  "דהקדצ , תילעשח ןיעדומ 

ךיטושמ52757. יספות  והילאסרטנוק  ןב  לאירזע  השמ  דלפיונ ,
"דםהרבא "דשח מח

ערוקו52758. רפות  יבצסרטנוק  "חתילגרמ , םילשורינשת

רוא52759. הרות  רפססרטנוק  תירק  רסומה  "דתיב  תילעשח ןיעידומ 

הכונח52760. רוא -  הרות  השמסרטנוק  בקעי  "זיולה , "דעשת מח

רוא52761. הרות  יולהסרטנוק  לאכימ  ןב  השמ  בקעי  "וןמטלא , "דעשת מח

רוא52762. הרות  םייחסרטנוק  םהרבא  ןב  לאומש  קי , "דצ'צ' "דשח מח

הרהטב52763. הרות  ןמלקסרטנוק  לארשי  "דןאהרק , "דעשת מח

הכוס52764. תעדו -  הרות  תעדוסרטנוק  הרות  תבישי  םילשוריםילשורי - 

ינרות52765. ץרפסרטנוק  ךורב  ןב  ןמלז  רסיא  "חרצלמ , כשת

םיכרכ52766.  2 ינרות -  ינרותסרטנוק  - סרטנוק  "ט פרת
"צ םילשורירת

םהרבא52767. תרות  יבצסרטנוק  םהרבא  "עתויח , םילשורישת

םדא52768. תרות  השמסרטנוק  דוד  והילא  אריצחובא ,

םינמזה52769. ןיב  תרות  םירפאסרטנוק  "טדבוע , קרבעשת ינב 

סרוקיפאה52770. תרות  םשסרטנוק  "חםוליעב  עשת

הכרבה52771. תרות  םחנמסרטנוק  "ורלדא , תילעעשת ןיעידומ 

תולגה52772. תרות  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

תולגה52773. תרות  "מסרטנוק  "עשח "דשת מח

תונוילגה52774. תרות  לדנמסרטנוק  םחנמ  ןב  ןבואר  "חץיבולדנמ , שמשסשת תיב 

הלחה52775. תרות  םירפאסרטנוק  "פדבוע , קרבשת ינב 

םיכרכ52776.  2 ןושלה -  תרות  תובישיהסרטנוק  ינבמ  "וץבוק  םילשורינשת

הליגמה52777. תרות  ריאמסרטנוק  "חץיבלוש , "דסשת מח

םידעומה52778. תרות  םייחסרטנוק  ןב  יכדרמ  "דהיטע , תיליעשח ןיעידומ 

החנמה52779. תרות  לארשיסרטנוק  "דרגנילרב , "דשח מח

האיצמה52780. תרות  הדוהיסרטנוק  "גןהכ , קרבסשת ינב 



האובנה52781. תרות  םירפאסרטנוק  "דבוקאילופ , םילשורישח

הנהנה52782. תרות  דודסרטנוק  ןב  בוד  ךורב  "עיקסרבופ , קרבשת ינב 

דוקנה52783. תרות  יבצסרטנוק  םהרבא  ןב  ךונח  "זןולי , ,צרת םילשורי

הכוסה52784. תרות  השמסרטנוק  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"דיולה קרבשח ינב 

חספה52785. תרות  השמסרטנוק  ןב  קיזייא  קחצי  "ולקניפ , םילשוריעשת

הלבקה52786. תרות  םוחנסרטנוק  "הםאהארבא , עשת

השודקה52787. תרות  םירפאסרטנוק  "פדבוע , קרבשת ינב 

םישדקה52788. תרות  םחנמסרטנוק  "דרלדא , "דשח מח

תיברה52789. תרות  םחנמסרטנוק  "זרלדא , תילעעשת ןיעידומ 

ןחלשה52790. תרות  לאומשסרטנוק  ןב  לאכימ  "דילאיכלמ , םילשוריעשת

םייח52791. תרות  "חץבוקסרטנוק  דודשאסשת

םייח52792. תרות  ןבסרטנוק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
בקעי יקספולח , לארשי -  "גבקעי  קרבעשת ינב 

םייח52793. תרות  םייחסרטנוק  "גןייטשדלוג , הינתנסשת

םיכרכ52794.  2 לאקזחי -  תרות  לאקזחיסרטנוק  רוא  "אתבישי  תיליעפשת ןיעידומ 

וגימ52795. לארשי -  תרות  לארשיסרטנוק  "דןיפלאוו , "דשח מח

ךיפ52796. תרות  יולהסרטנוק  ףסוי  םהרבא  "חלטנמולב , ןוטסזלטסשת

תיביר52797. תרות  םשסרטנוק  "פםוליעב  שת

םיכרכ52798.  2 לאפר -  תרות  דומלתהסרטנוק  ראב  "דתבישי  םילשורישח

ונל52799. ןגמ  ותרות  יכדרמסרטנוק  ןב  קחצי  ןויצ , "בבהוא  קרבעשת ינב 

יעושעש52800. ךתרות  קחציסרטנוק  תחנמ  "חתבישי  "דסשת מח

א52801. יעושעש -  ךתרות  סחנפסרטנוק  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 

םינב52802. עישות  דודסרטנוק  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "גץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

המחלמ52803. תולובחת  ןויצסרטנוק  ןב  "ערברול , "דשת מח

חנ52804. תבית  דודסרטנוק  "גסייוו , דלנייאעשת ןטעטס 

דאמ52805. לודג  ןוקית  ןהכהסרטנוק  דג  קחצי  לאומש  "זןיקיידוי , קרבנשת ינב 

יובמה52806. ןוקית  דודסרטנוק  עשוהי  "ברגרב , דווקילעשת

ריעה52807. ןוקית  ןרהאסרטנוק  "דרנזייר , תיליעעשת ןיעידומ 

תואובמ52808. ןוקית  םיכרבאסרטנוק  "דרבח  קרבסשת ינב 

המשנ52809. ןוקית  דודסרטנוק  ןנחלא  "חןמדלפ , לשת

ותכלהכ52810. תבש  ינוקית  באזסרטנוק  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , "דשח מח

המכח52811. תילכת  םשסרטנוק  "וםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

יכדרמ52812. תלכת  בקעיסרטנוק  ןב  יבצ  יכדרמ  "חיזינג , קרבעשת ינב 

םיכרכ52813.  2 יכדרמ -  תלכת  ןועמשסרטנוק  ןב  םהרבא  יכדרמ  ךורב ,

ןוזלחד52814. אתלכת  רזעילאסרטנוק  "ולוה , קרבעשת ינב 

תיבה52815. תינכת  קחציסרטנוק  רזעילא  ןב  השמ  הדוהי  "ורגיצנד , סשת

תומרי52816. לת  המלשסרטנוק  רנ , ' "בצניל םילשוריפשת

םלוע52817. לת  םירפאסרטנוק  ןתנ  ןב  ןרהא  והילדג  "חגינעק , קרבעשת ינב 



הכמב52818. הילת  הקווירטסימחרסרטנוק  ידיסח  "זללוכ  תיליעעשת רתיב 

הרות52819. דומלת  באזסרטנוק  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "הןהכ , םילשוריסשת

ודיב52820. ודומלת  היצמאסרטנוק  םייח  "חרחש , "דעשת מח

דימת52821. םרדסכ -  םידימת  בקעיסרטנוק  "טםייקלא , םילשוריעשת

סרח52822. תנמת  םשסרטנוק  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

ןוממבש52823. רבדב  יאנת  לאפרסרטנוק  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

םימשה52824. לע  ךדוה  הנת  בודסרטנוק  דוד  ןב  לארשי  םהרבא  "הץיבוקבל , Tunisעשת דודשא

רחש52825. תובונת  בילסרטנוק  הירא  לאיחי  ןב  השמ  "בםירב , קרבעשת ינב 

תובא52826. תראפת  תובאסרטנוק  תראפת  "הסרטנוק  םילשוריסשת

םירוה52827. דוביכ  םהרבא -  תראפת  םהרבאסרטנוק  יבאזיט ,

לארשי52828. תיב  תראפת  ךורבסרטנוק  "הכ"ץ , קרבסשת ינב 

םינב52829. תראפת  הדוהיסרטנוק  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
םירפא יקסנאידורוב , "זביל -  םילשורינשת

םתובא52830. םינב  תראפת  יולהסרטנוק  הדוהי  "גרנזאו , אריווקסנשת

תבשה52831. תראפת  קחציסרטנוק  תחנמ  "ותבישי  קרבעשת ינב 

תבש52832. םייח -  תראפת  םייחסרטנוק  תראפת  ללוכ  "טץבוק  רטסעשת ' צנמ

םינתח52833. תראפת  בישילאסרטנוק  יגח  "ההאנ , קרבסשת ינב 

הדוהי52834. תראפת  לאומשסרטנוק  "דשטייד , תיליעשח תיב 

בקעי52835. תראפת  רכששיסרטנוק  דוד  ןב  ןרילא  בקעי  "דןהכ , מח

קחצי52836. תראפת  שילאקמסרטנוק  קחצי  יברמ  "עטוקיל  קרבשת ינב 

םיכרכ52837.  2 לארשי -  תראפת  לארשיסרטנוק  תיב  תניכמ  "דץבוק  רומיטלובשח

םינומרע52838. תראפת  ינרותסרטנוק  "אץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ52839.  2 יבצ -  תראפת  םירפאסרטנוק  ןב  יבצ  לאימחרי  טרפלה ,
"דלשיפ ןודנולעשת

םיכרכ52840.  2 יבצ -  תראפת  יבצסרטנוק  "פרניילק , "דשת מח

לאומש52841. תראפת  לאומשסרטנוק  "אגיסוט , םילשוריעשת

ןושש52842. תראפת  ןוששסרטנוק  "היגבס , םילשוריעשת

ףסכ52843. תויכשמב  בהז  יחופת  םשסרטנוק  "דםוליעב  "דשח מח

שחלב52844. הליפת  םשסרטנוק  "אםוליעב  קרבעשת ינב 

האופרו52845. הליפת  סרטנוק 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןתנ ןב  םלושמ  טרה , לארשי -  בקעי 
עטנ

"א קרבעשת ינב 

דודל52846. הליפת  םולשסרטנוק  דוד  "דירצב , םילשורישח

ופאפ52847. רזעילא  "ר  רהוממ תוליפת  קחציסרטנוק  ןב  רזעילא  "דופאפ , םילשורישח

ךרדה52848. תליפת  ךורבסרטנוק  ןב  ןורהא  "הרביוטש , דווקילעשת

ךרדה52849. תליפת  רזעלאסרטנוק  ןב  השמ  "ארגניזלוש , עשת

םייח52850. תליפת  ןנחלאסרטנוק  "בדלוג , קרבסשת ינב 

תולעבו52851. הסיפת  לאפרסרטנוק  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

רובצב52852. הלפת  יולהסרטנוק  ןועמש  םייח  ןבואר  "בגרבנייטש , עשת

דודל52853. הלפת  םייחסרטנוק  דוד  "דןייד , "דעשת מח



פת52854. יטוקילמ  קה ' הרותה  ןינעב  םינונחתו  תולפת  ץריהסרטנוק  ילתפנ  ןב  ןתנ  "פץראהנרטש , "דשת מח

תוצח52855. ןוקת  רואילסרטנוק  "חזורנשור , קרבסשת ינב 

תובכרהו52856. םיאלכ  ינוקת  הירשסרטנוק  ןב  בקעי  "גודנל , תילעעשת ןיעדומ 

בוריעה52857. תנקת  הירשסרטנוק  ןב  בקעי  ודנל ,

םיכרכ52858.  4 תיברה -  תנקת  הירשסרטנוק  ןב  בקעי  "הודנל , תילעעשת ןיעדומ 

תונוגע52859. תנקת  בודסרטנוק  דוד  ןב  שריה  יבצ  "ושלזיימ , ןזלב Bergen-Beשת ןגרב 

תונוגע52860. תנקת  השמסרטנוק  ןב  ןויצ  ןב  ת"שיעלקלא ,

ןהכ52861. ופקת  הרותהסרטנוק  רזנ  "אתבישי  םילשוריסשת

ןהכ52862. ופקת  המכחסרטנוק  תוביתנ  "גתבישי  םילשוריעשת

"ל52863. רת שובאסרטנוק  םהרבא  ןב  לאקזחי  "גלקנרפ , הימולוק Kolomyyaנרת

"ג52864. ירת הדוהיסרטנוק  קחצי  ןב  ןרהא  "חקנילי , לרת

אמגאד52865. אתלוגנרת  היעשיסרטנוק  ןרהא  ןב  םייח  "חרטור , דעלאעשת

אתועירל52866. יתרת  הדוהיסרטנוק  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"חןהכה ישת

םישודקה52867. םיארונ  םימיב  הלפתו  הבושת  רדנססרטנוק  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"אקחצי קרבסשת ינב 

םהרדה52868. לקשמל  לקשמה  תבושת  םייחסרטנוק  םהרבא  האנ , לדנמ -  םחנמ  "והאנ , םילשוריעשת

הנשה52869. תבושת  ןבסרטנוק  םייח  ןועמש  העושי  הידבוע ,
"ידועסמ סאפשת

הלאש52870. תבושת  לאפרסרטנוק  "גןרטש , לאומשעשת תעבג 

חצנל52871. תייה  םתעושת  ריאמסרטנוק  לאירא  "ביקסנליו , םילשוריעשת

םיכרכ52872.  5 תודיסח -  תודיסחביסרטנוק  ןויעל  "זןוכמה  םילשוריסשת

"ס52873. שה תויגוסב  ןויע  בקעייסרטנוק  השמ  "ורואינש , רייטנומראסשת

םיכרכ52874.  6 םירועיש -  יבציסרטנוק  םהרבא  ןב  באז  לארשי  "הןאמטסוג , םילשוריסשת

םיכרכ52875.  2 םירועיש -  לארשייסרטנוק  ןב  יכדרמ  ךורב  "ביחרזא , םילשוריסשת

.52876< םימגתפ טוקיל   > ןבםיסרטנוק קיזייא  קחצי  םוחנ  םחנמ  ןונח ,
לכימ והיעשי 

 - "ג ישת
"ח םילשוריישת

תישארב52877. לארשי  ןיזיפשוא -  םשםיסרטנוק  "דםוליעב  םילשורישח

"ח52878. לשתה ףרוח  קחציםיסרטנוק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , לשת

רזעילא52879. די  עשוהיםיסרטנוק  ןב  לאיטלפ  רזעילא  טלבטיור ,
"דרשא שח

םיכרכ52880.  2 יחרזמה -  לעופה  תויעבל  תדחואמהםיסרטנוק  המישרה  .יחרזמה  "בלעופה  ,ישת םילשורי

םיכרכ52881.  3 תירבעה -  ןושלה  ינינעל  תירבעהםיסרטנוק  ןושלה  ינינעל  - םיסרטנוק  "ז צרת
"ט םילשוריצרת

ימלשורי52882. דומלתו  תותירכ  ילבב  דומלתמ  םיסרטנוק 
'תוכרב גירבמיק .ה  " נרת .ילבב  "הדומלת  Cambridgeנרת גירבמיק '

הנברוחבו52883. התחירפב  ןינוק  תליהק  הליהקןינוק -  "חרפס  ביבאכשת לת 

ידוהיל52884. ןורכז  ילש  הרייעה  קסנוק -  , קצניק , היקסנוק
קסנוק קצניק , הליהקהיקסנוק , "דרפס  ביבאסשת לת 

עבטל52885. וטר  ' הנשושצנוק "גלדיא , םילשוריעשת

םיכרכ52886.  4 תיניינע -  רזעילאהיצנאדרוקנוק  "לץכ , םילשורישת - קרוי וינ 

"ך52887. נתל בודהיצנדרוקנוק  החמש  ןב  המלש  "טןרקלדנאמ , םילשוריישת



בר52888. תידומלת -  דודהיצנדרוקנוק  קחצי  ןב  רעב  רכששי  "אסלטיי , ןודנולכשת

הליהקלופוטסוק52889. "זרפס  ביבאכשת לת 

םילכורה52890. הידידיתפוק  "דוגיינוסנומ , דולנשת

הכלהה52891. "י  פע דוי -  לש  תיגחוצוק  בכוכ , "וןב  ןגמשת תמר 

םילתלת52892. השמויתוצוק  םייח  ןב  ריאמ  לארשי  "טםאלפ , תיליעעשת רתיב 

ןתנקצוק52893. ןב  הירא  קחצי  "ורוגירא , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ52894.  2 הליהקקצוק -  "ברפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ52895.  2 תמאב -  יולהארוק  החמש  ןב  בוד  קחצי  "ארגרבמאב , ןימד Frankfלרת טרופקנרפ 

.52896< םולש תבהא   > תורודה לאירבגארוק  ןב  דוד  "חיטרופנוק , םילשוריסשת

םיכרכ52897.  3 תורודה -  לאירבגארוק  ןב  דוד  "ויטרופנוק , ןילרב Berlinרת

םיכרכ52898.  4 תורודה -  םהרבאארוק  ןב  םייח  לארשי  לאטנמולב ,
ןנחוי

 - "ו שת
"ח םילשורישת

לגדל52899. םהרבאארוק  "אןמרסו , הכרבפשת רה 

שארמ52900. ךורבארוק  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"זסחניפ קרוינשת וינ   New York

םיכרכ52901.  3 גנוע -  םהרבאיארוק  ןב  קחצי  "זםלסמא , שמשסשת תיב 

ומש52902. לאשימיארוק  "דןיבור , עבראשח תירק 

.52903< ןייה תיב   > םיזרא קסיורבובמתורוק  יכדרמ  ןב  "הןימינב  ןילופ Russia-פקת - היסור

הנליוב52904. ןשיה  ןימלעה  תיב  יתבשתורוק  םייח  ןב  לארשי  "הרנזיולק , הנליו Vilnaצרת

לארשיב52905. הליפתה  יתב  ריאמתורוק  ןב  ביל  ןושמש  לאומש  "וסיורק , קרוי New Yorkטשת וינ 

םיזרא52906. וניתב  ילתפנתורוק  ןב  לאומש  "חךבלרק , קרבנשת ינב 

םיכרכ52907.  2 תורודה -  ןהכהתורוק  והילא  ןב  הירא  יבצ  "הרבליז , רטסעשת ' צנמ

ב52908. תימלסומה -  דרפסב  םידוהיה  בילתורוק  םהרבא  ןב  והילא  "כרותשא , םילשורישת

םיכרכ52909.  6 םדקה -  תוצראו  היקרותב  םידוהיה  םהרבאתורוק  ןב  המלש  - סינאזור , "ז צרת
"ח היפוסצרת

םיתעה52910. םהרבאתורוק  "אשטבירט , גרבמלירת

םיכרכ52911.  5 םיתעה -  ןרהאתורוק  ןב  לדנמ  םחנמ  "אםיוב , ,צרת םלשורי

תירבעה52912. האופרה  ןמסיזתורוק  םילשורית"שרנטנומ ,

הירגנוהב52913. הנומאהו  הרותה  בקעיתורוק  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "אדלאוונירג , טספדוב Budapestפרת

"ה52914. לשת "ג -  לשת םישעמו -  םינמיתהתורוק  תליהקל  יללכה  דעו 
"וםילשוריב םילשורילשת

ןויצ52915. ימותי  תואלתו  ןויצתורוק  םימותיה  "אתיב  םילשוריכשת

תועסמו52916. םינמז  ןבוארתורוק  "דינאשק , םילשוריעשת

לואש52917. ןגמה  ייח  םהרבאתורוק  ןב  לאקזחי  לואש  דלפנירג ,
( וילע  ) "והמלש עשת

דגיבא52918. הירכז  ברה  לש  וייח  הירכזתורוק  "הדגיבא , דעלאעשת

רובעה52919. ןובשח  שריהתורוק  יבצ  "אהפי , םילשוריצרת

לארשי52920. םייחתורוק  םהרבא  "וןייטשנרב , םילשוריטשת

לארשי52921. לארשיתורוק  "בתורוק  ,ישת םלשורי

החפשמ52922. לאומשתורוק  רוכב  ןב  יח  דוד  רא , ' "טגאמ םילשוריפרת

םיכרכ52923.  2 םלוע -  םע  והילאתורוק  ןב  בקעי  "היקסבוקטוג , Lodzצרת זדול '



ותחפשמ52924. ינבו  ןיטשניו  והילא  סחנפתורוק ר ' "וןיקסר , "דמשת מח

שיבכע52925. בילירוק  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"דןהכה טריפ Fuerthקת

ץירוק52926. רפס  הליהקץירוק -  "טרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

הליהקץילרוק52927. "גרפס  ביבאלשת לת 

רוהנד52928. לאומשןינרוק  ןב  ביל  הירא  "גןיקמורפ , םילשורינרת

ץינרוק52929. תליגמ  הליהקץינרוק -  "זרפס  ביבא Tel Avivטשת לת 

סרטפ52930. יקינולאש  הקבראטשוק  "וןהכ , ביבאמשת לת 

ירזע52931. יבא  לאירזעתוישוק  ןב  ןמ  םחנמ  רזעלא  "דךש , םילשוריסשת

תומוצע52932. השמתוישוק  ןב  אביקע  "ברגיא , קרבמשת ינב 

.52933( יושאק השאק -   ) הליהקהצישוק "ארפס  םילשורינשת

הביבסהו52934. קראמזק  ידוהי  תודלות  הליהקקראמזק -  "ברפס  םילשורינשת

בוט52935. המלשחק  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

ץראה52936. תרמזמ  עשוהיוחק  ואל , "גרגה  םילשורינשת

דוד52937. לארשיתרוטק  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

םייח52938. םולשתרוטק  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "פרפוס , םילשורישת

תונווכה52939. םע  .םינושתרוטק  םינוקת  "צ.םינוקת  בובלקת

הליש52940. הלישתרוטק  תבישי  ןולע 

תיעיבש52941. ץראהוףיטק  הרותה  "זןוכמ  ןולקשאסשת

רזעילאגולטק52942. "הלטנזור , םדרטסמאלרת

םיכרכ52943.  2 ןודנול -  תורצוא  תויבמופגולטק  "פתוריכמ  םילשורישת

.52944- םינברל > "ד  מהיב תירפסבש  "י  תכ  > רמורב גולטק 
םיכרכ הדוהי10  רמורב ,

םיכרכ52945.  22 דנרב -  תויבמופגולטק  "פתוריכמ  םילשורישת

םיכרכ52946.  10 םיזנג -  הקיאדויגולטק  "חגולטק  םילשוריעשת

הירפסה52947. לש  תוידוהיה  תולובאנוקניאה  גולטק 
היסורל היסורלתיתכלממה  תיתכלממה  "גהירפסה  הבקסומסשת

"ת52948. הק םירפס  תאצוה  "הגולטקגולטק  סשת

םיכרכ52949.  3 הניוב -  תירסיקה  הירפסה  ץרוושגולטק 

םמוקמו52950. םיירבעה  דיה  יבתכ  ריאמגולטק  לארשי  ןב  ןרהא  1973ןאמיירפ ,

םדי52951. יבתכו  אבוצ  םרא  ינבר  ירפסל  בתכהגולטק  "מןוכמ  םילשורישת

םיכרכ52952.  24 תשרומ -  תויבמופגולטק  "ותוריכמ  םילשוריעשת

םיכרכ52953.  3 תונופצ -  תויבמופגולטק  "טתוריכמ  םילשוריעשת

םיכרכ52954.  77 םדק -  תויבמופגולטק  תוריכמ  תיב  "חםדק  םילשוריסשת

"ת52955. הק "וגולטקגולטק  "דעשת בח רפכ 

םיכרכ52956.  2 ריהק -  תזינג  יעטק  רזעלאגולטק  "וץיברוה , סשת

םיכרכ52957.  27 ילאפר -  תויבמופגולטק  "זתוריכמ  םילשוריעשת

ירצומ52958. קא  ףסוא ז' לש  ימואלהגולטק  םירפסה  "נתיב  םילשורישת

ףסואבש52959. ריהק  תזינגמ  שרדמו  הכלה  ידירש  לש  גולטק 
רלדא ןמחנא"נ  "חגיצנד , קרוינשת וינו  םילשורי 



םיכרכ52960.  4 טרא -  גאת ' תויבמופגולטק  "אתוריכמ  םילשוריפשת

םיכרכ52961.  5 תראפת -  תויבמופגולטק  "פתוריכמ  םילשורישת

"ג52962. לשת םדקגולטק  "גתאצוה  םילשורילשת

תונטקו52963. תולודג  תויתוא  לע  םישוריפ  רצוא  לודגו -  ןטק 
יבצהרותבש "וןור , לאינדסשת הונ 

ןירדהנס52964. ימלשורי  לש  השמעטק  "זסיסע , םילשורילשת

שרדמו52965. דומלת  הנשמ  לש  הזינג  הזינגיעטק  "ייעט  "יתכ תכ

ייני52966. יטויפ  לש  הזינגה  יינייעטק  "ייטויפ  "יתכ תכ

תומש52967. תישארב , הזינגה -  די  יבתכמ  םישרדמ  םישרדמיעטק  יטניסניסת"שיעטק 

.52968( סיפדת  ) יסוי ןב  יסוי  חסונב  תותעיקת  תימלושיעטק  "דרוצילא , םילשורימשת

תוכרב52969. תוכלה  ןמ  ,םיעטק  קינטולז ( - "ם במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ביל "בהדוהי  ,)שת גרובסינהוי )

הקזחה52970. די  רפסמ  ,םיעטק  סלטא "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
ןודנול Londonת"שלאומש

חבזמה52971. ריזמרקמתרטק  שריה  ילתפנ  ןב  םדרטשמאת"כיכדרמ 
Amsterdam

םימסה52972. ריזמרקמתרטק  שריה  ילתפנ  ןב  - יכדרמ  "א לת
"ז לת

םדרטשמא
Amsterdam

םיכסנו52973. המלשתרטק  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

םימס52974. היראתרטק  ןב  ןרהא  "חםיובננט , השרו Warsawכרת

םימס52975. םייחתרטק  ןב  השמ  לאיחי  "ץץיבולאגאס , ,רת בוקרטעיפ

םירוכיב52976. בקעיץוביק  ןואג  "אתבישי  קרבפשת ינב 

םיכרכ52977.  4 הדוהי -  בקעיץוביק  ןב  הדוהי  - וקוראמ , "ה פרת
"ט בוקרטויפ Piotrkowפרת

תומש52978. תישארב , לארשי -  הרזמ  קחציץוביק  לארשי  ןב  דוד  ןימינב  "זטנרוק , קרוי New Yorkשת וינ 

ארתב52979. אבב  האנ -  רוצילאץוביק  רוא  "ותבישי  עשת

הרסמו52980. יבצלביק  "פרקניש , שת

רקיעכ52981. םעט  שדוחה -  לאומששודיק  "טרנזייר , שמשעשת תיב 

"ם52982. במרהל שדוחה  קחצישודיק  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןייטשנצילג , םירפאנשת הלעמ 

םשה52983. ןועמששודיק  "טדנאברבוה , ביבאכשת לת 

םשה52984. "דרופיסשודיק  םילשוריכשת

םשה52985. לארשישודיק  ןב  והילא  ןרהא  ינושרג ,
"חןושרג םילשורילשת

םרבא52986. רו ' םחנפ  רו ' תיתמ  לש ר ' דחוימה  םשה  שודיק 
"ע דחוימהיז םשה  ןילופת"משודיק  - היסור

סחנפ52987. יברד  םיחרי  ריאמשודיק  ןמרבה , םהרבא -  ןייטשרמרמ ,
"גםהרבא םילשורילשת

ותכלהכ52988. ללהשודיק  "דיולה , קרבנשת ינב 

אבר52989. יבצאשודיק  ןב  לאקזחי  לואש  "זרגי , םילשוריעשת

אמק52990. המלשישודיק  ןב  ןנח  לאכימ  "איש , "דפשת מח

םיכרכ52991.  2 הרות -  ןויצעישודיק  רוא  ינרותה  "גזכרמה  ןויצעסשת רוא 

ןיאושינו52992. םשןישודיק  "חםוליעב  שמשעשת תיב 



דידי52993. הדוהישדיק  ןב  לאומש  הידידי  "דהקיראט , יקינולש Salonikaעקת

םלועה52994. בודםויק  ןב  שריה  יבצ  "חגנילדירפ , השרופרת  Warsaw

בוריעה52995. היראםויק  דוד  "בקינמה , "דעשת מח

הרותה52996. םשםויק  "דםוליעב  "דשח מח

םיכרכ52997.  2 הרותה -  אביקעםויק  ןב  בקעי  לאפר  - יקסבודיד , "א פרת
"ד םילשוריפרת

דועיו52998. לדייזםויק  רזעילא  ןב  םייח  באז  "עץישפיל , םילשורישת

תורטש52999. ףסויםויק  ןב  דוד  "וןהכ , םילשוריעשת

ךוב53000. רכוזי  רעוועטיק  הליהקבוטיק -  רפס 

ולבקו53001. ברהומייק  זכרמ  םילשוריתבישי 

ולבקו53002. לדנמומייק  םחנמ  חןיבול , '' קרבעשת ינב 

אחישמ53003. דודד  רודגיבאהימייק  ןב  םייח  "גןייטשנרב , קרבנשת ינב 

האיבנ53004. השמד  רודגיבאהימייק  ןב  םייח  "טןייטשנרב , קרבסשת ינב 

ןיעל53005. םהרבאתירוליק  ןב  המלש  םיסנ  "דיזאגלא , םילשוריסשת

רודיהו53006. השמהמיק  ןב  והילא  קחצי  "אןמסטש , םילשוריעשת

רודיה53007. הב  שיש  המלשהמיק  ןב  םהרבא  "פןהכה , קרבשת ינב 

ולבקו53008. המלשומיק  "אהדווערב , סשת

םירופ53009. ולביקו -  אזלעבומיק  הרות  לידגי  "דתרבח  םילשורישח

אחספד53010. יולהאחמיק  בקעי  "וץישפיל , םילשורימשת

ןעדיא53011. ייב  גנוהיצרע  ךלמילארעדניק  השמ  "צןיוול , לואירטנומרת

הוננוקו53012. איה  קחציהניק  ןב  הירא  הדוהי  "זהנידומ , היצנו Veniceנש

דודל53013. ןרהאהניק  ןב  לאיחי  "זרלה , גרעבסגינעקטקת

הבוטנמ53014. הפ  הלפנ  רשא  הקילדה  לע  קחציהניק  ןב  םלושמ  הבוטנמ Mantuaת"ךםלוס ,

הודפמ53015. אדוי  "ר  רהומכ ןואגה  תריטפ  לע  הדוהיהניק  "זלווארס , היצנונש

באב53016. העשתל  הלפתה  רדסו  תוכלה  "דתוניקתוניק  שח

תוראובמה53017. אביקעתוניק  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"איולה םילשוריעשת

.53018< תורעומו תוראובמ   > זנכשא גהנמכ  ןועמשתוניק  "טרטסוש , תיליעעשת ןיעידומ 

באב53019. העשתל  םילשוריתוניק  .ז  " כשת .תוניק  "ז.תוליפת  םילשוריכשת

קהבומה53020. זנכשא  גהנמכ  באב -  העשתל  םהרבאתוניק  "דןמוא , תיליעעשת רתיב 

.530212 םינושארה - > רצוא   > זנכשא באב  העשתל  תוניק 
םינושארהםיכרכ לע  "זןוכמ  רתיבעשת

אתביתמ53022. ראובמה  באב  העשתל  רדהותוניק  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

קיפסמ53023. שוריפ  םע  באב  העשתל  ךבצלוזתוניק  .ב  " מקת .תוניק  "ב.תוליפת  ךבצלוז Sulzbachמקת

תינמרגל53024. םוגרת  םע  באב  העשתל  ,תוניק  ילרטיב ריאמ -  לארשי  רגניול ,
"ההלוש לזאבעשת

תדה ע"י53025. תוסירה  לע  ןמית  ימכח  ינקז  תאמ  תוניק 
שדקה ץראב  "אתוניקןוטלשה  םילשוריישת

םירפוס53026. םרמעתוניק  "גרפוס , ןודנולכשת

םילשורי53027. ןברוח  לע  בדתוניק  "דןדרי , םילשוריכשת

שוריפ53028. םע  ףסויתוניק  ןב  "זרשא  ןילבול Lublinעש



טוחכמלא53029. רישעלא  .ק.יתניק  "אהישאנ , סינותערת

לארשיו53030. הדוהי  בילתניק  הדוהי  ןב  ןמלז  "חהמלש  הנליו Vilnaירת

םהרבאל53031. רנ  שוריפו  רואיב  םע  רצימה  ןמ  ףסויתניק  ןב  בוד  לאכימ  םייח  לדנאמסייו ,
םהרבא ןב  בקעי  סקופ , "ח - קרבסשת ינב 

חבזמה53032. לאומשץיק  ןב  םייח  "דראסכ , םילשורימשת

.53033( אנרמוק  ) םייחה רצוא  הדוהירוציק  "דדלפניש , הדעשח תעבג 

.53034< השדח הרודהמ   > הרותה לע  ךישלא  םייחרוציק  ןב  השמ  "הךישלא , םילשוריסשת

םיכרכ53035.  2 הרותה -  לע  ךישלא  םייחרוציק  ןב  השמ  "חךישלא , םדרטשמאקת
Amsterdam

תבשב53036. ירכנל  הרימא  יניד  קחצירוציק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "בסומיטפס , חרפתעשת

שרדמה53037. תיבו  תסנכה  תיב  יניד  קחצירוציק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "אסומיטפס , חרפתעשת

ןבה53038. ןוידפו  הלימ  תירב  יניד  ןתנרוציק  קחצי  ןב  בקעי  "איקספולח , קרבסשת ינב 

שטעתמה53039. יניד  ילתפנרוציק  ןב  והילא  "פןייטשנילרק , קרבשת ינב 

הרות53040. תחמשו  הבר  הנעשוה  יגהנמו  יניד  קחצירוציק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "גסומיטפס , חרפתעשת

רדסה53041. ליל  יגהנמו  יניד  ןרהארוציק  ןב  רזוע , םייח  "בןהכ , קרבפשת ינב 

"ט53042. ויו שדוק  תבש  תורנ  יגהנמו  יניד  דודרוציק  ןסינ  "ווואבוד , נשת

הלח53043. יניד  ןתנרוציק  קחצי  ןב  בקעי  "סיקספולח , קרבשת ינב 

הרהט53044. יניד  קחצירוציק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , עשת

הרהט53045. יניד  לאוירוציק  בקעי  "דףלוו , דודשאשח

םאו53046. בא  דוביכ  יניד  קחצירוציק  "גטטשרבלה , קרבסשת ינב 

ורכש53047. ןתת  ומויבו  ריכש  תלועפ  ןילת  אל  יניד  ןדרוציק  "ארטכש , קרבעשת ינב 

תוליכרו53048. "ר  השל יניד  ריאמרוציק  ןב  םהרבא  "פרלסק , קרבשת ינב 

םינכש53049. יקזנ  יניד  ,רוציק  םואבנשריק לארשי -  ןירפלה ,
ריאמ םהרבא  ץיבוניבר , "דוהילא -  "דשח בח רפכ 

רפוש53050. תעיקת  רדס  יניד  יבצרוציק  לארשי  ןב  השמ  "זןוזרזל , קרבנשת ינב 

האמוט53051. קפס  יניד  רזעלארוציק  "אשירכז , קרבסשת ינב 

שלושמה53052. םירופ  יניד  יכדרמרוציק  השמ  "דפראק , םילשורינשת

םייוצמה53053. תיביר  יניד  םשרוציק  "גםוליעב  קרבסשת ינב 

םייוצמה53054. תיביר  יניד  השמרוציק  "גךובנרטש , םילשוריסשת

אקסיע53055. רתיהו  תיביר  יניד  תובוחררוציק  "ד -  בח תוניידל  "דללוכ  תובוחרעשת

תיעיבש53056. יניד  לארשירוציק  "גסנג , םילשורילשת

.53057< הינש הרודהמ   > תיעיבש יניד  ןתנרוציק  קחצי  ןב  בקעי  "היקספולח , קרבעשת ינב 

םיכרכ53058.  2 תיעיבש -  יניד  ןתנרוציק  קחצי  ןב  בקעי  "ביקספולח , קרבפשת ינב 

הנמטהו53059. הרזח  היהש  יניד  קחצירוציק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "חסומיטפס , חרפתעשת

םיתב53060. תוריכש  יניד  ,רוציק  םואבנשריק לארשי -  ןירפלה ,
ריאמ םהרבא  ץיבוניבר , "דוהילא -  "דשח בח רפכ 

םיפסכ53061. תטימש  יניד  עשוהירוציק  ןב  לאיחי  ךורב  טריביונ ,
"ההיעשי םילשוריעשת

םיכרכ53062.  3 תועקרק -  תטימש  יניד  ןרהארוציק  ןב  היעשי  עשוהי  "זטריביונ , םילשוריסשת

תועיקת53063. יניד  ןועמשרוציק  "פרסקוב , "דשת מח

תבשד53064. םיניד  בקעירוציק  - שמש , "ד שח



הטימשה53065. תנשל  תישעמ  הכרדהו  םיניד  לארשירוציק  תדוגא  "י  עש תיתדה  הכשלה 
ביבא "הלת  ביבאשת לת 

תופירט53066. קחצי - > חיש   > הבושת יכרד  קחצירוציק  "ךלסמא , שת

ודראפ53067. דוד  ברה  לש  יטמ  אלו  יטמ  שרד  בקעירוציק  ןב  דוד  "חודראפ , םילשורילשת

םינמזה53068. ןיבל  תועגונה  תוכלהה  םשרוציק  "זםוליעב  קרבעשת ינב 

תוישעמה53069. תוגהנההו  תוכלהה  םשרוציק  "הםוליעב  קרבסשת ינב 

םיכרכ53070.  3 תונווכה -  יחרוציק  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( םילשוריסשת

דוחיו53071. הדנ  תוכלה -  םייחרוציק  רענכאד , דוד -  םייח  כ"ץ ,
( ךרוע  ) "טהמלש ןילקורבעשת

ןיליפת53072. םינבה , ךוניח  תוכלה -  לארשירוציק  ףסוי  "גןוזלארשי , קרבעשת ינב 

םיכרכ53073.  6 תוכלה -  רעברוציק  בד  ןב  ףסוי  "טןוזלארשי , נשת

םיכרכ53074.  6 תוכלה -  באזרוציק  עשוהי  ןב  םייח  "הקינרובקיל , קרבנשת ינב 

לארשי53075. תמשנ  רפסמ  תולבא  תוכלה  דודרוציק  לארשי  "דסנפרה , סשת

תוצמ53076. תיפא  תוכלה  ןהכהרוציק  בוד  "זקניפ , "דסשת מח

םינימ53077. תוכלה ד ' ןרהארוציק  ןב  לישעה  עשוהי  "זרלדא , "דעשת מח

בלחל53078. רשב  ןיב  הדרפה  תוכלה  דודרוציק  ןב  יכדרמ  םייח  "היקצילבד , עשת

תולבא53079. יגהנמו  תוכלה  לאומשרוציק  "אדוד , הלופעעשת

תותסו53080. תוכלה  םוחנרוציק  "חןהכ , קרבעשת ינב 

ןומיז53081. תוכלה  יבצרוציק  םייח  ןב  קחצי  ןושרג  "זטסעוו , יסרעשת וינ ג'

הלח53082. תוכלה  קחצירוציק  "דימרכ , קרבשח ינב 

הליבטו53083. הציצח  תוכלה  יאמשרוציק  רפוע  ךמסיחאןמייה ,

הרהט53084. תוכלה  םוחנרוציק  ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  "גרדנז , ביבאסשת לת 

בוט53085. םוי  תוכלה  קחצירוציק  ףסוי  ןב  לאקזחי  בקעי  "גןזופ , קרויעשת וינ  םילשורי - 

בוט53086. םוי  תוכלה  ףסוירוציק  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

רמועה53087. תריפסו  בוט  םוי  תוכלה  "ןרוציק  תובוחרשת

דוחי53088. תוכלה  דודרוציק  ןב  יכדרמ  םייח  "זיקצילבד , קרבעשת ינב 

רדסה53089. ליל  תוכלה  קחצירוציק  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "דספיליפ , שח

ודי53090. העגפנש  ימל  תוכלה  קחצירוציק  יול  "דלאינב , תיליעמח ןיעידומ 

ערה53091. ןושל  תוכלה  ריאמרוציק  לארשי  ןב  םייח  ולגנגןמיירפ , " קרבמשת ינב 

םיכרכ53092.  4 םידעומ -  תוכלה  בקעירוציק  לאלצב  ןב  הירש  "גיקצילבד , קרבסשת ינב 

הצקומ53093. תוכלה  ריאמרוציק  "גהטוריס , םילשוריסשת

הזוזמ53094. תוכלה  באזרוציק  הילדג  ןב  השמ  לארשי  "טיולב , "דעשת מח

הרות53095. רפס  תביתכ  תוצמ  תוכלה  קחצירוציק  "עןייטשנבול , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ53096.  2 ןקזה -  "ר  ומדא "ע  ושמ תוכלה  ,רוציק  יליושאלא יולה -  בקעי  ץיברוה ,
"בםהרבא "דנשת בח רפכ 

הדנ53097. תוכלה  םייחרוציק  "הםלעומ , שמשעתש תיב 

דקונמ53098. הדנ  תוכלה  םירפארוציק  "ודבוע , קרבנשת ינב 

"ם53099. תס תוכלה  לואשרוציק  ןב  קחצי  "דקינחוב , קרבשח ינב 

תויוצמה53100. םירופ  תוכלה  םייחרוציק  ןב  היעשי  םהרבא  אריפש ,
"זלארשי קרב Bene Berakעשת ינב 



חספ53101. תוכלה  הדוהירוציק  "ורנזשט , םיקפואסשת

חספ53102. תוכלה  קחצירוציק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "הסומיטפס , חרפתעשת

א53103. תיבר -  תוכלה  רזעילארוציק  ןב  סחנפ  "טדניו , םילשוריעשת

תבש53104. תוכלה  לואשרוציק  "כלגנא , שת

תבש53105. תוכלה  קחצירוציק  ףסוי  ןב  לאקזחי  בקעי  "בןזופ , קרויעשת וינ  םילשורי - 

רפוש53106. תוכלה  ןועמשרוציק  "חרביירש , דווקילעשת

הטימש53107. תוכלה  ירוארוציק  השמ  ןב  לאקזחי  םילשורירדניל ,

םיעלותמ53108. ןוזמ  תקידב  "י -  אל ינרותה  ךירדמה  םייחרוציק  לטנוול  השמ -  "סאיו , םילשורישת

תוינשמה53109. שוריפל  "ם  במרה תמדקה  ןרערוציק  "הןאירגרז , הרדחעשת

ךורעה53110. ןחלשה  ףסוירוציק  ןב  המלש  "ודירפצנאג , םדרטשמאצרת
Amsterdam

םיכרכ53111.  2 דומלתה -  ןילרברוציק  .ף  " רת .ילבב  "ףדומלת  ןילרב Berlinרת

הנומאהו53112. דוחיה  רעש  אינתה -  בדנרוציק  "הןהכ , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ53113.  2 תובבלה -  תבוח  ףסוירוציק  ןב  ייחב  הדוקפ , - ,)ת"שןבא םילשורי )

םיכרכ53114.  2 עשוהי -  ןסוח  ןרהארוציק  ןב  עשוהי  "ברלה , םילשוריעשת

םייח53115. ץפח  לאלצברוציק  םהרבא  ןב  רשא  "וןמרסו , קרבסשת ינב 

םייח53116. ץפח  לבוירוציק  "פימרכ , םילשורישת

שפנה53117. ןובשח  - רוציק  ביל הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  ןיפל ,
ריאמ "הלדנמ , תיליעעשת רתיב 

תועיקתה53118. תנווכ  ארוציק  "פינברהש , שת

הארוה53119. יללכ  ריאמרוציק  ןב  ףסוי  "טםימואת , בובל Lvovנרת

תוכלה53120. יטוקיל  יבצרוציק  ןתנ  "גגינק , קרבלשת ינב 

.53121< טסקט  > "ן רהומ יטוקיל  בלסרבמרוציק  החמש , ןב  "חןמחנ  םילשוריסשת

"ר>53122. ופד  > "ן רהומ יטוקיל  בלסרבמרוציק  החמש , ןב  "אןמחנ  טסיינדעקת רהנ  לע  בליהומ 

םיכרכ53123.  2 "ן -  רהומ יטוקיל  בלסרבמרוציק  החמש , ןב  "אןמחנ  בלסרב Bratslavפקת

םלשה53124. "ן  רהומ יטוקיל  בלסרבמרוציק  החמש , ןב  "וןמחנ  קרבלשת ינב 

הבושת53125. ירעש  רפסל  םהרבארוציק  ןב  הנוי  "הידנוריג , "דעשת מח

ארמגה53126. יללכ  טקל  םשרוציק  "טםוליעב  םילשוריעשת

םינתח53127. תראפת  ןתחל -  ךירדמ  םשרוציק  "דםוליעב  "דעשת מח

.53128< שידיא  > םיכובנ הרומ  .ד.ארוציק  "הזוגא , צרת

יחרזמ53129. ןהכהרוציק  ץריה  ילתפנ  ןב  - קחצי  "ד סש
"ח גרפ Pragueסש

שדקה53130. תרבחמ  יולהרוציק  יכדרמ  ןב  ריאמ  "וןייטשנרוב , השרו Warsawנרת

םיכרכ53131.  2 םירפא -  הטמ  םחנמרוציק  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"אשונאמ ,משת קרוי - וינ

רפסמה53132. תכאלמ  הילארוציק  האיליסבושיחרזמ ,

שדחה53133. רואמה  תרונמ  קחצירוציק  בהובא , הדוהי -  םהרבא  טכיל ,
( ןושארה  ) םהרבא "ןןב  םילשורישת

םירשי53134. תליסמ  רוציק 
ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,

םהרבא ןב  הדוהי  יבצ  קוק  ןהכה - 
ןהכה קחצי 

םירשי53135. תליסמ  סומערוציק  "הןומימ , ןימינבעשת די 



"ק53136. בי רבעמ  םיתמורוציק  םילוח  "ו].תוליפת  כקת אדרויפ[

קבי53137. רבעמ  םיתמורוציק  םילוח  "ז.תוליפת  טרופנרידנקת
Dyhernfurth

וינמיסו53138. יכדרמ  ןועמשרוציק  ןב  זעוב  עשוהי  "זךורב , הנומרק Cremonaיש

.531396 םייחה -  ראב  םע  שיא  ןוזחו  הרורב  הנשמ  רוציק 
םייחםיכרכ "אזאר , םילשוריפשת

"ם53140. במרהל הרות  הנשמ  "ם)רוציק  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ך שת
"א ביבא Tel Avivכשת לת 

םולשה53141. יטפשמ  ילנמרוציק  םחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "חרבליס , םילשוריסשת

בקעי53142. תלחנ  םוחנרוציק  ןב  יזאל  לאיתוקי  "חיזנכשא , ואנה Hanauעת

העבש53143. תלחנ  יולהרוציק  השמ  דוד  ןב  "ולאומש  ראוגנוא Uzhgorodפרת

.53144< שדחה  > העבש תלחנ  ריאמרוציק  ןב  לישנא  רשא  "אדלאוונירג , קרבעשת ינב 

םיכרכ53145.  2 םלשה > -  > העבש תלחנ  ריאמרוציק  ןב  לישנא  רשא  "טדלאוונירג , קרבסשת ינב 

םישנל53146. םויה  רדס  ףסוירוציק  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

"ם53147. במרל תווצמה  רדס  .םילשורירוציק  םילשורי.דהה 

"ד53148. בח תודיסח  יבתכב  תולשלתשה  רדס  ךונחרוציק  לאכימ  "טבמאלאג , סשת

"ג53149. מס יצוקמרוציק  בקעי  ןב  "דהשמ  השרו Warsawנרת

זפמ53150. םידמחנה  רפס  לאפררוציק  ןב  סחנפ  "זיחיבז , םילשוריסשת

םידיסח53151. רפס  רטלארוציק  עשוהי  "ץןאמדליוו , םילשורירת

םידרח53152. רפס  לכימרוציק  לאיחי  ןב  םהרבא  "וגיצנד , םילשורימשת

המלש53153. תועירי  רפס  המלשרוציק  "גםלעומ , שמשסשת תיב 

לודג53154. תוצמ  רפס  םירפארוציק  ןב  "הםהרבא  םילשוריסשת

ןויצ53155. ירעש  רפס  השמרוציק  ןב  עטנ  ןתנ  "דרבונאה , םילשוריכשת

הכלהכ53156. ןוזמה  תקידב  ירפס  השמרוציק  "טאיו , םילשוריעשת

תונורבע53157. ץינמאקמרוציק  לארשי  ןב  טדנב  "חךורב  בולקש Shklovמקת

םידעומ53158. םייח -  טוקלי  ןחלש  תכירע  איחירוציק  ןב  המלש  "אחרוק , קרבפשת ינב 

ןיבוריע53159. תבש , "ש -  ארה יקספ  באוירוציק  "פירואמ , ןימינבשת די 

שארה53160. יקספ  "ש)רוציק  אר  ) לאיחי ןב  "הרשא  Istanbulער אטשוק

םיכרכ53161.  2 םידגמ -  יחתפ  ןדרוציק  םחנמ  "זסלזיימ , םילשוריעשת

םיכרכ53162.  2 יבצ -  לבונ  תציצ  ןרהארוציק  ןב  בקעי  "זשטרופשש , הסדוא Odessaכרת

םיכרכ53163.  2 המכח -  יחתפ  "ח  לק יחרוציק  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םולש ןמלוא , "ל - ) חמר "ה( םילשוריעשת

םיכרכ53164.  3 המכח -  תישאר  ,רוציק  וטייפ השמ -  ןב  והילא  שאדיוו , יד 
"זבקעי הרמ Satu Mareצרת וטס 

םיכרכ53165.  4 הידבוע -  ןוזח  "ע ע"פ  וש בקעירוציק  ןב  הידבוע  "בףסוי , םילשוריפשת

םיכרכ53166.  4 תיתפרצב - )  ) הידבוע ןוזח  "ע ע"פ  וש בקעירוציק  ןב  הידבוע  חףסוי , '' םילשוריעשת

ךורע53167. ןחלוש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "דדירפצנאג , םילשורישח

םיכרכ53168.  2 "א -  דיחה ךורע  ןחלוש  םייחרוציק  לאפר  "דןאגרפי , "דשח מח

םיכרכ53169.  4 הידבוע -  ברה  ךורע  ןחלוש  םייחרוציק  לאפר  "הןאגרפי , הירבטעשת

ןילוח53170. תחיש  יתמארוציק  דוד , "גןב  םילשוריסשת



.53171< - הרהט ישובל  ןחלשה , תרגסמ   > ךורע ןחלש  רוציק 
הדנ ןהכהתוכלה  היעשי  םייח  "אגרבסרבלאה , ביבאכשת לת 

.53172< לאומש ינדעמ   > ךורע ןחלש  החמשרוציק  ןב  לאומש  "עןיטשרוב , השרו Warsawרת

.53173< ןדע ירעש   > ךורע ןחלש  החמשרוציק  ןב  לאומש  "בןיטשרוב , השרו Warsawערת

.53174< שטייט ירבע   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "דדירפצנאג , םילשורישח

.53175< בוט םוי  תחנמ   > ךורע ןחלש  החמשרוציק  ןב  לאומש  "בןיטשרוב , השרו Warsawערת

.53176< םינפה םחל  ןחלשה -  תרגסמ   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "דדירפצנאג , םילשורישח

םילימה53177. רואיב  םוקמ -  הארמ   > ךורע ןחלש  רוציק 
< ףסויתושקה ןב  המלש  "חדירפצנאג , קרוי New Yorkפרת וינ 

.53178< הכלה יכרד   > ךורע ןחלש  ןאמלסרוציק  ןב  יכדרמ  "עוהילא , םילשורישת

.53179< םייח תורוא   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "טדירפצנאג , םילשורימשת

.53180< תוכלה הנוש   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "אדירפצנאג , קרבפשת ינב 

םיכרכ53181.  2 דוד > - ריע   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "אדירפצנאג , קרויישת וינ  רתסשנמ 

םיכרכ53182.  2 תבש - > תחנמ   > ךורע ןחלש  החמשרוציק  ןב  לאומש  "סןיטשרוב , השרו Warsawרת

םיכרכ53183.  4 ךורע -  ןחלש  בקעירוציק  ןב  ךורב  לאפר  "וונאדילוט , םילשוריסשת

םיכרכ53184.  2 ךורע -  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "ט,דירפצנאג , ,לרת אשראוו

םיכרכ53185.  3 םולש  - ירעש   > ךורע ןחלש  - רוציק  ףסוי ןב  המלש  דירפצנאג ,
לאומש אגרש  ןב  םולש  "ברלצטינש , םילשורילשת

םיכרכ53186.  2 ןחלשה  - ידומע   > ךורע ןחלש  - רוציק  ףסוי ןב  המלש  דירפצנאג ,
רזעילא בקעי  "דןייטשלדא , קוטסלאיבשח

םיכרכ53187.  2 ןחלשה > - תרגסמ   > ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "בדירפצנאג , ןידרווסורגשת

םיכרכ53188.  2 חרזמה > - רעש   > ךורע ןחלש  עדרוציק  רב  ףסוי -  ןב  המלש  דירפצנאג ,
"גקחצי ןגמשת תמר 

םיכרכ53189.  4 שוריפ > - םע   > ךורע ןחלש  - רוציק  ןהכה םייח  המלש  רניבא ,
ףסוי ןב  המלש  "בדירפצנאג , םילשוריעשת

םיכרכ53190.  2 ןמית > - תרוסמ  טקל  םע   > ךורע ןחלש  ,רוציק  דמלמ ףסוי -  ןב  המלש  דירפצנאג ,
"פהידבוע הינתנשת

.53191( דקונמ  ) ךורע ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "דדירפצנאג , םילשורילשת

.53192< הרהט ייח   > הדנ תוכלה  ךורע  ןחלש  ,רוציק  טפולק ףסוי -  ןב  המלש  דירפצנאג ,
םייח ןב  "חלואש  קרבסשת ינב 

םחל53193. ןחלשה , תרגסמ   > םלשה ךורע  ןחלש  רוציק 
< ףסויםינפה ןב  המלש  "דדירפצנאג , םילשוריישת

.53194< רזנ ינבא  ןחלשה , ךורע   > םלשה ךורע  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "גדירפצנאג , Lodzצרת זדול '

א53195. םלשה -  ךורע  ןחלש  ךורברוציק  לאפר  "דונאדילוט , םילשורישח

םיכרכ53196.  2 םלשה -  ךורע  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "דדירפצנאג , ,שח אנליוו

ןחלשה53197. תאפ  םע  םלשה  ךורע  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "בדירפצנאג , טספדוב Budapestשת

םיכרכ53198.  2 חרזמה -  תודע  תונבל  ךורע  ןחלש  לואשרוציק  ןב  קחצי  "וקינחוב , קרבעשת ינב 

םייח53199. רוקמ  ךורע  ןחלש  השמרוציק  ןב  דוד  םייח  "היולה , ביבאלשת לת 

ידרפס53200. ךורע  ןחלש  ןבואררוציק  "הראמע , םילשוריסשת

םיכרכ53201.  6 םיידיסח -  םירופיס  םע  ךורע  ןחלש  לאקזחירוציק  ןב  םייח  בקעי  "טרטור , םילשוריישת

ןקזה53202. "ר  ומדא יקספ  םע  ךורע  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "אדירפצנאג , קרויפשת וינ  ןילקורב 

ןקזה53203. "ר  ומדא "ע  וש יקספ  םע  ךורע  ןחלש  ביילרוציק  ןב  יול  "ביקצירטסיב , נשת



.53204 - ןקזה רומדא  "ע  וש יקספ  םע  ךורע  ןחלש  רוציק 
ביילדקונמ ןב  יול  "ויקצירטסיב , תפצסשת

ב53205. תידרפס -  םוגרת  םע  ךורע  ןחלש  ףסוירוציק  ןב  המלש  "עדירפצנאג , הלאוצנושת

םיכרכ53206.  6 תירבה -  תוחול  ינש  רוציק 
 - יולה םהרבא  ןב  היעשי  ץיוורוה ,

םהרבא ןב  לכימ  לאיחי  ןייטשפא ,
יולה

"ג םילשורילרת

תירבה53207. תוחל  ינש  םהרבארוציק  ןב  לכימ  לאיחי  "וןייטשפע , אדרויפנת

הבושת53208. ירעש  םהרבארוציק  ןב  הנוי  "הידנוריג , םילשוריעשת

םימודקה53209. םימיהמ  הירגנוהב  םידוהיה  תודלות  רוציק 
האושה רחאל  םירפאלעו  ןב  קחצי  ןמדירפ ,)  ) "דירפ ןולוחנשת

א53210. "ד -  בח תודלות  קחצירוציק  ףסוי  "דיקצנימק , "דסשת בח רפכ 

אינת53211. השמרוציק  ןב  יבצ  םהרבא  "דאנדורב , ,פרת םלשורי

םיכרכ53212.  2 אינת -  םולשרוציק  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"טאנכש סשת

הנמזב53213. הוצמ  תוצמ -  "ג  ירת בקעירוציק  "היחוכ , קרבעשת ינב 

אינתה53214. רפסל  םירואיבו  יבצםירוציק  םהרבא  "אאנדורב , "דנשת בח רפכ 

םירמא53215. יטוקיל  רפסל  תורעהו  םולשםירוציק  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"חאנכש שת

הלואגה53216. ברע  איגשיציק  "עיחרז , "דשת מח

"ר>53217. ופד  > הנויד והיעשיןויקיק  ןב  הנוי  - םימואת , "ט כת
ת"ל

םדרטשמא
Amsterdam

םיכרכ53218.  3 הנויד -  והיעשיןויקיק  ןב  הנוי  "בםימואת , ואנה Hanauעת

הלואגה53219. םהרבאבוריק  אוה  ילוא   ) םהרבא םימואת ,
?( םימת ןח  "דהשמ  םילשורישח

םיבורקו53220. םיקוחר  קחציבוריק  "חןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

הלכ53221. הבונישמיטושיק  לדנמ  םחנמ  ןב  עטנ  "גןתנ  בובל Lvovלרת

םיכרכ53222.  3 הלכ -  אנחיטושיק  ךורב  דלפנירג ,

הרות53223. לפאקיטושיק  בקעי  "הץינייר , םילשוריסשת

בונישיק53224. ידוהי  םהרבאבונישיק -  ןב  קחצי  ןרוק , הליהק -  "ירפס  ביבא Tel Avivשת לת 

תידוהיה53225. יתבשבונישיק  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסדיוד ,
( לטפש "א( ,ישת ביבא לת 

רמוחו53226. והילאלק  "פךבניו , םילשורישת

א53227. "ת > וש  > רשנכ ןסינלק  םהרבא  ןב  לאומש  "חןאמיינ , יסנומסשת

"ס>53228. דרפה יחתפ   > המכח יחתפ  "ח  יחלק בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
דוד ןהכ , "ל - ) חמר "ט( םילשוריסשת

םיכרכ53229.  3 המכח -  יחתפ  "ח  יחלק בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( םילשורימשת

םיכרכ53230.  2 "ר - > ופד  > המכח יחתפ  "ח  יחלק בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( ץרוק Koretsמקת

םיכרכ53231.  2 ראובמ - >  > המכח יחתפ  "ח  יחלק בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םחנמ רבוקמ , "ל - ) חמר "ט( הלישעשת

ןליא53232. המלשאלק  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

קצובולק53233. רפס  הליהקקצובולק -  "ךרפס  ביבאשת לת 

.53234( גרובנזיולק ראווזולוק -   ) הליהקזולק "לרפס  שת



ילאעקמאילק53235. "זףלוו , עשת

תורכ53236. ץע  םלק  הליהקםלק -  רפס 

קצלק53237. סקנפ  הליהקקצלק -  "ךרפס  ביבא Tel Avivשת לת 

יתמולא53238. המלשהמק  ןב  םיסנ  "עןייד , קרבשת ינב 

א53239. יתמלא -  תירונהמק  רוד , - "טלאג עשת

הינב53240. ןורכזומק  "בץבוק  םילשוריעשת

הרותה53241. ןנחלאחמק  ןב  יבצ  םייח  "חףסוי  םילשוריעשת

תלס53242. השמחמק  ןב  הדוהי  "חילע , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ53243.  2 תלס -  םייחחמק  השמ  "טגרברלק , נשת

חספ53244. לאומשחמק  ןב  חספ  "גיזנכשא , גרבסגינקכקת
Koenigsberg

אחספד53245. השמאחמק  ןב  באז  יכדרמ  "זסענירג , ןגישימסשת

יקסרישו53246. הליהקןימק  1965רפס 

ןורכז53247. רפס  קסלודופ -  הליהקץינימק  "הרפס  ביבאכשת לת 

דדועתנו53248. לאומשונמק  "חלאונמע , םיבלעשסשת

אטילד53249. ץנימק  תוליהקל  רוכזי  רפס  אטילד -  ץינמק 
תוינולוקהו הליהקהיבטסז  רפס 

םיכרכ53250.  2 החנמה -  ןהכהץמק  הנוי  ןב  ךונח  "ויורטנרא , םילשוריעשת

ןקה53251. חוליש  חלושמ -  ןויצןק  ןב  ןב  באז  רזעלא  "אזר , םילשוריעשת

םילהת53252. רופצ -  םולשןק  "היסאילא , ביבאסשת לת 

ךרכ א53253. הרות -  שריהןק  יבצ  "טץיבורוטנק , םילשוריסשת

סחנפד53254. יקוסיוומהיתואנק  לאומש  ןב  "זסחניפ  ןילרב Berlinמקת

סחנפד53255. - היתואנק  ןהכה ביל  הדוהי  ןב  סחניפ  פוטניל ,
לאלצב "גרואנ , עשת

והערמ53256. שיא  ןהכהתאנק  השמ  ןב  םייח  קחצי  "טליווט , םילשוריסשת

םיכרכ53257.  2 תואבצ -  יחתאנק ה ' בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר ) ' "ב גרבסגינקכרת

Koenigsberg

םיכרכ53258.  3 תואבצ -  ץריהתאנק ה ' ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , "דשח מח

םירפוס53259. םחנמתאנק  ןב  היננח  ונרוויל Livornoת"קסיזאק ,

םירפוס53260. ןרהאתאנק  הדוהי  ןב  המלש  "זרגולק , גרבמלרת

.53261< םירפוס ןוקית  תודוא   > םירפוס םירפוסתאנק  "התאנק  םילשורינשת

םירפוס53262. םיסנתאנק  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ53263.  3 םירפוס -  אתיירואדתאנק  ילופלפ  "חץבוק  םילשורימשת

םיכרכ53264.  2 סחניפ -  בקעיתאנק  היעשי  ןב  סחניפ  "חןייטש , גרובשרפנרת

םיכרכ53265.  2 ןויצ -  ןויצתאנק  "ותאנק  םדרטשמארת
Amsterdam

יולההנק53266. ןאמשוק  השמ  ןב  אפזוי  "גףסוי  םדרטשמאצת
Amsterdam

םהרבא53267. שריההנק  יבצ  ןב  שובא  םהרבא  "דדליפ , השרו Warsawמרת

םהרבא53268. לאינדהנק  ןב  םהרבא  "חינריט , טריפ Fuerthצת

םיכרכ53269.  3 םהרבא -  דיעסהנק  ןב  םהרבא  "גןהכ , הבר Djerbaערת ג'



םיכרכ53270.  2 םהרבא -  ןימינבהנק  ןב  םהרבא  "טימילאח , הבר Djerbaשת ג'

הניב53271. ילתפנהנק  ןרהא  "אןמלפ , עשת

הניב53272. ףסויהנק  ןב  ןתנ  "דבילטוג , םילשוריעשת

םשב53273. שדוקהנק  תורגא  "טףסוא  ןודנולמשת

םיכרכ53274.  4 םשב -  ריאמהנק  "סרעפראדסדנארב , םילשורישת

םיכרכ53275.  4 הדנ > - תוכלה   > םשב ריאמהנק  "סרעפראדסדנארב , םילשורישת

הדמה53276. בקעיהנק  ןב  ךורב  "דקיש , גרפ Pragueמקת

הדמה53277. סחנפהנק  "גרלוק , "דעשת מח

ןומנקו53278. הנקלאהנק  ןב  ךונח  "הקאפ , יושקצרת  Kosice

א53279. המכח -  ףסויהנק  ןב  ביל  הדוהי  - רציבוחופ , "א מת
"ג מת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

המכח53280. הדוהיהנק  ןב  ךונח  "אןהכ , םילשוריסשת

.53281< המכח ךרד   > המכח ב ףסויהנק  ןב  ביל  הדוהי  - רציבוחופ , "א מת
"ג מת

רדואד טרופקנרפ 
Frank

המכח53282. ילתפנהנק  ןורהא  "דןאמללאפ , עשת

םיכרכ53283.  2 הניב -  הנק  המכח  ולהנק  סחוימ  קחצי , ןב  רודגיבא  ףרודסמרהליות"צאראק ,
Wilherms

ד53284. רבח -  ךל  ינרותהנק  "גץבוק  םילשוריעשת

רבח53285. ךל  ןמחנהנק  "זםלהליו , סשת

ב53286. רבח -  ךל  תמאהנק  תפש  "מתבישי  םילשורידשת

םיכרכ53287.  2 העד -  םירפאתונק  ןב  הילא  ןהכ , - "טלאפר שמשסשת תיב 

קחציםיטסינוטנק53288. לאומש  "בןייטשטור , םילשוריכשת

הרונמה53289. ילתפנינק  קחצי  "זרעלפפאנק , נשת

הרות53290. ףסויןיינק  קרבןמוא , ינב 

הרותה53291. המלשיניינק  םהרדובא ,

הוצמ53292. רבו  ןיליפת  בא -  לדנמןינק  םחנמ  "בםירב , קרבסשת ינב 

םהרבא53293. לאפרןינק  ןב  םהרבא  ונאזנול , "גיד  הוקלוז Zholkvaפת

הנמא53294. ,ןינק  ןמלה ןהכה -  יול  ןועדג  ןיקיאדוי ,
ןהכה "זלאפר  םילשוריעשת

םיכרכ53295.  2 תוריפ -  ןינקו  ףוג  םייחןינק  ןב  ןתנ  "וםרמע , ונרוויל Livornoצקת

םיכרכ53296.  4 העד -  בדןינק  רכששי  "ארביירש , םילשוריפשת

םיכרכ53297.  2 ףוגה -  םייחןינק  ןב  ןתנ  "חםרמע , ונרוויל Livornoכרת

הרותה53298. השמןינק  ןב  בקעי  םהרבא  "חבאווש , םילשוריעשת

םלשה53299. הרותה  יכדרמןינק  ןב  ףסוי  הידבוע  "גונאדילוט , םילשוריעשת

ןרמ53300. לש  הרותה  יכדרמןינק  ןב  ףסוי  הידבוע  "דונאדילוט , םילשוריעשת

שדח53301. השמןינק  ןב  יכדרמ  "גדנאהראפ , ,פרת טשעפאדוב

בוט53302. קחצי ש"ץןינק  ןב  "חריאמ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ53303.  2 העד -  הרוי  סחנפןינק  ןב  דוד  "דרביירש , קרבעשת ינב 

הרות53304. רתכ  ןהכהןינק  והילא  ןב  ריאמ  "דקנומ , םילשורישח

תוריפ53305. םייחןינק  ןב  ןתנ  ונרוויל Livornoת"רםרמע ,

תוריפ53306. יחןינק  לאפר  הידידי  "חהיפעלובא , םילשורימשת



תומבי53307. המלש -  לארשיןינק  ןב  ןרהא  המלש  "הסנג , קרבסשת ינב 

המלש53308. לארשיןינק  ןב  המלש  "דךאילא , םילשוריעשת

הרות53309. ןרהאןינק  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

הרות53310. ךלמילאןינק  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

הרות53311. לאקזחיןינק  ןב  השמ  "דלאירוצ , םילשוריסשת

הרות53312. ישיןינק  רימת  "גןילוסא , תילעעשת רתיב 

הרות53313. יכדרמןינק  ןב  ףסוי  הידבוע  "עונאדילוט , םילשורישת

הרות53314. קחציןינק  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"הןהכה םילשורימשת

הכונח53315. לע  הרות -  דודןינק  םהרבא  "הץיוורוה , סשת

םיכרכ53316.  4 הרות -  לארשיןינק  ןב  קחצי  "דאדרב , ןולקשאעשת

םיכרכ53317.  7 הכלהב -  הרות  דודןינק  םהרבא  "וץיוורוה , גרובסארטשלשת

םיכרכ53318.  5 אתתעמשב -  הרות  דודןינק  םהרבא  "אץיוורוה , גרובסרטשלשת

םיכרכ53319.  5 השדח - > הרודהמ   > אתתעמשב הרות  דודןינק  םהרבא  "וץיוורוה , קרוימשת וינ  םילשורי - 

דציכ53320. הרות  ךלמילאןינק  ןב  ביל  ןמלז  םילשורירנרל ,

לחנה53321. רזעילאינינק  ןב  השמ  בקעי  "פיקציוואס , םילשורישת

םיכרכ53322.  3 םדק -  ןאמפילינינק  םהרבא  ןב  קחצי  "אםיובנסינ , השרו Warsawצרת

.53323< בקעי ןיע  ךותמ   > םשב ןועמשןמנק  ןב  לידוי  הדוהי  ןייטשפא ,
יולה "גלמיז  ?ירת גרסבגינק

םירפוס53324. ןהכהתנק  ףסוי  בקעי  ןב  רזעלא  "ברטכש , בובל Lvovנרת

.53325( הנוכתה ירקיע  וא   ) ןסינהאיפרגומסק ןב  הירא  םייח  "טןזח , ביבא Tel Avivפרת לת 

א53326. ינרותתסק -  "אןוילג  "דעשת מח

א53327. רפוסה -  ריאמתסק  ןב  ןרהא  - סוכראמ , "ב ערת
"ג ביבאערת לת 

רפוסה53328. ינוילג  הרורב - > הנשמ  ירבד  םע   > רפוסה תסק 
רפוסה תועירי  - 

, אריפש ףסוי -  ןב  המלש  דירפצנאג ,
באז "דןימינב  רומיטלובעשת

א53329. "ק - > הומ  > רפוסה ריאמתסק  ןב  ןרהא  "וסוכראמ , םילשוריעשת

םיכרכ53330.  4 רפוסה -  ףסויתסק  ןב  המלש  ,]דירפצנאג , "ך רת ]Warszawa

םיכרכ53331.  2 רפוסה > - תכשל   > רפוסה ףסויתסק  ןב  המלש  "חדירפצנאג , שמשעשת תיב 

ןתנוהי53332. ןבואמתסק  בקעי  ןב  "זןתנוהי  נת טרופנרידרחא 
Dyhernfurth

ןתנוהי53333. ןתנוהיתסק  "אןח , דעלאעשת

חספ53334. ףסכ -  "בץבוקתרעק  פשת

ןימיה53335. עשוהיץק  "זהשמ , םילשוריכשת

ןימיה53336. בקעיץק  'ה , "דזור ביבאשח לת 

םיכרכ53337.  4 ןימיה -  םהרבאץק  ןב  השמ  לארשי  ןיקצורוס ,
"זקחצי סשת

הכרעמה53338. תידרחהץק  הדעה  לש  הרבסהה  "דתכשל  םילשוריכשת

תואלפה53339. ןהכהץק  היעשי  םייח  "הגרבסרבלאה , ןילבול Lublinצרת

םיכרכ53340.  2 הלוגמ -  םהרבאץק  ןב  השמ  לארשי  ןיקצורוס ,
"עקחצי שת

ךשחל53341. םש  והיתתמץק  "הןוסרזלג , םילשוריסשת



הצקומ53342. העיריה -  לגסהצק  לארשי  ןב  ףסוי  המלש  "גאדנל ,  קרבעשת ינב 

ב53343. הטמה -  קחציהצק  "אגרבדלוג , תיליעעשת ןיעידומ 

הטמה53344. ירשואהצק  "ויאלוזא , םילשוריעשת

ץרא53345. לארשייוצק  ןב  לבייפ  "געשוהי  ונדורג Grodnoעקת

האפ53346. קחצייצוצק  ןב  ישיבא  "דינרהט , םילשוריעשת

רזעה53347. ןבא  דגיבארוצק  הירכז  "דיבערש , ביבאכשת לת 

םיכרכ53348.  3 הדנ -  תוכלה  ןומימרוצק  ןב  םהרבא  "אשודב , םילשוריכשת

םידרח53349. רפס  םהרבארוצק  גיצנאד ,  - רזעילא "דירכזא , "דשח מח

םיכרכ53350.  6 ךורע -  ןחלוש  בקעירוצק  ןב  ןרהא  "ברפיופפ , "דנשת מח

ויכרד53351. המלשתוצק  ןב  הדוהי  דוד  "טןייטשרוב , םילשוריעשת

א53352. "י - > תכמ תופסוה   > טפשמה תוביתנ  ןשוחה  - תוצק  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
השמ בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , םילשוריסשת

ב53353. "י - > תכמ תופסוה   > טפשמה תוביתנ  ןשוחה  - תוצק  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
השמ בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , םילשוריסשת

ג53354. "י - > תכמ תופסוה   > טפשמה תוביתנ  ןשוחה  - תוצק  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
השמ בקעי  ןב  בקעי  "זםיוברברול , םילשוריסשת

םיכרכ53355.  2 וניתובר - > תועומש   > ןשוחה ןהכהתוצק  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "ברלה , קרבפשת ינב 

.533564 םתוח > - יחותיפ  תוביתנל , ןיע   > םלשה ןשוחה  תוצק 
ןהכהםיכרכ ףסוי  ןב  ביל  הירא  "חרלה , םילשורימשת

ןשחה53357. ןהכהתוצק  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "דרלה , עודישח אל 

תוחתפמ53358. ןשחה -  ןשחהתוצק  תוצק  "אתוחתפמ -  ביבאלשת לת 

םיכרכ53359.  2 "ץ > - קת  > ןשחה םירפאתוצק  ןב  ףסוי  "ץוראק , ןילופ Russia-קת - היסור

םיכרכ53360.  2 "ו > - עקת  > ןשחה ןהכהתוצק  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "ורלה , בובל Lvovעקת

תבשה53361. לאכימתוצק  "פהיקזח , קרבשת ינב 

םיכרכ53362.  9 ןחלשה -  לדנמתוצק  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  - האנ , "ו פרת
"ד םילשוריישת

"ץ53363. רא לואשיניצק  ןב  בקעי  "הןיצק , םילשורינשת

םיכרכ53364.  2 רמואה -  חספריצק  יבצ  "ורמרד , תילעעשת ןיעידומ 

םיטחה53365. השמריצק  ןב  םהרבא  "אדיס , רימזיא Izmirלרת

םיטח53366. יבצריצק  בקעי  "הןייטשדלוג , סשת

ןבואר53367. ןבוארריצק  לאינד  "זןיילק , םילשורינשת

םיכרכ53368.  2 רמואה -  ןהכהתריצק  ריאמ  ןב  והילא  "הקנומ , קרבעשת ינב 

םיכרכ53369.  5 רמואה -  םשתריצק  "וםוליעב  קרבעשת ינב 

הדשה53370. לארשיתריצק  ןב  ןמלז  רואינש  "אחוור , לאיזועסשת תיב 

הדרו53371. ראתצצק  ' גנ ףולכמ  תעבטמ  "ל : "גומ הסוסשת

השדח53372. הריש  ירפסמ  קתעה  םהרבאתצק  ןב  רזעילא  "טטרופאפר , טספדוב Budapestצרת

הנח53373. תצקו  קידצה  ףסוי  םילשוריתצק  .ז  " טשת .קידצה  ףסוי  "זתצק  םילשוריטשת

ןעיו53374. דוד , די  יח , םהרבא  דוד  "ר  רהומ יבתכמ  תצק 
םהרבאקחצי דוד  "ביטנאוויוו , )צרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

"ה53375. רקמ הפילחארק  ןב  ריאמ  "בםאייקיב , רימזיא Izmirרת

דעומ53376. ילע  ןורכזארק  "דרפס  קרבשח ינב 



דעומ53377. ילע  ריאמארק  ףסוי  ןשוש , הנביןב 

באב53378. העשתו  םירצמה  ןיב  דעומ -  ילע  קחציארק  םייח  ןב  בד  ףסוי  "אסומיטפס , חרפתפשת

הטימש53379. יבצארק  ריאמ  "זןמזורג , ביבאסשת לת 

אקארק53380. רפס  הליהקאקארק -  "טרפס  םילשוריישת

הליהק53381. לש  הברוחו  הייח  בוקארקב  םידוהיה  בוקארק - 
הליהקהקיתע "ארפס  הפיחמשת

הנוע53382. ןיאו  םהרבאיתארק  "עסקופ , םילשורישת

םיכרכ53383.  2 הנוע -  ןיאו  קחצייתארק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , םילשוריסשת

םחליבא53384. יחןברק  קחצי  "ואזבוכוב , דעלאעשת

םהרבא53385. םהרבאןברק  "ברגרבנש , "דפשת מח

ןרהא53386. גרובלפמצמןברק  ןאמפיל  רזעלא  ןב  "זןרהא  ףרודסמרהליועת
Wilherms

ןרהא53387. ריאמןברק  ןב  ןרהא  "ט,יקסבשאטס , ,נרת בוקרטעיפ

םיכרכ53388.  3 ןרהא -  םהרבאןברק  ןב  ןרהא  םייח , - "בןבא ואסד Dessauקת

םיכרכ53389.  2 ןרהא -  םהרבאןברק  ןב  ןרהא  "גיטעומ , ונרוויל Livornoלקת

םיכרכ53390.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > ןרהא םהרבאןברק  ןב  ןרהא  םייח , - "אןבא עשת

ליא53391. ןויצןברק  ןב  ןב  קחצי  ןרהא  "טץיבורזיל , הפיחסשת

והילא53392. ןהכהןברק  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  "דשח מח

רוצילא53393. םייחןברק  ביבח  ןב  רוצנמ  רזעילא  ןוהתס ,
"ודוד הירבט Tiberiasצרת

רוצילא53394. רוצנמןברק  "זקוזראמ , יקינולש Salonikaלקת

לאירא53395. לאיראןברק  "עןנחוי , "דשת מח

"ה53396. שא יולהןברק  ףסוי  ןב  והילא  "אעאמש , ונרוויל Livornoפקת

.53397< םולש תבהא   > "ה שא יולהןברק  ףסוי  ןב  והילא  "העאמש , םילשורימשת

םשא53398. ןושמשןברק  ןב  קציא  קחצי  "זסילרכאש , ךבצלוזלקת  Sulzbach

רשא53399. אדוהיןברק  לישנא  רשא  "ארלימ , הפיחכשת

רשא53400. ןנחויןברק  ןב  גילז  רשא  "אאדנאל , בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ53401.  2 ינעה -  יכדרמןברק  קחצי  ןב  בקעי  "זאניטק , םילשוריכשת

הגיגח53402. ןתנוהיןברק  ןב  השמ  "דיטנאלאג , היצנו Veniceסת

םיכלמ53403. בקעיןברק  ןב  ךלמילא  "סטלבדלוג , םילשורישת

החנמ53404. בוקרטיפןברק  .א  " סרת .רודיס  "א.תוליפת  בוקרטויפ Piotrkowסרת

החנמ53405. אנליווןברק  .ז  " נרת .רודיס  "ז.תוליפת  אנליונרת

החנמ53406. לאומשןברק  ןב  בקעי  לארשי  "הזיגאח , רימזיא Izmirלת

החנמ53407. המלשןברק  ןב  ךורב  "טגאבסא , הכנלבזק Casablancaצרת

החנמ53408. יכדרמןברק  םהרבא  "חיסלעב , םילשוריפרת

ליתפ53409. רושימ , חרוא  לארשי , ינבל  ןורכז  החנמ , ןברק 
לאומשתלכת ןב  בקעי  לארשי  "דזיגאח , עשת

םיכרכ53410.  2 השמ -  באזןברק  השמ  "וןמדירפ , ופימשת

לאנתנ53411. יבצןברק  ילתפנ  ןב  לאנתנ  בקעי  לייוו ,
"ושריה הורסלרק Karlsruheטקת

לאנתנ53412. השמןברק  ןב  לאנתנ  "חאבובח , הפיחכשת



"ס53413. שה תותכסמ  לע  לאנתנ  יבצןברק  ילתפנ  ןב  לאנתנ  בקעי  לייוו ,
"השריה םילשורינשת

ינע53414. בילןברק  הדוהי  ןרהא  ןב  בקעי  "חךאברעיוא , ,סרת םלשורי

חספ53415. רבןברק  רזעלא  ןב  סחנפ  יבצ  "לץישפיל , הנליו Vilnaרת

חספ53416. ריאמןברק  והיעשי  ןב  והילדג  "טןוטסרבליס , םילשוריצרת

םיכרכ53417.  2 חספ -  המלשןברק  ןב  םייח  "אםרמע , םילשוריסשת

םיכרכ53418.  2 חספ -  ןרהאןברק  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , םילשוריסשת

ותכלהכ53419. חספ  באזןברק  השמ  "גרעגראז , םילשוריסשת

ןויצ53420. והילאןברק  ןב  ןויצ  ןב  "וןהכה , נשת

תישאר53421. בקעיןברק  ןב  לאומש  םהרבא  רתלא  "זרלה , םילשוריצרת

םיכרכ53422.  3 תישאר -  גילזןברק  רשא  ןב  ביל  הדוהי  "ח,תוילגרמ , לקת ], רדאד טרופקנרפ 

םיכרכ53423.  3 תבש -  ןירבוקמןברק  המלש  ןב  "ולאלצב  ,סקת עקרוזליב

לאומש53424. יבצןברק  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
יבא ןב  "דשריה  סיאולשת .טס   St. Louis

הדות53425. םהרבאןברק  ןב  יכדרמ  רודגיבא  כ"ץ ,
"הארזע הנליו Vilnaכרת

הדות53426. םהרבאןברק  ןב  העושי  "זהייטע , יטיססשת וכיסקמ 

אמוי53427. םויה -  בקעיתונברק  "בינאברש , םילשוריעשת

א53428. יבלח - > םע  יניי   > ימחל ןרהאינברק  ןב  רדנסכלא  המלש  - רשיפ , "ג צרת
"ז םילשוריצרת

היחתה53429. ךרד  םיהלא -  ןמלזתברק  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורילשת

"התברק ה'תברק ה'53430. םילשורינשת

הרקמ53431. הפילחהרק  ןב  ריאמ  "בםאייקיב , רימזיארת

דעומ53432. דעומיאורק  "חיאורק  קרבנשת ינב 

דעומ53433. םירועישיאורק  "גסרטנוק  קרבנשת ינב 

םיכרכ53434.  7 דעומ -  םייחיאורק  ןב  והילא  "וגייצנירג , םילשוריעשת

ךילא ה'53435. ןנחבורק  "אטברה , םילשוריפשת

קוחר53436. הקברבורק  םולש , "התב  םילשורינשת

"ץ53437. םיטויפבורק הבר Djerbaת"ש.תוליפת  ג'

יזנכשא53438. םוגרתו  רואיב  םע  תועובשל >  > ףלוותובורק "דםייהנדייה , הניורת

אמורב53439. םידוהיה  יכדרמתורק  ןב  םהרבא  "דאנהכ , השרו Warsawערת

תודעו53440. ןורכז  רפס  הזרב -  הליהקזוטרק  "גרפס  ביבאנשת לת 

ביתכו53441. ריאמירק  ןב  המלש  "טןילוסא , קרבעשת ינב 

םיכרכ53442.  3 הירקב -  השמהאירק  "גץיבונוסמס , םילשוריסשת

השודקה53443. קחציהאירק  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "טגרבנזור , קרוי New Yorkערת וינ 

.53444< השדח הרודהמ   > השודקה קחציהאירק  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  גרבנזור ,
עשוהי ריאמ  ריאמ , ןב  "ד - םילשוריסשת

הנמאנ53445. לאיחיהאירק  ןב  דוד  לאומש  "היגנילוטוא , היצנו Veniceעת

הנמאנ53446. םינברוהאירק  םימכח  "ה.הירבט  ,סרת סנות

השודק53447. בקעיהאירק  ןב  הידעס  יול  "חינמחנ , םילשורימשת



הביח53448. לש  השמהאירק  "טץיבונוסמס , םילשוריעשת

תולודג53449. ןמלזתואירק  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה םילשורישת

דעומ53450. השמיאירק  "הסייר , םילשורינשת

דעומ53451. .חספיאירק  לש  יעיבש  ליל  .םינוקית 
ונרוויל .ד  " "דנרת ונרוויל Livornoנרת

דעומ53452. .חספיאירק  לש  יעיבש  ליל  .םינוקית 
הניו .ב  " "בכרת הניוכרת  Vienna

דעומ53453. םילשורייאירק  .ח  " ישת "ח.םינוקית  םילשוריישת

דעומ53454. .ליאירק  " רת .חספ  לש  יעיבש  ליל  .םינוקית 
"להניו הניורת  Vienna

דעומ53455. .חספיאירק  לש  יעיבש  ליל  .םינוקית 
קרב ינב  .ב  " "בעשת קרבעשת ינב 

דעומ53456. .חספיאירק  לש  יעיבש  ליל  .םינוקית 
ונרוויל .ז  " "זצרת ,צרת ונרוויל

שדוקה53457. ןמלזתאירק  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"בןהכה םילשוריפרת

הרותה53458. ץריהתאירק  ילתפנ  ןב  םייח  "דןילסק , ןילרב Berlinעקת

התכלהכ53459. הרותה  ןהכהתאירק  ביל  הדוהי  ןב  באז  עשוהי  "נכ"ץ , םילשורישת

םיכרכ53460.  2 רפס -  יבצתאירק  לאומש  ןב  דוד  "טןיילק , םילשוריכשת

םיכרכ53461.  3 השדח > - הרודהמ   > רפס יבצתאירק  לאומש  ןב  דוד  "דןיילק , םילשוריסשת

םיכרכ53462.  2 גנוע -  אבאתאירק  ןב  קיזיא  לאיטלפ  ןיטשרוב ,
"זםולש קרבסשת ינב 

"ט53463. ויו תבשב  םינותע  םשתאירק  "דםוליעב  "דשח מח

היתוכלהו53464. "ת  ומש אביקעתאירק  "ארלמ , םילשוריעשת

עמש53465. רמותתאירק  "חםייקלא , ןולוחסשת

היתוכרבו53466. עמש  דועסמתאירק  ןב  בקעי  "סאריצחיבא , הלמרשת

ןיניבשוש53467. ןרהאובירק  לאקזחי  "וץרווש , קרבעשת ינב 

םיכרכ53468.  2 הנמאנה -  חספהירק  ןב  ןועמש  - םאסגנאל , "ה פרת
"א קונס Sanokצרת

הנמאנ53469. יבצהירק  ןב  ףלוו  באז  "דםיובננט , הניוירת  Vienna

הנמאנ53470. "גץבוקהירק  ןיקצוממשת תירק 

.53471< השדח הרודהמ   > הנמאנ יבצהירק  ןב  ףלוו  באז  "טםיובננט , םילשוריסשת

הנמאנ53472. םירובגהירק  לת  תינרותה  הליהקה  ירבח 
ץכ סדרפ 

םיכרכ53473.  2 הנמאנ -  קיזיאהירק  קחצי  ןב  ףסוי  לאומש  "ך,ןיפ , ,רת אנליוו

םיכרכ53474.  2 הנמאנ -  'הירק  זבינופ תבישי  יכינח  "חץבוק  רפסנשת תירק 

הבגשנ53475. יולההירק  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "גרבוב , בוקרק Cracowסרת

םיכרכ53476.  2 אתרגאד -  ץרפאניירק  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "ויקסביינק , קרבמשת ינב 

םיכרכ53477.  3 השדח > - הרודהמ   > אתרגאד ץרפאניירק  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "איקסביינק , קרבעשת ינב 

יקינירק53478. סקנפ  הליהקיקינירק -  "לרפס  ביבאשת לת 

עברא53479. םהרבאתירק  ןב  קחצי  "ושירקע , םילשורילרת



עברא53480. םימחרתירק  "וירוח , סינות Tunisנרת

עברא53481. הרותתירק  ישודיח  "גץבוק  קרבלשת ינב 

עברא53482. ראגנואתירק  תחפשמ  "הינבר  םילשוריכשת

רבד53483. רשפ  השנמ -  יפלא  המלש - ןבא  עברא -  תירק 
ןויצ םחנמ  שדוקה -  לקשו 

ףסוי ןב  השנמ  ןישטולוטמ -  המלש 
המלש םהרבא  ןומולס , הייליאמ - 

 - ףרוצ ןמלז 
םילשוריהנשת

.53484< השדח הרודהמ   > עברא ןמלזתירק  המלש  ןב  רזעלא  "הןיילק , עבשעשת ראב 

עברא53485. בקעיתירק  ןב  םהרבא  "דןהכה , םילשורישח

םיכרכ53486.  2 עברא -  ןמלזתירק  המלש  ןב  רזעלא  "דןיילק , םילשורישח

לאירא53487. עשוהיתירק  ןב  לאירא  םירפא  "חדלווקוב , קרבנשת ינב 

"א53488. נח ביבחתירק  היננח  "ויאלוזא , הסוס Sousseפרת

הנח53489. קחציתירק  ןב  ןושרג  איזמ , - ץנלבוק
השמ "הןאמגילז  ץמ Metzמקת

םיכרכ53490.  2 הנח -  ןאמפילתירק  ירוא  לאלצב  ןב  ןנחלא  "בץפח , גרפ Pragueעש

דוד53491. הנח  דודתירק  "זןמקר , כשת

דוד53492. הנח  ןנחלאתירק  "גןירפלייה , ןודנולכשת

םיכרכ53493.  2 דוד -  הנח  ןהכהתירק  השמ  ןב  דוד  - ילקס , "ה צרת
"ו םילשוריצרת

ךלמ53494. ןבתירק  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "גבקעי  קרבמשת ינב 

ךלמ53495. ארוגידאסתירק  "טידיסח  נשת

םיכרכ53496.  2 ךלמ -  ינרותתירק  "וץבוק  תגמשת תירק 

םיכרכ53497.  17 ךלמ -  הרוגידאסתירק  יריעצ  "סןואטב  םילשורישת

"ם53498. במרה לע  ךלמ  תגתירק  תירק  םימימת  יכמות  "דתבישי  תגמשת תירק 

"ם53499. במרה לע  םינרדה  בר -  ךלמ  תוירקהותירק  וכע  "ד , בח ילעפמ  "ותשר  תוירקהומשת וכע 

םיכרכ53500.  2 בר -  ךלמ  םירפאתירק  ןב  הדוהי  - ןובנ , "א יקת
"ה אטשוק Istanbulכקת

םיכרכ53501.  25 בר -  ךלמ  ינרותתירק  "טץבוק  תגסשת תירק 

םיכרכ53502.  2 ןרהא > - יבר  תנשמ  ןוכמ   > בר ךלמ  םירפאתירק  ןב  הדוהי  "וןובנ , דווקילסשת

םיכרכ53503.  2 בר -  ךלמ  המלשתירק  לאומש  "טרלט , עשת

השמ53504. ןהכהתירק  הואנ  יקסבוזרב , יאחוי -  "חקידור , םילשוריסשת

רפס53505. אזימרגמתירק  הדוהי  ןב  "הרזעלא  בובל Lvovסרת

רפס53506. הדוהיתירק  ןב  ןרהא  יכדרמ  גרובצניג ,
"גרשא השרו Warsawמרת

"ר>53507. ופד  > רפס "ט)תירק  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "אינארט , היצנו Veniceיש

רפס53508. ףסויתירק  ןב  לבייפ  בלכ  - לזוו , "ד סרת
"ה שד Dejסרת

.53509< אתכרבד אסכ  אלל   > רפס א המלשתירק  ןב  םחנמ  - יריאמ , "ג כרת
"א רימזיא Izmirמרת

.53510< השדח הרודהמ   > רפס המלשתירק  ןב  םחנמ  "ביריאמ , םילשוריעשת

םיכרכ53511.  3 רפס -  המלשתירק  ןב  םחנמ  "זיריאמ , םילשוריטשת

םיכרכ53512.  2 רפס -  "ט)תירק  יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "אינארט , היצנו Veniceיש



םיכרכ53513.  25 רפס -  לארשיתירק  תלחנ  ןוכמ  "טץבוק  רפסנשת תירק 

םיכרכ53514.  2 זוע -  בקעיתירק  םייח  "עץליפ , קרבשת ינב 

עמש53515. ןבתירק  ודאקרימ  יתשינבנב  וייניטאג ,
םהרבא "וםייח  יקינולש Salonikaטקת

ץינמרק53516. סקנפ  הליהקץינמרק -  "דרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ53517.  2 ןהכה -  םהרבא  ןהכהןרק  םהרבא  ןרק 

רבדי53518. השמ  רוא -  ךורבןרק  ןב  השמ  "זברוח , קרבמשת ינב 

רוא53519. 'ןרק  ץיבוהורדמ ביל  הדוהי  ןב  "והשמ  הוקלוז Zholkvaלקת

השמ53520. ינפ  רוא  השמןרק  ןיזיוה , קיזיא -  קחצי  ןב  ריאמ 
לשנא רשא  "זןב  גרובמה Hamburgמקת

םיכרכ53521.  2 וינפ -  רוא  יולהןרק  םהרבא  לרעב  "זןמטיו , םילשוריעשת

םיכרכ53522.  2 הרוא -  יבצןרק  םהרבא  "ותוילגרמ , םילשורימשת

םיכרכ53523.  5 הרוא -  ןרהאןרק  ןב  קחצי  "דיקסבוקנימ , השרו Warsawמרת

םיכרכ53524.  3 תרעומ - > הרודהמ   > םיחבז הרוא  ןרהאןרק  ןב  קחצי  "דיקסבוקנימ , םילשוריעשת

םיכרכ53525.  4 ראופמה -  הרוא  ןרהאןרק  ןב  קחצי  "גיקסבוקנימ , קרבסשת ינב 

יחרזמה53526. לש  לארשי  ץרא  לארשיןרק  - ץרא ןרק  "ו.יחרזמה  םילשורישת

ןמש53527. ןב  ימכחןרק  תאמ  םישורדו  תוצילמ  תוריש 
"דוקורמ םילשורינשת

םידסח53528. תולימג  דודןרק  "זרנזלט , םילשורילשת

דוד53529. םינושןרק  "וםירבחמ  הברערת ג'

.53530< השדח הרודהמ   > דוד ב )ןרק  ךרוע  ) יכדרמ "פןורגס , דודשאשת

םיכרכ53531.  2 דוד -  דודןרק  ןב  יבצ  רסיא  לארשי  "גגצרה , םילשורימשת

םיכרכ53532.  3 דוד -  )ןרק  ךרוע  ) יכדרמ "הןורגס , הברנרת ג'

לבויה53533. דעהסטייגןרק  םינברה  "בללוכ  דעהסטייגנשת

יבצה53534. בקעיןרק  ןב  ןויצ  ןב  ןתנוהי , "דןהכ  ,פרת הבר ג'

.53535< בל תווצמ א-  > יבצה א יבצןרק  ןדרי  ןרטש ,

החנמה53536. ימולשת  יבצה -  יבצןרק  ןדרי  "טןרטש , "דעשת מח

םיכרכ53537.  2 םינויע - >  > יבצה א יבצןרק  ןדרי  ןרטש ,

תיביר53538. הרותה -  קיזייאןרק  קחצי  ןב  לאקזחי  "גהטאר , משת

םיכרכ53539.  2 עשוהי -  ןמחנןרק  ןב  עשוהי  - ןייטשפא , "ז נרת
"ו השרו Warsawסרת

העושי53540. ירבודמןרק  בוד  ןב  שריה  "ויבצ  השרו Warsawכרת

םיכרכ53541.  3 העושי -  ךלמילאןרק  יבצ  ןב  עשוהי  "זאריפש , ירוגליב Bilgorajצרת

ישי53542. קחציןרק  לארשי  "וןמרבליז , םילשוריכשת

םיכרכ53543.  3 ישי -  ישיןרק  "בןרק  םילשוריעשת

יעשי53544. המלשןרק  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

ןילוח53545. לארשי -  לארשיןרק  "ארנרל , םילשוריעשת

לארשי53546. "סץבוקןרק  ןודנולשת

דודל53547. ןהכהןרק  השמ  ןב  דוד  "וילקס , סנכמ Meknesשת

דודל53548. אפילןרק  רזעילא  ןב  ךלמילא  דוד  "דסלוי , בובל Lvovסרת

דודל53549. דודןרק  השמ  ןב  לאיחי  חילצמ  "אהידבוע , ונרווילצקת



דודל53550. קותעמןרק  ןב  דוד  "חדדח , הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ53551.  4 דודל -  םרמעןרק  ןב  דוד  רזעילא  "טדלאוונירג , הרמ Satu Mareפרת וטס 

םיכרכ53552.  6 השדח > - הרודהמ   > דודל םרמעןרק  ןב  דוד  רזעילא  "חדלאוונירג , קרוי New Yorkסשת וינ 

וערזלו53553. דודל  קותעמןרק  ןב  דוד  "זדדח , םילשורינשת

ףסויל53554. רהצ  רהציל -  ןבןרק  ץרעה  ילתפנ  המלש  יקצטימס ,
רשא "בםייח  נשת

רוע53555. ןהכהןרק  היעשי  ןב  השמ  "אכ"ץ , הוקלוז Zholkvaפת

השמ53556. ינפ  רוע  קחציןרק  "וןיול , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ53557.  2 השמ -  ינפ  רסיאןרק  םהרבא  ןב  השמ  "חסענירג , משת

יבצ53558. דודןרק  ןב  יבצ  ריאמ  "גןהכ , קרוי New Yorkפרת וינ 

רחש53559. ןב א לןרק  ריאמ  ןרהא  "ברלושטלא , בושטידרב Berdichevסרת

לאומש53560. לסהןרק  היקזחי  ןב  ןמלז  המלש  ' יזנכשא , "ז רדואדפת טרופקנרפ 
Frank

חבזמה53561. יבצתונרק  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
ארזע רודגיבא  ןב  "זשריה  ירוגליב Bilgorajפרת

חבזמה53562. ליקויתונרק  "חהבוס , השרו Warsawפרת

.53563< השדח הרודהמ   > חבזמה ליקויתונרק  "חהבוס , םילשוריעשת

.53564< השדח הרודהמ   > קידצ .ןאמילסתונרק  ןב  והילא  "בינמ , םילשוריסשת

םיכרכ53565.  3 קידצ -  .ןאמילסתונרק  ןב  והילא  "דינמ , םילשוריסרת

רוא53566. הנדורוהמינרק  השמ  ןב  דניקסיז  "גרדנסכלא  הנליו Vilnaערת

רוא53567. לאקזחיינרק  "חלבאג , ביבא Tel Avivצרת לת 

רוא53568. םולשינרק  ןב  השמ  "גלאילמג , םילשוריסשת

.53569< רזיורק לדנוז  "צ ר ' הגה לע   > רוא יכדרמינרק  השמ  ןיקסילפ ,

םיכרכ53570.  2 רוא -  לארשיינרק  ןב  לאימחרי  "וןימוק , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ53571.  2 רוא -  ריאמהינרק  רוא  "חתבישי  לשת

הרוא53572. ילתפנינרק  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "טסנייר , םילשוריישת

דוהה53573. ףסויינרק  ןב  היבוט  "הןפג , סיאול St. Louisצרת .טס 

יבצ53574. ןמלזינרק  המלש  ןב  באז  יבצ  - קינריוו , "ג מרת
"ה השרו Warsawמרת

"ם53575. אר םהרבאינרק  השמ  ןב  ירוא  "ארטשניומ , קרוי New Yorkישת וינ 

"ם53576. אר ןורכזינרק  "הרפס  םילשוריסשת

םיכרכ53577.  2 "ם -  אר יכדרמינרק  ןב  לאפר  - אוואקנא , "ע רת
"ס םילשורישת

םאר53578. ןמלזינרק  המלש  ןב  רזעילא  יכדרמ  "דרנבוק , אנליוכרת

םאר53579. קחציינרק  "הדאדח , ונרוויל Livornoכקת

םיכרכ53580.  4 םאר -  בקעיינרק  ןב  השמ  ןרהא  "אשביוט , בובל Lvovמרת

םיכרכ53581.  2 םאר -  והילאינרק  "בלאיומ , קרבסשת ינב 

קחצי53582. ערז  םאר , קחציינרק  "אדאדח , םילשוריסשת

םימאר53583. הדוהיינרק  ןב  קחצי  "בעבצ , יקינולש Salonikaעקת

שרוח53584. םימאר -  יכדרמינרק  םהרבא  "גןומולס , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ53585.  2 םימר -  השמינרק  ןב  לואש  "אןהכה , קרבמשת ינב 



הליהקדורבונסרק53586. "ז,רפס  ,)טשת ביבא - לת )

.53587< םישודק ןורכז   > שורמרמ המלשסרוטפרק  ןמזור , הליהק -  "טרפס  כשת

א-ט53588. תודהיוטושק -  תונבר  יניינעל  - ןואטב  "ד נשת
"ז םילשורינשת

ןח53589. דודיטושק  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

הלכ53590. ליוונאזיטושק  לאומש  ןב  ביל  בקעי 
"ערימוטיזמ ןילופ Russia-קת - היסור

אתיירואד53591. המלשןיטושק  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבסשת ינב 

אתיירואל53592. יולהןיטושק  בקעי  ןב  םהרבא  "ארדוהמ , םילשורילשת

ןח53593. דודירושק  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

רשי53594. ךרד  רושימ , חרוא  בקעיל , המלשםירושק  ןב  בקעי  "בחקר , "דעשת מח

םיכרכ53595.  2 ךסנה -  לואשתושק  ןב  וסוס  ףסוי  "חןהכה , עבשלשת ראב 

בשוימ53596. בילתושק  הדוהי  ןב  והיעשי  "כקיפ , גרבסגינקרת
Koenigsberg

בשוימ53597. לארשיתושק  ןב  ביל  המלש  ץיבובוקעי ,
"גקחצי Lodzפרת זדול '

םיכרכ53598.  2 עטנאתיישק -  ןתנ  ןב  עשוהי  באוי  ןטראגנייוו ,
( וירפסמ טקולמ  "ז( קרבעשת ינב 

ןמוא53599. השמרשק  "ברקוצ , םילשוריעשת

םיכרכ53600.  112 ץינזיו -  ןואטב  ןתיא  ץינרשק  ' זיו תודסומ  "עדוגיא  קרבשת ינב 

םידגוב53601. ןברשק  ביל  הדוהי  המלש  רדנלדירפ ,
"אםחנמ הבלסיטרב Bratislavaנרת

לדוג53602. לאפררשק  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  ונרווילרת

ןיליפת53603. לש  "ת  לדה הימחנרשק  ןב  םירפא  "ברקב , םילשוריעשת

אמייק53604. לש  םהרבארשק  "דסלעזיימ , לואירטנומ Montrealעשת

הרות53605. םוחנרשק  םחנמ  ןב  קחצי  "זץיבונרא , הנליו Vilnaסרת

.53606< השדח הרודהמ   > הרות םוחנרשק  םחנמ  ןב  קחצי  "טץיבונרא , קרבעשת ינב 

םיכרכ53607.  4 המחלמותשק -  אבצ  תוכלהב  ןויעו  "דדומיל  םילשורישח

םיכרכ53608.  5 םירובג -  ןויצתשק  ןב  ןרהא  "דןירוש , םילשוריכשת

ןגמו53609. חמצתשק  ןב  ןועמש  "ןארוד , ונרוויל Livornoנקת

ןתנוהי53610. עטנתשק  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , השרו Warsawלרת

ןתנוהי53611. רשאתשק  ןב  יאחוי  ןועמש  "עחרפי , דודשאשת

ןתנוי53612. ןתנויתשק  "דומאמ , םיסכרשח

השוחנ53613. םהרבאתשק  ןב  ריאמ  לי , ' "גגנא אטשוק Istanbulנש

םיכרכ53614.  2 תודועסה -  תעב  תודועסהר"ד  תעב  "חר"ד  "דלשת בח רפכ 

םיכרכ53615.  2 ןאזגילעז -  אפורה ע"ה  אבא  םהרבא  םהרבאר ' ןב  ןרהא  לאכימ  ןאזגילעז ,
"נאבא שת

קדקדמה53616. ארזע  ןבא  םהרבא  ןועמשר ' ןב  באז  ןימינב  "ארכאב , ביבא Tel Avivצרת לת 

שרעה53617. םהרבא  - ר ' יבצ םהרבא  ןב  רעבוד  םולש  ןהכה ,
ןמלז רואינש  "הץיבוניבר , יכאלמעשת תירק 

ןאיפול53618. והילא  יבר  תודלות  הלא -  ףסויר ' דוד  "עגרבסולש , "דשת מח



לאדוג ז"ל53619. והילא  יבצר ' ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

ץינימק53620. ןמפיל  רזעילא  יכדרמר ' ןושרג  "וגרבניו , םילשוריערת

רמוא53621. היה  הירא  שוניבר ' ןימינב  ןב  הירא  "זןיול , םילשורינשת

וידימלת53622. יפמ  דניירפ - )  ) רשא םחנמר ' המלש  ןב  ריאי  "זקוטשניו , םילשוריסשת

שריה ז"ל53623. ןימינב  ןימינבר ' ןב  ףסוי  "חשריה , םילשורישת

רפוסו53624. ןשלב  אפור , בר , איפסומ , ןימינב  דודר ' "דתילגרמ , "דשח מח

ךנחמו53625. דיסח  לרעב  ןמלזר ' רואינש  "פןמרדור , "דשת בח רפכ 

ןיפל53626. לאלצב  יבצר ' ןב  יכדרמ  סחניפ  "ויקסבייארג , םילשוריפרת

יניעמ53627. בד  לאלצבר ' והיקזח  - יניעמ , "ד שח

שריה53628. )ר ' ויתודוא  ) באז יבצ  "דיילאפ , "דשח מח

םירופיס53629. שטיראפמ -  ללה  הניגנהר ' לכיה  "הןוכמ  "דעשת מח

רעמלעק53630. 'ל  גילעז לארשיר ' "הרצנימ , משת

.53631( תינמרג  ) ךרכב םייח  ריאי  דר ' ריירט1894ןמפואק ,

אפורכ53632. ותלועפו  ןואיל  ריסימ  הדוהי  לאינדר ' "דיפראק , לשת

ויתודלותו53633. ולעופ  ןומולס  השמ  לאוי  החמשר ' םיובלדנמ , דדוע -  "גיקסנלו , םילשוריעשת

שקריס53634. לאוי  יבצר ' השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "ביקסרימ , קרוי New Yorkשת וינ 

ןזיוהלהימ53635. ןמפיל  בוט  םוי  לאומשר ' ןב  הדוהי  לאומש , - "זןבא קרוי New Yorkפרת וינ 

םילשורי53636. שיא  לסוי  ןמלזר ' המלש  "ברלכייא , םילשוריעשת

ןמרולק53637. ףסוי ע"ה  ןמרולקר ' ףסוי  "דר ' "דסשת בח רפכ 

ויתובושת53638. רפסו  שטרופשש  ףסוי  חנר ' חנימע , ףסוי -  "השטרופשש , ביבאנשת לת 

היסנותמ53639. אלפומה  קידצה  המאלס -  בקעי  לכימר ' יכאלמ ,)  ) "זףרש דולנשת

תאיג53640. ןבא  קחצי  הרשר ' "הץכ , םילשורינשת

אנרמאקמ53641. קיזייא  קחצי  הדוהיר ' םייח  "חלרב , םילשוריכשת

ותנוכשו53642. וייח  לעפמ  בהאדב  קחצי  ףסויר ' "זיול , "דלשת מח

אריפש53643. והיעשי  ןויצר ' - ןב ןב  יתבש  איחי , - "וןוד ביבא Tel Avivשת לת 

תודיסחה53644. תעונתו  בוט  םש  לעב  לארשי  ןימינבר ' "כילאיבצ , ביבא Tel Avivשת לת 

"ע53645. יז ןוסרואינש  "ל  צז קחצי  יול  "מר ' "דשח "דשח מח

לדנעמ53646. )ר ' ךרעו טקיל   ) .ד .א  "זןוסלגייפ , "דנשת בח רפכ 

גרובצניג53647. ןרהא  יכדרמ  חנר ' לליה  ןב  דוד  "זדיגמ , ,נרת גרוברטפ ס"ט 

"ל53648. צז םינולסמ  יל  ' יכדרמ ארזער ' ןב  אביקע  ארזע , "חןב  ביבא Tel Avivישת לת 

הנוברנמ53649. ןשרדה  השמ  לארשיר ' ןב  םהרבא  "אןייטשפא , נרת

יקצשיוו53650. השמ  יבר  "ח  הרה רעקסבטיוו -  השמ  ןמלזר ' רואינש  רגרב ,

ותומדל53651. םיווק  ןייטשנלוו -  םוחנ  השמ  החפשמהר ' תאצוה 

ורודו53652. לאומש  השמ  לאומשר ' השמ  "דאריפש , כשת

רעוואלסארב53653. ןמחנ  רזעילאר ' ןרהא  ןב  ללה  "דןילטייצ , שח

קינלצ ז"ל53654. יולה  ןמחנ  לשיפר ' ירה  "בןוכמ  םילשוריסשת

בלסארבמ53655. ןמחנ  בקעיר ' ןח , "אןבא  םילשורימשת

ןואג53656. הידעס  גילעזר ' 1942ישורב ,

"ל53657. צז לאכימ  סחניפ  ארזער ' ןב  אביקע  ארזע , "גןב  קרוי New Yorkישת וינ 



יעדמה53658. ולעפו  ןמרביל  לואש  היבוטר ' "גלשרפ , כשת

ץיבוניבר53659. סחנפ  לואש  ףסויר ' "גלזיימ , םילשורישת

םיכרכ53660.  2 םליש -  םירופיסור ' "גתודלות  עשת

הלמיולש53661. ח,ר ' מ , "טדנרב , םילשורינשת

םולש53662. תודיסחר ' תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "הבח "דעשת בח רפכ 

המלש53663. יבר  לש  ותנשמו  וייח  תודלות  המלש -  ר '
לארשידלפיירפ "גרסב , "דעשת מח

הריאיפאד53664. המלש  ןמלזר ' המלש  ןב  םייח  "גידורב , ,נרת ןילרב

יקחצי53665. המלש  בוטר ' - םוי ןב  ריאמ  רזעילא  ץישפיל ,
"באפיל השרו Warsawערת

ןפג53666. בוט  םש  הידידיר ' "חרבורגנו , הלוטמעשת

והילא53667. לאומש  ןורכזר ' "דץבוק  "דשח מח

ידאלמ53668. ןמלז  רואינש  ידאלמר ' ןמלז  רואינש  "דר ' "דשח מח

.53669< המלש ןבא   > "ן "ן)באר באר  ) ןתנ ןב  "ורזעילא  יולמיש Simleul Silvaפרת

"ר>53670. ופד  > "ן "ן)באר באר  ) ןתנ ןב  גרפ Pragueש"ערזעילא 

.53671< םהש ינבא   > "ן "ן)באר באר  ) ןתנ ןב  "הרזעילא  השרו Warsawסרת

םיכרכ53672.  2 ריבדב - > םשל  ןבא   > "ן ב "ן)באר באר  ) ןתנ ןב  - רזעילא  "ג ערת
"ה םילשוריערת

םיכרכ53673.  3 יקצילבד > - תרודהמ  םלשה ,  > "ן ,באר יקצילבד "ן - ) באר  ) ןתנ ןב  רזעילא 
( ךרוע  ) הירש ןב  "בדוד  קרבעשת ינב 

םיכרכ53674.  6 "ה -  "ה)יבאר יבאר  ) יולה לאוי  ןב  "ברזעילא  בוקרק Cracowמרת

םיכרכ53675.  4 יקצילבד > - תרודהמ   > םלשה "ה  - )יבאר "ה יבאר  ) יולה לאוי  ןב  רזעילא 
( רידהמ  ) הירש ןב  דוד  "היקצילבד , קרבסשת ינב 

ןבהיבאר53676. לצג  םיקילא  םירפא  קאזלהמ ,
ביל "זהדוהי  ןפואצקת  Ofen

םאדאר53677. רפס  הליהקםאדאר -  "ברפס  ביבאכשת לת 

הביבסהו53678. קסמודאר  תליהקל  רוכזי  רפס  הליהקקסמודאר -  "חרפס  ביבא Tel Avivכשת לת 

סעדער53679. בקעיאידאר  ת"שץיבוביל ,

םייח53680. לאכימהאר  "גרכב , םילשוריסשת

.53681< ץראה תנוכת   > םייח ףסויהאר  ןב  ביל  הדוהי  "טןילטייצ , םילשורימרת

םייח53682. יולההאר  לאומש  ןב  ריאמ  םייח  "טרנזאו , קרבסשת ינב 

םיכרכ53683.  2 םייח -  בקעיהאר  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "כ רת
"ה יקינולש Salonikaכרת

םיכרכ53684.  4 םייח -  םייחהאר  "היסלברט , תפצעשת

ג53685. דומלת -  רכזנו  השעמ  יתבשהאר  לאומש  םולש  "הרפואל , תגעשת תירק 

.53686
הקסור הוואר  תליהקל  ןורכז  רפס  הקסור -  הוואר 

הליהקהביבסהו "גרפס  ביבאלשת לת 

הליבל53687. הדוהייואר  ןב  בקעי  לאומש  סחניפ  "ברברג , ןודנול Londonצרת

רענשהמואר53688. ץראמ  "וןושחנ  אטשוק Istanbulכש

תורהט53689. תעדה -  יולהיאר  קחצי  והילא  לאפר  "דןגובנלנצק , םילשוריעשת

תידוהיה53690. תרוסמבו  תונמאב  םייחה  ךונחיאר  ןב  ביל  הדוהי  "ורלאיב , םילשורילשת



תירישע53691. "ה  םחנמיאר ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"ולארשי ,צרת םילשורי

ותדלוהל53692. הנש  האמ  קוק  "ה  לבוייאר תכורעת  "וגולטק  םילשוריכשת

אנמיהמ53693. םחנמהיאר  ןב  ךורב  לאומש  ןמלוש ,
"הלארשי םילשוריצרת

"ה53694. יארה דודתויאר  ןב  לאומש  "ברברפש , םילשורינשת

ןזיוהלו53695. דגנ  תועירכמ  השמתויאר  ןב  יבצ  דוד  "חןאמפוה , םילשוריפרת

רוביעה53696. השמתייאר  קחצי  ןב  רזעילא  םהרבא  "וקוק , הוקתעשת חתפ 

ןיטאיסוה53697. יקידצמ  תוארמ  םובלא  קידצ -  יבציתיאר  ריאמ  "וןמזורג , ביבאעשת לת 

הטולפשוקאר53698. תליהק  תודלות  הליהקהטולפשוקאר -  "חרפס  לשת

היתוביבסו53699. קושיקאר  ךוב  רוכזי  הליהקקושיקאר -  "גרפס  גרובסנהויישת

תובא53700. ןתיאשאר  "זיעדי , תפצעשת

םיכרכ53701.  11 והילא -  המלששאר  םהרבא  ןב  והילא  "חכ"ץ , קרבסשת ינב 

רימא53702. יכדרמשאר  ןב  הירא  ריאמ  "זזייר , סשת

םיכרכ53703.  2 רימא -  היבוטשאר  ןב  ריאמ  "חןוויל , םילשוריסשת

םיערז א53704. הנמא -  םהרבאשאר  "זאריפש , םילשוריסשת

םיכרכ53705.  4 הנמא -  הדוהישאר  ןב  קחצי  "חלאנברבא , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ53706.  2 הנמא -  ריאישאר  ןב  םהרבא  "האטופח , הווקתנשת חתפ 

"ת>53707. וש  > םירפא ג םחנמשאר  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"דשונאמ השרו Warsawמרת

םיכרכ53708.  3 םירפא -  םחנמשאר  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"דשונאמ השרו Warsawמרת

הירא53709. היראשאר  לאיתוקי  "ברהאלמאק , םילשורילשת

הירא53710. לאומששאר  ןב  ביל  הירא  יקצולבילאיב ,
"באגרש הנליו Vilnaנרת

תורומשא53711. השמשאר  - ןירגינ , "ח כש
"ז וטנרוטנשת יקינולש  -

.53712< ןרהא יבר  תנשמ  ןוכמ   > תורומשא השמשאר  "טןירגינ , דווקילעשת

לארשי53713. ינב  יבצשאר  ילתפנ  "דבילטוג , םילשורינשת

ךירבד53714. קחצישאר  "ותליש , םימודאנשת הלעמ 

םידעומ53715. ךרבד -  לואששאר  רדנסכלא  "ארלימ , םילשוריפשת

םיכרכ53716.  3 דוד -  לאפרשאר  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  הבוטנמ Mantuaלקת

םיכרכ53717.  3 העד -  לאפרשאר  "זץיבלאומש , םילשוריעשת

םיכרכ53718.  2 העבגה -  קצולופמשאר  הדוהי  ןב  "פסחניפ  הנליו Vilnaקת

ב"ב53719. ילוליה -  םששאר  "אםוליעב  "דעשת מח

"ל53720. צז יקסבוזור  לאומש  יבר  ןואגה  ןרמ  הבישיה -  דודשאר  לכימ  ןב  םייח  םחנמ  "ויקסבוזור , םילשוריעשת

למרכה53721. יירוגליבמשאר  לאקזחי  ןב  "חוהילא  םילשורימשת

םיכרכ53722.  2 חבזמה -  ןבשאר  לאומש  רדנסכלא  ןירפלייה ,
דוד "גסחניפ  בובל Lvovמרת

רבדמב53723. םידמלמה -  קחצישאר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ויבתכל חתפמ  "א( פשת



הנשה53724. תיאבצהשאר  תונברה  .אבצ  "ט.לארשי  ,שת םלשורי

תונליאל53725. הנשה  המלששאר  רזעילא  "דקיש , םילשורישח

םיכרכ53726.  2 תונליאל -  הנשה  אביקעשאר  - "וינב ,צרת םילשורי

תמאה53727. קידצה  לש  הנשה  בלסרבמשאר  החמש , ןב  "חןמחנ  נשת

ילש53728. הנשה  םששאר  "דםוליעב  "דשח מח

הכונח53729. רופיכ , םוי  הבושת , ימי  תרשע  הנשה , עשוהישאר  "זןמטפש , ןודנולישת

טיברשה53730. ןבוארשאר  לדנמ  םחנמ  "דרלרמש , קרבעשת ינב 

םישדח53731. דודשאר  בקעי  ןב  דג  חנ  "חביורטנייוו , שת

הדגאבו53732. הכלהב  שדוח  םששאר  "דםוליעב  "דעשת מח

.53733" תאנבלא שדוח  שאר   " תבט שדוח  לכימשאר  "איכאלמ , דולסשת

ולסכ53734. שדוח  תצרפושאר  "דתכרעמ  "דשח בח רפכ 

הכלהב53735. הנבלה , תכרב  המחה , תכרב  שדוח , שאר 
םולשהדגאבו דוד  םילשורידעשתיקנ ,

םיכרכ53736.  2 עשוהי -  רשאשאר  עשוהי  "עםולבסיוו , שת

ףסוי53737. ףסוישאר  רשא  ןב  דוד  םהרבא  "וןהכה , השרו Warsawלרת

ףסוי53738. םהרבאשאר  ןב  ףסוי  בקעי  ןאמזורטש ,
"עיולה בוקרטויפ Piotrkowרת

ףסוי53739. לאימחרישאר  ןב  "דףסוי  טריפ Fuerthכקת

ףסוי53740. בקעישאר  ןב  "זףסוי  ןטיק Koethenעת

ףסוי53741. השמשאר  "טףסוי , םילשוריעשת

םיכרכ53742.  4 ףסוי -  ריאמשאר  ןב  ףסוי  "גםימואת , בובלמרת  Lvov

םיכרכ53743.  2 ףסוי -  אבאשאר  ןב  רדנסכלא  יבצ  "וןירפלה , קרבמשת ינב 

םיכרכ53744.  3 ףסוי -  לואששאר  ןב  ףסוי  "חהפאקשיא , רימזיא Izmirית

םיכרכ53745.  2 םילשורי > - ןוכמ   > ףסוי ריאמשאר  ןב  ףסוי  "וםימואת , םילשוריסשת

םיכרכ53746.  4 השדח > - הרודהמ   > ףסוי ריאמשאר  ןב  ףסוי  "אםימואת , םילשוריעשת

םיכרכ53747.  3 ףסוי -  ףסוישאר  שאר  םיכרבא  "דללוכ  קרבשח ינב 

םיכרכ53748.  2 ראובמה > -  > ףסוי ,שאר  ןזנתנ ריאמ -  ןב  ףסוי  םימואת ,
הדוהי ןב  השמ  "טריאמ  םילשורינשת

םיכרכ53749.  3 ראובמה -  ףסוי  ריאמשאר  ןב  ףסוי  "וםימואת , םילשוריעשת

םימכחל53750. ןמחנשאר  דוד  ןב  לאונמע  םייח  "וץילוק , םילשוריסשת

ינימיל53751. רתלאשאר  ןנחלא  "פלגיפש , םילשורישת

ינבוארל53752. יולהשאר  םהרבא  ןב  ןבואר  "וןיוול , קסניוד Daugavpilsצרת

ןילימ53753. ןמלזשאר  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה ןודנול Londonערת

"ק>53754. הומ  > ןילימ ןמלזשאר  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"הןהכה םילשורימשת

.53755< השדח הרודהמ   > ןילימ ןמלזשאר  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"זןהכה "דסשת מח

השנמ53756. הנוישאר  לאקזחי  ןב  השנמ  "חגרבסורג , נרת

רורד53757. רמ  יזנכשאשאר  ןהכה  קחצי  ןב  "היכדרמ  היצנו Veniceעש

.53758< השדח האצוה   > ריבשמ םהרבאשאר  ןב  השמ  "בוגודריב , הפיחעשת



םיכרכ53759.  2 ריבשמ -  םהרבאשאר  ןב  השמ  ונרוויל Livornoת"רוגודריב ,

םיכרכ53760.  2 ריבשמ -  לאומששאר  ןב  ףסוי  - ונאילידומ , "א פקת
יקינולש Salonikaת"ר

הניפ53761. עשוהישאר  ןרהא  ןב  ףלוו  באז  "טץיבוברוט , הנליו Vilnaלרת

הצילחו53762. םובי  לה ' הניפ -  בקעישאר  ןב  לאומש  םהרבא  "הםייהנפפ , קרב Bene Berakמשת ינב 

תרקי53763. תנפ  הנפ , לאומששאר  םהרבא  "חםייהנפפ , קרבנשת ינב 

א53764. יתחמש -  רפסשאר  תירק  קחצי  תסנכ  "טתבישי  תיליעסשת ןיעידומ 

יתחמש53765. דודשאר  ןב  רשא  "הןוטיב , עבשסשת ראב 

שטאקנומ53766. ריעב  הנותח  יתחמש -  ףסוישאר  ריאמ  "דלקנרפ , נשת

יתחמש53767. םייחשאר  והילא  "וךובנרטש , םילשוריעשת

ונייחהש53768. יתחמש -  םששאר  "דםוליעב  םילשוריעשת

ונתחמש53769. קחצישאר  "פןיול , תיליעשת ןיעידומ 

ןויצל53770. םייחןושאר  בקעי  ןב  והילא  "זרקינסלוק , השרו Warsawסרת

ןויצל53771. הדוהיןושאר  בקעי  ןב  דוד  "א,ץיבולידוי , ,שת ןויצל - ןושאר

םיכרכ53772.  3 ןויצל -  השמןושאר  ןב  םייח  רטע , "יןבא  אטשוק Istanbulקת

םיכרכ53773.  5 השדח > - הרודהמ   > ןויצל השמןושאר  ןב  םייח  רטע , "דןבא  קרבשח ינב 

ןג53774. תמר  ןגינושאר  תמר  ןגינושאר  תמר 

לכימםינושאר53775. לאיחי  ןב  לצג  "ג,לסרק , ,ישת ביבא לת 

םינורחאו53776. יבצםינושאר  לאומש  ןב  קחצי  "זלאפר , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ53777.  2 םיכאלמכ -  והילאםינושאר  ןב  םימחר  קחצי  "חדובע , םילשוריסשת

םיכרכ53778.  2 םיכאלמכ -  השמםינושאר  "חןדיבא , םילשוריעשת

ןויצל53779. לארשיםינושאר  ןב  קחצי  "ויספלא , ,)טשת ביבא - לת )

םנה53780. הנה  ןויצל  הלואגםינושאר  הדוהי , "טתב  םילשוריסשת

תעדמ53781. אלש  לאפרםינושאר  ןב  ןושרג  ןועמש  .]ןייטשנרב , ,[ת"ש קרוי - וינ

תובא53782. קיזייאישאר  קחצי  ןב  ןרהא  "חאריפש , קרבנשת ינב 

ןושחרמ53783. ירשת , תובא -  תבהלשישאר  ןוכמ  "זליבונרעשט -  דודשאעשת

םיכרכ53784.  17 לארשי -  יפלא  בילישאר  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' - צופאש "ה ערת
"ח ןודנול Londonערת

םימשב53785. השמישאר  בקעי  ןב  היעשי  "חטאקשומ , השרו Warsawלרת

םימשב53786. םהרבאישאר  ןב  ןועמש  ףסוי  "בקאלופ , יניאס Seiniשת

םימשב53787. ךונחישאר  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"אךינה בוקרק Cracowפרת

םימשב53788. ןרהאישאר  לאומש  "זןיבאר , קרבנשת ינב 

ךלמה53789. תנשוש  םימשב -  המלשישאר  ןב  דוד  "איקרשמ , ןומאסרת אנ 

.53790< השדח הרודהמ   > םימשב םהרבאישאר  ןב  ןועמש  ףסוי  "זקאלופ , קרבסשת ינב 

םימשב53791. - ישאר  הדוהי ןב  לאומש  ןרהא  דאסא ,
השמ "טקיש , םילשוריעשת

םיכרכ53792.  2 םימשב -  יכדרמישאר  ןב  ףסוי  לאפר  "גןמנזור , סשת

ב53793. םימשב א -  םולשישאר  ריאמ  ןב  לאוי  השמ  ןוירוג ,
"דןהכה הנליו Vilnaמרת

ןויצל53794. םינושארו  אתולג  ןבוארישאר  "גינאשק , םילשורינשת



םירהה53795. םשישאר  חםוליעב  '' דעשת '' מח

ץינשטיפאקמ53796. ריאמ  קחצי  "ר ר ' ומדא םירה -  ץריהישאר  ילתפנ  "וןייטשטנילפ , םילשוריעשת

םתכלהכ53797. םישדח  קחציישאר  ןב  ישיבא  םהרבא  "חיול , קרבמשת ינב 

םיקרפ53798. םשישאר  "הםוליעב  םילשוריעשת

תובותכ53799. םיקרפ -  יבצישאר  "בדניירפ , הפיחסשת

הנומאב53800. םיקרפ  אגרשישאר  "חןמליו , ביבאישת לת 

םירבחמ53801. העברא  תודלותמ  םיקרפ  קחציישאר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , עשת

םיכרכ53802.  4 םירעש -  באזישאר  הירא  "זץיברוג , םילשורילשת

תובית53803. הנויישאר  ןב  קחצי  םהרבא  "וןרטש , טגיספרת  Sighet

הלבקהו53804. תודיסחה  תורפסב  םירוציקו  תובית  ןידעישאר  "דץלזנייטש , ביבאשח לת 

הוקתתישאר53805. "ח,חתפ  ,שת הוקת - חתפ

םיכרכ53806.  2 ברהתישאר -  זכרמ  "זתבישי  םילשורינשת

םירוכיב53807. ינוא -  בקעיתישאר  לאפר  ןב  ןבואר  "וץיבולדנמ , דווקילעשת

ךתמדא53808. ירוכיב  םוחנתישאר  "חבונהכ , "דעשת מח

םירוכיב53809. םייחתישאר  ןב  הדוהי  "בירסל , "דעשת שח

םירוכיב53810. םחנמתישאר  ןועמש  ןב  לארשי  "חגרבדלוג , דודשאסשת

ירוכב53811. הדוהיתישאר  ןב  קחצי  ןועמש  ןייטשלקניפ ,
יולה "טיבצ  ןילרב Berlinמרת

ירוכב53812. ,תישאר  "וןמטוג קרבמשת ינב 

תירבעה53813. תורפסב  היפרגוילביבה  ירוכב  לדנמתישאר  םחנמ  "חןיקטאלז , ביבא Tel Avivישת לת 

ב53814. םייח א -  השמ  ירוכב  לאירבגתישאר  ןב  םייח  השמ  - סקאווירט , "ח מרת
"ד השרו Warsawנרת

ריצק53815. ירוכב  הרותתישאר  דומלת  "ה.הראריפ  היצנו Veniceעת

םירוכב53816. אנליוומתישאר  השמ  לארשי  ןב  לאלצב  "טןהכ , הנליו Vilnaכרת

םירוכב53817. םהרבאתישאר  ןב  "חךונח  ןימד Frankfסת טרופקנרפ 

םירוכב53818. דומלתהתישאר  רואמ  תבישי  "אץבוק  תובוחרנשת

.53819< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > םירוכב םהרבאתישאר  ןב  "דךונח  עשת

םירוכב53820. ןהכהתישאר  בקעי  אבא  ןב  רב  בוד  "ב,בוכורב , צרת ], םילשורי

םיכרכ53821.  2 םירוכב -  .נתישאר  .י  ןב  םהרבא  "צגרבנייוו , בוקרטויפ Piotrkowרת

רבד53822. תומדקהתישאר  ךותמ  אלפנ  "הטקל  קרבנשת ינב 

םיהלא53823. תארי  רבד  ךורבתישאר  םהרבא  "זגרבנייטש , ערת ], אשראוו

ךנגד53824. לאויתישאר  "חהליש , םיסכרסשת

תומורת53825. ךנגד -  בדתישאר  ןרהא  ןב  בקעי  "טגאש , "דעשת מח

דוד53826. קחציתישאר  ןב  המלש  דוד  "אץשולס , השרו Warsawמרת

תעד53827. יתבשתישאר  "טןוטא , םילשוריסשת

תעד53828. איחיתישאר  ןב  המלש  "בחרוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ53829.  3 תעד -  בקעיתישאר  ןב  השמ  "גהדליבלא , היצנו Veniceמש

םיכרכ53830.  5 תעד -  ריאיתישאר  ןב  םהרבא  "ואטופח , הווקתנשת חתפ 

םיכרכ53831.  2 תעד -  םחנמתישאר  והילא  קחצי  "גילוקסא , השרו Warsawמרת

םיכרכ53832.  2 תעד -  יבצתישאר  "חרקניש , קרבעשת ינב 



םיחבז53833. ךרד -  והילאתישאר  "דשורה , "דשח מח

םיכרכ53834.  4 וכרד -  ןהכהתישאר  המלש  יבא  "בדלפנזור , פשת

תומוחל53835. ץוחמ  ידוהיה  בושיה  השמתישאר  בקעי  "חןילביר , םילשורילשת

םלשורי53836. תמוחל  ץוחמ  בושיה  ןבוארתישאר  ןב  לאוי  ףסוי  "טןילביר , ,צרת םלשורי

רזנה53837. םענתישאר  "הרנשרו , םילשוריעשת

הדובעה53838. יולהתישאר  היטפש  ןב  היחרז  הדוהי  "אלגס , ביבאסשת לת 

רמועה53839. והילאתישאר  סחניפ  ןב  לאומש  "ביקסבוסוהוב , בושטידרב Berdichevסרת

םינקלבב53840. תונטייפה  בילתישאר  הדוהי  "חרגרבניו , יטינסניסמשת

תינרדומה53841. תינידמה  תונויצה  בודתישאר  ,1956לקנרפ , הפיח )

הנשה53842. םייחתישאר  םהרבא  ןב  לאומש  קי , צ'צ'
( ךרוע "ד( םילשורימשת

המכח53843. ףסויתישאר  ןב  בוט  םש  הריקלאפ , - "בןבא ןילרב Berlinסרת

תוכרב53844. המכח -  ןועמשתישאר  ןויצ  ןב  םייח  םיסנ  קרבח"דםינגוב , ינב 

םיכרכ53845.  6 המכח -  השמתישאר  ןב  והילא  שאדיוו , "ג,יד  נש ], האיציניו

םיכרכ53846.  2 "ר - > ופד  > המכח השמתישאר  ןב  והילא  שאדיוו , "טיד  היצנו Veniceלש

םיכרכ53847.  3 השדח - > הרודהמ   > המכח השמתישאר  ןב  והילא  שאדיוו , "סיד  םילשורישת

םיכרכ53848.  4 רצקה -  המכח  ,תישאר  וטייפ השמ -  ןב  והילא  שאדיוו , יד 
"בבקעי םילשוריעשת

םימעטה53849. רפס  המכח , ריאמתישאר  ןב  םהרבא  ארזע , - "גןבא םילשורילשת

קחצי53850. םייחתישאר  ןב  קחצי  תשש , דרב  '' מח

תואווקמ53851. לארשי -  לאיחיתישאר  ןושמש  ןב  לארשי  סיורק ,

םירוכיב53852. ירפ -  לכ  םהרבאתישאר  ןב  ףסוי  קחצי  "ביקסרעפ , דווקילפשת

םידומל53853. ףלוותישאר  ןועמש  ןב  ףסוי  םהרבא  "הץנמ , ןילרב Berlinלקת

תילארשי53854. הבשחמל  ינרותתישאר  ץבוק 

הוקת53855. חתפל  הנש  םיעבש  תאלמל  רודגיבאתישאר  ןב  רזעלא  "חהפורט , ,שת הוקת - חתפ

םידגמ53856. סחניפתישאר  ףסוי  ןב  קחצי  םהרבא  רדנלוה ,
"טןהכה קרוי New Yorkישת וינ 

לארשיב53857. סופדה  השעמ  םהרבאתישאר  ןב  לאינד  "זןוסלווח , השרו Warsawנרת

םידי53858. תרהט  םכיתוסירע -  לדנמתישאר  ןב  דוד  "הקיטא , םילשוריסשת

הלח53859. םכתוסירע -  לאפרתישאר  הירא  תרות  "טללוכ  םילשוריסשת

הלח53860. םכתוסירע -  ףסויתישאר  ןב  דוד  "ברביירש , דמחפשת

המורת53861. הארוהלתישאר  ןוכמ  "טללוכ  םילשורילשת

םיה53862. לע  החפש  לחנההתאר  רוא  "פןוכמ  םילשורישת

ךרד53863. הרומ  לאומשבר -  םהרבא  "זטעיקוב , "דעשת בח רפכ 

א53864. ספלא -  "ף)בר  יר  ) בקעי ןב  קחצי  "ביסאפלא , היצנו Veniceיש

םירעש53865. האמ  תוכזה -  רפס  םשה -  תומחלמ  ספלא -  בר 
כ תומלשהו -  םיטוקיל  "א  בשרה ישודיח  - ( ךרוע םחנמ ( עשוהי  ןב  דוד  "ברגצמ , םילשוריעשת

ישא53866. לאומשבר  בקעי  "דירוצ , םילשוריפרת

לארשיב53867. לאומשבר  םהרבא  "פטעיקוב , "דשת בח רפכ 

תוכרב53868. ףסויבר  ןב  קחצי  ןשוש , "דןב  רפסנשת תירק 

םיכרכ53869.  3 תוכרב -  והילאבר  ןב  םייח  "חףסוי  כרת



םיכרכ53870.  10 תוכרב -  "זץבוקבר  םילשוריעשת

םלשה53871. תוכרב  ףסויבר  ןב  קחצי  ןשוש , "גןב  קרבנשת ינב 

םיכרכ53872.  2 ןגד -  קחציבר  - יולה , "ב כרת
"ז יקינולש Salonikaמרת

ןואג53873. יאה  "חץבוקבר  םילשוריצרת

לכשה53874. רסומ  ריש  ןואג -  יאה  ןואגבר  ארירש  ןב  ייאה 

.53875( הנשה רפס  ךותמ   ) ןואג יאה  יבצבר  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "דיקסרימ , "דשח מח

לבוחה53876. לאיחיבר  ןב  ביל  בקעי  "בןאזדוד , ןודנולישת

ץג53877. הדוהי  ריאמ  ברה  לתוכה -  הליהבר  ןייטשרבלוו , החמש -  "גזר , םילשוריסשת

דסח53878. םהרבאבר  ןב  יכדרמ  - ןרטש , "ד צרת
"ה ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םיכרכ53879.  2 דסח -  יבצבר  םהרבא  "דרגולק , שמשעשת תיב 

איחבט53880. בקעיבר  הדוהי  ןב  והילא  ריאמ  "גרניאוו , השרו Warsawערת

בוט53881. ןבבר  הדוהי  לאיתוקי  םיובלטייט ,
ןסינ "טרזעלא  בובל Lvovמרת

בוט53882. בלבר  בטי  תבישי  "אידימלת  םילשורילשת

םיכרכ53883.  2 ךבוט -  ןויצבר  ןב  לאינד  ןב  ריאמ  ךורב  "אלשטנמ , בובל Lvovלרת

ףסוי53884. ףסויבר  "ויבצק , אטשוק Istanbulצת

.53885< ןרהא ןורכז   > ףסוי ףסויבר  "טיבצק , עשת

.53886< הנושאר הרודהמ   > יביי אהרטסואמבר  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  ,]בקעי  "ב נקת ], אטיוואלס

םיכרכ53887.  2 יביי -  אהרטסואמבר  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "דבקעי  קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ53888.  2 הרוסמה > - תרודהמ   > יביי אהרטסואמבר  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "טבקעי  םילשוריסשת

םיכרכ53889.  2 השדח > - הרודהמ   > יביי אהרטסואמבר  ביל  הדוהי  ןב  ףסוי  "בבקעי  םילשוריעשת

"ה53890. אזמ בקעי  שוניבבר  ןימינב  ןב  הירא  באז  "חרניבר , ביבא Tel Avivישת לת 

ךאלמכ53891. ףסויבר  "בןמטוג ,  הפיחסשת

םיכרכ53892.  3 עישוהל -  ביגשבר  "התימע , שמשסשת תיב 

"א53893. יכלמ והילאבר  ןב  לאכימ  "דשטייד , םילשוריסרת

יכדרמ53894. ללהבר  ןב  "טיכדרמ  ,יש טנירטד אוויר 

בקעי53895. רב  ןמחנ  לארשיבר  ןב  ןמחנ  "גרלה , השרו Warsawמרת

.53896< םירפס השמח   > ןואג םיסנ  ןאוריקמבר  בקעי  ןב  "הםיסנ  םילשוריכשת

ןואג53897. הידעס  יבצבר  השמ  ןב  ןמלק  לאומש  "ביקסרימ , קרוי New Yorkשת וינ 

ןואג53898. הידעס  יעדמבר  ינרות  "גץבוק  םילשורישת

ןואג53899. הידעס  השמבר  ןב  ףסוי  "ךאנוא , םילשורישת

ןואג53900. הידעס  רשאבר  ןב  קחצי  "אקאביפס , ביבא Tel Avivישת לת 

.53901< לאינד בויא  ילשמ   > ךישלא םינינפ  םייחבר  ןב  השמ  "זךישלא , הנליו Vilnaנרת

.53902( ילשמ  ) ךישלא םינינפ -  םייחבר  ןב  השמ  "בךישלא , ץינסי Jessnitzפת

םינינפ53903. יכדרמבר  ןב  לאפר  "לוגודריב , הכנלבזכ Casablancaשת

םיכרכ53904.  2 םינינפ -  ףסויבר  ןב  ריאמ  "וםימואת , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םילעפ53905. םהרבאבר  ןב  קחצי  ףיטאל , - "הןבא בובלמרת  Lvov

םילעפ53906. סחניפבר  ןב  קחצי  "זןאמרב , הנליו Vilnaירת



םיכרכ53907.  4 םילעפ -  והילאבר  ןב  םייח  - ףסוי  "א סרת
"ב ערת

םיכרכ53908.  2 םילעפ -  אנליוומבר  והילא  ןב  "דםהרבא  ביבאשח לת 

יולה53909. טבש  לעב  ןרמ  לע  ןנבר -  ףסויבר  ןב  בקעי  "ורלזייה , תיליעעשת רתיב 

ןנבר53910. קחציבר  "דגאבסא , םילשורישח

חיש53911. לאומשבר  "הךברוא , םילשוריסשת

.53912< השדח הרודהמ   > ארקיו תומש , תישארב , םולש א  בר 
םיכרכ  2 םחנמ - ןב  םולש  "הרלדא , םילשוריסשת

ןואג53913. ארירש  ריאמבר  ןב  השנמ  ןימינב  "זןיוול , ופי Jaffaערת

םירפא53914. לשיפתובבר  םירפא  ןב  םהרבא  ןרטשנגרומ ,
"דריאמ בוקרטויפ Piotrkowצרת

םירפא53915. ןועמשתובבר  ןב  םירפא  "פיקספוטינוק , םילשורירת

ב53916. הרותה - > לע   > םירפא ךורבתובבר  םהרבא  ןב  םירפא  "דטלבנירג , סיפממסשת

םיכרכ53917.  10 םירפא -  ךורבתובבר  םהרבא  ןב  םירפא  "וטלבנירג , סיפממסשת

םיכרכ53918.  3 םירפא -  םירפאתובבר  "חימילשרוא , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ53919.  3 תוגהו > - הבשחמ   > םירפא םירפאתובבר  "חימילשרוא , הוקתסשת חתפ 

א53920. תיברד - ) אתתעמש   ) םירפא לאומשתובבר  ןב  באז  םירפא  "גזוזמ , םילשוריסשת

ב53921. תיבירד - ) אתתעמש   ) םירפא לאומשתובבר  ןב  באז  םירפא  "גזוזמ , םילשוריסשת

םיכרכ53922.  2 תולבויו -  לבויתובבר  "דףונ , סיפממסשת

שדוק53923. עשילאתובבר  "בןמרטלא , םילשוריעשת

םידעומו53924. הרות  בהזה -  ףסוידבר  ןב  בד  ךורב  "טןיקסיד , קרבעשת ינב 

השרפ ב ג ד53925. הבר  תלהק  ךתנומא -  בקעיהבר  םהרבא  ןב  היבוט  עשוהי  "אןמציו , תולעמעשת

ךתנומא53926. לאילמגהבר  ןב  אביקע  בקעי  ץיבוניבר ,
"הןהכה שמשסשת תיב 

הבר א53927. םירישה  ריש  ךתונמא -  בקעיהבר  םהרבא  ןב  היבוט  עשוהי  "וןמציו , תולעמסשת

םילשורי53928. לש  )הבר  וילע  ) קחצי "דץילוק , םילשוריסשת

םיכרכ53929.  2 תונב -  אנינחתובר  דיגוב  "אןודעס , קרבנשת ינב 

ליח53930. ושע  תונב  דודתובר  "חלאירבג , םילשורינשת

יתפומ53931. יראתובר  "דתימס , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ53932.  2 תובשחמ -  ףסויתובר  ןב  דוד  השמ  "גןאמפוה , נרת

תיברד53933. לאומשאתובר  "אןיניד , באזפשת תעבג 

םהרבאוניתובר53934. ףסוי  "הףלוו , קרבלשת ינב 

םיכרכ53935.  6 וניאישנ -  שטיוואבוילוניתובר  קחצי  ףסוי  ילהא  "בתשר  "דנשת בח רפכ 

זנכשא53936. תנידמו  וניאישנ  וניאישנוניתובר  "גוניתובר  םילשוריסשת

ונל53937. ורפס  ןושרגוניתובר  םולש  "ברגנוא , עשת

בוקירטס53938. "י  רומדא תודלות  לארשי -  יעור  יבצוניתובר  םייח  ךאבנייש ,

הלוגבש53939. לכימוניתובר  לאיחי  ןב  עטנ  ןתנ  "הרטייל , הבלסיטרב Bratislavaערת

םיכרכ53940.  2 הלוגבש -  הימחנוניתובר  ןב  השמ  "ואריעז , םילשורינשת

םיכרכ53941.  2 ארזע -  ןבא  םהרבא  ריאמיבר  ןב  םהרבא  ארזע , - "דןבא השרו Warsawנרת

גרבצנימ53942. תחפשמ  שאר  גרבצנימ -  רזעילא  םהרבא  ללהיבר  "עגרבנטור , םילשורישת



ארזע53943. ןבא  ריאמ  ןב  םהרבא  ריאמיבר  ןב  םהרבא  ארזע , - "ט,ןבא פרת ], ביבא לת 

ארזע53944. ןב  םהרבא  םירמאמיבר  "לףסוא  שת

ורוד53945. ינבו  םידרו  תניג  לעב  יולה  םהרבא  םולשיבר  ןב  ןמלז  המלש  "גןילבה , םילשורימשת

אטפאמ53946. ברה  לישה  עשוהי  םהרבא  הדוהייבר  םייח  "הלרב , םילשורימשת

היחתה53947. ןויערו  קוק  ןהכה  קחצי  םהרבא  יבציבר  ףסוי  "דןומיר , הוקתשח חתפ 

עבס53948. םהרבא  קחצייבר  ןב  לאומש  הימחנ  "וץיבוביל , קרוי New Yorkצרת וינ 

ביל53949. ןרהא  בקעייבר  יקספולח ,

קסילערטס53950. ירוא מ' החמשיבר  "זדניירפ , הלשימרפפרת

ףירח53951. לזייא  בייליבר  אדוהי  "אןיול , םילשורילשת

רזלב53952. הלציא  יבר  תודלות  הלציא -  יכדרמיבר  "דרזלב , םילשוריעשת

שודקה53953. ןנחלא  ןרהאיבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

.53954' זדולב ברה  לזיימ ז"ל  םייח  והילא  קחצייבר  ןב  הדוהי  םהרבא  יקסני , 'ז' זרב
"זהירא ביבא Tel Avivטשת לת 

ינמ53955. והילא  בקעייבר  ןב  השנמ  "וינאמ , םילשוריצרת

"ל53956. צז סדרפ  והילא  ןורכזיבר  "דרפס  םילשורילשת

האידנק53957. שיא  ילאשפק  והילא  םיסניבר  קחצי  ןב  ריאמ  "גוהינב , משת

קסנעזילמ53958. ךלמילא  לאיחייבר  ןב  ריאמ  "דםובלדייא , ביבאשח לת 

אייחי53959. ןוד  רזעילא  ןויציבר  - ןב ןב  יתבש  איחי , - "בןוד םילשוריצרת

וירבחו53960. לודגה  רזעילא  יבציבר  ןועמש  ןב  רסיא  "ארגילק , ביבאנשת לת 

םיניע53961. הפי  ורוביחו  ןילעי  ביל  הירא  הקבריבר  "גדניקסיז , םילשורילשת

קידצה53962. ןימינב  ןורכזיבר  "טרפס  קרבעשת ינב 

ץיבובייל53963. בוד  ךורב  לאומשיבר  ןב  ןנחלא  קחצי  ןייטשלדא ,
"זהשמ ,)ישת ופי - ביבא - לת )

ןייטשפא53964. יולה  ךורב  א"זיבר  "זשישרת , םילשוריכשת

סיפדת53965. םלוע -  דוסי  ורוביחו  יטרופנוק  לאירבג  הדוהייבר  ןב  לאומש  בקעי  "הלגיפש , םילשורימשת

שלזיימ53966. רב  בוד  השמיבר  "לראהלמק , םילשורישת

הבואילמ53967. בוד  םולשיבר  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "בןאמטוג , ביבא Tel Avivישת לת 

במאלאג ז"ל53968. דוד  ריאמיבר  ןב  ביל  ןושמש  לאומש  "זסיורק , ,צרת השרו

"ל53969. צז ןימאק  דוד  םילשורייבר  רוש  תואובת  "פןוכמ  "דשת מח

טרבל53970. ןב  שנוד  יולהיבר  טארבל  ןב  "דשנוד  השרו Warsawנרת

ןאמלדייא53971. רעד  לוולעו -  )יבר  וילע  ) באז , "גןמלדייא קרבסשת ינב 

ץישפיל53972. באז  םהרבאיבר  ןב  גילז  סחניפ  ןאמסקילג ,
שריה "דיבצ  Lodzצרת זדול '

דיסח53973. לדנוז  לארשייבר  ןב  קחצי  לארשי , - "זןב םילשוריצרת

ץיבלקני53974. ןמלז  ןמלזיבר  "טץיבלקני , קרבמשת ינב 

ןיקצורוס ז"ל53975. ןמלז  ןורכזיבר  "זתרבוח  םילשוריכשת

וגוח53976. ינבו  רואמה  לעב  יולה  היחרז  לארשייבר  עמש , "גאת  םילשורינשת

אבר53977. אייח  ןרהאיבר  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

רטע53978. ןבא  םייח  המלשיבר  ןב  ןימינב  םחנמ  "אראלק , םילשוריישת

גרבדירפמ53979. לאלצב  םייח ב"ר  )יבר  קחצי  ) קירא "זרמיז , םילשורימשת



הרותה53980. לע  םייחה  רוא  ושוריפו  רטע  ןב  םייח  רזעלאיבר  "בוטיוט , םילשורימשת

ולעפו53981. וייח  רטע  ןב  םייח  "מיבר  "דשח "דשח מח

םיכרכ53982.  2 יאלוזא -  דוד  ףסוי  םייח  םיסניבר  קחצי  ןב  ריאמ  "טוהינב , םילשוריישת

ןרפלה53983. בקעי  םייח  לאוייבר  םוחנ  "הןרפלה , כשת

וירפסו53984. 'י  גאלאפ םייח  באזיבר  םחנמ  ןב  קחצי  לארשי  "חהדיסח , םילשוריכשת

ןייטשפע53985. לשיפ  םייח  םייחיבר  "גיקסנילרק , כשת

ןוסרואינש53986. יבצ  םייח  יתבשיבר  םייח  ןב  לארשי  "גרנזיולק , םילשורילשת

םיכרכ53987.  2 יזירחלא -  הדוהי  המלשיבר  ןב  הדוהי  "ט,יזירחלא , פרת ], ביבא לת 

רחבמ53988. רשילק  שריה  יבצ  יבר  יעלקלא -  הדוהי  יבר 
םהיבתכ

 - יח המלש  ןב  הדוהי  יעלקלא ,
שריה יבצ  "גרשילק , ביבא Tel Avivשת לת 

יאעליא53989. רב  הדוהי  יבציבר  ןועמש  ןב  רסיא  "זרגילק , ביבאנשת לת 

םיכרכ53990.  2 יולה -  הדוהי  יולהיבר  לאומש  ןב  "אהדוהי  ,שת םלשורי

הנשמה53991. םתוח  אישנה -  הדוהי  ןרהאיבר  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

ץופחמ53992. הירכז  הדוהי  ורכזליבר  ץבוק 

ץישביא53993. ןתנוהי  ףסוייבר  "דןיוול , ביבא Tel Avivישת לת 

"ל53994. צז אנדארוהמ  עשוהי  ןרהאיבר  השמ  ןב  עשוהי  "טטסילבמיצ , םילשורישת

ןומולס53995. השמ  לאוי  ןבואריבר  ןב  לאוי  ףסוי  "הןילביר , םילשוריצרת

ןירסקמ53996. אנינח  רב  יסוי  לאומשיבר  בקעי  "וירוצ , ,פרת םילשורי

םיכרכ53997.  3 ןמלסוי -  ןרהאיבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "זןמהל , ,ישת ביבא לת 

םייהסור53998. שיא  ףסוי  לאומשיבר  ןב  סחניפ  לואש  ץיבוניבר ,
"ביכדרמ השרו Warsawסרת

טנאלסמ53999. לדנוז  ףסוי  רזעילאיבר  "גןילביר , םילשורינשת

"ל54000. צז דלפננוז  םייח  ףסוי  "ליבר  צז דלפננוז  םייח  ףסוי  "דיבר  םילשורישח

וראק54001. ףסוי  "טץבוקיבר  םילשוריכשת

םיכרכ54002.  2 רדסה -  שאר  ףסוי  אפיליבר  "דתניג , "דשח מח

ןילביר54003. ףסוי  ביליבר  הירא  ןב  בוד  רתלא  "זיקצאנשיוו , םילשורישת

יודנל54004. לאקזחי  המלשיבר  "אדניו , םילשוריכשת

סניפ54005. לכימ  לאיחי  חניבר  ןב  לכימ  לאיחי  "וסניפ , ,שת ביבא לת 

סניפ54006. לכימ  לאיחי  והיעשייבר  ןב  יכדרמ  "ח,ילאכימ , פרת ], םילשורי

.54007( יקצנמק  ) בקעי בקעייבר  ןב  ןתנ  "זיקצנמק , םילשורינשת

רשיילא54008. בקעי  םיסניבר  קחצי  ןב  ריאמ  "כוהינב , םילשורישת

םיכרכ54009.  2 החסישפמ -  קחצי  בקעי  יכדרמיבר  קחצי  ןב  ריאמ  יבצ  ץיבוניבר ,
"בןהכה בוקרטויפ Piotrkowצרת

סיפדת54010. תואתבשלו -  הלבקל  וסחיו  םיענ  בקעי ן ' הדוהייבר  ןב  לאומש  בקעי  - לגיפש , "ד םילשורישח

ןידמע54011. בקעי  םהרבאיבר  "הקיב , םילשורילשת

שטרופשש54012. בקעי  ילאיבר  "בלאיומ , םילשורינשת

"ל54013. צז ןנחלא  קחצי  יולהיבר  בקעי  ןב  עטנ  "גץישפיל , ןדייקצרת

רוטקפס54014. ןנחלא  קחצי  לדנמיבר  םחנמ  וטאלפ ,

ויתורגאו54015. וייח  תודלות  רוטקפס  ןנחלא  קחצי  "איבר  כשת

תשש54016. רב  קחצי  הדוהייבר  ןב  השמ  םהרבא  ןאמשרה ,
"זרזעילא םילשוריטשת



תשש54017. רב  קחצי  דודיבר  תשש , "זרב  תיליעעשת רתיב 

תורגא54018. םירמאמ , תוליפת , תורות , רטיירב -  קחצי  קחצייבר  רטיירב ,

אצנגממ54019. קחצי  דודיבר  ןב  המלש  "ברציפש , םילשורימשת

בוט54020. םש  לעב  לארשי  "דיבר  בח תדוגא  "כיריעצ  ביבא Tel Avivשת לת 

בוט54021. םש  לעב  לארשי  ךונחיבר  םהרבא  "כןייטשנצילג , שת

בוט54022. םש  לעב  לארשי  ןתניבר  ןב  רזעילא  "ךןמנייטש , ,שת םילשורי

בוט54023. םש  לעב  לארשי  השנמיבר  1963רגנוא ,

בוט54024. םש  לעב  לארשי  לאירזעיבר  ןב  יכדרמ  "ך,דירפטוג , ,שת ביבא לת 

םיכרכ54025.  2 בוט -  םש  לעב  לארשי  םולשיבר  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "טןאמטוג , שת

םיכרכ54026.  2 בוט -  םש  לעב  לארשי  לאקזחייבר  לאומש  ןב  השמ  .]רגארפ , "ו טשת ], קראי וינ 

"ל54027. צז ןמטסוג  באז  לארשי  תונותיעיבר  טקל 

םייח54028. ץפח  לעב  ןהכה  ריאמ  לארשי  בקעייבר  ןב  בד  "אכ"ץ , ביבא Tel Avivכשת לת 

טנלסמ54029. לארשי  ביליבר  הירא  ןב  קחצי  םייח  - ןיקפיל , "ג ישת
"ד ביבא Tel Avivישת לת 

בולקשמ54030. לארשי  ןרהאיבר  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

רטנלס54031. לארשי  .ניבר  "חןח , םילשורימשת

ורוד54032. ינבו  רטנלס  לארשי  בקעייבר  "דןמרב , םילשורילשת

'ב54033. צידרבמ קחצי  יול  הדוהייבר  ןב  לארשי  "זךילרא , ביבא Tel Avivשת לת 

'ב54034. צידרבמ קחצי  יול  הילדגיבר  "זלאגנ , םילשורינשת

ןהאסרואינש54035. קחצי ע"ה  יול  הרצקיבר  הריקס  באב  ותריטפ כ ' "דםויל  "דשח בח רפכ 

ןילבולמ54036. ריאמ  הידידייבר  קחצי  ןב  רסיא  "גלקנרפ , ביבא Tel Avivישת לת 

הצבורטסואמ54037. לאיחי  ריאמ  הידידייבר  קחצי  ןב  רסיא  "גלקנרפ , ביבא Tel Avivישת לת 

םירדנ54038. רינ -  רפס  ןירבוקמ -  םיראמ  ריאמ  ריאמיבר  טיפאש , ללה -  גרבנטור ,
השמ ןב  "דםיראמ  םילשוריעשת

גרובנטורמ54039. ריאמ  בקעייבר  ןב  רזעלא  "דלקנש , ,סרת עזרוגדאפ

יקסבוני54040. יולה  המלש  ריאמ  "טהיפרגויביבר  - סשת New York קרוי וינ 

םיכרכ54041.  2 אריפש -  ריאמ  ןרהאיבר  "דיקסרוס , קרבכשת ינב 

"ל54042. צז אריפש  ריאמ  ןילבולדיבר  הבישיה  "דידימלת  שח

רטעלא54043. רעד  לאכימ  "טהיפרגויביבר  סשת

קצוקמ54044. ילדנמ  הדוהייבר  ןב  לארשי  "בךילרא , ביבא Tel Avivישת לת 

הבמז54045. םחנמ  קחצייבר  לאומש  "חןייטשטור , ביבא Tel Avivשת לת 

קצוקמ54046. לדנמ  םחנמ  ףסוייבר  "זסקאפ , םילשוריכשת

בונמורמ54047. לדנמ  םחנמ  םולשיבר  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "גןאמטוג , ישת

רימדול54048. דוד  יכדרמ  לארשייבר  "דלגופ , םילשורינשת

יקסנמרגפ54049. יכדרמ  בקעייבר  לאכימ  "גןוטיב , םילשוריעשת

םיכרכ54050.  2 ארזע -  ןבא  השמ  ארזעיבר  ןבא  "דהשמ  ביבאשח לת 

"א>54051. מרה  > שלרסיא השמ  יולהיבר  עשוהי  "דץיבורוה , לשת

ךישלא54052. השמ  ןועמשיבר  "וםלש , םילשוריכשת

תיתורפסה54053. ותריציו  וייח  תודלות  ןומימ -  ןב  השמ  ךלמילאיבר  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"כןהכה םילשורישת



"ן54054. במרה ןמחנ -  ןב  השמ  קחצייבר  "זאנוא , םילשורילשת

וטצול54055. םייח  השמ  יכדרמיבר  ןב  םהרבא  "טאנהכ , השרו Warsawנרת

ירויפיטנומ54056. השמ  יבציבר  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  ץיבוניבר ,
"השריה ,צרת ביבא לת 

םיכרכ54057.  2 יכדרמ -  השמ  השמיבר  ןב  םייח  םהרבא  רגניזלוש ,
יולה "גיכדרמ  תיליעעשת ןיעידומ 

םינושארה54058. סנאבורפ  ימכחו  שירדבמ  םלושמ  לאינדיבר  "פץכ , םילשורישת

"ל54059. צז ןמגרב  םוחנ  יבר  תודלות  םוחנ -  רשאיבר  לארשי  "דןילרב , תילעשח ןיעידומ 

קידצה54060. םוחנ  ףסוייבר  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "לרזיורק , םילשורישת

ןרפלה ז"ל54061. לאוי  םוחנ  םייחיבר  בקעי  םילשוריןיילק ,

ליבונרשטמ54062. םוחנ  םולשיבר  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "דןאמטוג , ,פרת זדול

בלסרבמ54063. ןמחנ  קחצייבר  "גיספלא , ביבאישת לת 

ותרותו54064. וייח  בלסרבמ -  ןמחנ  רזעילאיבר  ןרהא  ןב  ללה  "עןילטייצ , השרו Warsawרת

וירופיסב54065. םינויע  בלסרבמ  ןמחנ  בדיבר  תב  תידוהי  "זקוק , םילשורילשת

ץטישפורמ54066. ילתפנ  המלשיבר  "גלט , םילשורימשת

.54067< תינמרג  > לייוו לאנתנ  דלפואיליבר  "חןייטשנוול , "מנרת דפפ

ןורכזה54068. רפס  יבירא -  הידעס  הידעסיבר  ןב  והילא  "ויבירא , דעלאעשת

וגיפ54069. הירזע  םייחיבר  היחתפ  ןב  אבא  םיובלפפא ,
"זבקעי Drogobychסרת ץיבוהורד '

אביקע54070. ןרהאיבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

.54071< םירוענה ינבל  דבועמ   > אביקע ןרהאיבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  , - "ןמהל , פרת ], השרו

אביקע54072. ריאמיבר  םהרבא  ןב  יבצ  השמ  "ךיתרפא , ,שת ביבא לת 

ותלועפו54073. וייח  רגיא -  אביקע  הדוהייבר  בקעי  "חרענשערוו , קרבעשת ינב 

"ת54074. הע בקעי  תלחנ  הרותה -  לע  רגיא  אביקע  ןביבר  בקעי  השמ -  ןב  אביקע  רגיא ,
ספעשמ "ויכדרמ  םילשורינשת

ורודו54075. אביקע  ןרהאיבר  ןב  לאוי  "וץרווש , םילשורינשת

דמש54076. לש  ורודו  אביקע  יבציבר  "בדלפניא , םילשוריעשת

ותרותו54077. אביקע  היבוטיבר  ןב  ףסוי  "כןאמרביל , םילשורישת

וידימלתו54078. אביקע  קחצייבר  ןב  ןימינב  "בגרבנירג , קרוי New Yorkצרת וינ 

רגניזלש54079. ףסוי  אביקע  באזיבר  קחצי  ןב  בקעי  רתלא  "ביארחש , םילשורישת

הביקע54080. לאומשיבר  בקעי  "דירוצ , ,פרת םילשורי

ץירוקמ54081. סחנפ  םולשיבר  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "יןאמטוג , שת

תויח ז"ל54082. שריה  יבצ  ריאמיבר  קחצי  ןב  דוד  לארשי  יולה , - "זתיב ביבא Tel Avivטשת לת 

בונמירמ54083. שריה  יבצ  .איבר  "טהידבוע , םילשוריצרת

בונמירמ54084. שריה  יבצ  לדנמיבר  םחנמ  בהז , "הישמ  םילשורינשת

"ל54085. צז רצלמ  הדוהי  יבצ  יחימעיבר  "טיתרנכ , רמתיאעשת

תובשומה54086. םא  לש  הבר  ןבואר כ"ץ  לארשייבר  "גגרבצרה , םילשוריעשת

תירוטסיה54087. תוישיא  להאוו -  לואש  רדנסכלאיבר  ןב  לאומש  ריאמ  ןאבאלאב ,
"הןאמסוז השרו Warsawפרת

ולונוד54088. יתבש  םהרבאיבר  ןב  יתבש  "טולונוד , םילשורישת



םינקז54089. תרטע  לאלכתו  ףוטעמ  םולש  ףסוייבר  "גיבוט , םילשורילשת

.54090, ףיסאה הינאו , הינאת  וירוביחו , יעאדר  םולש  יבר 
בל םולשיכרעמ  "טיעאדר , קרבנשת ינב 

אמלעח54091. המלש  םהרבאיבר  "הקירב , םילשורימשת

בהזה54092. טיברש  המלש  והילאיבר  ןב  המלש  בהזה , "דטיברש  השרו Warsawנרת

.54093, אריצח ובא -  לאומש  ןימינביבר  ןב  רזעילא  "בןילביר , ,פרת םילשורי

דיגנה54094. לאומש  ןרהאיבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

רעוויליהאמ54095. לאומש  םירמאמיבר  "חףסוא  צרת

רבליהומ54096. לאומש  ןאמפיליבר  םהרבא  ןב  קחצי  "ץםיובנסינ , ביבארת לת 

החסישפמ54097. םנוב  החמש  יכדרמיבר  קחצי  ןב  ריאמ  יבצ  ץיבוניבר ,
"הןהכה ביבא Tel Avivשת לת 

ןטייפה54098. ןועמש  בקעייבר  ןב  רזעלא  "דלקנש , ,סרת עזרוגדאפ

ותרותו54099. ןועמש  ןרהאיבר  "איקסרוס , קרבלשת ינב 

אדיסח54100. ןועמש  יולרעמיבר  רפוס  ןועמש  יבר  "טתודלות  םילשורינשת

שריה54101. לאפר  ןושמש  והילאיבר  ןב  בקעי  "וםייהנזור , ביבא Tel Avivכשת לת 

ץיבושריה54102. ןמלז  רואינש  בודיבר  םייח  "איקסבוחנג , םילשוריישת

ךורבםיביבר54103. ןמלז  ןב  רזעילא  "חדמלמ , סשת

בהזה54104. המלשדיבר  ןב  דוד  "ויקרשמ , ביבא Tel Avivטשת לת 

בהזה54105. קיזייאדיבר  קחצי  ןב  ףלוו  באז  "חךרבא , השרו Warsawנרת

בהזה54106. ןועמשדיבר  ןב  ןבואר  דוד , "מןב  םילשורישת

בהזה54107. לכימדיבר  לאיחי  ןב  יקלעז  "אהדוהי  בובל Lvovסקת

.54108< רואיב םע   > בהזה המלשדיבר  ןב  דוד  "ביקרשמ , תיליעסשת רתיב 

םינינע54109. םשה , שודיק  בהזה -  ףסוידיבר  ןב  דוד  "דןאמכייר , שמששח תיב 

םיכרכ54110.  2 בהזה -  םהרבאדיבר  ןב  רב  בוד  לארשי  רטנרלג ,
"לףסוי )רת גרבמעל  ) בובל

םיכרכ54111.  6 בהזה -  בילדיבר  הדוהי  ןב  רב  בוד  "זשיווירט , ונדורג Grodnoנקת

םיכרכ54112.  2 בהזה -  בדדיבר  ךורב  "חןיקסיד , קרבסשת ינב 

םיכרכ54113.  2 בהזה -  הדוהידיבר  ןב  קיזייא  קחצי  רעיונריט ,
"ניולה שת

םיכרכ54114.  4 בהזה -  לארשידיבר  ןב  דוד  "חאדרב , הירבטסשת

ףסכ54115. יריגרג  בהזה  ןבדיבר  רב  בד  ףסוי -  ןב  ריאמ  יבצ  רב ,
ביל "אהדוהי  השרו Warsawצרת

תבש54116. תוכלה  "ע  וש ןחלושה -  בדדיבר  רכששי  "אןרוהנייא , רווקסעשת וינ 

ףסוי54117. ךורבדיבר  ןב  ףסוי  ןרהא  "ברלפמט , בוקרטויפ Piotrkowצרת

"ה)54118. רל השרד   ) דוד םהרבא ב"ר  שרייקשופמוניבר  דוד  ןב  "וםהרבא  ןודנולטשת

שודקה54119. םייחה  רוא  הדוהיוניבר  ןתנ  ןב  שירעב  בד  "חרנטרוא , קרבעשת ינב 

ץעג54120. םיקילא  םהרבאוניבר  ןב  גילז  סחניפ  ןאמסקילג ,
שריה "ויבצ  Lodzצרת זדול '

אזימרגמ54121. רזעלא  היראוניבר  לאיתוקי  ןב  לארשי  "צראהלמאק , השיר Rzeszowרת

ןוקשרטמ54122. רזעלא  םינושארהוניבר  לע  "אןוכמ  םילשורימשת

םירפא54123. דאמחוניבר  העלקמ  "וםירפא , םילשורילשת



.541244 תודומח -  םחלו  "ט  וי ינדעמ  םע  רשא ז"ל  וניבר 
"ש)םיכרכ אר  ) לאיחי ןב  "חרשא  גרפ Pragueפש

ייחב54125. הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  ,ש"וייחב  האיציניו

.541262 רושימ - > תרודהמ  תומש < תישארב , ייחב  וניבר 
הואלחםיכרכ ןבא  רשא  ןב  "דייחב  םילשורינשת

םיכרכ54127.  2 תופסוה > - המכ  םע   > ייחב הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  "חייחב  םילשוריישת

רשא54128. רב  ייחב  הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  "טייחב  וטנרטד Rivaיש הויר 

םיכרכ54129.  2 "ת -  הע ייחב  הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  "בייחב  לגוטרופנר וא  דרפס 

םיכרכ54130.  3 "ק > - הומ  > הרותה לע  ייחב  הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  "וייחב  םילשוריסשת

םיכרכ54131.  4 םעט -  בוט  רפס  םע  הרותה  לע  ייחב  הואלחוניבר  ןבא  רשא  ןב  "בייחב  קרבנשת ינב 

ןישודיק54132. ידרפסה -  לאומש  ךורב ב"ר  ידרפסהוניבר  לאומש  "טךורב ב"ר  םילשורינשת

הלוגה54133. רואמ  םושרג  ןרהאוניבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

דיסחה54134. הדוהי  ר ' "י , שר םושרג , לדויוניבר  1941קראמ ,

בהובא54135. "י  רהמ לודגה  ףסויוניבר  ןב  עשוה  "גץיבוניבר , הנקלאעשת

"ל54136. צז שיא  ןוזחה  בקעיוניבר  תיב  "חרנימס  קרבכשת ינב 

םורמל54137. הלע  השמ  ובתכ -  יפמ  רפוס  םתחה  הדוהיוניבר  רסרטש , ןהכה -  ןרהא  לרפ ,
"גןהכה םילשורינשת

שודקה54138. ןמחנוניבר  דוד  ןב  לאונמע  םייח  "טץילוק , םילשורימשת

גאראדמ54139. שודקה  שובייפוניבר  אגרש  ןב  לאומש  לקנרפ ,
( וילע "א( קרבסשת ינב 

לפייטסנראהמ54140. שודקה  יבצוניבר  "זרענירב , קרבעשת ינב 

ביוחשטמ54141. שודקה  יבצוניבר  "חרענירב , קרבנשת ינב 

טרעפצארמ54142. שודקה  יבצוניבר  "זרענירב , קרבסשת ינב 

םיכרכ54143.  2 אוואנישמ -  שודקה  ףסויוניבר  ןב  אגרש  לאקזחי  לקנרפ ,
"בלאומש ןגסשת תמר 

הובג54144. ןחלושמ  םינינפ  "ה -  יצרה ןהכהוניבר  םייח  המלש  "דרניבא , לאעשת תיב 

הירא54145. תגאשה  ףסויוניבר  םייח  ןב  ינומ  לאומש  "ארזיורק , םילשורינשת

רוגמ54146. "ל  צז םנובוניבר  ןב  ןימינב  "יץנימ , ביבא Tel Avivשת לת 

חקל54147. ףסוי  תובא ע"פ  תכסמ  לע  הנוי  יכדרמוניבר  דוד  "ורבליז , םילשוריסשת

וראק54148. ףסוי  םהרבאוניבר  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "וריאמ  ,נרת שטיבאהארד

ןיזור54149. ףסוי  המילשוניבר  הרות  - ןוכמ  "ד שח

ךישלא54150. איחי  - )וניבר  וילע  ) לאנתנ ןב  איחי  ךישלא ,
דוד ןב  ריאמ  לארשי  "גףאדנלא , קרבעשת ינב 

שילרסיא54151. השמ  רשאוניבר  "בויז , לשת

םיכרכ54152.  2 רפוס -  ןועמש  ןרהאוניבר  לרפ , ןהכה , הדוהי  רסרטש ,
"חןהכה ןילקורבנשת

ורוד54153. ינבו  םת  )וניבר  ימר  ) םהרבא "ברנייר , םילשוריסשת

וידימלתו54154. ויתובר  םת  )וניבר  ימר  ) םהרבא "ברנייר , םילשורינשת

ןימינב54155. טקש  שדוקב  ןהכהיעיבר  המלש  בקעי  ןב  ןימינב  ת"שרשיילפ ,

ןוברע54156. ףסכב  בקעיתיבר  ןב  ןימינב  םימואת , - ץיבוניבר

הרורב54157. סחנפתיבר  "טדניו , קרבעשת ינב 



.54158' דלי לכל  ןוכסיח   ' תינכתב סחנפתיבר  "זרלוק , תיליעעשת ןיעידומ 

סנק54159. ךרד  לאכימתיבר  ןב  לאומש  "טץרפ , וקיסקמסשת

סחנפ54160. תירב  השעמל -  הכלה  רזעילאתיבר  ןב  סחנפ  "עדניו , םילשורישת

םיכרכ54161.  2 הכלהה -  רואל  השמתיבר  "גירינפ , םילשוריעשת

לארשי54162. לש  ןעישומו  היראןבר  םייח  "הץינייר , םילשוריסשת

וידימלתו54163. יאכז  ןב  ןנחוי  ןרהאןבר  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

לארשי54164. לש  הדוהיןבר  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "גרב קרוי New Yorkשת וינ 

לארשי54165. לש  .יןבר  .ח  "חךבנזייא , ביבאמשת לת 

לארשי54166. לש  םירמאמןבר  "הףסוא  "דסשת בח רפכ 

לארשי54167. לש  ןרהאןבר  "איקסרוס , קרבלשת ינב 

הלוגה54168. ינב  לכ  לש  םהרבאןבר  "גדמלמ , םילשוריעשת

ותפוקתו54169. הנליומ  ןואגה  והילא  השמונבר  ןב  קחצי  "זאנוא , םילשורישת

אנליומ54170. והילא  םלושמונבר  ןב  בקעי  לאומש  ןאקצאי ,
"סהשמ ,רת אשראוו

לודגה54171. ןרהאונבר  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

"ל54172. צז רזוע  םייח  ונבר  שיא , ןוזחה  בקעיונבר  תיב  רנימס 

םיכרכ54173.  3 זנאצמ -  שודקה  בודונבר  השמ  ןב  דוד  ףסוי  - גרבסיו , "ו לשת
"מ םילשורישת

"ל54174. צז ןבונבר  הדוהי  יבצ  קוק , םידפסה -  ץבוק 
( ורכזל  ) קחצי "בםהרבא  םילשורימשת

םיכרכ54175.  3 רוש -  רוכב  ףסוי  רושונבר  רוכב  - ףסוי  "ז טשת
"כ םילשורישת

שאגימ54176. ןבא  יולה  ףסוי  ןבונבר  ביל  הירא  םהרבא  יקסביירג ,
םייח "גןושמש  םילשוריכשת

גרובנטורמ54177. ריאמ  ןרהאונבר  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivישת לת 

א-ב54178. ןומימ -  ןב  השמ  "הץבוקונבר  םילשוריצרת

ןומימ54179. ןב  השמ  דודונבר  המלש  ןב  ליוונאז  לאומש  "האנהכ , השרוצרת  Warsaw

ןומימ54180. ןב  השמ  .מונבר  קינבול , "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
"ה.ב ביבאצרת - לת

ןומימ54181. ןב  השמ  ןמלזונבר  רואינש  ןב  ןויצ  - ןב "הגרובניד , ביבאצרת לת 

ןומימ54182. ןב  השמ  עשוהיונבר  ןב  דוד  "ח,ןילי , ,נרת אשראוו

.54183 > "ם במר  < ןומימ ןב  השמ  ןושרגונבר  ןב  ןרהא  רוא , - "הןב ,צרת ביבא לת 

וירוביחו54184. ונמז  וייח , תודלות  ןמחנ -  ןב  השמ  בודונבר  םייח  "זלעוועש , םילשוריכשת

רפוס54185. השמ  הדוהיונבר  "אינושחנ , םילשורימשת

ארונטרבמ54186. הידבוע  בדונבר  לארשי  "זרנרל , םילשורימשת

רבילהומ ז"ל54187. לאומש  היחתפונבר  ןב  יבצ  השמ  "ח,הירנ , צרת ], םילשורי

"ל54188. צז רפוס  םתחה  ןרמ  תנשמב  הליהקו  בקעיתונבר  "זסייוו  םילשורימשת

הימכחו54189. קסנימ  השמינבר  ןב  ןויצ  - ןב "טטאטשנזייא , הנליו Vilnaנרת

טרופקנרפ54190. יולהינבר  יכדרמ  "בץיוורוה , םילשורילשת

גרובנזואלק54191. המלשינבר  "אינורמז , קרבמשת ינב 

אתדגאד54192. יבצןנבר  ןועמש  ןב  רסיא  "גרגילק , ביבאנשת לת 



םדומלתו54193. יארובס  ריאמןנבר  ןב  השנמ  ןימינב  "זןיוול , םילשוריצרת

ישידק54194. המלשןנבר  בקעי  יקסנליפת ,

ףסכ54195. לקש  לארשיעבר  "ברצינש , השרו Warsawמרת

היראכ54196. המלשץבר  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

הרשי54197. לארשילגר  ןב  הילדג  "זץישפיל , טרופנרידלקת
Dyhernfurth

הרשי54198. ןועמשלגר  ןב  רזעילא  השמ  "זסיורק , ןודנול Londonטשת

םיכרכ54199.  2 הרשי -  בונידמלגר  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ח- בובלירת  Lvov

ךכרד54200. ינרוה ה ' תוליאכ -  המלשילגר  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

רשבמ54201. ריפואילגר  "גןהכ , םורדסשת רפכ 

רשבמ54202. קחציילגר  םהרבא  ןב  דוד  "אץיבוקשומ , Clujפרת זולק '

רגניזלש54203. ףסוי  אביקע  יבר  תודלות  רשבמ -  הכרבילגר  "סתילגרמ , שת

רשבמ54204. יחילגר  המלש  ןב  הדוהי  "היעלקלא , ,כרת ודארגוליב

רשבמ54205. ןועמשילגר  ןב  םלושמ  "דהטאר , םילשורינשת

"ש54206. ארהומ המלשיעגר  רזעילא  "גקיש , "דסשת מח

םיכרכ54207.  2 ונירמא -  םהרבאשגר  ןב  ריאמ  ןושרג  "ד,יקסראיוב , ,סרת אנליוו

בל54208. ריאמשגר  והיעשי  ןב  והילדג  "וןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

רבקמ54209. ריאמשגר  ןב  בקעי  "יןוזניבר , םילשורישת

םיכרכ54210.  2 תדה -  םהרבאישגר  ןב  לאומש  ירהא , - צ' "ו צרת
"ח ביבא Tel Avivצרת לת 

הדוהי54211. םלושמישגר  ןב  לידנוז  הדוהי  ץנלבוק ,
"השיבייפ קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ54212.  4 הירצח -  ךירצחבתשגר  "גםוי  םילשוריעשת

"ק54213. "ק)דר דר  ) ףסוי ןב  דוד  "חיחמק , ,לרת גרעבמעל

הליהקץואדר54214. "ןרפס  "דשת מח

םיכרכ54215.  2 הליהקץיבוקשודר -  "גרפס  ,)ישת ביבא - לת )

ןימיזדר54216. תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקןימיזדר -  "הרפס  ביבאלשת לת 

הליהקןיזדר54217. "חרפס  ביבאישת לת 

אימ54218. יולהיפידר  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "אלדע , םילשוריסשת

םיתורב54219. ןתניטיהר  ןב  ףסוי  "חרטרופקנארפ , ץלוקשימ Miskolcצרת

התחמשב54220. לדנמהאור  םחנמ  חןיבול , '' קרבעשת ינב 

תמאה54221. ךרד  םהרבאהאור  ןב  הימחנ  ןמלז  "אגרבדלוג , םילשוריפשת

תורואה54222. םייחהאור  "הץישפיל , םילשורינשת

זנכשא54223. ירואמ  יזנגמ  המחה  תכרבל  טוקלי  שמשה -  יולהיאור  ךורב  ןב  ןרהא  הדוהי  "טץיוורוה , םילשוריסשת

"ה54224. יארה ינפ  הנשושיאור  "בךייר , םילשוריעשת

תומוצע54225. םייניעב  םייחםיאור  ףסוי  דוד , "וןב  "דעשת מח

םיכרכ54226.  2 עמשנה -  תא  )ןיאור  ריזנה  ) דוד "בןהכ , םילשוריפשת

ןגד54227. היעשיבור  ןב  קחצי  "חהיטע , ונרוויל Livornoעקת

א54228. השדח - > הרודהמ   > ןגד היעשיבור  ןב  קחצי  "בהיטע , "דפשת מח

המכח54229. בור  וא  ןינמ  ץרפבור  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , םילשוריכשת



הביבסהו54230. הנברד  הליהקץיבזיבור , "חרפס  כשת

הליהקהנבור54231. "זרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

רוכזי54232. רפס  הליהקיקדור -  "דרפס  ביבאשח לת 

הביבסהו54233. ןיטאהור  תליהק  הליהקןיטאהור -  "ברפס  ביבאכשת לת 

אתלימ54234. םולשאחוור  ןב  השמ  "חחור , וגקישעשת

םיכרכ54235.  20 אתעמש -  רעבודאחוור  ףסוי  ןב  קחצי  קי , ' צייבולוס
"איולה םילשוריסשת

םיכרכ54236.  2 אתתעמש -  שריהאחוור  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "נקינלור , םילשורישת

הביבסהו54237. בדואווזור  רוכזי  רפס  הליהקבודאווזור -  "חרפס  םילשוריכשת

הביבסהו54238. בוטאינזור  ןורכז  רפס  הליהקבוזטאינזור -  "דרפס  ביבאלשת לת 

תישארב54239. תובא -  השמחור  ןב  םתר  "אשינחו , שמשעשת תיב 

יבא54240. ןונמאחור  ריאי , "וןב  "דעשת מח

והילא54241. דודחור  םהרבא  ןב  השמ  והילא  "דךולב , Lakewooישת .נ ג ' דווקיל 

והילא54242. ןושארהחור  הדוהי  ןב  והילא  "בוקאח , יקינולש Salonikaלקת

והילא54243. ןהכהחור  והילא  "בןמדלו , םיקפואסשת

םיקלא54244. יולהחור  קחצי  ןב  לאוי  ןושמש  "גאריפש , הרטסוא Ostrogפקת

דוד54245. תמשנו  דוד  השמחור  ןב  דוד  הנידמ , "זיד  יקינולש Salonikaקת

ןגה54246. םלושמחור  ןב  והילדג  ןמחנ  רדורב ,
"גלאיטלפ םילשוריפרת

םיכרכ54247.  2 "ם -  יה השמחור  ןב  בקעי  "זללה , םילשוריעשת

תעה54248. ןהכהחור  בוד  ןב  ןרהא  יכדרמ  "פןאלפאק , קרוי New Yorkרת וינ 

הלצהו54249. עשוהיחור  ןב  שריה  יבצ  םייח  "ואדורב , הנליו Vilnaמרת

השדח54250. שריהחור  יבצ  ןב  בקעי  "הןאמפייר , ,מרת גרובסערפ

.54251< םייחב תרחבו   > םייח יולהחור  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "חגרבדלוג , םילשורינשת

םייח54252. לאפרחור  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "הקחצי  םילשורימשת

םייח54253. ןבוארחור  ןב  םהרבא  השמ  "הטייח , ונרב Brnoמקת

םייח54254. קחציחור  ןב  דוד  ןימינב  "דץיבוניבר , השרו Warsawירת

םייח54255. יולהחור  םייח  "הןמצרה , הנליו Vilnaערת

םייח54256. ינאגרוחור  לאפר  "ןדאדח , םילשורישת

םיכרכ54257.  2 םייח -  בקעיחור  ןב  םייח  'י , - גאלאפ "ו לרת
"ז רימזיא Izmirלרת

םיכרכ54258.  3 םייח -  םלהליווחור  ףוטסירכ  "דדנאלפוה , קרבשח ינב 

םיכרכ54259.  5 םייח -  ןיחור  ' זולוומ קחצי  ןב  "אםייח  אנוואקצרת

.54260< הישות תרודהמ   > םייח ןיחור  ' זולוומ קחצי  ןב  גםייח  '' םילשורינשת

המכח54261. יתבשחור  "אןוטא , םילשוריעשת

םימכח54262. בילחור  הדוהי  ןב  לאוי  ריאמ  "גרדוגיוו , ,צרת םלשורי

םיכרכ54263.  2 םימכח -  ילתפנחור  ןתיאל , "בליכשמ  אנליוערת

ןח54264. דודחור  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , שת רחא 

םיכרכ54265.  5 ןח -  סחוימחור  .לואש  ןב  הדוהי  ןובית , - ןבא
,]ול "ו טרת ], ץיוואנרעשט



הרהט54266. איחיחור  ןב  המלש  "דחרוק , קרבעשת ינב 

בקעי54267. יולהחור  איחי  ןב  בקעי  תבש , - ןב  "א מרת
"ב ונרוויל Livornoמרת

.54268< השדח הרודהמ   > רימא שאר  בקעי  יולהחור  איחי  ןב  בקעי  תבש , "זןב  םילשוריסשת

םיכרכ54269.  3 בקעי -  ןמלזחור  המלש  ןב  בקעי  "חץיוורוה , קרוי New Yorkנרת וינ 

לארשי54270. יולהחור  ףסוי  ןב  יכדרמ  "דהראטרומ , בוקרק Cracowנרת

וביסמב54271. ךלמה  אללממ -  המלשחור  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

אללממ54272. תרימשחור  יסוניכב  ורמאנש  םירבד 
"דןושלה םילשורישח

םיכרכ54273.  2 םורממ -  לאפרחור  ןב  דוד  בקעי  "טיקסנפטס , "דעשת מח

סעכה54274. תדימ  ןוכנ -  יתבשחור  דוד  ןב  ריאמ  בקעי  "זרנסגנל , "דסשת מח

הכומנ54275. הכומנחור  "דחור  שח

הרובגו54276. הצע  המלשחור  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

לאפר54277. םייחחור  ןב  לאפר  ןוחמש , "טןב  דווקילסשת

ונברקב54278. אנלאטמוחור  "ר  ומדאמ "עםימואנ  קרבשת ינב 

חישמ54279. לש  ןושמשוחור  ןב  קחצי  "עגרובזניג , "דשת בח רפכ 

בלחב54280. ףסויתוצחור  ןב  השמ  קחצי  "דרגנלרא , דודשאשח

תורודה54281. "מבכור  "דשח "דשח מח

םילשוריו54282. ריאמאמור  ןב  רודגיבא  השמ  "דסאוולוש , םילשורישת

לא54283. םייחתוממור  ןב  השמ  "גךישלא , הנליו Vilnaסרת

לא54284. והילאתוממור  ןב  םהרבא  "גשולאל , רי Algiersנרת ' גלא

לא54285. המלשתוממור  ןב  םיסנ  "סןייד , קרבשת ינב 

"ר>54286. ופד  > לא םייחתוממור  ןב  השמ  "ה,ךישלא , סש ], האיציניו

אמק54287. אבב  הרותה -  והימריתוממור  "וןורו , תיליעעשת ןיעידומ 

לארשי54288. תמשנ  םייחתוממור  ןב  השמ  "בןאמטרוו , בופזוי Jozefowלרת

לארשי54289. תמשנ  םייחתממור  ןב  השמ  "אןאמטרוו , םילשוריכשת

הקירימאו54290. בילהינמור  הדוהי  ןרהא  ,ץיוורוה , ןילרב

.54291, ץבורק תוישרפ , עבראל  תורצוי  חבשו -  ריש  ןור 
לודגה תבש  ףסויםירופ , ןימינב  ןב  ןרהא  "איול , םילשוריסשת

םיכרכ54292.  2 חבשו -  ריש  סחנפןור  "אזיוהננט , םילשוריפשת

ןוד54293. רהנ  לע  בוטסורבוטסור  "סיחולש  בוטסורשת

א54294. לארשי -  ןבא  השמהעור  ןב  רזעילא  לארשי  "דןיבור , שח

לארשי54295. ןבא  באזהעור  םהרבא  "טגלבנש , משת

םיכרכ54296.  17 םינשושב -  הדוהיהעור  םייח  "עלארשי , רפסשת תירק 

לארשי54297. ןנחויהעור  ןב  יכדרמ  לארשי  יקסרעווט ,
( עקווירטסמחארמ "ו( םילשוריסשת

ןמאנ54298. לארשיהעור  ןב  הדוהי  "נרבוקמ , םילשורישת

.54299< תבחרומ הרודהמ   > ןמאנ לארשיהעור  ןב  הדוהי  "ארבוקמ , םילשוריעשת

העבש54300. ףרודסרטמהעור  ללוכ  הרות  ישודיח  "חץבוק  םילשוריכשת

לארשי54301. םייחיעור  השמ  ןב  םולש  "דהיאדה , םילשוריסרת

ןורשי54302. לאירבגיעור  ןב  םייח  השמ  "דסקאווירט , השרו Warsawנרת



לארשי54303. לש  ימלועהןעור  םימימתה  ידימלת  "אדעו  עשת

םיכרכ54304.  2 ןמוא -  ןנחאפור  "זוללפא , םילשוריעשת

םידליה54305. ןרהאאפור  ןב  השמ  "ויקצנדוטס , ,לרת אשראוו

תושפנה54306. ןבאפור  השמ  ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
ויבתכמ טקל  "ם ) במר  ) "הןומימ םילשוריעשת

לארשי54307. ומע  ילוח  ןנחויאפור  "זןורכיד , ,נשת ןודנול

םילוח א54308. ריאמאפור  "אונונעו , םילשוריעשת

םילוח ב54309. ריאמאפור  "אונונעו , םילשוריעשת

םילוח ג54310. ריאמאפור  "דונונעו , םילשוריעשת

לארשי54311. ןהכהאפור  ףסוי  "חרמייהנפוא , םילשורימשת

טפשמל54312. םהרבאץור  "בםהרבא , םילשוריסשת

הרזעל54313. םהרבאץור  "דםהרבא , םילשורישח

ויאריב54314. תמאהצור ה ' תרות  "את"ת  קרבעשת ינב 

תויחל54315. יבצםיצור  םהרבא  "דירשנ , קרבשח ינב 

חישמו54316. דוד  ללהתור  ןב  םהרבא  "וןילביר , םילשוריסשת

קדה54317. יבצ כ"ץזר  דוד  "חגרובצק , טספדוב Budapestצרת

םייח54318. הידבועזר  ןב  םייח  ףסוי  "חיחרזמ , "דמשת מח

הי54319. ןרהאזר  השמ  ןב  םהרבא  "זטורניו , ןגעשת תמר 

אתיירואד54320. היראאזר  באז  "דרניבר , ביבאכשת לת 

םיכרכ54321.  4 דחאד -  באזאזר  רשא  ןב  המלש  םייח  "דרנרו , םילשוריסשת

ייחד54322. שוניבאזר  ןימינב  ןב  הירא  באז  "גרניבר , ביבא Tel Avivישת לת 

םייחד54323. בקעיאזר  לאכימ  ןב  בד  רכשי  רגה ,
"ולארשי תיליעסשת רתיב 

אתמכחד54324. ףסויאזר  ןב  הירא  יבצ  "נבילטוג , בובלרת  Lvov

א54325. "י > נומראד אזר   > אתונמיהמד בולקשמאזר  טדנב  ךורב  ןב  לדנמ  "בםחנמ  םילשוריפשת

עבש54326. ןיעמד  רכששיאזר  ןבואר  "טןסינ , קרבעשת ינב 

השמד54327. השמאזר  "הלאיזר , ןג Ramat Ganסשת תמר 

םיכרכ54328.  2 אנמיסד -  שיווייפאזר  אגרש  "טדלאגנייפ , םילשוריעשת

אדבועד54329. ףינשטערקמאזר  באז  רזעילא  "אםיובנזור , םילשורילשת

דסחו54330. הקדצד  היראאזר  באז  "ברניבר , ביבאלשת לת 

תבשד54331. ףינשטערקמאזר  באז  רזעילא  "זםיובנזור , םילשוריכשת

תבשד54332. דועסמאזר  ןב  לאינד  "וןייד , תיליעסשת ןיעידומ 

תבשד54333. והילאאזר  לארשי  "עביורטניו , קרבשת ינב 

תבשד54334. באזאזר  ןב  קחצי  ףסוי  "טץישפיל , םילשורינשת

תבשד54335. ןהכהאזר  הילדג  "הץכ , המידקעשת

םישנ54336. תבשד -  םייחאזר  תעד  "טתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ54337.  3 תבשד -  באזאזר  רשא  ןב  המלש  םייח  "ארנרו , םילשוריעשת

אתבשד54338. היראאזר  באז  "הרניבר , ביבאכשת לת 

אתבשד54339. ןהכהאזר  והילא  רתלא  "זןמדירפ , "דנשת בח רפכ 



אתבשד54340. רבליזאזר  יולה -  םייח  השמ  גרבנייטש ,
השמ ןב  "אהירא  עשת

אתבשד54341. זראזר  "אהדרב , קרבפשת ינב 

לארשי54342. עמשד  היראאזר  באז  "דרניבר , ביבאלשת לת 

אריקי54343. ףסויאזר  ןב  השמ  קחצי  "טרגנלרא , דודשאעשת

.54344< השדח הרודהמ   > אנמיהמ יולהאזר  בקעי  ןב  קיזייא  "גקחצי  םילשוריעשת

אנמהמ54345. יולהאזר  בקעי  ןב  קיזייא  "אקחצי  בובל Lvovנקת

םיכרכ54346.  2 ןיילג -  הבונאימיהוזר  קחצי  ןב  - דוד  "נ קת
"ב ונדורג Grodnoנקת

.54347< קדצהו יבצה   > םייחה רוא  ךלמילאיזר  יבצ  "גטנאפ , קרבעשת ינב 

הכרב54348. םייחיזר  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "דןמרהא , קרבנשת ינב 

יל54349. דודיזר  בקעי  ןב  דג  חנ  "זביורטנייוו , צרת

םיכרכ54350.  4 השמ -  ראבמ  לאוייזר  הירכז  השמ  "גםיובנזור , עשת

דעומו54351. תבש  והיתתמיזר  "זןוסרזלג , םילשורימשת

ךאלמה54352. "אלאיזר  שת .ךאלמה  "אלאיזר  םילשורישת

ךאלמה54353. ךאלמהלאיזר  "חלאיזר  םילשוריישת

ךאלמה54354. "הלאיזר  כרת .ךאלמה  "הלאיזר  בובל Lvovכרת

ךאלמה54355. "בלאיזר  עקת .ךאלמה  "בלאיזר  השרו Warsawעקת

ךאלמה54356. "בלאיזר  לרת .ךאלמה  "בלאיזר  בופזוי Jozefowלרת

םיכרכ54357.  3 "ר - > ופד  > ךאלמה "אלאיזר  סת .ךאלמה  "אלאיזר  םדרטשמאסת
Amsterdam

םישודק54358. דוס  איזר -  ידוס  ךאלמה -  ,לאיזר  חרוק אזימרגמ -  הדוהי  ןב  רזעלא 
היחי ןב  "טהמלש  קרבעשת ינב 

אתיירואד54359. לכימןיזר  לאיחי  ןב  יבצ  באז  "גןימינב  השרו Warsawסרת

אתיירואד54360. לדנמןיזר  םחנמ  םיובננט , ביגש -  "חתימע , "דסשת מח

םחנמ54361. יטוקל  ןירימט  לאונמעןיזר  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "זןב  םילשוריצרת

ןישידק54362. לארשיןיזר  ילודגמ  "בתוישעמ  השרוסרת

םידי54363. קחציבחר  ןב  הדוהי  יכדרמ  "דרעיילב , "דסשת מח

יפ54364. המלשבחר  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

יפ54365. השמבחר  לאפר  "חןלבק , קרבעשת ינב 

דאמ54366. ךתוצמ  םשהבחר  "דםוליעב  "דשח מח

דאמ54367. ךתוצמ  םייחהבחר  םיסנ  "דראדאמ , "דשח מח

הצקומ54368. לש  השמהבחר  ןב  דוד  "טרכב , דעלאעשת

םירעש54369. האמ  ןימינבבוחר  "ורגולק , םילשוריעשת

רהנה54370. יבצתובוחר  ןב  ףלוו  באז  "וםיובננט , טגיס Sighetנרת

םיכרכ54371.  5 רהנה -  "גץבוקתובוחר  תובוחרמשת

םיכרכ54372.  2 רהנה -  ליידרעווירתובוחר  זלט  "טתבישי  ליידרעווירסשת

ריעה54373. לארשיתובוחר  ןב  םיקילא  סחנפ  דלפנרוק ,
"טךורב םילשורימשת

קחצי54374. הדוהיתובוחר  לארשי  ןב  קחצי  "אגרבדלוג , םילשוריצרת



ריע54375. דודתובוחר  ןב  ןמלז  המלש  "אץיוורוה , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ54376.  2 ריע -  ןמלזתובוחר  המלש  השמ  "זיולה , השרוירת

ונמא54377. םייחלחר  לארשי  ןב  בד  דוד  "גןונבל , םילשוריסשת

ןמקרב54378. םולשלחר  םייח  תב  לחר  "טןאמקרב , ,צרת ביבא לת 

רנטוה ז"ל54379. הירבדמולחר  "זהרכזל  םילשוריכשת

ונמחרא54380. יולהםחר  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
יולה השמ  ןב  ןרהא  קיציבולוס , - 

"ד םילשורישח

.54381< יברע םוגרת   > באה יכדרמימחר  קחצי  ןב  בקעי  "טאניטק , הברצרת ג'

םיכרכ54382.  6 באה -  יכדרמימחר  קחצי  ןב  בקעי  "ט,אניטק , ישת םילשורי[

יולה54383. םירפאימחר  ןב  הדוהי  השמ  םייח  לאטנוול ,
"דאגרש ה Lodzפרת זדול '

יולה54384. טבש  ברה -  םהרבאימחר  ןב  ץרפ  בקעי  "היול , קרבעשת ינב 

םיכרכ54385.  2 היחאו -  יאחויךימחר  "הלוכשא , םיסכרעשת

םיבר54386. והילאךימחר  ןב  םימחר  "ןירוהאנ , םילשורישת

לולא54387. םייחל -  י יםימחר  "בלאלצב , פשת

יעב54388. אביל  םשאנמחר  "וםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ54389.  2 בלה -  שריהשחר  יבצ  ןב  לאפר  והיקזח  "זאריפש , שמשעשת תיב 

בבל54390. יולהשחר  דוד  ןב  לאומש  םייח  "טםיובנריב , םילשוריישת

יבל54391. םולששחר  םימחר  ןב  בקעי  "חיחרד , קרבסשת ינב 

יבל54392. םחנמשחר  לאומש  "זיאולרס , םילשוריסשת

בוט54393. רבד  יבל  םיסנשחר  "פןייד , קרבשת ינב 

ןליאה54394. בילישחר  ףסוי  "דקידננ , שח

םיכרכ54395.  3 ףסוי -  הדוהיישחר  םייח  ןב  היעשי  ףסוי  שטייד ,
"טיולה הינתנעשת

בל54396. םייחישחר  ףסוי  "בםירש , םילשוריסשת

בל54397. יתבשישחר  ןב  לאינד  ףסוי  "בךאלאוו , הנליו Vilnaערת

תישארב54398. בל -  היראישחר  הדוהי  ןב  החמש  םייח  ןיקסולג ,
"דביל ירוגליב Bilgorajצרת

בל54399. םולשישחר  םייח  "ולארשי , םילשוריסשת

תרוסמל54400. םחולה  סניפ -  "ם  יבציר "טיבכרה , םילשוריצרת

םיכרכ54401.  2 ראובמ -  "ף  םויביר תוכלה  יתש  "וןוכמ  םילשוריעשת

ךוטיינש54402. "ם  ריאמביר ןב  ףסוי  - ךוטיינש , "נ רת
"א Drogobychנרת ץיבוהורד '

םיכרכ54403.  2 "ן -  "ן)ביר ביר  ) ןתנ ןב  "גהדוהי  שת

אימלעו54404. םלע  לארשיןוביר  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

רוא54405. ביליעוביר  הדוהי  ןב  קחצי  "איולה , "דפשת מח

יוגב54406. בודתיביר  ןב  קחצי  יכדרמ  "וקרוט , "דעשת מח

רטנ54407. רגא  תשרופמ -  ןהכהתיביר  בייל  ןב  ןנחוי  "בןייטשטוג , שמשפשת תיב 

ריזנ54408. ןישודיק , אתתעמשד -  לאפראטהיר  ןב  דוד  בקעי  "איקסנפטס , "דפשת מח

הלצהו54409. םהרבאחויר  ןב  "זלאיתלאש  ונרוויל Livornoפקת

םימשב54410. השמחיר  ןב  ןבואר  "דראמע , םילשורימשת



םינפג54411. המלשחיר  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

םיאדוד54412. רוגחיר  ידיסח  לארשי  תיב  "נאתביתמ  שת

.54413< קדצהו יבצה  תוהגה  םע   > םיאדוד בונידמחיר  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"פ- םילשורישת

םיכרכ54414.  2 םיאדוד -  בונידמחיר  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
-, םילשורי

א54415. םשבה -  ריאמחיר  יחרי ,

קחצי54416. תמכח  טגה -  ריאמחיר  ןב  קחצי  "חןזח , םילשוריסשת

שבדה54417. לאכימחיר  "אירסל , קרבסשת ינב 

הדשה54418. יולהחיר  ריאמ  ןב  "הרזעילא  בולקש Shklovנקת

הדשה54419. דודחיר  ןב  לארשי  ןתנוי  "טאטופח , הינתנסשת

א54420. הדשה -  בקעיחיר  ביבח ,

ינש54421. רשעמ  הדשה -  םשחיר  םוליעב 

בוט54422. "עץבוקחיר  הירבטשת

טבשב54423. רדס ט"ו  תוריפב -  בוט  םשחיר  "אםוליעב  םילשוריעשת

ןונבל54424. םייחחיר  לאפר  "טירמד , עבשמשת ראב 

קחציל54425. ןבחיר  לאפר  לארשי  םייח  בקעי  הייפלא ,
"וקחצי םילשוריצרת

םימ54426. חספחיר  ןב  ךלמילא  ןרהא  לואש , - "ברב ןויצענשת רוא 

חוחינ54427. והילאחיר  ןב  השרו Warsawת"רלאירזע 

חוחינ54428. רזעילאחיר  ןב  לאוי  "דשיקריס , טריפ Fuerthפת

םיכרכ54429.  2 חוחינ -  םייחחיר  לאפר  הירבטןאגרפי ,

ולכיהב54430. חוחינ  סומעחיר  "טתרופ , הננערעשת

חחינ54431. םהרבאחיר  ןב  ףסוי  "חשורח , םילשורילשת

ידרנ54432. רידנחיר  "זוהילדג , תיליעעשת ןיעידומ 

סחנפ54433. סחנפחיר  שורה , "זןב  דודשאעשת

הדש54434. ןהכהחיר  לאומש  ןב  ןועמש  "חךיווד , אטשוק Istanbulצת

.54435< בתכה ןוכמ   > הדש ןהכהחיר  לאומש  ןב  ןועמש  "דךיווד , םילשוריסשת

םירצקה54436. ירחא  הדש -  המלשחיר  ןב  םיסנ  "גןייד , קרבעשת ינב 

ךינמש54437. לאפרחיר  ףסוי  ןב  יבצ  השמ  "חףלאוו , קרבעשת ינב 

םיחופת54438. המלשחיר  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבמשת ינב 

םיכרכ54439.  2 הליהקהבוטיר -  "זרפס  לשת

םיקידצ54440. ילהאב  העושיו , םינאלסהניר  ידיסח  "דיכרבא  םילשורישח

הלפתו54441. םהרבאהניר  ךורב  "גונאדילוט , םילשורילשת

קחצי54442. והילאןוניר  ןב  קחצי  "ורילאמ , בוקלידס Sudilkovפקת

הרות54443. לש  לאינדהנוניר  ןב  ןנור  "וןלוג , תיליעסשת ןיעידומ 

ךשנ54444. והזיא  םהרבא -  היראתניר  השמ  ןב  םהרבא  - רגרבמב , "א פשת

םיכרכ54445.  6 ןרהא -  השנמתניר  והילא  ןב  ןרהא  "פיאבג , םיקפואשת

הנומאה54446. ןרהאתניר  "גץיבוניבר , םילשוריעשת

תבשה54447. לאפרתניר  ןב  בייל  הדוהי  "ברעלטיוו , "דעשת מח



תומבי54448. הבישיה - ) ירועש  הרותה ( לאיראתניר  "ווגינוסנומ , םילשוריסשת

הבושתה54449. ןרהאתניר  "פץיבוניבר , םילשורישת

רמא54450. רשאלו  בקעי , םרויתניר  רשא , בקעי -  "הרשא , םיסכרעשת

םיכרכ54451.  2 ןויצ -  בודתניר  ףסוי  "בןאבול , םילשוריסשת

תישארב ב54452. לאומש -  יבצתניר  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "אטונג , דעלאעשת

םיכרכ54453.  2 "י -  יבצשבציר קחצי  "זדלפנרב , םילשוריטשת

ןישידק54454. "גץבוקןידוקיר  הינתנעשת

הליהקיקיר54455. "גרפס  ביבאלשת לת 

םיכרכ54456.  5 אתולגד -  "א  "ששיר ירגה ןרמ  לע  דפסמ  ירבד  ץבוק 
"בבישילא "דעשת שח

ןורכז54457. רפס  אשיר  תליהק  הליהקאשיר -  "זרפס  םילשוריכשת

אפיסו54458. דועסמאשיר  ןב  דוד  "חאריצחיבא , םילשורינשת

.54459< ראובמה  > אפיסו דועסמאשיר  ןב  דוד  "דאריצחיבא , הירהנשח

הנש54460. לש  "הץבוקהמושיר  משת

אתביתמ54461. ףסויישיר  ןב  םהרבא  לארשי  םיובנירג ,
"דיולה םילשוריעשת

רוחב54462. "ב  סומככר "גץירכוב , ,פרת הבר ג'

.54463< הבכרמה ןפוא   > םיהלא קחציבכר  יבאצר , םהרבא -  ןב  קחצי  "טהנו , קרבנשת ינב 

והילא54464. והילאבכר  ןב  ףסוי  "חכ"ץ , בוקרק Cracowצש

"ל54465. חמר תלבק  לארשי -  יחבכר  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
יכדרמ יקירש , "ל - ) חמר "ט( םילשורינשת

לארשי54466. קחציבכר  ןב  והילא  "אןוטיב  היריבעשת

לארשי54467. סיימכבכר  ןויצנב  "הירוח , קרבסשת ינב 

תמא54468. רבד  לע  המלשבכר  ןב  דוד  קחצי  "ורלקניוו , םילשוריפרת

םיה54469. םולששוכר  לאירתכ  ןב  ןרהא  "אסייוו , הרמ Satu Mareשת וטס 

םלשוריב54470. ינחורה  יבצונשוכר  ןב  יכדרמ  סחניפ  - יקסבייארג , "ב צרת
"ג םילשוריצרת

הניבל54471. םא  "ז -  מורה "ז  יכדרממר ןב  השמ  "חתוכז , החטבסשת בשומ 

תויתוא54472. "ח  ןתנמר ןב  ןנחוי  והילא  "והירארוג , ןולוחסשת

םיכרכ54473.  2 השע -  תווצמ  תודוסי  "ח  השממר ןב  דוד  "טונאיצרמ , "דעשת מח

תועד54474. תוכלה  "ם  ארטיינמבמר "ח,הבישי  ישת ], אקסיק טנואמ 

הנומא54475. חיש  רואיב  םע  לבויו  הטימש  תוכלה  "ם  לואשבמר קחצי  קרביקסבינק , ינב 

קרפ ו54476. ןיפסומו  ןידימת  תוכלה  "ם  יולהבמר קחצי  לארשי  "דץיבוקציא , שח

םיכרכ54477.  8 ךורעה -  "ם  ןויצבמר ןב  ץרפ  בקעי  "אגנימולב , סשת

הרות54478. דומלת  תוכלה  ראובמ -  "ם  ראובמבמר "ם  "הבמר סשת

והילא54479. ליעמ  "ם ע"פ  השמבמר ןב  והילא  "וץנאול , םילשוריעשת

םיכרכ54480.  2 הרותה -  לע  "ם  "ם)במר במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשורימשת

הנוסלימ54481. בוניקוא , הליהקבוטרבמר , "דרפס  ביבאלשת לת 

ינרק54482. המלשהמר  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבעשת ינב 

שידג54483. יולהןומר  םהרבא  ןב  "חרדנסכלא  ונרב Brnoמקת

ץרפ54484. בילןומר  הדוהי  ןב  לבאז  ץרפ  "גרגיא , הנוטלא Altonaפקת



ץרפ54485. השמןומר  ןב  הירא  בקעי  "אלאירא , קרבסשת ינב 

.54486< השדח הרודהמ   > ץרפ בודןומר  השמ  ןב  היבוט  ץרפ  "זןייטש , לשת

"ס54487. שה תויגוסב  ץרפ -  ןהכהןומר  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטעשת

בהז54488. םרינומר  תחפשממ  שריה  יבצ  ןב  "גףסוי  בובל Lvovמקת

םיכרכ54489.  3 דעלג -  בודתומר  םהרבא  ןב  רזעילא  "השיפסיו , םילשוריסשת

תונקתה54490. רפס  רוא -  תוביתנ  השנמ -  ןועמשתומר  לולמ , לאירזע -  השנמ  לולמ ,
"עוהילא אביקעשת רוא 

לולא54491. שוביליזמר  הדוהי  ןב  המלש  "חץינימוד , בוקרק Cracowפרת

אתמכחד54492. םייחיזמר  ןב  ביל  הירא  לאומש  ז"ק ,
"בלארשי השרו Warsawצרת

.54493< השדח הרודהמ   > אתמכחד םייחיזמר  ןב  ביל  הירא  לאומש  ז"ק ,
"ולארשי עשת

תודגה54494. םהרבאיזמר  ןב  השמ  יתבש  דוד  ןייטשרג ,
"חבוד בושטידרב Berdichevנרת

לולא54495. שדוח  םייחיזמר  "עגינק , םילשורישת

לארשי54496. יתבשיזמר  ןב  לארשי  "טןייטשפוה , השרו Warsawנרת

םיכרכ54497.  3 הבשחמ -  םחנמיזמר  ןב  יכדרמ  קחצי  ןייטשרבליז ,
"ההמלש קרבעשת ינב 

תבש54498. דודיזמר  ןב  יבצ  "גןייטשנרוב , בוקרטויפ Piotrkowערת

תבש54499. השמיזמר  לאיחי  ןב  ףסוי  "וןאמטראה , ,סרת םלשורי

הרות54500. יבציזמר  לאיחי  ןב  והילדג  בקעי  "ואנהכ , ,לרת טעגיס - .מ

הרותב54501. דודםיזמר  לאומש  "גבראפדלוג , לשת

תואירטמיגו54502. םחנמםיזמר  היתתמ  "חןהכ , םילשוריצרת

ןחלשל54503. ןרהאםיזמר  "עוהילא , עבראשת תירק 

דומלתל54504. ןרהאםיזמר  "בוהילא , עבראעשת תירק 

ץראב54505. וארנ  םינצנה  "ש  הש קוספ  לע  ןישידק  לאומשןיזמר  "דונדילוט , "דשח מח

"ל54506. בקעיחמר ןב  בד  "חכ"ץ , ביבא Tel Avivשת לת 

לארשי54507. יכדרמתוזימר  ןב  רסיא  לארשי  "גגרבנזור , השרו Warsawפרת

באז54508. תדומלתו  הרות  המלשיזימר  ןב  ףלוו  באז  "דףילרש , ערת

הרומ54509. ןולאו  םכש  ןדריה -  רבעו  ןלוגה  ןרהאתמר  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

טפשמ54510. קחציתמר  ןב  ישיבא  "וינרהט , םילשוריעשת

לחר54511. בקעיתמר  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנידלאוו ,
"דוהילדג שח

תישארב54512. לאומש -  ןרהאתמר  ןב  דוד  לאומש  "בןיקלאוו , םילשורימשת

לאומש54513. לאומשתמר  יניי , ' "זגא םילשוריפרת

לאומש54514. קחציתמר  לאומש  "אהפי , םילשורימשת

לאומש54515. הסילמתמר  יולה  זעוב  ןב  "דלאומש  םדרטשמאעת
Amsterdam

לאומש54516. דודתמר  בקעי  ןב  לצג  םיקילא  "טןאטיוול , הנליו Vilnaנרת

.54517< השדח הרודהמ   > לאומש לאומשתמר  יניי , ' "אגא םילשוריסשת

םיפוצ54518. טקולמםיתמר  שוריפ  םע  והילא  יבד  "חאנת  השרו Warsawסרת

םיפוצ54519. "אםיתמר  מרת .והילא  יבד  "אאנת  השרומרת  Warsaw



"ח>54520. ודהמ  > םיפוצ יואנישמםיתמר  "ולאומש  םילשוריעשת

םיכרכ54521.  2 העושיו -  םולשהנר  ןב  המלש  - אקרז , "ד פרת
"א סינות Tunisצרת

ןישודיק54522. הרות -  לש  םיולההנר  תלחנ  "הללוכ  הפיחנשת

בקעיל54523. םייחונר  ןב  בקעי  "פחמצ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ54524.  2 בקעיל -  לאויונר  דוד  ןב  בקעי  "זסיוו , עשת

החמש54525. בקעיל  ףסויונר  ןב  בקעי  "זןופלאכ , םילשורישת

םירופ54526. החמש -  בקעיל  ןהכהונר  המלש  ןב  בקעי  "זרדנלגנא , עשת

יחמשו54527. קחציינר  לאפר  םיסנ  "דונאירוצ , רימזיא Izmirלרת

יחמשו54528. ןהכהינר  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "וקוק , הירבטסשת

םיכרכ54529.  4 יחמשו -  "אץבוקינר  קרבסשת ינב 

הרקע54530. השמינר  ןב  בקעי  "הללה , םילשוריסשת

בלה54531. תנוכ  הרקע -  טידנעבינר  ךורב  ןב  ללה  ןייטשנטכיל ,
"גןילקורבמ נשת

רקבל54532. יולהןנר  דוד  השמ  ןב  עטנ  ןתנ  "דאדנאל , השרו Warsawצרת

םיקידצ54533. רודגיבאוננר  "סרלימ , םילשורישת

רמע54534. ןרילא  לש  ורכזל  םיקידצ -  יחימעוננר  "דיתרנכ , רמתיאעשת

םידוד54535. השמתנר  ןב  והילא  "וץנאול , בוידרב Bardejovסרת

"ר>54536. ופד  > םידוד השמתנר  ןב  והילא  לזב Baselש"סץנאול ,

.54537< השדח הרודהמ   > םידוד השמתנר  ןב  והילא  "בץנאול , תיליעסשת רתיב 

ליח54538. עשוהיתנר  ןבואר  ןב  לאומש  ףסוי  "חןהכ , קרבנשת ינב 

ןיי54539. עשוהיתנר  ןבואר  ןב  לאומש  ףסוי  "גןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ54540.  2 בקעי -  חנתנר  ןב  לארשי  בקעי  "טלידב , גרובסלופעשת

םיכרכ54541.  7 קחצי -  ךורבתנר  ןב  קחצי  םהרבא  "גןיקצורוס , םילשוריסשת

םיכרכ54542.  6 הרותה > - לע   > קחצי ךורבתנר  ןב  קחצי  םהרבא  "הןיקצורוס , םילשורינשת

םיכרכ54543.  10 נ"ך > -  > קחצי ךורבתנר  ןב  קחצי  םהרבא  "גןיקצורוס , םילשוריסשת

ןויצ54544. םהרבאתנר  בל , ) בכוכ   ) "הץרוהנרטש קרבלשת ינב 

קחציהלאסר54545. ןב  הדוהי  שיירוק , - "זןבא סירפ Parisירת

.54546< תיתרוקיב הרודהמ   > ,הלאסר רקב קחצי -  ןב  הדוהי  שיירוק , - ןבא
"דןד ביבאמשת לת 

תבש54547. תוכאלמ  לט -  ןהכהיסיסר  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "הץיבלקני , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ54548.  3 לט -  יתבשיסיסר  ןב  ןויצנב  םהרבא  "בןייטשנרוב , הנימינבכשת

םיכרכ54549.  2 לט -  הדוהייסיסר  "הלטימע , תובשסשת ןולא 

הליל54550. ןהכהיסיסר  בקעי  ןב  קודצ  "גץיבוניבר , ןילבול Lublinסרת

.54551< הכרב רה  תרודהמ   > הליל ןהכהיסיסר  בקעי  ןב  קודצ  "גץיבוניבר , הכרבסשת רה 

הליל54552. דועסמיסיסר  ןב  דוד  "ז,ונינאד , שת ], אכנאלבאזאכ

הרות54553. ףסוייסיסר  ןב  קחצי  "בןמקילג , ןולוחנשת

הפ54554. םשןסר  דםוליעב  '' מח

ןוזחאי54555. םשהדער  "אםוליעב  םילשוריעשת

םיכרכ54556.  2 רעקנעד -  ןוא  םחנמרענדער  דוד  "גטחוש , קרויצרת ינ ו 



ןיוערד54557. םשאוער  "הםוליעב  םילשוריסשת

ןיערד54558. רזעילאאוער  רדנסכלא  "ערעלפפאנק , שת

אנמיהמ54559. "חץבוקאיער  "דסשת בח רפכ 

םיכרכ54560.  2 ריאי > - תוביתנ   > אנמיהמ דודאיער  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "גקוטשנייוו , םילשורימשת

םיכרכ54561.  5 אנמיהמ -  םהרבאאיער  "וםלושמ , "דעשת מח

םיכרכ54562.  3 אנמיהמ -  -איער  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
( ךרוע  ) םהרבא יול , ןגמה -  ףלא  "בןוכמ  קרבפשת ינב 

שדוחה54563. .שןויער  ףסוי  יקצילרעג , היבוט -  "איולב , משת

הפקשהו54564. רסומב  והילאתונויער  ןב  בקעי  "זםייהנזור , םילשורישת

ב54565. ארקמב -  ןועמשתונויער  "ורזכיבא , "דמשת מח

תישארב54566. יכדרמתונויער  ןועמש  ןב  םולש  "אןייטשגרב , קרוי New Yorkישת וינ 

שורדל54567. רמחו  הדוהיתונויער  ןב  בקעי  "פןוזניוול , קרוי New Yorkרת וינ 

ב54568. תודיסחהו -  הלבקה  רצואמ  תובשחמו  רבתונויער  בוד  ןב  ביל  והירמש  ץיוורוה ,
"דיולה "דשח מח

םיכרכ54569.  8 עובשה -  תשרפל  םירסמו  טיוקתונויער  עשוהי  ןב  לאומש  "זלוק , םילשורינשת

םיכרכ54570.  2 םייח -  רזעילאתונויער  השמ  ןב  םחנמ  םייח  "ורמרק , סיאולצרת .טס   St. Louis

שורדל54571. ןרהאתונויער  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "וןרטש , םילשוריסשת

ןתנ54572. םחנמתונויער  ןתנ  "אלעדנאמ , כשת

תובא54573. לע  ןרהאתונויער  ןב  םייח  ףסוי  "דןהכ , הנליו Vilnaפרת

ןרהא54574. םהרבאינויער  ןב  המלש  ןרהא  ץיבומרבא ,
"טקחצי New Yorkערת קרוי וינ 

תישארב54575. הרות -  הדוהיינויער  בקעי  ןב  םייח  "חםיובננט , השרו Warsawצרת

םיבוהא54576. םימחרםיער  "טבאישומ , םילשוריעשת

םיבוהא54577. יכדרמםיער  "פיקציוואס , "דשת מח

םיבוהאה54578. ןהכהםיער  םייח  המלש  "ארניבא , םילשוריעשת

ךומכ54579. םהרבאךער  "חןמרסו , ןג Ramat Ganסשת תמר 

ךומכ54580. לאפרךער  "טרז , "דעשת מח

ןעליופ54581. ןיא  ברוח "  " עיצאזינאגרא לוש  "עזעיגילער  ברוח  " עיצאזינאגרא לוש  עזעיגילער 
ןעליופ "סןיא  השרורת

םימערו54582. "אםישער  נרת .םישערו  "אםימער  ,נרת ריגלא

ישפנ54583. יולההאפר  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

הגאדה54584. ירצו  הגותה  ןהכהתואפר  יבצ  ןב  באז  בקעי  "חרכרב , ץיבונרפרת Chernovtsy צ'

א54585. הכלההלאפר -  האופרל ע"פ  ינרות  "בץבוק  םילשוריעשת

ךאלמה54586. קחצילאפר  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "אגרבנזור , בוקרטויפ Piotrkowערת

ךאלמה54587. סומכלאפר  ןב  ןשוש  "בזוזאמ , משת

ידמע54588. סומכ  תודע , ןשוש  ךאלמה , - לאפר  םחנמ ןב  סומכ  סיימכ  זוזאמ ,
סומכ ןב  ןשוש  "זזוזאמ , "דעשת מח

ריאמינאפר ה'54589. לארשי  "בזר , "דפשת מח

םיכרכ54590.  3 םיחופתב -  ריאמינודפר  ןב  ץג  "וםיקילא  הזרוגדופ Podgorzeנרת

םיכרכ54591.  5 םיחופתב -  בקעיינודפר  ןב  המלש  "גילאירא , םילשוריעשת

א-ב54592. הכלהו -  הקיתא  )האופר  ךרוע  ) יכדרמ "גןירפלה , םילשורינשת



םיכרכ54593.  4 הכלהו -  הקיתא  םירמאמהאופר  "גתפוסא  םילשורינשת

הכלהב54594. קחציהאופר  יול  "הלאינב , תיליעעשת ןיעידומ 

השרפב54595. הנחהאופר  "טןטק , םיבעלשעשת

השעמל54596. הכלה  הכלהו  יכדרמהאופר  "וןירפלה , םילשוריסשת

הרותה54597. תונווכו  הכלהו  קחציהאופר  "דתליש , םילשוריעשת

.54598< השדח הרודהמ   > םייחו בקעיהאופר  ןב  םייח  'י , "זגאלאפ םילשורינשת

םיכרכ54599.  2 םייחו -  בקעיהאופר  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ םילשוריסרת

םלשורימ54600. םייחו  'האופר  ץאקנוממ רזעילא  ןב  "אקחצי  םילשוריצרת

תודהיב54601. רסומו  "הץבוקהאופר  םילשורימשת

הכמל54602. ןושמשהאופר  "דיקאב , "דשח מח

.54603< השדח הרודהמ   > הכמל ןושמשהאופר  "דיקאב , "דשח מח

הכלהו54604. תואיצמ  יכדרמהאופר  "בןירפלה , םילשוריעשת

ב54605. הכלהו -  טפשמ  רזעילאהאופר  המלש , "דןב  הנחנשת סדרפ 

המלש54606. קחציהאופר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
( ויבתכממ טוקיל  "ב( "דנשת בח רפכ 

םיכרכ54607.  2 םעה -  םייחתואופר  ןרהא  "זלבל , "דעשת מח

םיכרכ54608.  2 תולוגסו -  לארשיתואופר  ןב  לאומש  "זרלה , ,סרת םלשורי

םיכרכ54609.  3 ןמית -  המלשתואופר  "ארפצ , נשת

שפנה54610. ףסויתאופר  "זרקשאלא , דולנשת

שפנה54611. דאדגבמתאופר  והילא  ןב  םייח  "ל,ףסוי  רת ], דאדגב

שפנה54612. השמתאופר  ןייטשנטכיל ,

ב54613. שפנה א -  ןנחלאתאופר  ןב  ריאמ  ןימינב  "ודיגמ , בושטידרב Berdichevסרת

תיבהו54614. ףוגה  שפנה  קחציתאופר  ןב  לאומש  "דיזרד , םילשורינשת

תיביר54615. בהז -  עשוהיותדיפר  ןב  יכדרמ  הירא  "חרגרבצרו , קרבנשת ינב 

איחד54616. והילאאתפר  לאפר  "דליווט , דווקילשח

יבצכ54617. בודץר  ןב  שריה  יבצ  "חגנילדירפ , השרופרת  Warsaw

.54618< תועובש חספ   > הכלה ירוריב  יבצכ  יבצץר  "אןמזייר , סלעשת ' גנא סול 

םיכרכ54619.  21 יבצכ -  יבצץר  "חןמזייר , סלסשת ' גנא סול 

הנשמל54620. ףלווץר  באז  ןב  שריה  יבצ  "זרנזיולק , ואלסרב Breslauירת

םיכרכ54621.  2 והילא -  קחציןוצר  ןב  ךלמילא  יבצ  ןפשנירג ,
"טקיזייא םילשוריעשת

ויארי54622. םשןוצר  "דםוליעב  "דמח שח

םיארי54623. החמשןוצר  ןב  "טםייח  הנליו Vilnaירת

םיכרכ54624.  2 לארשי -  החמשןוצר  קחצי  ןב  לארשי  "טרגרב , נרת

רשא54625. תואלפנ  השמ -  "דץבוקןוצר  םילשורינשת

יתצפח54626. באזךנוצר  קחצי  "בשידלוג , םילשוריעשת

יתצפח54627. םשךנוצר  "בםוליעב  קרבפשת ינב 

םיתשלפ54628. ץרא  הזע -  ןרהאתעוצר  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

הבהא54629. קחציףוצר  ןב  ןבואר  ןרהא  ינרא , "טצ' קרוי New Yorkצרת וינ 



הבהא54630. םהרבאףוצר  ןב  המלש  םיסנ  "ביזאגלא , רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

הבהא54631. יכדרמףוצר  ךורב  תיליעדרובצרווש , ןיעידומ 

ב54632. הבהא -  ריאמףוצר  ןב  יכדרמ  ךורב  "דדרובצרווש , תיליעשח ןיעידומ 

בולגס54633. סחנפ  שודקה ר ' )חצר  וילע  ) סחנפ "גבולגס , םילשורימשת

ץמאו54634. קזח  יכדרמקר  - גרבנרטש , "ו עשת

ותבש54635. השמקר  לאפר  "אןלבק , קרבפשת ינב 

םיחפ54636. םייחיעוקר  ןב  םלושמ  קחצי  רדנלוה ,
"זעשוהי ןודנול Londonישת

ןשוש54637. ףנע  םע  דחא  השמקיקר  ןב  שיעי  "הןיפסירק , הכנלבזכ Casablancaצרת

.54638< השדח הרודהמ   > ןשוש ףנע  םע  דחא  השמקיקר  ןב  שיעי  "זןיפסירק , םילשורינשת

דומלתל54639. שוריפה  "י -  והימרישר "עיחלמ , םילשורישת

"י54640. ריאמשר םהרבא  ןב  יבצ  השמ  "זיתרפא , ביבא Tel Avivטשת לת 

"י54641. ריאמשר ןב  םירפא  "זזיוהנבוט , ביבא Tel Avivטשת לת 

"י54642. לשר ביבא Tel Avivת"שןזח , לת 

םיכרכ54643.  2 "י -  רשאשר ןב  קחצי  ביבאת"שקאביפס , לת 

ןטיפ54644. רותב  "י  לאפרשר ןב  ןושרג  ןועמש  ,ת"ש,ןייטשנרב , קרויוינ

תוירוה54645. "י  דישר בתכ 

הרומה54646. "י  סכאמשר ןב  לאומש מ  "בדליפנמולב , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ54647.  8 לאירא > -  > םלשה "י  לאיראשר "וןוכמ  םילשורימשת

ימלשוריו54648. "י  ןתנשר ןב  קחצי  םהרבא  "הגרבמורב , םילשורישת

םיכרכ54649.  4 וישוריפו -  וייח  "י  בקעישר ןב  לאפר  "זןירפלה , קרבנשת ינב 

םיכרכ54650.  3 דומלתל -  ושוריפב  ארקמל  "י  - )שר "י שר  ) קחצי ןב  המלש 
לאוי "אםייהסרולפ , םילשורימשת

הרותה54651. שרפמ  "י  ביילשר לאומש  ןב  סחנפ  "וןמאנ , םילשורישת

םיכרכ54652.  3 םהרבאל -  רוכז  שוריפ  םע  הרותה  לע  "י  "י)שר שר  ) קחצי ןב  "זהמלש  ןילרבכרת

הרות54653. ישמוח  השמח  לע  "י  "י)שר שר  ) קחצי ןב  - המלש  "ח צש
"ט הטינויבסצש

ותוישיאו54654. ותרות  "י  "י)שר שר  ) קחצי ןב  "חהמלש  קרוי New Yorkישת וינ 

"י54655. ריאמבשר םהרבא  ןב  יבצ  השמ  "חיתרפא , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ54656.  2 אשידק -  אתביתממ  "י  שיעיבשר ןב  ןועמש  - ונונאו , "א םילשוריפשת

ןיבוריעו54657. באזתויושר  לאיתוקי  "טסוארג , משת

הרותה54658. תוישרפל  ןואגתויושר  יאה  "זבר  םילשורילשת

תובתכו54659. םימתכמ  השמתויושר  ןב  שביל  הדוהי  "ח,ףל , צרת ], םילשורי

תבש54660. קחציתויושר  ןב  יכדרמ  "טטנוד , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ54661.  4 השדח > - הרדס   > "וץבוקתומושר שת

תונורכזו54662. הדוהיתומושר  השמ  "דטפוי , הנבוקפרת

ןח54663. דודימושר  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

םיכרכ54664.  2 דיחיה -  הכרבתושר  רנימק , לחר -  "חרנלוו , ביבאמשת לת 

תואפרל54665. והילאתושר  ןב  המלש  םהרבא  "אכ"ץ , קרבפשת ינב 



אתדגהד54666. ןנחלאאמישר  ןב  יולה  הירא  יכדרמ  קינמאי ,
תילילגהבד רוצח 

אתליגמד54667. ןנחלאאמישר  ןב  יולה  הירא  יכדרמ  קינמאי ,
תילילגהבד רוצח 

"א54668. ישת םירופ  תדועס  לש  םירוביד  יטוקיל  לאויהמישר  םייח  ןב  קחצי  "ארנטוה , ישת

לצא54669. "א  טילש ארוגידסמ  "ר  ומדא תודיחימ כ"ק  המישר 
"א טילש "ר  ומדא תודיחימכ"ק  "מהמישר  ביבא Tel Avivשת לת 

הכיא54670. תליגמ  לע  םולשתומישר -  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"באנכש ישת

קלח ה54671. םנורגתומישר -  "געיפשמה ר ' לשת

שדוקתומישר54672. תגהנה  "בתומישר  םילשורימשת

םיכרכ54673.  5 קחציתומישר -  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

םיכרכ54674.  4 בודתומישר -  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"טרב סשת

םיכרכ54675.  8 רמותתומישר -  "הקזיא , קרבעשת ינב 

ןיטיגב54676. יבצתומישר  ןב  לאומש  "זץיבוקרמ , קרבסשת ינב 

תעדהו54677. תדה  ידוסיב  לאנתנתומישר  "זןורש , םילשוריעשת

םיכרכ54678.  6 תכסמב -  התראפתבתומישר  הרות  "זתבישי  "דעשת מח

הנשה54679. שאר  תכסמב  לאנתנתומישר  "דןורש , םילשוריעשת

תוקזחד54680. תויגוסב  דודתומישר  ןב  לאנתנ  "טןורש , םילשוריסשת

בטימד54681. תויגוסב  דודתומישר  ןב  לאנתנ  "זןורש , םילשוריסשת

עובשה54682. תשרפב  ילתפנתומישר  ןב  לאיחי  ללה  "טרנפוה , הפיחעשת

םיכרכ54683.  5 םירבד -  יבצתומישר  ןב  הדוהי  "אקירטיח , משת

"ש54684. ברה רואינשתומישר  ךורב  "אןוסרואינש , סשת

.54685< םחנמ ירמאהו  השמ  תנומאהמ   > תונורכזו השמתומישר  הדוהי  לאיחי  "זרגיצנד , תיליעעשת ןיעידומ 

הנותח54686. קחציתומישר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , נשת

םיכרכ54687.  7 בל -  לאויתומישר  םייח  ןב  קחצי  "טרנטוה , נשת

םיכרכ54688.  16 והילאמ - ) בתכמ  ללוכ   ) דעוהמ "זץבוקתומישר  קרבנשת ינב 

"א54689. טילש ןהכה  םייח  "צ  הרה ירועישמ  םייחתומישר  "דןהכה , "דשח מח

םיכרכ54690.  2 םירופיס -  והילאתומישר  םייח  "בןיבולושימ , "דעשת בח רפכ 

אמק54691. אבב  תכסמ  לע  לארשיתומישר  "טיקסבוקטוי , קרבעשת ינב 

"י54692. הק םייחתומישר  ןב  לארשי  בקעי  יקסביינק ,
.השמ םזרב , .לואש  םזרב , "ס.ץרפ  קרבשת ינב 

םירועיש54693. םייחתומישר  ןב  לאומש  "טדנרב , םילשורינשת

"ת>54694. ודהמ תומבי < םירועיש  בדתומישר  ךורב  "וןיקסיד , קרבסשת ינב 

םיכרכ54695.  5 םירועיש -  בדתומישר  ךורב  "גןיקסיד , קרבעשת ינב 

םיכרכ54696.  7 םירועיש -  יולהתומישר  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "סצייבולוס םילשורישת

רוד54697. תונש  ךורבתומישר  "דרגרובסרטש , ביבאנשת לת 

"ג54698. נרת ןסינ  גי  אי -  קחצי  ףסוי  "ר כ"ק  ומדא בודתמישר  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ארב עשת



ברעת54699. תנש  קחצי  ףסוי  "ר כ"ק  ומדא בודתמישר  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ברב עשת

תפומ54700. ישנא  םהרבאתמישר  ןב  ףסוי  "חשלפ , גרפ Pragueצקת

םירפסה54701. רצוא  תיב  השמתמישר  ןב  הירא  הדוהי  "ויולב , טספדוב Budapestצרת

םילשוריב54702. תסנכה  יתב  םילשוריתמישר  תיתדה  "בהצעומה  םילשורימשת

"ר54703. ומדא "ק  כה ירבד  קחציתמישר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , "דסשת מח

םירבד54704. קחציתמישר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , "דעשת מח

חספ54705. תודגה  תירבתמישר  לש  םיעדמל  הימדקאה 
ואיזומה "א.תוצעומה  גרוברטפ Peterburgסרת

תידומלתה54706. הידפולקצנאה  ךותמ  תורטפהה -  ןתנתמישר  "בדירפ , םילשוריכשת

רסאמה54707. בודתמישר  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"חרב סשת

הרונמה54708. קחציתמישר  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , נשת

םיכרכ54709.  5 תובדנה -  יללכהתמישר  םימותי  ךוניח  תיב  .םילשורי 
( םידרפסה תדעל  "ד( םילשורישת

תיעיבש54710. לע  םירפסה  ריאמתמישר  "ורדנוו , םילשוריכשת

.54711" רנרוק יפוק -   " לצא וספדנש  םירפסה  "תמישר  רנרוק יפוק   " "גגולטק נשת

ייח54712. ימי  ירבד  קחצי -  ףסוי  "ר  ומדא תמישר כ"ק 
ןקזה "ר  םידיסחהומדא רצוא  "אתכרעמ  עשת

תיב54713. תחמש  לדנעמ -  םחנמ  "ר  ומדא תמישר כ"ק 
"ב צרת קחציהבאושה  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , עשת

ו54714. קחצי -  ףסוי  "ר  ומדא תשודק  דובכ  םידיסחהתמישר  רצוא  "טתכרעמ  סשת

םיירבעה54715. דיה  יבתכ  לאויתמישר  ןב  רכששי  "דלאוי , םילשוריצרת

דומלתל54716. "י  שר שוריפ  לש  דיה  יבתכ  הרשתמישר  ץינומ , המלש - , "חקיפ ןגמשת תמר 

קידצה54717. ברה  לש  םירפסה  דקע  תיב  לש  די  יבתכ  תמישר 
הרוגידסמ ןמדירפ  בוד  םוחנ  יבר  דיםסרופמה  יבתכ  "דתמישר  "דשח מח

קדצ54718. חמצה  "ר  ומדא לש כ"ק  "ח  אד ירמאמ  םידיסחהתמישר  רצוא  "דתכרעמ  משת

"ב54719. רעת ךשמה  לע  "ר  ומדא ירמאמ כ"ק  םשתמישר  "חםוליעב  ןילקורבעשת

םידעומו54720. הליפת  ינינעב  םירמאמ  ףסויתמישר  "גירובת , םילשורינשת

םימגתפו54721. םירמאמ  םהרבאתמישר  "דסלעזיימ , לואירטנומשח

תודיסח54722. ירפסל  יקסנפטס  לאלצבתמישר  יקסנפטס , םייח -  "גיקסנפטס , עשת

םיכרכ54723.  3 יבתכ -  ימולצת  םיירבעהתמישר  דיה  - יבתכ ימולצתל  - ןוכמ  "ז ישת
"ח םילשוריכשת

ג54724. "גץבוקתומשר -  ןילרבפרת

א54725. םירואיב -  קיזייאימשר  קחצי  ןב  המלש  "חבוסוטמ , נשת

תעד54726. לכימימשר  לאיחי  ןב  המלש  "חרנביר , םילשוריעשת

םירצמ54727. תאיציב  הבשחמ  םשימשר  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

הלאש54728. בילימשר  הירא  ןב  השמ  "אלארשי  השרו Warsawעקת

הלאש54729. לאומשימשר  ןב  ףסוי  בקעי  "דאריפש , ןודנולצרת  London

שא54730. שאיפשר  "זיפשר  Lodzפרת זדול '

שא54731. רודגיבאיפשר  "סהליש , ןויצעשת רוא 



שא54732. םחנמיפשר  ןב  לבייפ  אגרש  רוא  בקעי 
"טםוחנ הנוטלא Altonaכקת

היתבהלש54733. שא -  היננחיפשר  ןב  יכדרמ  "דןילוסא , דודשאנשת

הרז54734. הדובע  שא -  המלשיפשר  םיד , םירפא -  "גקטנויפ , דודשאסשת

שא54735. זיכסנמיפשר  רב  בוד  ןב  יכדרמ  "האריפש , בוידרב Bardejovסרת

שא54736. בודיפשר  ןב  םהרבא  "גאריפש , הטנלג Galantaצרת

אתדגאד54737. ילימ  בטימד -  ילימ  שא -  ףסוייפשר  ןב  דוד  "טןהכ , םילשוריעשת

םידעומו54738. הרות  שא -  השמיפשר  דוד  ןב  ןרהא  לאומש  "חןמנייר , םילשוריעשת

תד54739. שא  םהרבאיפשר  ןב  לאיחי  השמ  ןייטשפא ,
יולה "חהמלש  קרבלשת ינב 

שדחה54740. שא  זיכשענמיפשר  רעב  בד  ןב  "טיכדרמ  םילשוריעשת

םלשה54741. שא  זיכסנמיפשר  רב  בוד  ןב  יכדרמ  "זאריפש , בוקרטויפ Piotrkowסרת

שדוק54742. לבייפיפשר  אגרש  "דץיבולדנמ , םילשורישח

תשק54743. קסיוואטסמיפשר  דוד  ןב  "בםהרבא  Koenigsbergירת
גרבסגינק

הרות54744. דודיפשר  םהרבא  ןב  סחנפ  עשוהי  "זלגיפש , משת

שא54745. יפשר  באזהיפשר  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , לאונמעשח

שא54746. יפשר  אצירגמהיפשר  לבייפ  "טאגרש  "דסשת מח

ןוילג 547479. הנש ו  "אםיפשרםיפשר -  םילשוריכשת

.547488 "ד - > בח ירומ  ןוגרא  ןואטב   > "חןואטבתשר "דלשת מח

.54749< תוכרב  > םילודגבש לודגה  ןודנולש"ס  .ט  " ערת .ילבב  "טדומלת  ןודנולערת  London

ריבסמה54750. בילש"ס  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "גצופאש ןודנול Londonפרת

בלחו54751. שבד  אשד , תואנב  גאשי , המלשגאש  ןב  םיסנ  "וןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םימשל54752. םשךחלגאש  "דםוליעב  "דשח מח

.54753< לחש לוק   > הירא ץריהתגאש  יבצ  לאומש  ןב  ביל  הדוהי  "והירא  יקינולש Salonikaקת

הירא54754. ץריהתגאש  יבצ  לאומש  ןב  ביל  הדוהי  "והירא  דיביונ Neuwiedצת

.54755< השדח הרודהמ   > הירא יולהתגאש  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "גרגניוול , עשת

הירא54756. היראתגאש  "זבודיו , "דעשת מח

.54757< רפוס םתח  ןוכמ  תרודהמ   > הירא רשאתגאש  ןב  ביל  הירא  "גגרובצניג , םילשורילשת

םיכרכ54758.  2 הירא -  טידנבתגאש  ךורב  ןב  ביל  "ההירא  קוטסילאיב Bialystokסקת

הירא54759. ינאמוסתגאש  ןב  לארשי  ץקיקמ  "ודאדח , םילשורילשת

םיכרכ54760.  6 הירא -  רשאתגאש  ןב  ביל  הירא  "ו]גרובצניג , טרת ], ףאפעזוי

םיכרכ54761.  2 הירא -  יבצתגאש  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  םדרטשמאטקת
Amsterdam

םיכרכ54762.  2 הירא -  יולהתגאש  יכדרמ  ןב  הירא  הדוהי  "ח,רגניוול , כרת ], ןעיוו

םיכרכ54763.  2 םייחה > - רוא  תרודהמ   > הירא רשאתגאש  ןב  ביל  הירא  "דגרובצניג , םילשוריעשת

םיכרכ54764.  3 השדח > - הרודהמ   > הירא - תגאש  רשא ןב  ביל  הירא  גרובצניג ,
ןהכה ךינעה  ךונח  ןושרג  ןראכיא ,

"ו עשת

תוכמ54765. תסנכ - > ןוכמ   > הירא טידנבתגאש  ךורב  ןב  ביל  - הירא  "ד םילשורישח

םיכרכ54766.  2 תושדחה -  הירא  רשאתגאש  ןב  ביל  הירא  "דגרובצניג , הנליו Vilnaלרת

.54767< ןרהא יבר  תנשמ  ןוכמ   > תושדחה הירא  רשאתגאש  ןב  ביל  הירא  "בגרובצניג , םילשוריפשת



.54768< השדח הרודהמ   > לחש לוקו  הירא  - תגאש  השמ ןב  עטנ  ןתנ  םהרבא  שלזיימ ,
ץריה יבצ  לאומש  ןב  ביל  הדוהי  "בהירא  סשת

יראה54769. ףסאתגאש  "ה.ר  םילשוריסשת

באז54770. ןהכהתגאש  הדוהי  ןב  בוד  באז  ' - סזומ , "ט שקפ Paksסרת

ףסוי54771. יחתגאש  ףסוי  בוט , םילשוריןמיס 

םילשורי54772. ןועמשתגאש  בקעי  "חסושנרטש , םילשורישת

ןהכ54773. יכדרמתגאש  ןב  הירא  "פץכ , םילשורישת

הנועמ54774. בקעיתגאש  "חוקוראמ , קרבנשת ינב 

םיכרכ54775.  4 הרות -  אנאלומןיהאש  ןיהאש , ןועמש -  "בםכח , םילשוריסרת

.54776( שדחה  ) הרמז םיטויפוואש  "בםיריש  ביבאלשת לת 

םידי54777. תליטנ  שדוק -  םכידי  םיסנואש  ןב  לאוי  "דינוארק , קרבעשת ינב 

םיכרכ54778.  2 החנמ -  בילואש  הדוהי  "חזניג , םילשוריסשת

םכיניע54779. םורמ  ןהכהואש  בקעי  הידבוע  "סםגלט , קרבשת ינב 

םכיניע54780. םורמ  לדנמואש  םחנמ  - רשכ , "ח ישת

תואמצעה54781. םויל  רודיס  הנויצ -  םולשואש  "חרוא  "דעשת מח

ריחב ה'54782. יולהלואש  ןועמש  ןב  לארשי  "וךילרא , הינתנלשת

ריחב ה'54783. והילאלואש  "דדידי , םילשוריסשת

םשה54784. ריחב  באזלואש  יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "חןמדירפ , םילשורינשת

לאש54785. רזעלאלואש  ןב  לואש  "אךארב , ערת

לאש54786. לואשלואש  "בינברהש , דודשאעשת

ריעמ54787. ןתנןואש  "זןמטור , םילשוריעשת

הרטע54788. רזעילאיאש  רוא  המלש -  תרטע  "ותבישי  םילשוריעשת

הליפת54789. החמשיאש  ףסוי  "אגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

השמ54790. בילתוליאש  הדוהי  ןב  השמ  קרוי New Yorkת"שןיזור , וינ 

לאומש54791. םהרבאתוליאש  ןב  רודגיבא  לאומש  "חהאפסות , היסורפ Jירת גרובסינהוי ,

םיכרכ54792.  2 דוד -  לאומשתליאש  ןב  דוד  "גןאמדירפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

םייחה54793. בקעיתליאש  השמ  "פןיילק , קרבשת ינב 

םייח54794. םייחתליאש  והילא  "טךובנרטש , םילשוריסשת

םיכרכ54795.  2 םייח -  םייחתליאש  "טרעדנאלרעבא , עשת

םיכרכ54796.  5 יבצ -  תדמח  הדוהיתליאש  יבצ  ןב  בוד  השמ  "גרנלוו , ביבאלשת לת 

םיכרכ54797.  4 ץבעי -  יבצתליאש  ןב  לארשי  בקעי  - ןידמע  "ט צת
ךרעל "ל  הנוטלא Altonaקת

םיכרכ54798.  3 השדח > - הרודהמ   > ץבעי יבצתליאש  ןב  לארשי  בקעי  "וןידמע  עשת

םיכרכ54799.  2 בקעי -  "לתליאש  גס יכדרמ  ןב  בקעי  "ורגארפ , ץו Vacסרת

קחצי54800. השמתליאש  באז  ןב  קחצי  ' םיובלא , "ט הטנלגשת  Galanta

"ת54801. ודהמ קחצי  השמתליאש  באז  ןב  קחצי  "חםיובלא , לשת

ןורשי54802. הילדגתליאש  "דרדלפ , כשת

השמ54803. לשהתליאש  עשוהי  ןב  ןושמש  השמ  "זןמרסוו , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ54804.  10 השמ -  לואשתליאש  השמ  "בןיילק , קרבפשת ינב 



םיכרכ54805.  2 לואש -  בקעיתליאש  יכדרמ  ןב  לואש  "ושיירב , קרבנשת ינב 

םיכרכ54806.  2 םולש -  בילתליאש  הירא  ןב  דוד  םולש  "עץיבוניבר , הנליו Vilnaרת

םיכרכ54807.  2 םולש -  לאומשתליאש  ןב  םולש  "טשביוט , הוקלוז Zholkvaכרת

המלש54808. ןבתליאש  ביל  הדוהי  המלש  בורזעילא ,
"בםהרבא םילשוריסשת

םיכרכ54809.  4 המלש -  ןהכהתליאש  םייח  המלש  "ורניבא , לאסשת תיב 

לאומש54810. הדוהיתליאש  ןב  לאומש  ןרהא  "הדאסא , קרבסשת ינב 

ןועמש54811. ישיבאתליאש  "אןייטשלרפ , דווקילפשת

ןואגתותליאש54812. אחבשמ  היצנו Veniceש"ויאחא 

םיכרכ54813.  5 יקסרימ > -  > יבצתותליאש השמ  ןב  ןמלק  לאומש  - יקסרימ , "כ שת
"ז םילשורילשת

היבא54814. ןהכהתותליאש  ביל  הדוהי  ןב  ןרהא  "ולקנופראק , ןילרב Berlinסקת

ןואג54815. יאחא  ברד  ןואגתותליאש  אחבשמ  "חיאחא  סרת

םיכרכ54816.  3 הלאש > - קמעה   > ןואג יאחא  ברד  ילתפנתותליאש  ןילרב , ןואג -  אחבשמ  יאחא 
הדוהי "טיבצ  םילשורינשת

אחבשמ54817. ןואג  יאחא  ברד  ןואגתותליאש  אחבשמ  "ויאחא  טרופנרידמקת
Dyhernfurth

תומילשל54818. יולהתופיאש  באז  "הןמיק , םילשוריעשת

השמ54819. ריאמתוריאש  ןב  השמ  "דץיבוקבל , בוקרטויפ Piotrkowערת

ינב54820. בוטלאש  םוי  ןב  עשוהי  "ויול , תפצעשת

םיכרכ54821.  2 ינב -  היראלאש  לאומש  ןב  דוד  םהרבא  ןומייס ,
"וביל קרבעשת ינב 

םיכרכ54822.  8 ינב -  דודלאש  ןסינ  "דקאוויק , "דשח מח

תישארב54823. ךדגיו -  ךנב  היראלאש  "ארמייהלפ , תוגספנשת

"א54824. מח ינפו  "ש  יאה רזעילאלאש  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"טםחורי םילשוריסרת

םיכרכ54825.  2 בקעי -  םייחלאש  השמ  ןב  בקעי  "אריסנ , תוביתנעשת

תוא54826. ךל  דודלאש  לארשי  ןב  יכדרמ  הפי , "זתוילגרמ  שקפ Paksסרת

אנ54827. ןהכהלאש  םייח  המלש  "סרניבא , םילשורישת

המלש54828. ןמלזלאש  המלש  "גגרבסייו , סאסגרעבצרת

ורמוא54829. םשב  ןהכההלאש  ןנחלא  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , קרבפשת ינב 

הבושתו54830. ףסויהלאש  םייח  ןב  היעשי  לאפר  יאלוזא ,
"עדוד הזיפ Pisaקת

םיכרכ54831.  2 השעמל -  הכלהל  הבושתו  ןמלזהלאש  יכדרמ  ןב  לאקזחי  "ויקסמרבא , ןודנול Londonצרת

תוכמס54832. לש  לאגיהלאש  "אןרפש , םילשורינשת

.54833( שארה יוסיכ  ןינעב   - ) הבושת הנוריוומהלאש  אפורה  המלש  "איולה , םדרטשמאצת
Amsterdam

הבושת54834. לאומשהלאש  ןב  בקעי  "ךיחמק , הנוטלא Altonaקת

םיכרכ54835.  5 ךורבל -  םהרבאולאש  ןב  םהרבא  ךורב  "הונאדילוט , םילשוריסשת

םולש54836. םהרבאולאש  ןב  העושי   , "אאיטע םילשורינשת

םילשורי54837. םולש  ינרותולאש  "הץבוק  םילשורימשת

םילשורי54838. םולש  ץיטאימיסמולאש  "גהילדג  םילשוריכשת



םילשורי54839. םולש  ולאש 
דוד ןב  םייח  המלש  יקסניצוקיט ,

"גןהכה הוקת Petahפרת חתפ 
Tikva

םילשורי54840. םולש  םייחולאש  ןב  לאפר  ןד  ריאמ  יקצולפ ,
"עקחצי ירוגליב Bilgorajרת

םילשורי54841. םולש  ןימינבולאש  ןב  לואש  "וילארשי , םילשורינשת

םיכרכ54842.  3 םילשורי -  םולש  םלושמולאש  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"חשובייפ םילשוריכרת

םיכרכ54843.  8 םילשורי -  םולש  םייחולאש  "בץיבולבונק , ביבאנשת לת 

םיכרכ54844.  2 ןהכהתולאש -  "דלואש  היצנו Veniceלש

התשמ54845. תיבו  לבא  תיב  לאומשתולאש  'י , "לגאלאפ הנוטלא Altonaקת

םימעט54846. יטוקלב  םהרבאתולאש  לוק  "דתכרעמ  עשת

עובשה54847. תשרפ  לע  "י  שריפב םילשוריתולאש  תמא  תרות  "זתבישי  םילשורימשת

תוכרב54848. םידמולה -  הרותתולאש  להא  תליהק 

הנרוקה54849. תפיגמ  ימיב  תויוצמה  היראתולאש  הדוהי  "ארניד , קרבפשת ינב 

י54850. עובשה -  תשרפ  לע  "י  שרפב םירואיבו  "צתולאש  לשאר םימימת  יחא  "זתבישי  ןויצלמשת ןושאר 

לע ב"ק ב"מ ב"ב54851. תורעהו  םשתולאש  "מםוליעב  םילשורישת

אמק54852. אבב  תובושתו -  ןימינבתולאש  "עלטנכייא , םילשורישת

.54853< ףסוי תיב   > תובושתו םירפאתולאש  ןב  ףסוי  "ח,וראק , נש ], יקינולאש

הטוס54854. תכסמ  תובושתו -  ןורתולאש  - הגירב , "ב םיסכרפשת

םיכרכ54855.  7 תובושתו -  הדוהיתולאש  ןב  עשוהי  "חןויבצ , םילשורימשת

"ט54856. ויו חספ  תוכלהב  תובושתו  הדוהיתולאש  םהרבא  "וגרבנזור , לאעשת תיב 

םירדנ54857. תכסמב  תובושתו  "טןייטשנרבתולאש  קרבמשת ינב 

א54858. חיש -  דוסב  תובושתו  ןושרגתולאש  ןב  יתבש  "טלגי , הננערעשת

םיכרכ54859.  2 האוודפ -  ינואג  תובושתו  םירפסתולאש  "דץבוק  עשת

א54860. םייח -  רבד  תובושתו  לארשיתולאש  באז  םייח  "בשטייד , םילשוריפשת

םינואגה54861. תובושתו  "ה)תולאש  לש  ) םינואגה "ךתובושת  ,שת םילשורי

.54862< הנושאר הרודהמ   > יולה תיבל  "י  רה תובושתו  יולהתולאש  לארשי  ןב  - בקעי  "ד עש
"ה היצנו Veniceעש

ןורכז54863. תרודהמ   > יולה תיבל  "י  רה תובושתו  תולאש 
< יולהןרהא לארשי  ןב  "בבקעי  םילשוריעשת

.548642 הינש - > הרודהמ   > יולה תיבל  "י  רה תובושתו  תולאש 
יולהםיכרכ לארשי  ןב  - בקעי  "ב צש

"ד היצנו Veniceצש

טוהרגניפ ז"ל54865. השמ  םהרבא  ברה  תובושתו  השמתולאש  םהרבא  "דטוהרגניפ , םילשוריכשת

"ן54866. במרהל תוסחוימה  "א  בשרה תובושתו  םהרבאתולאש  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ח( ,נקת יווקלאז

םולשה54867. חרז  תובושתו  היחרזתולאש  "זהטוג , םילשוריעשת

ןשוש54868. ןב  דוד  יבר  ישוריפו  ישודיח  תובושתו  דודתולאש  ןשוש , "בןב  םילשוריפשת

הכלהה54869. רקחל  תובושתו  לארשיתולאש  ןב  םוחנ  "חןאמראוו , םילשוריישת

ןיקרמות54870. "י  רהמ תובושתו  ףסויתולאש  "פןיקרמות , ןילקורבשת

ןהכה54871. תדובע  תובושתו  ןהכהתולאש  םולש  "חרדנארב , "דעשת מח

תבש54872. תוכלה  לע  תובושתו  "אתולאש  מר "חללוכ  סשת

תבש54873. תוכלה  לע  תובושתו  היעשיתולאש  םייח  "ברעמיווש , עשת



השמ54874. השע  תובושתו  ןהכהתולאש  לאירזע  השמ  "חץרווש , עשת

ףסוי54875. שאר  תובושתו  השמתולאש  "אףסוי , םילשוריפשת

יסופכ54876. םייח  וניבר  תובושתו  קחציתולאש  ןב  םייח  "איסופכ , םילשוריעשת

חאיצ54877. ןבא  ףסוי  וניבר  תובושתו  םהרבאתולאש  ןב  ףסוי  "בחאיצ , םילשוריפשת

הרודהמ54878.  > יזנכשא לאלצב  ונבר  תובושתו  תולאש 
< םהרבאהשדח ןב  לאלצב  "דיזנכשא , קרבנשת ינב 

םינואגה54879. לש  תובושתו  "ה)תולאש  לש  ) םינואגה "התובושת  אטשוק Istanbulלש

בוטה54880. ןמש  תובושתו  לאכימתולאש  בדנ  "איפירש , "דפשת מח

ב54881. טפשמ -  ןשוחב  תבושתו  ךורבתולאש  יח  ןב  ףסוי  "בןוראוב , הרדחפשת

הרזח54882. םינמזהתולאש  ןיב  תובישי  "טתשר  "דעשת מח

םייח54883. םהרבאתולאש  ןב  והימרי  םייח  "חגרבסנלפ , הנליו Vilnaנרת

.54884" ןיעמו  " סרטנוקב הרזחל  הרותתולאש  ילהא  "דאתביתמ  שח

םינושאר54885. םיאיבנב  ןויעל  המלשתולאש  ןב  רכששי  "דןוסבוקעי , םילשוריישת

הדגה ש"פ54886. ןבר -  תיב  לש  תוקוניתל  םהרבאתולאש  לוק  "ותכרעמ  עשת

םיכרכ54887.  12 םירואיבו -  םישוריפ  חספתולאש  לאומש  "דיקסלימאגאב , דואוולפייממשת

המלש54888. ןב  רטח  המלשתולאש ר ' ןב  "ארטח  ונואסשת תירק 

הדנ54889. תוכלהב  ןויעו  ןוניש  ןהכהתולאש  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "דטרופפר , קרבשח ינב 

תוידומלת54890. ןימינבתולאש  ןב  לארשי  "טרגרבדלוג , Vacפרת

םיכרכ54891.  4 ןויצ -  םהרבאילאש  ןב  רעב  בוד  "בבורזעילא , םילשוריכשת

םיכרכ54892.  2 רשא -  באזתלאש  ףסוי  ןב  רשא  "סשיפסיו , תיליעשת ןיעידומ 

הרות54893. םינהכה  דניקסיזתלאש  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"בןהכה הנוטלא Altonaנקת

.54894< השדח הרודהמ   > הרות םינהכה  דניקסיזתלאש  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"נןהכה קרבשת ינב 

ב54895. תלטוטמה -  קחציתלאש  ןב  ןנחלא  "בןירג , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ54896.  3 םכח -  לאנתנתלאש  "חםכח , דודשאעשת

בקעי54897. בקעיתלאש  "טןורקוש , "דעשת מח

קחצי54898. לואשתלאש  ןב  קחצי  רוחש , - "ויקסבוסוק קרבסשת ינב 

קחצי54899. קחציתלאש  ןב  לואש  "היקחצי , םילשוריעשת

המשנה54900. ןינע  המשנהתלאש  ןינע  "זתלאש  ןילבול Lublinיש

םיכרכ54901.  2 בר -  לכימתלאש  לאיחי  "הדלישטור , רפססשת תירק 

םולש54902. םולשהתלאש  "עתרמשמ  םילשורישת

.54903< תילגנא  > םולש םולשהתלאש  "עתרמשמ  םילשורישת

םיכרכ54904.  2 םולש -  םולשתלאש  "הםחנמ , ןיקצומעשת תירק 

םיכרכ54905.  2 המלש -  בקעיתלאש  ןב  ןרהא  המלש  "ברמייהטרוו , םילשוריצרת

.54906< ףסוי שאר  תבושת   > הבושת לואשתלאש  ןב  ףסוי  "טהפאקשיא , רדואדסת טרופקנרפ 

םידעומ54907. ומעמ -  לואשיתלאש  "אץיבושריה , "דפשת מח

השנמלימאש54908. ןימינב  "גןיקפיל , דולסשת

םיכרכ54909.  9 ףסוי -  ןהכהראש  םהרבא  ןב  ףסוי  ריאמ  - ץכ , "ג שת
"ג םילשוריכשת

תוקרי54910. קחציראש  ןב  דוד  "גגאבסא , הכנלבזכשת  Casablanca



ג ד54911. בושי -  בושיראש  - ראש  "א פרת
"ב ,פרת זדול

םיכרכ54912.  2 בושי -  יכדרמראש  ןב  רזעלא  "כאריפש , שת

יכדרמ54913. לימעלראש  רשא  ןב  יכדרמ  "חסירה , םילשוריכשת

ןויצ54914. היראראש  הדוהי  ןב  לידנעמ  םחנמ  רטלא ,
"וביל םילשוריטשת

םהרבא54915. םהרבאתיראש  "לדלפנש , םילשורישת

םיכרכ54916.  2 םהרבא -  לארשיתיראש  ילתפנ  "וסארג , םילשוריעשת

ןרהא54917. ןרהאתיראש  "אןמרבלפ , משת

םירפא54918. םחנמתיראש  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"זשונאמ םילשורינשת

םירפא54919. יולהתיראש  לשיפ  םירפא  ןב  ןרהא  "חןייטשפא , הרמ Satu Mareפרת וטס 

בד54920. םירפא  בדתיראש  ןרוהנייא , יבצ -  םירפא  ןרוהנייא ,
"נשירעב קרבשת ינב 

ןימינב54921. ןנחויתיראש  השמ  ןב  ןימינב  "ודלפנש , םילשורינשת

םיכרכ54922.  2 ןימינב -  לאומשתיראש  ןב  - ןימינב  "ג כרת
"ה קיל Lyckלרת

םיכרכ54923.  2 ךורב -  ךורבתיראש  "גןיבור  םילשורילשת

א54924. הכרב -  המלשתיראש  םהרבא  "חןיטשפא , השרו Warsawצרת

הכרבה54925. ןהכהתיראש  שריה  יבצ  ןב  רשא  "איזנכשא , בוקרטויפ Piotrkowנרת

םייחה54926. יולהתיראש  םולש  ןב  םייח  "זןאמצרה , הנבוק Kaunasפרת

הטילפה54927. םהרבאתיראש  ןב  רודגיבא  לאומש  "חהאפסות , השרו Warsawמרת

ןמיתב54928. הטילפה  ןרהאתיראש  ןב  לאיחי  "ןשושבח , "דשת מח

םיכרכ54929.  4 ןאצה -  קחציתיראש  ןב  ףסוי  םייאנ , "הןב  דולסשת

באז54930. ףלאוותיראש  באז  "ברענליוו , םילשוריסשת

םייח54931. עשוהיתיראש  ןב  שריה  יבצ  םייח  "אאדורב , הנליו Vilnaמרת

םייח54932. םייחתיראש  "וןהכה , ביבאמשת לת 

.יבצ54933. תרדה  .םייח  רצוא  .םייח  עשוהיתיראש  ןב  שריה  יבצ  םייח  "סאדורב , םילשורישת

הדוהי54934. יבצתיראש  הדוהי  "גםולב , םילשורילשת

הדוהי54935. ןהכהתיראש  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "חןותלסמ , ריהק Cairoצרת

הדוהי54936. יולהתיראש  ביל  הדוהי  ץיוורוה , - קרבדלפנרטש ינב 

.54937< קשמד ינפ  הפוצ  ןוכמ   > הדוהי ןהכהתיראש  ארזע  ןב  םייח  הדוהי  "דןותלסמ , םילשורישח

םיכרכ54938.  2 הדוהי -  המלשתיראש  ןב  לאומש  יקינולש Salonikaש"סקאצאטיאט ,

םיכרכ54939.  2 הדוהי -  ךורבתיראש  ןב  ביל  הדוהי  "טירואינש , סשת

ףסוי54940. קחציתיראש  ןב  ףסוי  "דןיזייר , השרו Warsawערת

ףסוי54941. יחתיראש  העושי  ןב  בוט  םש  ןב  "אףסוי  יקינולש Salonikaפר

ףסוי54942. ףסויתיראש  "גתיראש  םילשורינרת

.54943< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > ףסוי ןושרג כ"ץתיראש  יכדרמ  ןב  "זףסוי  סשת

ףסוי54944. ץיבנרקסמתיראש  יבצ  ףסוי  "סשילאק , םילשורישת

ףסוי54945. יולהתיראש  ףסוי  "טרעגניז , Drogobychסרת ץיבוהורד '

ףסוי54946. לואשתיראש  ןב  וסוס  ףסוי  "דןהכה , עבשלשת ראב 



.54947< ןרהא ןורכז   > ףסוי ןושרג כ"ץתיראש  יכדרמ  ןב  "זףסוי  סשת

םיכרכ54948.  4 ףסוי -  ןושרג כ"ץתיראש  יכדרמ  ןב  בוקרק Cracowש"נףסוי 

םיכרכ54949.  4 ףסוי -  יולהתיראש  יכדרמ  ןב  ףסוי  "דדידי , לשת

םיכרכ54950.  2 ףסוי -  המלשתיראש  ןב  ףסוי  אגריוו , - "גןבא הבוטנמ Mantuaנש

םיכרכ54951.  5 ףסוי -  יולהתיראש  המלש  "זןאמרהאוו , לשת

רשא54952. ףסוי  יולהתיראש  רשא  ףסוי  "דקלופ , םילשורילשת

רשא54953. ףסוי  )תיראש  וילע  ) יולה רשא  ףסוי  "טקלופ , םילשורינשת

לארשיו54954. ףסוי  ףסויתיראש  לארשי  "חןאדלוז , םילשוריסשת

בקעי54955. ריאמתיראש  ןב  בקעי  ןמלז  םלושמ  "דןמרבה , הנליו Vilnaמרת

בקעי54956. םולשתיראש  ןב  בקעי  לארשי  "זץיבוקסומ , ןודנול Londonישת

בקעי54957. םהרבאתיראש  ןב  באז  בקעי  "האנהכ , הנליו Vilnaנרת

בקעי54958. בוטתיראש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "ניזאגלא , ונרוויל Livornoקת

בקעי54959. לאויתיראש  ןב  "זבקעי  הנוטלא Altonaפת

בקעי54960. סחניפתיראש  ןב  לארשי  בקעי  "גץיבוניבר , ביבא Tel Avivשת לת 

בקעי54961. השמתיראש  ןב  לארשי  בקעי  םייח  רגרב ,
"חיבצ קרוי New Yorkשת וינ 

בקעי54962. שובילתיראש  ריאמ  ןב  קחצי  בקעי  "חסטוי , בובל Lvovמרת

בקעי54963. תונכשמ  בקעי -  ןהכהתיראש  לואש  ןב  בקעי  "סךיווד , םילשורישת

בקעי54964. בקעיתיראש  "ם צ"ל:סאביב , רת
"ו םילשורימרת

בקעי54965. יכדרמתיראש  םייח  ןב  הירא  בקעי  "גטנאלאס , םילשורימרת

בקעי54966. בקעיתיראש  "גיטנייראפ , םילשורימשת

.54967< השדח הרודהמ   > בקעי ןהכהתיראש  ףסוי  ןב  בקעי  "ובאראט , קרבעשת ינב 

בקעי54968. רכשיתיראש  בקעי  ןב  היעשי  רשא  "גםיובנזור , תיליעעשת רתיב 

בקעי54969. השמתיראש  לאפר  "זןלבק , קרבעשת ינב 

בקעי54970. יזיזעתיראש  קותעמ  ןב  בקעי  "אדאדח , הבר Djerbaשת ג'

בקעי54971. יכדרמתיראש  בקעי  "גלאטמולב , םילשורילשת

םיכרכ54972.  3 בקעי -  והילאתיראש  ןב  בקעי  םהרבא  - רנייוו , "ג ישת
"ז םילשוריטשת

םיכרכ54973.  2 בקעי -  יכדרמתיראש  ןב  בקעי  - ןוזינד , "ו נרת
"א הנליו Vilnaערת

םיכרכ54974.  2 בקעי -  המלשתיראש  ןב  בקעי  "זןולאטאמ , יקינולש Salonikaנש

םיכרכ54975.  2 בקעי -  גילזתיראש  סחניפ  ןב  לפוק  בקעי  - םולבטור , "ה סרת
"א בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ54976.  2 בקעי -  ןהכהתיראש  ףסוי  ןב  בקעי  - באראט , "צ רת
"ב םילשוריצרת

םיכרכ54977.  2 בקעי -  השמתיראש  קחצי  ןב  בקעי  "זטנאפ , ןידרונילק Kleinwardeערת

םיכרכ54978.  2 בקעי -  בקעיתיראש  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"הםחנמ םילשוריעשת

םיכרכ54979.  6 בקעי -  תיליעתיראש  רתיב  הנרובדנ  "בידיסח  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ54980.  10 בולעל -   > בקעי רשאתיראש  בקעי  "עףפאק , םילשורישת



םירופו54981. הליגמ  המכחה -  םי  בקעי  בקעיתיראש  ןב  ריאמ  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"דםחנמ םילשורישח

קחצי54982. קחציתיראש  לארשי  "עגרבמאז , השרו Warsawרת

קחצי54983. קחציתיראש  "דץיבוקרמ , לשת

קחצי54984. םייחתיראש  ןב  גילז  קחצי  ןרטשנגרומ ,
"טלארשי ביבאמשת לת 

קידצה54985. יכרדמ  קחצי -  יכדרמתיראש  קינלגי , קחצי -  "הרטיירב , םילשוריסשת

לארשי54986. יולהתיראש  קציא  קחצי  ןב  לארשי  "זזיר , ןילרב Berlinמקת

לארשי54987. קינדליוומתיראש  ףסוי  ןב  רב  בוד  "דלארשי  בובלכרת  Lvov

לארשי54988. יתבשתיראש  ןב  לארשי  - ןייטשפוה , "ה נרת
"ו ןילבול Lublinנרת

לארשי54989. םייחתיראש  ןב  לארשי  "דהפי , Clujפרת זולק '

לארשי54990. והילאתיראש  ןב  השמ  "הלארשי , יקינולש Salonikaעקת

לארשי54991. ליקייחתיראש  םייח  ןב  לארשי  "חיקסרודולוו , בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשי54992. ןהכהתיראש  יבצ  ןב  לארשי  יקסנא , ' "זציזרוג קרוי New Yorkטשת וינ 

לארשי54993. יבצתיראש  השמ  ןב  באז  לארשי  "גגרבצנימ , םילשוריכשת

.54994< השדח הרודהמ   > לארשי קינדליוומתיראש  ףסוי  ןב  רב  בוד  "הלארשי  סשת

לארשי54995. דודתיראש  ןב  לארשי  םייח  "טןרטשנגרומ , ביבאמשת לת 

.54996< השדח הרודהמ   > לארשי והילאתיראש  ןב  השמ  "דלארשי , "דשח מח

לארשי54997. יבצתיראש  ןב  לארשי  "דיקשימלוק , הנליו Vilnaסרת

הדנ54998. לארשי -  לארשיתיראש  "דשורה , דעלאשח

לארשי54999. בולמירהמתיראש  ןימינב  ןב  לארשי 

םיכרכ55000.  3 לארשי -  יולהתיראש  המלש  ןב  ןאמ  םחנמ  "טרדנאלמא , השרו Warsawצקת

ייחד55001. ארקי  לארשי , יבצתיראש  ןתנ  "גגינק , קרבכשת ינב 

בלכ55002. קחציתיראש  ןב  בלכ  "ברקה , םילשורימשת

םייחל55003. תיראש 
לאומש ןב  שירעב  בד  םייח  ךארטש ,

"טןבואר עשת

"ז55004. שרהמ עשוהיתיראש  ןב  ןמלז  לאומש  רגרבנייוו ,
יבצ "וןרהא  קרבעשת ינב 

םחנמ55005. לאומשתיראש  ןב  םחנמ  "טהטאנאד , םילשורילשת

םהיתודלות55006. הלא  ריאמ -  יזנג  םחנמ -  ,תיראש  םיובננט לדנמ -  םחנמ  םיובננט ,
היננח ןרהא  לאומש  םיובננט , "בריאמ -  םילשוריעשת

םיכרכ55007.  3 םחנמ -  הימריתיראש  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשניבור ,
"דםחנמ סירפ Parisישת

םיכרכ55008.  9 םחנמ -  אצינזיומתיראש  לדנמ  םחנמ  "דרגה , קרבלשת ינב 

השמ55009. קחציתיראש  ןב  העירב  םיקילא  השמ  ןיבור ,
"גהיבוט עשת

הימחנ55010. לארשיתיראש  ןב  הימחנ  "בגרובזניג , הנליו Vilnaסרת

ןתנ55011. קלאפתיראש  עשוהי  בקעי  ןב  "זןתנ  השרו Warsawנרת

םיכרכ55012.  3 ןתנ -  ריאמתיראש  קחצי  ןב  ןתנ  "דטרבול , דודשאעשת

ןימינב55013. ןתנ  םהרבאתיראש  ןב  ףלוו  ןימינב  ןתנ  רביל ,
יולה ליוונאז  "גלאומש  סשת



לאירזע55014. רכששיתיראש  ןב  גילז  לאירזע  ןייטשנלרק ,
"דבוד ובירג Grajevoפרת

יבצ55015. עשוהיתיראש  בקעי  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"דיולה הוקלוז Zholkvaכרת

ןויצ55016. המלשתיראש  ןב  ןויצ  - ןב "גזלש , םילשורימרת

החמש55017. יולהתיראש  החמש  "טרגרבמב , םילשוריכשת

החמש55018. לואשתיראש  דוד  ןב  םנוב  החמש  "דרגנוא , בוקרטויפ Piotrkowערת

רשעמה55019. באזתאש  ןרהא  ןב  ןועמש  "וןייטשנזייא , שמשעשת תיב 

םיכרכ55020.  2 בקעי -  ןהכהבש  ןימינב  ןב  בקעי  "בץכ , ןימד Frankfקת טרופקנרפ 

תוכרעמ55021. ןושרגבש  ףסוי  "הלטנזור , קרבסשת ינב 

.55022< הגומה  > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "חרלה , םילשורינשת

.55023< אתתעמשד ארהיז   > אתתעמש - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
חספ ןב  בוד  עשוהי  "אןייטשדלפ , קרבנשת ינב 

.55024< םעט ךורבהו  "מ  ושה תוהגה   > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "ברלה , בובל Lvovלרת

.55025< םירואיבו תורעה   > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "ערלה , "דשת מח

"ח>55026. הוא ירפס  תרודהמ   > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "חרלה , קרבסשת ינב 

.55027< אתתעמשד אשוריפ   > אתתעמש - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
ןימינב ןב  בקעי  םימואת , "אץיבוניבר  םילשורינשת

.55028< וניתובר תועומש   > אתתעמש - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
' זיבונופ תבישי  "זוניתובר  קרבעשת ינב 

.55029< אתתעמשד אחוור   > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "ורלה , םילשורימשת

.55030< אתתעמש ביתנ   > אתתעמש - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
קחצי ןב  בקעי  "דרגרבכוה , םילשוריעשת

תורעה55031. םירואיבו  םישודיח   > ד  - אתתעמש א בש 
< ביבחתוראהו ןב  ןליא  "טןאינפ , םילשוריעשת

.55032< רזנ ינבא   > אתתעמש ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  םילשורירלה ,

םיכרכ55033.  2 אתתעמש -  ןהכהבש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  "דרלה , בובל Lvovכרת

םיכרכ55034.  2 תראובמה > - אתעמש   > אתתעמש ,בש  קול ןהכה -  ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
בייל "אהשמ  םילשוריסשת

םיכרכ55035.  3 ידוד > - לוק   > אתתעמש ,בש  ףלוו ןהכה -  ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
באז דוד  ןב  השמ  "טריאי  םילשוריעשת

תורוקמה55036. סרטנוק  םע  ראופמהו  הגומה  אתתעמש  ףסויבש  ןב  ביל  הירא  "דןהכה , םילשוריסשת

תועומש55037. רצוא  םע  אתתעמש  יולהבש  לאימחרי  ןב  רביל  בקעי  "סםארק , םילשורישת

ש"א פ"א-ב55038. ךלמה -  רבד  רואיב  םע  אתתעמש  - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
ריאמ בד  "דרזורק , "דשח מח

םיכרכ55039.  2 ידוד -  לוק  רואיב  םע  אתתעמש  באזבש  ןב  השמ  ריאי  םילשוריףלוו ,

"ז55040. שרגה תורעהו  םירואיב  םע  אתתעמש  הדוהיבש  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
"אביל םילשורינשת

בקעי55041. תולהק  תורעה  םע  אתתעמש  ףסויבש  ןב  ביל  הירא  "אןהכה , קרבנשת ינב 

אתתעמשד55042. אתוליצ  םע  אתתעמש  םייחבש  באז  ןב  בקעי  "וץיבורוטנק , קרבסשת ינב 

אתתעמשב55043. תומישר  םע  אתתעמש  - בש  ןהכה ףסוי  ןב  ביל  הירא  רלה ,
השמ "אךובנרטש , םילשוריסשת

םחנמ55044. "ח  םחנמבש ןב  לאומש  "פדורבסיו , קרבשת ינב 



תונורכז55045. )יבבש  היתודוא  ) הנח "דרשקה , הפיחשח

םיכרכ55046.  4 המלחאו -  לאפרובש  "אומאמ , אתאעשת תירק 

םיכרכ55047.  4 רהנה -  ןושמשתלובש  "אןמטלא , קרבמשת ינב 

ןבה55048. עושיו  קודצעובש  ןב  יכדרמ  "זסורג , קרבנשת ינב 

"ד55049. סרת .בוט  םיטויפעובש  "ד.תוליפת  ונרוויל Livornoמרת

"ח55050. שת .בוט  םיטויפעובש  "ח.תוליפת  ונרוויל Livornoשת

"דתועובשתועובש55051. םילשורישח )

ךאנאמלא55052. )תועובש  ךרוע  ) ףסוי "הןאזנעדירפ , כשת

ידיסח55053. תועובשהתועובש  גחל  "ד  בח יגהנמו  "גתוכלה  "דסשת בח רפכ 

השעמל55054. באזתועובש  "חדניירפ , םילשוריעשת

הנשמה55055. הנשמהתעובש  "התעובש  קרבכשת ינב 

תודעה55056. לאיכלמתעובש  "דלדנמ , םילשוריסשת

הדוהי55057. בקעיתובש  ןב  הדוהי  רא , ' "אגנ ונרוויל Livornoסקת

הדוהי55058. ףסויתובש  הדוהי  "וןינקו , הינתנעשת

םיכרכ55059.  2 הדוהי -  הדוהיתובש  "חזאבלא , םילשוריסשת

לארשיו55060. הדוהי  הדוהיתובש  "זןדלוז , םילשוריסשת

אבאד55061. ילימ  םירענ , ןינב  הדוהי , - תובש  הדוהי זאבלא , אבא -  זאבלא ,
םרמע "מזאבלא , םילשורישת

םיכרכ55062.  2 ןתנוהי -  םייחתובש  והילא  ןב  ןתנוהי  םולש , "פרב  תיליעשת ןיעידומ 

בקעי55063. בקעיתובש  ןב  םייח  "דאיפעלובא , רימזיא Izmirצת

םיכרכ55064.  5 בקעי -  ףסויתובש  ןב  בקעי  - רשייר , "ט סת
"ט הלה Halleמקת

םיכרכ55065.  3 ןרהא - > ןורכז  תרודהמ   > בקעי ףסויתובש  ןב  בקעי  "ברשייר , םילשוריפשת

םיכרכ55066.  19 קחצי -  לאומשתובש  ןב  קחצי  "טיזרד , םילשורימשת

א55067. ימע -  םחנמתובש  ןב  יזוע  "דןומימ , קרבסשת ינב 

ב55068. ימע -  םחנמתובש  "פןומימ , קרבשת ינב 

תירבה55069. יולהחבש  לאומש  "טץיוורוה , סשת

םידעומה55070. יולהחבש  לאומש  "וץיוורוה , נשת

ןיאושינה55071. יולהחבש  לאומש  "אץיוורוה , עשת

ןירדהנס55072. םירדנ , תומבי , הרותה -  השמחבש  ןועמש  ןב  ךונח  המלש , "אןב  "דפשת מח

תמאו55073. םייחחבש  ןב  ןועמש  "אןוטיב , םילשורינשת

הנרו55074. בקעיחבש  ןב  הדוהי  "וןוחמש , ,)שת סאנכמ )

.55075< דסחו םייח   > םייח שיעיחבש  ןב  ףולכמ  םירת , "טלזמ  הכנלבזכ Casablancaצרת

רקי55076. יולהחבש  לאומש  "וץיוורוה , סשת

"ס55077. שה תויגוסב  ןרהא -  ינבל  ןהכהחבש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטעשת

םירוענ55078. םייחחבש  ןימינב  "דרנייטש , קרבסשת ינב 

םירוענ55079. םייחחבש  והילא  "בןוטיב , םילשוריעשת

.55080< םולש תבהא   > חספ קחציחבש  םהרבא  ןב  לאעמשי  "זןהכ , םילשורינשת

חספ55081. לש  הדגה  ןסינ , שדוח  חספ -  ןויצחבש  ןב  םייח  "גרגלופ , עשת

םיכרכ55082.  3 חספ -  קחציחבש  םהרבא  ןב  לאעמשי  "דןהכ , השרו Warsawנרת



תבש55083. ןתנחבש  ןב  המלש  "גרלימ , טספדובערת  Budapest

םילשורי55084. לש  והיעשיהחבש  םייח  "דירדה , םילשוריעשת

הרות55085. לש  לאגיהחבש  "דםילקש , םילשוריסשת

םיבוהא55086. לואשוחבש  "עהקוק , םילשורישת

םיכרכ55087.  7 םיבוהא -  בקעיוחבש  םייח  "וץיבוקשרה , עשת

רמועה55088. תריפסו  חספה  גח  םילואג -  עשוהיוחבש  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "זדלוג , קרבעשת ינב 

םיכרכ55089.  2 םילואג -  רוצנמוחבש  ןב  דועסמ  ןועמש , "עןב  קרבשת ינב 

םירודה55090. בקעיוחבש  םייח  "בץיבוקשרה , פשת

ןרהא55091. לש  םינומאוחבש  "זינב  עודימשת אל 

ןרהא55092. לש  ןהכה כ"ץוחבש  הירא  "דןרהא  ןילקורבנשת

ןרהא55093. לש  היעשיוחבש  קחצי  "בסייוו , קרבסשת ינב 

ןרהא55094. לש  םשוחבש  "סםוליעב  םילשורישת

ןרהא55095. לש  ןורכזוחבש  "טץבוק  "דסשת מח

קידצ55096. לש  תוחישוחבש  "חטקל  םילשוריסשת

ל55097. אל -  םילשוריתוחבש  .ז  " נרת .םיטויפ  "ז.תוליפת  םילשורינרת

רמוא55098. קחצייחבש  ןב  לאומש  "ויאכז , םילשורימשת

םיהלא55099. והילאיחבש  ןב  םיסינ  "זיטניסראק , ןרוא Oranטרת

"ר>55100. ופד  > םיהלא והילאיחבש  ןב  םיסינ  "זיטניסראק , ןרוא Oranטרת

םייחה55101. ץרא  ןהכהיחבש  םייח  ןב  חספ  "זרפניפ , הנליו Vilnaלרת

.55102< השדח הרודהמ   > םייחה ץרא  ןהכהיחבש  םייח  ןב  חספ  "חרפניפ , םילשוריעשת

םייחה55103. ץרא  סחנפיחבש  דןהכ , "" םילשורישח

השודקה55104. ץרא  םייחיחבש  ןב  השמ  "חןאמטרוו , ,לרת םלשורי

בוט55105. םש  לעב  "זיחבש  פרת .ט  " שעבה "זיחבש  פרת Lodzרחא  זדול '

בוט55106. םש  לעב  "ניחבש  שת .ט  " שעבה "ניחבש  םילשורישת

"י55107. ראה "ביחבש  לרת .י  " ראה "ביחבש  הבוצ Aleppoלרת םרא 

"י>55108. ראה תודלות   > "י ראה "ייחבש  ראה "חתודלות  םילשורינשת

"י55109. ראה "דיחבש  כרת .י  " ראה "דיחבש  ,כרת םילשורי

םיכרכ55110.  2 "ר - > ופד  > "י ראה "היחבש  נקת .י  " ראה "היחבש  בולקש Shklovנקת

םיכרכ55111.  2 "י -  ראה "ייחבש  רת .י  " ראה "י,יחבש  ,רת אשראוו

"ט55112. שעבה "ביחבש  פרת .ט  " שעבה "ביחבש  ןילרב Berlinפרת

.55113< ןיישדנומ תרודהמ   > "ט שעבה "טיחבש  שעבה "ביחבש  םילשורימשת

"ט55114. שעבה "איחבש  צרת .ט  " שעבה "איחבש  םילשוריצרת

"ט55115. שעבה "איחבש  כשת .ט  " שעבה "איחבש  ביבאכשת לת 

.55116< ןייטשניבור תרודהמ   > "ט שעבה םהרבאיחבש  "הןייטשניבור , םילשוריסשת

"ט55117. שעבה "זיחבש  עקת .ט  " שעבה "ז,יחבש  עקת ](, בושבורה )

םיכרכ55118.  3 "ט -  שעבה "היחבש  עקת .ט  " שעבה "ויחבש  ץעראקעקת

.55119( ראובמ  ) םלשה "ט  שעבה .זיחבש  " עשת .ט  " שעבה "זיחבש  םילשוריעשת

םילולה55120. ןועמשיחבש  ןב  המלש  "טיול , םילשוריסשת

.55121< דקונמה  > "ן רה ץריהיחבש  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , םילשורישח



םיכרכ55122.  3 "ן -  רה ץריהיחבש  ילתפנ  ןב  ןתנ  "וץראהנרטש , םילשוריצרת

"ן55123. רה תוחיש  "ן , רה ץריהיחבש  ילתפנ  ןב  ןתנ  ,ץראהנרטש , םילשורי

"ה55124. יארה םייחיחבש  "עץישפיל , לאשת תיב 

םיכרכ55125.  4 ברה -  רדנסכלאיחבש  ןב  יול  לאכימ  "הןוזניקדור , נרת

"ק55126. מרה בקעייחבש  ןב  השמ  "גוריבודרוק , קרבסשת ינב 

וירוביחו55127. "ל  חמרה בקעייחבש  ןב  יכדרמ  "פזבלא , תילעשת ןיעידומ 

.55128< ןושאר סופד   > םילשורי םייחיחבש  השמ  ןב  בקעי  "הךורב , ונרווילמקת

םילשורי55129. ןהכהיחבש  םייח  השמ  ןב  בקעי  "ךךורב , רימוטיזרת

םיכרכ55130.  3 םילשורי -  םייחיחבש  השמ  ןב  בקעי  "טךורב , אשראוונקת

םיכרכ55131.  2 הרות -  רתכ  ןהכ  לאקזחייחבש  ןב  ךונח  המלש  ץיבוניבר ,
"גןהכה קרוי New Yorkישת וינ 

לארשי55132. תסנכ  יכדרמיחבש  ןב  קחצי  "חץיפיל , השרו Warsawמרת

ביבט55133. המלש  יראמ  יחיחבש  רוא  שרדמה  "דתיב  םילשורישח

םידעומ55134. בקעייחבש  ןב  המלש  ומח , "אןב  תגנשת תירק 

הי55135. מע -  השמיחבש  "דלאירוצ , םילשורישח

חספ55136. הליהקיחבש  "ז.ספ  הבר Djerbaשת ג'

םיקידצ55137. ץרפיחבש  ןב  ןארמע  "חןאבצ , הברשת ג'

םיכרכ55138.  2 םיקידצ -  לדנמיחבש  םחנמ  "עןירטיצ , השרו Warsawרת

םיכרכ55139.  2 םיקידצ -  םיקידצהיחבש  - יחבש  "ח ישת ]
[, "ט ,ישת םילשורי

יול55140. תשודק  ריאמיחבש  םייח  "וץיבוא , קרבסשת ינב 

האובנה55141. לוק  האובנהיחבש  לוק  רפס  "ללע  םילשורישת

םיכרכ55142.  4 לאטיוו -  םייח  ףסוייחבש ר ' ןב  םייח  "ולאטיוו , הרטסוא Ostrogפקת

ריאמ55143. ןרהאיחבש ר ' ןועמש  "חץיבוקשרה , םילשורישת

"י55144. ביי בר  ליצעגיחבש  םיקילא  "וץיבוניבר , םילשוריכשת

ב55145. םינומא -  רמושה  וניבר  םשיחבש  "הםוליעב  עבשעשת ראב 

"ל55146. מר בוסאסמיחבש  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "ההשמ  םילשורילשת

"ק>55147. מרה יבתכב   > "י בשר ןהכהיחבש  דג  קחצי  לאומש  "בןיקיידוי , קרבסשת ינב 

םיכרכ55148.  2 המלש -  םייחיחבש  המלש  "הןייטשנרב , קרבסשת ינב 

הדות55149. בקעייחבש  ןב  יכאלמ  "דןהכה , ונרוויל Livornoקת

רדסא55150. רמתיאןיחבש  "דפעט , תיליעשח ןיעידומ 

"י55151. בשרד גילזןיחבש  רשא  היעשי  "ותוילגרמ , םילשוריכשת

א55152. םירפא -  םירפאטבש  "וואדנל , ןודנולעשת

םיכרכ55153.  2 םירפא -  והילאטבש  ןב  םירפא  - דלאוו , "ז פרת
"ה הרמ Satu Mareצרת וטס 

רשא55154. ןרהאטבש  "וסיציק , קרבסשת ינב 

ןימינב55155. השמטבש  ןב  קחצי  ןימינב  "צןמטכרט , יקווישימ Mishawaka,רת

ןימינב55156. השמטבש  ןב  ןושרג  לאירא  "זיקסבונרט , םילשוריסשת

ןימינב55157. ןימינבטבש  ' ילומירטנופ , "ח יקינולש Salonikaפקת

ינושרגה55158. יולהטבש  הירא  ןושרג  "טרנוד , עשת



םיכרכ55159.  7 הנוהכה -  ןהכהטבש  ןנחלא  ןב  לאילמג  "וץיבוניבר , קרבסשת ינב 

יולה55160. םלושמטבש  ןב  רשא  בקעי  יקסבייארג ,
יולה "חלבייפ  םילשוריצרת

םירופ55161. םידעומ - >  > יולה יולהטבש  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "ורנזאו , קרבעשת ינב 

םיכרכ55162.  13 יולה -  יולהטבש  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "ברנזאו , קרבסשת ינב 

תישארב55163. הרותה -  לע  יולה  יולהטבש  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "דרנזאו , קרבעשת ינב 

הכונח55164. םידעומ -  לע  יולה  יולהטבש  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "ארנזאו , קרבעשת ינב 

םיכרכ55165.  6 יתהקה -  ןהכהטבש  םוחנ  השמ  ןב  תהק  יאמש  "נסורג , םילשורישת

םיכרכ55166.  7 םעו -  םעוטבש  "דטבש  םילשוריישת

.55167< השדח הרודהמ   > הדוהי קחציטבש  ןב  הדוהי  "חשאייע  םילשורינשת

הדוהי55168. קחציטבש  ןב  הדוהי  "גשאייע  ונרוויל Livornoמקת

הדוהי55169. ףולכמטבש  ןב  הדוהי  לאייומ , "דןב  םילשורינשת

הדוהי55170. המלשטבש  "טרעפראדסדנארב , םילשורינשת

הדוהי55171. הדוהיטבש  "אםלעומ , םילשוריעשת

הדוהי55172. םייחטבש  "זןינקעו , הינתנעשת

םיכרכ55173.  6 הדוהי -  המלשטבש  אגריו , ,ת"חןב  םדרטשמא

לארשי55174. שובילטבש  הדוהי  ןב  לארשי  "אדנאל , יניאס Seiniצרת

רכששי55175. בודטבש  רכששי  "דץיבופופ , הפיחשח

םולשה55176. רש  הנוהכ , םייחטבש  רמתיא  "בןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ55177.  6 רסומ -  ןהכהטבש  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  ןילבוללרת

םיכרכ55178.  2 דקונמ - >  > רסומ א ןהכהטבש  המלש  םהרבא  ןב  "טוהילא  םילשורימשת

שטייד55179. ירבע  םע  רסומ  ןהכהטבש  המלש  םהרבא  ןב  "דוהילא  םילשורישח

תואווקמ55180. אדוהימ -  הדוהיטבש  "וץיוורוה , קרבנשת ינב 

הדוהימ55181. השמטבש  ןב  ביל  הדוהי  "בלייצנדלוג , הוקלוז Zholkvaסקת

הדוהימ55182. קחציטבש  "גיספלא , ביבאסשת לת 

רוכבה55183. תשורי  הדוהימ -  קחציטבש  ןב  הדוהי  "אץינמק , קרבעשת ינב 

הדוהימ55184. הדוהיטבש  ןב  לארשי  "דךילרא , ביבא Tel Avivשח לת 

םיכרכ55185.  4 הדוהימ -  והילאטבש  ןב  הדוהי  רסיא  "דןמרטנוא , םילשורימשת

םיכרכ55186.  2 הדוהימ -  קלאפטבש  עשוהי  ןב  הדוהי  "חדלאוונירג , יניאס Seiniפרת

םיכרכ55187.  2 הדוהימ -  בילטבש  הדוהי  ןב  םהרבא  "ברגיא , קרבסשת ינב 

םיכרכ55188.  3 הדוהימ -  רורדטבש  ןב  איבל  הדוהי  דוד , "חןב  םילשוריעשת

שדחה55189. הדוהימ  קלאפטבש  עשוהי  ןב  הדוהי  "הדלאוונירג , סשת

רושימ55190. המלשטבש  ןב  קחצי  "חיחרפ , דרגלב Belgradeצקת

רושימ55191. באזטבש  ןימינב  "חץארווש , םילשוריסשת

רושימ55192. בילטבש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "היקצבוקמ , עשת

םיכרכ55193.  2 רושימ -  יבצטבש  קחצי  ןב  ביל  הדוהי  ריאמ  "טיירפ , משת

םיכרכ55194.  2 םולש - > תבהא   > רושימ המלשטבש  ןב  קחצי  "סיחרפ , םילשורישת

םיכרכ55195.  3 לארשימ -  יולהטבש  שריה  יבצ  ןב  לארשי  "בבקעי  הוקלוז Zholkvaלקת

םיכרכ55196.  3 לארשימ -  לארשיטבש  "זןמדירפ , םילשוריסשת



השנמ55197. הנויטבש  לאקזחי  ןב  השנמ  "וגרבסורג , ןילרב Berlinנרת

רפוס55198. יבצטבש  דוד  ןב  היעשי  "גדלפנרא , סרת

.55199( ןילוח  ) רפוס לאומשטבש  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"חןימינב )צרת היקבולסוכ צ'  ) בונרוט

.55200( ןיטיג תובותכ ,  ) רפוס לאומשטבש  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"זןימינב םילשוריטשת

"ת)55201. וש  ) רפוס לאומשטבש  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"טןימינב טספדובסרת  Budapest

םלשה55202. רפוס  קחציטבש  ןב  יכדרמ  םהרבא  "דאקרויפ , השרו Warsawנרת

םיכרכ55203.  2 םידעומו -  הרותה  לע  רפוס  לאומשטבש  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"וןימינב םילשוריסשת

הרות55204. ישמוח  השמח  לע  רפוס  יבצטבש  דוד  ןב  היעשי  "חדלפנרא , ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םיכרכ55205.  5 ןועמש -  הדוהיטבש  ןב  ןועמש  - ןודיס , "ד מרת
"ח מרת

הי55206. דודיטבש  השמ  "גילאוו , םילשורינשת

לארשי55207. ירוצנו  בקעי  םייחיטבש  דוד  ןב  יבצ  "חיאדשכ , הפיח Haifaפרת

םיכרכ55208.  2 םיחדנהו -  םידבואה  לארשי  והילאיטבש  "טליחיבא , םילשורינשת

ךתלחנ55209. ןביטבש  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "והשמ  םילשוריסשת

האושה55210. ירחא  תובשחמו  םירוהרה  ךתנעשמו -  יולהךטבש  ןועמש  ןב  קחצי  יניס  "דרלדא , קרבשח ינב 

ןימינב55211. ןהכהיבש  המלש  בקעי  ןב  ןימינב  "דרשיילפ , צרת

ןויצ55212. קחצייבש  ןב  ןויצ  ןב  "הרשנ , םילשורימשת

ראת55213. קחצייבש  ןב  ןועמש  "בתירטש  "דסשת מח

.552141 "ס -  דרפה "ל  גלשאיבש תודיסחו  הרותל  "זץבוק  קרבמשת ינב 

םיכרכ55215.  5 רוא -  ףסויביבש  ןב  החמש  "דרלסק , רפססשת תירק 

םיכרכ55216.  8 ןימינביביבש -  ןב  המלש  "זזוברג , קרבעשת ינב 

הדגא55217. דודיביבש  ןב  רעב  רכשי  החמש  "הימלשורי , םילשורימשת

רוא55218. םירמיביבש  "וילפט , קרבכשת ינב 

םיטוקיל55219. רוא -  דודיביבש  לאומש  "אןיקלאוו , םילשוריעשת

רוא55220. חספיביבש  יבצ  "הקנרפ , םילשוריסשת

תוחילס55221. ר"ה , רוא -  בקעייביבש  "חכ"ץ , םילשוריסשת

םיכרכ55222.  2 רוא -  לאומשיביבש  "פךבריוא , תיליעשת ןיעידומ 

"מ55223. וח "ח , וא שא -  קחצייביבש  לאומש  ןב  יבצ  םהרבא  - רוש , "ה צרת
"ד םילשורישת

שא55224. םהרבאיביבש  ןב  לאומש  השמ  "גרנזלג , שד Dejסרת

ןילוח55225. שא -  ינרותיביבש  "וץבוק  תיליעסשת ןיעידומ 

שא55226. קיזייאיביבש  םייח  "עםולבייה , קרבשת ינב 

שא55227. ןועמשיביבש  "עףויבב , םילשורישת

שא55228. ןהכהיביבש  ןועמש  רזעלא  הוקתדלפנרוק , חתפ 

םיכרכ55229.  2 הרותה > - לע   > שא רזעילאיביבש  לאומש  "גןרטש , קרבסשת ינב 

םיכרכ55230.  5 שא -  רזעילאיביבש  לאומש  "זןרטש , קרבנשת ינב 

םיכרכ55231.  4 "ת > - וש  > שא רזעילאיביבש  לאומש  "וןרטש , קרבעשת ינב 



"ע)55232. הא  ) שא קחצייביבש  לאומש  ןב  יבצ  םהרבא  - רוש , "ה צרת
"ד םילשורישת

םיכרכ55233.  2 דוה -  ןורהאיביבש  תריש  "דללוכ  רפסעשת תירק 

יולה55234. ,יביבש  רנזאו רזעילא -  לאומש  ןרטש ,
יולה יבצ  ףסוי  ןב  "הלאומש  קרבעשת ינב 

םייח55235. יקוח  ןרהאיביבש  ןב  םייח  םהרבא  "והטאר , קרבעשת ינב 

הדנ55236. תוכלה  רוציק  הרהט -  רזעילאיביבש  לאומש  "וןרטש , קרבסשת ינב 

רהוט55237. )יביבש  וילע  ) דועסמ ףולכמ  "דאנונחוא , תפצעשת

םילשורי55238. לבייפיביבש  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  םילשוריןמרבה ,

הרותב55239. םינויע  ןהכהםיביבש -  םייח  המלש  "דרניבא , םילשורינשת

אבא55240. תיבמ  לאפרםיביבש  ןושמש  ןב  אביקע  רגנלרא ,
( וילע "ה( םילשוריעשת

תפרצב55241. תינברהו  יברה  ייחמ  קחציםיביבש  ףסוי  "בלולמ , פשת

.55242
 - שמוחה לע  "י  שר תרותב  םינומדק  יבתכמ  םיביבש 

הרות ןתמ  םינומדקתשרפ  "דיבתכ  קרבסשת ינב 

הנמאה55243. השמליבש  "טראגנוא , ןישוטורקכרת  Krotoszyn

בהזה55244. ףסויליבש  ןב  יכדרמ  "זגרבשאילא , השרו Warsawנרת

בהזה55245. םיסנליבש  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרסשת

"מ)55246. וח "ח , וא  ) בהזה םולשליבש  ריאמ  ןב  ךורב  "גןהכ , קרוי New Yorkסרת וינ 

רשיה55247. יולהליבש  ןתנוהי  ןב  שריה  "חילתפנ  הוקלוז Zholkvaעת

םיכרכ55248.  5 הכלה -  קחציליבש  ןב  לואש  "בודאינל , יטיספשת וקיסקמ 

הבר55249. שרדמה  ןבליבש  לדנמ  םחנמ  היעשי  דימשנזייא ,
והילא "הםהרבא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ55250.  2 יבצה -  הדוהיליבש  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"וביל ןודנול Londonצרת

םיכרכ55251.  2 בוט -  בילליבש  הדוהי  ןב  ןועמש  "טןיקטיוו , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ55252.  2 רתיהו -  רוסיא  ריאמיליבש  םייח  "ברדלכיו , םילשוריסשת

םיכרכ55253.  2 הנומא -  קחצייליבש  ןב  ריאמ  "טיבדלא , וטנרטד Rivaיש הויר 

רשא55254. םהרבאיליבש  ןב  רשא  "ךםיובנזור , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ55255.  3 אתיירואד -  אזלעביליבש  ידיסחד  ןויע  "גללוכ  םילשורינשת

םיכרכ55256.  9 דוד -  ןרהאיליבש  ןב  ביל  הדוהי  דוד  "בןייטשרבליז , םילשוריכרת

אחריד55257. בקעייליבש  םהרבא  "דץנימדלוג , םילשוריעשת

עיקרד55258. המלשיליבש  ןב  באז  הדוהי  "ש , "ובזיר השרו Warsawנרת

עיקרד55259. ןהכהיליבש  םייח  ןב  והילא  "גםיכה , השרוכרת

עיקרד55260. הילדגיליבש  ןב  לארשי  "בץישפיל , ,מרת םלשורי

הנומאה55261. םהרבאיליבש  ןב  המלש  "זןמ , םילשורינשת

ןוחטבה55262. םיסניליבש  ןב  ןנח  "דיול , םיסכרסשת

תיבה55263. םיסניליבש  ןב  ןנח  "טיול , םיסכרנשת

חבזה55264. עשוהייליבש  "טוגיינוסנומ , דולנשת

םיכרכ55265.  4 םישדוחה -  םיסניליבש  ןב  ןנח  "איול , םיסכרסשת

םייחה55266. םיסניליבש  ןב  ןנח  "היול , םיסכרסשת



םיכרכ55267.  2 םייחה -  םהרבאיליבש  ןב  והילא  םייח  "גגרבנרטש , םילשוריישת

םיכרכ55268.  4 ךוניחה -  םיסניליבש  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרנשת

הרהטה55269. "מיליבש  "סשח "דשת מח

הילגנאב55270. תודהיה  רזעילאיליבש  ןב  קחצי  לארשי  "גגרבצראווש , רטס Manchesterסרת ' צנמ

םיכרכ55271.  8 םיכרעהו -  תודמה  םיסניליבש  ןב  ןנח  "גיול , םיסכרסשת

םיכרכ55272.  2 םידעומה -  םיסניליבש  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרסשת

ט55273. םיכרעהו -  תודימה  םיסניליבש  ןב  ןנח  "איול , םיסכרעשת

תוקיפסה55274. ןונייליבש  אבכוכ , "הרב  םילשוריסשת

תוקיפסה55275. והילאיליבש  ןב  קחצי  "חיטלש , "דעשת מח

רזעה55276. עשוהייליבש  "טוגיינוסנומ , דולנשת

שגרה55277. ןושמשיליבש  ןב  והיתתמ  "אןודרוג , סיאול St. Louisשת .טס 

תבשה55278. םיסניליבש  ןב  ןנח  "היול , םיסכרסשת

םיכרכ55279.  3 ןחלשה -  החמשיליבש  קחצי  "ולאדזור , םילשוריעשת

םיכרכ55280.  5 הרותה -  םיסניליבש  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרסשת

דומלתה55281. םימחריליבש  ןב  הידבוע  "חיתניג , קרבעשת ינב 

דומלתה55282. ירואיליבש  "וןייה , קרבנשת ינב 

םיערז55283. ךינעהיליבש  המלש  "אסקאל , םילשוריפשת

םיכרכ55284.  3 םיערז -  ןהכהיליבש  ךינעה  המלש  "הסקאל , םילשוריעשת

א55285. ןילוח -  םולשיליבש  ןב  הירכז  "זםולש , קרבמשת ינב 

םייח55286. ןבואריליבש  השמ  םייח  "זירזעלא , קרוי New Yorkשת וינ 

םייח55287. םייחיליבש  "זןייטשלקניפ , םילשורינשת

הרהט55288. ןרהאיליבש  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשורינשת

הרהט55289. לאומשיליבש  "אונאדילוט , תיליעעשת ןיעידומ 

םילכוא55290. תורהט -  עשוהייליבש  לאפר  ןב  םייח  "פןומולס , םילשורישת

םילכ55291. תורהט -  עשוהייליבש  ןב  םייח  "פןומולס , םילשורישת

"ט55292. וי ףסוייליבש  הירא  "דדלפנזור , "דשח מח

םי55293. ןרהאיליבש  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "חןרטש , םילשוריכשת

לארשי55294. םיסניליבש  ןב  ןנח  "זיול , םיסכרסשת

טפשמ55295. עשוהייליבש  "בוגיינוסנומ , דולנשת

ארוהנ55296. ןמלקיליבש  סומינולק  ןב  "דןרהא  טרופנרידצת
Dyhernfurth

ןסינ55297. ןסיניליבש  "גןמסקו , םילשוריעשת

םיכרכ55298.  4 םלוע -  יולהיליבש  קחצי  ןב  ןושמש  "דךולב , השרו Warsawשח

םיכרכ55299.  2 ןויצ -  ביליליבש  ףסוי  ןב  והיעשי  לאומש  "טהפי , דווקילסשת

הקזחו55300. בור  עשוהייליבש  ןב  הירא  דרגוב ,

תיעיבש55301. לארשייליבש  ןב  ןמלז  רואינש  "דחוור , לאיזועעשת תיב 

הדנ55302. הדש -  קחצייליבש  ןב  יבצ  ילתפנ  "אןמסקו , קרבעשת ינב 

םיכרכ55303.  2 הרות -  אטפאמיליבש  ביל  הדוהי  ןב  "ההמלש  השרו Warsawסקת

תודיסחה55304. תבשחמב  לדנמםיליבש  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "חרשכ , םילשורילשת



םיכרכ55305.  19 םינברהןיליבש -  רבח  "בןואטב  ביבאכשת לת 

םיכרכ55306.  2 העדןיליבש -  רהנ  "טתבישי  הירהנעשת

שדק55307. והילאיעיבש  לארשי  "סביורטניו , קרבשת ינב 

חספ55308. לש  >יעיבש  ךרוע  > קחצי "אןלפק , "דפשת מח

רפות55309. רשוק  ןיביבח -  םיקפואןיעיבש  תבישי  "י  עש םיכרבא  "טללוכ  םיקפואנשת

ןיביבח55310. םשןיעיבש  דםוליעב  "" דשח '' מח

ךרבא55311. םימחרתיעיבש  ןב  םהרבא  "דןהכ , םילשוריעשת

הכלהב55312. לכימתיעיבש  לאיחי  "גןרטש , םילשורינשת

םיכרכ55313.  3 השעמל -  תינימשו  היראתיעיבש  "דץיבוקבל , קרבשח ינב 

התכלהכ55314. רשאתיעיבש  ןב  השמ  "גךובנרטש , םילשורילשת

התכלהכ55315. .שתיעיבש  ילתפנ  "דןינקעו , דולשח

השעמלו55316. הכלהל  ףסויתיעיבש  לואש  "זגרבנכייר , םילשורימשת

היתווצמל55317. ןתנתיעיבש  ןב  ןושמש  לאירזע  "גשריה , ביבא Tel Avivנשת לת 

יבש55318. הדוהיתיבש  ןב  לאומש  "דףלאוו , סשת

תרכינה55319. רוצנמהתיבש  ןב  דועסמ  ןועמש , "גןב  קרבעשת ינב 

תבש55320. הבהא -  ןימינבתתיבש  עשוהי  ןב  דוד  "חןהק , תיליעעשת ןיעידומ 

ץראה55321. דודתתיבש  ןטיבא , הדוהי -  "זירדא , לאיזועסשת תיב 

ץראה55322. תתיבש 
ןב ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,

ןב עשוהי  ןימינב  רבליז , ןימינב - 
ךורב

"ז םילשורימשת

תיעיבש55323. ץראה -  יולהתתיבש  ריאמ  לארשי  "פןרעפלאה , ןודנולשת

םיה55324. בקעיתתיבש  ןב  הדוהי  רזעילא  גרבנידלאוו ,
"ווהילדג םילשוריטשת

יעיבשה55325. גילזתתיבש  ןב  עשוהי  סחנפ  ןגיובנלניצק ,
"חןבואר םילשוריסשת

.55326< השדח הרודהמ   > תבשה לאומשתתיבש  ןב  קחצי  "אןאצלאמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ55327.  2 תבשה -  לאומשתתיבש  ןב  קחצי  - ןאצלאמ , "ג ערת
"ה םילשוריערת

הדשה55328. לארשיתתיבש  ןב  ןמלז  רואינש  "אחוור , דעלאפשת

בוט55329. םוי  בוטתתיבש  םוי  "חהואקנלא , יקינולש Salonikaמקת

בוט55330. םוי  ןהכהתתיבש  ףסוי  ןב  בקעי  קחצי  "זץיבלקני , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

והילא55331. ןכשמ  בוט -  םוי  השמתתיבש  ןב  ףסוי  "ןןאילאומש , קרבשת ינב 

בוט55332. םוי  לאגיתתיבש  ןב  השמ  "זיבר , םילשוריעשת

בוט55333. םוי  ףסויתתיבש  ןב  ארזע  "החרוק , קרבסשת ינב 

בוט55334. םוי  לארשיתתיבש  - לגס , "ב פשת

שדק55335. ןהכהתתיבש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטנשת

םיכרכ55336.  3 הפ -  לעבשו  רכששיבתכבש  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"זבוד יטיס Mexicoישת וקיסכמ 

C

.55337< יקסרימ תרודהמ   > טקלה אפורהילבש  םהרבא  ןב  "והיקדצ  כשת

םיכרכ55338.  2 טקלה -  אפורהילבש  םהרבא  ןב  "דהיקדצ  םילשוריצרת

םיכרכ55339.  2 "ר - > ופד  > טקלה אפורהילבש  םהרבא  ןב  היצנו Veniceש"והיקדצ 



םיכרכ55340.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > טקלה אפורהילבש  םהרבא  ןב  "בהיקדצ  עשת

םלשה55341. טקלה  אפורהילבש  םהרבא  ןב  "זהיקדצ  הנליו Vilnaמרת

תודדוב55342. ןושרגםילבש  לאיתוקי  ןב  םירפא  "הדראנייד , םילשוריערת

"ז55343. מרה תוהגה  םע  טקל  לש  יכדרמתלבש  ןב  השמ  "פתוכז , שת

ךיתללה55344. םויב  יבצעבש  ןב  השמ  לאיחי  "ארמייהטרו , תיליעעשת רתיב 

.55345( תואוקמו הדנ   ) ב תוכרב -  ארזעעבש  ןב  םולש  "גןהכ , םילשוריעשת

תוכרב55346. בדעבש  ןב  לאיתוקי  "בןהכ , םילשוריעשת

הדגאבו55347. הכלהב  תוכרב  בדעבש  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבשח ינב 

השעמל55348. תוכרב  לאומשעבש  ןב  לארשי  בקעי  "ביקנ , םילשוריפשת

תואיבנה55349. והילאעבש  "בדידי , םילשוריסשת

תופוח55350. םימחרעבש  "גןהכ , "דעשת מח

חספ55351. ימי  חספעבש  ןב  בקעי  "זץינוק , גרפ Pragueלקת

םיכרכ55352.  2 קידצ -  לופי  קחציעבש  "חקיפוט , םילשוריעשת

םקו55353. קידצ  לופי  םשעבש  "אםוליעב  םילשוריפשת

תונטק55354. תותכסמ  "ץעבש  רת .תונטק  "צתותכסמ  קרוי New Yorkרת וינ 

תוימלשורי55355. תונטק  תותכסמ  ןועמשעבש  ןב  לאפר  "אםייהכריק , ןימד Frankfירת טרופקנרפ 

תחדנה55356. ריע  חנ -  ינב  תוצמ  סחנפעבש  םחנמ  לביטש , רזעלא -  "עשירכז , קרבשת ינב 

םשה55357. תוצמ  ןמלזעבש  םהרבא  ןב  השמ  "חרנייו , םילשוריסשת

ןוצר55358. יבצעבש  ןמחנ  ןב  קחצי  "ארגניצ , הזרוגדופסרת  Podgorze

ןוצר55359. ילתפנעבש  "זןאמרביל , ,צרת עצוואלאכימ

.55360< ןאבח ידוהי  גהנמ  ע"פ   > תוחמש ישיבאעבש  "דףוטעמ , "דשח מח

תוכוס55361. תוחמש -  דודעבש  קחצי  ןב  ןויצ  ןב  םחנמ  "בברפטוג , םילשורינשת

תכל55362. יבכוכ  אשוזהעבש  רדנסכלא  ןב  רב  בוד  "זשרוט , השרו Warsawפרת

םעט55363. יבישמ  לאומשהעבש  "אןרטש , םילשוריעשת

ןיקשמ55364. םהרבאהעבש  ןב  םייח  לאומש  "גסאגיונ , ןימד Frankfלקת טרופקנרפ 

תורנ55365. המלשהעבש  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבעשת ינב 

םיניע55366. ןרהאהעבש  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , בובלכרת  Lvov

םיניע55367. דודהעבש  ןב  הילדג  איחי , אטשוקש"גןבא 

םיניע55368. "ן)העבש  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  ונרוויל Livornoקת

םיכרכ55369.  4 םיניע -  ףסויהעבש  ןב  השמ  קחצי  "נרגנלרא , םילשורישת

.55370< רואמה תרונמ  רפס  רוציק   > תוליתפ ןועמשהעבש  ןב  השמ  "אטרופקנארפ , םדרטסמאפת

הרונמ55371. ינק  ןנחלאהעבש  ןב  ריאמ  ןימינב  "חדיגמ , בושטידרב Berdichevנרת

א55372. תועובש -  יבצהעבש  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
ארזע רודגיבא  ןב  "טשריה  סיאולשת .טס   St. Louis

םיכרכ55373.  2 "א -  בשרהל תוטיש  םהרבאהעבש  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר אטשוק Istanbulת"פ(

םירעש55374. יכדרמהעבש  ןב  ליוונאז  לאומש  "וטרפופ , הנוטלא Altonaצת

תועידי55375. םיתשו  היכרבםיעבש  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , בובל Lvovכרת

ךלמל55376. הבישיםיעבש  ירעש  "פתכרעמ  תפצ Safedשת



םינפ55377. הדוהיםיעבש  ןב  לארשי  "גךילרא , ביבאנשת לת 

.55378< השדח הרודהמ   > הרותל םינפ  הדוהיםיעבש  ןב  ףסוי  "גליגנע , עשת

הרותל55379. םינפ  ןתנםיעבש  ןב  ביל  הירא  "זןיוול , ,ערת ןודנול

הרותל55380. םינפ  ףסויםיעבש  "זילאירוצ , םילשוריסשת

חספ55381. לש  הדגה  הרותל -  םינפ  לאויםיעבש  "דטורניו , םילשורישח

הרותל55382. םינפ  יכדרמםיעבש  השמ  "פרביורג , שת

םיכרכ55383.  2 הרותל -  םינפ  הדוהיםיעבש  ןב  ףסוי  "גליגנע , םילשוריעשת

םילשוריב55384. הנש  לארשיםיעבש  םהרבא  ןב  בקעי  "כסילג , םילשורישת

לארשיל55385. תישארה  תונברל  הנש  יבצםיעבש  רבוניש  קחצי -  "דגרבדלוג , םילשורינשת

רסומו55386. הרות  תונש  ןורבחםיעבש  תבישי  "דלע  םילשורינשת

םירמת55387. דיסחהםיעבש  לאומש  ןב  "סהדוהי  השרו Warsawרת

םירמת55388. המלשםיעבש  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבסשת ינב 

םירמת55389. לאקזחיםיעבש  ןב  לבט  דוד  ןבואר  "ואפורט , בוקרקפש

.55390< יבצ תדמח   > רהזה ינוקת  לאימחריםיעבש  ןב  שריה  יבצ  "ושטוח , םדרטשמאסת
Amsterdam

הלואגה55391. קתפ  לע  םינוקת  יחםיעבש  "זסנ , קרבסשת ינב 

ךבוטמ55392. היבוטונעבש  לאכימ  "הףרודסואה , עשת

ךבוטמ55393. ביילונעבש  הדוהי  ןרהא  קרבןמנייטש , ינב 

ךבוטמ55394. ןבונעבש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי קרבבקעי  ינב 

ןיזיפשואה55395. ןוניתעבש  "גיסורמא , הוקתסשת חתפ 

תורואמה55396. תורואמהתעבש  "גתעבש  הנליו Vilnaערת

םיעורה55397. תעבשתעבש  תודלותו  ארדנעס  ימי  ירבד 
היעור

 - "א נשת
"ב קרבנשת ינב 

ןדע55398. ןגב  "ט  שעבה ונרומ  רמאש  תורותה  קחציתעבש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

"ך55399. נתה ידומע  בקעיתעבש  ןב  קחצי  םהרבא  "בבירק , םילשוריסשת

םירצמב55400. רזעלארבש  ןב  לאפר  "בהלודלימ , ונרוויל Livornoקת

םיעשופ55401. רזעילארבש  ןב  הדוהי  "בופאפ , םילשוריכרת

םיעשופ55402. םיעשופרבש  "טרבש  הסדואכרת

םיכרכ55403.  3 םיעשופ -  בקעירבש  לארשי  ןב  השמ  "דזיגאח , ,עת םדרטשמא

יסחמ55404. התא  ודובכל -  עשוהיונארבש  "דיקסנקננ , דשח '' מח

םיכרכ55405.  2 תוחול -  בורימנמירבש  רזעילא  ןב  לכימ  "אלאיחי  השרו Warsawערת

לארשיתבש55406. בקעי  "טיסאגול , םילשוריעשת

םיכרכ55407.  4 תודחא -  ימלועהתבש  תובישיה  ידימלת  "אדוגיא  ןוטגנישוועשת תעבג 

םיחא55408. סחנפתבש  ןב  באילא  "דירדא , םייתעבגנשת

םיחא55409. ןבתבש  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "גןימינב םילשוריסשת

םיחא55410. ןמדלפתבש  תיבל  םהרבאו  ןועמש  "גםיחאה  םילשורימשת

םיחא55411. קחציתבש  ןמלז  רואינש  ןב  בוד  "א,ןירזופ , ,סרת בושטידרב

םיכרכ55412.  2 םיחא -  השמתבש  "דגורתש , םילשורישח



םיכרכ55413.  10 םיחא -  םיחאתבש  "אתבש  טספדובלרת

רזע55414. יחא  םיחא -  יבצתבש  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"בןהכה םילשוריפשת

הכלהב55415. םיסינתבש  ןב  םולשיבא  "דרציינומ , ןיעהשח שאר 

תישארב55416. לבויתבש  "גרפס  ןגמשת תמר 

תישארב55417. "בץבוקתבש  קרויפשת וינ  ןילקורב 

יניס55418. תבשו  תישארב  ץרפתבש  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , שת

טפליירב55419. חנתבש  "דרנפוה , הפיחעשת

ותבשב55420. השמתבש  ןב  רזעילא  "אקרוט , םילשורינשת

ותבשב55421. םהרבאתבש  "דבונמחר , "דשח מח

םיכרכ55422.  6 ותבשב -  זנאצתבש  "גתבישי  "דלשת מח

םיכרכ55423.  2 ותבשב -  םהרבאתבש  "טלאטש , ביבא Tel Avivלשת לת 

ץראה55424. הדוהיתבש  "אירדא , לאיזועסשת תיב 

ץראה55425. יכדרמתבש  בקעי  ןב  קחצי  "זץיבוקרמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ55426.  3 ץראהו > - הרותה  ןוכמ   > ץראה ןמלזתבש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"סןהכה םורדשת רפכ 

םיכרכ55427.  3 ץראה -  ןמלזתבש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"גןהכה םילשורינשת

םיכרכ55428.  4 םויה -  סחנפתבש  היעשי  ןב  הימחנ  "וגרבנטור , הירטסואעשת

הכלמה55429. ןרהאתבש  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשורימשת

א55430. הכלמה -  םרויתבש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  'ל , גרבא
"בלאכימ תוביתנעשת

הכלמה55431. טשפדובתבש  .ד  " נרת .רודיס  .].תוליפת  "ד נרת ]Budapest

הכלמה55432. דעלאתבש  "דלטרופ , "דשח מח

הכלממה55433. םירמאמתבש  - ץבוק  "ד שח

שדוחו55434. קחציתבש  "טיספלא , ביבאמשת לת 

שפניו55435. סחנפתבש  "דיליושרטוב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ55436.  3 דעומו -  לואשתבש  ןב  קחצי  רוחש , - - יקסבוסוק "ו שת
"ח םילשורישת

םיכרכ55437.  2 דעומו -  ףסויתבש  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"אלאפר םילשוריעשת

א55438. םיקידצ -  תורצחב  דעומו  החמשתבש  "עזר , םילשורישת

"ל55439. הצב דעומו  יכדרמתבש  ןב  השמ  םהרבא  למז ,)  ) ןדיבא
"ןהירא םילשורישת

םיכרכ55440.  2 תיעיבשב -  דעומו  והיעשיתבש  םייח  "סירדה , םילשורישת

םיכרכ55441.  2 ךשדק -  ידעומו  השמתבש  ןב  לכימ  לאיחי  ןימינב  "וןמסורג , דווקיל Lakewoodעשת

םיכרכ55442.  6 םידעומו -  באזתבש  "אדניירפ , םילשוריעשת

םיכרכ55443.  3 תדכ -  ילתפנתבש  ןב  יכדרמ  "חןיבור , ןיפסיחסשת

הכלהכ55444. םיסינתבש  ןב  םולשיבא  "חרציינומ , ןיעהסשת שאר 

םיכרכ55445.  2 הכלהכ -  לאיתוקיתבש  "ושקרפ , םילשורינשת

םיכרכ55446.  2 הכלהכ -  רואמתבש  "נןהכ , דודשאשת



אתכלמ55447. הלכ  קודצתבש  ןב  יכדרמ  "בסורג , קרבעשת ינב 

.55448' הל ארזעתבש  "חיולה , םילשוריסשת

תיעיבש55449. תוכלה  הל - ' ףסויתבש  ןב  יתבש  "זיול , קרבסשת ינב 

.55450' הל תיעיבשתבש  "ס  מע הרות  ישודיח  "חץבוק  םילשוריסשת

.55451' הל רזעילאתבש  ןב  אביקע  "אןייטשדלוג , תיליעפשת ןיעדומ 

לארשיל55452. םלסמאתבש  לארשי  רוחבל  ןורכז  "ארפס  דודשאסשת

לארשיל55453. לאנתנתבש  לארשי  "פרדמנ , שת

הרטמל55454. ללהתבש  "גגרבנטור , םילשוריסשת

אתכלמ55455. ןהכהתבש  יח  קחצי  "ה , "טאזמ םילשוריישת

אתכלמ55456. םהרבאתבש  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "אסוקניפ , םילשוריסשת

אתכלמ55457. ףסויתבש  בקעי  ןב  רודגיבא  השמ  "זלאימע , ביבא Tel Avivצרת לת 

אתכלמ55458. ,תבש  חטיא בקעי -  ןב  קחצי  אריצחיבא ,
"זהדוהי םילשוריעשת

החונמ55459. יכדרמתבש  ןב  יח  המלש  "עןוזרפ , קרבשת ינב 

החונמ55460. ןרהאתבש  ןב  לאומש  רתיביאכז ,

ונבל55461. שושמ  )תבש  וילע  ) קחצי םהרבא  ןהאק ,

הכורע55462. ןתיאתבש  "דיביטגל , הינתנסשת

שדק55463. םירפאתבש  "דדבוע , קרבסשת ינב 

שדק55464. םייחתבש  המלש  רעיוניג ,

םישדק55465. שדק  םשתבש  "סםוליעב  "דשת מח

שדוק55466. באזתבש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "דןהכ , םילשורילשת

רתסנבש55467. לארשיתבש  ןב  רשא  לארשי , - "טןב םילשורישת

ןותבש55468. ףסויתבש  דוד  ןב  קחצי  "זןייטשרבליז , קרבנשת ינב 

ןותבש55469. ןועמשתבש  "דרלימ , שקאפסרת

ןותבש55470. ריאמתבש  ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "חסייוו , נשת

תבש55471. הלוכש  השמתבש  לאיחי  "חרמייהטרו , םילשורינשת

לארשי55472. תודחא  לש  קחציתבש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דסשת מח

לארשי55473. לש  לאפרתבש  ןב  ןושמש  "טשריה , םילשורישת

לש מ"י55474. לשיפתבש  לאיחי  "ורנזור , "דעשת מח

םיכרכ55475.  3 ימ -  לש  ןבתבש  יתבש  ןושמש  בקעי  הילאגיניס ,
רכששי "זלאפר  ונרוויל Livornoסקת

םולש55476. השמתבש  יכדרמ  ןב  םולש  ץיבוקסומ ,
"אףסוי "דעשת שח

ךרובמו55477. םולש  יכדרמתבש  םהרבא  ןב  בקעי  םייח  "דןירפס , "דשח מח

תבש55478. תלבק  ןויצ -  םולש  בודתבש  ףסוי  "זןאבול , םילשוריעשת

המלש55479. והילאתבש  המלש  "גרלימ , וטנורוטעשת

הזוזמ55480. שאר , יוסיכ  םאו , בא  דוביכ  ךוניחתבש , ינינעל  "לזכרמה  "דשת בח רפכ 

אקוניד55481. היראאתבש  ןב  השמ  "בדרלגנא , קרבעשת ינב 

אלגירד55482. לאימחריאתבש  ןב  שריה  יבצ  "גשטוח , טריפ Fuerthנת

םיכרכ55483.  2 אבט -  ןפטסאתבש  רזעילא  יבר  תושארבש  "זללוכ  םילשוריעשת



לארשי55484. לש  השמהתבש  ןב  ןמלז  המלש  "ייאגרש , ,שת םילשורי

אפרי55485. אפרו  ןתי  ישותבש  והיעשי  "חקרמ , "דעשת מח

םילשוריב55486. בילתותבש  בקעי  ןב  םוחנ  קחצי  "חיול , ,שת םילשורי

ןח55487. דודתותבש  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

תודחוימ55488. בוטתותבש  םוי  "טיקסנול , ביבאכשת לת 

םינש55489. סחנפתותבש  םייח  "דשינב , קרבנשת ינב 

םיכרכ55490.  2 ורומשת -  השמיתותבש  ןב  ארזע  "סםירש , םילשורישת

ינרותיתבש55491. "אץבוק  שמשפשת תיב 

םיכרכ55492.  5 קחצי -  בייליתבש  הירא  ןב  יתבש  קחצי  "דרנרל , Lakewooשח .נ ג ' דווקיל 

יבצ55493. ןביתבש  ןויצ  - ןב לאפר  םהרבא  חילאמלא ,
"זףסוי םילשוריפרת

םיכרכ55494.  3 יבצ -  םהרבאיתבש  ןב  ףסוי  "ג,ןייטסאק , צרת ], ביבא לת 

ץרפ55495. םיסנ  יבר  לבוקמה  "צ  הגה תודלות  ארונ -  בקעי בונבגש  "חןמדירפ , קרבעשת ינב 

יתלפת55496. בוסאקהרוגש  הרורב  הפש  "בןוכמ  עשת

בוט55497. לכ  הדוהיינלמגש  "איקחצי , תיליעפשת ןיעידומ 

תואוקמ55498. םהרבא -  םהרבאהדש  באז  סייר ,

םיכרכ55499.  3 םהרבא -  ןהכההדש  לאפר  ןב  קחצי  םהרבא  "גקוק , תובוחרסשת

הזוחא55500. בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "זאפיל  עשת

םיכרכ55501.  2 ןליא -  לאומשהדש  השמ  ןב  יבצ  יכדרמ  "טןליא , םילשוריישת

םיכרכ55502.  2 ןנחלא -  ןנחלאהדש  "דןירפלייה , םילשורישח

םיכרכ55503.  19 והילא -  ףסויהדש  ןב  דוד  לאומש  ץיבושבומ ,
יולה "גוהילא  םילשוריסשת

ךלמילא55504. יכדרמהדש  לאומש  ןב  ךלמילא  "דברפלמיה , קרב Bene Berakסשת ינב 

םיכוב55505. םייחהדש  ןב  קחצי  יכדרמ  רמיצנייוו ,
"גהדוהי םילשוריכרת

םיכוב55506. אנזופמהדש  המלש  ןב  "טףסוי  לת

הכרב55507. בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "גאפיל  נשת

םיכרכ55508.  3 ץראה -  לאומשהדש  ןב  םהרבא  - סחוימ , "ד מקת
"ח יקינולש Salonikaנקת

ריעה55509. לאומשהדש  ןב  לאיחי  לאירזע  "גןיבור , סרת

םייח55510. ןמלזהדש  המלש  ןב  סחניפ  םייח  אירול ,
"ציבצ בוקרטויפ Piotrkowרת

םייח55511. םייחהדש  "זדניורפ , קרבסשת ינב 

םייח55512. רשאהדש  ןב  םייח  יכדרמ  "הגרבסגילז , םיהלדר Roedelheimרת

עשוהי55513. קחציהדש  ןב  לשה  עשוהי  ןייטשרלאוו ,
"אםייח בובל Lvovסרת

עשוהי55514. עשוהיהדש  , "אןאמאמ םילשורינשת

ףסוי55515. ריאמהדש  ףסוי  "הטרוגניו , הינתנעשת

םיכרכ55516.  2 לאקזחי -  ןויצהדש  ןב  ןב  לאקזחי  "איפצומ , םילשוריסשת



בקעי55517. הדוהיהדש  םייח  ןב  הירמש  בקעי  שטייד ,
"טיולה הינתנעשת

בקעי55518. חנהדש  ןב  הימחנ  "דחונימע , ,שת םילשורי

בקעי55519. והירמשהדש  בקעי  דשטייד , '' מח

רעי55520. לאומשהדש  ןב  לאיחי  לאירזע  "חןיבור , מרת

קחצי55521. היראהדש  ןב  קחצי  "אקינדור , ןודנול Londonכשת

א55522. קחצי -  שריההדש  יבצ  ןב  קחצי  "עתויח , ידורב Brodyרת

קחצי55523. ןב א זהדש  קחצי  "בןוגב , ןדיק Kedainiaiצרת

קחצי55524. קחציהדש  "בןמפוה , םילשורילשת

םיכרכ55525.  3 קחצי -  עטנהדש  ןתנ  ןב  קחצי  - רלדיוו , "ג שת
"א םילשוריישת

םיכרכ55526.  8 קחצי -  הגירפהדש  ןב  קחצי  "אהטיאוג , םילשוריסשת

םיכרכ55527.  2 קחצי -  לאומשהדש  השמ  ןב  הדוהי  קחצי  "הןרטש , קרבנשת ינב 

םיכרכ55528.  3 ןבל -  השמהדש  יכדרמ  "דןושש , םילשוריסרת

תוילגרמ55529. ןהכההדש  דוד  לאוש  "ותוילגרמ , םילשורינשת

א55530. יכדרמ -  קודצהדש  ןב  יכדרמ  "וסורג , קרבעשת ינב 

הכלהב55531. ילתפנ  בקעיהדש  ןב  ריאמ  ץרה  ילתפנ  ןירפלייה ,
"חלארשי םילשוריצרת

.55532< השדח האצוה   > תינעת םיפוצ  בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "האפיל  סשת

.55533< תיעיבר האצוה   > הנשה שאר  םיפוצ  בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "אאפיל  עשת

םיכרכ55534.  3 םיפוצ -  לאויהדש  ןב  לאלצב  "טגרובשנר , גרפ Pragueצקת

םיכרכ55535.  43 םיפוצ -  בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "טאפיל  סשת

םיכרכ55536.  2 הינש - > האצוה   > ןילוח םיפוצ  בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "אאפיל  עשת

םיכרכ55537.  5 תישילש - > האצוה   > אעיצמ אבב  םיפוצ  הדש 
בוט םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,

ןהכה "טאפיל  סשת

םיכרכ55538.  12 ימלשורי > -  > םיפוצ בוטהדש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "ואפיל  עשת

םיכרכ55539.  2 לאומש -  השמהדש  ןב  לאומש  "אןטיבא , םילשוריסשת

םיכרכ55540.  12 דמח -  רשאידש  לאפר  ןב  והיקזח  םייח  ינידמ ,
והילא

 - "ט שת
"ג קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ55541.  16 תירוקמ > - הרודהמ   > דמח רשאידש  לאפר  ןב  והיקזח  םייח  ינידמ ,
"בוהילא רעת

םיכרכ55542.  2 רעי -  היראידש  אביקע  קחצי  "אזר , םילשורינשת

םיכרכ55543.  2 שדחה -  םיחופת  ףסויידש  ינש ,)  ) "טיאתבש קרבעשת ינב 

םידפוס55544. ןורהאםידש  םהרבא  ןב  ןועמש  "בשטייד , םילשורילרת

הביבסהו55545. 'ה  צשילדש תליהקל  ןורכז  רפס  הליהקהצשילדש -  "דרפס  ביבאשח לת 

ץלדש55546. תלהקל  רוכזי  רפס  הליהקץלדש -  "זרפס  סריא Buenosטשת סונאוב 

תיבל55547. ןועמשהש  "גרלשריה , ןודנולעשת

תיבל55548. קחציהש  המלש  ןב  "האריפש ? , םילשוריעשת



תובא55549. תיבל  םייחהש  השמ  ןב  םולש  "אהיאדה , םילשורישת

הכרב55550. ימשג  תיבל , ןועמשהש  "ערלשריה , ןודנולשת

םייחונייחהש55551. יכדרמ  ןב  השמ  "הןהכה , םילשוריעשת

ודובכל55552. ארב  והילאלכהש  לארשי  "וביורטניו , קרבסשת ינב 

ודובכל55553. ארב  םהרבאלכהש  "טסלעזיימ , לואירטנומסשת

םיכרכ55554.  2 הפשיו -  יבצםהש  לארשי  ןב  דוד  םילשוריגרבנטרוא , / בושטידרב

םחנמ55555. השמםהש  ןב  בקעי  קחצי  יקסניטקיט ,
"וםחנמ קרוי New Yorkערת וינ 

טינרבק55556. השמםהש  ןב  םוחנ  לארשי  "אטרווק , קרוי New Yorkצרת וינ 

ב55557. ונועמב -  ץינהחמשהש  ' זיו "טיריעצ  קרבנשת ינב 

ונועמב55558. רזעילאהחמשהש  בקעי  ןב  לאינד  "פרניילק , "דשת מח

ונועמב55559. דודהחמשהש  "האדרב , הירבטעשת

םיכרכ55560.  2 ונועמב -  בדהחמשהש  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "בםלהליו , קרבעשת ינב 

םיכרכ55561.  6 םב -  אבא  "ת  והילאוש ןב  הנקלא  "גלארשי , קמעהעשת לדגמ 

ןח55562. ינבא  "ת  םהיתורודלוש ןח  תחפשמ  "גינברמ  עשת

םיכלמ55563. תורגא  "ת  םייחוש באז  ןב  בקעי  "זץיבורוטנק , קרבעשת ינב 

יכדרמ55564. תורגא  "ת  דודוש לאומש  ןב  יכדרמ  "ווואנילעב , "דעשת מח

ןקזה55565. "ר  ומדא "ת  ידאלמוש ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  סשת

םינשה55566. רוא  "ת  יולהוש יכדרמ  ןב  ביל  הירא  "בןייטשפא , םילשוריעשת

ןויצמ55567. רוא  "ת  השמוש "הןדיבא , וכעכשת

א-ב55568. חמש -  רוא  "ת  ןושמשוש ןב  החמש  ריאמ  ןהכ ,
"חסומינולק םילשורינשת

רודגיבא55569. ןליא  "ת  ,וש לצנבנ השמ -  ןב  ןליא  דלוונירג ,
יולה לאקזחי  "חרדגיבא  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ55570.  2 םייח -  ןליא  "ת  ,וש יקסביינק השמ -  ןב  ןליא  דלוונירג ,
לארשי בקעי  ןב  םייח  ףסוי  "בוהירמש  תיליעפשת ןיעידומ 

הדאפיתניא55571. "ת  המלשוש "ןרניבא  שת

ב55572. לארשיל -  בוט  ךא  "ת  םירפאוש "אןולחכ , םילשוריעשת

דוד55573. לא -  "ת  םהרבאוש דוד  "דרוטקפס , םילשורישח

םיכרכ55574.  3 ךישלא -  "ת  םייחוש ןב  השמ  "הךישלא , היצנוסש

םיכרכ55575.  3 רשוי -  תוחרא  "ת  ףולכמוש ןב  ףסוי  "חטיברש , םילשורילשת

םיכרכ55576.  2 לאירא -  "ת  לאיראוש "אןוכמ  םילשוריעשת

לארשי55577. ץרא  "ת  יולהוש יבצ  יכדרמ  "הןויצ , םימודאעשת הלעמ 

יכדרמ55578. ראב  "ת  השמוש ןב  יכדרמ  "בדנאהראפ , םילשורינשת

םיכרכ55579.  3 ןוראה -  ידב  "ת  "םוש אר "דןהכה , לאינתעעשת

רתיהו55580. רוסיא  תוכלהב  "ת  הילטיאמוש ןומדקל  "בסחוימ  םילשורימשת

הדנ55581. תוכלהב  "ת  ןהכהוש קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "דטרופפר , קרבשח ינב 

םיכרכ55582.  2 לאומש -  לש  וניד  תיב  "ת  המלשוש ןב  לאומש  "זודאיינאל , םילשוריעשת

תושדחה55583. שדח  תיב  "ת  לאומשוש ןב  לאוי  "חשיקריס , םילשורימשת

תונשיה55584. שדח  תיב  "ת  לאומשוש ןב  לאוי  "דשיקריס , הרטסוא Ostrogצקת



.55585< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > ףסוי תיב  "ת  םירפאוש ןב  ףסוי  "זוראק , עשת

םיכרכ55586.  3 ףסוי -  תיב  "ת  םירפאוש ןב  ףסוי  "כוראק , םילשורישת

לארשי55587. תיב  "ת  יולהוש לאומש  ןב  באז  לארשי  "חץיוורוה , םילשורינשת

ריאמ55588. תיב  "ת  בילוש הדוהי  ןב  ריאמ  "הרנזופ , םילשורינשת

"ז55589. בדיר תיב  "ת  דודוש בקעי  "היקסבוליו , םילשורינשת

ןקזה55590. "ר  ומדאל הרות  יטוקיל  ירמאמב  "ת  יטוקלוש ירמאמב  תובושתו  תולאש 
"גהרות סשת

ןימי55591. ןב  "ת  ןבוש הדוהי  םייח  םימחר  לארשי ,
בקעי "סלאכימ  תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ55592.  4 םינב -  ינב  "ת  ללהוש םהרבא  ןב  לצרה  הדוהי  "אןיקנה , םילשורימשת

םיכרכ55593.  2 בקעי -  ןינב  "ת  ןבוש רזעלא  קחצי  בקעי  שילזיימ ,
באז "פעשוהי  םילשורישת

תוריצחב55594. םוקמ  בדנש  ימ  ןיבש  "ד  וד ןינעב  "ת  לאיחיוש גרבניוו , םהרבא -  טרופפר ,
"טבקעי םילשוריסשת

חישמה55595. תאיבו  הדיתעה  הלואגה  ןינעב  "ת  םייחוש לאומש  "בגנימולב , נשת

א55596. לאומש -  תכרב  "ת  דודוש השמ  ןב  םייח  לאומש  "בתויח , םילשוריפשת

ףסוי55597. רבד  "ת  בודוש ףסוי  "טרשיפ , תובוחרעשת

רפוס55598. ירבד  "ת  השמוש ןב  ןימינב  לאומש  םהרבא  "דרפוס , םילשוריסשת

א55599. לט - > יסיסר   > יעיבר רוד  "ת  - וש םהרבא ןב  לאומש  השמ  רנזלג ,
םחנמ לאומש  "זןיילק , םילשורילשת

םיכרכ55600.  2 יעיבר -  רוד  "ת  - וש םהרבא ןב  לאומש  השמ  רנזלג ,
םחנמ לאומש  "גןיילק , םילשורימשת

ןורימ55601. יכרד  "ת  ליעשהוש עשוהי  םהרבא  "ארקידמרברד , פשת

םיכרכ55602.  2 ןרהא > - ןורכז   > "ח בה "ת  לאומשוש ןב  לאוי  "חשיקריס , סשת

תונשיה55603. "ח  בה "ת  לאומשוש ןב  לאוי  "זשיקריס , ןימד Frankfנת טרופקנרפ 

םינואגה55604. "ת  בקעיוש לאיחי  "בםיקילא , יקינולש Salonikaסקת

םינואגה55605. "ת  "ה)וש לש  ) םינואגה גרפ Pragueש"נתובושת 

.55606< ןייטשפא תורעה ר"י  ( > תורצקה  ) םינואגה "ת  "ך)וש שת  ) םינואגה "כתובושת  םילשורישת

םיכרכ55607.  2 תורצקה - )  ) םינואגה "ת  "ה)וש לש  ) םינואגה "התובושת  הנליו Vilnaמרת

םיכרכ55608.  4 יארתב -  םינואגה  "ת  יארתבוש ינואג  תובושתו  "ותולאש  גרפ Pragueעקת

"א55609. דארגה "ת  ,וש ךברעיוא ןהכה -  םייח  המלש  רניבא ,
ןמלז המלש  ןב  בד  "הםהרבא  םילשוריעשת

םיכרכ55610.  2 "ק -  חרגה "ת  ןרהאוש ןב  ןוני  "אילמחמ , דעלאפשת

םיכרכ55611.  2 "ר -  דה "ת  השמוש לארשי  ןב  לכימ  לאיחי  "דרנביה , בובל Lvovנרת

"א55612. דיחה "ת  לאפרוש ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "אקחצי  םילשוריכשת

םיכרכ55613.  2 רואמה -  "ת  ריאמוש "זלעסמא , כשת

םיכרכ55614.  2 "ט -  יבמה "ת  "ט)וש יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "טינארט , היצנו Veniceפש

םיכרכ55615.  2 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > "ט יבמה "ת  "ט)וש יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "הינארט , עשת

םיכרכ55616.  3 אשידק -  אבסה  "ת  בקעיוש ןב  רזעילא  המלש  "גיראדנאפלא , םילשורילשת

םידגמ55617. ירפה  "ת  ריאמוש ןב  ףסוי  "הםימואת , ןידרונילק Kleinwardeצרת

השרפה55618. "ת  לאקזחיוש "זדלפנייש , םילשוריעשת



םיכרכ55619.  2 הנורוקה -  "ת  לישעהוש עשוהי  םהרבא  "פרקידמרברד , םילשורישת

.55620< םימכח שומש  תרודהמ   > שאגימ "י  רה "ת  יולהוש ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "בןבא םילשוריעשת

.55621< השדח הרודהמ   > שאגימ "י  רה "ת  יולהוש ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "זןבא םילשוריעשת

םיכרכ55622.  2 שאגימ -  "י  רה "ת  יולהוש ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "טןבא םילשוריישת

םיכרכ55623.  5 "ן -  רה "ת  ר"ן)וש  ) ידנוריג ןבואר  ןב  אטשוקש"חםיסנ 

םיכרכ55624.  2 "ר - > ופד  > "ן רה "ת  ר"ן)וש  ) ידנוריג ןבואר  ןב  ש"וםיסנ  המור Romeש"ה - 

.55625< םאר ינרק  ךותמ   > "ש ארה "ת  קזייאוש קחצי  "ארוש , בובל Lvovמרת

.55626< םילשורי ןוכמ   > "ש ארה "ת  "ש)וש אר  ) לאיחי ןב  "דרשא  םילשורינשת

"ר>55627. ופד  > "ש ארה "ת  "ש)וש אר  ) לאיחי ןב  "זרשא  אטשוק Istanbulער

םיכרכ55628.  3 "ש -  ארה "ת  "ש)וש אר  ) לאיחי ןב  "גרשא  הוקלוז Zholkvaסקת

םיסופדבו55629. די  יבתכב  "ש  ארה "ת  ךלמילאוש םירפא  "הךברוא , םילשורילשת

א55630. ןרהא - > ןורכז   > "ח נארה "ת  "ח)וש נאר  ) ךורב ןב  והילא  םייח , - "דןבא עשת

םיכרכ55631.  6 "ח -  נארה "ת  "ח)וש נאר  ) ךורב ןב  והילא  םייח , - אטשוק Istanbulש"עןבא

םיכרכ55632.  2 ןויצל -  ןושארה  "ת  הידבועוש ןב  קחצי  "וףסוי , םילשוריעשת

ברה55633. "ת  ידאלמוש ךורב  ןב  ןמלז  "הרואינש  "דסשת בח רפכ 

.55634< טסקט  > ברה "ת  ידאלמוש ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  םילשוריסשת

םיכרכ55635.  4 ישארה -  ברה  "ת  ןאמלסוש ןב  יכדרמ  "טוהילא , םילשוריעשת

.55636< השדח הרודהמ   > "ז ברה "ת  ךינהוש ךונח  ןב  באז  לאלצב  "אןארפאש , םילשוריפשת

םיכרכ55637.  3 "ז -  ברה "ת  ךינהוש ךונח  ןב  באז  לאלצב  - ןארפאש , "צ רת
"ב השרו Warsawכשת

"ך55638. ברה "ת  ןהכהוש רזעילא  ןב  ןימינב  "לילאטיוו , םילשורישת

םיכרכ55639.  3 "ד -  דרה "ת  היראוש ןרהא  ןב  בוד  דוד  שלזיימ ,
בקעי "גהדוהי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ם55640. דרה "ת  השמוש לארשי  ןב  ריאמ  דוד  - רדפ , "ג לרת
"ו הלשימרפ Przemyslמרת

םיכרכ55641.  12 "ז -  בדרה "ת  "ז)וש בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , - ןב  "ט קת
"ח היצנועקת

בוטה55642. "ח  ירה "ת  ןהכהוש םייח  קחצי  "אןיבר , םילשוריעשת

םיכרכ55643.  2 "מ -  ירה "ת  לארשיוש ןב  ריאמ  קחצי  "ארטלא , ביבאכשת לת 

.55644< םילשורי ןוכמ   > "ף ירה "ת  "ף)וש יר  ) בקעי ןב  קחצי  "חיסאפלא , םילשוריסשת

םיכרכ55645.  8 "ף -  ירה "ת  "ף)וש יר  ) בקעי ןב  קחצי  "דיסאפלא , נקת

"ד55646. בירה "ת  דודוש ןב  ביל  הדוהי  "בןאמדירפ , הבלסיטרב Bratislavaפרת

"ם55647. בירה "ת  םלושמוש ןב  לקוי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "חרכששי  סרת

םיכרכ55648.  3 "ש -  בירה "ת  "ש)וש ביר  ) תפרב תשש  ןב  אטשוק Istanbulש"וקחצי 

םיכרכ55649.  2 םילשורי > - ןוכמ   > "ש בירה "ת  "ש)וש ביר  ) תפרב תשש  ןב  "גקחצי  םילשורינשת

םיכרכ55650.  2 תושדחה -  "ש  בירה "ת  "ש)וש ביר  ) תפרב תשש  ןב  "אקחצי  סרת

"א55651. בטירה "ת  יליבשאוש םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ט( םילשוריסשת

.55652< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > "א מרה "ת  "א)וש מר  ) לארשי ןב  השמ  "פשלרסיא , שת

םיכרכ55653.  2 "א -  מרה "ת  "א)וש מר  ) לארשי ןב  השמ  "אשלרסיא , םילשורילשת



םיכרכ55654.  2 "ז -  מרה "ת  יכדרמוש ןב  השמ  "אתוכז , החטבסשת

םיכרכ55655.  4 ונאפמ -  "ע  מרה "ת  היכרבוש קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "חונאפ , טרופנרהידמקת

.55656< בל חמשי  תרודהמ   > םלשה ונאפמ  "ע  מרה "ת  היכרבוש קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "זונאפ , םילשוריסשת

םיכרכ55657.  2 רודה - > ראפ   > "ם במרה "ת  "ם)וש במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשורימשת

םיכרכ55658.  2 השדח > - הרודהמ   > "ם במרה "ת  "ם)וש במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריעשת

םהרבא55659. ונבר  ונבו  "ם  במרה "ת  ןבוש םהרבא  "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
"זהשמ ביבאטשת לת 

"ז55660. שרה "ת  הירכזוש איחי  ןב  "דםולש  נשת

אמור ר"ל>55661.  > "א בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר המור Romeר"ל(

היצנו ש"ה>55662.  > "א בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר היצנו veniceש"ה(

האוונה ש"ע>55663.  > "א בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר האוונהש"ע(

"ט>55664. צר הינולוב   > "א בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ט( הינולובצר

םיכרכ55665.  9 "א -  בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר )

 - "ח ישת
"ט קרב Bene Berakישת ינב 

םיכרכ55666.  8 םילשורי > - ןוכמ   > "א בשרה "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ז( םילשורינשת

תומבי55667. תורעה -  ץבוק  "א , בשרה "ת  וש
 - שוניב ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  ןמרסו ,

םהרבא ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר )

"ג םילשוריסשת

"ש55668. בשרה "ת  ןועמשוש ןב  המלש  "בןארוד , ונרוויל Livornoקת

.55669< םילשורי ןוכמ   > "ש בשרה "ת  ןועמשוש ןב  המלש  "חןארוד , םילשורינשת

"ד55670. יבשרה "ת  דודוש קחצי  ןב  יתבש  "ל , "וגס Clujפרת זולק '

םיכרכ55671.  8 "ט -  יבשה "ת  בקעיוש ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םיכרכ55672.  4 לאושה -  "ת  יולהוש יבצ  יכדרמ  "וןויצ , הירנעשת בושי 

א55673. םיחולשה -  "ת  ביילוש הדוהי  "דןוסנמחנ , תובוחרעשת

םיכרכ55674.  3 אינתה -  "ת  הדוהיוש "וירדא , םילשוריעשת

ףייטש55675. "י  רהמ ישודיחו  "ת  ןתנויוש "חףייטש , כשת

"ל55676. ארהומ ישודיחו  "ת  הדוהיוש ןב  ןאמפיל  רזעילא  ליבנק ,
"זשוביל צרת

וניד55677. תיבו  חאבצ  דוד  יבר  ישודיחו  "ת  דודוש "עחאבצ , םילשורישת

רגיא55678. אביקע  יבר  ישודיחו  "ת  השמוש ןב  אביקע  "זרגיא , םילשורישת

גרובשנר55679. לאלצב  וניבר  ישודיחו  "ת  לאויוש ןב  לאלצב  "מגרובשנר , םילשורישת

סלשיפ55680. ריאמ  וניבר  ישודיחו  "ת  ריאמוש "גסלשיפ , םילשוריסשת

רגולק55681. המלש  וניבר  ישודיחו  "ת  ןרהאוש הדוהי  ןב  המלש  "חרגולק , םילשורינשת

הימחנ55682. ףסוי  ונבר  ישודיחו  "ת  הימחנוש ףסוי  "ורצינרוק , קרבמשת ינב 

א55683. בקעי -  ךרביו  "ת  בקעיוש "טןהכ , קרבעשת ינב 

"ד א55684. וי םהרבא -  ןעיו  "ת  םרמעוש םהרבא  "עסלעזיימ , ןילקורבשת

א55685. ףסוי -  ןעיו  "ת  דודוש ןב  ףסוי  "פירבצ , דעלאשת



רמא55686. ףסוילו  "ת  קחציוש ןב  יבצ  ףסוי  דלעפרעבאה ,
"פקיזייא םילשורישת

םיכרכ55687.  2 םישדחה -  "ק  ירהמ יקספו  "ת  "ק)וש ירהמ  ) המלש ןב  ףסוי  "דןולוק , םילשורימשת

"ל55688. צז רטע  ןבא  הדוהי  וניברל  םיקספו  "ת  הדוהיוש רטע , "טןב  םילשורימשת

םיכרכ55689.  3 םתננשו -  "ת  םולשוש ןב  דוד  ריאמ  "וילאומש , םילשוריסשת

רפסב55690. ןורכז  "ת  סחנפוש "דטדימשדלוג , הבקסומנשת

םיכרכ55691.  2 בקעי -  ערז  "ת  רעווקסוש ןוכישד  םיללוכה  "עזכרמ  שת

"א>55692. קער  > תושדח "ת  השמוש ןב  אביקע  "חרגיא , טספדוב Budapestצרת

םיכרכ55693.  2 םהרבא -  ייח  "ת  םייחוש םהרבא  "דרציפש , סשת

והילא55694. ייח  "ת  והילאוש "דןמענ , "דשח מח

םיכרכ55695.  2 יקלח י"מ -  "ת  אנינחוש ןב  ריאמ  ףסוי  "ורבונאי , השרו Warsawערת

קחצי55696. לקח  "ת  ריאמוש ףסוי  ןב  קיזייא  קחצי  "וסייוו , כשת

םיכרכ55697.  12 רמוא -  עיבי  "ת  בקעיוש ןב  הידבוע  םילשוריהעשתףסוי ,

א55698. תעד -  ףסוי  "ת  הדוהיוש אבא  ןב  הירא  ףסוי  "הידזי , קרבסשת ינב 

םיכרכ55699.  8 תעד -  הוחי  "ת  בקעיוש ןב  הידבוע  "פףסוי , םילשורישת

ףונ55700. הפי  "ת  רזעילאוש ןב  קחצי  "ואיזמ , םילשורימשת

םיכרכ55701.  13 חתפי ה - ' "ת  ישוש "דחתפי , דעלאשח

הלודגה55702. תסנכ  "ת  לארשיוש ןב  םייח  "גתשינבנב , אטשוק Istanbulקת

עשוהי55703. תסנכ  "ת  עשוהיוש "הרנרל , םילשוריכשת

א55704. ןובנ -  בל  "ת  םיסנוש ןב  ןנח  "חןלבק , קרבעשת ינב 

םירוענה55705. ינבל  "ת  ןימינבוש "טטכה  "דסשת מח

םיכלמ55706. ינבל  "ת  ןימינבוש "אטכה  "דפשת מח

םיכרכ55707.  3 "א -  בשרהל "ת  םהרבאוש ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "א( בובל Lvovעקת

הצמ55708. םחל  "ת  יולהוש קחצי  ןב  יבצ  יכדרמ  "אץיוורוה , Lodzערת זדול '

םייחב55709. ץפחל  "ת  המלשוש "דרנזור  םילשוריסשת

"ט55710. יבמ "ת  "ט)וש יבמ  ) ףסוי ןב  השמ  "אינארט , בובל Lvovכרת

םיכרכ55711.  2 הדוהי > - דגמ   > תודיגמ "ת  - וש ריאמ ןב  ףסוי  םימואת ,
בד םלושמ  הדוהי  "גקעשטאלאפ , עשת

תובא55712. ןגמ  "ת  היראוש אביקע  יכדרמ  "חרהבל , סלגנאעשת סול 

לואש55713. ןגמ  "ת  לואשוש "טןגובלנצק , םילשורימשת

בישתש55714. המ  "ת  םהרבאוש "דדמלמ , םילשורישח

ןייטשלדא55715. בקעי  יבר  ןואגהמ  "ת  )וש ךרוע  ) סחנפ "פשיפסייו , "דשת מח

יזנכשא55716. "א  רהמ "ת  בקעיוש ןב  םהרבא  "איזנכשא , םילשורינשת

עורז55717. רוא  "ח  רהמ "ת  קחציוש ןב  םייח  עורז , "כרוא  גיצפיל Leipzigרת

יזאגלא55718. "י  רהמ "ת  בוטוש םוי  ןב  בקעי  לארשי  "זיזאגלא , םילשורילשת

יזנכשא55719. "י  רהמ "ת  דודוש השמ  ןב  לאוי  "גיזנכשא , נרת

ןסאב55720. "י  רהמ "ת  םייחוש ןב  לאיחי  "זןסאב , אטשוק Istanbulצת

.55721< בתכה ןוכמ   > ןסאב "י  רהמ "ת  םייחוש ןב  לאיחי  "וןסאב , םילשוריסשת

.55722< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > בריב "י  רהמ "ת  השמוש ןב  בקעי  "טבריב , עשת



םיכרכ55723.  2 בריב -  "י  רהמ "ת  השמוש ןב  בקעי  "גבריב , היצנו Veniceכת

.55724< ןישודקו תכסמ ע"ז  ישודיח   > בל ד ןב  "י  רהמ "ת  דודוש ןב  ףסוי  בל , "בןב  אדריפנת

םיכרכ55725.  8 בל -  ןב  "י  רהמ "ת  דודוש ןב  ףסוי  בל , "וןב  םדרטשמאפת
Amsterdam

םיכרכ55726.  4 "ח > - דהמ  > בל ןב  "י  רהמ "ת  דודוש ןב  ףסוי  בל , "חןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ55727.  4 "ר > - ופד  > בל ןב  "י  רהמ "ת  דודוש ןב  ףסוי  בל , "זןב  אטשוקטש

םיכרכ55728.  3 ןרהא > - ןורכז   > בל ןב  "י  רהמ "ת  דודוש ןב  ףסוי  בל , "טןב  עשת

םיכרכ55729.  2 ןהכה -  "י  רהמ "ת  ילבאוש םהרבא  ןב  לארשי  טרופאפר ,
ןהכה

 - "ט כרת
"ה בובל Lvovלרת

א55730. יולה -  "י  רהמ "ת  יולהוש לאומש  ןב  "וקחצי  דיביונ Neuwiedצת

לייוו55731. "י  רהמ "ת  הדוהיוש ןב  בקעי  "טלייוו , םילשוריישת

.55732< םילשורי ןוכמ   > לייוו "י  רהמ "ת  הדוהיוש ןב  בקעי  "אלייוו , םילשוריסשת

.55733< היצנו  > לייוו "י  רהמ "ת  הדוהיוש ןב  בקעי  היצנו Veniceש"טלייוו ,

.55734< אטשוק  > לייוו "י  רהמ "ת  הדוהיוש ןב  בקעי  אטשוקש"ללייוו ,

םיכרכ55735.  2 אנורבמ -  "י  רהמ "ת  אנורבמוש םייח  ןב  "כלארשי  ןי Szeczinרת 'צ' צש

"פ>55736. ירהמ רואיב   > ץנימ "י  רהמ "ת  יולהוש רזעילא  ןב  הדוהי  "חץנימ , נרת

ץנימ55737. "י  רהמ "ת  יולהוש רזעילא  ןב  הדוהי  "ו,ץנימ , כקת ], אדרויפ

.55738< טגה רדס  ללוכ   > האוודפ "ם  רהמו ץנימ  "י  רהמ "ת  יולהוש רזעילא  ןב  הדוהי  "בץנימ , בוקרק Cracowמרת

יבצק55739. "י  רהמ "ת  ףסויוש "ויבצק , אטשוק Istanbulצת

רקשא55740. לא  "ם  רהמ "ת  קחציוש ןב  השמ  "טראקשאלא , םילשוריישת

.55741< ןרהא ןורכז   > רקשא לא  "ם  רהמ "ת  קחציוש ןב  השמ  "חראקשאלא , עשת

ךישלא55742. "ם  רהמ "ת  םייחוש ןב  השמ  "טךישלא , בובל Lvovמרת

.55743< השדח הרודהמ   > ךישלא "ם  רהמ "ת  השמוש "בךישלא , קרבמשת ינב 

.55744< בתכה ןוכמ  תרודהמ   > ךישלא "ם  רהמ "ת  השמוש "אךישלא , קרבעשת ינב 

ביבח55745. ןב  "ם  רהמ "ת  המלשוש ןב  השמ  ביבח , "זןבא  םילשוריפרת

.557462 המלש > - תמכח  דהמ '  > ביבח ןב  "ם  רהמ "ת  וש
המלשםיכרכ ןב  השמ  ביבח , "סןבא  םילשורישת

םיכרכ55747.  4 קסירב -  "ם  רהמ "ת  עשוהיוש ןב  יכדרמ  - קסירב , "ט צרת
"ד דנשט Tasnadשת

םיכרכ55748.  2 יטנאלאג -  "ם  רהמ "ת  תפצמוש יכדרמ  ןב  השמ  "חיטנאלאג , היצנו Veniceסש

יטנאלג55749. "ם  רהמ "ת  השמוש "חיטנאלג , םילשורימשת

ןוטוב55750. יד  "ם  רהמ "ת  םהרבאוש ןב  ריאמ  ןוטוב , רימזיא Izmirת"כיד 

.55751< ןרהא ןורכז   > ןוטוב יד  "ם  רהמ "ת  םהרבאוש ןב  ריאמ  ןוטוב , "איד  םילשוריפשת

דניקסיז55752. "ם  רהמ "ת  השמוש ןב  דניקסיז  יכדרמ  "וגרובנטור , גרובמה Hamburgעת

.55753< ןרהא ןורכז   > דניקסיז "ם  רהמ "ת  השמוש ןב  דניקסיז  יכדרמ  "אגרובנטור , פשת

הוואלח55754. "ם  רהמ "ת  השמוש "זהוואלח , םילשורימשת

םיכרכ55755.  2 ןילבול -  "ם  רהמ "ת  )וש ןילבולמ "ם  רהמ  ) הילדג ןב  "טריאמ  ץמ Metzכקת

םיכרכ55756.  2 ץנימ -  "ם  רהמ "ת  יולהוש קחצי  ןב  השמ  "זץנימ , בוקרק Cracowעש

םיכרכ55757.  2 םילשורי - > ןוכמ   > ץנימ "ם  רהמ "ת  יולהוש קחצי  ןב  השמ  "אץנימ , םילשורינשת

ד"ל>55758.  > גרובנטורמ "ם  רהמ "ת  גרובנטורמוש ךורב  ןב  "כריאמ  בובל Lvovרת



ד"ק>55759.  > גרובנטורמ "ם  רהמ "ת  גרובנטורמוש ךורב  ןב  - ריאמ  "ז יש
"ח הנומרק Cremonaיש

תובושת55760. ירעש  ד"ב >  > גרובנטורמ "ם  רהמ "ת  גרובנטורמוש ךורב  ןב  - ריאמ  "א נרת
"ב ןילרב Berlinנרת

םיכרכ55761.  2 ד"פ - >  > גרובנטורמ "ם  רהמ "ת  גרובנטורמוש ךורב  ןב  "חריאמ  גרפ Pragueסש

םיכרכ55762.  3 םילשורי > - ןוכמ   > גרובנטורמ "ם  רהמ "ת  גרובנטורמוש ךורב  ןב  "דריאמ  םילשוריעשת

םינורחאה55763. גרובנטורמ  "ם  רהמ "ת  השמוש "זקרובנטור , בובלירת  Lvov

םיכרכ55764.  4 השמ  - ראב   > קיש "ם  רהמ "ת  ףסויוש ןב  השמ  "טקיש , םילשוריעשת

ךישלא55765. "מ  רהמ "ת  השמוש "דךישלא , בוקלידס Sudilkovצקת

רקשלא55766. "מ  רהמ "ת  קחציוש ןב  השמ  "דראקשאלא , בוקלידס Sudilkovצקת

גרובסוש55767. "ף  רהמ "ת  השמוש ןב  סחניפ  "ברגרבנייוו , הרמ Oradeaשת האידרוא 
M

םיכרכ55768.  9 "ש -  רהמ "ת  באזוש ןב  לאומש  - ליגנע , "ה סרת
"ח בלסורי Jaroslawישת

.55769< ןרהא ןורכז   > יולה "ש  רהמ "ת  קחציוש ןב  המלש  "חיולה , עשת

םיכרכ55770.  2 יולה -  "ש  רהמ "ת  קחציוש ןב  המלש  "ביולה , יקינולש Salonikaית

תושדחה55771. ודאיינאל  "ש  רהמ "ת  לאומשוש ןב  המלש  לאפר  "זודאינאל , םילשורינשת

רבילהומ55772. "ש  רהמ "ת  לאומשוש "מרבילהומ , םילשורישת

םיכרכ55773.  2 "ב -  ארהמ "ת  לאכימוש ןב  ןימינב  םהרבא  גרברבליז ,
הדוהי השמ 

 - "ג צרת
"א השרו Warsawשת

ץיווקניזמ55774. "י  ארהמ "ת  רשאוש ןב  קחצי  םהרבא  ןאמלביוס ,
"הליזנע םילשוריסשת

"ל55775. ארהמ "ת  השמוש ןב  ביל  הירא  - ץניצ , "ט מרת
"נ השרו Warsawרת

השדחה55776. ץרא  רפסמ  סרטנוק  ץניצ -  "ל  ארהמ "ת  השמוש ןב  ביל  הירא  "מץניצ , ןילקורבדשת

םלשה55777. ץניצ  "ל  ארהמ "ת  השמוש ןב  ביל  הירא  "דץניצ , "דשח מח

ןרהא55778. תלחו  "פ  ארהמ "ת  ךלמילאוש ןב  ןרהא  "גדירפ , נרת

"ש55779. ארהמ "ת  ןבוש לאומש  רדנסכלא  ןירפלייה ,
דוד "וסחניפ  בובל Lvovנרת

.55780< השדח הרודהמ   > "ש ארהמ "ת  ןבוש לאומש  רדנסכלא  ןירפלייה ,
דוד "עסחניפ  םילשורישת

"ך55781. זרהמ "ת  המלשוש ןב  ןמלז  םלושמ  "זןהכה , סקת

.55782< הנוהכ ידגב   > "ך זרהמ "ת  המלשוש ןב  ןמלז  םלושמ  - ןהכה , "ז סקת
"נ שת

"ש55783. חרהמ "ת  יתבשוש ןב  םייח  "איתבש , יקינולש Salonikaית

ליזנע55784. "א  ירהמ "ת  ןבוש ליזנע  ןמלז  רשא  לאיתוקי  רימזוצ ,
"בםחנמ בובל Lvovמרת

םיכרכ55785.  4 "ט -  ירהמ "ת  "ט)וש ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  ת"הינארט , אטשוק Istanbulת"ב - 

םיכרכ55786.  2 תושדחה -  ןולהצ  "ט  ירהמ "ת  "ץ)וש טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "מןולהצ , םילשורישת

םיכרכ55787.  2 "ל -  ירהמ "ת  "ל)וש ירהמ  ) יולה השמ  ןב  "מבקעי  םילשורישת

ןיקסיד55788. "ל  ירהמ "ת  ןבוש ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"אןימינב םילשוריערת

"ם>55789. אר ןרק  תרודהמ   > ןיקסיד "ל  ירהמ "ת  ןבוש ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"טןימינב םילשוריעשת



תושדחה55790. "ל  ירהמ "ת  "ל)וש ירהמ  ) יולה השמ  ןב  "זבקעי  םילשורילשת

"ף55791. ירהמ "ת  בקעיוש 'י , "אגארמ הירדנסכלאסרת

םיכרכ55792.  2 םירצמ - > בוט  תרודהמ   > "ף ירהמ "ת  בקעיוש 'י , "גגארמ םילשוריעשת

םיכרכ55793.  2 "ץ -  ירהמ "ת  לארשיוש ןב  יבצ  ףסוי  "זיקסנישוד , םילשוריטשת

םיכרכ55794.  4 "ק -  ירהמ "ת  "ק)וש ירהמ  ) המלש ןב  ףסוי  "טןולוק , היצנו Veniceער

"ץ55795. אירהמ "ת  השמוש ןב  יבצ  ןרהא  עשוהי  "גרגרבנייוו , הטיגרמ Marghitaערת

םיכרכ55796.  3 השדח > - הרודהמ   > "ץ אירהמ "ת  השמוש ןב  יבצ  ןרהא  עשוהי  "ברגרבנייוו , קרבעשת ינב 

"ץ55797. טירהמ "ת  "ץ)וש טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "דןולהצ , היצנונת

םיכרכ55798.  2 ןרהא > - ןורכז   > "ץ טירהמ "ת  "ץ)וש טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "וןולהצ , עשת

םיכרכ55799.  2 שובא -  אל  לירהמ  "ת  שיבילוש הדוהי  "גןייטשנרוא , ,לרת םילשורי

"ח55800. בלרהמ "ת  בקעיוש ןב  יול  ביבח , "הןבא  בובל Lvovכרת

.55801< השדח הרודהמ   > "ח בלרהמ "ת  בקעיוש ןב  יול  ביבח , "חןבא  םילשוריסשת

םיכרכ55802.  2 "ר - > ופד  > "ח בלרהמ "ת  בקעיוש ןב  יול  ביבח , "הןבא  היצנוכש

"ש55803. נרהמ "ת  שינעבוש ןב  ןסינ  "דבולדיש , לואירטנומשח

א55804. "א -  שרהמ "ת  בקעיוש ןב  רזעילא  המלש  "ביראדנאפלא , םילשוריצרת

םיכרכ55805.  3 "ג -  שרהמ "ת  הדוהיוש ןב  ןועמש  "דדלפנירג , םילשורילשת

םיכרכ55806.  4 "ך -  שרהמ "ת  "ך)וש שרהמ  ) ןהכה םהרבא  ןב  "אהמלש  םילשוריכשת

םיכרכ55807.  3 ןרהא > - ןורכז  תרודהמ   > "ך שרהמ "ת  "ך)וש שרהמ  ) ןהכה םהרבא  ןב  "דהמלש  שח

םיכרכ55808.  3 "ר - ) ופד  ) "ך שרהמ "ת  "ך)וש שרהמ  ) ןהכה םהרבא  ןב  זמשהמלש  יקינולשומש - 

"ל55809. שרהמ "ת  חספוש ןב  ןועמש  "עםאסגנאל , רת

"ר>55810. ופד  > "ל שרהמ "ת  "ל)וש שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  - אירול , "ד לש
"ה ןילבול Lublinלש

.55811< ןרהא ןורכז   > "ל שרהמ "ת  "ל)וש שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "טאירול , עשת

םיכרכ55812.  3 "ל -  שרהמ "ת  "ל)וש שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "טאירול , ןילבול Lublinנש

םיכרכ55813.  10 "ם -  שרהמ "ת  השמוש ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"גןהכה םילשורילשת

"ד)55814. וי "ח , וא  ) א "ה -  דשרהמ "ת  שייפוש אגרש  ןב  דוד  לאומש  זיירגנוי ,
"חיולה קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ55815.  5 "ם -  דשרהמ "ת  השמוש ןב  לאומש  הנידמ , - יד  "ד נש
"ח יקינולש Salonikaנש

םיכרכ55816.  4 ןרהא > - ןורכז   > "ם דשרהמ "ת  השמוש ןב  לאומש  הנידמ , "עיד  שת

המארע55817. "ד  רהומ "ת  םהרבאוש ןב  דוד  אטשוק Istanbulש"מהמארע ,

.55818< השדח הרודהמ   > המארע "ד  רהומ "ת  םהרבאוש ןב  דוד  "ההמארע , שמשעשת תיב 

"ץ55819. רהומ "ת  ריאמוש ןב  שריה  יבצ  - תויח , "ט רת
"י הוקלוז Zholkvaרת

םיהלא55820. תומחלמ  "ת  רעבוש רכששי  "דהייוואליא , ןילרבערת

ףגנה55821. ןמ  "ת  םשוש "פםוליעב  "דשת מח

.55822< רפוסה תסק   > םימשה ןמ  "ת  שיווראממוש יולה  "זבקעי  ביבא Tel Avivישת לת 

.55823< םימשל רוא   > םימשה ןמ  "ת  שיווראממוש יולה  "טבקעי  בובלפרת  Lvov

.55824< תוילגרמ "ר  רגה תורעה  םע   > םימשה ןמ  "ת  ,וש תוילגרמ שיווראממ -  יולה  בקעי 
"זןבואר םילשוריישת



"י>55825. תכ השדח ע"פ  הרודהמ   > םימשה ןמ  "ת  שיווראממוש יולה  "זבקעי  דולעשת

םיכרכ55826.  4 םימשה -  ןמ  "ת  שיווראממוש יולה  "בבקעי  םילשורילשת

םיכרכ55827.  19 רמוא -  ןיעמ  "ת  הדוהיוש "זיקנ , םילשוריעשת

םיכרכ55828.  10 בשוח -  השעמ  "ת  קחציוש יול  "הןירפלה , םילשורימשת

רבד55829. בישמ  "ת  דודוש ןב  םייח  בקעי  "בןאמשיילפ , םילשורינשת

המלש55830. יטפשמ  "ת  ךורבוש ןב  םחנמ  המלש  "פאגרש , םילשורישת

םדאב55831. תונתמ  "ת  הילטיאוש "גימכח  ביבאמשת לת 

ןדעמ55832. אצוי  רהנ  "ת  ןתנוש ומח , "פןב  דודשאשת

דוד55833. די  "ת  ושו םיניד  יקספ  לוכשא -  לחנ  "ת  ןימינבוש יבצ  "דךברעיוא , םילשוריעשת

םיכרכ55834.  4 הכלהה -  קמוע  "ת  ןתנוש ןמחנ  "וקאטשנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ55835.  4 השרפה -  לע  "ת  ללהוש ןב  המלש  "הוהילא , םילשוריעשת

הגיגח55836. תכסמ  לע  "ת  "סוש שה תרזח  "דןוכמ  "דשח מח

ןטק55837. דעומ  תכסמ  לע  "ת  "סוש שה תרזח  "דןוכמ  "דשח מח

םייחה55838. ץע  "ת  ןרהאוש הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , םילשוריסשת

השמ55839. השע  "ת  המלשוש ןב  יאחוי  "זרמע , קרבנשת ינב 

ןרהא55840. ראפ  "ת  ןרהאוש "גרגרובסרפ , םילשוריסשת

םיכרכ55841.  5 "ה -  עופ "ת  "הוש עופ "פןוכמ  םילשורישת

ץעוי55842. אלפ  "ת  רפשוש ןב  םהרבא  דעיבא  ןמלוטס ,
"אןימינב םילשוריעשת

םיכרכ55843.  2 "ע -  וש יקלח  דב ' תוכלה  יקספ  "ת  םימודאוש הלעמ  קדצ -  ןיד  "בתיב  םימודאפשת הלעמ 

רדה55844. ץע  ירפ  "ת  תובושתוש גרבמלץבוק 

םיכרכ55845.  14 םייח -  ץע  ירפ  "ת  םייחוש ץע  שרדמ  - תיב  "א נת
"ז סקת

םדרטשמא
Amsterdam

.55846< השדח הרודהמ   > אטוז אחתפ  "ת  באזוש םהרבא  ןב  םייח  סחניפ  ץיוורוה ,
"דיולה םילשוריעשת

לארשיד55847. ארפוש  םע  קידצל  יבצ  "ת  יבצוש אריפש , לארשי -  אריפש ,
בוזולבמ דוד  ןב  "דךלמילא  םילשורישח

ןיגוב55848. ןיללעניצאק  "ת  םוחנוש ןב  השמ  "זןגובנלנצאק , Frankfort on theירת
Mai

םיכרכ55849.  2 והילא -  לוק  "ת  והילאוש "וקיפוט , םילשורינשת

םיכרכ55850.  14 בילאק > -  > םחנמ לוק  "ת  לאיחיוש הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "גבואט , םילשוריעשת

רודגיבא55851. "ת ר"ש  אבאוש ןב  רודגיבא  לאומש  "דןוסמרבא , קרוי New Yorkשח וינ 

לאלצב55852. "ת ר ' לזויוש ףסוי  ןב  "זלאלצב  קוטסילאיב Bialystokסקת

לי55853. ' גנא ךורב  "ת ר ' ךורבוש לי , ' "זגנא יקינולש Salonikaעת

לייוו55854. האיט  הידידי  "ת ר ' לאנתנוש בקעי  ןב  האיט  הידידי  "גלייוו , םילשורימשת

שיטאלמ55855. לאונמע  ןב  קחצי  "ת ר ' לאונמעוש ןב  קחצי  סיטאל , "כיד  רת

ארגיא55856. םלושמ  "ת ר ' ןושמשוש ןב  םלושמ  "הארגיא , השרו Warsawמרת

םיכרכ55857.  2 הנייאד -  המלש  לאירזע ב"ר  "ת ר ' המלשוש ןב  לאירזע  - הנייאד , "ז לשת
"ט ביבאלשת לת 

רלה55858. יבצ  "ת ר ' בילוש הירא  ןב  שריה  יבצ  - רלה , "מ רת
"ט בוקרק Cracowמרת



םייהסלדור55859. הירזע  לאומש  "ת ר ' לאכימוש ןב  הירזע  לאומש  םייהסלדור ,
"חהירא םדרטשמאנרת

Amsterdam

"ד55860. בא "י  באר "ת  "דוש בארה  ) הנובראנמ קחצי  ןב  םהרבא 
( "בינשה םילשוריכשת

הכ55861. ןמיס  תרעומ -> הרודהמ   > יזנכשא לאלצב  יבר  "ת  ,וש יאבג םהרבא -  ןב  לאלצב  יזנכשא ,
"טןרהא קרבסשת ינב 

ךורב55862. יבר  "ת  בקעיוש ןב  ךורב  לאפר  "טונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ55863.  2 בתכה - > ןוכמ   > יזנכשא א לאירבג  יבר  "ת  םימחרוש ןב  לאירבג  היזנכשא , '' םילשורימשת

וריריס55864. דוד  םייח  יבר  "ת  דודוש םייח  "ווריריס , עשת

א55865. רלימ -  הדוהי  יבר  "ת  הדוהיוש "גרלימ , םילשורינשת

יזנכשא55866. עשוהי  יבר  "ת  םלושמוש ןב  לישעה  עשוהי  יזנכשא ,
"טןמלז קרבעשת ינב 

ארזע55867. ןבא  ףסוי  יבר  "ת  קחציוש ןב  ףסוי  ארזע , - "טןבא םילשורימשת

"ד55868. וי "מ , וח ןאטב -  בקעי  יבר  "ת  )וש ךרוע  ) לאכימ ןב  ףסוי  "אץרפ , קרבעשת ינב 

אטשוקמ55869. יולה  קחצי  יבר  "ת  השמוש ןב  קחצי  "איולה , םילשוריעשת

שטיביירט55870. םוחנ  יבר  "ת  םוחנוש "טשטיביירט , םילשורימשת

םיכרכ55871.  2 לאירזע -  יבר  "ת  בילוש הדוהי  ןב  לאירזע  "ורמייהסדליה , ביבאלשת לת 

םיכרכ55872.  2 םייחה > - רוא  ירפס   > רגיא אביקע  יבר  "ת  השמוש ןב  אביקע  "ארגיא , םילשוריעשת

םיכרכ55873.  4 ףסוי -  אביקע  יבר  "ת  לאיחיוש ןב  ףסוי  אביקע  "טרגניזלש , םילשוריסשת

השמ55874. לואש  יבר  "ת  קיזייאוש קחצי  ןב  השמ  לואש  ןמרבליז ,
"טךלמילא ביבא Tel Avivישת לת 

אטשוקמ55875. ןהכה  םולש  יבר  "ת  אטשוקמוש םולש  "נןהכה , םילשורישת

םיכרכ55876.  2 רגיא -  המלש  יבר  "ת  המלשוש "הרגיא , םילשורימשת

םיכרכ55877.  2 "ם - ) ארה  ) יחרזמ והילא  וניבר  "ת  םהרבאוש ןב  והילא  "חיחרזמ , םילשוריצרת

"ל55878. צז אחרא  ןב  רזעילא  וניבר  "ת  קחציוש ןב  רזעילא  "חאחרא , םילשורילשת

םיכרכ55879.  3 יזנכשא -  לאלצב  וניבר  "ת  םהרבאוש ןב  לאלצב  "דיזנכשא , בוקלידס Sudilkovצקת

םיכרכ55880.  2 ןהכ -  םייח  וניבר  "ת  ןהכהוש החמש  ןב  םייח  "אטרופאפר , בובל Lvovכרת

קצולסמ55881. ףסוי  וניבר  "ת  ריאמוש ןב  ףסוי  "סרמייפ , םילשורישת

אסילמ55882. בקעי  וניבר  "ת  השמוש בקעי  ןב  בקעי  "טםיוברברול , קרבכשת ינב 

אלימסמ55883. בקעי  וניבר  "ת  אלימסמוש השמ  ןב  בקעי  "דהירא  בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ל55884. צז אנזופמ  לודגה  קחצי  וניבר  "ת  הנזופמוש םהרבא  ןב  "בקחצי  םילשורימשת

םיכרכ55885.  2 "ל -  צז ןוזיואג  ריאמ  וניבר  "ת  ריאמוש "הןוזיואג , םילשורימשת

ארגיא55886. םלושמ  וניבר  "ת  ןושמשוש ןב  םלושמ  "דארגיא , ערת

יזאגלא55887. קחצי  ונבר  "ת  קחציוש "ביזאגלא , םילשורימשת

םיכרכ55888.  2 ולאצניבורפ -  השמ  ונבר  "ת  השמוש "טולאצנבורפ , םילשורימשת

הפוריא55889. ינבר  "ת  הפוריאוש ינבר  "עזכרמ  םילשורישת

"ל55890. דר "ת  הדוהיוש ןב  דוד  "חאירול , םילשורינרת

"ז55891. בדר "ת  "ז)וש בדר  ) יבא המלש  ןב  דוד  ארמז , "בןב  ונרווילית

טפשמה55892. יזר  "ת  טפשמהוש יזר  "חןוכמ  ןורמושעשת

םיטושפ55893. םימחר  "ת  היעשיוש ןב  השמ  םייח  לאפר  םיאנ , - ןב  "ע רת
"ד סינות Tunisערת



"ן55894. ביר "ת  חנוש ןב  בוד  רכששי  "זטכרטלאה , השרו Warsawכרת

"ז55895. בדיר "ת  באזוש ןב  דוד  בקעי  לאפר  "ז , "אבדיר הנליו Vilnaמרת

"ז55896. בדיר "ת  דודוש בקעי  "היקסבוליו , םילשורינשת

םיכרכ55897.  2 "ץ -  מר "ת  לאירבגוש ןב  יבצ  ריאמ  - ריאמטיוו , "ב לרת
"ה הלשימרפ Przemyslמרת

"ל55898. שר "ת  "ל)וש שרהמ  ) לאיחי ןב  המלש  "חאירול , טריפ Fuerthכקת

םיכרכ55899.  2 "ן -  בשר "ת  ןתנוש ןב  יבצ  המלש  - קיש , "ס רת
"ה סרת

םיכרכ55900.  2 לארשי -  יטבש  "ת  לארשיוש ףסוי  "ורעגרעבנעזייא , עשת

תוכרב55901. עבש  "ת  ארזעוש ןב  םולש  "אןהכ , םילשוריעשת

קחציל55902. חיש  "ת  ןבוש םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
קחצי יסנלו , לארשי -  "דבקעי  קרבשח ינב 

ךלמה55903. יחולש  "ת  .יוש .י  "דיערדא , "דעשת מח

םייח55904. תונש  "ת  ןרהאוש הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , םילשוריסשת

המלש55905. רעש  "ת  לאומשוש ןב  המלש  דוד  םייח  "חהפארוז , ונרוויל Livornoלרת

םיכרכ55906.  8 ריאמה -  אגרש  "ת  דודוש ןב  שיביפ  אגרש  "בגלבנש , קרבלשת ינב 

םיכרכ55907.  2 השדח > - הרודהמ   > שא ידירש  "ת  השמוש ןב  בקעי  לאיחי  "וגרבנייוו , םילשוריעשת

םייח55908. חרוא  ינעידות  "ת  רזעלאוש ןב  השמ  "זרגניזלוש , קרבעשת ינב 

תבש55909. םייח -  תרות  "ת  בקעיוש לאינד  "חסיברט , םילשוריסשת

םיכרכ55910.  6 בלסרב -  תודיסחב  ת  '' המלשוש רזעילא  לאינביקיש ,

הנורוקה55911. ת  '' לישעהוש עשוהי  םהרבא  םילשורירקידמרברד ,

ףסכה55912. תריט  ת  '' םייחוש ןב  לאירונ  דרפוס , '' מח

.55913< בהובא לאומש  יבר  תומ  לע  הניק   > האושמו םייחהאוש  לאיטלפ  םהרבא  ורו , ' "דגאמ היצנו Veniceנת

המוקתו55914. ףסויהאוש  ןב  קחצי  "דןמקילג , ןולוחשח

תמא55915. בקעילאוש  ןב  יבצ  םהרבא  "דלליש , הנליו Vilnaמרת

בישמו55916. המלשלאוש  "הזוזאמ , תוביתנמשת

.55917'< םישרדמ טוקלי   >' בישמו )לאוש  םירידהמ ףסוי ( יבוט  ריאמ , "ותלצבח  ביבאסשת לת 

בישמו55918. לאקזחילאוש  ןב  השמ  "אלאירוצ , קרבפשת ינב 

.55919< תעד ףסויו  לואש  ירבד   > האשימח בישמו  שוביללאוש  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
יולה

 - "ה כרת
"נ בובל Lvovרת

םיכרכ55920.  12 בישמו -  שוביללאוש  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
יולה

 - "ה כרת
"נ בובל Lvovרת

םיכרכ55921.  12 בישמו -  "עץבוקלאוש  קרבשת ינב 

םיכרכ55922.  7 השדח > - הרודהמ   > בישמו שוביללאוש  הירא  ןב  לואש  ףסוי  ןוזנתנ ,
"ויולה םילשוריעשת

םיכרכ55923.  9 לאשנו -  לאינדלאוש  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
הדוהי

 - "ב ישת
"א הבר Djerbaכשת ג'

ןינעכ55924. ץרפלאוש  ןועמש  ןב  ןנחלא  םולש  הפי ,
"היולה םילשורינרת

הבושתב55925. קחציםילאוש  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "דגרבנייש , םילשורישח

חספה55926. יניינעב  םישרודו -  "גץבוקםילאוש  דולסשת



םיכרכ55927.  6 םישרודו -  םשםילאוש  "טםוליעב  "דעשת מח

בוט55928. םוי  תוכלהב  םישרודו  "מםילאוש  "דשח שח

ןישרודו55929. םהרבאןילאוש  ןב  םייח  והילא  "סךובנרטש , םילשורישת

ןישרודו55930. קחציןילאוש  "דאנוא , ביבאכשת לת 

ןישרודו55931. עטנןילאוש  ןתנ  ןב  יבצ  "גןמפיוק , משת

"ח55932. עשת חספ  ןישרודו -  בדןילאוש  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "חםלהליו , קרבעשת ינב 

חספה55933. גח  ןישרודו -  וטנרוטןילאוש  תדה  יקיזחמ  "אלהק  וטנרוטכשת

םיכרכ55934.  10 ןישרודו -  יבצןילאוש  ןרהא  ןב  והילא  "זרגניזלש , םילשורינשת

חספ55935. תוכלהב  ןישרודו  תישארהןילאוש  "בתונברה  םילשוריכשת

חספ55936. רדסו  ןישרודו  יולהןילאוש  לאומש  "בץיוורוה , משת

וננמזב55937. לארשי  תויונערופו  הפריא  ידוהי  טיוקתאוש  עשוהי  ןב  לאומש  "ולוק , םילשורינשת

ךילא55938. בושא  באזבוש  ףלוו  ןב  קחצי  "דדנרב , דרעשח

לארשי55939. םייחהבוש  ןב  ףסוי  והישאי  "גוטניפ , דודשאסשת

לארשי55940. ריאמהבוש  והיעשי  ןב  והילדג  "וןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

לארשי55941. ןהכההבוש  םולש  "בסייוו , קרוי New Yorkישת וינ 

ב55942. לארשי -  אגרשהבוש  לאקזחי  ןב  םהרבא  - דלפנייוו , "ב ישת
"ח קרוי New Yorkישת וינ 

לארשי55943. ןהכההבוש  עשוהי  "מץיבוקשיב , םילשורישת

לארשי55944. ךורבהבוש  ןמלז  "אדמלמ , לאעשת תיב 

לארשי55945. ריאמהבוש  ןב  הדוהי  ןומרא , "ו,ג' מרת ], ונרוויל

לארשי55946. ןרהאהבוש  "זםחורי , שת

םיכרכ55947.  2 לארשי -  לארשיהבוש  "הרגרבנירג , דעלאסשת

החמשובוש55948. ןב  הירא  רדנסכלא  "הםיובלדנמ , םילשורינשת

םחנמ55949. ירבד  ארובה , לא  לאונמעובוש  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "אןב  םילשוריצרת

ילא55950. לאקזחיובוש  ןב  השמ  "בלאירוצ , קרבעשת ינב 

ילא55951. ןהכהובוש  םייח  המלש  "טרניבא , לאנשת תיב 

ילא55952. תירונובוש  רוד , - םילשוריהעשתלאג

םכילהאל55953. םכל  רזעילאובוש  דוד , "זןב  םילשורינשת

םיכרכ55954.  11 תימלושה -  םולשיבוש  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "זרפוס , םילשוריסשת

ישפנ55955. לארשייבוש  בקעי  "איסאגול , םילשוריסשת

ישפנ55956. ןושרגיבוש  ןועמש  "גגרבנזור , תרפאסשת

תימלושה55957. יבוש  והילאיבוש  ןב  םייח  "אףסוי  ערת

תימלושה55958. יבוש  ריאמיבוש  ןב  לארשי  םהרבא  "חךיליורפ , םילשוריסשת

תוחמש55959. חרזעבוש  ןב  לכימ  לאיחי  "גןייטשנרוב , םילשוריערת

תוחמש55960. הואלחעבוש  ןבא  רשא  ןב  "חייחב  םדרטשמאכקת
Amsterdam

םינתיאה55961. חרי  תוחמש -  "הטקלעבוש  םילשורינשת

.55962< השדח הרודהמ   > תוחמש דודעבוש  םהרבא  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרזל , םילשורינשת

.55963< השדח הרודהמ   > תוחמש בקעיעבוש  לאלצב  ןב  הירש  "פיקצילבד , קרבשת ינב 



םיכרכ55964.  5 תוחמש -  דודעבוש  םהרבא  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "הרזל , ,צרת בוקרטעיפ

יניידד55965. םהרבאאדוש  ןב  םייח  "אןייד , וקיסקמנשת

םיכרכ55966.  2 שפנ -  לכל  השמהווש  "דתליש , "דשח מח

"ך55967. נתב םילמה  םהרבאיווש  ןב  ףלוו  באז  "זןאמסורג , קרוי New Yorkשת וינ 

םיטפרקה55968. ירהב  םשה  דודירחוש  "דןש , םילשוריעשת

םישנה55969. הדוהיןויוש  ןב  בקעי  "ץןוזניוול , ,רת קרוי - וינ

רוזאב55970. וברחנש  תוליהק  "ג  כל ןורכז  ןאיצניוש - 
הליהקןאיצניוש "הרפס  ביבאכשת לת 

לאירואיתיוש ה'55971. "בבומיסקמ , קרבפשת ינב 

םיכרכ55972.  3 רזע -  יבציתיוש  ןב  גילז  ירזעיבא  ךברעיוא ,
"וןימינב םילשוריעשת

ויטבשל55973. ריפואןכוש  םתכ  "דןוכמ  דעלאשח

רבדמב55974. והירמשןחלוש  "איונטרופ , פשת

רצקה55975. דודןחלוש  ךלמילא  ןב  רזעילא  ןייטשנול ,
"חיולה תיליעעשת ןיעידומ 

תבשה55976. תבשהןחלוש  ןעמל  תירוביצה  "זהצעומה  םילשוריטשת

םידליה55977. םע  דחי  תבשה  דודןחלוש  "דןמרייפ , שמששח תיב 

ץיבבולמ55978. יברה  םע  תבשה  והילאןחלוש  בייט , השמ -  "זטר , םילשוריעשת

גח55979. .צןחלוש  "אינונבל , "דעשת בח רפכ 

ףסוי55980. םולשןחלוש  "ויפרצמ , םיסכרעשת

םיכרכ55981.  4 םיכלמ -  ינרותןחלוש  "בץבוק  םילשורינשת

םידעומ55982. רדוסמ -  ןהכהןחלוש  יבצ  ןב  לארשי  בקעי  "זץרווש , עשת

םיכרכ55983.  2 גרבסגינק  -  > ךורע םירפאןחלוש  ןב  ףסוי  "טוראק , גרבסגינקירת
Koenigsberg

.55984< גהנמו הכלה   > "ח וא ךורע  לאינדןחלוש  חמצ  ןב  םחנמ  "עןדיע , קרבשת ינב 

וטר55985. - חנק תמישר י"ד - >  > ברה ךורע  דודןחלוש  היעשי  "זלאיכלמ , שמשעשת תיב 

תיבר א55986. ברה - > תנשמב   > ברה ךורע  המלשןחלוש  בקעי  "ארגרבנייש , דעלאפשת

םיכרכ55987.  5 תבש -  ינונבלןחלוש  צ ,' םחנמ -  "סדורב , "דשת בח רפכ 

גחו55988. תבש  תודיסחןחלוש  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "טבח "דעשת מח

םיכרכ55989.  2 הרות -  לש  ןתנןחלוש  "סתילגרמ , םילשורישת

םיכרכ55990.  2 המלש -  בקעיןחלוש  םולש  ןב  המלש  "טקודצ , םילשורימשת

םיכרכ55991.  8 המלש -  הדוהיןחלוש  םייח  ןב  ןמלז  המלש  ךאבריוא ,
םנוב החמש  ןוזרזייל , "גביל -  םילשוריסשת

םיכרכ55992.  4 לאומש -  ןרהאןחלוש  םולש  ןב  לאומש  ימלשורי ,
"דםייח םילשורישח

םדא55993. לש  ןבוארונחלוש  ןב  ךורב  "גןהכה , םילשוריעשת

םוקמ55994. לש  ןרהאונחלוש  "ולארה , הלישסשת

םנחלושמ55995. לודג  יולהךנחלוש  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "חרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םיכרכ55996.  2 תרדאה -  השמילוש  "ברלשרה , םילשורילשת

םיכרכ55997.  7 ןוילגה -  םהרבאילוש  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"ביכדרמ םילשוריעשת



םירדנ55998. ליעמה -  השמילוש  "וןומיימ , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ55999.  2 ליעמה -  לאומשילוש  םהרבא  "בםייהנפפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56000.  2 ליעמה -  ביניילוש  "באנב , ןורקעעשת תירק 

ןליופ56001. ןיא  דודןלוש  "אץיבודיוד , סריא Buenosכשת סונאוב 

הלמוש56002. תליהק  הירגלוב  ידוהי  הליהקהלמוש -  "טרפס  ביבאכשת לת 

הליהקקסמוש56003. "דרפס  "דשח מח

עימשמו56004. קחציעמוש  ןב  םחנמ  לאכימ  "וינוליש , םילשוריסשת

א56005. הנועכ -  יבצעמוש  לאקזחי  ןב  השמ  "בביוט , םילשוריסשת

םינומא56006. גרבצנאלמרמוש  לארשי  ןב  "דהשמ  ךבנפוא Offenbachפת

.56007< השדח הרודהמ   > םינומא בקעירמוש  לאומש  ןב  ןרהא  "ההטאר , קרבסשת ינב 

םינומא56008. ןרהארמוש  ריאמ  םייח  ןב  עשילא  דלפנזור ,
ד'יולה "א -  ץלוקשימ Miskolcשת

.56009< םולש תבהא   > םיחתפ אובמ  םינומא  לאונמערמוש  ןב  ףסוי  "אסאגריא , םילשוריעשת

םינומא56010. דודרמוש  ןב  והילא  "ו,יקזדוגיוו , ,סרת בוקרטעיפ

םיכרכ56011.  3 םינומא -  לאונמערמוש  ןב  ףסוי  "ו,סאגריא , ,לרת אנליוו

םיכרכ56012.  3 םינומא -  בקעירמוש  לאומש  ןב  ןרהא  "דהטאר , םילשוריכשת

דקונמה56013. םינומא  בקעירמוש  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשורינשת

םינמא56014. בודרמוש  ןנחלא  ןב  ןמלז  םירפא  "גןירפלייה , ישת

םיכרכ56015.  8 תמא -  באזרמוש  והיתתמ  ןב  ריאמ  לגי , ' "דצש קרבעשת ינב 

הזוזמ56016. לארשי -  תותלד  ןויצרמוש  ןב  ןב  באז  רזעלא  "טזר , םילשוריעשת

םיכרכ56017.  2 ךרד -  ןתנוהירמוש  "זםהרבא , קרבעשת ינב 

תומוחה56018. השמרמוש  ןב  םרמע  "זיולב , םילשורישת

םיכרכ56019.  3 סדרפה -  ןהכהרמוש  דג  קחצי  לאומש  ןיקיידוי ,
( ךרוע "ו( קרבנשת ינב 

חתפה56020. והילארמוש  סחנפ  ןב  והירמש  "בןאמלוש , לשת

לארשי56021. ןמחנרמוש  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"דבאז בוידרב Bardejovפרת

לארשי56022. ריאמרמוש  םייח  "גרדיוו , רמטאסשת

םיכרכ56023.  2 לארשי -  לאפררמוש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  ונרווילרת

םיכרכ56024.  2 ןורחא -  לארשי  םילשורימרמוש  לאקזחי  "זןהכ , םילשוריישת

רסומ56025. הדוהירמוש  לאפר  "חלארשי , תיליענשת ןיעידומ 

הוצמ56026. םהרבארמוש  "אאיפעלובא , םילשוריסשת

הוצמ56027. קחצירמוש  םייח  ןב  לארשי  "דןוסקאזיא , בובלסרת

הריבב ב56028. שירמ  הוצמ -  והילארמוש  סחנפ  ןב  והירמש  "חןאמלוש , נשת

םיכרכ56029.  2 ןמאנה -  ןויצ  ןמאנהרמוש  ןויצ  - רמוש  "ו רת
"ז הנוטלאטרת  Altona

תבש56030. השמרמוש  ןב  ףסוי  "ב]ופאנכ , נרת ], ונרוויל

םיכרכ56031.  2 תבש -  אדילמרמוש  ביל  הירא  ןב  "גדוד  ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ56032.  2 תבש -  המלשרמוש  יכדרמ  "מץמנייטש , םילשורישת



תדכ56033. תבש  קחצירמוש  םהרבא  "זןמפוה , םילשורימשת

והרשא56034. הרות  .שרמוש  .א  "דסייו , קרבשח ינב 

תלחגה56035. "וץבוקירמוש  םילשוריכשת

תומוחה56036. "דץבוקירמוש  וכעמשת

תומוחה56037. תומוחהירמוש  ירמוש  םירוחבה  "חתורובח  "דעשת מח

תומוחה56038. לאפרירמוש  ןב  ןושרג  ןועמש  "חןייטשנרב , ,צרת ביבא לת 

הרהט56039. לארשיירמוש  "חץרווש , תיליעסשת רתיב 

הוצמ56040. קחציירמוש  "זץילכורטש , םילשוריעשת

םיכרכ56041.  2 שדוקה -  תרמשמ  ןתנירמוש  לאפר  "עךברעיוא , םילשורישת

טפשמ56042. רוצנמירמוש  ןב  דועסמ  ןועמש , "חןב  קרבנשת ינב 

טפשמ56043. לארשיירמוש  "זץרווש , תיליעסשת רתיב 

םיכרכ56044.  2 טפשמ -  תודסומירמוש  "י  עש הארוהל  ןוכמ  ללוכ 
"טבונכשט םילשורימשת

ןודקפ56045. לה ' "ש  הורע לע  ךידוקפ -  ןרהאירמוש  קחצי  "דרגרבדלוג , עשת

א56046. תבש -  םהרבאירמוש  ןב  קחצי  "דםלסמא , שמשסשת תיב 

ךריעל56047. דקפה  היעשיםירמוש  ןרהא  ןב  םייח  "ורטור , דעלאעשת

ןיקיזנ56048. םהרבאתמוש  "חדמלמ , םילשוריעשת

ץראב56049. תויולתה  תווצמ  הכלה -  השמהנוש  "דץיבוקרפ , םילשורישח

תוכלה56050. "חהנוש  כקת .תולודג  "בתוכלה  םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ56051.  3 םידעומה > - תרות   > תוכלה הנוש 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
ןב דוד  יקצדלוק , לארשי -  בקעי 

קחצי
"פ תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ56052.  3 תוכלה -  ןבהנוש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "דבקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ56053.  3 ראובמה -  תוכלה  הנוש 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
קודצ רזעלא  ןיצרוט , לארשי -  בקעי 

ןב לארשי  ישי , ןב  - 
"ד תיליעעשת ןיעידומ 

תבש56054. תוכאלמ  רדס  לע  תוכלה  ןבהנוש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי בקעי 

טפשמה56055. והיתתמהנוש  ןב  ףסוי  "דץרווש , "דשח מח

יראה56056. שובילתעוש  הירא  "וץישפיל , םילשוריפרת

םיכרכ56057.  2 םיקידצ -  בודתעוש  לאוי  ןב  קיזיא  הנוי  "זןאמיינ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

ךילא56058. ןנחוייתעוש  םהרבא  ןב  לאומש  "זגרבדלוג , םילשוריסשת

לבק56059. המלשונתעוש  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבסשת ינב 

ןויצב56060. ןמלסרפוש  ןב  ןויצ  ןב  "חיפצומ , םילשוריעשת

לארשי56061. ןהכהרפוש  םהרבא  ןב  בקעי  לארשי  "אהפי , ןדיק Kedainiaiצרת

שדוקה56062. ןושל  תויתוא  לש  והיתתמרפוש  "עןוסרזלג , םילשורישת

העורת56063. והיעשירפוש  ןב  ףסוי  השמ  יקסבוק , ' צוב
"סדוד קרבשת ינב 

העורת56064. ןהכהרפוש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

םיכרכ56065.  3 אתיירואד -  ןוילעארפוש  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 



הכונחד56066. בוארפוש  ' זלאב תיב  "י  "ארומדא םילשוריעשת

םיכרכ56067.  2 לארשיד -  עשוהיארפוש  ןב  לארשי  "אאריפש , םילשוריעשת

השמד56068. בודארפוש  ךורב  ץיבוביל , השמ -  אריפש ,
דוד לאומש  "חןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ56069.  2 השרפד -  קחציארפוש  םהרבא  "זלקנרפ , רפססשת תירק 

ארטשד56070. בילארפוש  הירא  ןב  ףסוי  בקעי  "בןמנייר , דווקילמשת

אדובעשד56071. ףסויארפוש  בקעי  דווקילןאמנייר ,

םהרבאד56072. ןהכההירפוש  יכדרמ  "אםולב , םילשוריסשת

ףסויד56073. דודהירפוש  ןב  ףסוי  "גוגודריב , םילשורילשת

ףסויד56074. ףסויהירפוש  "הןהכ , Casablancaשת

.56075< השדח הרודהמ   > ףסויד ףסויהירפוש  "הןהכ , "דעשת מח

םיכרכ56076.  2 ףסויד -  םהרבאהירפוש  ןב  םיסנ  ףסוי  ןאהדא , - "הןבא םילשוריסשת

בקעיד56077. בקעיהירפוש  "זךראעמ , ונרוויל Livornoמקת

בקעיד56078. לאיתוקיהירפוש  ןב  בקעי  "עוגודריב , םילשורירת

בקעיד56079. ךורבהירפוש  ןב  יח  בקעי  "אןהירז , םילשוריערת

.56080< השדח הרודהמ   > בקעיד לאיתוקיהירפוש  ןב  בקעי  "סוגודריב , הפיחשת

.56081< השדח הרודהמ   > בקעיד ךורבהירפוש  ןב  יח  בקעי  "דןהירז , דעלאעשת

לאכימד56082. לאכימהירפוש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  "חיאלוזא , רשנעשת

רזעילא56083. יברד  ןורכזהירפוש  "ורפס  קרבנשת ינב 

השעמו56084. הכלה  ןוהה  םשקוש  "דםוליעב  "דשח מח

ףנעו56085. המלששרוש  םייח  ןב  הדוהי  "אםוק , ביבאלשת לת 

ףנעו56086. באזשרוש  השמ  "דקנרג , דווקילעשת

הדוהי56087. דודשרוש  ןב  ביל  הדוהי  "גקראמיינ , ןימד Frankנת טרופקנרפ 

בקעי56088. קחצישרוש  ןב  בקעי  בוקרק Cracowת'וניבר ,

ישי56089. יולהשרוש  השמ , ןב  המלש  "אץבקלא , טגיס Sighetנרת

ישי56090. הדוהישרוש  ןב  המלש  "טהמאמש , ונרוויל Livornoסקת

םיכרכ56091.  3 בקעימ -  ןבשרוש  לדנוז  הדוהי  סורדוט  ץיוורוה ,
יולה בקעי 

 - "ח ירת
"ה בובל Lvovכרת

א56092. הליפתה -  תוצמ  םולששרוש  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
רעבוד םולש  ןמלסק , "טאנכש -  "דסשת בח רפכ 

לארשי56093. לארשיישרוש  ןב  רזעלא  קחצי  "עאריפש , םילשורישת

היסינות56094. תודהיב  השמםישרוש  יאני , םירפא -  "חדאדח , עבשלשת ראב 

םיכרכ56095.  17 ןידה -  םיקספותרוש  "דםירמאמ  םילשורינשת

שישא56096. בוקפורטסשוש  תיב  "ותחמש  םילשוריסשת

םיכרכ56097.  3 ליהעווזאתלישוש -  תיב  ירפס  "עןוכמ  םילשורישת

אבהדד56098. )אתלישוש  בובאב  ) םיקידצ תיב  "חתכרעמ  "דסשת מח

אשידק56099. ןהכהאתלישוש  יכדרמ  "אםולב , םילשוריעשת

ןוטסוב56100. ריאמתלשוש  םולש  "דךלו , םילשורינשת

שדוקה56101. אבאתלשוש  םהרבא  "חסיז , ביבאכשת לת 

ןארוד56102. תחפשמ  ימכח  לארשיתלשוש  תראפת  "גןוכמ  "דעשת מח



אקניפס56103. ןרהאתלשוש  "ניקסרוס , קרבשת ינב 

לאלצב56104. לישהןשוש  עשוהי  ןב  לאלצב  "גגרבנזור , ןודנול Londonצרת

ןסוס56105. ןב  תחפשמ  תודעה -  ריאמןשוש  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"טיכדרמ םילשוריעשת

םיחוח56106. ףסויןשוש  ןב  גילז  רשא  "טרמרק , ,נרת שטיבאהארד

םיכרכ56107.  2 תודוס -  )ןשוש  בויקמ הלוגה   ) בקעי ןב  "דהשמ  ץרוק Koretsמקת

תודע56108. ןבןשוש  ףלוו  באז  ןימינב  ץיבוקסוב ,
יולה לאומש 

 - "ג סרת
"ה שקפ Paksסרת

תודע56109. סומכןשוש  ןב  ןשוש  "בזוזאמ , משת

דודל56110. םתכמ  תודע , בקעיןשוש  ןב  היקזחי  םהרבא  "זןאסאב , םדרטשמאטקת
Amsterdam

קמע56111. הדוהיןשוש  ןב  ןרהא  השמ  "חןיקנבוט , ,פרת עראמ - וטאס

בקעי56112. יולהינשוש  יבצ  ךורב  ןב  בקעי  "טטסא , םילשוריישת

בקעי56113. יבצינשוש  ןרהא  ןב  והיקזח  בקעי  שיפ ,
"ברודגיבא םילשוריפשת

טקל56114. השמינשוש  ןב  שריה  יבצ  "בןאמכפ , השרו Warsawמרת

השמםינשוש56115. "חדלפנש , ביבא Tel Avivשת לת 

ינש56116. רפס  "אםינשושםינשוש -  קרבכשת ינב 

דודל56117. דועסמםינשוש  ןב  דוד  - חאבצ , "ה צרת
"ו הכנלבזכ Casablancaצרת

דודל56118. רשאםינשוש  "םץיווישמא , ,רת אשראוו

דודל56119. ףסויםינשוש  ןב  םייח  דוד  םילשורישולש ,

םיכרכ56120.  2 דודל -  בקעיםינשוש  ןב  דוד  "בודראפ , היצנו Veniceיקת

םיכרכ56121.  3 דודל -  עשוהיםינשוש  ןב  דוד  - זייר , "ג צרת
"ז הימולוק Kolomyyaצרת

ימלדעה56122. ליח  ןב  רשל  םייחםינשוש  ןב  ןבואר  החמש  ןאמלדא ,
ביל "כהדוהי  גרבסגינקרת

Koenigsberg

אדהי56123. ןשוש  םחנמםינשוש  ןב  ביל  הדוהי  הירא 
"חבושטסראקמ הוקלוז Zholkvaיקת

םיכרכ56124.  2 םהרבא -  הדוהיתנשוש  ןב  םהרבא  םיובנזור , - שטיל
"היולה "דנשת מח

םיכרכ56125.  2 "י - ) תכ םוליצ   ) ךלמה איחיתנשוש  ןב  םולש  "בשושבח , םילשוריכרת

רתסא56126. תליגמ  לע  םיקמעה -  השמתנשוש  בקעי  ןב  בקעי  "חםיוברברול , השרו Warsawצקת

םיקמעה56127. "תנשוש  האופרו הכלה   " "טללוכ קרבנשת ינב 

םיקמעה56128. יכדרמתנשוש  ןב  לארשי  בקעי  "דיקסרבט , ןילבול Lublinמרת

םיקמעה56129. שובילתנשוש  הדוהי  הירא  ןב  השמ  ץיוורוה ,
"טיולה ץרוק Koretsעקת

םיקמעה56130. "גץבוקתנשוש  הלופעמשת

םיקמעה56131. לחרתנשוש  הקבר  "זיקסנישיצ , קרב Bene Berakמשת ינב 

.56132< השדח הרודהמ   > םיקמעה ריאמתנשוש  ןב  ףסוי  "דםימואת , םילשורינשת

םיקמעה56133. יולהתנשוש  בד  רכשי  ןב  ךלמילא  לשיפ ,

םיכרכ56134.  6 םיקמעה -  קחציתנשוש  "זטטשרבלה , קרבמשת ינב 

םיכרכ56135.  4 םיקמעה -  הדוהיתנשוש  ןב  והילא  "חטובחב , םילשוריסשת



םיכרכ56136.  3 םיקמעה -  ריאמתנשוש  ןב  ףסוי  "טםימואת , השרו Warsawסרת

םיכרכ56137.  3 םיקמעה -  קחציתנשוש  ןב  ישיבא  "בינרהט , םילשוריסשת

םיכרכ56138.  2 םיקמעה -  םייחתנשוש  ןב  השמ  "טךישלא , צקת

.561392 השדח - > הרודהמ   > המכחה קמע  םיקמעה  תנשוש 
םיכרכ

אשוז םלושמ  ןב  בד  יכדרמ  יקסרבט ,
"אקחצי םילשוריעשת

םיכרכ56140.  6 םיקמעה -  לאקזחיתנשוש  לאנתנ  "דםתור , קרבשח ינב 

בקעי56141. ךורבתנשוש  ןב  בקעי  ןמלז  ןאמרדירפ ,
"זיכדרמ קרוי New Yorkפרת וינ 

בקעי56142. לאומשתנשוש  ןב  בקעי  "חיחמק , ךבצלוז Sulzbachקת

בקעי56143. סחניפתנשוש  ןב  לאלצב  "בבקעי  בושטידרב Berdichevסרת

בקעי56144. ףסויתנשוש  בקעי  ןב  בד  םייח  "איקסנישל , םילשורינשת

בקעי56145. קחציתנשוש  ןב  בקעי  "פדלעפנערהע , דווקילשת

ץבוק56146. בקעי -  תוחפטתנשוש  "פתבישי  שת

יכדרמ56147. תלכת  סרטנוק  בקעי -  בקעיתנשוש  רעיב , יכדרמ -  "פרטפיג , דווקילשת

םיכרכ56148.  3 בקעי -  בקעיתנשוש  לארשי  ןב  לדנמ  םחנמ  ץיוורוה ,
לקוי

 - "ט צקת
"ג בובל Lvovכרת

םיכרכ56149.  6 בקעי -  יולהתנשוש  בוד  ןב  בקעי  "זשדנרג , קרבסשת ינב 

םיכרכ56150.  2 בקעי -  הדלופמתנשוש  יכדרמ  ןב  "בבקעי  ונרוויל Livornoנקת

"ן56151. במרהל ימרגד  אניד  לע  בקעי  יניסתנשוש  ןב  רכששי  בקעי  "ברנייטש , הלשימרפ Przemyslמרת

החמשו56152. הלהצ  בקעי  לאירואתנשוש  המלש  "אוטניפ , םילשוריפשת

םיכרכ56153.  4 לארשי -  יולהתנשוש  לארשי  ןב  הדוהי  יכדרמ  "ערנק , וטנורוטשת

ןויצ56154. ןויצתנשוש  "דןהכ , םילשוריסשת

אקוניד56155. רוכבאתוש  לאומש  היקזח  "אהקיראט , רימזיא Izmirכרת

אתתעמשד56156. םייחאתוש  םהרבא  ןב  ילתפנ  "הרגנלרא , תיליעעשת ןיעידומ 

הרותה56157. דומיל  רכשב  לאומשתופתוש  "דץיבובוקעי , "דשח מח

ירכנה56158. םע  םייחתופתוש  םהרבא  "דןייטשנזייא , "דשח מח

םינכשו56159. רשאםיפתוש  "וץמניטש , עשת

םיבז56160. ברועכ -  לאיכלמתורוחש  "אלדנמ , םילשוריעשת

הרורב56161. לאלצבהטיחש  םייח  ןב  לאומש  יקסני , ' "דזורוח רפסשח תירק 

תופירטו56162. לאלצבהטיחש  םייח  ןב  לאומש  יקסני , ' "דזורוח רפסשח תירק 

התכלהכ56163. ןימינבהטיחש  ןב  ריאי  "חרזע , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ56164.  2 הדוהיתוטיחש -  ןב  בקעי  "ולייוו , הבוטנמ Mantuaיש

תוקידבו56165. םהרבאתוטיחש  ןב  יכדרמ  אטשוק Istanbulש"אילוויט ,

םיכרכ56166.  4 תוקידבו -  הדוהיתוטיחש  ןב  בקעי  "הלייוו , ,קת םדרטשמא

האיר56167. תנומתו  תוקידבו  עטנתוטיחש  ןתנ  "טןיילק , תירבה Unitedצרת תוצרא 

.56168 - םישוריפ םע ל"ז  לייוו  "י  רהמ תוקידבו  תוטיחש 
הדוהיתוטיחש ןב  בקעי  "בלייוו , םילשוריפשת

בוט56169. ירמא  תוהגה  םע  תוקידבו  אווקלוזמתוטיחש  ןאמפיל  בוט  םוי  ןב  "גןתנ  הוקלוז Zholkvaכקת

אדוהי56170. םחל  תיב  תוהגה  םע  תוקידבו  הארטסואמתוטיחש  לאקזחי  ןב  "גהדוהי  הוקלוז Zholkvaנת

ןימינב56171. לובג  תוהגה  םע  תוקידבו  ריאמתוטיחש  ןב  ףלאוו  ןימינב  "וץינרטניוו ' גרפ Pragueנקת



לארשי56172. לובג  תוהגה  םע  תוקידבו  בקעיתוטיחש  "סגרובנלייא , םדרטשמאקת
Amsterdam

םהרבא56173. תלכאמו  "ץ  ררהמ תוהגה  םע  תוקידבו  הדוהיתוטיחש  ןב  בקעי  "בלייוו , ואנה Hanauעת

"ל56174. שרהמ תוהגה  םע  תוקידבו  הדוהיתוטיחש  ןב  בקעי  "אלייוו , היצנו Veniceסש

והילאמ56175. בתכמ  תוהגה  םע  תוקידבו  הדוהיתוטיחש  ןב  בקעי  "זלייוו , הוקלוז Zholkvaכקת

לארשי56176. להא  שוריפ  םע  תוקידבו  הדוהיתוטיחש  ןב  בקעי  "בלייוו , רדואדקת טרופקנרפ 
Frank

םהרבא56177. ראב  שוריפ  םע  תוקידבו  סחנפתוטיחש  ןב  םהרבא  "בץיסוואל , םדרטשמאכקת
Amsterdam

חספה56178. םשתטיחש  "דםוליעב  "דשח מח

הטיחש56179. ןילוח , ןילוח -  ןפטסתטיחש  רזעילא  יבר  תושארבש  "בללוכ  םילשוריפשת

םיכרכ56180.  2 ןילוח -  תטיחש 
, זוברג דוד -  רזעלא  ןייטשפא ,

"ארמתיא קרבסשת ינב 

םיחבז56181. םישדק -  םשתטיחש  "דםוליעב  רפסשח תירק 

ךללהא א56182. לאירארחש  והילא  "טירדא , "דסשת מח

ךללהא ב56183. לאירארחש  והילא  "דירדא , "דשח מח

ךללהא ג56184. לאירארחש  והילא  "דירדא , "דשח מח

"ל56185. צז הירנ  יבצ  השמ  ברה  ורוא -  הלצרחש  ילא , - "ברב םילשוריסשת

ךרוא56186. ןנרארחש  רחש  רוחבל  ןורכז  "סרפס  "דשת מח

םיכרכ56187.  2 ךרוא -  לאירארחש  והילא  "דירדא , "דשח מח

םיכרכ56188.  2 עניארקוא -  ןיא  ךעלטעטש  ןוא  .מטעטש  "חשטיווארעשא , ישת

הבותכה56189. לביילרטש  הדוהי  דוד  ןב  השמ  "זרעגליוו , םילשוריעשת

לובזורפ56190. םיסכררטש  ןויצל  רוא  ללוכ  "היכרבא  םיסכרעשת

היל56191. םיק  ןויצלרטש  רוא  "וללוכ  םיסכרעשת

אעיצמ פ"א56192. אבב  הסיפת -  ןויצלרטש  רוא  ללוכ  "חיכרבא  םיסכרעשת

תיבירה56193. תייעבל  תונורתפ  םיפקשמכ  םימכסהו  םהרבאתורטש  יש  "טירפ , ןגתמרסשת

ןירוריב56194. דודירטש  "וינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

תבשב56195. תוטוידה  ךורבירטש  ןב  ןורהא  "חרביוטש , דווקילעשת

הנאסילא56196. תליהק  לאומשירטש  ןב  עשוהי  ףסוי  "הןילביר , ןג Ramat Ganנשת תמר 

ךונחה56197. דודתטש  םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  "יןוזבוקעי , םילשורישת

םיכרכ56198.  2 ןהכ -  דודיש  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "זןהכ , םילשורינשת

םיכרכ56199.  2 רבל -  לאקזחייש  "וגרבנטור , ביבא Tel Avivטשת לת 

ןמיהל56200. הנוייש  דוד , יבצ -  "זיכאלמ , םילשורילשת

תוליגמ56201. שמחו  םידעומו  םיגחל  םייחיש  ףסוי  ןב  המלש  טנמיד ,)  ) "וימולהי ביבאלשת לת 

עשוהיל56202. אגרשיש  לאקזחי  "אדלפנרע , םילשוריעשת

םירופה56203. ימיל  לארשייש  ןב  עשוהי  "וימלתה , םילשורישת

והיעשיל56204. דודיש  ןב  והיעשי  גרבספלוו ,)  ) "זדעיבא ,טשת ביבא - לת

ארומל56205. רדנסכלאיש  ןב  ביל  קחצי  גרבסורג ,
"ורדנס השרו Warsawלרת

ארומל56206. הנוייש  ןב  "גיתבש  יקינולש Salonikaית



ארומל56207. המלשיש  בקעי  ןב  לאוי  השמ  "בןאמרגאה , בוקרטויפ Piotrkowערת

ארומל56208. םייחיש  "העושעש , ןולוחנשת

ארומל56209. קחצייש  ריאמ  ןב  ףסוי  "גיאתבש , םילשוריסשת

ארומל56210. ןהכהיש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטשח

ארומל56211. בוטיש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "זאפיל  סשת

יללכה56212. ןוקית  ארומל -  ןהכהיש  ףסוי  ןועמש  "עדלפנזיו , םילשורישת

םיארונה56213. םימיה  תוליפת  ירואיב  ארומל -  רכששייש  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"הבד קרבעשת ינב 

ארומל56214. ןביש  החמש  קחצי  םהרבא  ןגובנלנצאק ,
"גהירמש ,לרת אסעדא

תישארב56215. ארומל -  ,יש  ןומר צ' םולש -  ןב  המלש  אקרז ,
קוזרמ ןב  "ץהדוהי  סינותרת

ארומל56216. המלשיש  ןב  יש  "פרזל , "דשת מח

ארומל56217. המלשיש  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

ג56218. ארומל -  והירמשיש  ןב  והיעשי  ןועמש  "אילזרב , קרבפשת ינב 

םיכרכ56219.  2 ארומל -  דודיש  קחצי  ןב  לארשי  "חןמיניירג , קרבעשת ינב 

םיכרכ56220.  2 ארומל -  דודיש  ןב  ףסוי  "והיסאנג , הברטשת ג'

"י56221. שר לש  רמולכ  רואיב  הרומל -  בקעייש  ןועמש  "הטיברש , םילשוריעשת

הרומל56222. סחניפיש  ןב  ןועמש  "הרלכיב , Budapestנרת

תרכזמל56223. ןורכזיש  "חסרטנוק  םילשורימשת

םיכרכ56224.  2 ךלמל -  "הץבוקיש  "דמשת בח רפכ 

םיכרכ56225.  3 ךלמל -  ףסוייש  ןועמש  ןב  ךלמילא  "גרלמ , םילשוריכשת

קידצל56226. ינרותיש  "בץבוק  תגנשת תירק 

םיכרכ56227.  4 הרותל -  ךלמילאיש  ןב  ףסוי  ןועמש  "ארלמ , םילשורינשת

תומלוע56228. ןהכהיש  ףסוי  ןועמש  "הדלפנזיו , םילשוריעשת

בקעי56229. "ח  הידידייש המלש  בקעי  יליושאלוגאג ,
םהרבא ןב  "וםייח  דודשאעשת

ינימשה56230. םויל  "ר  םהרבאיש ןב  לאיחי  ןושמש  "אץיבר , פשת

יטנג56231. םירמאמטוביש  "דתפוסא  םימודאסשת הלעמ 

םיכרכ56232.  12 יבצםילוביש -  ףסוי  ןב  רזעילא  "עןישח , םילשורישת

הילגנאל56233. םידוהיה  יכדרמתביש  "דיקסנליו , ,שת םילשורי

ןורושי56234. לדנעמתביש  םחנמ  ןב  יתבש  "חןייטשנרוב , קרבעשת ינב 

ןויצ56235. לאומשתביש  בקעי  "זיקסנאלאפ , שת

ןויצ56236. יולהתביש  לאקזחי  ןב  לאומש  "אאדנאל , השרו Warsawמרת

ןויצ56237. םשתביש  "זםוליעב  "דסשת מח

ןויצ56238. ןויצתביש  - ןב ןב  היעשי  "גוראב , ביבאצרת לת 

ןויצ56239. הברתביש  ' גמ ןשוש  ןב  ןויצ  ןתנוהי , - "גןהכ הבר Djerbaשת ג'

ןויצ56240. םרמעתביש  ןב  ןויצ  ןב  "אםולב , עשת

הכיא56241. ןויצ -  םולשתביש  "חיסאילא , ביבאעשת לת 

ןויצ56242. בקעיתביש  םהרבא  "סיקצולס , הכרבשת רה 



םיכרכ56243.  2 ןויצ -  ןועמשתביש  ןויצ  "הםינגוב , קרבסשת ינב 

םיכרכ56244.  2 ןויצ -  ןמלסתביש  ןב  ןויצ  ןב  "פיפצומ , םילשורישת

םיכרכ56245.  7 ןויצ -  בודתביש  ףסוי  "דןאבול , םילשוריעשת

םיכרכ56246.  3 ןויצ -  ןויצתביש  "ס,תביש  ,רת אשראוו

םיכרכ56247.  4 םיאיבנב -  חישו  קחציגיש  ןב  המלש  "טץיצנבולוג , םילשוריסשת

ןיאושינב56248. חישו  קחציגיש  ןב  המלש  "זץיצנבולוג , םילשוריסשת

אנשילד56249. םהרבאארגיש  "בסלעזיימ , לואירטנומעשת

בוט56250. קחציךודיש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

.56251( הצבולדיש  ) הליהקהצוואלדיש "דרפס  לשת

הליהקהצבולדיש56252. "דרפס  משת

הכרב56253. לאפרירויש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "דקחצי  יקינולש Salonikaעקת

הרהט56254. הדוהיירויש  "טריסנ , תוביתנעשת

טקל56255. ליוונאזירויש  לאומש  ןב  ןנחלא  השרו Warsawת"ריזנכשא ,

םיכרכ56256.  4 הוצמ -  םהרבאירויש  "הוגיינוסנומ , דולסשת

בוריע56257. דודירויש  בקעי  ןב  יכדרמ  "הןליא , םילשוריעשת

םיכרכ56258.  3 החנמה -  ץמוק  השמירויש  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , קרוי New Yorkשת וינ 

ךוניחחיש56259. יניינעב  "טתרבוח  "דמשת בח רפכ 

ב56260. ינרותחיש -  "גץבוק  תובוחרמשת

תובא56261. לאכימחיש  "גךילרא , ביבאכשת לת 

םיכרכ56262.  2 םהרבא -  זיזעחיש  ןב  םהרבא  "זשמש , דעלאסשת

םיכרכ56263.  12 םהרבא -  היבוטחיש  ןב  םהרבא  "ר , "הירהב קרבסשת ינב 

ןרהא56264. הדוהיחיש  ןרהא  "אגיטרפ , םילשורינשת

והילא56265. והילאחיש  "וןמרכיז , םילשוריעשת

םיכרכ56266.  7 והילא -  לאקזחיחיש  ןב  והילא  ןרהא  "דםלהליו , םילשורישח

םיכרכ56267.  2 והילא -  יכדרמחיש  ןב  והילא  "הןיטשדלוג , םילשוריעשת

רזעילא56268. םהרבאחיש  ןב  רזעילא  "טרעיורב , קרבנשת ינב 

םיכרכ56269.  2 רזעילא -  לאומשחיש  ןב  רזעילא  "ו,ןינור , ,סרת אנליוו

שדחה56270. רזעילא  ילאפמאימחיש  םייח  רזעילא  "דץיבוניבר , ןילקורבסשת

.56271< השדח הרודהמ   > שדחה רזעילא  ילאפמאימחיש  םייח  רזעילא  "דץיבוניבר , ןילקורבעשת

הנומא56272. ריאמחיש  ןימינב  ןב  יבצ  רזעלא  "האבאל , הילצרהנשת

םירפא56273. םירפאחיש  ןב  קחצי  "אץיבוביל , קרבנשת ינב 

שא56274. המלשחיש  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ56275.  3 ךיקוחב -  ןועמשחיש  "טיקסרימודנס , קרבסשת ינב 

ליח56276. ינב  "דץבוקחיש  "דסשת מח

םיכרכ56277.  2 הדשב -  דודחיש  לאומש  ןב  לארשי  ץיבושבומ ,
"איולה םילשוריעשת

םירופ56278. םימשב -  יכדרמחיש  ןב  ףסוי  לאפר  "חןמנזור , סשת

םיכרכ56279.  2 רבד -  דודחיש  "זללה , "דעשת מח



דוד56280. באזחיש  קחצי  ןב  דוד  םייח  "דרצנימ , קרבסשת ינב 

דוד56281. ףסויחיש  ןב  דוד  רזעילא  "טאריפש , קרבמשת ינב 

דוד56282. דודחיש  םייח  ןב  ךלמילא  רזעלא  ןרטש ,
"חרכששי ןודנולסשת

םיכרכ56283.  2 דוד -  םייחחיש  המלש  ןב  בד  דוד  "ואריפש , קרבעשת ינב 

םיכרכ56284.  2 דוד -  ףסויחיש  ןב  דוד  "גיאבג , םילשוריעשת

םירואה56285. םייחחיש  לארשי  ןב  יבצ  לאירוא  גרובצק ,
"חןהכה םילשוריסשת

הכלהה56286. ילתפנחיש  ןב  יכדרמ  "זןיבור , תיליעעשת רתיב 

םייחה56287. לארשיחיש  ןב  םייח  "אעדקא , תובוחרסשת

דוחיה56288. והילאחיש  לאומש  ןב  קחצי  "ברטכש , םיסכרפשת

ףסוי56289. לעיו  ןהכה , )חיש  ךרוע  ) םהרבא ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

םיכרכ56290.  3 יולה -  יבצחיש  לאומש  ןב  היעשי  "זןיבור , םילשוריעשת

םיכרכ56291.  3 הכלה -  לאירבגחיש  ןב  רזעילא  "דדלפנרטש , םילשורינשת

ךוניח56292. תחנמ  החנמה -  ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "ובקעי  קרבעשת ינב 

המחנה56293. ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי קרבבקעי  ינב 

תוכוסה56294. ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי קרבבקעי  ינב 

םויסה56295. חיש 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

ןב השמ  ןיניד , לארשי -  בקעי 
םהרבא

"ב תיליעפשת ןיעידומ 

חספה56296. ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "גבקעי  קרבעשת ינב 

הדשה56297. יולהחיש  ריאמ  ןב  "זרזעילא  בולקש Shklovמקת

הדשה56298. לדנהחיש  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "גרמורפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

הדשה56299. )חיש  יבצ שיא   ) לאומש ןב  רזעילא 
ןילבולת"ההטפאמ

הדשה56300. אדרויפמחיש  קחצי  ןב  ביל  "זהדוהי  טריפ Fuerthצת

הדשה56301. םהרבאחיש  ןב  םייח  רזעילא  "דשטייד , שקפ Paksערת

ב56302. תשדוחמ - > הרודהמ   > הדשה לדנהחיש  ךונח  ןב  יבצ  הירא  "טרמורפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56303.  5 הדשה -  יולהחיש  ןועמש  ןב  קיזייא  קחצי  "אגרפ , םילשוריכשת

םיכרכ56304.  2 הדשה -  ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "זבקעי  קרבלשת ינב 

םיכרכ56305.  3 םירישה -  ריש  לע  הרישה  רזעילאחיש  דוד , "וןב  םילשורינשת

הטימשה56306. חיש 
ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,

םהרבא ןמניטש , לארשי -  בקעי 
והיעשי

"ה קרבעשת ינב 

הרותה56307. יכדרמחיש  ןורי  "איאכז , קרבעשת ינב 

םיכרכ56308.  3 הרותה -  יקסביינקחיש  "ח  רגה "זתובושת  קרבסשת ינב 

םיכרכ56309.  5 דומלתה -  ףסויחיש  "סקש , קרבשת ינב 

םינקז56310. תחפשממחיש  הרות  ישודיח  ףסוא 
"גץראווש םילשוריסשת



םייח56311. םייחחיש  לארשי  "טרגארפ , סשת

םייח56312. םייחחיש  דןילמ , '' מח

םיכרכ56313.  3 םייח -  ירואחיש  ןב  םייח  רזעילא  "ורדיינש , "דסשת מח

םיכרכ56314.  2 םייח -  ריאמחיש  דרומ , והילא -  ןב  םייח  "גףסוי  עשת

ליח56315. עשוהיחיש  ןבואר  ןב  לאומש  ףסוי  "חןהכ , קרבנשת ינב 

םיכרכ56316.  9 המכח -  בודחיש  םייח  ןב  רזעילא  "זטור , קרבנשת ינב 

ןח56317. ןבחיש  ןב  ביל  הדוהי  המלש  ןאטיוועל ,
יולה בקעי  "דןויצ  ביבא Tel Avivכשת לת 

םירופו56318. הכונח  ןבחיש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי קרבבקעי  ינב 

יקרוו56319. בונישמא -  םידיסח -  בונישמאחיש  קחצי  ערז  "זדוגיא  עשת

הרהט56320. והילאחיש  לאומש  ןב  קחצי  "פרטכש , םיסכרשת

הרהט56321. ףסויחיש  "דורנלב , אביקעשח רוא 

.56322< הכונח  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "גטרופפר , םילשוריעשת

םיכרכ56323.  47 הדוהי -  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "חטרופפר , םילשוריעשת

.56324< לולא  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "טטרופפר , םילשוריעשת

.56325< תוכוס  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "טטרופפר , םילשוריעשת

.56326< םירופ  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "טטרופפר , םילשוריעשת

.56327< חספ  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "חטרופפר , םילשוריעשת

.56328< תועובש  > םידעומ הדוהי  ןהכהחיש  קחצי  ןב  הירא  הדוהי  "טטרופפר , םילשוריעשת

עשוהי56329. אגרשחיש  והיקזח  ןב  עשוהי  "דרגרבסניג , שח

םוי56330. ןהכהחיש  ףסוי  טור , םחנמ -  "זןייטש  קרבסשת ינב 

םיכרכ56331.  3 בוט -  םוי  אפילחיש  בוט  םוי  רזעילא  "גרגניזלש , עשת

הליפת56332. ירואיב  ףסוי -  לאומשחיש  ןב  ףסוי  "בדראבסיוו , דווקילפשת

םיכרכ56333.  8 ףסוי -  ןהכהחיש  קיזייא  קחצי  ןב  ףסוי  "אטור , קרבסשת ינב 

םיכרכ56334.  4 ףסוי -  ןושמשחיש  ןב  לדנוז  ףסוי  "אלגופ , םיסכרעשת

םיכרכ56335.  4 ףסוי -  ףסויחיש  "וורנלב , אביקעעשת רוא 

וננוחי56336. יכדרמחיש  דוד  ןב  ןנחוי  "זיקסרבט , םילשוריסשת

בקעי56337. םהרבאחיש  ןב  בקעי  "ביליוושאלוגאג , דודשאעשת

בקעי56338. בקעיחיש  - סדע , "א םילשוריפשת

םיכרכ56339.  2 בקעי -  םייחחיש  ףסוי  ןב  בוד  בקעי  "טיולב , םיקפואסשת

םיכרכ56340.  7 בקעי -  לואשחיש  בקעי  "טןיצק , וקיסקמסשת

םיכרכ56341.  2 בקעי -  יתבשחיש  ןב  בקעי  "אץיבקרמ , הוקתסשת חתפ 

םיכרכ56342.  2 בקעי -  ןהכהחיש  ןנחלא  ןב  לאילמג  "פץיבוניבר , קרבשת ינב 

ףסוי56343. בקעי  םייחחיש  לארשי  ןב  ףסוי  בקעי  "דסיוו , קרבעשת ינב 

קחצי56344. שריהחיש  יבצ  ןב  קחצי  "סתויח , הזרוגדופ Podgorzeרת

קחצי56345. ןרהאחיש  ןב  קחצי  "וןאמטלאוו , קרוי New Yorkפרת וינ 

קחצי56346. ןתנוהיחיש  דוד  ןב  בוד  קחצי  "חגרבנירג , השרו Warsawפרת

קחצי56347. ףסויחיש  ןב  "אקחצי  טריפ Fuerthמקת

קחצי56348. םהרבאחיש  ןב  קחצי  "התויח , בובלסרת  Lvov



קחצי56349. ןהכהחיש  לדנה  ןנחלא  קחצי  "הןיקטולפ , הנליו Vilnaסרת

קחצי56350. )חיש  ךרוע הדוהי ( "מביבש , שת

קחצי56351. םייחחיש  ןב  קחצי  "בםאטשרבלאה , בובל Lvovמרת

קחצי56352. םייחחיש  ןב  הדוהי  קחצי  סקלמש ,
הקלמש ' לאומש  "ט בובל Lvovכרת

קחצי56353. ריאמחיש  השמ  ןב  קחצי  םהרבא  דניקטוג ,
"ביולה בוקרטויפ Piotrkowצרת

לילכ56354. השמ -  תראפת  הבברמ - לוגד  קחצי -  חיש 
תראפת

הדוהי ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
"דביל םילשורינרת

קחצי56355. ןיטאיסוהמחיש  בקעי  ןב  קחצי  "זןמדירפ , םילשורינשת

קחצי56356. השמחיש  ןב  קחצי  ירכז , "דןב  םילשוריסשת

קחצי56357. קחציחיש  "אחילמלא , משת

קחצי56358. בקעיחיש  ןב  קחצי  םייח  ןאמדנאג ,
"ארזעילא ,נרת בוקרטעיפ

קחצי56359. בקעיחיש  ןב  קיזיא  קחצי  םייח  ןאמטסוי ,
"חהירא השרו Warsawפרת

.56360< השדח הרודהמ   > קחצי םהרבאחיש  ןב  קחצי  "ותויח , הפיחעשת

קחצי56361. לארשיחיש  םייח  בקעי  ןב  קחצי  הייפלא ,
"גלאפר םילשוריפרת

קחצי56362. בודחיש  םייח  ןב  קחצי  ףסוי  "דץיבוניבר , םילשוריישת

.56363< השדח הרודהמ   > קחצי אנזופמחיש  יולה  לאומש  ןב  "הקחצי  ןילקורבנשת

תומבי56364. קחצי -  קחציחיש  חיש  "זללוכ  קרבעשת ינב 

קחצי56365. םשחיש  דםוליעב  '' מח

.56366< םולש תבהא  תרודהמ   > קחצי .ןאמילסחיש  ןב  והילא  "אינמ , םילשוריפשת

םיכרכ56367.  2 קחצי -  .ןאמילסחיש  ןב  והילא  "דינמ , ןגשח תמר 

םיכרכ56368.  3 קחצי -  בקעיחיש  ןב  ףסוי  קחצי  סיאו , - - סינונ "ו כקת
"ט ונרוויל Livornoמקת

םיכרכ56369.  5 קחצי -  םירפאחיש  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"זםוחנ םילשוריסשת

םיכרכ56370.  2 קחצי -  קחציחיש  "גדאדח , םילשוריסשת

םיכרכ56371.  4 קחצי -  והילאחיש  לאומש  ןב  קחצי  "חרטכש , םיסכרסשת

םיכרכ56372.  4 קחצי -  לואשחיש  ןב  קחצי  "הסירכוב , םילשורילשת

םיכרכ56373.  2 קחצי -  אנזופמחיש  יולה  לאומש  ןב  "ח,קחצי  פש ], גארפ

םיכרכ56374.  2 קחצי -  קחציחיש  "הסייוו , םילשורינשת

םיכרכ56375.  2 קחצי -  בקעיחיש  ןב  קיזיא  קחצי  "טרבח , ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ56376.  4 השדח - > הרודהמ   > קחצי בקעיחיש  ןב  קיזיא  קחצי  "ברבח , םילשוריפשת

םיכרכ56377.  2 קחצי -  יכדרמחיש  םהרבא  ןב  קחצי  "ץ,הנרוו , רת סיאול[ .טס 

םיכרכ56378.  7 קחצי -  דודחיש  ןב  קחצי  "הירצב , םילשוריעשת

םיכרכ56379.  2 קחצי -  רבחיש  רכששי  והיעשי  ןב  קחצי  "חסייוו , םילשוריעשת

תוכמ56380. תסנכ - > ןוכמ   > קחצי םהרבאחיש  ןב  קחצי  - תויח , "ד םילשורישח

"ר56381. שואב קחצי  קחציחיש  רזעילא  "דרלימ , ןולקשאלשת

םיכרכ56382.  7 רזעילא -  טוקליו  קחצי  רזעילאחיש  קחצי  , "גבאקאי םילשוריסשת



ץעוי56383. אלפ  קחצי  קחציחיש  ןב  רזעילא  "דופאפ , "דשח מח

םיכרכ56384.  2 לארשי -  רזעילאחיש  לארשי  "חקירנק , םילשוריסשת

םיכרכ56385.  2 לארשי -  עשילאחיש  ןב  לארשי  םיסנ  ינמחנ ,
"אףולכמ שמשפשת תיב 

םיכרכ56386.  3 ןהכ -  רזעילאחיש  "גןהכ , קרבלשת ינב 

.563879 םירשימ -  "זץבוקחיש  משת

םיכרכ56388.  5 םחנמ -  םחנמחיש  ןב  בקעי  "זלאיזוע , קרבסשת ינב 

םימחנמ56389. קודצחיש  ןב  יכדרמ  "וירהצי , םילשורינשת

יכדרמ56390. לאומשחיש  ןב  רזעילא  יכדרמ  "חןאמסייוו , רפססשת תירק 

בקעי56391. לוק  יכדרמ -  - חיש  יבצ ןב  לפוק  בקעי  תילגרמ ,
באז הדוהי  ןב  סחנפ  הירומ , "וןמרכוה -  קרבנשת ינב 

םיכרכ56392.  3 יכדרמ -  חספחיש  ןב  יכדרמ  "הסיקוק , םילשוריעשת

השמ56393. רזעילאחיש  השמ  "דסוארק , םילשורילשת

השמ56394. השמחיש  "דץיוואוויפ , מח

תוכוס56395. השמ -  השמחיש  בקעי  "ביוועל , "דפשת מח

םיכרכ56396.  2 טפשמ -  ףסויחיש  החמש  ןב  בקעי  טרבצרוש ,
"גןהכה קרבסשת ינב 

םוחנ56397. רמתיאחיש  ןב  רזעילא  םוחנ  "חץיבוניבר , םילשוריסשת

םילחנ56398. אלאיבחיש  "טתודסומ  םילחנעשת

רפוס56399. קחציחיש  ףסוי  ןב  םייח  "דבקעי  השרו Warsawכרת

םיכרכ56400.  5 םינופס -  ןבוארחיש  ןב  רזעילא  אנהכ ,

םיכרכ56401.  8 רואינש > - יבר  ישודיח   > ברע ןרהאחיש  ןב  רואינש  םייח  ףסוי  "זרלטוק , דווקילעשת

םיכרכ56402.  3 וניפ -  םייחחיש  ןב  הדוהי  "איבערש , קרבסשת ינב 

תישארב56403. ךידקפ -  בקעיחיש  לואש  ןב  והיעשי  - גרבלקסאח , "ץ רת
"ז ,צרת יירוגליב

ךידוקפ56404. רימחיש  "אתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ56405.  2 יבצ -  הדוהיחיש  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  רברפ ,
"הביל ןודנול Londonמשת

םיקידצ56406. לאומשחיש  ןב  דוד  "דימחלה , "דשח מח

אלולהד56407. אמוי  םיקידצ -  השמחיש  ייחב  "טןוכמ  סשת

םיכרכ56408.  11 םיקידצ -  יולהחיש  ףסוי  םייח  ןמדירפ ,

ןויצ56409. םולשחיש  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "דרפוס , םילשוריעשת

בר56410. םהרבאחיש  "האעשתןמרקוצ , ארה רפכ 

םיכרכ56411.  2 לואש -  ןימינבחיש  ןב  לואש  "בילארשי , םילשוריעשת

םיבש56412. השמחיש  "זקלירג , םילשורינשת

םיכרכ56413.  2 הדש -  ןויצחיש  ןב  ןב  ישיבא  "ארעלג , תיליעסשת ןיעידומ 

ךדש56414. םולשחיש  לאפר  ןב  דוד  לאומש  קנומ ,
ןהכה "חלואש  םילשורינשת

ןחלוש56415. הירכזחיש  באז  "דראיורב , םילשורינשת

םיכרכ56416.  4 םינשוש -  םינשושחיש  רתכ  "בתבישי  םילשורינשת

םישיש56417. םחוריחיש  ןב  םולש  רזעילא  יולטור ,
"חןהכה םילשוריסשת



םולש56418. ןהכהחיש  םולש  רזעילא  "ויולטור , םילשוריסשת

םירופ56419. םולש -  רזעילאחיש  םולש  "חרניורב , "דעשת מח

המלש56420. ןימינבחיש  םהרבא  ןב  המלש  "זרגולק , הבלסיטרבערת  Bratislava

המלש56421. לאומשחיש  ןב  ריאמ  המלש  "דונאדילוט , םילשוריעשת

"ס56422. שה לע  המלש -  ףסויחיש  והירמש  ןב  המלש  יקסביינק ,
"דםייח קרבעשת ינב 

המלש56423. המלשחיש  "גםאטשרבלה , עשת

רוביצ56424. חילש  יניד  לאומש -  םהרבאחיש  ןב  לאומש  "גונאדילוט , ןויצלסשת ןושאר 

םיכרכ56425.  2 לאומש -  ללהחיש  ןב  לאומש  "וגרבנטור , םילשוריסשת

תועומש56426. ללהחיש  ןב  לאומש  "גגרבנטור , םילשוריעשת

ינש56427. םוחנחיש  ןב  םיסינ  ףסוי  והירמש  ץילרק ,
השמ הוואלח , "וריאמ -  קרבעשת ינב 

וניתותפש56428. עשוהיחיש  ןב  רזעילא  השמ  לגופטכו ,
"אלאלצב תיליעסשת רתיב 

שדוק56429. יפרש  םיקידצחיש  ילהאב  "חןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ56430.  8 שדוק -  יפרש  עשוהיחיש  ןב  שידק  םיק  ץעוי  ץוקאר ,
לישה

 - "ג פרת
"א השרו Warsawצרת

םיכרכ56431.  5 בלסרב > -  > שדוק יפרש  החמשחיש  ןמחנ  םהרבא  "דרלדנהצייו , םילשורינשת

םיכרכ56432.  2 הרות -  ןילוטסחיש  ןילרק  "ןללוכ  קרבשת ינב 

םיכרכ56433.  2 םימת -  - ץבוקחיש  "ז נשת
"ס הינתנשת

הליפת56434. הדוהיחיש  "טרנזשט , םילשוריעשת

הלפת56435. "טץבוקחיש  םילשורינשת

הלפת56436. לארשיחיש  םהרבא  "דןהכ , "דשח מח

"א56437. סקת תנש  ןיבו  "ס  קת תנש  ןיב  הנויהחיש  ןב  ךורב  "סשלטיי , גרפ Pragueקת

האנ56438. בקעיהחיש  דוד  "דדלפנרטש , םילשוריעשת

"ר56439. ומדא לש כ"ק  בודהחיש  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"צרב רת

המימת56440. ןועמשהחיש  "גםייהקאז , סרת

ויתואלפנ56441. לכב  ביילוחיש  הירא  לארשי  "גרפואל , "דעשת בח רפכ 

ויתואלפנ56442. לכב  םולשוחיש  "טהנחוא , עשת

םיטויפהו56443. ר"ה  ימאל -  ריאמוחיש  ישקב , והילא -  ןורוד , "זישקב  םילשוריעשת

תועובש56444. ןהכהתוחיש -  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "זקוק , הירבטסשת

רזעילאתוחיש56445. "גרנילא , םילשורימשת

םיכרכ56446.  2 ךוניחו -  תיב  םולש  אשונב  דודתוחיש  יול ,

םיכרכ56447.  2 ךוניח -  יאשונב  דודתוחיש  יול ,

המחלמ56448. תעב  יבצתוחיש  ואט , ףסוי -  "דןיקייח , "דשח מח

םיכרכ56449.  6 טפולק -  "ח  רגה לאויתוחיש  ןב  םייח  "דטפולק , "דשח מח

םיכרכ56450.  11 הדווערב -  "ש  רגה רמותתוחיש  קזיא , המלש -  הדווערב ,
( ךרוע "ו( קרבעשת ינב 

"ל56451. צז הדווערב  "ש  רגה םשתוחיש  "גםוליעב  "דעשת מח



ב56452. רלסד -  "א  ארגה רזעילאתוחיש  והילא  "דרלסד , קרבישת ינב 

תולודג56453. תובישיל  הכרדה  םחנמתוחיש  "אגנל , קרבפשת ינב 

"כ56454. הויו "ה  רל הנכה  רעבודתוחיש  ףסוי  ןב  קחצי  קי , ' צייבולוס
"חיולה םילשוריעשת

חיגשמה56455. םחנמתוחיש  "וגנל , קרבסשת ינב 

הקדובלסמ56456. אבסה  השמתוחיש  ןב  יבצ  ןתנ  "ולקניפ , ביבא Tel Avivטשת לת 

לאיתוקי56457. ברה  תרודהמ   > הקדובלסמ אבסה  תוחיש 
םיכרכ  2 השמןהכ > - ןב  יבצ  ןתנ  "עלקניפ , םילשורישת

"ן56458. רה ץריהתוחיש  ילתפנ  ןב  ןתנ  "הץראהנרטש , םילשורינשת

.56459< דקונמה  > "ן רה ץריהתוחיש  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , םילשורישח

"ה56460. יארה היחתפתוחיש  ןב  יבצ  השמ  "טהירנ , ביבאלשת לת 

"ה56461. יארה ,תוחיש  קוק היחתפ -  ןב  יבצ  השמ  הירנ ,
ןמלז המלש  ןב  קחצי  "הםהרבא  םילשוריעשת

קוק56462. בד  ברה  ןהכהתוחיש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "הקוק , הירבטסשת

ומלועו56463. םדאה  ןהכ -  רימז  ברה  רימזתוחיש  "גןהכ , םילשוריעשת

ללכ56464.  16 הנשי -> הרדס   > הדוהי יבצ  ברה  תוחיש 
( תישארב  ) א לארשי - 

קחצי םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"דןהכה םילשורישח

םיכרכ56465.  24 הדוהי -  יבצ  ברה  קחציתוחיש  םהרבא  ןב  הדוהי  יבצ  קוק 
"גןהכה םילשורינשת

םיכרכ56466.  4 םידליל -  יברה  קחציתוחיש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ56467.  2 םעל -  יברה  השמתוחיש  "חיקסבונירמ , "דעשת מח

םיכרכ56468.  6 עובשה -  "דתוחיש  בח יעובש  - ןוילג  "ז משת
"ח "דמשת בח רפכ 

תוכז56469. ףכל  ןויד  תוקזחתה -  ריאמתוחיש  יבצ  "וגרברבליז , םילשוריסשת

םיארונ56470. םימי  תוררועתה -  ןהכהתוחיש  יול  ןב  לאילמג  "הץיבוניבר , םילשוריסשת

תוררועתהו56471. היעשיתוחיש  ןב  לאומש  "דץיברוה , םילשורילשת

םיכרכ56472.  2 שדוק -  ירמאמו  ריאמתוחיש  םייח  ןב  עשוהי  השמ  "זרגה , קרבנשת ינב 

םירמאמו56473. רזעילאתוחיש  והילא  "דרלסד , קרבישת ינב 

םיכרכ56474.  2 םירמאמו -  השמתוחיש  ןב  בקעי  "גללה , םילשוריעשת

תונורכז56475. יקרפו  ריאמתוחיש  לאקזחי  ןב  בקעי  "וןמרב , םילשורילשת

םיכרכ56476.  6 חיגשמה -  ירועישו  בדתוחיש  הדוהי  ןב  ףסוי  ןמחנ  "דםלהליו , קרבסשת ינב 

םדק56477. ינמ  תועומשו  ןאמסוזתוחיש  ןב  באז  "זץבעי , ,פרת ןודנול

ןיביבח56478. ןוראתוחיש  ןב  רביל  רזעילא  ףסוי  ןטק ,
"זהירא עשת

"ו56479. צרת זומת  י"ג  הלואגה י"ב -  גח  בודתוחיש  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ורב עשת

שדחה56480. לש ת"ח  ןילוח  ריאמתוחיש  באז  ןב  יבצ  "זץיבוקשומ , הטיגרמ Marghitaשת

ירשת56481.  - לולא קוזיח -  הדוהיתוחיש  ןב  השמ  "זהקדצ , םילשוריעשת

םיכרכ56482.  5 קוזיח -  דודתוחיש  ןב  ןרוא  "עתירזנ , עבששת ראב 

קודרהבונ56483. שדוח  שאר  ברע  קוזיח  רסומתוחיש  "עתוחיש  םילשורישת

םייח56484. ףסויתוחיש  ןב  ןמלז  המלש  ןייטשטיירב ,
"דארזע בוקרטויפ Piotrkowערת



םייח56485. םייחתוחיש  ןתנ  "זדלפניא , קרבסשת ינב 

םיכרכ56486.  4 רסומו -  המכח  דודתוחיש  "חסאלגנארק , םילשורינשת

םימכח56487. םיקידצתוחיש  "וירופיס  פרת

םיכרכ56488.  2 םימכח -  השמתוחיש  ןב  ןבואר  "חתוילגרמ , ביבא Tel Avivצרת לת 

םירקי56489. בילתוחיש  היבוט  ןב  באז  ךלמילא  "ןרטש , הרמ Satu Mareצרת וטס 

יול56490. ,תוחיש  ץיווקסא יולה -  קחצי  בקעי  ןמרדור ,
קחצי ןועמש  ןב  ןבואר  "עםהרבא  "דשת מח

רתסא56491. תליגמו  םירופה  ימיל  לאתוחיש  תיב  "בתבישי  לאפשת תיב 

םיארונה56492. םימיל  השמתוחיש  "דרכיילב , עבראשח תירק 

םיכרכ56493.  2 הרדס ב > -  > רעונל רעונלתוחיש  "סןוחרי  "דשת בח רפכ 

םיכרכ56494.  9 רעונל -  - ןוחריתוחיש  "ז ישת
"ט "דישת בח רפכ 

םיכרכ56495.  5 רפסל -  יולהתוחיש  לאקזחי  רדגיבא  "טלצנבנ , משת

םיכרכ56496.  2 רפסל -  קחציתוחיש  "עיולה , ןורמוששת ינרק 

"צ56497. יולרהמ קחציתוחיש  יול  "דרדנב , םילשוריעשת

םיכרכ56498.  15 "ש -  ארהומ המלשתוחיש  רזעילא  "אקיש , םילשורינשת

רסומ56499. ריאמתוחיש  ןתנ  "טלעגיופטכוו , דווקיללשת

רסומ56500. ץריהתוחיש  ילתפנ  םייח  "היקסנבילז , "דנשת מח

םיכרכ56501.  2 רסומ -  לכימתוחיש  "אםיובנריב , נשת

הנובתו56502. תעד  רסומ  והילאתוחיש  ןב  ןושמש  "ארקלונמב , דודשאסשת

.565032 םידסוימ -  "מ  וקל "ק  הסה לע  םירמאמו  רסומ  תוחיש 
הדוהיםיכרכ "זדלפניש , הדענשת תעבג 

"מ56504. וקל לע  רסומ  הדוהיתוחיש  "ודלפניש , "דסשת מח

םיכרכ56505.  4 הכלמ -  הולמ  םרמעתוחיש  ןב  ןתנ  "ורנטעטשעג , קרבסשת ינב 

םדק56506. ינמ  ןאמסוזתוחיש  ןב  באז  "ז,ץבעי , ,מרת אשראוו

יכדרמ56507. יכדרמתוחיש  "טגרבניו , דווקילסשת

הבישיה56508. שאר  ןרמ  םולשתוחיש  ןב  דוד  עשוהי  "חיקסרבופ , קרב Bene Berakמשת ינב 

ב56509. קודרהבונ -  קודרהבונתוחיש  "אתוחיש  םילשוריעשת

יול56510. תדובע  בילתוחיש  הדוהי  ןב  קחצי  בקעי  ןאמרדור ,
"חיולה רומיטלובעשת

לארשי56511. תודחא  לע  יולהתוחיש  ףסוי  ןב  ןוצר  "דיסורע , ונואנשת תירק 

םירצמ56512. תאיציו  חספ  לע  היבוטתוחיש  "דקיבונ , "דשח מח

ג56513. רניבא -  המלש  ברה  םע  השמתוחיש  "חיאדסח  םילשורינשת

םיכרכ56514.  3 רניבא -  המלש  ברה  םע  המלשתוחיש  רניבא  השמ -  "ויאדסח  םילשורינשת

שדוק56515. בקעיתוחיש  לאומש  ןב  ןרהא  "סהטאר , םילשורישת

םיכרכ56516.  53 שדוק -  קחציתוחיש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , משת

ץינזיו56517. ןורכז -  יקרפו  שדוק  ץינזיותוחיש  קה ' הבישיה  ימי  "חירבד  םילשוריסשת

"ץ56518. יירהומ "ר  ומדא "ק  כמ שדוק  בודתוחיש  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ארב משת

"ם56519. אר לארשיתוחיש  ןב  רטלא  בוד  באז  ריאמ ,
"כיולה ביבא Tel Avivשת לת 



בקעי56520. יבר  ןמחנתוחיש  ןב  בקעי  "דץירטסיב , "דשח מח

םיכרכ56521.  2 יבצ -  ןתנ  יבר  ריאמתוחיש  והילא  ןב  יבצ  ןתנ  "חלקניפ , םילשוריעשת

ןבואר56522. יבר  ןבוארתוחיש  לאפר  "זיקסבוזורג , יסרסשת וינ ג'

םיכרכ56523.  8 "ל -  צז סוקניפ  דוד  ןושמש  יבר  םהרבאתוחיש  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "גסוקניפ , םילשוריסשת

"ם56524. יבבוש לכימתוחיש  "דרבליז , םילשורעשת

םיכרכ56525.  3 םימכח -  ידימלת  בילתוחיש  דוד  ןב  לאומש  - רמווש , "א ישת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ56526.  3 ךילע -  רזעילאיחיש  "פרלזייג , "דשת מח

תובא56527. לאומשתחיש  קחצי  "וץרווש , קרב Bene Berakעשת ינב 

תושמשה56528. ןיב  הדוהיתחיש  יבצ  ןב  בקעי  "זןייטשלדא , קרבעשת ינב 

םילקד56529. עשוהיתחיש  והילא  "דהידבוע , םילשורימשת

םיכרכ56530.  4 םילקד -  לקדתחיש  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םויה56531. קחציתחיש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ56532.  2 שפנה -  םהרבאתחיש  לאיחי  ןב  והימרי  "זרבליז , םילשוריעשת

לובי56533. אל  והלעו  רפוסה -  לאיחיתחיש  דוד  "דרקינפייל , םילשוריעשת

ןילוח56534. אווארמתחיש  שריה  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ 
"טהקסור רדואדלקת טרופקנרפ 

Frank

ןילוח56535. יתמאתחיש  דוד , "הןב  םילשוריעשת

לש ת"ח56536. ןילוח  ןויצתחיש  - ןב ןב  יבצ  "חזלש , ןילבול Lublinפרת

שדחה56537. לש ת"ח  ןילוח  יולהתחיש  הנוי  ןב  םהרבא  "טאגניטיא , סרת

םימכח56538. ידימלת  לש  ןילוח  דודתחיש  "זסאלגנארק , םילשורילשת

קחצי56539. ןהכהתחיש  קחצי  "ויקסנוד , הדנקעשת

םיכרכ56540.  3 קחצי -  דודתחיש  ןב  קחצי  "פירצב , םילשורישת

תודליו56541. םידליל  ץיוואבוילמ  יברה  קחציתחיש כ"ק  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , תפצלשת

תרשה56542. יכאלמ  ןהכהתחיש  בקעי  ןב  קודצ  "זץיבוניבר , ןילבול Lublinפרת

.56543< הכרב רה  תרודהמ   > תרשה יכאלמ  ןהכהתחיש  בקעי  ןב  קודצ  "סץיבוניבר , הכרבשת רה 

חספ56544. הפ -  יכדרמתחיש  ןב  ףסוי  לאפר  "חןמנזור , סשת

םיכרכ56545.  3 יבצ -  ןהכהתחיש  קחצי  ןב  יבצ  קרבזעשתאנהכ , ינב 

"ח56546. אדה יבתוכל  שדוק  קחציתחיש  םהרבא  ןב  דוד  "פןהאק , םילשורישת

לאומש56547. ףסויתחיש  ןב  לאומש  ןיסחל , "גןב  םילשורימשת

םיכרכ56548.  2 תובא -  ידבע  לש  ןנחלאןתחיש  "וןירפלייה , םילשוריסשת

אמוי56549. די -  בתכ  המלשהטיש  ןב  םהרבא  אסומ , - "טןבא םילשוריעשת

ןישודיק56550. ימל -  עדונ  אל  )הטיש  רידהמ  ) שירעב בד  "אהקטפה , קרבנשת ינב 

"ש>56551. קז ברה  תרודהמ   > ןישודיק ימל  עדונ  אל  הטיש 
: תורעה םע  ימל  עדונ  אל  הטיש 
יכדרמ ןב  ליבייפ  ריאמ  ןסינ  "ש , קז

ביל הדוהי 
"ד םילשורימשת

ןישודיק56552. ימל -  עדונ  אל  )הטיש  רידהמ  ) לאירבג "ארענניצ , נשת

ץרפ56553. וניבר  תופסות  תינעת -  תורורצה -  לעבל  הטיש 
תוכרב

 - הלידוטמ דוד , ןב  לאומש  ןב  םייח 
ליברוקמ והילא  ןב  "דץרפ  ביבאשח לת 

ריזנ56554. ארוויא -  ימכחל  "מהטיש  "דשח לשת

הליגמ56555. תכסמל  דרפסוהטיש  הילטיא  סנאבורפ , "טימכחמ  םילשורינשת



"ן56556. רל ר"ן)הטיש   ) ידנוריג ןבואר  ןב  "וםיסנ  םילשוריכשת

תותירכ56557. תורעה - > םע   > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "זיזנכשא , נשת

ךוניח56558. תחנמ  תצבוקמ -  שריההטיש  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "נקינלור , םילשורישת

םיקרפ ז-י56559. ב"ק  די > בתכ   > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  דייזנכשא , דיבתכ  בתכ 

הציב56560. תצבוקמ -  סחוימהטיש  .םהרבא  ןב  לאלצב  יזנכשא ,
"אול ןפוא Ofenפקת

.56561( ןיקילדמ המב   ) תבש תצבוקמ -  בדהטיש  היננח  "דןהאק , םילשורילשת

.56562< םירואיבו םינויצ   > הציב תצבוקמ  סחוימהטיש  .םהרבא  ןב  לאלצב  יזנכשא ,
השמ ןרטש , "דול -  ישת

םיכרכ56563.  15 תצבוקמ -  םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "טיזנכשא , םילשוריעשת

םיכרכ56564.  6 שדחה > -  > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ56565.  2 םולש > - תבהא   > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "גיזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ56566.  11 "ק > - הומ  > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "ויזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ56567.  4 קפוא > - תרודהמ   > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "טיזנכשא , םילשוריסשת

םיכרכ56568.  12 ברימ > - ןוכמ   > תצבוקמ םהרבאהטיש  ןב  לאלצב  "דיזנכשא , םילשורישח

םיכרכ56569.  3 תצבוקמ -  )הטיש  ךרוע  ) םולש "ביבוקלא , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ56570.  2 תצבוקמ -  לארשיהטיש  ץשולס , םולש -  יבוקלא ,
( םיכרוע  ) "בםייח תיליעסשת ןיעידומ 

תוכרב56571. שדחה -  תצבוקמ  ןתנויהטיש  "וףייטש , כשת

םיכרכ56572.  2 שדחה -  תצבוקמ  עשוהיהטיש  םהרבא  ןב  ךורב  ןימינב  הטוג ,
לשה

 - "ע רת
"ו קרוי New Yorkפרת וינ 

ארתב56573. אבב  רנה -  תצבוקמ  הדוהיהטיש  ןב  הירכז  "חיתאמגא , םילשורימשת

םיכרכ56574.  3 םיחספל -  תצבוקמ  קחציהטיש  ןושרג  ןב  הדוהי  "וינושרג , כשת

םיכרכ56575.  3 ימלשורי -  דומלת  לכ  לע  תצבוקמ  ,הטיש  ןינייש םוחנ -  ןב  ןועמש  ןינייש ,
םוחנ ןב  "הםהרבא  קרבסשת ינב 

אמק56576. אבב  ימלשורי -  דומלת  לע  תצבוקמ  ןועמשהטיש  ןינייש , םהרבא -  "אןינייש , "דעשת מח

רנה56577. רפס  ןומדק -  תצבוקמ  הדוהיהטיש  ןב  הירכז  "עיתאמגא , םילשורישת

.56578
9 ןליא > - ברה  תרודהמ   > םישדק תצבוקמ  הטיש 

לאלצבםיכרכ "היזנכשא , קרבלשת ינב 

שירפמ56579. לש ר"י  ודימלתל  "ק  ומ לע  לאיחיהטיש  יבר  דימלת  לשיפ -  ירה  ןוכמ 
"עשירפמ םילשורישת

םיכרכ56580.  2 "ש -  קירהמל אמק  אבב  תכסמ  לע  םהרבאהטיש  ןב  בקעי  "חורטסאק , םילשוריסשת

ןישודיק56581. תכסמ  לע  תינומדק  ןישודיקהטיש  תכסמ  לע  תינומדק  "בהטיש  קרבלשת ינב 

םיכרכ56582.  4 הכלהב -  לשהתוטיש  עשוהי  רדנסכלא  "דןמזייר , ביבאלשת לת 

הטימשה56583. תרימשל  תועייסמה  תושדחה  לודיגה  תוטיש 
ןרהאונימיב ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םיתבה56584. תקזח  םירואיבו -  ףסויתוטיש  ןמחנ  "אםלהליו , קרבפשת ינב 

אל56585. וא  ןכ  תושידח  םשתוטיש  םוליעב 

תוינרות56586. תוירפסל  ןוימ  ריאמתוטיש  "זרדנוו , םילשורינשת

והילאןיטיש56587. םהרבא  ןב  יבצ  "גןלפק , ביבא Tel Avivישת לת 

ךוניחה56588. הדוהיתטיש  םייח  "יןוזבקעי , םילשורישת



אעיצמ56589. אבב  םינמיסה -  יכדרמתטיש  עשוהי  "זטדימש , ןורמושעשת יבש 

.56590, רשיה רפס  "ה , ארה ישודיח  הציב , םינומדקה -  תטיש 
בהובא ר"י  היעשי , ר ' השמסות ' יכדרמ  "טןהכה , םילשוריישת

ב"ב56591. ב"מ , ב"ק , םינומדקה -  םינומדקתטיש  "ביטוקיל  משת

תצבוקמ56592. הטישב  תורעהו  םירואיב  םיחבז -  תטיש 
םיחבז ףסויתכסמל  ןב  ארזע  "חחרוק , קרבעשת ינב 

יבו ז"ל56593. ' צוגורה לש  ודומיל  לדנמתטיש  םחנמ  "זםיובננט , "דמשת בח רפכ 

לולא56594. ירעש  ב  קודרהבונ -  םירמאמתטיש  "אץבוק  םילשוריעשת

חוליגו56595. לודיג  ןינעב  אריצחובא  לארשי  וניבר  תטיש 
ןסינןקזה השמ  "ארעניוו , "דעשת מח

"י56596. שר הדוהיתטיש  יכדרמ  ןב  דוד  "הץיבוקרמ , םילשורימשת

תודהיה56597. תבשחמב  קוק  ברה  לש  םירמאמותטיש  "גטקל  םילשוריכשת

שפנה56598. בקעיירייש  ןב  רידכ  לאפר  "דןאבצ , קרבנשת ינב 

שדחה56599. הנוהכ  אנינחירייש  ןב  התיוח  יח  םימחר  "דןהכה , קרב Bene Berakעשת ינב 

ךוניח56600. תחנמ  לע  החנמ -  םירפאירייש  אביקע  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגטש , ביבאשח לת 

החנמ56601. אנינחירייש  ןב  התיוח  יח  םימחר  "כןהכה , הבר Djerbaשת ג'

החנמ56602. ףסויירייש  "וגרבניו , סשת

שדחה56603. החנמ  אנינחירייש  ןב  התיוח  יח  םימחר  "הןהכה , קרב Bene Berakעשת ינב 

"הץבוקהליש56604. םילשורישת

.56605[ הילדמ  ] ןורכזהליש "גרפס  םילשורימשת

םינתיאה56606. קחצייהליש  ןימינב  ןב  ךלמ  ןבואר  "בץרווש , פשת

תורוסמה56607. ןושרגבוליש  ןב  הירא  לאיתוקי  "טראהלמאק , םילשוריישת

ןקה56608. .ש.דחוליש  "זלובוט , קרבנשת ינב 

ןקה56609. םייחחוליש  ןב  ףסוי  "עהררפ , דעלאשת

ןקה56610. לאינדחוליש  ןב  םייח  םהרבא  "וסדע , םילשוריעשת

הכלהכ56611. ןקה  לאנתנחוליש  ןב  הימחנ  ןויצ  ןב  רגרבסרפ ,
"חרשא םילשוריעשת

ותכלהכ56612. ןקה  ןרהאחוליש  "טיאכז , םילשוריעשת

תונושל56613. ןאיטסאבסשוליש  לזבר"צרטסנימ ,  Basel

םולש56614. בקעיםיש  ןב  השמ  לאומש  "טדלוג , סשת

םיכרכ56615.  3 םולש -  םולשםיש  ןב  לאוי  "בדנברה , "דסשת מח

םיכרכ56616.  2 םולש -  יולהםיש  ףסוי  ןב  יארוהנ  "ובונועמש , ביבאעשת לת 

םהיפב56617. המלשהמיש  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבסשת ינב 

םיכרכ56618.  3 םהיפב -  ןרהאהמיש  "זםיובטור , קרבעשת ינב 

תבשב56619. רליובב  קחצישומיש  יול  "לןירפלה , םילשורישת

תבשב56620. םינגזמו  םיררקמב  ןהכהשומיש  והיעשי  ןב  םחנמ  "דץיבוקשומ , קרבעשת ינב 

םימכח56621. בונאטאסמשומיש  בקעי  ןב  "והשמ  בושטידרב Berdichevעקת

תבשב56622. למשח  השמשומיש  ןב  דוד  לואש  וק , ' בקעיצוב בכוכ 

םהרבא56623. )תחמיש  ןמרפוק  ) םהרבא "גןושחנ , םילשוריסשת

םתוחכ56624. לאפרינמיש  "זןרטש , לאומשעשת תעבג 

םתוחכ56625. יבצינמיש  יעור  "פרימת , םילשורישת



.56626< תשדוחמ הרודהמ   > רשאהקמיש ןב  דוד  "דיקצירז , "דשח מח

הז56627. תא  םישוע  ךיא  םשה -  םשיוניש  "דםוליעב  "דשח מח

ימלשורי56628. דומלתב  חסונה  םוחנייוניש  "חבונהכ , םילשוריעשת

תואסרגו56629. תואחסונ  "ם)ייוניש  במר  ) ןומימ ןב  "נהשמ  ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

יח56630. שיא  ןבה  ליווטןוניש  ןהכ  "דתחפשמ  "דשח מח

םיכרכ56631.  5 הכלה -  סומעןוניש  ןב  ןימינב  "ויערק , םילשוריסשת

תבש56632. אתכלהד -  אבילא  הכלה  אתכלהדןוניש  אבילא  "דיללוכ  קרבעשת ינב 

"ד56633. וי תוכלה -  שריהןוניש  יבצ  "ארגרבנייש , םילשוריסשת

םיכרכ56634.  2 שרדמה -  המלשןוניש  ןב  םולש  סחנפ  "טןמדירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56635.  2 ךוניח > - תחנמ  לע   > החנמה םהרבאןוניש  השמ  ןב  יבצ  בקעי  "עןהכ , קרבשת ינב 

הנשמה56636. םשןוניש  "דםוליעב  "דשח מח

השרפה56637. המלשןוניש  ןב  םולש  סחנפ  "זןמדירפ , קרבסשת ינב 

"ג)56638. עשת  ) השרפה המלשןוניש  ןב  םולש  סחנפ  "גןמדירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56639.  11 "ס -  שה םהרבאןוניש  השמ  ןב  יבצ  בקעי  "בןהכ , קרבסשת ינב 

םיכרכ56640.  4 תופסותה -  םרמעןוניש  "חחרוק , רתיבסשת

תבלו56641. השאל  ףסוי -  .רןוניש  שולע , .א -  "בןילוסא , דעלאעשת

םיכרכ56642.  3 ףסוי -  .רןוניש  שולע , .א  "זןילוסא , דעלאסשת

ןקה56643. חוליש  - הקעמ - הזוזמ תוכלה  הכלהכ -  ןרהאןוניש  ןב  ביל  קחצי  "בדרוב , םילשוריפשת

ןיבוריע56644. דודןוניש  ןב  לארשי  בקעי  תוילגרמ ,
"היכדרמ קרבעשת ינב 

דעומה56645. לוח  םוחנינוניש  "הברפטוג , עשת

םימיה56646. תשש  תמחלמ  הירוטסיהב  ןרהארועיש  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיגדה56647. תרהט  ינמיס  ןינעב  לדנמרועיש  םחנמ  "זןיבול , קרב Bene Berakעשת ינב 

הציצח56648. ינינעב  יקסביינק  "י  רגה ץרפרועיש  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "היקסביינק , קרבמשת ינב 

תיזכ56649. הדוהירועיש  רדה  "סןילוגרמ , םילשורישת

םיכרכ56650.  4 תבשה -  םויל  ןועמשרועיש  "זלאונמע , קרבסשת ינב 

הוקמ56651. לדנמרועיש  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "אהאנ , םילשוריישת

לעב56652. ןרמ  ירועיש  גו ' שיא  ןוזחה  לעב  ןרמ  רועיש 
ןישודיק "ס  מע בקעי  לאקזחיתוליהקה  "דביוט , שח

המוק56653. בקעירועיש  ןב  השמ  "הוריבודרוק , השרו Warsawמרת

המוק56654. םינושרועיש  "ה.םינוקית  ונרוויל Livornoפקת

םיכרכ56655.  12 יולהירועיש -  המלש  ןב  ןנחלא  "ארלימ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56656.  5 קחציירועיש -  ןב  לאכימ  "זינוליש , םילשוריעשת

ןרהא56657. תיב  םייח  חרוא  דודירועיש  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "מןיקלאוו , שת

םיכרכ56658.  10 בקעיל -  תמא  יתימאירועיש  "וןהכ , םילשוריעשת

ארתב56659. אבב  םחנמירועיש  לאומש  "עןהכ , רפסשת תירק 

אמק56660. אבב  ןמלזירועיש  רואינש  ןב  לארשי  "בןמסורג , "דכשת בח רפכ 

םיכרכ56661.  2 אמק -  אבב  םחנמירועיש  לאומש  "גןהכ , רפסעשת תירק 

ןירדהנס56662. אמק , אבב  השמירועיש  ןב  ילתפנ  "הץישפוק , קרבסשת ינב 

םיחספ56663. שדוק -  דב  דודירועיש  ןב  בוד  ךורב  "היקסרבופ , הפוריאסשת



םיכרכ56664.  2 "ב -  חרמ שרדמ  תיב  חוחינירועיש  "ח  ירמ "חןוכמ  הלופעעשת

בא56665. ןינב  ןנחלאירועיש  ןסינ  ןב  ךורב  והילא  ןמלוש ,
"ביולה ןילקורבפשת

ןישודיק56666. תואיקב -  היראירועיש  הדוהי  "וץכ , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ56667.  9 תואיקב -  ןימינבירועיש  ןב  בקעי  םימואת , ץיבוניבר 
הדוהי "ביבצ  םילשוריעשת

בלחב56668. רשב  ןועמשירועיש  "דלאונמע , קרבעשת ינב 

ןיטיג56669. םחנמירועיש  לאומש  "בןהכ , רפסעשת תירק 

ארתב56670. אבב  שדוקה -  ריבד  בדירועיש  םייח  ןב  יבצ  ןתנ  "עיקסבוכוז , קרבשת ינב 

תעד56671. קחציירועיש  םהרבא  "אךולב , םילשוריסשת

ןישודיק56672. הרותה -  ךרד  יבצירועיש  לאכימ  "וסורג , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ56673.  8 םייח -  ךרד  ריאמירועיש  "בץיבוקרב , עשת

ארתב ב56674. אבב  םייח  ךרד  ריאמירועיש  "בץיבוקרב , קרבעשת ינב 

םיכרכ56675.  3 רדאה -  ןהכהירועיש  דוד  והילא  "דןמכייר , םילשוריסשת

םיכרכ56676.  6 ןמצרווש -  בד  יבר  ןואגה  בדירועיש  "אןמצרווש , םילשוריעשת

ןיטיג56677. ןמ -  םייח  יבר  ןואגה  םייחירועיש  "וןמ , קרבסשת ינב 

שטייד56678. יבצ  הדוהי  יבר  ןואגה  יבצירועיש  הדוהי  "חשטייד , םילשוריעשת

םירדנ56679. פורט -  ילתפנ  יבר  ןואגה  םייחירועיש  ףסוי  פורט , ילתפנ -  פורט ,
ילתפנ ןב  םהרבא 

חספ56680. לש  הדגה  לע  ןרהא  תיב  הדגה  דודירועיש  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "טןיקלאוו , לשת

חספ56681. לש  הדגה  םירפאירועיש  ןב  םחורי  קחצי  יקסנאידורוב ,
"טםוחנ םילשורינשת

ןילוח56682. ןמרסו -  "א  רגה שוניבירועיש  ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  "בןמרסו , קרבסשת ינב 

ןישודיק56683. ןלפק -  "א  רגה םהרבאירועיש  "דןלפק , "דשח מח

תוכמ56684. "ז -  רגה רזעילאירועיש  קחצי  ןב  ןולובז  "דבוש , "דשח מח

ןירדהנס56685. תומבי , לימק -  "ח  רגה ןהכהירועיש  םייח  "בלימק , קרבפשת ינב 

תחדנה56686. ריע  אריפש -  "ט  רגה היבוטירועיש  "דאריפש , קרבשח ינב 

םיכרכ56687.  3 "מ -  רגה השמירועיש  "זןמדירפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ56688.  2 הקדצ -  "מ  רגה השמירועיש  "טהקדצ , "דעשת מח

"ט56689. נשת אריפש -  "מ  רגה השמירועיש  "דאריפש , םילשורישח

םיחספ56690. ןילוח , "ץ -  רגה יבצירועיש  "טןמדירפ , קרבסשת ינב 

םיכרכ56691.  21 ןיקברד -  "צ  רגה והילאירועיש  ןב  יבצ  "וןיקברד , בקעיעשת ראב 

ב"מ56692. דלפיונ -  "ש  רגה לאינדירועיש  יכדרמ  ןב  אביקע  ימ , ' "חגע "דעשת מח

אמק56693. אבב  "ד -  ארגה יולהירועיש  ריאמ  דוד -  רזעלא  ןייטשפא ,
( ךרוע "ט( "דעשת מח

םיתבה56694. תקזח  "ח -  ארגה םייחירועיש  םהרבא  "זןייטשנזייא , שמשסשת תיב 

םירדנ56695. ןהכ -  "מ  ארגה עשילאירועיש  "פןהכ , קרבשת ינב 

םיכרכ56696.  20 יקסרבופ -  "ד  ברגה דודירועיש  ןב  בוד  ךורב  "סיקסרבופ , קרבשת ינב 

רסומ56697. תוחיש   - תוכמ ןיטיג , "א -  דרגה םירפאירועיש  ןמסקו , דוד -  "חיביזיא , עשת

תוכמ56698. "ד -  חרגה באזירועיש  קחצי  ןב  דוד  םייח  "דרצנימ , הרדחשח



תומבי56699. "ג -  ירגה יבצירועיש  ןב  ןושרג  לאימחרי  ןיטשלדא ,
"בהדוהי קרבעשת ינב 

םיכרכ56700.  3 "ד -  ירגה יולהירועיש  בוד  ףסוי  קי , ' "גצייבולוס םילשוריעשת

תיציצו56701. "ם  תס קיצייוואלאס -  "ד  ירגה קחציירועיש  ןב  יולה  בוד  ףסוי  קי , ' צייבולוס
"ובאז םילשוריסשת

ץישפוק56702. "ח  ירגה )ירועיש  ךרוע  ) ףסוי ןב  םייח  "נקודצ , קרבשת ינב 

םיכרכ56703.  4 קורד -  "מ  ירגה ריאמירועיש  לארשי  "דקורד , ןויצלשח ןושאר 

םיכרכ56704.  2 קורד -  "מ  ירגה יכדרמירועיש  ןב  ריאמ  לארשי  "אקורד , םילשוריפשת

ןיטיג56705. "מ -  מרגה לדנמירועיש  םחנמ  "גאפלוו , קרבסשת ינב 

רלסד56706. "א  ארגה תוחיש  ןייטשפא -  "מ  מרגה םייחירועיש  יבצ  ןב  יכדרמ  השמ  "דןייטשפא , "דשח מח

ןיקיזנ56707. םישנ  "ט -  נרגה ילתפנירועיש  "זפורט , םילשוריטשת

הדנ56708. ץיבונהכ -  "ז  שרגה ןמלזירועיש  המלש  ץיבונהכ ,

אמוי56709. ןויעב -  ףדה  אביקעירועיש  "אבולדמ , םילשוריפשת

האצוה56710. ל.חירועיש  דרנזור , "" דשח '' מח

הארוה56711. םלושמירועיש  "אימלושמ , "דפשת מח

םיכרכ56712.  23 םויה -  לכימירועיש  לאיחי  "ברבליז , םילשוריסשת

םיחספ56713. הבישיה -  שמשירועיש  תיב  דוד  יכרד  תבישי  "וישאר  שמשעשת תיב 

םילכ56714. תלעגה  ללוכה -  לארשיירועיש  "בגרבנטור , תיליעפשת ןיעידומ 

םילכ56715. תליבט  הכלה -  ילתפנירועיש  םהרבא  "וגיו , םילשוריסשת

הכלה56716. רשאירועיש  ןב  השמ  "בךובנרטש , קרבמשת ינב 

הכלה56717. יכדרמירועיש  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  "הךולב , קרבנשת ינב 

םידעומו56718. הרות  הכלה -  רזעלאירועיש  "זשירכז , קרבעשת ינב 

הכלה56719. ביניירועיש  "גלאירבג , הירבטעשת

רדסה56720. לילו  חספל  הנכה  הכלה -  סחנפירועיש  ןב  דוד  "חרביירש , קרבעשת ינב 

תועובשה56721. גח  רמועה , תריפס  הכלה -  יבצירועיש  ןב  לכימ  לאיחי  יקסניצקוט ,
תיליעועשתהירא ןיעידומ 

םיכרכ56722.  2 הכלה -  יבצירועיש  לאפר  "ברבו , םילשוריעשת

בלחו56723. רשב  הכלה  קחציירועיש  ןימינב  ןב  בקעי  יכדרמ  "אספיליפ , םילשוריפשת

םיכרכ56724.  2 השעמל -  הכלה  רעבודירועיש  םולש  "דןיול , עשת

א56725. השמל -  הכלה  לאהדפירועיש  ןב  השמ  םהרבא  "טשקנ , םילשוריעשת

הכונח56726. תוכלה  ריאמירועיש  קחצי  "זרגה , שמשסשת תיב 

רדסה56727. לילל  תווצמה  הדוהיירועיש  רדה  "וןילוגרמ , םילשוריעשת

תבש56728. תארקל  השרפה  דודירועיש  "טןייטשנזייא , םילשוריעשת

םיכרכ56729.  2 ןוזלבייפ -  "מ  ארה לאומשירועיש  ןב  ריאמ  והילא  ןוזלבייפ ,
ברה ידימלת  "פרודגיבא -  םילשורישת

םיכרכ56730.  7 ברה -  יולהירועיש  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "זצייבולוס םילשוריסשת

.56731 - "ל צז קי  ' ציבולוס יולה  בד  ףסוי  ןואגה  ברה  ירועיש 
הרותה תאירק  ןיליפת , יולהתיציצ , השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "גצייבולוס םילשוריסשת

.567325 קי -  ' ציבולוס יולה  בד  ףסוי  יבר  ןואגה  ברה  ירועיש 
יולהםיכרכ השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "בצייבולוס םילשוריסשת

ןהכה56733. םירפא  בקעי  ברה  ןהכהירועיש  םירפא  בקעי  "ברמייהכרפ , "דעשת מח



אמק56734. אבב  יכדרמ -  ברה  יכדרמירועיש  "טגרבנרטש , םילשוריעשת

חספ56735. םולבנזור -  ברה  ךורבירועיש  "הםולבנזור , "דעשת מח

יולה56736. בד  ףסוי  "ג ר ' הרה - ירועיש  ךלמילא ןב  יבצ  רטכש ,
יולה השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "הצייבולוס םילשוריסשת

תעד56737. ינינפו  ריאמירועיש  והילא  "הךולב , ףילקיוסשת

גח56738. לואשירועיש  השמ  "הןיילק , סשת

הגיגח56739. יחירועיש  ףסוי  דוע  םיכרבא  "אללוכ  "דעשת מח

דעומה56740. לוח  םהרבאירועיש  "זראיורב , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ56741.  2 ןילוח -  השמירועיש  תרות  "פללוכ  קרבשת ינב 

ךש56742. "מ  ארגה ןרמ  רכזל  יעשיו  ירוא  שמוח -  ןהכהירועיש  היעשי  "אראלק , קרבפשת ינב 

םיכרכ56743.  2 שמוח -  החמשירועיש  "עןומיימ , םילשורישת

םיכרכ56744.  3 שמוח -  המלשירועיש  "טהבלוו , םילשוריעשת

"י56745. שר שמוח  בדירועיש  קחצי  "טןאמלפוק , רפססשת תירק 

ןיטיג56746. ןבא -  תשורח  םהרבאירועיש  "דןלפק , םילשורישח

הרהט56747. קודצירועיש  ןב  יכדרמ  "חסורג , רפססשת תירק 

תומבי56748. םחנמירועיש  לאומש  "גןהכ , רפסעשת תירק 

תומבי56749. יבצירועיש  םחנמ  ןב  עשוהי  "דןייטשנכייא , םילשורישח

םיכרכ56750.  2 יולה -  די  יולהירועיש  םולש  ןב  בד  קחצי  "גרטכש , םילשוריעשת

אמוי56751. םיקילאירועיש  ןב  לאיחי  והיעשי  "ארגניזלש , ןודנולעשת

םיכרכ56752.  2 העד -  הרוי  םהרבאירועיש  תיליעראיורב , רתיב 

ןרהא56753. תיב  העד  הרוי  דודירועיש  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "וןיקלאוו , לשת

תוכמ56754. הנטק -  הבישי  ,ירועיש  יולה הדוהי -  המלש  טדימשדלוג ,
( ךרוע  ) "זריאמ קרבעשת ינב 

םילכ56755. לאיחיירועיש  קחצי  "דץיבובקעי , הילצרהשח

תובותכ56756. ןמלזירועיש  רואינש  ןב  לארשי  "סןמסורג , םילשורישת

תובותכ56757. יולהירועיש  ביל  םייח  "דץיבלאומש , םילשורילשת

תבש56758. ליל  הדוהיירועיש  יבצ  ןב  בקעי  "הןייטשלדא , קרבעשת ינב 

םיכרכ56759.  2 תבש -  ליל  בדירועיש  "הןיזור , דעלאעשת

םיכרכ56760.  3 ישיש -  ליל  הדוהיירועיש  "בןהכ , הדוהיעשת רוא 

םיכרכ56761.  23 בוט -  רשבמ  ןבירועיש  םחנמ  החמש  לאלצב  ץיבוניבר ,
"וןויצ םילשוריעשת

ןרהא56762. תיב  הליגמ  דודירועיש  לאומש  ןב  לאוי  השמ  "מןיקלאוו , שת

אעיצמ56763. אבב  הבישיה -  שאר  "ר  ומ הבישיהירועיש  שאר  "ר  ומ "אירועיש  קרבסשת ינב 

תומבי56764. יקסנבילז -  סחנפ  יבר  ןואגה  ונירומ  תעדירועיש  ןינק  "בתבישי  שמשפשת תיב 

םיכרכ56765.  3 "מ -  מרגה ונירומ  יכדרמירועיש  השמ  "דפראק , "דשח מח

ןישודיק56766. "א -  טילש הבישיה  שאר  ונירומ  השנמירועיש  ןב  השמ  "היולה , םילשוריעשת

ןיטיג56767. ןמרב -  אבא  יבר  ןואגה  ונרומ  אבאירועיש  "דןמרב , םילשורישח

םיכרכ56768.  4 ןמפנורב -  "פ  רגה ונרומ  סחנפירועיש  "בןמפנורב , סשת

ןילחונ56769. שי  קיבונ -  "ש  רגה ונרומ  ןועמשירועיש  "דקיבונ , רפסשח תירק 

םיכרכ56770.  2 יקסבוזור -  "ש  רגה ונרומ  לאומשירועיש  "דיקסבוזור , קרבשח ינב 



תובותכ56771. י -  '' רגה ונרומ  קחציירועיש  םיקפואטלבנירג ,

אעיצמ56772. אבב  הבישיה -  שאר  ונרומ  אביקעירועיש  ןב  לאיחי  קחצי  "חדלפנרהע , םילשורינשת

םיכרכ56773.  2 הבישיה -  שאר  ונרומ  יכדרמירועיש  ןב  ןימינב  "ארמיר , רפססשת תירק 

"א56774. טילש הבישיה  שאר  ונרומ  ריאמירועיש  לארשי  "חסייוו , הפיחנשת

םיכרכ56775.  3 דוד -  יבר  ונרומ  לכימירועיש  לאיחי  ןב  דוד  "בןייטשנייפ , קרבעשת ינב 

ארתב56776. אבב  יליזרב -  ןרהא  ןועמש  יבר  ונרומ  ירועיש 
( ןיפתושה )( ךרוע  ) הדוהי המלש  "אןזח , קרבפשת ינב 

"ה56777. נקת "א  נקת לקשה -  תיצחמ  יולהירועיש  עטנ  ןתנ  ןב  לאומש  "בןילק , םילשורינשת

ישודיח56778. "א - > נקת "ו -  מקת  > לקשה תיצחמ  ירועיש 
תובותכ םיחספ , לקשה -  יולהתיצחמ  עטנ  ןתנ  ןב  לאומש  "גןילק , םילשורינשת

תוכמ56779. םחנמירועיש  לאומש  "אןהכ , רפסעשת תירק 

ןישודיק56780. תמא -  תחונמ  לאומשירועיש  ןב  םוחנת  "גףוהשיפ , קרבסשת ינב 

אעיצמ56781. אבב  לואש -  תחנמ  לדנמירועיש  םחנמ  ןב  לואש  "זסורב , סשת

ןירדהנס56782. תכסמ  לסיזירועיש  החמש  - אדיורב , "ז משת

םיתבה56783. תקזח  לע  םישרפמ  "יירועיש  ירגה "חןרטש , "דסשת מח

תולהא56784. לחר -  תבצמ  לאימחריירועיש  ןב  הדוהי  יבצ  ןייטשלדא ,
"עןושרג קרבשת ינב 

תוצמ56785. םייחירועיש  ןב  לאירבג  "מרלימ , הבלסיטרב Bratislavaרת

ארתב56786. אבב  דוד -  שדקמ  ןהכהירועיש  אביקע  ןב  דוד  "חטרופאפר , קרבמשת ינב 

אמק56787. אבב  תומוקמ -  לאומשירועיש  לכיה  "אתבישי  םילשוריפשת

םיכרכ56788.  2 לקניפ -  שונייב  ןימינב  "ר  גה ןרמ  רזעילאירועיש  ןב  שונייב  ןימינב  לקניפ ,
"אהדוהי םילשורינשת

םיכרכ56789.  3 ץיבוצרפ -  םוחנ  ןואגה ר ' ןרמ  םוחנירועיש  "דץיבוצרפ , םילשורילשת

םיכרכ56790.  6 אריפש -  "א  רגה ןרמ  הנקלאירועיש  םהרבא  אריפש , - "חאנהכ םילשורימשת

תוכרב56791. בישילא -  "ש  ירגה ןרמ  - ירועיש  םהרבא ןב  םולש  ףסוי  בישילא ,
ןהכה המלש  ןב  ןויצ  ןב  "אקוק , םילשוריעשת

.56792< השדח הרודהמ   > ןירבוקמ חספ  ןרמ ר ' חספירועיש  "הןיקסורפ , עשת

ןישודיק56793. הבישיה -  שאר  ןרמ  םהרבאירועיש  "טקיטא , םילשורינשת

םירדנ56794. "ס  מע הבישיה  שאר  ןרמ  דודירועיש  לכימ  ןב  לאומש  "טיקסבוזור , קרבלשת ינב 

תומבי56795. ןמניטש -  "ל  יארגה "י  הר ןרמ  יבצירועיש  חנ  ןב  ביל  הדוהי  ןרהא  "גןמנייטש , קרבמשת ינב 

םיכרכ56796.  2 הבישיה -  ישאר  ןנרמ  לאומשירועיש  יקסבוזור , דוד -  "חיקסרבופ , קרב Bene Berakלשת ינב 

םיכרכ56797.  15 די -  אשמ  יכדרמירועיש  ןב  דוד  בקעי  "וןליא , קרבעשת ינב 

תבש56798. תוכרב  השמ -  השמירועיש  "בהקוקא , םחוריפשת

םיחבז56799. יולה -  רמשמ  ,ירועיש  רגניזלוש םחנמ -  ןב  לאומש  סקבש ,
יולה יכדרמ  "והשמ  תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ56800.  5 יולה -  רמשמ  יולהירועיש  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "ברגניזלוש , קרבעשת ינב 

םיחבז56801. בא -  תנשמ  רזעילאירועיש  "הןמרוורב , קרבעשת ינב 

הדנ56802. הידעסירועיש  ןב  והילא  "בדישאר , תוביתנסשת

הדנ56803. השמירועיש  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"ויולה קרבעשת ינב 

םירדנ56804. םחנמירועיש  לאומש  "וןהכ , רפסעשת תירק 



ריזנ56805. יולהירועיש  קחצי  "דקיצייבולוס , םילשורישח

שבד56806. יפטנ  רדנסכלאירועיש  "אךובנרטש , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ56807.  8 הניב -  ביתנ  סחנפירועיש  ןב  םנוב  לארשי  "דרביירש , םילשורישח

בלחב56808. רשב  םדא -  תוביתנ  היראירועיש  הדוהי  ןב  והיתתמ  שטייד ,
יבצ "חםיראמ  םילשוריעשת

םיכרכ56809.  14 רשא -  תוביתנ  רשאירועיש  במוד ,

םיכרכ56810.  3 םולש -  תוביתנ  חנירועיש  םולש  "גיקסבוזרב , םילשוריעשת

אנותא56811. יבד  יבס  השמירועיש  "טאריפש , םילשוריעשת

םיכרכ56812.  10 םירובג -  ןבא  תויגוס  לאירבגירועיש  ןב  רזעילא  "עןהכ , דווקילשת

םינימה56813. ד ' הכוס -  הדוהיירועיש  "גסדע , םילשוריסשת

תובורעת56814. "ד צ"ח  וי הכימס -  ישירועיש  ירוא  "הןוסבג , "דעשת מח

ןירדהנס56815. םחנמירועיש  לאומש  "בןהכ , רפסעשת תירק 

תיציצ56816. "ם  תס היראירועיש  "טןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ56817.  5 יול -  תדובע  בילירועיש  הדוהי  ןב  קחצי  בקעי  ןאמרדור ,
"ויולה רומיטלובעשת

םיכרכ56818.  2 יבצ -  תרטע  יבצירועיש  "טןיקברד , בקעיעשת ראב 

םיכרכ56819.  4 ןויע -  המלשירועיש  רודגיבא  "זרגייג , קרבסשת ינב 

םיכרכ56820.  9 דומלתה -  ןויע  אבאירועיש  "דןמרב , "דשח מח

תוריצח56821. ןימוחת  ןיבוריע -  היראירועיש  "פןמדירפ , םילשורישת

.56822( תוציחמ  ) ןיבוריע היראירועיש  "זןמדירפ , םילשוריעשת

א56823. הרותה -  קמע  לאומשירועיש  קחצי  "דץרווש , קרבעשת ינב 

םיכרכ56824.  5 זרא -  ץע  ןועמשירועיש  ןב  לאיחי  םהרבא  "טשטיוד , םילשוריסשת

חספ56825. לדנמירועיש  םחנמ  חןיבול , '' קרבעשת ינב 

םיחספ56826. םחנמירועיש  לאומש  "דןהכ , רפסשח תירק 

תובותכ56827. יולה -  אבצ  םולשירועיש  רש  ןי , ' "אגפע קרבעשת ינב 

ןויצ56828. לדנמירועיש  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "טהאנ , םילשורישת

םיכרכ56829.  6 ןויצ -  םולשירועיש  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "זרפוס , םילשוריעשת

םישדק56830. באזירועיש  ןרהא  "דןייטשנזייא , םימודאשח הלעמ 

םישדק56831. היראירועיש  "זןמדירפ , םילשוריעשת

ןישודיק56832. "מירועיש  "דשח "דשח מח

חספ56833. םשב -  הנק  ריאמירועיש  "זרעפראדסדנארב , םילשוריעשת

ב"מ56834. ב"ק , הבישיה -  שאר  ןועמשירועיש  ךורב  "נןוסרואינש , םילשורישת

םיכרכ56835.  3 הבישיה -  שאר  הדוהיירועיש  יבצ  ןב  בקעי  "הןייטשלדא , קרבמשת ינב 

םיכרכ56836.  3 הבישיה -  שאר  יכדרמירועיש  לאפר  "טךובנרטש , קרבעשת ינב 

םיכרכ56837.  31 יקסרבופ -  דוד  יבר  הבישיה  שאר  דודירועיש  "היקסרבופ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56838.  3 ראלק -  היעשי  יבר  הבישיה  שאר  ןהכהירועיש  היעשי  "וראלק , קרבסשת ינב 

אטיל56839. תובישי  ישאר  םהרבאירועיש  ןמרופ ,  ) אטיל תובישי  ישאר 
( ךרוע ) "ט - םילשוריסשת

םיכרכ56840.  11 קחצי -  םהרבא  יבר  לכימירועיש  ןב  קחצי  םהרבא  ץיבוקפיל ,
"בהדוהי קרבעשת ינב 



תומבי56841. ןרהא -  יבר  ,ירועיש  ןמקסירב בתכ : ןרהא -  לאפר  'ן , הפי
ריאמ "אלארשי  םילשוריסשת

םיכרכ56842.  9 ךורב -  והילא  יבר  השמירועיש  ןב  ךורב  והילא  "בלקניפ , םילשוריעשת

ריאמ56843. והילא  יבר  ריאמירועיש  והילא  "גךולב , נשת

ןילאמ56844. בייל  הירא  יבר  השמירועיש  םהרבא  ןב  בייל  הירא  "בןילאמ , יזרעשת וינ ג'

ןיטיג56845. רשא -  יבר  גילעזירועיש  רשא  "וןמרסו , עשת

ב"ק56846. ןימינב -  יבר  יולהירועיש  ןימינב  "דןמזייא , שח

שונייב56847. ןימינב  יבר  רזעילאירועיש  ןב  שונייב  ןימינב  לקניפ ,
"זהדוהי םילשורינשת

תובותכ56848. ןושרג -  יבר  הדוהיירועיש  יבצ  ןב  ןושרג  "הןייטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ56849.  16 ןושרג -  יבר  ןושרגירועיש  "בןייטשלדא , קרבעשת ינב 

םיכרכ56850.  4 "ק > - ודהמ  > ןושרג יבר  ןושרגירועיש  קרבןייטשלדא , ינב 

םיכרכ56851.  7 ןרטסוא -  דוד  יבר  דודירועיש  "דןרטסוא , "דשח מח

םיכרכ56852.  2 ץישפיל -  דוד  יבר  דודירועיש  "הץישפיל , נשת

םיכרכ56853.  4 קוק -  םייח  יבר  ןהכהירועיש  םייח  "טקוק , םילשוריעשת

םיכרכ56854.  5 ףסוי -  יבר  דודירועיש  לכימ  ןב  ףסוי  "זיקסבוזור , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ56855.  4 גרבניו -  ףסוי  יבר  לאיראירועיש  השמ  ךורב  ןב  ףסוי  "וגרבניו , קרבעשת ינב 

ץיבוניבר56856. קחצי  בקעי  יבר  בילירועיש  לאומש  ןב  בקעי  קחצי  "דץיבוניבר , םילשוריסשת

ןישודיק56857. ץיבוביל -  השמ  בקעי  יבר  בקעיירועיש  ץיבוביל , השמ -  הבודרוק ,
"טהשמ "דעשת מח

םיכרכ56858.  3 ןיקרוש -  השמ  בקעי  יבר  ןמלזירועיש  לכימ  ןב  השמ  בקעי  "זןיקרוש , דווקילסשת

םיכרכ56859.  4 לארשי -  יבר  לארשיירועיש  "טןייטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ56860.  3 יול -  יבר  יולירועיש  "זרעקיד , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

ןישודיק56861. סירופ -  יבצ  יול  יבר  יבצירועיש  יול  סירופ , ךרוע - )  ) ריאמ "זיולה , קרבעשת ינב 

שודיק56862. תוכרב , ןייטשדלוג -  יכדרמ  יבר  היבוטירועיש  ןב  יכדרמ  "דןייטשדלוג , שמשסשת תיב 

ןישודיק56863. םוחנ -  יבר  םוחנירועיש  "דןמסל , קרב Bene Berakשח ינב 

םיכרכ56864.  3 םוחנ -  יבר  םוחנירועיש  "זץיבוצרפ , םילשוריסשת

םיכרכ56865.  2 הימחנ -  יבר  הימחנירועיש  "דבוידוגי , קרבשח ינב 

ןתנ56866. יבר  בדירועיש  םייח  ןב  יבצ  ןתנ  "דיקסבוכוז , תובוחרשח

םיכרכ56867.  3 רטסיק -  אביקע  יבר  אביקעירועיש  "ורטסיק , םילשוריעשת

םיכרכ56868.  2 הדוהי -  יבצ  יבר  הדוהיירועיש  יבצ  "זץיבונשרג , קרבעשת ינב 

תומבי56869. ןגובלנצק -  יבצ  יבר  יולהירועיש  יבצ  לאיחי  "דןגובלנצק , םילשורישח

םיכרכ56870.  5 ףסוי -  ןבואר  יבר  םהרבאירועיש  ןב  ףסוי  ןבואר  ץיבונשרג ,
"סקחצי קרבשת ינב 

ארתב56871. אבב  תובותכ , לאפר -  יבר  לאפרירועיש  "הןטיבא , דעלאעשת

םיכרכ56872.  3 לאפר -  יבר  יולהירועיש  םייח  ןב  לאפר  "זץיבלאומש , םילשוריעשת

המלש56873. יבר  המלשירועיש  "זןמייה , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

תובותכ56874. דימלת - > "י  תכ  > לאומש יבר  דודירועיש  לכימ  ןב  לאומש  "דיקסבוזור , "דשח מח

םיכרכ56875.  11 לאומש -  יבר  דודירועיש  לכימ  ןב  לאומש  "גיקסבוזור , קרבנשת ינב 

ןיקיזנ56876. םישנ , פאקש -  ןהכה  הדוהי  ןועמש  יבר  לאומשירועיש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"דןהכה םילשורילשת



אבב56877. תכסמ  לע  פאקש  ןהכה  הדוהי  ןועמש  יבר  ירועיש 
< םייח ינויצ  םע   > אעיצמ

לאומש קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
קחצי םייח  סלדיא , "חןהכה -  ביבאסשת לת 

.568783 "א -  טילש ןייטש  חספ  ברה  ןואגה  וניבר  ירועיש 
לאומשםיכרכ ןורהא  ןב  קחצי  חספ  "אןייטש , "דמשת שח

םיכרכ56879.  2 זלעטמ -  "י  ארגה וניבר  קחציירועיש  םהרבא  "הךולב , םילשוריעשת

םיכרכ56880.  3 לישעה -  עשוהי  וניבר  לישעהירועיש  עשוהי  "פןייטשנכייא , םילשורישת

תיבר56881. םהרבאירועיש  "זדלפנריד , םילשוריסשת

תיבר56882. לאכימירועיש  "גיקצול , םילשוריעשת

תיבר56883. היראירועיש  "הןמדירפ , םילשוריעשת

"א56884. מרת ב"ב -  ב"מ , ב"ק , יולה -  םייח  ונבר  יולהירועיש  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "חצייבולוס םילשורינשת

םיכרכ56885.  28 לכימ -  לאיחי  ונבר  לכימירועיש  לאיחי  "טןייטשנייפ , םילשוריסשת

הבישיה56886. שאר  ונבר  ןועמשירועיש  רפסקיבונ , תירק 

תיביר56887. יבצירועיש  חבש  "דטלבנזור , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ56888.  2 יולה -  טבש  יולהירועיש  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "חרנזאו , קרבנשת ינב 

תיעיבש56889. קודצירועיש  ןב  יכדרמ  "חסורג , רפססשת תירק 

א56890. תיעיבש -  לאכימירועיש  "דיקצול , םילשוריעשת

תיעיבש56891. הדוהיירועיש  יבצ  ןב  בקעי  "הןייטשלדא , קרבעשת ינב 

תיעיבש56892. ןושרגירועיש  ןב  ןמלז  המלש  תיליעןמלוא , ןיעידומ 

תבש56893. ןמלזירועיש  רואינש  ןב  לארשי  "אןמסורג , םילשוריעשת

תבש56894. הדוהיירועיש  יבצ  ןב  בקעי  "דןייטשלדא , קרבעשת ינב 

תבש56895. יבצירועיש  אגרש  ןב  ריאמ  ףסוי  "הןמטלא , קרבעשת ינב 

תבש56896. יבצירועיש  לאומש  ןב  קחצי  לארשי  ןמרביל ,
םילשוריןהכה

םיבבוש56897. םהרבאירועיש  "גןלוג , םילשוריעשת

רזעילא56898. תיב  ךורע -  ןחלוש  לאירבגירועיש  ןב  רזעילא  "זןהכ , דווקילעשת

םיכרכ56899.  5 הדות -  ימלש  ןויצירועיש  ןב  םולש  "אןמלפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56900.  2 יתובא -  םש  המלשירועיש  ןב  לאומש  םחנמ  "דןהכ , םילשורישח

םיכרכ56901.  4 ןולובז -  ירעש  רזעילאירועיש  קחצי  ןב  ןולובז  "עבוש , םילשורישת

הרות56902. ירועיש 
לאומש קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,

ןב בוד  ךורב  ץיבוביל , ןהכה - 
דוד לאומש 

"ט םילשוריישת

הרות56903. לדנמירועיש  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "זהאנ , םילשורישת

םיכרכ56904.  6 םיאפורל -  הרות  ףסויירועיש  דוד  ןב  קחצי  "בןייטשרבליז , "דעשת מח

תורוכב56905. הרומת , היראירועיש  "טןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ56906.  11 חנםירועיש -  םהרבא  ןב  רמתיא  "עזוברג , קרבשת ינב 

םיכרכ56907.  8 לאימחריםירועיש -  ןב  הדוהי  יבצ  ןייטשלדא ,
"דןושרג קרבסשת ינב 

םיכרכ56908.  12 רשאםירועיש -  יבצ  "וןמדירפ , "דעשת מח

םיכרכ56909.  15 בדםירועיש -  ןב  לאגי  "דןזור , הווקתשח חתפ 

םיכרכ56910.  7 הדוהיםירועיש -  יבצ  "חןייטשלדא , קרבסשת ינב 

םיכרכ56911.  2 אתיירואב -  הדוהיםירועיש  הירא  "חךירלמ , בקעינשת ןורכז 



חספ56912. לש  הדגהב  דודםירועיש  "זןוזלבייפ , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ56913.  2 הירוטסיהב -  ןרהאםירועיש  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

הכלהב56914. ןויצםירועיש  ןב  לואש , "באבא  םילשורילשת

הכונח56915. תוכלה  הכלהב -  הכלהבםירועיש  "דםירועיש  םילשורישח

םיכרכ56916.  2 הכלהב -  לדנמםירועיש  םחנמ  "טןיבול , קרבסשת ינב 

תוכרב56917. תוכלהב  לארשיםירועיש  "דןלוג , תיליעשח רתיב 

בלחו56918. רשב  תוכלהב  דודםירועיש  "חרביירש , םילשוריעשת

דעומה56919. לוח  תוכלהב  סחנפםירועיש  ןב  דוד  "זרביירש , קרבעשת ינב 

הרהט56920. תוכלהב  ,םירועיש  "בחקור תיליעסשת ןיעידומ 

םאו56921. בא  דוביכ  תוכלהב  רשאםירועיש  ריאמ  "אןמפוק , םילשוריסשת

הדנ56922. תוכלהב  םייחםירועיש  םהרבא  "דןייטשנזייא , "דשח מח

םירופ56923. תוכלהב  יולהםירועיש  הדוהי  יכדרמ  "דםורפ , םילשורישח

תיבר56924. תוכלהב  יבצםירועיש  לאפר  "הרבו , םילשוריעשת

.56925 - "ב רעת ומידקהש  העשב  םירמאמה  ךשמהב  םירועיש 
םיכרכ תעד14  "בןוכמ  תובוחרעשת

םיכרכ56926.  7 תודיסחב -  ןמלזםירועיש  רואינש  "גןיפוג , עשת

םילכ56927. תליבטב  לארשיםירועיש  "דןלוג , תיליעשח רתיב 

תבש56928. תוכלה  ידוסיב  רפוסםירועיש  םתח  גוח  םיארי  "אלהק  קרבעשת ינב 

םיכרכ56929.  2 תוחיש -  יטוקלב  תוחישםירועיש  יטוקלב  "אםירועיש  "דפשת מח

תוכמב56930. יבצםירועיש  ןב  לאומש  "אץיבוקרמ , קרבפשת ינב 

תבש56931. תוכאלמב  ןמלקםירועיש  "עץיברוג , תיליעשת ןיעידומ 

םירשי56932. תליסמב  דודםירועיש  "הןוזלבייפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56933.  7 תכסמב -  רכששיםירועיש  ןב  בקעי  לאומש  ןייטשנרוב ,
"הבד םילשוריסשת

תכסמב ב"ק56934. הממורםירועיש  "דתבישי  םילשורישח

הבורמ56935. קרפ  תכסמב ב"ק  רעבודםירועיש  ףסוי  ןב  קחצי  קי , ' צייבולוס
"דיולה םילשורישח

ארתב56936. אבב  תכסמב  קחציםירועיש  לכיה  - תבישי  "ח םילשוריעשת

םיכרכ56937.  2 ארתב -  אבב  תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "עזוברג , קרבשת ינב 

םיכרכ56938.  2 אמק -  אבב  תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "טזוברג , קרבעשת ינב 

ןיטיג56939. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "גזוברג , קרבעשת ינב 

תוירוה56940. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "זזוברג , קרבעשת ינב 

תומבי56941. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "בזוברג , קרבעשת ינב 

תובותכ56942. תכסמב  יולהםירועיש  ןמחנ  ןרהא  ןב  השמ  - ןמדירפ , "ו עשת

תוכמ56943. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "אזוברג , קרבעשת ינב 

א56944. ריזנ -  תכסמב  רעבודםירועיש  ףסוי  ןב  קחצי  קי , ' צייבולוס
"ביולה םילשוריעשת

הכוס56945. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "וזוברג , קרבעשת ינב 

הציבו56946. הכוס  תכסמב  ןמלקםירועיש  "בץיברוג , תיליעעשת ןיעידומ 

ןיבוריע56947. תכסמב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "זזוברג , קרבעשת ינב 



םיכרכ56948.  2 ןיבוריע -  תכסמב  ןושרגםירועיש  "חןהכ , םילשוריסשת

האפ56949. תכסמב  בקעיםירועיש  ןב  ףסוי  "דןאמנייה , םילשוריישת

םיחספ56950. תכסמב  ןהכהםירועיש  ריאמ  "דץיבוקרב , "דעשת מח

םיכרכ56951.  2 ןישודיק -  תכסמב  ריאמםירועיש  - ינפג , "פ תיליעשת ןיעידומ 

תועובש56952. תכסמב  ףסויםירועיש  "אגרבניו , קרבפשת ינב 

תינעתו56953. הנשה  שאר  תותכסמב  הדוהיםירועיש  "בגרבנזור , םילשוריעשת

הליגמ56954. תינעת , ר"ה , הנשמב -  בקעיםירועיש  ןב  ףסוי  "בןאמנייה , םילשוריכשת

םיכרכ56955.  11 תוינשמב -  בדםירועיש  ןב  ןמלז  םירפא  "גרוחש , םילשוריעשת

ןוזמה56956. תורשכ  אשונב  לארשיםירועיש  "דןלוג , תיליעשח רתיב 

תורטש56957. תריכמד  איגוסב  בקעיםירועיש  ראב  "דתבישי  בקעיסשת ראב 

תונוגע56958. תויגוסב  לאומשםירועיש  ןב  םוחנת  "אףוהשיפ , שמשסשת תיב 

השעת56959. אל  החוד  השע  תויגוסב  לאומשםירועיש  ןב  םוחנת  "אףוהשיפ , קרבסשת ינב 

ןירדהנסב56960. יבצםירועיש  ןב  לאומש  "ץיבוקרמ , קרבסשת ינב 

תורוא56961. רפסב  ןמלזםירועיש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
ךורב ןמלז  דמלמ , "גןהכה -  לאעשת תיב 

תונובת56962. תעד  רפסב  רודגיבאםירועיש  לאומש  ןב  דוד  "טןוזלבייפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ56963.  3 אינתה -  רפסב  אינתהםירועיש  רפסב  "בםירועיש  נשת

םיכרכ56964.  4 שדקה - ) לב '  ) אינתה רפסב  ףסויםירועיש  "הגרבניו , נשת

םיכרכ56965.  4 ויאריל -  דוס ה ' רפסב  ןושמשםירועיש  ןב  קחצי  - גרובזניג , "א עשת
"ז "דעשת בח רפכ 

חספ56966. לש  הדגה  ינינעב  םהרבאםירועיש  "זץיברוג , דהסייגנשת

הצקומ56967. ינינעב  לדנמםירועיש  םחנמ  "פןיבול , קרבשת ינב 

"ח56968. בבו תובורעת  ינינעב  קחציםירועיש  "דרביירש , "דשח מח

ךשנ56969. והזיא  קרפב  באזםירועיש  השמ  "גןתיא , קרבסשת ינב 

דיקפמה56970. קרפב  םשםירועיש  "חםוליעב  קרבעשת ינב 

אתתעמש56971. בשב  חנםירועיש  םהרבא  ןב  רמתיא  "פזוברג , קרבשת ינב 

תבשב56972. יבצםירועיש  לאפר  "ארבו , םילשוריסשת

הרותב56973. יתבשםירועיש  ןב  השמ  םילשוריןוסיול ,

םיכרכ56974.  2 הרותב -  השמםירועיש  ןב  רזעילא  - רגידאל , "י שת
 ' "ב קרוי New Yorkישת וינ 

"ו א56975. סרת ךשמה  תודיסחה -  תרותב  לאויםירועיש  "בןהכ , עשת

"ד56976. בח תרותב  לאויםירועיש  "דןהכ , "דשח בח רפכ 

םיכרכ56977.  3 אתיירואד -  .אםירועיש  "דןרטסוא , קרבסשת ינב 

םיכרכ56978.  14 תויודעוותהו -  ןושמשםירועיש  ןב  קחצי  - גרובזניג , "ב עשת
"ה "דעשת בח רפכ 

הסרואמה56979. הרענ  קרפב  "ת  ודיחו ןהכהםירועיש  יבצ  ןב  ןימינב  "הץכ , קרבסשת ינב 

העד56980. הרויו  םייח  חרוא  םיבתכו -  "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "בןמיניירג , קרבפשת ינב 

םיכרכ56981.  15 םיערז -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "טןמיניירג , "דעשת מח

םיכרכ56982.  9 תורהט -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , קרבשח ינב 

םיכרכ56983.  2 םיטוקיל -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , "דשח מח



העד56984. הרויו  םייח  חרוא  םיטוקיל  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "אןמיניירג , "דפשת מח

םיכרכ56985.  25 הדגאו -  רסומ  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , "דשח מח

םיכרכ56986.  18 דעומ -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "אןמיניירג , קרבפשת ינב 

םיכרכ56987.  12 ןיקיזנ -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , "דשח מח

םיכרכ56988.  6 םישנ -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , "דשח מח

םיכרכ56989.  13 םישדק -  םיבתכו , "שםירועיש  חרגה ןב  "ש  יארה "דןמיניירג , קרבשח ינב 

תומוקמ56990. הארמו  ףסויםירועיש  הפילכ , "דןב  "דשח מח

םיכרכ56991.  8 תומוקמ -  יארמו  ןויצםירועיש  ןב  "זרברול , "דעשת מח

םיכרכ56992.  3 תוחישו -  לואשםירועיש  םייח  "וןאמפיוק , םילשוריסשת

תוכמ56993. ב"ב , םייללכ -  קחציםירועיש  "דדלפנרהע , םילשוריעשת

םייללכ56994. יבצםירועיש  םהרבא  ןב  ריאמ  לארשי  "זליוו , קרבסשת ינב 

ןיזחוא56995. םיינש  םיללכ -  בקעיםירועיש  ינבארש  םייח -  "הןמ , קרבסשת ינב 

תומבי56996. םיללכ -  ריאמםירועיש  רכששי  ןב  בקעי  "היקסנפטס , דעלאעשת

םיכרכ56997.  3 םיללכ -  ןושרגםירועיש  "אןהכ , םילשוריפשת

ןרדסכ56998. הדוהיםירועיש  לאומש  ןב  ךריב  קחצי  "אלקסד , קרבסשת ינב 

ראבה56999. ןמ  ןליאםירועיש  והילא  "ההסיוס , "דעשת מח

אעיצמ57000. אבב  תכסמ  לע  םייחםירועיש  םהרבא  "טןייטשנזייא , שמשסשת תיב 

תומבי57001. תכסמ  לע  םירועיש 

ןישודקו57002. תוכמ  תותכסמ  לע  םייחםירועיש  םהרבא  "טןייטשנזייא , שמשסשת תיב 

הציב57003. תכסמ  רדס  לע  ןויצםירועיש  ןב  "דרברול , "דעשת מח

םיכרכ57004.  3 "ג -  ירגה "י  פע לאומשםירועיש  השמ  "חרגניטא , קרבעשת ינב 

אתיירואד57005. ץרפןירועיש  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "חיקסביינק , קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ57006.  2 הרות -  לש  ץרפןירועיש  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "ניקסביינק , קרבשת ינב 

ומצע57007. ביילשדקיש  הדוהי  "הןוסנמחנ , תובוחר Rehovotעשת

םינומא57008. הדוהיריש  ןב  השמ  "גאזיפ , Amsterdamנקת
םדרטשמא

הניב57009. לאומשריש  "דןרטש , םילשורינשת

.57010< השדח הרודהמ   > דוד ןב  דודריש  ןב  ףסוי  "חהיסאנג , םילשורימשת

דוד57011. ןב  דודריש  ןב  ףסוי  "פהיסאנג , ,רת הסוס

תורוקמו57012. רואב  םע  יאחוי  רב  דודריש  קחצי  ןב  ןויצ  ןב  םחנמ  "וברפטוג , םילשורימשת

תורוקמהו57013. ןיינעה  םילימה  שוריפ  םע  יאחוי  רב  ןבריש  ירדנסכלא  המלש  רביירש , רפוס 
םילשוריהשמ

םיכרכ57014.  2 םייחה -  םייחריש  ןב  ףלוו  באז  רעב  בוד  "לץישביל , הנליו Vilnaרת

דוחיה57015. המלשריש  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  ןזיוהלימ ,
( שרפמ ןגניט Thiengenש"כ(

םילוליה57016. אדילמריש  ביל  הירא  ןב  "אדוד  מת
םדרטשמא

Amsterdam

דודל57017. תולעמה  אקארקמריש  השנמ  ןב  "אדוד  בוקרק Cracowלש

םירישעה57018. יולהריש  יבצ  ןב  בקעי  "גשריה , Drogobychסרת ץיבוהורד '

.57019< הידידי ירבד   > םירישה ןאמיפלריש  הידידי  ןב  ביל  הירא  "הןיקפיל , הנליו Vilnaנרת



.57020< דוד לדגמ   > םירישה רבריש  בוד  ןב  דוד  לאומש  "זלבוס , קרוי New Yorkסרת וינ 

.57021< ןורשה תלצבח   > םירישה בקעיריש  ןב  ףלוו  באז  "הןוזלאומס , היפלדליפ Philadelphסרת

םירישה57022. אנזופמריש  בקעי  ןב  ןמלז  "והמלש  גרפפש

.57023< אמעטב אתלימ   > םירישה ןבריש  ביל  הדוהי  השמ  ןייטשנייפ ,
"דרזעילא םילשוריפרת

.57024< חקור "ן , במר  > םירישה "אריש  םודר Radomערת

.57025< חקורה אזימרגמ  ר"א   > םירישה אזימרגמריש  הדוהי  ןב  "פרזעלא  בושיבורהקת
Hrubieszow

.57026< הרמז יריש   > םירישה לאומשריש  השמ  ןב  והילא  "וץישטנול , השרו Warsawלרת

םירישה57027. םוחנריש  "טןייטשלקניפ , םילשוריפרת

.57028< םעונ ירמא   > םירישה ןמלזריש  השמ  ןב  יתבש  "חץיבודיוד , השרו Warsawכרת

.57029< ימע תובכרמ   > םירישה םהרבאריש  ןב  והימרי  םייח  ' גרבסנלפ , "ע הנליו Vilnaרת

.57030< הדוהי תחנמ   > םירישה באזריש  הדוהי  "אץיבוביל , קרבעשת ינב 

םירישה57031. ונרווילריש  .ב  " נרת .ך  " "בנת ונרוויל Livornoנרת

.57032< ותקושת ילעו   > םירישה יכדרמריש  "ביאלוזא , קרבעשת ינב 

"י ז"ל>57033. ראה שוריפ   > םירישה - )ריש  "י ראה  ) המלש ןב  קחצי  אירול ,
המלש "ובישילא , םילשוריעשת

.57034< המלש ירבד   > םירישה הנויריש  דוד  ןב  םוחנ  "בסייוו , םילשורימשת

.57035< רומה רורצ   > םירישה השמריש  בקעי  ןב  בקעי  - םיוברברול , "ח עשת

םיכרכ57036.  2 ינושרגה - > תדובע   > םירישה םהרבאריש  ןב  ןושרג  "ורמרק , השרו Warsawכרת

םיכרכ57037.  2 הרות - > לש  הנר   > םירישה בקעיריש  ןב  הדוהי  יבצ  ילתפנ  "גןילרב , םידיסחנשת רפכ 

שדח57038. ריש  םירישה ע"פ  אפורהריש  ףסוי  ןב  "גבקעי  םילשוריעשת

םירמאמ57039. עצרוק  ןיא  םירישה  םהרבאריש  ןב  םוחנ  "טןייטשלקניפ , םילשוריפרת

.57040< המלש תריש   > ראובמה םירישה  המלשריש  "וףויפוצ , םילשורינשת

םוגרת57041. קחצי -  ירוכיב   > םיראובמה תלהקו  םירישה  ריש 
< ףסוי םהרבאברד  ןב  קחצי  "בירפצ , קרבסשת ינב 

ומוגרתו57042. םירישה  ונרווילריש  .ך  " רת .ך  " "ךנת ונרוויל Livornoרת

ראובמ57043. םירישה  רימזריש  "חןהכ , םילשוריסשת

.57044< הקודקדו הרותה  תשודק   > תלהק תליגמ  םירישה  דודריש  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשורינשת

שוריפ57045. טימ א  םירישה  באזריש  ןב  לאומש  , "בדנבטור צרת

"ש57046. פנ תבישמ  םירישה ע"פ  םוחנריש  "טןייטשלקניפ , םילשוריצרת

ריקי57047. ןבה  רואיב  םע  םירישה  בילריש  סחניפ  ןב  םייח  בקעי  ןאקלא ,
"הןירבאקמ השרו Warsawמרת

רוא57048. הטוע  רואיב  םע  םירישה  ןרהאריש  ןב  לאיחי  "ארלה , הדפילק Klaipedaכרת

"ק>57049. הומ תרודהמ   > רוא הטוע  רואיב  םע  םירישה  ןרהאריש  ןב  לאיחי  "פרלה , םילשורישת

ריש57050. ירבד  םע  םירישה  דודריש  ןב  ריאמ  בקעי  "פרטכש , םילשורישת

שוריפ57051. םע  םירישה  ןהכהריש  םייח  המלש  "ברניבא , לאעשת תיב 

.57052' הל הרישא  שוריפ  םע  םירישה  המלשריש  ןב  םיסנ  "הןייד , קרבעשת ינב 

םילשורי57053. רבד  שוריפ  םע  םירישה  ןרהאריש  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

"א57054. רגה שוריפ  םע  םירישה  "א)ריש  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "בוהילא  השרו Warsawרת



תבש57055. רנ  שוריפ  םע  םירישה  אגרשריש  ןב  בקעי  "גיקסבוקרטויפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

המלש57056. תרטע  שוריפ  םע  םירישה  םייחריש  ןב  והילא  "גןופלח , םיבלעשסשת

ןרהא57057. קחצי  תשירפ  םע  םירישה  ןילבולמריש  ןרהא  ריאמ  ןב  "דקחצי  םילשורילרת

םירואיבו57058. תועומש  םע  םירישה  העומשריש  ישקבמ  "הןוכמ  היקלחעשת תיב 

יסרפ57059. ןושלב  םוגרתה  לש  ריספת  םע  םירישה  ןבוארריש  "דינאשק , םילשוריסרת

לאיזוע57060. ןב  ןתנויל  סחוימה  םוגרת  םע  םירישה  "ל)ריש  ומ  ) םימחר אסכ  "דתבישי  קרבסשת ינב 

ןושלב57061. ריספת  ירבע  םוגרת  ימרא -  םוגרת  םירישה  ריש 
סרפ .ריספתידוהי  .םירישה  "אריש  םילשורילשת

.57062< ונרופס  > תור םירישה , - ריש  ריאמ בקעי  ןב  השמ  ץיברק ,
בקעי ןב  הידבוע  "הונרופס , שמשעשת תיב 

םיכרכ57063.  5 גח -  שדקתה  ףסויריש  "גרנלק , םילשוריעשת

תולגה57064. ךרוא  לע  האנ  רמזו  םהרבאריש  ןב  ןנחלא  "דןלה , ןילבולפש

סומלופו57065. יולהריש  טארבל  ןב  "דשנוד  ,שת ביבא לת 

םיננרו57066. הדוהיריש  ןב  סחנפ  קחצי  "חרסודלוג , קרבנשת ינב 

החבשו57067. ןועמשריש  ןב  ןבואר  דוד , "וןב  ןולקשאכשת

החבשו57068. בתכהריש  "הןוכמ  םילשוריסשת

החבשו57069. ןרהאריש  ןב  םייח  לאפר  "אןהכה , םילשוריפרת

החבשו57070. )ריש  ורכזל  ) בקעי לאומש  "זןייטשנרוב , תילעעשת ןיעדומ 

החבשו57071. םימחרריש  והילא  ןב  לאננח  "אינייז , הפיחעשת

הרמזו57072. ללה  החבשו  םרמעריש  ןב  המלש  "איגביא , םילשוריפשת

הרמזו57073. ללה  החבשו  דודריש  ןגמ  "זתרבח  קרוילשת וינ  םילשורי - 

שדח57074. בילריש  הדוהי  ןב  רב  בוד  "טשיבירט , קרבכשת ינב 

שדח57075. ןהכהריש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "אקוק , הירבטסשת

שדח57076. הדוהיריש  םהרבא  ןב  לאומש  ןייטשנייא ,
"זיולה בוקרטויפ Piotrkowסרת

שדח57077. יבצריש  ןב  בוד  םייח  "זץיבורטלפ , השרו Warsawסרת

שדח57078. עשוהיריש  ןב  שריה  יבצ  םייח  "באדורב , סיאול St. Louisפרת .טס 

שדח57079. הידעסריש  "סיקארוש , םילשורישת

ןיטיג57080. ץבוק - >  > שדח לאכימריש  ןורכז  "התבישי  בקעיסשת ןורכז 

שדח57081. אפורהריש  ףסוי  ןב  - בקעי  "ג רת
"ד התכלכרת

הכוס57082. שדח -  םירועישוריש  הרות  "הישודיח  םילשוריסשת

שדח57083. ןועמשריש  השמ  ןב  בקעי  לאומש  "בטור , ןידרונילק Kleinwardeצרת

שדח57084. הדוהיריש  המלש  "דץינכר , סל Los Angeעשת ' גנא סול 

ןיבוריע57085. שדח -  םייחריש  ףסוי  ןב  קחצי  לאומש  "טןזור , תיליעעשת ןיעידומ 

שדח57086. םייחריש  יכדרמ  "ץוהילא , ,רת םילשורי

םיכרכ57087.  2 שדח -  הברריש  ' גמ דיעס  ןב  םהרבא  "חןהכ , הבר Djerbaערת ג'

םיכרכ57088.  3 שדח -  והילאריש  ןב  עשוהי  לואש , "אאבא  קרבעשת ינב 

םיכוב57089. לוקו  שדח  לאומשריש  ןב  השמ  לאפר  "ץזאבלא , םילשורירת

הכונח57090. ןהכהריש  אפזוי  ףסוי  ןב  שובייפ  "דלאומש  היצנו Veniceנת



תכונח57091. יבצריש  ןב  לאומש  "טץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

רצואה57092. תיב  תכונח -  לאכימריש  ןמפוק , לאומש -  "טץיבוקרמ , קרבעשת ינב 

תיבה57093. תכונח  ךלמילאריש  לארשי  "גרעלפמור , עשת

תודידי57094. םולשריש  והיעשי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זלאיחי  םילשוריסרת

תודידי57095. לארשיריש  םהרבא  ןב  הידידי  בוקרק Cracowת"דבילטוג ,

תודידי57096. עשוהיריש  ןרהא  ןב  ףלוו  באז  "חץיבוברוט , הנליו Vilnaלרת

תודידי57097. ןועמשריש  השמ  ןב  בקעי  לאומש  "דטור , ישת

ןימוחת57098. תודידי -  קחציריש  ןב  הידידי  "חשטייד , תיליעעשת ןיעידומ 

א57099. תודידי -  דבאעריש  ןב  המלש  הדוהיהניוות , רוא 

םיכרכ57100.  2 תודידי -  םיטויפוריש  "דםיריש  םילשורישח

דודל57101. לארשיריש  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

םידיסחל57102. בורוקמריש  והיעשי  םהרבא  ןב  "ף,לאומש  רת ], אשראוו

םיכרכ57103.  2 תולעמל -  בקעיריש  תולעמ  "חתבישי  תולעמנשת

ץראה57104. ונצרא -  תולעמל  יחריש  דוד  "וןהכה , םיסשת תב 

המלשל57105. םוגרתריש  םירישה  "זריש  הברשת ג'

תישארב57106. המלשל -  השמריש  היעשי  ןב  המלש  "זץאוורא , םילשוריעשת

המלשל57107. יבצריש  ןרהא  ןב  ןמלז  המלש  "דןעגיובלע , םילשורישח

לכשה57108. רסומ  ןואגריש  ארירש  ןב  "גייאה  השרו Warsawנרת

םתכמ57109. בקעיריש  ןב  הדוהי  רטע , - "םןבא השרו Warsawרת

טושפ57110. הדוהיריש  "דגייסא , םילשורישח

ןויצ57111. םיטויפוריש  "וםיריש  בוידרבפרת  Bardejov

ןויצ57112. יכדרמריש  ןב  השמ  לאוי  "לןומולאס , םילשורירת

ןויצ57113. השמריש  ןב  לואש  "דןהכה , ,סרת םלשורי

םוי57114. לש  לאיחיריש  ןושמש  "זץיבר , םילשוריסשת

דימתה57115. תדובעב  םוי  לש  יאמשריש  ןב  ללה  "בריאמ  םילשוריכשת

דיגנה57116. לאומש  יברל  הלהת  בדריש  "דןדרי , יטניסניסשח

ןויער57117. ידי  הוגרא  לארשיהריש  דולןיול ,

םינורחאה57118. תורודב  לבב  ידוהי  לש  טויפו  ףסוי -הריש  יבוט , םהרבא -  בקעי , ןב 
דוד חמצ , ריאמ  - "לוהינב , םילשורישת

הנרו57119. ףסויהריש  "דלאקזחי , םילשורישח

השדח57120. ןהכההריש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , הירבטסשת

השדח57121. לאפרהריש  ןב  יבצ  יכדרמ  "גץראווש , קרוי New Yorkישת וינ 

השדח57122. ןנחלאהריש  רוא  תבישי 

השדח57123. ריאמהריש  לארשי  דןייטשדלעפ , '' מח

םיכרכ57124.  2 השדח -  בוטהריש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "דאפיל  עשת

םיכרכ57125.  2 היוללה -  השדח  יבצהריש  בקעי  "בןייבורפ , םילשורינשת

הרשכ57126. םיסינהריש  ןב  קחצי  "גיבאצר , קרבעשת ינב 

דודל57127. זריבמהריש  םייח  ןב  "זדוד  ונדורג Grodnoנקת



דודל57128. ןושרגהריש  ןב  היחתפ  דוד  "כקוטשנייוו , םילשורישת

םיכרכ57129.  5 םשהל -  םשהריש  "דםוליעב  םילשוריעשת

םייחל57130. בקעיהריש  ןולובז  ןב  םייח  "דרטומלרפ , השרו Warsawעקת

קחציל57131. השדחהריש  הריש  תליהק  "חץבוק  לאומשסשת תעבג 

השרפ57132. לש  תימלושהריש  "טרוצילא , םילשורינשת

תועובשה57133. גחל  "ל  חמר לש  םלענה  יחוריש  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( לשת

ול57134. ורמז  ול  םירפאוריש  "מןזח , םילשורישת

םירישה57135. ריש  ךלמל -  אבאוריש  ןב  םייח  השמ  "ברעטייל , רפססשת תירק 

ךלמל57136. לאגיוריש  ןב  לאכימ  "איתמד , אביקעפשת רוא 

םידוד57137. םלושמתוריש  ןב  לקוי  בקעי  ץיוורוה ,
יולה "דרכששי  Tarnoנרת היצילג )  ) בונרט

םגוחו57138. ינרגה  קחציו  ישדרבה  םהרבא  ינרגהיריש  קחציו  ישדרבה  םהרבא  יריש 
"טםגוחו םילשוריכשת

יתימא57139. )יריש  ךרוע  ) הנוי "חדוד , םילשורילשת

יאחוי57140. רב  .גיריש  " צרת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"גםילשורי םילשוריצרת

דוד57141. המלשיריש  ןב  דוד  "זלאטיוו , םילשורינרת

דוד57142. לאומשיריש  רוכב  ןב  יח  דוד  רא , ' "אגאמ םילשוריצרת

דוד57143. ףסוייריש  םלסמא , דוד -  "הםלסמא , םילשורינשת

ז57144. דוד -  דודיריש  לארשי  "אסנפרה , פשת

םיכרכ57145.  4 דוד -  הבריריש  ' גמ השמ  ןב  דוד  "גןהכ , הבר Djerbaמשת ג'

םידוד57146. יכדרמיריש  ינרפעז , דוד -  "גםייקלא , םילשורימשת

.57147< םירואיב םע   > שדוק תבשל  תושקבה  הדוהייריש  ןב  ןויצ  "אםלעומ , םילשוריעשת

.57148- ןדרי > תרודהמ   > לוריבג ןבא  המלש  יברל  לוחה  יריש 
םיכרכ הדוהי2  ןב  המלש  לוריבג , - "הןבא םילשורילשת

ארזע57149. ןבא  םהרבא  יבר  לש  לוחה  ארזעיריש  ןבא  "זםהרבא  דולעשת

דובכהו57150. דוחיה  ירואיריש  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"חלבייפ םילשורישת

יולה57151. הדוהי  יברל  םיה  יולהיריש  לאומש  ןב  םילשוריהדוהי 

םידעומ57152. יולה -  יולהיריש  לאוי  "זןיורבסגאלק , קרויעשת וינ  יסנאמ 

תאזה57153. הניגנמה  ןנחיריש  "דטברה , םילשורישח

םיכרכ57154.  2 החנמה -  ןהכהיריש  ךונח  "דיורטנרא , םילשוריעשת

שפנה57155. לכימיריש  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , גרבסגינקירת
Koenigsberg

הירוטשק57156. ידוהיל  שדוקה  ביליריש  הדוהי  "ברגרבניו , יטינסניסמשת

.571574 ןדרי > - תרודהמ   > יולה הדוהי  יברל  שדוקה  יריש 
םיכרכ

יולה לאומש  ןב  "והדוהי  םילשורימשת

.57158< ןדרי תרודהמ   > לוריבג ןבא  המלש  יברל  שדוקה  יריש 
םיכרכ  2 הדוהי - ןב  המלש  לוריבג , - "אןבא םילשורילשת

הידבז57159. )יריש  ךרוע  ) הנוי "בדוד , םילשורילשת

הרמז57160. םיטויפיריש  "ה.תוליפת  בושטידרב Berdichevעקת



הרמז57161. ףסוייריש  "באמאלס , ונרוויל Livornoלרת

הרמז57162. םהרבאיריש  ןב  לואש  םייח  "ודובע , ,צרת םילשורי

םלשה57163. הרמז  םהרבאיריש  ןב  לואש  םייח  - דובע , "ב ישת
"ג םילשוריישת

יולה57164. חרז  דודיריש  ןב  חרז  "זיול , םילשוריכשת

"ל57165. חמרל םישדח  הפוח  ריאמיריש  "זוהינב , ביבאלשת לת 

קדצו57166. םייח  שריהיריש   ) בוד יבצ  םייח  טאלבננורק ,
הירא ןימינב  ןב  "דרב ) קרוי New Yorkצרת וינ 

"ל57167. מרה ישודיח  הרהט -  ןייטשיריש  הדוהי -  ןרהא  ןב  ריאמ  קירא ,
אפיל לדנעמ  "זםחנמ  ןפרווטנאסשת

םיכרכ57168.  2 הרהט -  ןרהאיריש  הדוהי  ןב  המלש  "סרגולק , םילשורישת

יולה57169. הדוהי  יולהיריש  לאומש  ןב  "ההדוהי  שת

קידצ57170. ןבא  ףסוי  )יריש  ךרוע  ) הנוי "בדוד , "דמשת מח

באדחלא57171. המלש  ןב  קחצי  הרואיריש  "חןנער , דולמשת

לטנמולב57172. דוד  קחצי  ןרהאיריש  ןב  דוד  קחצי  לאטנמולב ,
"והחמש ,צרת םילשורי

םיכרכ57173.  2 לכשה -  רסומ  ןואגיריש  ארירש  ןב  "הייאה  השרו Warsawנרת

המחלמ57174. )יריש  דיגנה  ) יולה ףסוי  ןב  "גלאומש  כשת

החנמ57175. יניסיריש  ןב  רב  בוד  רכששי  "בלדנאמיש , הניוכרת  Vienna

החנמ57176. םירפאיריש  אביקע  ןב  יכדרמ  השמ  "טרגטש , םילשוריישת

החנמ57177. םהרבאיריש  ןב  ןימינב  "זגרובזלעפ , ןודנולטשת

םחנמ57178. לאונמעיריש  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "טןב  םילשוריצרת

םיכרכ57179.  2 תוצמ -  עטניריש  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "וץישבייא , ביבאלשת לת 

םיכרכ57180.  2 ארזע -  ןבא  בקעי  ןב  השמ  בקעייריש  ןב  השמ  ארזע , "חןבא  ביבא Tel Avivפרת לת 

םוחנ57181. יברעמהיריש  בקעי  ןב  "דםוחנ  םילשורילשת

םיסנ57182. היקזחיריש  םיסנ  םייח  "דירוח , תוביתנשח

םיענ57183. םיטויפיריש  "ג,.תוליפת  ערת ], םלשורי

ןויצ57184. םיטויפיריש  - .תוליפת  "ג צרת
ךרעב הבר Djerbaת"ש  ג'

ןויצ57185. ןויציריש  ןב  "זןהכ , םילשורילשת

ןויצ57186. בקעייריש  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "דןהכ , שח

ילבבה57187. בקעי  ןב  רזעלאל  םישדח  שדק  בדיריש  "בןדרי , היפלדליפכשת

שדוק57188. יכדרמיריש  ןב  דוד  "גןודעס , םילשורינשת

ינאמעלא57189. ןרהא  ןרהאיריש ר ' "חינאמעלא , םילשוריסשת

.57190< היפרגוילביב  > יזבש םלש  הדוהייריש ר ' "גיבהצר , ביבאסשת לת 

ןומולס ז"ל57191. השמ  לאוי  יבר  יכדרמיריש  ןב  השמ  לאוי  "זןומולאס , םילשוריצרת

"ש57192. ארה ןב  לאיחי  יבר  )יריש  ךרוע  ) הנוי "הדוד , ביבאמשת לת 

תאיג57193. ןבא  קחצי  יבר  )יריש  ךרוע  ) הנוי "חדוד , םילשורימשת

תבש57194. םירישיריש  "יץבוק  ,שת לארשי םילשורי ,

םיריש57195. לאומשיריש  ןב  השמ  "כרפוס , קרוי New Yorkשת וינ 



המלש57196. הדוהייריש  ןב  המלש  לוריבג , - "חןבא רבונה Hanoverירת

םיכרכ57197.  5 לוריבג -  ןבא  הדוהי  ןב  המלש  הדוהייריש  ןב  המלש  לוריבג , - "חןבא ביבאפרת לת 

תוחמש57198. םיטויפויריש  "אםיריש  םילשורישת

תבש57199. ליל  הליהת -  המלשיריש  "דץיבר , "דשח מח

הלהת57200. ןהכהיריש  דוד  ןב  ףלוו  באז  "סרנכוב , ונרב Brnoקת

ןמית57201. הדוהייריש  ןב  יבצ  םהרבא  "אןוסלדיא , יטניסניס Cincinnatiצרת

ןואג57202. יאה  בר  לש  ויטויפו  ןואגויריש  ארירש  ןב  "חייאה  םילשוריצרת

טארבל57203. ןב  שנוד  יולהםיריש -  טארבל  ןב  "זשנוד  םילשורישת

םהרבא57204. ןב  קחצי  ארזע , - ןבא םהרבאםיריש -  ןב  קחצי  ארזע , - "יןבא םילשורישת

םינומזפו57205. תושקב  תוחבש  "גםירישםיריש -  םילשוריישת

ןופלח57206. ןב  םהרבא  ןופלחםיריש -  ןב  םהרבא  ףסוי  - "איבוט , ביבאנשת לת 

םיכרכ57207.  3 גראא -  םיקילאםיריש  םהרבא  "טדרבסורג , םילשוריעשת

גוראא57208. הרופיצםיריש  "טןייטשנצילג , "דמשת מח

ריהק57209. תזינגמ  םישדח  םיריש  םיזונג -  ףסויםיריש  יבוט , הימחנ -  "אינולא , םילשוריסשת

םיקוזיחו57210. םשםיריש  "וםוליעב  םילשוריעשת

.57211< השדח הרודהמ   > םיקוזיחו םשםיריש  "וםוליעב  םילשוריעשת

וטאצול57212. םייח  השמ  יבר  יזנגמ  םיטויפו  יחםיריש  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
היעשי יבשת  "ל - ) חמר "ד( ךרכ זלשת דלומ  ךותמ 

ילבבה57213. בקעי  ןב  רזעלא  יברל  םישדח  ילבבהםיריש  בקעי  ןב  "דרזעלא  םילשורימשת

יזבש57214. םולש  יברל  םישדח  ףסויםיריש  ןב  םלש  "ויזבש , םילשורילשת

"ל57215. חמר לש  ותנותח  םויל  ריאמםיריש  "זוהינב , םילשורילשת

תבש57216. לש  "ל)םיריש  ומ  ) ילתפנ קחצי  "ורעלפפאנק , משת

רנבא57217. יולהתריש  רנבא  ןב  השמ  "בבויבל , נשת

הצראל57218. המוא  יזועתריש  "זםייהכלק , םילשורימשת

רזעילא57219. בקעיתריש  ןב  לאפר  "בדיוס , "דפשת מח

לאירא57220. לאיראתריש  "דהיאדה , םילשוריסשת

םיכרכ57221.  2 יולה -  ןב  קחציתריש  ןתיא  "עיולה , קרבשת ינב 

ךיינב57222. אדנלתריש  ןמלק  יבר  "דתחפשמ  "דשח מח

הרובד57223. ךובנרטשתריש  הרובד  תינברל  ןורכז  "דרפס  םילשורינשת

.57224< תומש תישארב   > הרות א דוד  יולהתריש  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "אגרבדלוג , ףילקיונשת

.57225< םירבד רבדמב , ארקיו ,  > הרות ב דוד  יולהתריש  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "אגרבדלוג , ףילקיונשת

דוד57226. דודתריש  "אןינייש , םילשוריסשת

דוד57227. דודתריש  ןב  יש  "טןלזוג , דעלאסשת

דוד57228. ןנחויתריש  ןב  דוד  "עלזירב , םילשורישת

דוד57229. דודתריש  יקצבוזמ ,  - "טגרבנטור םילשוריעשת

םיכרכ57230.  7 דוד -  ןועמשתריש  ןב  דוד  "גרשקה , םילשוריסשת

םיכרכ57231.  5 דוד -  יולהתריש  קחצי  ןב  דוד  ןרהא  "דגרבדלוג , ףילקיונשת

תיסרפבו57232. שדוקה  ןושלב  תועובשה  גחל  תורהזאה  תריש 
דמלמ בוט  ןמיס  ברל  ןבוארתידוהי  ינאשק ,



וניזאה57233. רתריש  "גלאומש , םילשוריסשת

הלואג57234. ילועשמב  הנומאה  בקעיתריש  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

םיכרכ57235.  3 שאה -  "גץבוקתריש  םילשוריעשת

םירוכיבה57236. ךלמילאתריש  "טטור , תיליעעשת ןיעידומ 

תושקבה57237. ןבוארתריש  "בינאשק , םילשורינשת

תודידיה57238. המלשתריש  ןב  םימחר  "חדדח , קרבנשת ינב 

הרישה57239. תשרפו  ףוס  םי  תעירק  םיה -  אזלעבתריש  הרות  לידגי  "עתרבח  םילשורישת

םיה57240. אביקעתריש  ןב  הדוהי  יכדרמ  "חסוארק , םחוריסשת

םיה57241. יולהתריש  השמ  והיעשי  "גץיברוה , םילשוריעשת

ןליאה57242. תוריפ  םיה -  ןושרגתריש  םולש  "ורגנוא , סשת

םיכרכ57243.  8 םיה -  בקעיתריש  ללה  "זךבצרמ , ןימינבעשת די 

אמק57244. אבב  םרכה -  הנביבתריש  םרכ  תבישי  "אינבר  הנביבעשת םרכ 

םרכה57245. םהרבאתריש  ןב  הימחנ  ןמלז  "דגרבדלוג , הנביבעשת םרכ 

בלה57246. הדוהיתריש  רדה  "בןילוגרמ , םילשוריסשת

םיחספ57247. םיוולה -  ןועמשתריש  רזעיבא  ןב  הידידי  ןוספלוו ,
יולה "חףסוי  קרבסשת ינב 

םיכרכ57248.  3 יולה -  יולהתריש  יבצ  ןב  השמ  "טרגרבמב , נשת

םיכרכ57249.  2 יולה -  דודתריש  "זיול , "דעשת מח

יולה57250. היחרז  יבר  יטויפ  רואמה -  "ה)תריש  זר  ) ידנוריג יולה  קחצי  ןב  היחרז 
( רידהמ  ) קחצי שילזיימ  "ם - םילשורישדת

תודעומה57251. תודעומהתריש  "טתריש  םילשוריסשת

םיכרכ57252.  5 םידעומה -  עשוהיתריש  יכדרמ  ןב  לשיפ  השמ  "פרזיורק , קרבשת ינב 

ןקזה57253. והילא  וניבר  תורהזא  תווצמה -  קחציתריש  שילזיימ , ןקזה -  והילא  "אוניבר  םילשוריסשת

רמועה57254. המלשתריש  ןב  רומע  "אלובטיבא , םילשוריסשת

הפוריא57255. חרזמ  םורדב  שדקה  בילתריש  הדוהי  "ארגרבניו , יטסיניסנשת

היסינותבש57256. אבר  יאהמ ג' םישנ  לש  שדוקה  םירמתריש  ליגיבא , - "טזג דולסשת

חקורה57257. ,תריש  שילזיימ אזימרגמ -  הדוהי  ןב  רזעלא 
"גקחצי םילשורינשת

תבשה57258. עשוהיתריש  יכדרמ  ןב  לשיפ  השמ  "ברזיורק , "דפשת מח

א57259. הרותה -  קחציתריש  "דיאבג , "דשח מח

הרותה57260. ןנחויתריש  "דלולא , םיסכרשח

תיביר57261. ינידב  הרותה -  דודתריש  תריש  ללוכ  הדוהי -  "זיקחצי , תיליעעשת ןיעידומ 

ייח57262. לשרהתריש  "גקניפ , ביבא Tel Avivעשת לת 

וייח57263. תידוהיתריש  "השילאק , "דנשת מח

םייח57264. ל.חתריש  דרנזור , "" דשח '' מח

ראבה57265. תריש  הדוהי -  קחציתריש  הירא  הדוהי  "חןוסדרפ , קרבסשת ינב 

תישארב57266. הדוהי -  דודתריש  השמ  ןב  לאומש  םירפא  "בריאמ , םילשוריעשת

"ך>57267. נתה לע   > הדוהי דודתריש  השמ  ןב  לאומש  םירפא  "בריאמ , םילשוריעשת

הנוי57268. ןורכזתריש  "ערפס  םילשורישת



בקעי57269. ,תריש  ילרטיב ריאמ -  לארשי  רגניול ,
"ההלוש םילשוריעשת

קחצי57270. הנויתריש  קחצי  ןב  ןנחלא  "בןמרהא , םילשוריסשת

לארשי57271. יולהתריש  ףסוי  ןב  הנוי  לארשי  "זאדנאל , םילשורינרת

לארשי57272. לארשיתריש  "ודלוגנייו , קרבסשת ינב 

םיכרכ57273.  2 לארשי -  בקעיתריש  ןב  השמ  ארזע , "דןבא  גיצפיל Leipzigפרת

םיכרכ57274.  2 לארשי -  ןהכהתריש  הדוהי  רכששי  "גץיבוליפוק , םילשוריעשת

םיכרכ57275.  2 לארשי -  רכששיתריש  ןב  לארשי  חןובנ , '' דעשת '' מח

םיתרכ57276. יאב  לארשי  בילתריש  הדוהי  "ורגרבניו , יטינסניסמשת

םיכרכ57277.  2 ןמיתב -  לארשי  ןוצרתריש  "טיולה , ונואנשת תירק 

םירמ57278. ןורכזתריש  "עץבוק  "דשת בח רפכ 

םירמ57279. הדוהיתריש  "דבואט , "דשח מח

.57280< השדח הרודהמ   > השמ יכדרמתריש  ןב  השמ  "בשלזיימ , "דסשת בח רפכ 

השמ57281. ןורכזתריש  "חץבוק  םילשוריסשת

השמ57282. םחנמתריש  ןב  יבצ  השמ  "הןמדור , תיליעעשת ןיעידומ 

ןילוח57283. השמ -  ןנחלאתריש  רוא  השמ -  תריש  "בללוכ  תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ57284.  3 השמ -  לאומשתריש  ןב  השמ  ןודנולאעשתרפוס ,

םיכרכ57285.  2 השמ -  יבצתריש  לאקזחי  ןב  השמ  "חביוט , קרבנשת ינב 

םיכרכ57286.  2 השמ -  יכדרמתריש  ןב  השמ  "ח,שלזיימ , מקת ], וואלקש

םלשה57287. השמ  לאומשתריש  ןב  השמ  "זרפוס , קרבלשת ינב 

םלושמ57288. םהרבאתריש  "דםלושמ , הירבטשח

םיכרכ57289.  16 ןתנ -  ןתנתריש  ןב  דוד  רשא  "טיאמ , עשת

םיכרכ57290.  2 ןתנ -  םהרבאתריש  ןב  ןתנ  "וסוקרמ , םילשוריעשת

רפוס57291. ןועמשתריש  ןב  לאיחי  םהרבא  "דשטיוד , םילשוריסשת

םילחר57292. ירדע  בקעיתריש  הדוהי  "גיאקרב , םילשוריעשת

םיולה57293. תריש  ןויצ -  בודתריש  ףסוי  "זןאבול , םילשוריעשת

םת57294. וניבר  - )תריש  םת וניבר   ) ריאמ ןב  בקעי 
קחצי "בשילזיימ , םילשוריעשת

שר57295. המלשתריש  "דטור , "דשח מח

תיעיבש57296. שר -  היראתריש  הדוהי  ןב  המלש  קרברלשרה , ינב 

םיכרכ57297.  2 שר -  ישתריש  "אשריה , הירנפשת

םולש57298. גילעזתריש  סחנפ  ןב  םולש  קחצי  "אסייוו , םילשוריעשת

המלש57299. ןושרגתריש  ןב  המלש  "זיקחצי , קרבסשת ינב 

המלש57300. יולהתריש  ןויצ  - ןב לאקזחי  ןב  המלש  "טלפא , םילשוריסשת

המלש57301. המלשתריש  "טםהרדובא , דולסשת

םיכרכ57302.  2 המלש -  ףסויתריש  ןב  םייח  המלש  "פילתפנ , םילשורישת

לאומש57303. ןורכזתריש  "דרפס  םילשורישח

לאומש57304. יולהתריש  לארשי  ןב  לאומש  ץרפ  "גלטנאמ , קרבסשת ינב 

לאומש57305. בקעיתריש  לאומש  "גרשירק , דעלאעשת

אחספד57306. ןורכזאתריש  "חרפס  "בסשת הרא



וניניב57307. אבילראשיש  "ובולרפ , עשת

ןתח57308. תחמש  וחמשו -  ןתנושיש  יולב , ןמלז -  המלש  ןאמדירפ ,
"חןימינב משת

רפוס57309. השמ  יבר  תודלות  ךיחא -  לע  דחא  "ם  ןועמשכש "דשטייד , "דשח מח

יראכ57310. רשאבכש  ןב  יאחוי  ןועמש  "זחרפי , דודשאסשת

םיכרכ57311.  2 םילשוריב -  בקעיתונוכש  "חסילג , םילשורימשת

םיכרכ57312.  7 םילשוריב -  ןשיה  בושיה  יתבשתונוכש  "טהירכז , םילשורינשת

םילשוריב57313. המוח  רה  ןרהאתנוכש  ןב  לאוי  "חץרווש , םילשורינשת

םילשורי57314. םולש  הונ  םילשוריתנוכש  םולש  הונ  "דתנוכש  "דשח מח

המוחתו57315. תומר  יולהתנוכש  ךלמילא  סחניפ  ןב  ףסוי  "טןתיא , םילשוריסשת

םיכרכ57316.  3 טקל -  בקעיתחכש  קחצי  ןב  ןתנ  "בןוב , גרפ Pragueית

הדמחה57317. "ותויכש  טרת .ןסינ  ימי  "ו.םינוקית  ונרווילטרת  Livorno

הדמחה57318. "בתויכש  לקת .ןסינ  ימי  "ב.םינוקית  היצנו Veniceלקת

הדמחה57319. "אתויכש  עקת .ןסינ  ימי  "א.םינוקית  יקינולש Salonikaעקת

םהיניב57320. השמהניכש  "דרכיילב , ןורבחשח

םהיניב57321. )הניכש  טקלמ  ) לאוי "דםיובלטייט , "דשח מח

םהיניב57322. ןושמשהניכש  ןב  קחצי  "הגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ57323.  2 םהיניב -  םיסינהניכש  "גדדח , עשת

הכלהב57324. תיב  ןמלקתוריכש  סומינולק  ןב  םהרבא  "בןיזור , םילשוריפשת

.57325< הכלה  > בוט המלשלכש  ןב  "בםחנמ  נשת

בוט57326. לארשילכש  ןב  ףסוי  ךורב  "הז"ק , קרויפרת וינ   New York

בוט57327. דועסמלכש  ןב  דוד  "גאריצחיבא , םילשוריפרת

בוט57328. ןהכהלכש  ןמחנ  ןב  החמש  "זטרופאפר , הוקלוז Zholkvaצת

.57329< השדח הרודהמ   > בוט דועסמלכש  ןב  דוד  "זאריצחיבא , םילשורינשת

בוט57330. לאירוצלכש  "דהסעת , קרבנשת ינב 

בוט57331. המלשלכש  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

.57332< השדח הרודההמ   > בוט ןהכהלכש  ןמחנ  ןב  החמש  "אטרופאפר , פשת

םיכרכ57333.  2 בוט -  המלשלכש  ןב  - םחנמ  "ס רת
"א ןילרב Berlinסרת

םיכרכ57334.  2 בוט -  לאומשלכש  "גיקסניצקוט , קרבלשת ינב 

םיכרכ57335.  2 ראובמה > -  > בוט דועסמלכש  ןב  דוד  "דאריצחיבא , הירהנשח

דחא57336. "וץבוקםכש  הרוממשת ןולא 

תומלועה57337. ינשב  דוד  יעוררכש  םהרבא  "פתירטש , הינתנשת

שנועו57338. רזעילארכש  ןב  והיעשי  "הןהכ , קרבעשת ינב 

םיכרכ57339.  6 שנועו -  םשרכש  "אםוליעב  "דסשת מח

הוצמ57340. ןברכש  רזעילא  רדנסכלא  רעלפפאנק ,
ילתפנ "סקחצי  שת

הוצמ57341. ןנחוירכש  "דןורכיד , ןודנולסשת

תווצמה57342. ימעט  הווצמ -  הווצמ  ןרהארכש  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ57343.  6 ריכש -  רכששירכש  "בריאמ , תוביתננשת



ותא57344. לאפרורכש  "דןרטש , לאומשסשת תעבג 

הכלהה57345. רואב  הרותל  ךוניחה  לאקזחייבלש  לאומש  "בןהכה , יכאלמעשת תירק 

האירקה57346. תיינקהב  םעוניבאםיבלש  "בןהאק , םילשוריעשת

תוזונג57347. הנשושתובהלש  "דלדיא , ביבא Tel Avivנשת לת 

םיכרכ57348.  125 תעדותבהלש -  הרות  לעפמ  רעונל ע"י  "טןוחרי  םילשוריכשת

שא57349. ריאמתבהלש  והיעשי  ןב  והילדג  "זןוטסרבליס , סיאול St. Louisפרת .טס 

שא57350. השמתבהלש  ןב  םחנמ  רזעלא  רתלא  ןמרדיב ,
"איכדרמ םילשוריעשת

יח57351. ףסוי  יחתבהלש  ףסוי  בוט , "גןמיס  םילשוריעשת

הילאמ57352. הלוע  ןושמשתבהלש  ןב  קחצי  "דגרובזניג , םילשורישח

םייחה57353. תמחלמ  זנאצ -  םשתבהלש  "טםוליעב  "דעשת מח

שדוק57354. קחציתבהלש  השמ  "וגרבצלטש , סשת

םיכרכ57355.  2 שדוק -  ,תבהלש  ץיבוניבר דוד -  ןתנ  ץיבוניבר ,
"חלאימחרי םילשוריעשת

םיכרכ57356.  4 לאומש -  לאומשתבהלש  "אסאיבוט , קרבעשת ינב 

ןהכההיתבהלש57357. םייח  המלש  "טרניבא , םילשורימשת

אטייקד57358. יבציהלש  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "אטונג , קרבסשת ינב 

לעפמ57359. לש  ורופס  קחציהולש -  "ויספלא , משת

וניתונמראב57360. ןועמשהוולש  ןב  לאירתכ  "חימלושמ , דעלאסשת

ןושלה57361. לאירזעחולש  ןב  יכדרמ  "ה,דירפטוג , Pragערת

אנמחרד57362. ןרהאאחולש  "איקסרוס , קרוינשת וינ  םילשורי - 

םיכרכ57363.  10 יתדהתוחולש -  רעונל  - ןוחרי  "כ שת
"ב םילשוריכשת

לארשי57364. ץרא  ףסוייחולש  םייח  ןב  םהרבא  "אירעי  םילשוריישת

אייריתב57365. לארשי  ץרא  ףסוייחולש  םייח  ןב  םהרבא  "יירעי  םילשורישת

םירפסמ57366. םירפסמםיחולש  "סםיחולש  "דשת בח רפכ 

םיה57367. ןמ  המלשםיולש  ןב  יכדרמ  בקעי  "ארטנ , הניוכרת  Vienna

ךלהא57368. ריאמםולש  ןב  ףסוי  "חןהכ , דודשאנשת

םיכרכ57369.  2 רתסא -  יכדרמםולש  ןב  קחצי  - "ןושרג , אטשוק Istanbulמש

ךילהאב57370. רימאםולש  "טןיטנטסנוק , סשת

םיכרכ57371.  2 ךלהאב -  באזםולש  ןד  "טלגס , םילשוריעשת

ףסוי57372. ינב  ךלהאב , לאויםולש  "זןהכ , ןויצסשת לת 

ץראב57373. םשםולש  "דםוליעב  קרבשח ינב 

ךינוב57374. לארשיםולש  ןב  ןרהא  המלש  "אסנג , קרבסשח ינב 

תיב57375. ןרהאםולש  "איאכז , םילשורינשת

תיב ה'57376. שיאםולש  יכרד  יזכרמה  שרדמה  "התיב  תיליעסשת ןיעידומ 

וישכע57377. תיב  ביגשםולש  דעלאתימע ,

וימורמב57378. יכדרמםולש  ךורב  ןב  םולש  "פץיצסוק , קרוי New Yorkרת וינ 

יזבש57379. ףסוי  ןב  םירמאמםולש  "בץבוק  לשת

ךיינב57380. ןורכזםולש  "דץבוק  "דשח מח



ךינב57381. ןיילקםולש  "בתחפשמ  עשת

םיכרכ57382.  5 ךינב -  ןהכהםולש  דוד  והילא  "זןמכייר , נשת

םיכרכ57383.  2 דוד -  הברםולש  ' גמ השמ  ןב  דוד  - ןהכ , "ט סרת
"ו סינות Tunisערת

ידוהיה57384. תיבב  רשואו  החמשםולש  בונורהא ,

קדצו57385. םייחםולש  השמ  ןב  םולש  "חהיאדה , םילשורישת

תוערו57386. הפיםולש  "גהכלמ , קרבנשת ינב 

תוערו57387. דודםולש  יול ,

םיכרכ57388.  5 הולשו -  ןהכהםולש  יבצ  ןב  םולש  "דסייו , שח

סרטנוק57389. אלל  השדח -  הרודהמ   > דעומ הדוהי  םולש 
"א> חונמוזח רזעילא  "ביקסניצלפ , םילשוריעשת

םיכרכ57390.  2 הדוהי -  חונמםולש  רזעילא  "ביקסניצלפ , םילשוריכשת

הרותה57391. יקוספב  ףסוי -  ןהכהםולש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "גקוק , הירבטעשת

בקעי57392. םולשםולש  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "טרפוס , םילשורינשת

קחצי57393. קחציםולש  םולש  "טללוכ  םילשוריסשת

םילשורי57394. םולשםולש  "זןמדירפ , ביבאכשת לת 

םילשורי57395. דודםולש  ןב  לארשי  םייח  "הןרטשנגרומ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

אמוי ה57396. םילשורי -  םולשםולש  הובגה  שרדמה  תיב  ינבר 
"דםילשורי םילשורישח

.57397< השדח הרודהמ   > םילשורי דודםולש  ןב  לארשי  םייח  "וןרטשנגרומ , הפיחסשת

םילשורי57398. יחםולש  המלש  ןב  הדוהי  ,[ת"ר,יעלקלא , ןפוא

םיכרכ57399.  3 םילשורי -  םוחנםולש  "משטיביירט , םילשורישת

םיכרכ57400.  2 םילשורי -  םילשוריםולש  םולש  שרדמה  "זתיב  םילשורינשת

םלשורי57401. המלשםולש  ןב  םהרבא  "היקארזאלא , םילשורינרת

םיכרכ57402.  2 םלשורי -  הידעסםולש  ןב  םולש  ינדע , "דיחרזמ  םילשורימשת

רתסא57403. וערז -  לכל  ,םולש  הנס

םעל57404. ןופלחםולש  ןב  םולש  "ביכסאכ , םילשורימשת

םיכרכ57405.  2 םעל -  םייחםולש  השמ  ןב  םולש  "דהיאדה , םילשוריסשת

םיכרכ57406.  2 ןויצל -  עשילאםולש  "ויקצילשיו , םילשורינשת

רמרד57407. המלש  יבר  תודלות  ודבע -  ךורבםולש  המלש  "דיולב , "דשח מח

בר57408. קחציםולש  ןב  לאיתוקי  "טסייוו , סריא Buenosצרת סונאוב 
A

בר57409. םייחםולש  ןב  םולש  "נזבלא , םילשורישת

בר57410. לארשיםולש  "חיסלברט , "דעשת מח

םיכרכ57411.  3 בר -  רפוסםולש  םולש  ןב  לאלצב  - ןאמצייוו , "ט פרת
"ז בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ57412.  3 בר -  רמתיאםולש  ןב  קיזייא  קחצי  "גםיובנזור , קרבנשת ינב 

.57413( רצקה  ) בר רורדםולש  ןב  הליש  דוד , "עןב  םילשורישת

.57414( םלשה  ) בר רורדםולש  ןב  הליש  דוד , "חןב  םילשוריסשת

םולש57415. ןיאו  םולש  ןרהאםולש  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

םולש57416. ןיאו  םולש  םידרפסהםולש  תדע  "ה.םילשורי  ,נרת םלשורי



םיכרכ57417.  2 םולש -  ןיאו  םולש  בדםולש  םולש  "אאפלוו , תגעשת תירק 

ןויצ57418. בירל  ןאמפילםימולש  רזעילא  ןב  ביל  הדוהי  "א,ופאי , ,נרת אנליוו

םיכרכ57419.  3 הליהקיקינולש -  "ברפס  ביבאלשת לת 

ונאפמ57420. "ע  מרה לש  תוחטבה  דודשולש  ןב  המלש  "ברציפש , םילשורימשת

םוגרתה57421. לע  תואצרה  ןרהאשולש  "טיקסרימ , םילשורינשת

"ג,57422. סר ריספתו  "ג  שר ע"פ   > םילהתו תוליגמ  שולש 
"י> תכ

, לאילמג ןואג -  ףסוי  ןב  הידעס 
םולש ןב  "ןהידעס  םילשורישת

םישנה57423. לע  תומאקמ  )שולש  ךרוע  ) ריאמ םהרבא  "אןמרבה , םילשורילשת

תושודק57424. ךלמילאשולש  יבצ  "טשולק , קרבכשת ינב 

אנעשוה57425. תועש  ךלמילאשולש  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

םיזורכ57426. באזהשולש  קחצי  "דאנהכ , םילשורישח

םיכרכ57427.  2 גחה -  םדוק  םוי  המלשםישולש  םהרבא  "בןמקיד , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

.57428' לבבבש וניבר  תיב   ' סרטנוקל הנש  םשםישולש  "בםוליעב  פשת

והילא57429. םכל  הדוהיחלש  "טידנל , םירעיעשת תירק 

םיכרכ57430.  2 חלשת -  המלשחלש  ןב  לאיחי  ילתפנ  רגרבניו ,
"חםהרבא םילשוריסשת

בילןחלש א"ש57431. הדוהי  קחצי  ןב  םהרבא  ןרטש ,
"גהירא יקמז Noveשת הבונ 

Zamk

ןבא57432. לארשיןחלש  ןב  בד  המלש  ץטיוואקפעל ,
"דיבצ דווקילעשת

םהרבא57433. ץוגמןחלש  םהרבא  "בןהכה , םילשורינשת

והילא57434. רכששיןחלש  ןב  השמ  םייח  "בטרוק , ביבאסשת לת 

םיכרכ57435.  3 עברא -  הואלחןחלש  ןבא  רשא  ןב  "דייחב  הבוטנמער

םיזרא57436. .אןחלש  המלש , "גןב  תיליעסשת ןיעידומ 

הדנ57437. תוכלה  רוציק  ריהב -  ילתפנןחלש  ןב  ךורב  ףסוי  "ורנפוה , קרבנשת ינב 

םיכרכ57438.  5 הובג -  םהרבאןחלש  ןב  ףסוי  "זוכלומ , יקינולש Salonikaטקת

םיכרכ57439.  7 ךרדו > - רוא  תרודהמ   > הובג םהרבאןחלש  ןב  ףסוי  "בוכלומ , םילשורינשת

רתיהו57440. רוסיא  ןילוח , ןנברד -  ןפטסןחלש  רזעילא  יבר  תושארבש  "בללוכ  םילשוריפשת

םיכרכ57441.  6 הובגה -  בילןחלש  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "וצופאש ןודנול Londonערת

בהזה57442. רזעלאןחלש  ןב  המלש  "גןזח , הירדנסכלא Alexandriסרת

בהזה57443. םהרבאןחלש  ןב  רעבוד  םולש  דנלדירפ ,
"עלדנמ "דשת בח רפכ 

רוהטה57444. רזעלאןחלש  ןב  המלש  "וןזח , םילשורימרת

רוהטה57445. שריהןחלש  יבצ  "יגרופשלקינ , בובלרת  Lvov

רוהטה57446. דודןחלש  ןב  ףסוי  "כודראפ , םילשורישת

רוהטה57447. והיעשיןחלש  ןב  והילא  ןימינב  "גרדנלוה , הבלסיטרב Bratislavaערת

םיכרכ57448.  3 רוהטה -  םהרבאןחלש  ןב  היחרז  םיסינ  "ויאלוזא , תפצ Safedצקת

םיכרכ57449.  2 רוהטה -  ןבןחלש  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "גרדנסכלא  ביבאכשת לת 

םיכרכ57450.  2 רוהטה -  בקעיןחלש  לאומש  ןב  ןרהא  "סהטאר , קרבשת ינב 

קקוזמה57451. רוהטה  דודןחלש  ןב  ףסוי  "מודראפ , הנליו Vilnaרת



תובבלה57452. לארשיןחלש  ןב  דוד  רזעלא  "זקילג , םילשוריעשת

א57453. יולה -  יולהןחלש  לארשי  םייח  "איקסלעב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ57454.  3 ראובמה -  ךינעהןחלש  ךונח  םהרבא  יקסבוקרטעיפ ,
יולה אביקע  "דןב  הפיחסשת

םידגמה57455. ריאמןחלש  ןב  ףסוי  "סםימואת , םילשורירת

ךלמה57456. השמןחלש  םייח  ןב  ףסוי  ארזע , "דןב  רימזיא Izmirכרת

םיכרכ57457.  2 ךלמה -  המלשןחלש  ןב  לאומש  "וודאיינאל , םילשוריסשת

םיכרכ57458.  2 הכרעמה -  באזןחלש  ןב  יכדרמ  לארשי  גנאלקנוט ,
"דףסוי השרומרת  Warsaw

םיכרכ57459.  3 המכחה -  ירתסב  תוכרעמה  דודןחלש  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  - קוטשנייוו , "ו לשת
"ז םילשורילשת

תכרעמה57460. ןבוארןחלש  ןב  קחצי  "וץיבוטונ , השרו Warsawלרת

םיכרכ57461.  2 תכרעמה -  הידבועןחלש  ןב  קחצי  "עףסוי , םילשורישת

שרופמה57462. םייחןחלש  ןב  םולש  ףסוי  "טעושעש , ןולוחנשת

רדסה57463. ןועמשןחלש  ןב  דוד  "טרשקה , םילשורינשת

םיכרכ57464.  2 רזעה -  הדוהיןחלש  השמ  ןב  יבצ  קחצי  - ץיבוביל , "ט פרת
"ב שד Dejצרת

םיכרכ57465.  2 רזעה -  ןויצןחלש  ןב  םייח  ףסוי  "בלובטובא , "דפשת מח

.57466( רפסהמ סיפדת   ) חספה "דץבוקןחלש  תגשח תירק 

דעומה57467. לוח  רצקה -  רזעילאןחלש  "חןייטשנבאל , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ57468.  2 האירקה -  ץרפןחלש  ןב  דוד  רב  בוד  "בןאמפיר , אנליומרת

םיכרכ57469.  3 םלשה -  המלשןחלש  "חןמגרב , סשת

חספ57470. בהז -  באזןחלש  רזעלא  ןב  יאחוי  השמ  "וזר , םילשוריעשת

םיכרכ57471.  2 יח -  והימריןחלש  ןב  בקעי  םייח  "גגרבסלדיא , ןילבול Lublinצרת

שדוק57472. תבש  םייח -  שובילןחלש  הירא  ןב  םייח  "הםאטשרבלאה , קרבעשת ינב 

רוהט57473. ףסויןחלש  ןב  דוד  "דודראפ , הטנלג Galantaפרת

רוהט57474. םהרבאןחלש  "חםלסמא , םילשורינשת

רוהט57475. בהז  הרהט -  ןחלש 
ןב לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,

סיורק אנרמוקמ -  רדנס  רדנסכלא 
ריאמ והיעשי  ,

ףסוי57476. בקעיןחלש  ןב  הידבוע  "הףסוי , עשת

םיכרכ57477.  2 ףסוי -  השמןחלש  ןב  ףסוי  "זןאילאומש , קרבנשת ינב 

לארשי57478. השמןחלש  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"זיולה קרבעשת ינב 

לארשי57479. לארשיןחלש  , "טןהכ "דעשת מח

םיכרכ57480.  2 םינפה -  םחל  המלשןחלש  ןב  בקעי  "חחקר , םילשוריעשת

ראובמ57481. יניסןחלש  ןב  השמ  "טהדזיש , דעשת '' מח

םיכלמ57482. םולשןחלש  ןב  יבצ  השמ  "אאדנאל , ססגרב Beregovoצרת

םיכרכ57483.  3 םיכלמ -  ץינזיוןחלש  תיבל  "ק  הובר ירפסמ  םיטוקיל 
"גבוסאק קרבנשת ינב 

םיכרכ57484.  2 םיכלמ -  קחציןחלש  "אונאיוב , םילשוריעשת

םיכרכ57485.  5 םיכלמ -  דודןחלש  ןב  ףסוי  "הירבצ , דעלאעשת



םיכרכ57486.  2 םיכלמ -  ףסויןחלש  ןב  השמ  ןימינב  םולש , "ערב  קרבשת ינב 

םיכרכ57487.  2 םייח -  ץע  לע  רואיב  םיכלמ  רזעלאןחלש  ןב  המלש  "אןזח , םילשוריפשת

םחנמ57488. לידנעמןחלש  םחנמ  "דררדנומ , םילשורישח

םיכרכ57489.  7 םחנמ -  קחציןחלש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , םילשוריעשת

םיכרכ57490.  2 רדוסמ -  ןהכהןחלש  יבצ  ןב  לארשי  בקעי  "אץרווש , דווקילפשת

יכדרמ57491. יכדרמןחלש  "בבונילב , קרבעשת ינב 

השמ57492. השמןחלש  "גידשו , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ57493.  2 השמ -  רודגיבאןחלש  ןב  השמ  יבצ  קחצי  "בסזומ , קרבסשת ינב 

יררוצ57494. דגנ  דודןחלש  ןב  המלש  עטנ  ןתנ  "בלסילש , צרת

היברו57495. הירפ  ךרוע -  דודןחלש  ןב  והילא  םולש  לארשי  "דאדרב , הירבטשח

םיכרכ57496.  3 ךרוע -  ךותמןחלש  השעמלו  הכלה  ןויע 
תידומלתה "ההידפולקיצנאה  םילשוריעשת

םיטש57497. יצע  אמלחמןחלש  השמ  ןב  "בהמלש  ןילרב Berlinכקת

יבצ57498. ירמא  השדח - > הרודהמ   > םיטש יצע  ,ןחלש  סוארק אמלחמ -  השמ  ןב  המלש 
םייח ןב  ריאמ  "גיבצ  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

יבצ57499. תלחנ  יבצ -  תרטע  ךורע -  ןהכהןחלש  ףסוי  ןב  יבצ  ת"יכ"ץ , בוקרק Cracowת"ו - 

.57500< טסקט  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "זוראק , םילשוריסשת

.57501< ראובמו ךרענו  רצוקמ   > ךורע השמןחלש  ןב  ןימינב  לארשי  "ארנבל , הנליו Vilnaערת

"ח57502. וא םיבוט - > םיטוקיל   > ךורע קיזייאןחלש  קחצי  ןב  רב  בוד  קיסאראק ,

תוקחרה57503. תוכלה  ןחלושה - > ךרד   > ךורע ןרהאןחלש  ןב  ךונח  רשא  "אץיבלקנעי , הפיחעשת

תופירטו57504. הטיחש  םייח - > ץע  ירפ   > ךורע םייחןחלש  המלש  "דיזנט , םילשוריסשת

"י>57505. ראה  > ךורע "י)ןחלש  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "חאירול , בובל Lvovמקת

תורשעמו57506. הלח  ארקד - > אמוגרת   > ךורע קחציןחלש  ןב  ישיבא  "גינרהט , םילשוריעשת

תובורעת57507. בלחב , רשב  םעט - > ןתונ   > ךורע קחציןחלש  ןב  ישיבא  "הינרהט , םילשוריעשת

ךורע57508. ןתנןחלש  ןב  יבצ  המלש  טספדובקיש ,

םיכרכ57509.  3 אקארק > -  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  משוראק , "ח -  בוקרק Cracowלש

םיכרכ57510.  2 יבצ > - תלחנ  הבושת , יחתפ   > ךורע ןבןחלש  שריה  יבצ  םהרבא  טאטשנזייא ,
השרות"רבקעי  Warsaw

םיכרכ57511.  4 הבוטנמ > -  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  - וראק , "ב פת
"ג הבוטנמ Mantuaפת

םיכרכ57512.  4 היצנו > -  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  - וראק , "ה כש
"ו היצנו Veniceכש

םיכרכ57513.  3 תובוחר > - ראב   > ךורע היראןחלש  ןב  לאירבג  - גרבנייפ , "ג נרת
"ז ןילרב Berlinנרת

םיכרכ57514.  8 ךורע -  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "גוראק , ישת

םיכרכ57515.  2 יבצ  - תרטע  ןרהא > ןורכז   > ךורע ןבןחלש  לאומש  ןהכה -  ףסוי  ןב  יבצ  כ"ץ ,
"גףסוי סשת

םיכרכ57516.  3 אשרוו > -  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "טוראק , השרולרת

םיכרכ57517.  10 ליגרה > -  > ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  - וראק , "ב מרת
"ג בובל Lvovנרת

םיכרכ57518.  2 ךורע -  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  קרויפשת וינ  ןילקורב 

םיכרכ57519.  2 ךורע -  רזעילאןחלש  ןב  והיעשי  "בןהכ , קרבעשת ינב 



"ח57520. וא "ו - ) עש בוקרק   ) ךורע םירפאןחלש  ןב  ףסוי  - וראק , "ו עש
בוקרק Cracowש"ף

הווקלאז ת"ר>57521.  > רזעה ןבא  ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  הוקלוז Zholkvaת"רוראק ,

םיכרכ57522.  2 םינדעמו -  םימעטמ  םע  רזעה  ןבא  ךורע  בקעיןחלש  ןב  םוחנ  םחנמ  - טאלבסייוו , "ט סרת
"ע בושטידרב Berdichevרת

היתש57523. ןבא  ךורע  לדנמןחלש  םחנמ  םהרבא  "ב,רומ , כרת אשראוו[

.57524, אלק - טפ "ח  וא ראובמה -  ןקזה  "ר  ומדא ךורע  ןחלש 
ונק - הנק

 - ידאלמ ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
םהרבא "חיליושאלא , עשת

.575254 ןחלשה > - ימעטמ  םלוע , יחתפ   > "ח וא ךורע  ןחלש 
קיזייאםיכרכ קחצי  ןב  רב  בוד  "הקיסאראק , ןודנולכשת

.57526< תבש ישובלמ   > םייח חרוא  ךורע  םולשןחלש  ןב  השמ  "השאקראפ , יניאספרת  Seini

.57527, םידגמ יטוקיל  םידגמ , םעט   > םייח חרוא  ךורע  ןחלש 
א ןחלשה - > םירפאידב  ןב  ףסוי  - וראק , "ד צרת

"ט ןיצול Ludzaצרת

.575282 תונחמה > - לכל  ףסאמ   > םייח חרוא  ךורע  ןחלש 
םיכרכ

םייח השמ  ןב  לכימ  לאיחי  דלוג ,
יולה

 - "ז צרת
"ט צרת

םיכרכ57529.  5 בקעי > - ראב   > םייח חרוא  ךורע  ,ןחלש  רזיורק םירפא -  ןב  ףסוי  וראק ,
בקעי "כםייח  קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ57530.  2 גרובסנהוי  -  > םייח חרוא  ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "בוראק , גרובסנהויכרת

"י57531. ראה ךורע  "י)ןחלש  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "יאירול , בובל Lvovרת

"י ז"ל57532. ראה ךורע  "י)ןחלש  ראה  ) המלש ןב  קחצי  "אאירול , השרו Warsawמרת

"ר>57533. ופד  > "י ז"ל ראה ךורע  "י)ןחלש  ראה  ) המלש ןב  קחצי  בוקרק Cracowת"כאירול ,

.57534< לאירא ןחלש   > קיודמה "ל  זיראה ךורע  המלשןחלש  ןב  קחצי  "עאירול , םילשורישת

םיכרכ57535.  28 רהזה -  ךורע  שיבאןחלש  םהרבא  - טריוניצ , "ג נשת
"ג םילשוריסשת

יצע57536. םיניד -  ישודיח   > הכונח תוכלה  ךורע  ןחלש 
"ר> עיה

 - םהרבא ןב  הללאדבע  ךמוס ,
םימחר ןב  ארזע  "אלאקזחי  תיליעפשת ןיעידומ 

יכדרמ57537. תלודג  םע  חספ  תוכלה  ךורע  םהרבאןחלש  ןב  יכדרמ  "אסוקרוק , םילשוריעשת

םיכרכ57538.  4 תודמה -  ךורע  ילויןחלש  ןבא  יסא  "חיולה , םילשוריסשת

םיכרכ57539.  8 רצוקמה -  ךורע  םיסינןחלש  ןב  קחצי  "איבאצר , קרבסשת ינב 

םיכרכ57540.  2 רצקה -  ךורע  םולשןחלש  לאינד  "בסייו , נשת

.57541< טסקט  > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  םילשוריסשת

תבש57542. תוליסמ  בשוח ,> השעמ   > ברה ךורע  באזןחלש  םהרבא  ןב  קחצי  "אגלבנש , עשת

.57543< ברה תנשמב   > תיביר תוכלה  ברה  ךורע  המלשןחלש  בקעי  "חרגרבנייש , דעלאעשת

תנקותמ57544. הרודהמ   > ונק - הנק םינמיס  ברה  ךורע  ןחלש 
< די בתכמ  תופסוה  םע  ידאלמתראובמו  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  פשת

םיכרכ57545.  14 ברה -  ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "הרואינש  בופזוי Jozefowלרת

םיכרכ57546.  5 דקונמ > -  > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "סרואינש  שת

םיכרכ57547.  7 תורוקמו > - םינויצ  םע   > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "ורואינש  סשת

םיכרכ57548.  5 תילגנא > - םוגרת  םע   > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  עשת

םיכרכ57549.  4 רדהו > - זוע   > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "גרואינש  םילשורינשת

םיכרכ57550.  43 ךרדב > - ךתכלב   > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "דרואינש  עשת

םיכרכ57551.  2 ןושאר > - סופד   > ברה ךורע  ידאלמןחלש  ךורב  ןב  ןמלז  "ורואינש  טסופאקעקת

"ט57552. וי יקומינ  רואיב  םע  "ט  וי לה ' ברה  ךורע  רטלאןחלש  םייח  ןב  לאומש  "גהטאר , קרבסשת ינב 



תבש57553. יקומינ  רואיב  םע  תבש  לה ' ברה  ךורע  רטלאןחלש  םייח  ןב  לאומש  "גהטאר , קרבעשת ינב 

תבש57554. תוכלה  םולש -  ירבד  רואיב  םע  ברה  ךורע  ןחלש 
רעבודב םולש  "בןיול , פשת

םיכרכ57555.  5 םולש -  ירבד  רואיב  םע  ברה  ךורע  ןבןחלש  ןמלז  רואינש  רעבוד -  םולש  ןיול ,
ידאלמ "זךורב  עשת

םירואיבו57556. םינויע  םע  ברה  ךורע  ,ןחלש  שטיבודיוואד ידאלמ -  ןמלז  רואינש 
יכדרמ "וםהרבא  םילשוריסשת

תיבר57557. תוכלה  תורעהו -  םינויצ  םע  ברה  ךורע  - ןחלש  ידאלמ ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
סומע "טםלוש , םילשוריעשת

םיכרכ57558.  2 "ה -  לשה ךורע  לואשןחלש  ףסוי  "בןייטשנזייא , םילשוריפשת

םיכרכ57559.  35 ןאמדעירפ > - תרודהמ   > םלשה ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "ווראק , םילשורינשת

.575602 ופוסב > - "א  קער תוהגה   > טפשמ ןשוח  ךורע  ןחלש 
םירפאםיכרכ ןב  ףסוי  "ווראק , גרבסגינקטרת

םייח57561. יקח  ךורע  רודגיבאןחלש  ןב  לאיתוקי  השמ  ןמפוק ,
"הןהכה צקת

םישרפמ57562. ץבוק  גרבמעל - >  > העד הרוי  ךורע  םישרפמןחלש  ץבוק 

םיכרכ57563.  6 וטושפכ -  ךורע  השמןחלש  ןב  דוד  לואש  וק , ' "דצוב בקעיעשת בכוכ 

םירוענה57564. ינבל  ךורע  לכימןחלש  היבוט  ןב  הירא  בוד  "בןאמדירפ , ערת
קרויירחא וינ   New York

ידכ57565. םוי  םוי  דומילל  רדוסמו  קלוחמ  ךורע  ןחלש 
םיכרכ  2 תחא -  הנשב  )ומייסל  ךרוע  ) ץריה ילתפנ  "גץיבולדנמ , םילשוריסשת

.57566< הבושת יחתפ   > רזעה ןבא  רוטמ  ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  - וראק , "ז ירת
"א היסורפכרת גרובסינהוי ,

םיכרכ57567.  3 רזעה -  ןבא  רוטמ  ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "גוראק , םדרטשמאיקת
Amsterdam

ב57568. םייח -  חרוא  רוטמ  ךורע  םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "טוראק , ,לרת ונרוויל

.575692 םיתיז > - יליתש   > םייח חרוא  רוטמ  ךורע  ןחלש 
םירפאםיכרכ ןב  ףסוי  - וראק , "ו מרת

"א םילשורינרת

םינפ57570. חמקה , טקל   > העד הרוי  רוטמ  ךורע  ןחלש 
< זלבמתושדח ביל  הירא  ןב  לדנמ  "חהירכז  םדרטשמאלקת

Amsterdam

םיכרכ57571.  5 אתביתמ -  ךורע  רדהוןחלש  זוע  "התכרעמ  םילשוריעשת

א57572. רזעה -  ןבא  ךורע  ןחלש  לע  ךורע  אמלחמןחלש  השמ  ןב  "דהמלש  םילשוריסשת

םיכרכ57573.  3 והילא -  תחנמ  רואיב  םע  ךורע  והילאןחלש  "דקודצ , םילשוריעשת

תפה57574. תעיצב  ריהבה -  ןגמו  םהרבא  ןגמ  םע  ךורע  השמןחלש  םירפא  "גיוועל , ןילקורבעשת

"ץ57575. רא ימכח  תרות  םע  ךורע  )ןחלש  ךרוע  ) ןבואר ןב  יכדרמ  "עןהכ , םילשורישת

ןטק57576. ךורע  רזעילאןחלש  ןב  םחנמ  - בילטוג , "ו נרת
"ח רבונה Hanoverנרת

םיכרכ57577.  2 ןטק -  ךורע  השמןחלש  ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  "טןהכה , "דעשת מח

םיכרכ57578.  2 ןטקה -  רזעילא  "ר  רוהמ לש  ךורע  בילןחלש  הדוהי  ןב  רזיל  רזעילא  "זץיוור , טריפ Fuerthנת

"ה57579. ללז אירול  קחצי  וניבר  לש  ךורע  "י)ןחלש  ראה  ) המלש ןב  קחצי  ת"שאירול ,

ןטק57580. םירפאןחלש  ןב  ףסוי  "אוראק , ,לרת ונרוויל

"ח57581. וא וניתובר -  אזלעבןחלש  תיב  "ויקידצ  סשת

תונלבקו57582. תוריכש  "א -  מר היעשיןחלש  םייח  "גרעמיווש , עשת



ךורע57583. תיעיבש  ןויצןחלש  ןב  לאירא  דעלאיכאלמ ,

תבש57584. יתבשןחלש  ןב  הדוהי  המלש  "אןהכה , ירוגליב Bilgorajערת

תבש57585. .צןחלש  "זינונבל , "דסשת בח רפכ 

.57586< תורימזה לע  שוריפ  םע   > תבש ןהכהןחלש  םייח  המלש  "ארניבא , לאעשת תיב 

.57587< השדח הרודהמ   > תבש יתבשןחלש  ןב  הדוהי  המלש  "דןהכה , הינתנסשת

תבש57588. ףסויןחלש  ןב  הדוהי  השמ  "חיאמש , םילשוריעשת

.57589< תודי יתש   > עברא לש  ,ןחלש  רענסע הואלח -  ןבא  רשא  ןב  ייחב 
"טקחצי ולפוט Vranoצרת דנ  בונרו 

םיכרכ57590.  4 עברא -  לש  הואלחןחלש  ןבא  רשא  ןב  "דייחב  אטשוק Istanbulער

המלש57591. בילןחלש  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  "חשקרימ , השרו Warsawלרת

המלש57592. קחציןחלש  ןב  המלש  הזימ , "היד  םדרטשמאפת
Amsterdam

.57593< השדח הרודהמ   > המלש בילןחלש  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  "דשקרימ , םילשוריסשת

המלש57594. בקעיןחלש  םולש  ןב  המלש  "וקודצ , םילשורימשת

המלש57595. דודןחלש  ןרהא  ןב  ןמלז  יבצ  "ג,ףנאה , ,סרת אנליוו

.57596( שידיי םוגרתב  "ע  שצק  ) המלש ףסויןחלש  ןב  המלש  "טדירפצנאג , השרו Warsawסרת

םיכרכ57597.  14 לאומש -  לאומשןחלש  "וימלשורי , םילשוריעשת

םיכרכ57598.  2 דימת -  אמלחמןחלש  השמ  ןב  "סהמלש  םילשורישת

םהרבא57599. לש  ןהכהונחלש  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "היקחצי , ונרוויל Livornoכרת

.57600< השדח הרודהמ   > םהרבא לש  ןהכהונחלש  יח  קחצי  ןב  םהרבא  "טיקחצי , םילשוריעשת

םוקמ57601. לש  רזעילאונחלש  ןב  ריאמ  "ארזוע , דעלאפשת

לארשיב57602. קוחה  םייחןוטלש  ןב  םוחנ  "טרבוקר , םילשורימשת

םיניבה57603. ימיב  םידוהיה  לצא  ימצע  ןועמשןוטלש  ןב  הירא  רזעילא  ןייטשלקניפ 
יולה קחצי 

תובישיהו57604. הלוגה  תושאר  לאומשןוטלש  בקעי  "טירוצ , ביבא Tel Avivצרת לת 

םירובגה57605. דודיטלש  ןב  םהרבא  הירא , "זרעש  הבוטנמ Mantuaסש

.57606< םילשורי ןוכמ   > םירובגה דודיטלש  ןב  םהרבא  הירא , "ערעש  םילשורישת

בהזה57607. יכדרמיטלש  םייח  ןב  הירא  בקעי  "אטנאלאס , םילשוריסרת

םיכרכ57608.  2 רוביצ -  ךנעהחילש  ךונח  ןב  השמ  "טןייטשנריא , קרבנשת ינב 

והילא57609. טאטשיונמתוחילש  ןימינב  ןב  "ווהילא  רדואדמקת טרופקנרפ 
Frank

ייח57610. לחרתוחילש  "סרימז , ביבאשת לת 

תירולב57611. לודיג  ןסינתלילש  השמ  "זרעניוו , עשת

ןהבאד57612. םשאמילש  "טםוליעב  קרבעשת ינב 

תומלתשהו57613. "וץבוקתומילש  קרבסשת ינב 

דוד57614. קחציללש  םהרבא  ןב  דוד  ףסוי  "דםייהצניז , םילשוריסשת

באז57615. בילללש  הירכז  ןב  המלש  באז  "טסניירק , גרובסנהויעשת

םימש57616. לשיפללש  לאיחי  "גרנזור , "דעשת מח

םיכרכ57617.  9 ודומלתב -  תורעהםלש  "דץבוק  וגקיששח

אמלעב57618. לאכימאמלש  ןב  השמ  "הץרפ , וקיסקמעשת



ריאמ57619. יברד  ריאמאמלש  "ושאמלא , עשת

אבר57620. המלשאמלש  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

"ד57621. יה ףסוי  ןב  םודרגלהמלש  ותיילעל  הנש  "גכ"ה  "דכשת מח

השדח57622. המלשהמלש  חןויבצ , '' קרבעשת ינב 

םיכרכ57623.  3 השדח -  לאומשהמלש  ןב  המלש  "חלבוס , םילשורישת

םהרבאל57624. יולההמלש  םהרבא  "בגניב , םילשורינשת

רדא57625. לומ  )המלש  ביל ליוונאז   ) הירא לאומש  ןילהאצ ,
ילא "חןב  גרפ Pragueעקת

ותנשמ57626. המלש 
ןב ביל  הירא  לאירזע  יקסבוקאר ,

ילבא "הםהרבא  השרו Warsawנרת

ותנשמ57627. המלשהמלש  "וןמפוה , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ57628.  47 םעהתומלש -  תומלש  ןעמל  "מדעוה  ביבאשת לת 

ץראה57629. ןהכהתומלש  קחצי  ףסוי  "וקינטוג , נשת

ץראה57630. קחציתומלש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , "דשח מח

תיבה57631. ןועמשתומלש  ןב  ףסוי  "טןהכ , קרבמשת ינב 

תיבה57632. אנינחתומלש  "ויקסבלשוק , םילשוריסשת

תודהיה57633. שרהתומלש  יבצ  ןב  ןועמש  "זשוברדפ , םילשוריפרת

םיכרכ57634.  2 םהרבא -  לאומשימלש  יכדרמ  ןב  םהרבא  "טןייטשלדא , קרבעשת ינב 

הבהא57635. יבצימלש  דוד  ןב  םולשבא  "חןיקסב , אדירולפעשת

ב57636. םירוכב -  המלשימלש  תוכילה  "אתבישי  ביבאעשת לת 

םיכרכ57637.  6 ןימינב -  ןימינבימלש  "חילאשימ , קרבעשת ינב 

םיכרכ57638.  2 ךורב -  רזעילאימלש  לאינד  ןב  םולש  ךורב  "חרנפוה , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ57639.  3 הרובד -  יולהימלש  המלש  ןב  ןנחלא  "גרלימ , קרבעשת ינב 

דוד57640. םולשימלש  ןב  ריאמ  דוד  "עןיול , קרבשת ינב 

תורהט57641. העד -  ףסויימלש  ןב  המלש  "זינימינב , םילשוריסשת

העד57642. ןהכהימלש  המלש  ףסוי  "חןמדירפ , שמשעשת תיב 

בלחב57643. רשב  העד -  ביילימלש  דוד  "דרדנלדירפ , תיליעשח רתיב 

םיכרכ57644.  3 תעד -  ביילימלש  דוד  "דרדנלדירפ , תיליעשח רתיב 

יולה57645. יולהימלש  המלש  "חלפא , עשת

םידעומה57646. קחציימלש  המלש  "זןרטשנגרומ , םילשוריעשת

באז57647. באזימלש  "דסוניקסולג , םילשורישח

הגיגח57648. בוטימלש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "ניזאגלא , יקינולש Salonikaקת

הגיגח57649. ןועמשימלש  ןב  ןרהא  בוד  "מןמזירב , שת

.57650< םולש תבהא   > הגיגח בוטימלש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "גיזאגלא , םילשוריסשת

םיכרכ57651.  2 הגיגח -  ריאמימלש  ןב  המלש  "טןילוסא , קרבסשת ינב 

העד57652. הרוי  הבוח -  ןועמשימלש  ןב  ןרהא  בוד  "הןמזירב , היפלדליפ Philadelphסשת

םיכרכ57653.  4 ןשוח -  חנימלש  םולש  "גץיבורוי , םילשוריעשת

.57654< השרפה ינדעמ   > םייח ןרהאימלש  לארשי  "זןיקצלק , Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

הצקומו57655. הנמטה  הרזח  היהש  םייח -  יולהימלש  ךורב  ףסוי  "טםיחרפ , עשת



םיכרכ57656.  11 םייח -  ןועמשימלש  ןב  םייח  "דןוטיב , קרבשח ינב 

םיכרכ57657.  3 ךונח -  םייחימלש  ךונח  "בגרבנזור , םילשוריעשת

רהוט57658. המלשימלש  ןב  ביל  דוד  "ארדנלדירפ , פשת

הצקומ57659. הדוהי -  יולהימלש  המלש  ןב  ביל  הדוהי  "גקוטשלה , םילשוריעשת

םיכרכ57660.  16 ןתנוהי -  םולשימלש  ןב  ןתנוהי  רוצ , "טןב  םילשוריעשת

א57661. בוט -  םוי  אפילימלש  בוט  םוי  המלש  "הקלופ , נשת

א57662. ףסוי -  המלשימלש  ןרהא  "גןמסיו , קרבסשת ינב 

םיחספ57663. ףסוי -  לאומשימלש  ןב  םייח  ףסוי  "גיאכז , תיליעעשת רתיב 

ב57664. ףסוי -  ףסויימלש  אדייז  ןב  המלש  ןרהא  - ןמסייו , "ב פשת

םיכרכ57665.  24 ףסוי -  'ימלש  זבינופ ללוכ  "ביכרבא  קרבסשת ינב 

םיכרכ57666.  2 ףסוי -  ףסויימלש  דקילג , '' מח

םיכרכ57667.  2 ףסוי -  המלשימלש  ןב  ףסוי  לופר , "טיררה  םילשוריסשת

םיכרכ57668.  2 השדח - > הרודהמ   > תוחנמ א ףסוי  'ימלש  זבינופ ללוכ  "טיכרבא  קרבעשת ינב 

לאקזחי57669. המלשימלש  ןיטשרוב , לאקזחי -  "הןייטשנול , םילשורימשת

םידעומ57670. לאקזחי -  דודימלש  ןב  לאקזחי  השמ  "בץיבומולש , דווקילעשת

םיכרכ57671.  2 לאקזחי -  המלשימלש  רזעילא  ןב  לאקזחי  "טיקסנפטס , םילשוריעשת

בקעי57672. המלשימלש  בקעי  "דגרבדלוג , םילשוריכשת

בקעי57673. יולהימלש  םייח  ןב  בקעי  "ארלטייב , םילשוריעשת

בקעי57674. ףסויימלש  ןב  החמש  המלש  "טבוג , חרפתעשת

םחורי57675. המלשימלש  ןב  רשא  םחורי  גיטפהראוו ,
"אבקעי םילשורישת

םיכרכ57676.  15 ןהכ -  המלשימלש  "זבונהכ , םילשוריעשת

יול57677. יכדרמימלש  ןב  םחורי  עשוהי  יקסנישוא ,
יולה "עןמלז  תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ57678.  2 ריאמ -  לאיחיימלש  ןב  ריאמ  םולש  ןמרגנוי ,
"ולאכימ ביבאכשת לת 

דעומ57679. השמימלש  ןב  בקעי  המלש  "היקסנטילופ , שמשעשת תיב 

ןיקיזנ57680. תקחרה  היאר , קזיה  ךלמ -  ךלמילאימלש  המלש  "זסבירפ , דעלאעשת

םיכרכ57681.  4 םחנמ -  םהרבאימלש  ןב  םחנמ  "גלמיש , םילשוריעשת

םיכרכ57682.  11 םחנמ -  בקעיימלש  ןב  םחנמ  "ברגרבכוה , םילשוריפשת

םיכרכ57683.  3 יכדרמ -  לאינדימלש  ןב  המלש  יכדרמ  ץיבושבומ ,
"גיולה םילשורילשת

םיכרכ57684.  4 יכדרמ -  יכדרמימלש  םולש  "ובהי , קרבעשת ינב 

השמ57685. הרותהימלש  םענ  תבישי  "חץבוק  קרב Bene Berakסשת ינב 

םיכרכ57686.  3 השמ -  בילימלש  הדוהי  ןב  המלש  השמ  "הסרילק , םילשוריסשת

םיכרכ57687.  9 השמ -  םהרבאימלש  ןב  השמ  "ותובש , "דעשת מח

םיכרכ57688.  2 הבדנ -  לאומשימלש  ןב  לכימ  לאיחי  - הציק , "ח צקת
"ג הבלסיטרב Bratislavaרת

םיכרכ57689.  2 הבדנ -  לאפרימלש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
( וירפסמ טוקיל   ) היחרז "דקחצי  קרבעשת ינב 

םירדנ57690. חרזימלש  ןב  רדנס  רדנסכלא  ןאלפאק ,
"אןהכה הנליו Vilnaמרת



.57691< השדח הרודהמ   > םירדנ חרזימלש  ןב  רדנס  רדנסכלא  ןאלפאק ,
"בןהכה םילשורינשת

ריזנ57692. ןהכהימלש  םייח  ןב  אנכש  "אםולש  בוקרק Cracowפקת

ריזנ57693. לאומשימלש  ןב  ןהכה  המלש  דלפנזור ,
"חאקלעמש םילשוריסשת

םוחנ57694. קחציימלש  ןב  המלש  םוחנ  יקסבורוב ,
"הלדנמ םילשוריסשת

םיכרכ57695.  5 ןסינ -  ןהכהימלש  ילתפנ  ןב  המלש  ןסינ  "אןלפק , םילשוריפשת

לאנתנ57696. לאפרימלש  ןב  לאנתנ  "גהמלס , וקיסקמעשת

םיכרכ57697.  2 סחניפ -  סחניפימלש  "חןינקו , םילשורינשת

רובצ57698. בוטימלש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "ניזאגלא , יקינולש Salonikaקת

.57699< םולש תבהא   > רובצ בוטימלש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "גיזאגלא , םילשוריסשת

קדצ57700. םהרבאימלש  ןב  המלש  "בקודצ , עשת

םיכרכ57701.  2 הדות -  ןברק  םלושמימלש  יכדרמ  ןב  השמ  דוד  "טיול , קרבמשת ינב 

םילגר57702. חספימלש  ןב  ןועמש  "דםאסגנאל , בוידרב Bardejovסרת

הליעמ57703. "א -  קער בקעיימלש  יבצ  ןב  המלש  ףסוי  "הןיציסיל , קרבסשת ינב 

םיכרכ57704.  5 "י -  שר לארשיימלש  ןב  המלש  "פלקוס , תיליעשת ןיעידומ 

תבש57705. ביילימלש  דוד  - רדנלדירפ , "ד תיליעשח רתיב 

םירדנ57706. המלש -  ךורבימלש  ןב  ןמלז  המלש  "דיקסבוקר , םילשוריעשת

לאומש57707. השמימלש  לארשי  ןב  ביל  לאומש  "חבולי , ביבאכשת לת 

םיכרכ57708.  2 לאומש -  לאומשימלש  ןמגרא ,)  ) "גטור םילשוריעשת

החמש57709. בקעיימלש  הדוהי  ןב  באז  "דסלטא , השרו Warsawסרת

החמש57710. "וץבוקימלש  רפסנשת תירק 

החמש57711. רגאזמימלש  החמש  ןב  ביל  "והדוהי  הנליו Vilnaסקת

החמש57712. ריאמימלש  ןב  רשא  יבצ  "עלגיצש , קרבשת ינב 

החמש57713. המלשימלש  "גלבוס , "דעשת מח

החמש57714. השמימלש  הירנ  "ולטוג , םילשוריעשת

החמש57715. גרובסטיפימלש  תורובחה  "זדוגיא  דודשאעשת

החמש57716. והילאימלש  "פןהכה , םילשורישת

החמש57717. רודגיבאימלש  ןב  םהרבא  "פהדרב , דעלאשת

םישדק57718. החמש -  יולהימלש  הירא  השמ  ןב  החמש  "חרגרבמב , עשת

הטימש57719. תומבי , החמש -  הכימימלש  "ביולה , הוקתפשת חתפ 

םיכרכ57720.  5 החמש -  ןועמשימלש  ןרהא  ןב  החמש  "דגרבלע , כשת

םיכרכ57721.  2 החמש -  ריאמימלש  ןב  המלש  "הןילוסא , קרבנשת ינב 

םיכרכ57722.  8 החמש -  החמשימלש  "זימלש  םילשוריסשת

םיכרכ57723.  2 החמש -  ןהכהימלש  םחנמ  החמש  "דקלופ , "דשח מח

םיכרכ57724.  3 החמש -  ףסויימלש  ןב  החמש  המלש  "ובוג , חרפתעשת

.57725[ סורג  ] החמש ןורכזימלש  "ארפס  םילשורימשת

הדותו57726. החמש  היראימלש  םייח  ןב  הנוי  החמש  ' - ןילוה , "ץ הרמ Satu Mareרת וטס 

יבל57727. חמש  החמש , םהרבאימלש  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 



םיכרכ57728.  7 ןועמש -  םייחימלש  ןב  ןועמש  "אןוטיב , קרבעשת ינב 

הרש57729. יולהימלש  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "סרגניזלוש , קרבשת ינב 

הנובת57730. אנדורגימלש  תבישי  "סץבוק  דודשאשת

הדות57731. דודימלש  ןב  המלש  "חהנאד , סינות Tunisערת

הדות57732. "לימלש  גס עשוהי  ןב  הנוי  והילא  "טיקסרפ , הנליו Vilnaנרת

הדות57733. ןבוארימלש  ןב  קחצי  ןרהא  "ביקסנלסז , כשת

םיכרכ57734.  6 הדות -  ןויצימלש  ןב  םולש  "סןמלפ , קרבשת ינב 

םיכרכ57735.  3 הדות -  והילאימלש  ןב  םולש  "זןאטיב , םילשוריעשת

םיכרכ57736.  2 הדות -  השמימלש  ירדא ,

םיכרכ57737.  6 והילא -  -תמלש  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
םהרבא ןב  והיתתמ  המלש  "זלהטנוול , םילשורינשת

םיכרכ57738.  2 ןימינב -  ןימינבתמלש  "גןמפיש , קרבעשת ינב 

.57739< השדח הרודהמ   > םייח המלשתמלש  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "חדלפננוז , םילשוריעשת

םיכרכ57740.  4 םייח -  המלשתמלש  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "הדלפננוז , קרבנשת ינב 

ףסוי57741. םנובתמלש  השמ  ןב  המלש  ףסוי  "דסוארק , םילשוריעשת

םיכרכ57742.  2 ףסוי -  לשיפתמלש  םירפא  ןב  ףסוי  "חןיזור , םילשורישת

ג57743. בקעי -  בקעיתמלש  םייח  ןב  המלש  "אילאירא , םילשוריפשת

םיכרכ57744.  3 בקעי -  בקעיתמלש  ןב  המלש  "זילאירא , םילשורינשת

תוצלה57745. ולשלש  סחוימ  .ריאמ  ןב  ףסוי  הראבז , - "דןבא קרוי New Yorkסרת וינ 

"ם57746. במרהל תומדקה  "ם)שלש  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשורישח

תובבי57747. בילשלש  הדוהי  "וגרובלראק , ץנימ Mainzמרת

תחאכ57748. תואבה  תובותכ  יבצשלש  ןב  יכדרמ  סחניפ  "חיקסבייארג , םילשוריפרת

ףסכ57749. תואמ  המלששלש  ןב  םיסנ  "וןייד , קרבעשת ינב 

ןילופ57750. תודהי  לש  הנש  תואמ  השמשלש  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "ויקצדורוה , ,שת ביבא לת 

תולמה57751. רואיבו  "ג  סרה ריספת  םע   > תוליגמ שלש 
< םוגרתבש םילשוריתושקה  .ג  " ישת .ך  " "גנת םילשוריישת

תקיודמ57752. תרוסמ  תוליגמ -  בקעישלש  ןב  ףסוי  "סיריבוצ , קרבשת ינב 

איחי57753. ןוד  ר"י  "ג , סר "י , שר ע"פ  "י > תכ  > תולגמ תוליגמשלש  דישלש  דיבתכ  בתכ 

לגרה57754. תוצמ  באזשלש  דוד  ןב  השמ  ריאי  "טףלוו , םילשוריסשת

תודימ57755. הרשע  דודשלש  לאינד  "הגרבנייטש , סשת

תיניטלבו57756. "ק  השלב םירקיע -  הרשע  "ם)שלש  במר  ) ןומימ ןב  "טהשמ  סמרוופר  Worms

תובושת57757. בוטשלש  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"גאפיל קרוי New Yorkישת וינ 

תובושת57758. בקעישלש  ןב  ךונח  ןושרג  "גרנייל , םילשורילשת

תובושת57759. םייחשלש  "חיסופכ , ,סרת ןיטאיסוה

םיכרכ57760.  4 םיחא -  בקעיהשלש  "בןרטשנגרומ , םילשוריכשת

תועסמה57761. ילעב  תועסמהשלש  גרוברטפירפס 

םיעיבג57762. ךורבהשלש  ןב  השמ  "דברוח , קרבנשת ינב 

תורוד57763. תורודהשלש  "והשלש  םילשורילשת

םילשוריב57764. תורוד  הביקעהשלש  השמ  "חקורד , םילשורילשת



בושיב57765. תורוד  השמהשלש  לאוי  ןב  יכדרמ  "בןומולאס , םילשורישת

ינממ57766. ואלפנ  המה  עשוהיהשלש  ןב  לארשי  "חאברוצ , ,ישת ןג - תמר

.57767< השדח הרודהמ   > הרפכ יקלח  והיעשיהשלש  השמ  ןב  לדנמ  םחנמ  "אאריפש , סשת

ףסכ57768. ירוט  ףסכהשלש  ירוט  - השלש  "ס רת
"ח סרת

Sighet טגיס

םירתכ57769. ןושמשהשלש  ןב  קחצי  "עגרובזניג , "דשת בח רפכ 

םילודגה57770. תורואמ  היראהשלש  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
"ייולה דהשת הקירפא  גרובסנהוי ,

תורמאמ57771. ןהכההשלש  ןנחלא  ןב  ףסוי  השמ  "טןוסקילג , ,צרת םילשורי

ךל57772. ךל  םיחתפנ -  םירמאמ  םירפאהשלש  השמ  "בןוסמג , תירונפשת

הדוהי57773. רבדממ  םיינוציח  םירומזמ  לבייפהשלש  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "הןמרבה , םילשוריכשת

תחא57774. החפשממ  השמהשלש  ןב  םהרבא  "דץיבורטנק , םילשורישח

קודקד57775. ירפס  דודהשלש  ןב  הדוהי  גויח ,' - "לןבא ןודנול Londonרת

םישנה57776. תד  רסומה , תרגא  האריה , רפס  םירפס  השלש 
< ןירגינ "מ  רה תוהגה  םע  >

, ןירגינ םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"בהשמ בוקרק Cracowעש

.57777< תיעיבש אתפסותל   > םיחתפנ םירפס  םחנמהשלש  עשוהי  ןב  דוד  "ארגצמ , םילשוריסשת

םיחתפנ57778. םירפס  לאיחיהשלש  ןב  ףסוי  אביקע  "ארגניזלש , םילשורינשת

םיחתפנ57779. םירפס  יולההשלש  ףסוי  םחנמ  "דךילמייה , קרבשח ינב 

םיחתפנ57780. םירפס  ןמלזהשלש  םלושמ  ןב  יבצ  דוד  גרובצאק ,
"בןהכה ,שת טסעפאדוב

םיכרכ57781.  2 תבש - > תורימז  לע   > םיחתפנ םירפס  םיטויפהשלש  "ב.תוליפת  טספדוב Budapestשת

םעלב57782. ןב  הדוהי  בר  לש  םיחתפנ  םירפס  לאומשהשלש  ןב  הדוהי  םעלב , - "זןבא םילשורילשת

ןאצ57783. ירדע  הדוהיהשלש  ןב  ילנמ  "חםחנמ  ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ57784.  3 תומלוע -  שריההשלש  עטנ  ןב  םייח  - רגרובמאה , "ט צרת
"ח םילשורישת

םירישה57785. ריש  לע  םישוריפ  ןואגהשלש  ףסוי  ןב  "זהידעס  אטשוק Istanbulלש

הנומא57786. ךרד  רפס  ךותמ  םיקרפ  הנומאהשלש  ךרד  רפס  ךותמ  םיקרפ  "דהשלש  םילשורישח

םיחתפנ57787. םיסרטנוק  המלשהשלש  ףסוי  "דיקסבולקנש , קרבשח ינב 

םיפתוש57788. דודהשלש  ןב  בושי  ראש  ףסוי  והילא  "חןהכ , םילשורימשת

םיפתוש57789. הריאמוהשלש  קחצי  "אב"ר , הוקתנשת חתפ 

םיחספ ב"ב57790. ןירדהנס  תוטיש -  'השלש  ץאקולמ יולה  קחצי  ןב  "זםהרבא  םילשוריטשת

יולה57791. הדוהי  לש ר ' םיעודי  יתלב -  םיריש  יולההשלש  לאומש  ןב  ,ת"ש,הדוהי  קרוי וינ 

םיגירש57792. והילאהשלש  ןב  םהרבא  הגיר Rigaת"שןוסלאוי ,

םיגירש57793. לארשיהשלש  םירב ,

םיכרכ57794.  2 םיגירש -  ןנחלאהשלש  ןב  רב  רכששי  "אףסוי  היצנו Veniceסת

םידפסה57795. הדוהיםישלש  ןב  בקעי  "צןוזניוול , קרוי New Yorkרת וינ 

"ח57796. לשת ולסכ  "ח  רל הנש  דחוימםישלש  "חןמוי  "דסשת מח

ץישפיל57797. לזירב  תחפשמ  בהזה -  ילתפנתלשלש  בילטו ,  - ריאי "גקוטשניו , סשת

בהזה57798. הרוגידאסתלשלש  "חןיזור  סשת

ןיסחויה57799. ףסויתלשלש  "סןמרביל , םילשורישת



םיכרכ57800.  2 ןיסחויה -  םייחתלשלש  ןב  יכדרמ  לארשי  םיובלטייט ,
"חהדוהי בובלסרת  Lvov

סחיה57801. "דתלשלש  בח יאישנ  "אתלשלש  עשת

בילטוג57802. ףסוי  םייח  יבר  יאצאצל  סחיה  ףסויתלשלש  םייח  וניבר  "בתבישי  םילשורילשת

אדורב57803. ןייטשנרוא -  תחפשמ  לש  סחיה  ריאמתלשלש  "אןבלב , השרוצרת

םיכרכ57804.  5 הלבקה -  ףסויתלשלש  ןב  הילדג  איחי , - "בןבא ,סקת אווקלאז

.57805< םולש תבהא   > בהז רזעילאתלשלש  ריאמ  ןייטשטראה , - טרופאפר
םהרבא "אןב  םילשוריסשת

בהז57806. רזעילאתלשלש  ריאמ  ןייטשטראה , - טרופאפר
םהרבא "אןב  צרת

ןיסחוי57807. םירפאתלשלש  ןב  םייח  םהרבא  קעב ,

םיבתכמו57808. םירופיס  רצוא  אנראמאק -  לארשיתלשלש  "ארטרופקנארפ , םילשוריסשת

אמק57809. אבב  יתובא -  ןהכהםש  המלש  ןב  בקעי  "טרדנלגנא , עשת

םיכרכ57810.  6 יתובא -  המלשםש  ןב  לאומש  םחנמ  "סןהכ , קרבשת ינב 

קחצי57811. תרות  יבא -  - םש  קחצי ןב  יכדרמ  םולש  לאירא ,
השמ ןב  קחצי  לאירא ,

"ב קרבפשת ינב 

ןרהא57812. עטנםש  ןתנ  ןב  ןרהא  "וןירפלייה , הוקלוז Zholkvaטקת

ןרהא57813. יכדרמםש  ךורב  ןב  םולש  "עבולרפ , השרורת  Warsaw

תפי57814. ןוא  לשיפםש  םירפא  "אןמיינ , ישת

והילא57815. דודםש  ןב  והילא  "אץיבודיוד , לשת

םיכרכ57816.  2 רזעילא -  השמםש  ןב  רזעילא  "דשיפ , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ57817.  2 שונא -  בודםש  דוד  ןב  ןרהא  ףסוי  "הץיבוניבר , םילשורילשת

.57818< םשו די  תוהגה  םע   > םירפא ,םש  אריפש ןמלז -  םירפא  תוילגרמ ,
ןימינב "טםירפא  םילשוריסשת

םיכרכ57819.  3 םירפא -  םחנמםש  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"אשונאמ ץו Vacערת

םיכרכ57820.  4 הירא -  והילאםש  ןב  שוביל  הירא  - רבוחלוב , "ג לרת
"ד הנליו Vilnaלרת

לארשיב57821. קחציםש  ןב  הדוהי  "זץינמק , קרבסשת ינב 

"ש57822. בו עברא ב"ה  ןב  לאומשםש  "חונדילוט , "דכשת מח

םדר57823. ריעצ  ןימינב  ףלוו ע"הםש  ןימינב  ברהל  "פןורכז  "דשת מח

לאלצב57824. םולשםש  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשורינשת

השלשב57825. ריאמםש  המלש  "חןאמדעירפ , סשת

א57826. לארשי -  ילודג  ןבםש  הילדג  קחצי  םייח  טאטשנזייא ,
ףסוי "וןרהא  ןילבול Lublinצרת

הרותה57827. לע  דוד -  םהרבאםש  ןב  דוד  "טםייהנפוא , עשת

םיכרכ57828.  2 ךרד -  לסיזםש  החמש  "באדיורב , םילשורינשת

םיכרכ57829.  3 חלדבה -  ןרהאםש  השמ  "אלטסירק , פשת

.57830< ןילימ תומדקא   > םילודגה יולהםש  םולש  ןב  יבצ  לאיחי  "זןיילק , הרמ Oradeaשת האידרוא 
M

ב57831. "ר - > ופד  > םילודגה לאפרםש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "וקחצי  ונרוויל Livornoמקת



א57832. הינש - > הרודהמ   > םילודגה לאפרםש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "חקחצי  ונרוויל Livornoנקת

םיכרכ57833.  3 םילודגה -  לאפרםש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז קחצי 

 - "ו לרת
"ד לארשישח אשראוו - 

םיכרכ57834.  2 ב -  א , םיקלח > העבראב   > םילודגה לאפרםש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז קחצי 

 - "ג רת
"ז "מרת דפפ ןישטורוק - 

םיכרכ57835.  3 שדחה -  םילודגה  ןתנםש  והיעשי  ןב  ןרהא  ,]ןדלאוו , "ה כרת ], אשראוו

יללכה57836. ימלשוריה  םילודגה  לאכימםש  ןב  קחצי  "הבהדאב , םילשוריצרת

א-ב57837. ישילשה -  םילודגה  ןמלזםש  המלש  ןב  השמ  "עץיבוקרמ , הנליו Vilnaרת

םיכרכ57838.  3 םלשה -  םילודגה  לאפרםש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "בקחצי  םילשורינשת

םיכרכ57839.  2 רגה -  ץראמ  םילודגה  ןהכהםש  ילתפנ  ןב  גילז  סחניפ  - ץראווש , "ד ערת
"א שקפ Paksשת

ןהכה57840. דודםש  ןתנ  ןב  ריאמ  לאומש  רדנלוה ,
"בןהכה םילשוריישת

המשנו57841. ארזעםש  ןב  השמ  "וירצב , םילשוריסשת

המשנו57842. והיתתמםש  "דןוסרזלג , םילשורינשת

תיראשו57843. ןרהאםש  ןב  ףסוי  קדצ , - "הןהכ בוקרק Cracowנרת

תיראשו57844. יולהםש  יול  "טןמסורג , םילשורימשת

תיראשו57845. ןורכזםש  "הץבוק  קרבלשת ינב 

תיראשו57846. בקעיםש  ןמרדיב , הירא -  לאכימ  דנאר ,
לאלצב המלש  ןתנ  ןב  Tunisריאמ  דודשא

תיראשו57847. השמםש  רטלא , הירא -  לאכימ  דנאר ,
ביל הירא  הדוהי  ןב  "בלאלצב  Tunisעשת דודשא

לארשי57848. תיראשו  םהרבאםש  לארשי  "אלוגיטרפ , לשת

םיכרכ57849.  2 השדח - > הרודהמ   > לארשי תיראשו  םהרבאםש  לארשי  בלוגיטרפ , "" עשת

םלענ57850. ןואגל  תיראשו  דודםש  "חאנהכ , בוקרקמרת

היח57851. שפנל  תיראשו  רזעלאםש  םייח  "אסקאוו , םילשוריכשת

שדח57852. השמםש  ןב  ביל  הירא  "דץניצ , קרבכשת ינב 

שדח57853. דודםש  ןב  יח  דועסמ  ןועמש , "זןב  םירצמערת

םיכרכ57854.  2 םיארי > - רפס  לע   > שדח םהרבאםש  ןב  המלש  לאינד  םייח  "גוסניפ , םילשורירת

בוט57855. ןדםש  החמש  ןב  אנכש  םחנמ  "צלוושטיר , בוקרטויפ Piotrkowרת

בוט57856. היעשיםש  ןב  יכדרמ  ןועמש  "גיקסניבוד , הנליו Vilnaערת

בוט57857. המלשםש  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

בוט57858. הנשושוםש  ריאמ  רל ' ןורכז  רפס 
"סץיבורזירפ הינתנשת

םיכרכ57859.  4 ןטק -  בוט  ןהכהםש  ביל  הדוהי  ןב  שניב  "וןימינב  ,סת ךאבצלוז

"ם>57860. במר ש"ס ,  > ףסוי ףסויםש  "טיטעומ , םילשורילרת

ףסוי57861. ףסויםש  םייח  לארשי  "טםיקילא , יקינולש Salonikaכקת

"ע>57862. וש  > ףסוי ףסויםש  "טיטעומ , םילשורילרת

ףסוי57863. ףסויםש  ןב  אגרש  "ורלימ , םילשוריעשת

םיכרכ57864.  3 השדח - > הרודהמ   > ףסוי ףסויםש  "טיטעומ , םילשוריעשת



חנעפ57865. תנפצ  ףסוי  לאיתוקיםש  םהרבא  ןויצ , הירבטבהוא 

בקעי57866. "לםש  גס לאקזחי  ןב  "ובקעי  רדואדעת טרופקנרפ 
Frank

לארשי57867. יכדרמםש  ןב  רסיא  לארשי  "טןילרסיא , הנליו Vilnaירת

םיכרכ57868.  2 לארשי -  לשיפםש  םירפא  ןב  לארשי  השמ  "וןמדלפ , םילשוריסשת

םיכרכ57869.  4 ףסויל -  םשםש  "זםוליעב  םילשורינשת

לארשיל57870. לארשיםש  חצנ  "בללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ57871.  2 לאומשל -  ךורבםש  לאומש  ןב  ןועמש  ריאמ  "דרנרו , קרבנשת ינב 

יכדרמ57872. יכדרמםש  "דןמכוה , םילשוריסשת

השמ57873. קותעמםש  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "הזוזאמ , םילשוריסרת

א ב57874. השמ -  יסאסםש  "הןהכה , "דסשת מח

לאומשמ57875. לאומשםש  שורה , "טןב  ביבאכשת לת 

לאומשמ57876. םינובםש  החמש  ןב  לאומש  "טדלפנרא , קרבלשת ינב 

םהרבא57877. ירבד  "ת ,> וש  > לאומשמ ,םש  רלה לארשי -  ןב  לאומש  רלה ,
אדייז "טםהרבא  םילשורילשת

םיכרכ57878.  4 לאומשמ -  םהרבאםש  ןב  לאומש  "ברגנילדנייש , בובל Lvovסרת

םיכרכ57879.  7 לאומשמ -  םהרבאםש  ןב  לאומש  "בןייטשנרוב , םילשורינשת

םיכרכ57880.  2 לאומשמ -  באזםש  ןב  לאומש  "בליגנע , םילשורילשת

.57881< השדח הרודהמ   > לאומשמ באזםש  ןב  לאומש  דעשתליגנע ,

םייח57882. תומשו  לאומשמ  דודםש  "בואר , ןויצעעשת רוא 

ןועמשמ57883. היעשיםש  ןב  יכדרמ  ןועמש  "גיקסניבוד , הנליו Vilnaסרת

ןועמשמ57884. הדוהיםש  השמ  ןב  ןועמש  "בקאלופ , יניאס Seiniצרת

ןועמשמ57885. )םש  ליזאל  ) רזעילא ןב  ןועמש  "זםייהנפוא , הבלסיטרב Bratislavaירת

ןועמשמ57886. יולהםש  קחצי  ןב  ןועמש  "לןרטש , בובל Lvovרת

ןועמשמ57887. םהרבאםש  ןב  ןועמש  "והשנמ , םילשוריסרת

ןועמשמ57888. )םש  ךרוע  ) דוד "הרעטייל , גרובסטיפ Pittsburghכשת

ןועמשמ57889. אבאםש  ןב  ןרהא  ןועמש  "ליסגא , םילשורישת

ןועמשמ57890. ןועמשםש  "בץילרטס , םילשוריכשת

ןועמשמ57891. ןועמשםש  ןב  לאכימ  לאומש  ןוטיב ,
"דהיננח הרדחסשת

ןועמשמ57892. ריאמםש  ןב  לאיחי  ןועמש  "אקטשרבא , םימודאסשת הלעמ 

ןועמשמ57893. ןורכזםש  "וץבוק  סשת

ןיטיג57894. ןועמשמ -  יזועםש  ןב  לאפר  ףסוי  לאירא  "הןומימ , קרבעשת ינב 

ןועמשמ57895. ןועמשםש  "גרגניז , םילשוריעשת

תונמ57896. חולשמ  ןועמשמ -  לאכימםש  ןב  ןועמש  "פרימע , דעלאשת

םיכרכ57897.  2 ןועמשמ -  ןבםש  אגרש  םיקילא  רתלא  אריפש ,
ןועמש "הםייח  םילשוריכשת

םיכרכ57898.  5 ןועמשמ -  ןועמשמםש  - םש  "ב צרת
"ג בוקרטויפ Piotrkowצרת

םיכרכ57899.  3 ןועמשמ -  ןועמשםש  "דטסריפ , לשת

םיכרכ57900.  2 ןועמשמ -  הפילכםש  ןב  ןועמש  ברה  "דןומימ , םילשורילשת



םיכרכ57901.  6 ןועמשמ -  ינרותםש  "אץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ57902.  4 ןועמשמ -  עשוהיםש  דיקסנקננ , '' מח

םלשה57903. ןועמשמ  הדוהיםש  השמ  ןב  ןועמש  "גקאלופ , םילשורינשת

הירמשמ57904. הירמשםש  "חרלקיטש , םילשוריכשת

םלוע57905. ןורכזםש  "הרפס  םילשורינשת

םלוע57906. רסיאםש  המלש  ןב  םולש  השמ  "הלוטס , הגיר Rigaפרת

.57907< עברא תירק  תבישי  ידימלתל  ןורכז   > םלוע ןורכזםש  "זרפס  עבראלשת תירק 

ארקיו57908. םלוע -  ןבםש  ןאמפיל  רזעילא  ןייטשנטכיל ,
"זהמלש השרו Warsawלרת

םלוע57909. עטנםש  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "אץישבייא , נרת

םלוע57910. השמםש  ןב  עשוהי  לארשי  גרבצרה ,
"דהמלש ביבאכשת לת 

םלוע57911. יולהםש  קחצי  ןב  ןבואר  "נאדנאל , ץיבונר Chernovtsyרת צ'

םלוע57912. לאיחיםש  ןב  באז  לאירבג  תוילגרמ ,
"הקחצי הנליו Vilnaסרת

שדח57913. ןיטיג  ביט  םלוע -  לאומשםש  ןב  לכיא  לאיחי  שביוט ,
"זאקלעמש ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

"ל>57914. צז םיובלא  לדנמ  םחנמ  יברל  ןורכז   > םלוע ןורכזםש  "דרפס  נשת

םלוע57915. השמםש  ןב  ןבואר  "טתוילגרמ , םילשורימשת

םלוע57916. דודםש  השמ  ןב  לאינד  "טינריט , ,פרת בוקרטעיפ

םלוע57917. לאכימםש  "וקינורוו , ואלסרב Breslauרת

"ס57918. שה תודגאב  םלוע -  ןהכהםש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "גקוק , הירבטעשת

.57919< םלוע רוקמ   > םלוע באזםש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "וןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ57920.  3 םלוע -  באזםש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  - ןהכ , "ג נרת
"ח השרו Warsawנרת

םיכרכ57921.  2 םלוע -  ןרהאםש  לאומש  "חןיבאר , םילשורילשת

.57922[ רדיינש  ] םלוע ןורכזםש  "הרפס  ויהואמשת

המלש57923. ףסויםש  ןב  המלש  "חדירפצנאג , יניאס Seiniסרת

םיכרכ57924.  2 לאומש -  'םש  ץיוואלסיווסמ השמ  ןב  "טלאומש  רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ57925.  4 ןגמו -  "ש  ןומיממש ןב  םולש  "השאשמ , םילשורימשת

םירג57926. קודצאמש  ןב  יכדרמ  "גסורג , קרבסשת ינב 

םיכרכ57927.  2 םהרבא -  םייחומש  ןב  םהרבא  'י , - גאלאפ "ז כרת
"ו יקינולש Salonikaנרת

םיכרכ57928.  2 םהרבא -  םימחרומש  ןב  םהרבא  "וןתיב , םילשורילשת

םיכרכ57929.  2 ףסוי -  קחציומש  ןב  ףסוי  דילאוו , "וןב  םילשורילשת

ןוני57930. דודומש  םהרבא  ןב  םייח  ןוני  "הביבר , שמשעשת תיב 

השמ57931. לאפרומש  ןב  השמ  "דודראפ , רימזיא Izmirלרת

ןבואר57932. ןבוארומש  השמ  סירומ  "זשולע , משת

ורודב57933. לדנוזלאומש  ףסוי  ןמרסו , בקעי -  "אןומר , ביבאכשת לת 



ורודב57934. הדוהילאומש  רסרטש , ןהכה -  ןרהא  לרפ ,
"הןהכה םילשורימשת

ומש57935. יארוקב  שריהלאומש  הדוהי  לאומש  יבר  "גתודלות  תילעעשת ןיעידומ 

ומש57936. יארוקב  בדלאומש  לאומש  "זגרבנזור , םילשוריעשת

ומש57937. יארוקב  ץיבורטלאומש  תחפשמ  "וינב  "דעשת מח

ומש57938. יארקב  ןועמשלאומש  "זרלשריה , ןודנולסשת

המרב57939. לאומשלאומש  "חבילטוג , םילשורימשת

"ק>57940. הומ  > "י שר שוריפ  םע  )לאומש  ךרוע  ) ביל יכדרמ  "הןגובנלנצק , םילשורינשת

ירבע57941. ןרהאןומש  ןב  השמ  "טןויטבמס , ביבא Tel Avivצרת לת 

"ט57942. שעבה ידימלת  ילודגמ  םירפס  "טהנומש  שעבה ידימלתמ  םירפס  "דהנומש  עודישח אל 

רבד57943. רשע  לאויהנומש  םוחנ  ןב  ףסוי  יכדרמ  "בןאמדירפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

ראובמה57944. הרשע  םייחהנומש  ןב  ריאמ  "גלארשי , דעלאעשת

םיקרפ57945. "ם)הנומש  במר  ) ןומימ ןב  "ההשמ  םילשורישת

םינויעו57946. רואיב  םע  "ם  במרהל םיקרפ  ןהכההנומש  קחצי  ןב  ףסוי  סבוק , "גג' םילשוריסשת

"ם57947. במרל םיקרפ  "ם)הנומש  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  םילשוריטשת

םהרבאל57948. דסח  "ם ע"פ  במרל םיקרפ  יולההנומש  יתבש  ןב  םהרבא  "חץיוורוה , םילשורינשת

.579492 הלק -  ןושלב  רואיב  םע  "ם  במרל םיקרפ  הנומש 
"ם)םיכרכ במר  ) ןומימ ןב  "סהשמ  םילשורישת

םיכרכ57950.  2 םיצבק -  ןמלזהנומש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"דןהכה םילשוריסשת

םיכרכ57951.  2 "ק > - הומ תרודהמ   > םיצבק ןמלזהנומש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"פןהכה םילשורישת

ז57952. םירעש -  ףסויהנומש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשוריכרת

הרותב57953. םירומאה  םיצרש  לארשיהנומש  "ארלושטלא , תיליעעשת ןיעידומ 

םיצרשה57954. רהזתנומש  "ורמע , ונואעשת תירק 

םכיחא57955. ןיב  סומינולקעומש  ךורב  ןב  דוד  "ארברפש , םילשורילשת

תומבי57956. ןישודיק , םיחספ , הרורב -  םייחהעומש  ןונב , םולש -  "זיקסרבופ , םילשוריעשת

הבוט57957. יולההעומש  ףסוי  ןב  המלש  םייח  "גגרבנטור , קרוי New Yorkשת וינ 

הבוט57958. 'העומש  ץירזממ םהרבא  ןב  רעב  "חבוד  צרת

הרותה57959. לע  הבוט -  לאומשהעומש  "חןפג , םילשוריסשת

הבוט57960. המלשהעומש  קחצי  "טםיובנגייפ , קרבסשת ינב 

הבוט57961. הנויהעומש  םהרבא  "סקוטשניב , םילשורישת

ב57962. הבוט -  יבצהעומש  ןועמש  "טןמריוש , קרבסשת ינב 

הבוט57963. היעמשהעומש  לאומש  "האירול , םילשורינשת

הבוט57964. והיקזחהעומש  תסנכ  םיריעצל  "טהבישי  םיסכרעשת

םיכרכ57965.  4 הבוט -  היראהעומש  הדוהי  ןב  החמש  הידבוע  "חץבעי , קרבסשת ינב 

םצע57966. ןשדת  הבוט  ללההעומש  ןב  לאומש  "זגרבנטור , םילשוריעשת

םצע57967. ןשדת  הבוט  לאומשהעומש  םילשוריגרבנטור ,

םירבד57968. רבדמב , ארקיו , תומש , תישארב , הפי -  קחציהעומש  םהרבא  ןב  ןועמש  "הןייש , עשת

והילא57969. והילאתועומש  "טםישודק , דווקילעשת

ארתב57970. אבב  לארשיתועומש  "טגיוצנריב , םילשורינשת



םיכרכ57971.  2 ןיטיג -  לארשיתועומש  "גגיוצנריב , םילשוריסשת

דוד57972. היעמשתועומש  דוד  "בןייו , םילשורימשת

םיכרכ57973.  5 םישודקה -  וניתוברמ  םירופיסו  םולשתועומש  ךורב  ןב  ןמחנ  לאפר  "נןהכה , "דשת בח רפכ 

ןח57974. דודתועומש  בקעי  ןב  דג  חנ  "טביורטנייוו , שת

תובוט57975. בקעיתועומש  ןב  םהרבא  םייח  ןאמשטייד ,
"וריאמ השרו Warsawנרת

תובוט57976. ןהכהתועומש  היעשי  ןב  המלש  ףסוי  "חקילג , םילשוריסשת

תובוט57977. דודתועומש  "טינירזפ , תיליעעשת ןיעידומ 

אתיירואד57978. ןיזר  תובוט  בקעיתועומש  ןב  םהרבא  םייח  ןאמשטייד ,
"נריאמ השרו Warsawרת

םיכרכ57979.  4 בקעי -  ריאמתועומש  רכששי  ןב  בקעי  "זיקסנפטס , דעלאעשת

םיכרכ57980.  4 לארשי -  "ט)תועומש  שעב  ) רזעילא ןב  "בלארשי  םילשורינשת

םיכרכ57981.  4 השמ -  ןועמשתועומש  השמ  "וקינרימ , םילשוריסשת

םיכרכ57982.  2 ןישודיק -  לארשיתועומש  "וגיוצנריב , םילשוריסשת

"ה57983. יאר ןמלזתועומש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
"טןהכה םילשוריצרת

םיכרכ57984.  10 רואיב > - םע   > היאר ןמלזתועומש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
והיעשי ירדה , "דןהכה - םילשורישח

םיכרכ57985.  2 רעדניק -  יד  טימ  ףסוהיןסעומש  "הץראווש , עשת

םיכרכ57986.  5 רעדניק -  טימ  - ןוחריןסעומש  "ה שת
"ז שת

הכרבה57987. ןועמשתעומש  "דטנוד , קרבעשת ינב 

םיכרכ57988.  6 םייח -  היראתעומש  ןועמש  ןב  םייח  קו , ' "וזוי קרבסשת ינב 

בוט57989. םוי  ןועמשתעומש  "אטנוד , קרבעשת ינב 

םיכרכ57990.  3 בקעי -  ריאמתעומש  רכששי  ןב  בקעי  "איקסנפטס , תיליעעשת ןיעידומ 

קחצי57991. ,תעומש  בונמלז קחצי  - לארשי  שילאק ,
שיבייפ "ואגרש  קרבסשת ינב 

ריאמ57992. ןועמשתעומש  ריאמ  "האטופח , עשת

ןיכרע57993. קחציתעומש  "דילאירא , םילשורישח

תוקזח57994. לאומש -  יבצתעומש  ןב  ךורב  לאומש  ןועמש  פראק ,
"דהשמ םילשורישח

רוכזו57995. - רומש  םוחנ ריאמ  ןב  סחנפ  השמ  רדנז ,
םולש "סיריאמה , ביבאשת לת 

םיכרכ57996.  2 רוכזו -  בקעירומש  קחצי  ןב  לאכימ  "הןיסח , תובוחרסשת

םילהת57997. .םילהת ת"השומש  בוקרק Cracowת"השומיש 

םילהת57998. "בשומש  יש .םילהת  "בשומיש  הטנויבס Sabbionetaיש

םילהת57999. "חשומש  ית .םילהת  "חשומיש  םדרטשמאית
Amsterdam

השרד58000. לש  לאומשהשומש  ןב  ךלמילא  םהרבא  "חןייפנרוק , םילשורינשת

הארוה58001. לש  לאומשהשומש  ןב  ךלמילא  םהרבא  "דןייפנרוק , םילשורינשת

הרות58002. לש  יאמשהשומש  ןב  דוד  "אןאמדלפ , ןודנול Londonישת

הלודגה58003. הילעב  ןמית  ילוע  השמתומש 50.000  "פארבג , םילשורישת



.58004< השדח הרודהמ   > ץראב המלשתומש  ןב  השמ  ביבח , "וןבא  םילשורינשח

ץראב58005. ןבתומש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
יבצ בורבי , לארשי -  "גבקעי  קרבעשת ינב 

.58006< השדח הרודהמ   > םירמת תופכ  ץראב , המלשתומש  ןב  השמ  ביבח , "סןבא  םילשורישת

םיכרכ58007.  2 םירמת -  תופכ  ץראב , המלשתומש  ןב  השמ  ביבח , "וןבא  הורסלרק Karlsruheכקת

םירבד58008. יזנכשאתומש  יולה  רשא  ןב  ינזיאש"בוהילא   Isny

לארשיב58009. החפשמה  אנינחתומש  השמ  "זלשא , הפיחכשת

ןמיתב58010. םידוהיה  לש  החפשמה  השמתומש  "דארבג , קרבעשת ינב 

םירבעה58011. םירפסה  לדנמתומש  םחנמ  - ןיקטאלז , "י שת
"ד לטשיונ Neuchatelישת

םיקידצה58012. באלסארבמתומש  החמש  ןב  "ח,ןמחנ  ישת ], םלשורי

םיכרכ58013.  3 םיקידצה -  בלסרבמתומש  החמש , ןב  "דןמחנ  "דשח מח

םימכח58014. ריאמתומש  םהרבא  "טסיוו , קרבסשת ינב 

תוינשמבש58015. בקעיתומש  ןב  ריאמ  םחורי  "ארנייל , ןיזדר Radzynערת

רוחב58016. םהרבאחמש  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאעשת לת 

ןולובז58017. יבצחמש  ןב  ךורב  "זרטכפ , תובוחרסשת

םיכרכ58018.  2 ןולובז -  יבצחמש  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"חרודגיבא םילשוריסשת

ךתאצב58019. ןולובז  םשחמש  "דםוליעב  "דשח מח

יבל58020. םייחחמש  ןב  יח  השמ  םולש  ןיגאג ,
"דםהרבא םילשורימרת

ונבל58021. םהרבאחמש  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאעשת לת 

םיכרכ58022.  2 שפנ -  םייחחמש  ןב  יח  השמ  םולש  ןיגאג ,
"אםהרבא םילשורינשת

ךדבע58023. שפנ  )חמש  וילע  ) לאומש םהרבא  "אאירול , "דעשת מח

תור58024. תליגמ  החמש -  םהרבאחמש  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאסשת לת 

חמשת58025. ןמרפוקחמש  תחפשמ  "וץבוק , םילשוריסשת

םיחספ58026. חמשת -  םהרבאחמש  ןב  ןועמש  "עיראריח , ביבאשת לת 

חמשת58027. ישחמש  עשוהי  "זןבואר , "דעשת מח

םיכרכ58028.  2 חמשת -  םהרבאחמש  "אסלעזיימ , לואירטנומפשת

םילהת58029. יבלב -  םהרבאהחמש  ןב  ןועמש  "חיראריח , ביבאמשת לת 

ונועמב58030. יולרעהחמש  "ותיב  םילשורינשת

ונועמב58031. לאיתיאהחמש  "ורפוס , הנביבעשת םרכ 

האדוהו58032. הדוהיהחמש  קחצי  "חץיבובוקאי , דווקילסשת

בוט58033. םויו  ןרהאהחמש  לאומש  "אןיבאר , קרבסשת ינב 

ןוששו58034. הדוהיהחמש  ןב  הפילכ  "טןהכה , סינותצרת

תידיסחה58035. השיגה  רגתאכ -  המלשהחמש  "איקסעיאמ , סשת

"ש58036. יאל רזעילאהחמש  ןב  לואש  בקעי  רשילא ,
"חםחורי םילשורימרת

"ש58037. יאל ישיהחמש  "עןאימולזמ , ןולוחשת

שיאל58038. יתבשהחמש  ןב  םייח  "ךלושנוש , רימזיא Izmirרת



שיאל58039. דודהחמש  "גדדח , עבשעשת ראב 

םיכרכ58040.  2 שיאל -  החמשהחמש  ,]ונאפ , "ב ירת ], יטסאירט

םיכרכ58041.  5 שיאל -  והילאהחמש  ןב  םירפא  קחצי  לואש , "דאבא  םילשורישח

םיכרכ58042.  2 שיאל -  ןבהחמש  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ לאיחי 

ךצראל58043. יולההחמש  בד  ףסוי  ןב  החמש  קי , ' "דצייבולוס םילשורישח

םיכרכ58044.  2 םחנמ -  לוק  שפנל  לאיחיהחמש  הדוהי  ןב  לדנמ  םחנמ  "זבואט , קרבעשת ינב 

תודיסחה58045. ךרד  יפ  לע  בודהחמש  ןב  יבצ  רזעילא  "גלבר , ,ישת קראי - וינ

הלעמ58046. לש  הלעמהחמש  לש  "אהחמש  נשת

.58047' הב המלשוחמש  ןב  םיסנ  "זןייד , קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ58048.  3 הב - ' "גץבוקוחמש  קרבעשת ינב 

םיקידצ58049. )וחמש  "טזנאצ הינתנסשת

זנאצ58050. תנשמב  תיציצו  תילט  םיקידצ -  "גץבוקוחמש  הינתנעשת

םיקידצ58051. השמוחמש  סחנפ  ןב  בייל  הדוהי  "דבואט , שמשסשת תיב 

חספ58052. לש  הדגה  םתאצב -  םהרבאםיחמש  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאנשת לת 

די58053. הרודהמ  ורמשל -  השמםיחמש  לדנאמ ,

םלש58054. ןינבב  לאינדםחמש  םלש , "טרוא  קרבסשת ינב 

םלש58055. ןינבב  תיליעםחמש  רתיב  זנאצ  תודסומ 

תומש58056. אבא -  םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאעשת לת 

תובא58057. יבצתחמש  ןב  החמש  "זץיבורטלפ , קרוי New Yorkערת וינ 

םיכרכ58058.  3 יבא -  ריאמתחמש  ףסוי  ןב  דוד  יכדרמ  "ואנהכ , םילשוריסשת

יבא58059. רזעילאתחמש  ןב  ןתנוי  "איגנלוק , קרבפשת ינב 

םהרבא58060. ףסויתחמש  ןרהא  ןב  םהרבא  םילשורית"שקרוכט ,

םדא58061. דודתחמש  השמ  ןב  לאומש  םירפא  "בריאמ , םילשוריעשת

א58062. והילא -  והילאתחמש  "ביול , םילשוריעשת

בס58063. ןמיס  "ז  עהא "א  רגה רואיבל  רואיב  והילא -  יבצתחמש  יעור  "דרימת , "דשח מח

"ת58064. וש והילא -  והילאתחמש  "פארזע , דודשאשת

םיכרכ58065.  2 והילא -  והילאתחמש  ןב  ןהכה  החמש  "חשטיוד , קרבסשת ינב 

רזעלא58066. םנובתחמש  ןנחלא  ןב  החמש  רזעלא  "גןמרסו , םילשורינשת

םינומא58067. "חץבוקתחמש  קרבעשת ינב 

ןיאושינ58068. םעונ -  ירמא  "חאווקאמתחמש  אתאסשת תירק 

א58069. םירפא -  לאכימתחמש  ןב  בקעי  םירפא  "טיקספיל , הוקתעשת חתפ 

תותסו58070. םימתכ , רשא -  החמשתחמש  םהרבא  ןב  יבצ  רשא  "בןיבל , םילשוריפשת

םינב58071. השמתחמש  "ולילבוב , קרבסשת ינב 

תובותכ58072. ןימינב -  דואווקילתחמש  וזועו  ושרד ה ' "אתרובח  דווקילסשת

םירופ58073. דג -  אבוצתחמש  םרא  רתכ  "דתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ58074.  2 ןד -  לאקזחיתחמש  ןב  דוד  םוחנ ,

אמאה58075. םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאשח לת 

םיכרכ58076.  3 ןויגה -  יבצתחמש  ןב  החמש  "בץיבורטלפ , םילשוריפרת



.58077< םייחל הכימס  םידומל -  ןושל   > "ג חה ,תחמש  רטנרלג לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
"בםייח הלשימרפ Przemyslנרת

גחה58078. הדוהיתחמש  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"זביל ירוגליב Bilgorajצרת

.58079< םילשורי ןוכמ   > גחה הדוהיתחמש  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"טביל םילשורינשת

גחה58080. םשתחמש  םוליעב 

גחה58081. םהרבאתחמש  ןב  ימולש  "אןוטיב , שמשפשת תיב 

ןתחה58082. השמתחמש  "דלילבוב , קרבסשת ינב 

םיחספ58083. תובבלה -  םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "עיראריח , ביבאשת לת 

תובבלה58084. יולהתחמש  ןויצ  ןב  ןב  החמש  "ורדנלוה , תיליעעשת ןיעידומ 

יולה58085. קחציתחמש  ןושרג  ןב  החמש  "זיולה , לואירטנומכשת

יולה58086. יולהתחמש  הנוי  ןב  בד  יבצ  לאומש  "גדעלג , בקעיעשת ןורכז 

םיכרכ58087.  4 יולה -  יולהתחמש  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגניזלוש , קרבסשת ינב 

םייולה58088. יולהתחמש  החמש  ןב  בד  קחצי  "דרגרבמב , םילשוריסשת

םידעומה58089. יולהתחמש  ןויצ  ןב  ןב  החמש  "דרדנלוה , תיליעעשת ןיעידומ 

תוכלמה58090. ץינזיותחמש  "חטרעס  הפיחנשת

הנשמה58091. םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאעשת לת 

ןיאושינה58092. בדתחמש  ןב  לאיתוקי  "בןהכ , םילשוריעשת

שפנה58093. ןנחלאתחמש  "דןמרהא , םילשורישח

םיכרכ58094.  2 שפנה -  ילנהתחמש  ןנחלא  "גןהכריק , םדרטסמאפת

םיכרכ58095.  2 שפנה -  לאיתוקיתחמש  ןב  הדוהי  "טסיורק , שקאפנרת

רבדמב58096. המשנה -  םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "דיראריח , ביבאעשת לת 

םירופה58097. םשתחמש  םוליעב 

םיכרכ58098.  3 לגרה -  לאפרתחמש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ58099.  2 לגרה -  לאומשתחמש  ןב  קחצי  השמ  "ויזנכשא , הלשימרפ Przemyslמרת

ןבלמ58100. תבשה -  דודתחמש  ןב  םינוב  החמש  גרבנטור ,
"גםהרבא "דסשת מח

הרותה58101. םייחתחמש  םהרבא  לגי , ' "דצש קרבסשת ינב 

הרותה58102. )תחמש  ךרוע  ) ארזע ןב  השמ  "וירצב , םילשוריסשת

תישארב58103. הרותה -  םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "עיראריח , ביבאשת לת 

הרותה58104. םינובתחמש  החמש  "ססורג , הפיחשת

םייח58105. יבצתחמש  ריאמ  ןב  םייח  "דןמזורג , םילשוריסשת

םייח58106. לארשיתחמש  ןב  רזעילא  "חקלופ , םילשוריסשת

ןיאושינ58107. םייח -  "בץבוקתחמש  דודשאסשת

ר"ה58108. םייח -  םהרבאתחמש  ןב  ןועמש  "ביראריח , ביבאעשת לת 

םייח58109. לאומשתחמש  רשא  ןב  באז  םייח  - שרח , "ץ רת
"ט הגיר Rigaצרת

םייח58110. ןמיתתחמש  חסונ  תוליפת  "הטקל  קרבעשת ינב 

דעומה58111. לוח  בוט , םוי  םייח -  רזעלאתחמש  םייח  "אסייוו , םילשוריפשת



םיכרכ58112.  3 םייח -  חספתחמש  "סןייטשדלוג , קרבשת ינב 

תוליפת58113. ירעש  סירטנוקו  םייח  םימחרתחמש  ןב  לאומש  "זןהכ , םילשוריסשת

םינתח58114. הדוהיתחמש  ןב  והילא  "אטובחב , םילשוריפשת

םיכרכ58115.  2 הדואי -  רזעילאתחמש  הדוהי  "הםייח  יקינולש Salonikaסקת

הדוהי58116. ללהתחמש  "זץלוש , "דעשת מח

םיכרכ58117.  2 הדוהי -  בקעיתחמש  ןב  הדוהי  רא , ' "וגנ הזיפ Pisaעקת

םיכרכ58118.  2 הדוהי -  הדוהיתחמש  "דהכרב , םילשוריסשת

םיכרכ58119.  2 הדוהי -  הדוהיתחמש  "ויאלוזא , וכעעשת

םיכרכ58120.  3 הדוהי -  עשוהיתחמש  הדוהי  - גנל , "ח עשת

.58121< השדח הרודהמ   > הדוהי יגח  הדוהי , בקעיתחמש  ןב  הדוהי  רא , ' "בגנ םילשוריעשת

עשוהי58122. לדנמתחמש  םחנמ  עשוהי  "גגרבנרהא , קרבסשת ינב 

תנשמ ר"א>58123. ןוכמ   > בוט םוי  בקעיתחמש  לארשי  ןב  בוט  - םוי "זיזאגלא , דווקילסשת

םיכרכ58124.  3 בוט -  םוי  השמתחמש  ןב  ביל  הירא  "ג,ץניצ , ,פרת יניאעס

םיכרכ58125.  2 בוט -  םוי  יולהתחמש  בוט  םוי  "חדידי , םילשוריסשת

םיכרכ58126.  2 בוט -  םוי  בקעיתחמש  לארשי  ןב  בוט  - םוי "דיזאגלא , נקת 'Salonika יקינולש

ךשנ58127. והזיא  ףסוי -  הירכזתחמש  ןב  ףסוי  "טסקיזייא , דווקילסשת

ףסוי58128. םייחתחמש  ףסוי  "טינזח , םילשורימשת

םיכרכ58129.  4 ףסוי -  ףסויתחמש  ןב  לואש  "גהליקסוב , תיליעסשת ןיעידומ 

ןישודיק58130. לאיחי -  ינרותתחמש  "אץבוק  דווקילסשת

חספ58131. לש  הדגה  ץבעי -  השמתחמש  יבצ  ןב  דוד  "סןהאק , שת

בקעי58132. ןמטילתחמש  "ט  וי בקעי  "זץיבוקרב , קרבמשת ינב 

בקעי58133. יכדרמתחמש  ןב  בקעי  ןתמ  "הלאיומ , דעלאעשת

קחצי58134. לכימתחמש  לאיחי  ןב  החמש  קחצי  וטנורוט Torontoת"שרגרב ,

םיכרכ58135.  3 קחצי -  ינרותתחמש  "חץבוק  תיליענשת רתיב 

לארשי58136. לכימתחמש  לאיחי  ןב  החמש  קחצי  "חרגרב , םילשוריישת

לארשי58137. החמשתחמש  קחצי  ןב  לארשי  - רגרב , "ע רת
"א בוקרטויפ Piotrkowערת

םיכרכ58138.  2 לארשי -  יולתחמש  בקעי  ןב  לארשי  םוחנת  קדרד ,
"חלאומש תיליעסשת ןיעידומ 

ןהכ58139. ןהכהתחמש  הדוהי  ןב  קחצי  "חטרופאפר , ונרוויל Livornoכרת

ןהכ58140. ןורהאתחמש  ןב  החמש  ףסוי  "הןהכה , םילשורילשת

םיכרכ58141.  2 ןהכ -  ןהכהתחמש  דוד  ןב  דועסמ  "אדאדחלא , םילשוריפרת

םיכרכ58142.  3 ןהכ -  אנינחתחמש  ןב  התיוח  יח  םימחר  "וןהכה , היכרבנשת

םיכרכ58143.  3 בל -  "ל)תחמש  ומ  ) בל תחמש  "זתכרעמ  קרבסשת ינב 

בבל58144. ,תחמש  ץכ ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
ביל הירא  ןב  םהרבא  "גםייח  בולקש Shklovסקת

םיכרכ58145.  2 בבל -  המלשתחמש  "ארנדניל , רפסעשת תירק 

ריאמ58146. ןועמשתחמש  "זתירטש , תוביתנעשת

ךידעומ58147. קרמתחמש  תחפשמ  ינרות  "עץבוק  "דשת מח

םיכרכ58148.  4 לאכימ -  לאכימתחמש  ןב  רזעלא  דוד  "איערד , קרבסשת ינב 



ךלמ58149. החמשתחמש  חנ  "חסקאפ , היפלדליפמשת

יכדרמ58150. דניקסיזתחמש  יכדרמ  "ארגה , "דפשת מח

השמ58151. םייחתחמש  ןב  ןתנ  "חםרמע , ונרוויל Livornoכרת

השמ58152. הדוהיתחמש  "ויקחצי , "דסשת מח

השמ58153. םהרבאתחמש  ןמרפוק ,)  ) "אןושחנ דעלאפשת

םיכרכ58154.  6 השמ -  השמתחמש  "דןיילק , הפיחנשת

ישימח58155. רוזחמ  "ם  במרה םויס  "םתחמש  במרה םויס  "טתחמש  םילשורימשת

תידוהה58156. ןושלב  תושרד  םלועב -  ןדע  )תחמש  ךרוע  ) םהרבא דארה , "הג' דודשאנשת

םלוע58157. יכדרמתחמש  "דרפואל , "דנשת בח רפכ 

םלוע58158. המלשתחמש  ןב  ריאמ  "ודלפנמולב , קרוי New Yorkטשת וינ 

םלוע58159. יתבשתחמש  םייח  "אוגאל , יקינולש Salonikaסקת

םלוע58160. קחציתחמש  ןימינב  "עךובריוא , הינתנשת

הדגאבו58161. הכלהב  ןיאושינ  ינינע  םלוע -  הרותתחמש  לידגי  תרבח 

םלוע58162. ןהכהתחמש  םייח  יבצ  ןב  לאומש  "זןמרביל , םילשוריסשת

םיכרכ58163.  3 םלוע -  היראתחמש  םחנמ  ןב  ריאמ  החמש  "בטסברה , םילשורינשת

םירופ58164. לאונמעתחמש  ןב  ןימינב  םדרטשמאת"יהיפאסומ ,
Amsterdam

סחניפ58165. בקעיתחמש  ןב  ןועמש  סחנפ  "חץרפ , םילשוריעשת

יבצ58166. יבצתחמש  "טיקסבלשוק , םילשוריסשת

לאומש58167. הנויתחמש  קחצי  ןב  ןנחלא  "עןמרהא , םילשורישת

לאומש58168. רדנסכלאתחמש  לאומש  "ברעפראדסנוא , "דסשת מח

הציב58169. לאומש -  םייחתחמש  השמ  ןב  ףסוי  םהרבא  "דןמרהא , קרבעשת ינב 

הרות58170. יבצתחמש  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  ץיבוניבר ,
"זשריה הסדוא Odessaנרת

הרות58171. היעשיתחמש  ריאמ  ןב  יבצ  "חרנשרו , קרבסשת ינב 

הרות58172. .ץתחמש  " רת .תופקהו  תונעשוה  .תוליפת 
"ץסנות סנותרת

הרות58173. "זםיטוקילתחמש  עשת

אמויד58174. יניינע  הרות -  "דתחמש  בחמ "ר  ומדא לש  ושרדמ  "ותיבמ  םילשוריעשת

םיכרכ58175.  7 הרות -  החמשתחמש  "טרנטטש , םילשוריסשת

דיל58176. הרות  דילתחמש  הרות  גרפת"לתחמש 

יל58177. םירמואב  בייליתחמש  עשוהי  ןב  םייח  ףסוי  "זןמרבה , דעלאסשת

ב58178. ךתעושיב -  לארשייתחמש  תרש ,

השמ58179. םולשתטמש  ןב  דעיבא  "דלאושא , ונואעשת תירק 

"חהטימשהטימש58180. םילשוריישת

הרורב58181. תובשיתהבהטימש  הכלהל  שרדמה  "זתיב  םילשוריסשת

תיעיבש58182. "ם  במרל תוינשמה  שוריפ  לבויו -  ףסויהטימש  ןב  ארזע  "חחרוק , קרבסשת ינב 

םוי58183. םוי  דוהאהטימש  בוטיחא , דוד -  "דרנגייא , םורדעשת רפכ 

התכלהכ58184. רשאהטימש  ןב  השמ  "טךובנרטש , קרבלשת ינב 

"ל58185. וח ינבל  התכלהכ  ש"יהטימש  "הןוסמג , ןילרבעשת



םיכרכ58186.  2 התוצמכ -  םשהטימש  "זםוליעב  שמשסשת תיב 

םיכרכ58187.  2 התוצמכ -  לאומשהטימש  קחצי  "בררסיק , שמשפשת תיב 

םשהל58188. השמהטימש  ןב  ףסוי  "סןאילאומש , קרבשת ינב 

ידומל58189. ךירדת  המלשהטימש  ןב  םחנמ  "אןיטשרוב , םילשוריסשת

רפוסה58190. לאומשתטימש  ןב  השמ  ןודנולהעשתרפוס ,

םיפסכ58191. השמתטימש  ןב  באז  קחצי  "האנהכ , םילשורישת

לובזורפו58192. םיפסכ  ןולקשאתטימש  הרות  ינב  "הדוגיא  ןולקשאעשת

התכלהכ58193. םיפסכ  רזעילאתטימש  לאומש  "חןרטש , קרבסשת ינב 

םיהובג58194. םהרבאםיימש  "אארוטרב , םילשורילשת

דחא58195. ןינק  ץראו  באזםימש  רשא  ןב  המלש  םייח  "ורנרו , םילשורינשת

םישדח58196. הדוהיםימש  ןב  קחצי  "טלאנברבא , םיהלדר Roedelheimפקת

םישדח58197. "בץבוקםימש  םימשת תב 

הבוט58198. יכדרמהרימש  ןב  ריאמ  םייח  "הלוב , קרוי New Yorkפרת וינ 

לייחל58199. ןרהאהרימש  "ביאכז , םילשורינשת

םיכרכ58200.  2 םייחל -  העושיהרימש  השמ  ןב  הדוהי  "חהייתפ , םילשוריכשת

תוצמה58201. ןימינבתורימש  ןב  "טןושרג  הנליו Vilnaנקת

תואלפנ58202. תולוגסו  לאומשתורימש  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"גהטפאמ השרוערת  Warsaw

תעד58203. קחציתרימש  ןב  השמ  "הןורקוש , "דעשת מח

ןולהצ58204. בקעי  יבר  שוריפ  "ם -  במרל תואירבה  תרימש 
אפורה

ןב בקעי  ןולהצ , ןומימ -  ןב  השמ 
רהז רמע , "אקחצי - ףוצסשת הונ 

םיכרכ58205.  2 תירבה -  ץריהתרימש  ילתפנ  ןב  ןתנ  "נץראהנרטש , םילשורישת

תוכרבה58206. ןועמשתרימש  "עיסדג , "דשת בח רפכ 

ןמזה58207. המלשתרימש  רזעילא  "הקיש , םילשורינשת

םייחה58208. ארזעתרימש  ןב  הדוהי  השמ  םייח  "אלצרוא , רפססשת תירק 

הרהטה58209. ןועמשתרימש  "ביסדג , "דעשת בח רפכ 

.58210< םייח תוחרא   > ןושלה באזתרימש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , דעלאעשת

םיכרכ58211.  2 ןושלה -  באזתרימש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , םילשוריטשת

.582122 ןושל > - ירצונ  תדוגא  תרודהמ   > ןושלה תרימש 
באזםיכרכ הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "טןהכ , םילשוריעשת

ותכלהכ58213. דעומה  םייחתרימש  רשא  ןב  םירפא  השמ  "בןמרביל , פשת

םידעומה58214. ןועמשתרימש  "טיסדג , "דסשת בח רפכ 

תבלו58215. השיאל  תווצמה  ןועמשתרימש  "גיסדג , "דעשת בח רפכ 

שדקמה58216. ללהתרימש  המלש , "בןב  םילשוריעשת

םיכרכ58217.  2 שפנה -  ןמחנתרימש  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"אבאז ערת

התכלהכ58218. שפנה  היראתרימש  יכדרמ  ןב  השמ  םהרבא  "זןדיבא , םילשוריעשת

אילעמ58219. הרימש  תוהגה  םע  שפנה  ןמחנתרימש  ןב  והיתתמ  לארשי  ךאבריוא ,
"חבאז הבושרוא Orsovaפרת

תושפנה58220. ןהכהתרימש  יכדרמ  והילא  "זהאזמ , צרת

רפוסה58221. לאומשתרימש  ןב  השמ  "פרפוס , ןודנולשת



םייניעה58222. ןרהאתרימש  "איאכז , םילשוריעשת

םיכודישב58223. ותכלהכ  הפה  ןמחנתרימש  ןב  םייח  לאינד  קי , ' צנלרוא
"דהשמ תובוחרשח

תבשה58224. השמתרימש  ןב  ףסוי  "חןאילאומש , קרבמשת ינב 

תבשה58225. ןועמשתרימש  "דיסדג , "דשח בח רפכ 

תוחמשה58226. ןועמשתרימש  "דיסדג , "דעשת בח רפכ 

"א58227. ודהמ הליפתה -  ןועמשתרימש  "איסדג , הלמרעשת

ותכלהכ58228. "ט  וי המלשתרימש  ןב  םהרבא  "טראיורב , תיליעסשת רתיב 

םויה58229. תווצמ  ןועמשתרימש  "איסדג , הלמרעשת

ןיקיזנ58230. ןימינבתרימש  ןתנוי  ןב  לדנמ  םחנמ  רמיווש ,
"גשינייב דודשאנשת

שפנ58231. ריאמתרימש  ןב  באז  והיתתמ  "אלגיטש , קרבסשת ינב 

הכלהכ58232. םיניע  םיסינתרימש  ןב  םולשיבא  "חרציינומ , ןיעהעשת שאר 

תבש58233. םהרבאתרימש  ןב  רשא  ןרהא  "זץנילוו , קרוי New Yorkשת וינ 

הרודס58234. הכלה  תבש -  ןויצתרימש  ןב  ןרהא  "דןוראוב , םילשוריעשת

.58235< השדח הרודהמ   > התכלהכ א תבש  ןרהאתרימש  ןב  היעשי  עשוהי  "עטריביונ , םילשורישת

םיכרכ58236.  2 התכלהכ -  תבש  ןרהאתרימש  ןב  היעשי  עשוהי  "טטריביונ , םילשורימשת

םהרבא58237. םהרבאךמש  "דץיבקנמור ,' םילשוריעשת

םיכרכ58238.  2 ונחכש -  אל  יבצךמש  דוד  ןב  בד  "טךאילא , םילשוריסשת

.58239< השדח הרודהמ   > השדח ןמלזהלמש  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "ארוש , אענצפשת

םיכרכ58240.  3 השדח -  ןמלזהלמש  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  - רוש , ת"ר
"א הוקלוז Zholkvaרת

םיכרכ58241.  2 ראובמה > -  > רוש תואובתו  השדח  ןמלזהלמש  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "דרוש , םילשורישח

.58242( סיפדת  ) תוכלמ ידגב  םע  השדח  הלמש 
םולש ןייטשקיד , קחצי -  יול  ןירפלה ,

םהרבא םייח  ןייטשקיד , רעבוד - 
לאומש

"ד "דשח מח

הלמשב58243. הטול  םע  השדח  יכדרמהלמש  "גץראווש , םילשוריכשת

רשא58244. הטמ  םע  השדח  ןמלזהלמש  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  רוש ,
ריאמ ןב  לישנא  רשא  דלאוונירג , "ז - ראוגנוא Uzhgorodפרת

.58245< השדח הרודהמ   > רשא הטמ  םע  השדח  ןמלזהלמש  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  רוש ,
ריאמ ןב  לישנא  רשא  דלאוונירג , "ח - םילשורימשת

השמל58246. המלשהלמש  "בגבס , "דסשת מח

םיכרכ58247.  2 רזעילא -  רזעילאתלמש  קחצי  , "זבאקאי םילשוריסשת

.58248< ןימינב תלחנ   > ןימינב ןבתלמש  ףלוו  ןימינב  םהרבא  גרובמאה ,
הא רזעילא 

 - ת"ר
"א טריפ Fuerthרת

םיכרכ58249.  2 ןימינב -  קחציתלמש  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  טרופאפר ,
"חןהכה טרופנרידמקת

Dyhernfurth

דוד58250. ןרהאתלמש  דוד  "טהלמש , םילשוריעשת

םדא58251. ןרילאםמש  "דביבח , םילשוריעשת

א58252. ןרהא -  ןרהאןמש  "חןמלטימ , תילעעשת ןיעידומ 

ןומסרפא58253. ףלווןמש  באז  ןב  בקעי  "טםיובננט , נרת

ןומסרפא58254. יולןמש  ןב  דוד  בקעי  ןנחלא  ץיבוניבר ,
"וןהכה םילשוריעשת



םיכרכ58255.  2 ןומסרפא -  רנבאןמש  "גןוסילא , םילשורינשת

םיכרכ58256.  2 השדח > - הרודהמ   > ןומסרפא ףלווןמש  באז  ןב  בקעי  "עםיובננט , םילשורישת

הכרב58257. השמןמש  "בןומיימ , חרפתעשת

בוטה58258. אפורהןמש  ףסוי  ןב  "טבקעי  אטשוק Istanbulרת

בוטה58259. ןורכזןמש  "גרפס  םילשוריסשת

בוטה58260. עשוהיןמש  ןב  באז  בוד  "חרגרבנייו , משת

בוטה58261. ןבןמש  םנוב  החמש  םייח  םהרבא  ןוזלכימ ,
לאקזחי "היבצ  בוקרטויפ Piotrkowסרת

.58262< םולש תבהא  תרודהמ   > בוטה אפורהןמש  ףסוי  ןב  "טבקעי  םילשוריעשת

בוטה58263. םחנמןמש  םייח  ןב  המלש  קרבןורבלייה , ינב 

םיכרכ58264.  5 בוטה -  יולהןמש  היבוט  ץרפ  "סשטייד , קרבשת ינב 

םיכרכ58265.  2 בוטה -  ןורהאןמש  ןב  יכדרמ  ביבח  "זונאדילוט , םילשוריעשת

םיכרכ58266.  2 בוטה -  לאכימןמש  בדנ  "איפירש , "דפשת מח

ןרהא58267. ןקז  בוטה , המלשןמש  "זבהוא , היצנו Veniceית

רואמה58268. ןבןמש  לשיפ  םירפא  לדנמ  םחנמ  רביירט ,
"אדוד בובללרת  Lvov

רואמה58269. טדנבןמש  ךורב  ןב  ןועמש  "כןייטשנטכיל , קרוי New Yorkשת וינ 

רואמה58270. יולהןמש  לאקזחי  ןב  ריאמ  רגניזלש ,
"ואגולג גרפ Pragueעקת

תויגוס58271. רואמה -  ןועמשןמש  "דןייטשנייא , תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ58272.  4 רואמה -  רוצנמןמש  ןועמש , - "סןב קרבשת ינב 

םיכרכ58273.  8 רואמה -  םירפאןמש  יכדרמ  רזעילא  ןב  השמ  "חרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ58274.  7 "ח > - ודהמ  > רואמה רוצנמןמש  ןועמש , - "זןב ןולקשאעשת

םיכרכ58275.  2 רומה -  דודןמש  ןב  בוד  םהרבא  - םאלפ , "א לרת
"ב השרו Warsawלרת

םיכרכ58276.  2 רומה -  ןרהאןמש  "דבויאבא , םילשוריסשת

םיכרכ58277.  5 החנמה -  ךורבןמש  לאומש  ןב  ןועמש  ריאמ  "פרנרו , קרבשת ינב 

רמה58278. יכדרמןמש  "גוייבור , ונרוויל Livornoנקת

.58279< םולש תבהא  תרודהמ   > רמה יכדרמןמש  "אוייבור , םילשוריפשת

החשמה58280. השמןמש  ןב  לאומש  - םייח , ת"ר
"א אטשוק Istanbulרת

החשמה58281. לארשיןמש  ןב  החמש  השנמ  ץיבודיוד ,
"הבקעי ןורשהנשת תמר 

םיכרכ58282.  4 החשמה -  היקזחןמש  יכדרמ  ןועמש , "הןב  קרבנשת ינב 

שדוקה58283. םהרבאןמש  ןב  ןועמש  "גץיבוכודרומ , כשת

קיקה58284. רבןמש  רכששי  ןב  בקעי  "בףילק , הנוטלא Altonaכקת

שארה58285. ןהכהןמש  םולש  ןב  רשא  היעשי  "גסלוי , ירטס Stryjצרת

תופסוה58286. ץבוק  דרו -  ןויצןמש  ןב  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "בוואקאר , ןודנולסשת

דרו58287. דודןמש  "חילעסעוו , ןודנולנשת

ךז58288. תיז  דודןמש  ןב  המלש  "טוכלומ , יקינולש Salonikaלקת

ךז58289. תיז  המלשןמש  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבנשת ינב 



םייח58290. חרוא  ךז -  באזןמש  "פןהכ , "דשת מח

בוט58291. םהרבאןמש  ןב  לאומש  "הבייט , הסוס Sousseשת

בוט58292. בוטןמש  םוי  "פןח , "דשת מח

בוט58293. קחציןמש  בקעי  ןב  ןושרג  םולש  "ורעגנוא , ןילקורבסשת

םיכרכ58294.  2 רשאל -  לישנאןמש  רשא  "הןאמיינ , םילשורינשת

רואמל58295. םהרבאןמש  ןב  ריאמ  ןועמש  לייאמייב ,
"זדוד הנליו Vilnaסרת

רואמל58296. לדנמןמש  םחנמ  ןב  בוד  לאירזע  "איולה , רימוטיז Zhitomirלרת

רואמל58297. ןהכהןמש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "סקוק , הירבטשת

רואמל58298. ריאמןמש  ןב  לאכימ  המלש  "חדרלגנא , םילשוריסשת

רואמל58299. םיסינןמש  "זלאיומ , ןולקשאסשת

רואמל58300. יכדרמןמש  לאפר  ןב  ארזע  "ויכלמ , אטשוק Istanbulטקת

רואמל58301. ןורהאןמש  השמ  ןב  ןועמש  "דןומולס , םיסכרעשת

רואמל58302. םיסינןמש  ןב  קחצי  "ביבאצר , קרבמשת ינב 

רואמל58303. ןמחנןמש  ןב  השמ  "ארקוצ , םילשוריפשת

םיכרכ58304.  2 רואמל -  חנןמש  והירמש  "דןוסרואינש , כשת

םיכרכ58305.  2 רואמל -  ריאמןמש  ןב  המלש  "חןילוסא , קרבנשת ינב 

םיכרכ58306.  6 ךלמה -  ירפוס  רואמל  ןאמפילןמש  בוט  םוי  ןב  ןויצנב  "אוואקאר , םילשוריעשת

ראמל58307. יכדרמןמש  רזעילא  ןב  םהרבא  "חרדיל , "דעשת מח

.58308< השדח הרודהמ   > הרותה לע  םיזמרו  שורד  החנמל  לישנאןמש  רשא  "וסייוו , עשת

םיכרכ58309.  2 החנמל -  לישנאןמש  רשא  "נסייוו , שת

רנל58310. היראןמש  עטנ  ןתנ  "כןיקטיו , שת

שדק58311. תחשמ  דודןמש  ןב  המלש  "טוכלומ , יקינולש Salonikaלקת

שאר58312. םהרבאןמש  לאפר  "טיקאש , אטשוק Istanbulצקת

שאר58313. יכדרמןמש  ןב  לישנא  רשא  "גיזנכשא , סרת

שאר58314. לאכימןמש  המלש  "זסכנ , ,שת סעלעשזדנא סאל 

םיכרכ58315.  32 שאר -  עשוהיןמש  ןב  לישנא  רשא  "זץכ , סשת

םיכרכ58316.  3 שאר -  לאומשןמש  םהרבא  "גדנאר , ןודנולסשת

םיכרכ58317.  7 ישימח -  קלח  הנשי > האצוה   > שאר עשוהיןמש  ןב  לישנא  רשא  "אץכ , סשת

חקור58318. היעשיןמש  ןב  יכדרמ  ןועמש  "ביקסניבוד , הנליו Vilnaערת

חקור58319. ןמלקןמש  סומינולק  "אןיציפשא , תפצ Safedפרת

חקור58320. המלשןמש  ןב  השמ  "אחקור , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ58321.  2 חקור -  בילןמש  הירא  ןב  רזעלא  "טוול , תיליעעשת ןיעידומ 

רואמל58322. אל  קר  והילאןמש  ןב  הנקלא  "עלארשי , קמעהשת לדגמ 

םיכרכ58323.  4 חקר -  בילןמש  הירא  ןב  רזעלא  "טוול , יניאס Seiniסרת

יאתילת58324. תושדחה -  חקר  בילןמש  הירא  ןב  רזעלא  "בוול , בוקרק Cracowסרת

ןושש58325. לאפרןמש  ןושמש  ןב  דוד  ןימינב  ןיוול ,
"היולה השרו Warsawסרת

"ת58326. ושה קלח  "י -> תכמ  > ןושש השמןמש  ןב  ודאייסרפ  "הןושש  םילשוריעשת

םיכרכ58327.  2 ןושש -  רניבמוגןמש  יולה  םייח  ןב  ילבא  "סםהרבא  םילשורישת



םיכרכ58328.  6 ןושש -  השמןמש  ןב  ודאייסרפ  - ןושש  "ט כרת
"ו םילשורינרת

םיכרכ58329.  5 םולש > - תבהא  תרודהמ   > ןושש ,ןמש  ןועמש ןב  השמ -  ןב  ודאייסרפ  ןושש 
המלש ןב  יח  "אבקעי  םילשוריעשת

םיכרכ58330.  3 ןושש > - שרדמ  תרודהמ   > ןושש השמןמש  ןב  ודאייסרפ  "גןושש  םילשוריעשת

םיכרכ58331.  3 ךירבחמ -  ןושש  יולהןמש  רעב  בד  םולש  "ואפלוו , "דעשת מח

קרות58332. קחציןמש  ןב  לאכימ  המלש  "וסכנ , גרובסטיפ Pittsburghערת

םיכרכ58333.  4 קרות -  יכדרמןמש  ןב  סחנפ  "גןיפסירק , דודשאסשת

ומחל58334. בקעיהנמש  ןב  "דרשא  בובלמרת  Lvov

ומחל58335. המלשהנמש  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

ומחל58336. רשאהנמש  "דיאלוזא , םילשורינשת

םיכרכ58337.  2 ומחל -  קחציהנמש  ןב  לישנא  "זרשא  ,נרת אקארק לצא  עזרוגדאפ 

םיכרכ58338.  2 "ם -  במרהל םיקרפ  "ם)הנמש  במר  ) ןומימ ןב  "והשמ  הוקת Petahשת חתפ 
Tikva

יבא58339. םירפאעמש  "טוגד , םילשורינשת

םהרבא58340. ריאיעמש  ןב  םהרבא  "באטופח , הווקתסשת חתפ 

םיכרכ58341.  2 םהרבא -  םייחעמש  ןב  םהרבא  'י , - גאלאפ "י רת
"א יקינולש Salonikaירת

.58342< חרוא רבוע   > והילא ןבעמש  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "גןימינב םילשוריסשת

תישארב58343. םירפא -  לשיפעמש  םירפא  "אץיבוקשרה , םילשוריפשת

ינב58344. ןועמשעמש  "גןוטיב , שמשעשת תיב 

ינב58345. יכדרמעמש  לאירזע  ץרווש ,

אמשו58346. ירב  ינב -  לאונמעעמש  גרבמואנ ,

ינב58347. סומעעמש  "דןומימ , ףחששח

םיכרכ58348.  3 ינב -  לאימעעמש  "הגרבנרטש , םילשוריעשת

ךיבא58349. רסומ  ינב  בדעמש  ןב  עשוהי  "זכ"ץ , עשת

הדוהי58350. הדוהיעמש  ןועמש  "זרעגענ , םילשורינשת

ףסוי58351. דודעמש  ןב  ףסוי  "זהואקנלא , םילשוריסרת

בקעי58352. בוטעמש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "דיזאגלא , ונרוויל Livornoמקת

בקעי58353. יבצעמש  השמ  ןב  בקעי  עשוהי  "אץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowסרת

בקעי58354. קודראוואנעמש  שריה , יבצ  ןב  "ךבקעי  קיל Lyckרת

לארשי58355. ןועמשעמש  ןב  םייח  לארשי  "טטמאס , קרוי New Yorkישת וינ 

לארשי58356. בדעמש  "חןזור , םילשורילשת

לארשי58357. לארשיעמש  "דרסדוא , םילשוריעשת

לארשי58358. בקעיעמש  "בןיילק , םילשורינשת

םיכרכ58359.  2 לארשי -  ץרפעמש  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "דרשכ , םילשורישח

יכדרמ58360. לכימעמש  םהרבא  "זןיבור , שמשסשת תיב 

יכדרמ58361. םהרבאעמש  ןב  לדייז  יכדרמ  גרבניו ,
לישעה "זעשוהי  שמשסשת תיב 

םיכרכ58362.  2 המלש -  יולהעמש  ףסוי  ןב  השמ  בקעי  "חםיובניילק , בוקרטויפ Piotrkowפרת



םיכרכ58363.  3 המלש -  םהרבאעמש  ןב  המלש  םיסנ  "טיזאגלא , רימזיא Izmirית

םיכרכ58364.  8 המלש -  והילאעמש  ןב  השמ  המלש  "בראמע , קרבנשת ינב 

םלשה58365. המלש  יולהעמש  ףסוי  ןב  השמ  בקעי  "זםיובניילק , םילשורימשת

לאומש58366. ןרהאעמש  ןב  לאומש  "זראמע , םילשורינשת

יתליפת58367. ןבהעמש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבסשת ינב 

הרימא58368. השמועמש  ןב  היעמש  םיובנזור , - "דשטיל ןודנולכשת

בא58369. רסומ  לאש -  לואש  םינב -  ףולכמועמש  הינתנהנאי 

רבד ד'58370. םשועמש  "וםוליעב  "דסשת מח

אמוז58371. ןב  יכדרמןועמש  ןב  ריאמ  "חןאמסכאוו , .סיאולפרת .טס 

יולו58372. יולהןועמש  שידק  םייק  ןב  "יןועמש  הוקלוז Zholkvaקת

תישארב58373. בקעי -  ראב  ,ינועמש  ןנער טרופקנארפמ -  ןשרדה  ןועמש 
ךורב ןב  בד  "דבקעי  "דשח מח

יארו58374. תב  תורומליעמש  בקעי  תיב  ןוכמ  ןונקת 
"עםילשורי םילשורישת

א58375. וניתובא -  ףסויונעמש  ןב  ןועמש  "זובא , הפיחעשת

וניאר58376. ןכ  ןועמשונעמש  םילשורירעכערב ,

דע58377. ייחד  בקעיאתעמש  ןב  דעיחי  "טןטייקמ , עשת

לארשיד58378. לאנתנאתעמש  ןב  לארשי  ןושחנ  "דיולה , םילשורינשת

תורטשד58379. רעבודאתעמש  ףסוי  ןב  קחצי  קי , ' צייבולוס
םילשורייולה

א58380. אתדח -  אקלעמשאתעמש  לאומש  "עםובלא , םילשורישת

םיכרכ58381.  2 אתדח -  לואשאתעמש  ןב  םהרבא  "אאדורב , השרו Warsawסרת

םיכרכ58382.  3 אתקימע -  לאינדאתעמש  ןנחוי  "דרגרוב , םילשורישח

םיכרכ58383.  2 יברמ -  םולשיתעמש  רזעילא  "זיקסבטיל , םילשוריסשת

םיכרכ58384.  153 תועוצקמלןיתעמש -  םירומ  דוגיא  ןואטב 
"השדוקה קרבכשת ינב 

א58385. והיעמשאתתעמש -  יבר  תיב  תבישי  "חץבוק  קרבמשת ינב 

"פץבוקאתתעמש58386. דעלאשת

יבצאתתעמש58387. לאומש  דעלאץנג ,

דעלאאתתעמש58388. םידיסח  להק  "פת"ת  דעלאשת

םיכרכ58389.  3 ףסויאתתעמש -  ןב  לאלצב  "עגרבנליו , םילשורישת

םיכרכ58390.  7 לאלצבאתתעמש -  "דגרבנליו , םילשורישח

םישנ58391. רדס  אבילא -  בוטאתתעמש  םוי  חספ  "זסיוייד , םילשוריעשת

ןיכרבמ58392. דציכ  קרפ  אתכליהד -  אבילא  ךורבאתתעמש  השמ  ןב  לאיחי  דוד  "טןהכ , קרבנשת ינב 

דעומ58393. רדס  אתכליהד -  אבילא  בוטאתתעמש  םוי  חספ  "דסיוייד , םילשוריעשת

אתכליהד א58394. אבילא  סטייהאתתעמש  ןוארק  תישעמ -  הארוהל  "אללוכ  ןילקורקבפשת

ז58395. אשרדמ -  יבד  עשוהיאתתעמש  תראפת  ללוכ  "וץבוק  קרבעשת ינב 

םיכרכ58396.  3 אשרדמ -  יבד  המלשאתתעמש  תרטע  תבישי  "זץבוק  שמשסשת תיב 

העוקפ58397. ןבד  עשוהיאתתעמש  ןב  בייל  הדוהי  יכדרמ  "ש , "דקז םילשורינשת

הרירבד58398. דודאתתעמש  בקעי  ןב  "ט  וי ףסוי  "דקושילופ , םילשורישח



ןיכרבמ58399. דציכ  תוכרבד -  השמאתתעמש  ןועמש  המלש , "דןב  קרבשח ינב 

ןינהנה58400. תכרבד  לאלצבאתתעמש  "חגרבנליו , םילשוריעשת

ןיריתמ58401. ול  שיש  רבדד  יכדרמאתתעמש  ןב  דוד  ןתנ  "וגרעבנייו , ןודנולעשת

הדנ58402. אתכלהד -  םהרבאאתתעמש  ןב  ןרע  "חהרבכ , םיקפואסשת

בלחב58403. רשב  אתכלהד -  ןמלזאתתעמש  המלש  ןב  לאוי  "בךיירנרהע , תיליעעשת ןיעידומ 

אתקזחד58404. יולהאתתעמש  םייח  "ודלפניבור , םילשוריסשת

הכונחד58405. אגרשאתתעמש  ןב  המלש  "ארלימ , "דפשת מח

לדרחד58406. קחציאתתעמש  ןב  הדוהי  "עץינמק , קרבשת ינב 

תומביד58407. ףסויאתתעמש  ןב  אגרש  לאלצב  "טגרבנליו , םילשוריסשת

ןיסחויד58408. לאומשאתתעמש  ןב  בקעי  יכדרמ  "בריאמ , קרבסשת ינב 

ב58409. הלכד -  תראפתאתתעמש  םינמזה  ןיב  תבישי  ץבוק 
"גלואש םילשורימשת

הצקומד58410. יכדרמאתתעמש  ןב  םוחנ  "דיקסוטלא , "דשח מח

הצקומד58411. קיזייאאתתעמש  קחצי  ןב  לאכימ  "היולה , נשת

םיתבה58412. תקזח  וגימד -  לארשיאתתעמש  "דאדנל , םילשורישח

םיכרכ58413.  3 השמד -  )אתתעמש  ותרותמ  ) דוד ןב  השמ  "הןייטשנייפ , םילשוריעשת

תבש58414. אתביתמד -  םיניוצמלאתתעמש  הארוה  "בללוכ  קרבעשת ינב 

עובקד58415. באזאתתעמש  לאפר  ןב  לארשי  לאימחרי  "ובלג , םילשוריעשת

הרותה58416. תלבקד  ןהכהאתתעמש  ביל  הירא  "דאריפש , םילשורינשת

אנורוקד58417. אגרשאתתעמש  ןב  המלש  "פרלימ , "דשת מח

ןישודיקד58418. לאלצבאתתעמש  "זגרבנליו , םילשוריעשת

א58419. ןישודיקד -  םהרבאאתתעמש  ןב  ךונח  "הןיניד , םילשוריסשת

קזחומו58420. יוארד  יכדרמאתתעמש  ןב  ריאמ  לארשי  "גקורד , םילשוריסשת

ברד58421. שריהאתתעמש  יבצ  ןב  "גךורב  הנליו Vilnaעקת

םיכרכ58422.  2 "א -  ברד השמאתתעמש  ןב  םהרבא  ךורב  - יקסרימ , "ו שת
"ט םילשורישת

תיברד58423. לאלצבאתתעמש  "זגרבנליו , םילשוריעשת

םיכרכ58424.  3 ןנברד -  והילאאתתעמש  ןב  ןתיא  "טןשוש , קרבסשת ינב 

תיבירד58425. לאיכלמאתתעמש  "זלדנמ , םילשוריעשת

םיכרכ58426.  2 תבשד -  המלשאתתעמש  תרטע  "גתבישי  תיליעעשת ןיעידומ 

תוגגשד58427. עשוהיאתתעמש  ןב  בייל  הדוהי  יכדרמ  "ש , "בקז םילשוריסשת

םירמושד58428. לאומשאתתעמש  ןב  בקעי  יכדרמ  "חריאמ , קרבסשת ינב 

תובורעתד58429. ףסויאתתעמש  ןב  אגרש  לאלצב  "הגרבנליו , םילשוריעשת

ןיליפתד58430. השמאתתעמש  ןב  לאומש  םירפא  ץישפיל ,
"דםייח םילשוריסשת

םיכרכ58431.  3 ןנברד -  והיימופמ  תוכרעמאתתעמש  "וףסוא  םימודאעשת הלעמ 

םיכרכ58432.  2 ןנברד -  ינרותיתתעמש  - ץבוק  "ז מרת
"ט הסדוא Odessaמרת

ףסה58433. דודרמש  "אםלאס , םילשוריצרת

הרותה58434. יקוספב  םלועל -  תאז  ןהכההרמש  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "בקוק , הירבטעשת

.58435< זנכשא ןושל   > טפשמ לאיחיורמש  ןב  ףסוי  אביקע  "סרגניזלש , םילשורירת



םיכרכ58436.  2 טפשמ -  לאיחיורמש  ןב  ףסוי  אביקע  "סרגניזלש , םילשורירת

םיכרכ58437.  4 טפשמ -  קחציורמש  ןב  המלש  "דינארפעז , םילשוריסשת

הקדצ58438. ושעו  טפשמ  םידרפסהורמש  תדע  "ג.םילשורי  םילשוריסרת

ןנעב58439. לאיחישמש  "הןיטשטנרג , םילשורילשת

םיחספ58440. ןגמו -  ץקיקמשמש  לואש  "אילש , םילשורילשת

ןגמו58441. דודשמש  ןב  דוד  םייח  ביבח  "אןוהתס , םילשורינרת

םיכרכ58442.  6 ןגמו -  ןהכהשמש  החמש  לאפר  תיליעןמרקוצ , ןיעידומ 

םחנמ58443. ןורכז  ןגמו  יבצשמש  ןרהא  ןב  לדנעמ  םחנמ  "גודנל , ביבאישת לת 

ימלשורי58444. ןגמו  ןבשמש  בקעי  לאיתלאש  םימחר  וינינ ,
ריאמ "גםייח  םילשורינרת

ןוני58445. םייחשמש  ןוני  "טביבר , המנפסשת

ןוני58446. ןונישמש  ןב  ןשוש  "הירוח , עבשסשת ראב 

אפרמ58447. לאפרשמש  ןב  ןושמש  "אשריה , קרוי New Yorkישת וינ 

הקדצ58448. יבצשמש  ןב  לארשי  בקעי  "דןידמע  הנוטלא Altonaקת

.58449< השדח הרודהמ   > הקדצ יבצשמש  ןב  לארשי  בקעי  "הןידמע  נשת

הקדצ58450. )שמש  ךרוע  ) ןושמש "טןזיא , "דעשת מח

םיכרכ58451.  2 הקדצ -  השמשמש  עשוהי  ןב  ןושמש  "גוגרופרומ , היצנו Veniceקת

לאומשד58452. שריהאשמש  יבצ  ןב  בקעי  לאומש  - ןוסמארב , "ז נרת
"ג השרו Warsawסרת

םניח58453. ,תאנש  יקסניווירק גילעז -  עשוהי  ןמרוד ,
? ףתוש רבחמ  רודגיבא  "גיכדרמ  אנליוסרת

םלוע58454. םעל  םלוע  ןרהאתאנש  ןב  לאוי  "בץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ58455.  43 הנשב -  המלשהנש  "ללכיה  םילשורישת

ןורימ58456. ןוסאל  ריאמהנש  קחצי  "ברגה , שמשפשת תיב 

הנשמה58457. ןושלב  םימכח  באזונש  רזעילא  ןב  השנמ  "דןיילק , נשת

חולה58458. הירמשיונש  ןב  יבצ  ףסוי  "אץרה , ,צרת םילשורי

םיכרכ58459.  3 והילא -  "א)תונש  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "ךוהילא  השרו Warsawרת

םיכרכ58460.  4 םירוכיב -  הידידיתונש  "דרפרודסנרב , ביבא Tel Avivשח לת 

רודו58461. רוד  דודתונש  "מץיפש , שת

םיכרכ58462.  6 רודו -  רוד  באזתונש  םוחנ  ןב  בוד  ןבואר  "סרלסד , םילשורישת

םייחה58463. רבודתונש  םייח  "חץיבשונאמ , השרו Warsawסרת

םייח58464. ןרהאתונש  הדוהי  ןב  המלש  "זרגולק , בובלטרת  Lvov

א58465. םייח -  השמתונש  ןב  םייח  "גיקסבוקילימ , םילשוריכשת

םייח58466. ףסויתונש  ןב  םייח  "דןזח , נת "ג -  היצנו Veniceנת

םייח58467. שריהתונש  יבצ  ןב  םייח  "אדלפנירג , הרטסוא Ostrogירת

םייח58468. רזעילאתונש  ןב  םייח  "האיזמ , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םייח58469. םייחתונש  ןבואר  "הןיילק , םילשורימשת

םייח58470. לדנמתונש  םחנמ  ןב  םייח  םהרבא  "אהאנ , םילשוריפרת

םייח58471. השמתונש  ןב  בקעי  "הללה , םילשוריעשת



םייח58472. םשתונש  "וםוליעב  "דעשת מח

םייח58473. היקזחתונש  םיסנ  םייח  "דירוח , תוביתנשח

םיכרכ58474.  3 םייח -  דודתונש  םהרבא  ןב  םייח  "טרצלו , כשת

םיכרכ58475.  2 םייח -  ףסויתונש  םהרבא  ןב  םייח  - אדורב , "ס רת
"א בובל Lvovסרת

םיכרכ58476.  4 םייח -  בקעיתונש  םהרבא  ןב  םייח  "טלביאסיוא , ביבאסשת לת 

םיכרכ58477.  2 םייח -  םייחתונש  "נןייטשקילק , קרבשת ינב 

םיכרכ58478.  9 םייח -  םייחתונש  רוקמ  תליהק  "עןותנש  הוקתשת חתפ 

םיכרכ58479.  4 םייח -  ירואתונש  ןב  םייח  "חןונב , םילשוריעשת

עשוהי58480. עטנתונש  בקעי  ןב  עשוהי  "אקעב , ךיריצ Zurichפשת

םיכרכ58481.  2 ןימי -  הדוהיתונש  םייח  ןב  בקעי  לאכימ  - לארשי , "ז ירת
"ו רימזיא Izmirכרת

השמ58482. וטניפתונש  ןרהא  השמ  יבר  "דתודלות  Tunisשח דודשא

םינדא58483. םיסנינש  "טןייד , קרבעשת ינב 

והילא58484. והילאינש  ןב  םייח  - ףסוי  "א סרת
"ע רת

והילא58485. השמינש  ןב  והילא  "ולארשי , ונרוויל Livornoסקת

לארשיב58486. תובא  יתב  יבצינש  ןב  יכדרמ  סחניפ  "ביקסבייארג , םילשוריצרת

תורואמה58487. דודינש  ןב  שריה  יבצ  אקנימקמ -  "ולאומש  בונישיק Kishinevנרת

תורואמה58488. "ם)ינש  במר  ) ןומימ ןב  "זהשמ  ןילרב Berlinרת

תורואמה58489. ידאלמינש  ךורב  ןב  ןמלז  "ברואינש  בובל Lvovמרת

.58490< השדח הרודהמ   > תורואמה דודינש  ןב  שריה  יבצ  אקנימקמ -  "חלאומש  םילשוריסשת

תורואמה58491. טדנבינש  ךורב  ןב  לליה  "דןייטשנטכיל , ןפרוווטנאשח

םיכרכ58492.  2 תורואמה -  ןרהאינש  ןב  לאיחי  "זשושבח , ביבאמשת לת 

.58493< עשוהי ינפ  והילא , תרדא   > םילודגה תורואמה  הדוהיינש  ןב  והילא  "טובוק , אטשוק Istanbulצת

םילודגה58494. תורואמה  יבצינש  ןב  יכדרמ  והילא  יקסבוקלאוו ,
יולה "דלאיחי  ןדיק Kedainiaiצרת

םאו58495. בא  דוביכ  תוכלה  תוטמה -  באזינש  סחנפ  ןב  ילתפנ  "דיולה , מרת

םיכרכ58496.  3 ייח -  ןתנוהיינש  "וןח , דעלאסשת

םרמע58497. ייח  >ינש  ויתודלות  > םרמע יולב ,

ןשוחה58498. תוצקו  בוט  םוי  תופסותה  תודלות  םיבורכ -  ריאמינש  "סץיבוקשרה , םילשורישת

םירתכ58499. היחתפינש  ןב  קחצי  "טןרוקנטשרג , קרב Bene Berakשת ינב 

םיכרכ58500.  8 תירבה -  תוחול  יולהינש  םהרבא  ןב  היעשי  "חץיוורוה , םדרטשמאנת
Amsterdam

םיכרכ58501.  3 "ר - > ופד  > תירבה תוחול  יולהינש  םהרבא  ןב  היעשי  ת"טץיוורוה , םדרטשמאת"ח - 
Amsterdam

םיכרכ58502.  5 רדהו > - זוע   > תירבה תוחול  יולהינש  םהרבא  ןב  היעשי  "גץיוורוה , םילשורינשת

םיכרכ58503.  4 ראופמהו > - דקונמה   > תירבה תוחול  יולהינש  םהרבא  ןב  היעשי  "חץיוורוה , הפיחעשת

םיכרכ58504.  4 םלשה -  תירבה  תוחול  יולהינש  םהרבא  ןב  היעשי  "זץיוורוה , הפיחנשת

םירמאמ58505. סחניפינש  ןב  ףלוו  באז  לארשי  ץיוורוה ,
"ויולה ,ערת םלשורי

םירפס58506. םהרבאינש  "פןיטשרבליס , הינתנשת



רגה58507. ץראמ  םישדח  םירפס  קחציינש  ןב  םהרבא  לאומש  יקסנאנזופ ,
"זבקעי השרו Warsawסרת

םירפע58508. דודינש  ןב  שריה  יבצ  "ואדורב , גרפפקת  Prague

.58509( סיפדת  ) םיעדונ יתלב  םיררושמל  עשויול  םיטויפ  תימלושינש  "חרוצילא , םילשורינשת

הליעמ58510. םינומדק -  םישוריפ  םינומדקינש  םישוריפ  "וינש  םילשוריכשת

ץקל58511. םינפ  באזינש  ןב  "דןרהא  םילשוריכשת

םידימצ58512. שובילינש  הדוהי  "םלקנרפ , הלשימרפ Przemyslרת

םיסרטנוק58513. לארשיינש  ןב  םייח  "דרלה , ןילרב Berlinפרת

לארשי58514. ץראמ  םיסרטנוק  ףסויינש  םייח  ןב  םהרבא  "זירעי  םילשורישת

םיתעה58515. רפס  תמלשהל  םיעטק  הנולצרבמינש  יליזרב  ןב  "ההדוהי  םילשורישת

םיארק58516. דגנ  םיעטק  השמינש  "דרקוצ , "דשח מח

ןיליבש58517. יולהינש  יכדרמ  ןב  לאינד  "דןיבייר , םילשוריסשת

ארזע58518. ןב  השמ  יברל  םישדח  הליהת  יריש  בדינש  "בןדרי , כשת

המוק58519. רועיש  רפס  לש  םינושאר  םירעש  בקעיינש  ןב  השמ  "הוריבודרוק , עבשנשת ראב 

תילטב58520. םיזחוא  קחציםינש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , ןילקורבפשת

תילטב58521. ןיזחוא  קחציםינש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , נשת

תילטב58522. ןיזחוא  היראםינש  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "צףוזור , קרוי New Yorkרת וינ 

וידחי58523. לאפרםינש  "הןרטש , לאומשסשת תעבג 

"א58524. רקמ ןימינבםינש  "דרגולק , םילשורישח

םיכרכ58525.  2 ץנימ - > "י  רהמ תושרד   > םישורד רשע  ריאמםינש  ןב  הדוהי  לאומש  "אןגובנלנצאק , בובל Lvovעקת

לארשי58526. יטבש  רשע  דודםינש  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "זקוטשנייוו , םילשוריטשת

הלואגה58527. םשתנש  "זםוליעב  טסוחנרת

םלועה58528. תאירבל  "ח  נרת ףלא  לובמה  השמתנש  "דןמייה , קרבלשת ינב 

רוביעה58529. ףסויתנש  םהרבא  "הץרווש , םילשורינשת

היתוכלהו58530. רוביעה  ףסויתנש  "חביוט , דודשאסשת

עבשה58531. םלושמתנש  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"אשובייפ םילשורימרת

םיכרכ58532.  2 עבשה -  ןהכהתנש  באז  ןימינב  ןב  ןמלק  "באנהכ , ,ישת ביבא לת 

הפוקתהו58533. ןמזה  יזמר  "ס  שת ןרהאתנש  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

היגהנמל58534. "א  משת בקעיתנש  לאלצב  ןב  הירש  "מיקצילבד , קרבשת ינב 

"א58535. סשת ןרהאתנש  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

םיכרכ58536.  2 תיתדה -  תונויצה  השמןותנש  "והנורק , משת

יחרזמהםיתנש58537. "זלעופה  ,פרת םילשורי

תובא58538. תשרומל  קרבםיתנש  "לינב  קרבשת ינב 

אתיירואד58539. היראאדובעש  יכדרמ  ואט ,

חצנו58540. השמהעש  ןב  ןמלז  המלש  "ךיאגרש , םילשורישת

יבינ58541. קחציהעש  ןב  לאיתוקי  "וסייוו , סריא Buenosצרת סונאוב 

םיכרכ58542.  32 קחציירועש -  ןב  םחנמ  לאכימ  "דינוליש , םילשורישח

ארתב58543. אבב  ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "הןמסורג , םילשורינשת

אעיצמ58544. אבב  ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "בןמסורג , םילשורינשת



ןיטיג58545. ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "סןמסורג , םילשורישת

.58546< השדח הרודהמ   > תעד הדוהיירועש  ףסוי  ןב  קחצי  םהרבא  ךולב ,
"עביל םילשורישת

םיכרכ58547.  3 תעד -  יכדרמירועש  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  - ךולב , "ט שת
"ז ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ58548.  2 השדח > - הרודהמ   > תעד יכדרמירועש  ןב  ביל  הדוהי  ףסוי  "עךולב , םילשורישת

"ח58549. רגה יולהירועש  בוד  ףסוי  ןב  םייח  קי , ' "וצייבולוס םילשוריטשת

םיכרכ58550.  7 ליסנטס - )  ) ץיבלאומש "ח  רגה יולהירועש  ביל  םייח  "דץיבלאומש , םילשורילשת

"א58551. טילש ץילרק  "נ  רגה םוחנירועש  ןב  םיסינ  ףסוי  והירמש  ץילרק ,
"טריאמ קרבמשת ינב 

םיכרכ58552.  3 "ז -  ארגה באזירועש  הירא  "וץיברוג , דעהסטייגכשת

"א58553. טילש קינזלז  "ר  זרגה ןבוארירועש  גילז  "וקינזלז , קרבסשת ינב 

ארתב58554. אבב  ףדה -  ףדהירועש  "הירועש  קרבנשת ינב 

םיכרכ58555.  5 ףדה -  בדירועש  ךורב  "אןיקסיד , קרבסשת ינב 

םיכרכ58556.  3 ץיוואבייל -  רעב  ךורב  "ג ר ' הרה דודירועש  לאומש  ןב  בוד  ךורב  "דץיבוביל , קרבשח ינב 

ןילחונ58557. שי  "ם -  ימרה המלשירועש  תמר  הלודג  "דהבישי  םילשוריסשת

םיכרכ58558.  13 "ם -  ימרה 'ירועש  זבינופ תבישי  "בישאר  קרבלשת ינב 

םימימתה58559. "מץבוקירועש  "דשת בח רפכ 

ע"ז58560. ןילוח -  השמירועש  תרות  "בללוכ  קרבפשת ינב 

םיכרכ58561.  3 ןח -  יבצירועש  לאיחי  ןב  חנ  "גןאמקאטש , םילשורימשת

ןישודיק58562. תובותכ  הבישיה -  שאר  ונירומ  ריאמירועש  לארשי  "חסייוו , הפיחנשת

םיכרכ58563.  11 יקסבוזור -  "ש  רגה ונרומ  דודירועש  לכימ  ןב  לאומש  קרביקסבוזור , ינב 

םיכרכ58564.  5 הבישיה -  שאר  ונרומ  הרותירועש  הנשמ  "אתבישי  םילשוריעשת

תקזח58565. ב"ב , "א -  טילש הבישיה  שאר  ונרומ  ירועש 
ןילחונ שי  ןהכהםיתבה , בקעי  "חפראק , רפססשת תירק 

ןילוח58566. םיחספ , דוד -  שדקמ  ןהכהירועש  אביקע  ןב  דוד  "דטרופאפר , םילשוריסשת

אבב58567. לקניפ -  שונייב  ןימינב  יבר  ןואגה  ןרמ  ירועש 
שונייבארתב ןימינב  "בלקניפ , םילשורינשת

םיכרכ58568.  2 ןירבוקמ -  חספ  ןרמ ר ' חספירועש  "טןיקסורפ , ביבאכשת לת 

תבש58569. - תוכרב השמ -  השמירועש  "אהקוקא , םחוריפשת

םירדנ58570. ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "טןמסורג , םילשוריסשת

ןירדהנס58571. ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "טןמסורג , םילשוריסשת

ןילוח58572. זע -  השמירועש  תרות  "בללוכ  קרבפשת ינב 

םיחספ58573. הדוהיירועש  "טסדע , םילשורינשת

ןישודק58574. ןמלזירועש  רואינש  ןב  לארשי  "אןמסורג , םילשורימשת

ב"ק58575. ןיטיג , וניתובר -  יבצירועש  ירמא  תבישיב  ורמאנש  "גםירועיש  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ58576.  8 וניתובר -  זלטירועש  תבישי  "וישאר  דנלווילקטשת

תבותכ58577. הדוהי -  יבצ  יבר  הדוהיירועש  יבצ  "וץיבונשרג , "דעשת מח

זלטמ58578. "י  ארגה וניבר  הדוהיירועש  ףסוי  ןב  קחצי  םהרבא  ךולב ,
"אביל וטנורוט Torontoישת

קרפ58579. ןירדהנס  "א -  טילש אדיורב  "ז  שרגה ונבר  ירועש 
לסיזינימש החמש  "אאדיורב , םילשורימשת



ברה58580. תרודהמ   > תוחנמ יולה  דוד  םלושמ  ונבר  ירועש 
א יולהלגיפש > דוד  םלושמ  קי , ' "וצייבולוס םילשוריעשת

ברה58581. תרודהמ   > תוחנמ יולה  דוד  םלושמ  ונבר  ירועש 
ב יולהלגיפש > דוד  םלושמ  קי , ' "חצייבולוס םילשוריעשת

ברה58582. תרודהמ   > תוחנמ יולה  דוד  םלושמ  ונבר  ירועש 
ג יולהלגיפש > דוד  םלושמ  קי , ' "בצייבולוס םילשוריפשת

םיכרכ58583.  17 יולה -  דוד  םלושמ  ונבר  יולהירועש  דוד  םלושמ  קי , ' "גצייבולוס םילשוריעשת

םירדנ58584. הרות -  לאומשירועש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"הןהכה םילשורישת

תיעיבש58585. הרות -  בקעיירועש  קחצי  ןב  לאירש  "דגרבנזור , קרבנשת ינב 

.58586[ טרובגנל  ] הרות ןורכזירועש  "דרפס  קרבמשת ינב 

הדוהימםירועש58587. טבש  ביבאללוכ  לת 

ןיטיגב58588. יבצםירועש  ןב  לאומש  "דץיבוקרמ , קרבשח ינב 

םיכרכ58589.  3 תבש -  תוכלהב  לדנמםירועש  םחנמ  "זןיבול , קרבסשת ינב 

הרות58590. ישודחו  המלשםירועש  ףסוי  "דןמנהכ , "דשח מח

םיכרכ58591.  2 ירמ ז"ל -  אבא  רכזל  יולהםירועש  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "גצייבולוס םילשוריסשת

.58592 - רודגיבא תרות  שוריפ  םע  "ם  במרה לע  םירועש 
תועד ןהכהתוכלה  רודגיבא  "חרלימ , קרבסשת ינב 

ישפנ58593. המלשיעושועש  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבמשת ינב 

ןנברד58594. הדוהיתועש  ןב  המלש  "טןהכ , אטשוק Istanbulפקת

לאכימזנטעש58595. "דךילרא , םילשורישח

היתוביבסו58596. םהרבאםיבלעש  ןב  באז  "חיאנליוו , כשת

םיכרכ58597.  8 תעד -  םיבלעשילעש  תבישי  "בץבוק  םיבלעשלשת

ב58598. םילולה -  םיבלעשילעש  תבישי  "וץבוק  םיבלעשנשת

םהרבא58599. םהרבארעש  ןב  ארזע  המלש  "דןהכה , קרבעשת ינב 

םיכרכ58600.  3 םהרבא -  ילתפנרעש  םהרבא  "דגיו , םילשוריעשת

םיכרכ58601.  2 רעשה > - קסע   > םירמאמ ץבוק  ןנחלא  - רעש  שוניב ילתפנ  ןב  םנוב  ןנחלא  ןמרסו ,
ןויצ ןב  קחצי  ןב  ילתפנ  טוגנלז ,

"ז דווקילעשת

םירפא58602. יבצרעש  ילתפנ  ןב  םירפא  "חרשייר , טריפ Fuerthפת

םירפא58603. םחנמרעש  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"בשונאמ הוקלוזכרת  Zholkva

.58604< השדח הרודהמ   > םירפא ןהכהרעש  בקעי  ןב  "עםירפא  דודשאשת

םיכרכ58605.  2 םירפא -  ןהכהרעש  בקעי  ןב  "חםירפא  ךבצלוז Sulzbachמת

.586063 תרפא -  ינרותרעש  "הץבוק  תרפאנשת

.58607< בתכה ןוכמ   > רשא ב בקעירעש  ןב  רשא  לאפר  "דובוק , םילשורישח

םיכרכ58608.  2 רשא -  בקעירעש  ןב  רשא  לאפר  - ובוק , "ז לרת
"ט יקינולש Salonikaלרת

ןיפקומ58609. קפס  ןידב  םייתמוחה  ןיב  םשרעש  "פםוליעב  תיליעשת ןיעידומ 

ןימינב58610. המלשרעש  ןב  ףלוו  ןימינב  "גרנכוב , Lodzערת זדול '

ןימינב58611. אקשיברעש  ןימינב  "זןאמזדאל , ביבאסשת לת 

ןימינב58612. ןימינברעש  ירצב ,

זעב58613. דודרעש  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , צרת



םיבר58614. תב  בוטרעש  םוי  ןב  בקעי  לארשי  "זיזאגלא , םילשורילשת

.58615( תורטפה  ) ז םיבר -  תב  קחצירעש  ןב  בקעי  השמ  "דץיבוניבר , בוקרטויפ Piotrkowסרת

א58616. םיבר -  תב  ינרותרעש  "בףסאמ  השרופרת

םיכרכ58617.  7 םיבר -  תב  ףסוירעש  ןב  ביל  הירא  םייח  - רטסנפ , "נ רת
"ב השרו Warsawסרת

בהזה58618. דיבר  םע  םידסח  תולימג  באזרעש  ףסוי  "גטטשנטכיל , בושטידרבנרת

םיכרכ58619.  2 ןדע -  ןג  השמרעש  ןב  לפוק  בקעי  "גץישפיל , ץרוק Koretsסקת

ןונבלה58620. יתלד  םהרבארעש  ןב  חנ  הדוהי  רווארב ,
"חרדנסכלא םילשוריפרת

שדחה58621. בקעירעש ה ' ןב  המלש  "גילומלא , אטשוק Istanbulצר

הרואה58622. ףסוירעש  ןב  לאיתוקי  "חןמרה , םילשוריסשת

הדגאבו58623. הכלהב  ר"ה  ןתיאה -  ןברעש  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ "חלאיחי  דודשאעשת

תודיסחה58624. דוסיו  הנומאה  בקעירעש  ןב  ךונח  ןושרג  "ורנייל , קרבנשת ינב 

תמאה58625. ףולכמרעש  ןב  םהרבא  "חןותיז , שמשעשת תיב 

ןוחטבה58626. בקעירעש  לאומש  ןב  ןרהא  "סהטאר , םילשורישת

ןוחטבה58627. ןהכהרעש  השמ  "אןהאק , םילשוריעשת

תורוכבה58628. בוטרעש  םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"אאפיל עשת

ראש58629. םע  ברועמ  םילוגלגה  רפס   > םילוגלגה רעש 
< ףסויםירפס ןב  םייח  "הלאטיוו , הלשימרפ Przemyslלרת

םיכרכ58630.  3 םילוגלגה -  ףסוירעש  ןב  םייח  "ב,לאטיוו , ערת ], םלשורי

תבהא58631. תרודהמ   > ןרהא ינב  רואיב  םע  םילוגלגה  רעש 
< ןועמשםולש יסגא , ףסוי -  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשוריעשת

אייתפ58632. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  םילוגלגה  ףסוירעש  ןב  םייח  "בלאטיוו , םילשוריכרת

ןושש58633. ןמש  ברה  תוהגה  םע  םילוגלגה  ףסוירעש  ןב  םייח  "טלאטיוו , םילשוריסשת

.58634< הוקת שיו   > לומגה ,רעש  רבליז "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
"טןימינב קרבכשת ינב 

"ר>58635. ופד  > לומגה "ן)רעש  במר  ) ןמחנ ןב  ילופנ Naplesר"נהשמ 

.58636< די בתכ   > לומגה "ן)רעש  במר  ) ןמחנ ןב  דיהשמ  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ58637.  4 לומגה -  "ן)רעש  במר  ) ןמחנ ןב  - השמ  "ז טש
"ז הררפ Ferraraיש

םיכרכ58638.  2 רפוס > - תרודהמ   > לומגה דודרעש  רפוס  "ן ,) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
םייח בקעי  ןב  "סןרהא  םילשורישת

לאוי58639. ןוזח  שוריפ  םע  לומגה  ,רעש  הקרפס "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
בקעי "ולאוי  םילשוריעשת

םורדה58640. "גץבוקרעש  תגמשת תירק 

םישורדה58641. הבוביטסמאמרעש  בקעי  ןב  "זרזעילא  ונדורג Grodnoסקת

הנכהה58642. ןהכהרעש  קחצי  ןב  ילתפנ  "דכ"ץ , אטשוק Istanbulצת

תואלפנ58643. תואווצו  הנכהה  ןהכהרעש  קחצי  ןב  ילתפנ  .חכ"ץ , " Zolkiewרת

תוכלהה58644. םשרעש  דםוליעב  '' מח

.58645< לאקזחי תבכרמ   > תומדקהה ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , תפצעשת



םיכרכ58646.  3 תומדקהה -  ףסוירעש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורימשת

אייתפ ז"ל58647. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  תומדקהה  ףסוירעש  ןב  םייח  - לאטיוו , "ה כרת
"ח םילשורינשת

םיכרכ58648.  2 םינקזה -  ןברעש  ףלוו  ןימינב  םהרבא  גרובמאה ,
הא "צרזעילא  ךבצלוז Sulzbachקת

םיכרכ58649.  3 םייחה -  הירכזרעש  "עיראשב , םילשורישת

תודיסחה58650. רזעילארעש  "זןמנייטש , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ58651.  2 השדח > - הרודהמ   > רצחה דודרעש  ןועמש , - "בןב ןולקשאעשת

םיכרכ58652.  2 קשחה -  קחצירעש  ןב  ןנחוי  "ןןאמילא , ונרוויל Livornoקת

דוחיה58653. יולהרעש  ריאמ  ןב  ללה  בוסילאמ ,
"משטיראפמ םילשורישת

דוחיה58654. בישילארעש  יגח  "חהאנ , םילשוריסשת

.58655< הרותבש רואמה  רואיב  םע   > הנומאהו דוחיה  הרותבשרעש  רואמה  "הןוגרא  "דעשת מח

םינויעו58656. שוריפ  םע  הנומאהו  דוחיה  לאוירעש  "גןהכ , םילשוריעשת

ןהכ58657. לאוי  ברה  ירועיש  םע  הנומאהו  דוחיה  לאוירעש  "דןהכ , "דשח מח

םידוחיה58658. ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , בובלטרת  Lvov

.58659< רשיהו בוטה   > םידוחיה יבצרעש  ץיברוה , ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
"עשריה שת

תונוע58660. ןוקיתו  םידוחיה  ףסוירעש  ןב  םייח  "גלאטיוו , ץרוק Koretsמקת

.58661< לאקזחי תבכרמ   > תונוע ןוקיתו  םידוחיה  ףסוירעש  ןב  םייח  "הלאטיוו , םילשוריעשת

אייתפ ז"ל58662. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  םידוחיה  ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , בובלטרת  Lvov

םיכרכ58663.  2 ללוכה -  בילרעש  הדוהי  ןב  דוד  םהרבא  "הטוואל , סשת

.58664< תונוכה ביט  רפס  םע   > תונוכה ןהכהרעש  יול  ןב  לאילמג  "וץיבוניבר , םילשורינשת

.58665, םולשו קדצ  םשלה , "ה -  דשה תוהגה   > תונוכה רעש 
< העש ףסויהפי  ןב  םייח  "בלאטיוו , םילשוריסרת

תונוכה58666. ףסוירעש  ןב  םייח  "בלאטיוו , יקינולש Salonikaירת

.58667< הנשי תינבתב  שדח  דומיע   > תונוכה ףסוירעש  ןב  םייח  "לאטיוו , םילשוריעשת

.58668< לאקזחי תבכרמ   > תונוכה ףסוירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשוריעשת

םיכרכ58669.  2 העש > - הפי   > תונוכה ףסוירעש  ןב  םייח  "בלאטיוו , םילשוריסרת

םיכרכ58670.  2 בד > - םייח  ירבד  ע"פ   > תונוכה ,רעש  גרבסיוו ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
בד "וםייח  סשת

םיכרכ58671.  2 ליכשהל > - העד  ןוכמ   > תונוכה ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , םילשוריעשת

םיכרכ58672.  3 םישרפמה  - לכ  םע   > תונוכה ףסוירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשורישח

אייתפ58673. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  תונוכה  ףסוירעש  ןב  םייח  "גלאטיוו , םילשורילרת

א ב58674. םירעש - > יחתפ   > תוטוקלה בילרעש  הדוהי  ןב  רכששי  - טוגנייוו , "ט עקת
"א ירת

טרופנריד
Dyhernfurth

תלכת58675. ערוגהו  ףיסומה  "שרעש  יא "חןמפר , קרבעשת ינב 

םידעומה58676. םימחררעש  ץיצע ,

םיכרכ58677.  3 םידעומה -  קחצירעש  םייח  ןב  בד  ףסוי  "אסומיטפס , חרפתפשת

חרזמה58678. םהרבארעש  ןב  והילא  "גיחרזמ , גרפ Pragueנקת

םימה58679. לאפררעש  ןב  ףסוי  יכדרמ  השמ  סחוימ ,
"חסחוימ יקינולש Salonikaכקת



םימה58680. םהרבארעש  ןב  חמצ  ףסוי  "דןגובנלנצאק , רימוטיז Zhitomirלרת

םיכרכ58681.  3 םימה -  םהרבארעש  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ה( קרבנשת ינב 

םיבתכמה58682. ימלועהרעש  רהוזה  "עלעפמ  שמששת תיב 

ךלמה58683. ןועמשרעש  "בירסל , דודשאסשת

ךלמה58684. סומערעש  "הןשוש , הירופסשת

םיכרכ58685.  3 ךלמה -  השמרעש  ןב  קחצי  יטנומליב , - "עסינונ בובל Lvovרת

א ב58686. ךלמה -  לאומשרעש  ןב  "ויכדרמ  ונדורג Grodnoעקת

םיכרכ58687.  2 םילשורי > - ןוכמ   > ךלמה השמרעש  ןב  קחצי  יטנומליב , - "הסינונ םילשורינשת

םיכרכ58688.  3 םילהת -  לע  ךלמה  המלשרעש  ןב  ריאמ  "זדלפנמולב , כשת

הרסמה58689. יולהרעש  המלש  ןב  ןמלק  "לףסוי  הנליו Vilnaרת

תולעמה58690. השמרעש  םימחר  "הויעש , םילשורינשת

םיכרכ58691.  3 דקפמה -  דודרעש  ןב  ןרהא  לאפר  ןועמש , - "טןב םילשוריערת

תוצמה58692. השמרעש  לאפר  הימלש  "טוקילאג , םילשורילשת

.58693 - והילא ליעמ  םולש , ירבד  ןושש , ןמש   > תוצמה רעש 
"ו> חרהמ "י  ףסויתכ ןב  םייח  "ולאטיוו , תפצסשת

תראה58694. תרודהמ  םישרפמה -  לכ  םע   > תוצמה רעש 
< ףסוייכדרמ ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשורישח

םיכרכ58695.  2 תוצמה -  ףסוירעש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורימשת

אייתפ ז"ל58696. הדוהי  יבר  תוהגה  םע  תוצמה  ףסוירעש  ןב  םייח  - לאטיוו , "ב לרת
"ג םילשורילרת

םיכרכ58697.  3 שלושמה -  ףסוירעש  ןב  דדוע  "זםערב , קרבנשת ינב 

הרזעה58698. "פטפרקרעש  קרבשת ינב 

ןיעה58699. השמרעש  ןב  והילא  "חלאירא , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ58700.  4 ימינפה -  םייחרעש  השמ  ןב  םהרבא  "בןמרהא , קרבסשת ינב 

.58701< לאקזחי תבכרמ   > םיקוספה ףסוירעש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשוריעשת

םיכרכ58702.  3 םיקוספה -  ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , םילשורימשת

אייתפ ז"ל58703. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  םיקוספה  ףסוירעש  ןב  םייח  "גלאטיוו , םילשוריכרת

םיכרכ58704.  2 ןויצה -  יבצרעש  ןב  בקעי  םייח  "זרמרק , הנליו Vilnaלרת

החלצה58705. רזעילארעש  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"זםייח קרבלשת ינב 

.58706< השדח הרודהמ   > החלצה רזעילארעש  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"טםייח קרבסשת ינב 

שדוקה58707. תרגא  "ם -  במרה ירבדמ  טוקיל  השודקה -  השודקרעש  ינינעב  "עטקל  תיליעשת ןיעידומ 

םידקה58708. ףסוירעש  ןב  המלש  "הןזח , הירדנסכלא Alexandriנרת

םידקה58709. יחרעש  םהרבא  "דיקאש , ביבא Tel Avivשח לת 

םיכרכ58710.  2 ןברקה -  תונברקהרעש  תרות  "וןוכמ  קרבעשת ינב 

.58711< םהיאצומל םייח   > םיזרה - רעש  יולה ףסוי  ןב  סורדוט  איפעלובא ,
הירא םייח  "ורגנלרא , קרבמשת ינב 

םימחרה58712. "הרעש  צרת .תוצח  "ה.םינוקית  ונרוויל Livornoצרת

םירישה58713. ןישטולוטמרעש  קחצי  ןב  המלש  "נהשמ  השרו Warsawרת

םימשה58714. ןהכהרעש  דוד  ןב  םהרבא  "ההריריא , השרו Warsawכרת



םימשה58715. ןועמשרעש  "חירסל , דודשאסשת

םיכרכ58716.  3 םימשה -  המלשרעש  ןב  היצנו Veniceש"זןושרג 

ב"מ58717. ב"ק , הרותה -  אנדורגרעש  "דתבישי  Tunisעשת דודשא

תוקזחתה58718. םייחרעש  ןב  השמ  רמטאסת"שןאמטרוו ,

הלפתה58719. יולהרעש  השמ  ןב  ןרהא  ץלוקשימ Miskolcת"שץיוורוה ,

.58720< השדח הרודהמ   > הלפתה ץיבונררעש  ' צמ המלש  ןב  "טםייח  םילשורימשת

םיכרכ58721.  4 הלפתה -  ץיבונררעש  ' צמ המלש  ןב  "בםייח  םילשוריכשת

א58722. הלפתהו -  הבושתה  ןמלזרעש  רואינש  ןב  רב  בוד  - ירואינש , "ז עקת
"ח עקת

.58723< טסקט  > הלפתהו הבושתה  ןמלזרעש  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

דוד58724. תבושת  םיקידצ ע"פ  תוחרא  רפסמ  הבושתה  בקעירעש  ףסוי  ןב  םוחנ  דוד  "זףוטשדלוג , םילשוריעשת

הכונח58725. תאז  "ררעש  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "דותמ םילשוריעשת

םיכרכ58726.  2 הרהט -  קיזייארעש  קחצי  ןב  רב  בוד  "טקיסאראק , ןודנולישת

הדואי58727. הדוהירעש  "היזאגלא , יקינולשסקת  Salonika

הדוהי58728. לארשירעש  ןב  שביל  הדוהי  ריפס ,
"זרזעילא טגיס Sighetלרת

םיכרכ58729.  2 ןתנוהי -  יולהרעש  לאיחי  ףסוי  ןב  ןתנוהי  "הץישבייא , השרו Warsawצרת

עשוהי58730. םרמערעש  לאפר  ןב  עשוהי  "אןאמאמ , םילשוריעשת

עשוהי58731. הידבוערעש  לאימולש  עשוהי  היפאסומ ,
קחצי םייח  ןב  ךרעבהידידי  "ץ  יקינולאשקת

םיכרכ58732.  3 עשוהי -  לארשירעש  ןב  לאפר  עשוהי  "דיתשינבנב , ןיטיסוה Husiatynסרת

ףסוי58733. קיזיארעש  קחצי  ןב  ףסוי  "ברבח  היסורפ Jירת גרובסינהוי ,

ףסוי58734. ףסוירעש  ינש ,)  ) "גיאתבש םילשורימשת

םיכרכ58735.  4 ףסוי -  לאפררעש  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "זקחצי  ונרוויל Livornoיקת

םלשה58736. ףסוי  ףסוירעש  ינש ,)  ) "חיאתבש םילשוריעשת

הינכי58737. היחתפרעש  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , םילשורימשת

בקעי58738. קחצירעש  עשילא  ןב  בקעי  "ברוש , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םייחד58739. ארקי  לאירזערעש  ןב  רזעילא  םייח  ףרודזיוה ,
"טגילז םילשורימרת

םיכרכ58740.  3 רכששי -  שריהרעש  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  - אריפש , "ח צרת
,ת"ש שטאקנומ

םיכרכ58741.  3 השדח > - הרודהמ   > רכששי שריהרעש  יבצ  ןב  רזעלא  םייח  - אריפש , "ב םילשוריפשת

םיכרכ58742.  2 דובכ ה - ' לארשירעש  ןב  םירפא  "בהואקנלא , סינות Tunisסרת

.587432 השדח - > הרודהמ   > רעשה חתפ  ע"פ  דובכ ה ' רעש 
םיכרכ

, חיילב לארשי -  ןב  םירפא  הואקנלא ,
"בםייח םילשוריעשת

.58744' הל לאינדרעש  "חןהכ , הוקתעשת חתפ 

יול58745. ףסוירעש  היעשי  ןב  יול  "גטנאלאפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

ב58746. המכחל א -  קחצירעש  ןב  ןוני  "איכאלמ , דעלאפשת

תודיסחל58747. יולהרעש  שייפ  םלושמ  והיעשי  "הגרבנטור , תיליעעשת רתיב 

.58748< קחצי סדרפ  תרודהמ   > "ל זר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשורישח



.58749< לאקזחי תבכרמ   > "ל זר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  לאטיוו ,

תראה58750. תרודהמ  םישרפמה -  לכ  םע   > "ל זר ירמאמ  רעש 
< ףסוייכדרמ ןב  םייח  "פלאטיוו , םילשורישת

.58751< לאקזחי תבכרמ   > "י בשר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  "גלאטיוו , עשת

םיכרכ58752.  3 "י -  בשר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , "דשח מח

םיכרכ58753.  2 םישרפמה  - לכ  םע   > "י בשר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  "פלאטיוו , םילשורישת

"ל58754. זר ירמאמו  "י  בשר ירמאמ  ףסוירעש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורינרת

שדח58755. דומיע   > "ל זר ירמאמו  "י  בשר ירמאמ  רעש 
< הנשי ףסויתינבתב  ןב  םייח  "זלאטיוו , םילשוריעשת

ברה58756. תוהגה  םע  "ל  זר ירמאמו  "י  בשר ירמאמ  רעש 
אייתפ ז"ל ףסויהדוהי  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורינרת

דחא58757. חרזמ  ךורברעש  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"טסחניפ משת

יכדרמ58758. םייחרעש  ילתפנ  ןב  יכדרמ  "ארלדא , םילשורינשת

טפשמ58759. ףלוורעש  באז  ןב  רסיא  "כלארשי  גרבסגינקרת
Koenigsberg

םיכרכ58760.  2 השדח > - הרודהמ   > טפשמ ףלוורעש  באז  ןב  רסיא  "הלארשי  םילשוריסשת

ילתפנ58761. לשיפרעש  םירפא  יכדרמ  ןב  ילתפנ  "זרפוס , הבלסיטרב Bratislavaכרת

ילתפנ58762. ןהכהרעש  ילתפנ  ןב  ףסוי  "גץראווש , שקפ Paksסרת

ילתפנ58763. רזעילארעש  ןב  שריה  ילתפנ  "חןגובנלנצאק , רדואדנקת טרופקנרפ 
Frank

ילתפנ58764. הדוהירעש  קחצי  ןב  יכדרמ  םייח  רלור ,
ביל "בקיזייא  ץיבונר Chernovtsyפרת צ'

םיכרכ58765.  2 ילתפנ -  ןהכהרעש  קחצי  ןב  ילתפנ  "אכ"ץ , םילשוריעשת

שפנה58766. תאופרו  ילתפנ  ןהכהרעש  קחצי  ןב  ילתפנ  "טכ"ץ , םילשוריכשת

ןגה58767. חתפ  ךונחרעש  ןב  שיבא  םהרבא  דלוהנייר ,
"וךינה ןפרוטנא Antwerpפרת

ןונבל58768. יחתפ  שינמרעש  םחנמ  ןב  שוביפ  "גרואינש  ונרוויליקת

םיחרוא58769. תסנכהו  הקדצ  בקעירעש  לאומש  ןב  ןרהא  "טהטאר , שת

ןויצ58770. קחצירעש  יספלא ,

הרותה58771. תאירק  קיזייארעש  קחצי  ןב  רב  בוד  "וקיסאראק , ביבא Tel Avivטשת לת 

ןבואר58772. ןהכהרעש  ןועמש  ןב  ןבואר  "בכ"ץ , םילשוריישת

םיכרכ58773.  2 ןבואר -  דודרעש  ןב  ןבואר  "חלימכ , םילשוריסשת

.58774'< תמחלמ ה תארי ה - ' ע"פ   > שדוקה חור  ףסוירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשורילרת

שדוקה58775. חור  ףסוירעש  ןב  םייח  "חלאטיוו , םילשורימשת

.58776< לאקזחי תבכרמ   > שדוקה חור  ףסוירעש  ןב  םייח  "ולאטיוו , עשת

םיכרכ58777.  3 םייח > - ירעש   > שדוקה חור  םייחרעש  שושע , ףסוי -  ןב  םייח  "עלאטיוו , םילשורישת

אייתפ ז"ל58778. הדוהי  ברה  תוהגה  םע  שדוקה  חור  ףסוירעש  ןב  םייח  "בלאטיוו , םילשוריערת

םילוגלגה58779. רעש  שדוקה  חור  ףסוירעש  ןב  םייח  "גלאטיוו , םילשוריכרת

ןשוש58780. יתפש  ןשוש -  ןשושרעש  "חןהכה , "דמשת מח

םילשורי58781. םולש  םהרבארעש  ןב  חנ  הדוהי  רווארב ,
"גרדנסכלא ןילבול Lublinפרת



ןועמש58782. ןאמלבייפרעש  עשוהי  ןב  ןועמש  "היולה , השרו Warsawמרת

ןועמש58783. הפילכרעש  ןב  ןועמש  ןהכה , "הםהירד  םילשורינשת

ןועמש58784. םיתמורעש  םילוח  "ח.תוליפת  םדרטשמאירת
Amsterdam

ןועמש58785. קחצירעש  ןב  ןועמש  "בןהכה , הנליו Vilnaסרת

םיכרכ58786.  5 דחא -  ןועמש  םהרבארעש  ןב  ןועמש  "איראריח , ביבאעשת לת 

ףלקה58787. "חטוקילתיירורעש  סשת

םיפיוזמה58788. םירויגה  רויגתירורעש  יניינעל  ימלועה  םינברה  "טדעו  םילשורימשת

ישמ58789. תספדהב  "ם  תס "םתירורעש  תס תרמשמ  "גןוכמ  סשת

םיכרכ58790.  2 יבא -  ןמלזירעש  המלש  ןב  לאיתוקי  "הירורד , קרבנשת ינב 

םהרבא58791. םהרבאירעש  ןב  הימחנ  השמ  "וץישפיל , ןידרונילק Kleinwardeצרת

ארתב58792. אבב  םהרבא -  ינרותירעש  "וץבוק  קרב Bene Berakלשת ינב 

םהרבא58793. סחנפירעש  ןב  בקעי  "דןמפנורב , קרבעשת ינב 

א58794. הבהא -  אגרשירעש  ןב  דוד  "חזיוהנייטש , םילשוריעשת

ןוצרו58795. הבהא  ןושמשירעש  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

לארשי58796. תבהא  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

האנוא58797. יתבשירעש  דוד  ןב  ריאמ  בקעי  "ורנסגנל , "דסשת מח

האנוא58798. םולשירעש  ןב  דוד  ללה  "עקאווטיל , שת

םישודקה58799. לארשי  קדצ , טפשמ  האנוא , םולשירעש  ןב  דוד  ללה  "הקאווטיל , םילשוריסשת

רוא58800. תורעהירעש  "הץבוק  הדוהיעשת רוא 

םיכרכ58801.  2 רוא -  םיסנירעש  ןב  לאפר  "טןטיבא , םילשורימשת

תובותכ58802. הרוא -  ןימינבירעש  השמ  ןב  ןתנוי  ריאי  "סףלוו , םילשורישת

"ר>58803. ופד  > הרוא םהרבאירעש  ןב  ףסוי  היליטאקי , "אג' וטנרטד Rivaכש הויר 

הרוא58804. ילתפנירעש  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "וסנייר , הנליו Vilnaמרת

.58805< טסקט  > הרוא ןמלזירעש  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

הדנ58806. תוכלה  הרוא -  המלשירעש  "דיול , םילשוריעשת

.58807< רעשה תידי  רואיב  םע   > הרוא םהרבאירעש  ןב  ףסוי  היליטאקי , "בג' קרבעשת ינב 

.58808< םירעשו תומדקה   > הרוא םהרבאירעש  ןב  ףסוי  היליטאקי , "טג' םילשוריעשת

םיכרכ58809.  4 הרוא -  םהרבאירעש  ןב  ףסוי  היליטאקי , "הג' ךביפואעת

םיכרכ58810.  2 הרוא -  ןמלזירעש  רואינש  ןב  רב  בוד  "אירואינש , כרת

םיכרכ58811.  2 הרוא -  ידומלתירעש  "ץץבוק  ץיוועלאכימרת

םיכרכ58812.  2 הרוא -  ןהכהירעש  רודגיבא  "גרלימ , סשת

םיכרכ58813.  3 הרוא -  השמירעש  ןב  יבצ  ריאמ  "אןמגרב , םילשוריסשת

םיכרכ58814.  6 הרוא -  ריאמירעש  לארשי  "טךובנרטש , םילשוריעשת

םיכרכ58815.  2 הרוא -  ירואירעש  "באפלא , םילשוריעשת

החמשו58816. הרוא  ילתפנירעש  המלש  ןב  בקעי  קחצי  "טסנייר , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ58817.  10 רשוא -  רשאירעש  "גדלפננוז , םילשוריעשת

רתיהו58818. רוסיא  רזעילאירעש  ןב  דוד  ךלמילא  ןייטשנבאל ,
"ויולה "דסשת מח

רתיהו58819. רוסיא  לואשירעש  ןב  לדנמ  השמ  "זסורב , משת



רתיהו58820. רוסיא  םוחנירעש  "חןהכ , קרבעשת ינב 

שיא58821. ןרהאירעש  החמש  "עילהארטש , שת

תבש58822. והילא -  הדוהיירעש  והילא  "סלטנזור , קרבשת ינב 

והילא58823. ןמלזירעש  המלש  ןב  והילא  "סשיפסייו , םילשורישת

ךלמילא58824. ןהכהירעש  ןמחנ  ןב  ךלמילא  "גןייטשניבור , םילשוריצרת

א58825. הנומא -  הנומאירעש  "הירעש  םילשוריצרת

םיכרכ58826.  2 הנומא -  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "אןוסרואינש , נשת

םיכרכ58827.  3 הנומא -  ןבירעש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "בבקעי  קרבסשת ינב 

םיכרכ58828.  4 ןוחטבו -  הנומא  קיזייאירעש  קחצי  ןב  יבצ  םהרבא  "עירשנ , קרבשת ינב 

םיכרכ58829.  3 תמא -  ןבירעש  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "טהדוהי  בובללרת

.58830< םילשורי ןוכמ   > םירפא םחנמירעש  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"בשונאמ םילשוריסשת

ירעש58831. םימחר - ירעש  םירעש - יחתפ   > םירפא ירעש 
< םייח

םחנמ ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"ב,שונאמ צרת ], אווישרא

םיכרכ58832.  3 םירפא -  םחנמירעש  ןב  ןמלז  םירפא  תוילגרמ ,
"דשונאמ הימולוק Kolomyyaמרת

.58833< ראובמה  > הכורא דועסמירעש  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

םיכרכ58834.  4 הכורא -  דועסמירעש  ןב  בקעי  "באריצחיבא , םילשוריעשת

הירא58835. בקעיירעש  ןב  יכדרמ  הירא  ץיבוניבר ,
"חןרהא םילשוריישת

הירא58836. היראירעש  "בןוסנדיא , םילשוריפשת

לארשי58837. ץרא  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , סשת

אמק58838. אבב  לאומשירעש  "הךברוא , םילשוריסשת

הניב58839. הדוהיירעש  ןב  קחצי  "געבצ , יקינולש Salonikaעקת

הניב58840. והימריירעש  ןב  באוי  "בףרודסרטאמ , נקת

הניב58841. אזימרגמירעש  הדוהי  ןב  "מרזעלא  שת

הניב58842. בקעיירעש  ינוליש , לאכימ -  "אינוליש , םילשוריסשת

הניב58843. ןהכהירעש  לאפר  לאומש  ןב  הדוהי  - ןיקמט , "א סרת
"ג השרו Warsawסרת

הניב58844. קחציירעש  ןב  יבצ  לארשי  "זטרופאפר , השרו Warsawסרת

הניב58845. בקעיירעש  ןב  קחצי  "סאריצחיבא , םילשורישת

הניב58846. ףסויירעש  ןב  ךורב  רכששי  "חלטנדלוג , קרבנשת ינב 

הניב58847. הדוהיירעש  ןב  בקעי  לאלצב  "גבווש , "דסשת מח

הניב58848. סומינולקירעש  ןב  קציא  לדנאה , סילנוט 
"בהדוהי כרת

הניב58849. יבצירעש  "ביקסבלשוק , םילשוריעשת

.58850< ןרהא ןורכז   > הניב והימריירעש  ןב  באוי  "טףרודסרטאמ , עשת

הניב58851. לאילמגירעש  "זבוקחצי , קרבעשת ינב 

םיכרכ58852.  2 הניב -  ריאמירעש  "טאירול , קרבסשת ינב 

םיכרכ58853.  2 הניב -  הדוהיירעש  לאיזוע  ןב  בקעי  םייח  "חץליפ , קרבעשת ינב 



רוריב58854. באזירעש  ןועמש  ןב  אגרש  םייח  ןיוול ,
"ביולה םילשוריישת

תיב ה'58855. םולשירעש  ןב  ףסוי  "איקסנפטס , םילשוריסשת

םיכרכ58856.  3 תיב ה - ' ףסויירעש  "ביקסנפטס , םילשוריעשת

שרדמה58857. תיב  ןהכהירעש  ףסוי  ןב  הירא  "טיקצינשלפ , םילשוריסשת

ה58858. שרדמה -  תיב  רימירעש  תבישי  "גץבוק  םילשוריעשת

ןימינב58859. המלשירעש  ןב  ןימינב  םהרבא  "גרגולק , טספדוב Budapestצרת

םיכרכ58860.  33 ןימינב -  והיעשיירעש  ןב  ןימינב  "זיבערש , קרבסשת ינב 

ןמינב58861. יזנכשאירעש  דוד  ןב  באז  "בןימינב  הוקלוז Zholkvaיקת

ןיליפת58862. תוצמו  הוצמ  רב  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , םילשוריסשת

"ם58863. במרה יפל  שפנהו  ףוגה  תואירב  ריאמירעש  השמ  "ולגופבר , םילשוריסשת

הרירב58864. השמירעש  ןב  לאומש  "אסייוו , בוקרטויפ Piotrkowערת

ןיכרבמ58865. דציכ  הכרב -  בודירעש  םהרבא  ןב  באז  םייח  "אךאברעיוא , םילשוריסשת

תבש58866. הכרב -  יבצירעש  םהרבא  ךורב  "גץיוורוה , סשת

הכרב58867. השמירעש  ןב  ףסוי  "בןאילאומש , קרבנשת ינב 

םיכרכ58868.  2 יח - > שיא  ןב  רפס  לע   > הכרב ןויצירעש  ןב  רנבא  "גץבק , םילשוריעשת

תוכרב58869. םחנמירעש  ןב  יאמש  רפוע  "הןמייה , םילשוריסשת

תוכרב58870. היראירעש  ןב  והילא  דרנילוו , "" תילעשח ןיעידומ 

בלחו58871. רשב  הרותירעש  יקיזחמ  םיכרבא  ללוכ 

"ד58872. יר סות ' חספ ע"פ  לש  הדגה  הלואג -  "ד)ירעש  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "וינארט , בוקרקנרת  Cracow

םיכרכ58873.  2 הלואג -  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , נשת

הלודג58874. ןבירעש  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "ההשמ  םילשוריסשת

.58875( רוציק  ) הלודג ןבירעש  ןמלז  המלש  םחנמ  לאפר  רגנלש ,
םייח "זהשמ  םילשוריעשת

ןיטיג58876. הרותירעש  לוק  "ותבישי  םילשוריסשת

םיכרכ58877.  4 ןדע -  ןג  השמירעש  "טימור , היצנו Veniceמש

םיכרכ58878.  2 רבד -  "טםירועישירעש  קרבעשת ינב 

םיכרכ58879.  3 רבד -  דודירעש  "אללה , קרויפשת וינ  קרב -  ינב 

תובורעתו58880. בלחו , רשב  דוד -  דודירעש  בקעי  "בךלוא , קרבנשת ינב 

הדנ58881. דוד -  ךורבירעש  ןב  ריאמ  "דוללפא , תיליעשח ןיעידומ 

דוד58882. ןימינבירעש  ןב  םולש  דוד  "פיבערש , םילשורישת

םיכרכ58883.  9 דוד -  ןימינבירעש  ןב  דוד  "טיבערש , םילשוריסשת

םיכרכ58884.  9 ארוד -  ארודמירעש  יולה  ריאמ  ןב  היצינוש"חקחצי 

םיכרכ58885.  2 יקצילבד > - תרודהמ   > ארוד ןבירעש  קחצי  הירש -  ןב  דוד  יקצילבד ,
ארודמ יולה  "וריאמ  קרבעשת ינב 

א58886. יקצילבד - > תרודהמ   > ארוד ארודמירעש  יולה  ריאמ  ןב  "בקחצי  קרבפשת ינב 

ב58887. יקצילבד - > תרודהמ   > ארוד ארודמירעש  יולה  ריאמ  ןב  "בקחצי  קרבפשת ינב 

םלשה58888. ארוד  ארודמירעש  יולה  ריאמ  ןב  בונרו Vranov Nadת"שקחצי 
Top



א-ב58889. ךיליירפ - > ברה  תרודהמ   > םלשה ארוד  ארודמירעש  יולה  ריאמ  ןב  בונרו Vranov Nadת"שקחצי 
Top

הציד58890. ףסויירעש  תיב  תבישי  ידימלת  תודחאתה 
םילשוריסשתיבצ

םיכרכ58891.  2 הציד -  ןהכהירעש  בוד  רכששי  יבצ  "זכ"ץ , עשת

העמד58892. בקעיירעש  ןב  השמ  "והדליבלא , היצנו Veniceמש

.58893< ןושאר סופד   > העמד בוניהלודמירעש  גילז  עשוהי  ןב  "ט,לאומש  רת ], םילשורי

םיכרכ58894.  2 העמד -  בוניהלודמירעש  גילז  עשוהי  ןב  "ולאומש  ,כרת םלשורי

םיכרכ58895.  2 העמד -  דודירעש  ןב  ןואיל  הדוהי  "ויזנכשא , "דעשת שח

םיכרכ58896.  2 םלשה -  העמד  בוניהלודמירעש  גילז  עשוהי  ןב  "חלאומש  םילשורינרת

העושיו58897. העמד  יכדרמירעש  ןב  השמ  ןרהא  "אןוזנדירפ , ,כרת םילשורי

תועמד58898. היחירעש  "עןמדירפ , שת

העד58899. "בץבוקירעש  םילשוריסשת

א58900. העד -  םהרבאירעש  ןב  לאומש  "הסאביב , םילשורינשת

העד58901. לאיחיירעש  יכדרמ  ןב  ריאמ  "זאירול , קרבסשת ינב 

העד58902. הרוי  יניינעב  תואלבט  העד -  ףסויירעש  ןב  רואיל  ריאמ  "גיול , קרבסשת ינב 

.58903< השדח הרודהמ   > העד לארשיירעש  ןב  ביל  הדוהי  םייח  "בןיווטיל , "דעשת בח רפכ 

םיכרכ58904.  2 העד -  לארשיירעש  ןב  ביל  הדוהי  םייח  "חןיווטיל , בובל Lvovלרת

םיכרכ58905.  2 העד -  בילירעש  הירא  ןב  רזעלא  - וול , "א פקת
"ח פקת

םיכרכ58906.  4 העד -  ןרהאירעש  ןב  יבצ  ילתפנ  "עזיוהנייטש , םילשורישת

תעד58907. ריאמירעש  ןב  ןרהא  "אןודרוג , םילשוריפרת

תעד58908. הירבטירעש  תעד " ירעש   " "וללוכ הירבטעשת

םיכרכ58909.  16 תעד -  יכדרמירעש  ןב  לואש  "היאבג , םילשוריסשת

םיכרכ58910.  3 תעד -  ןהכהירעש  יבצ  ףסוי  ןב  רזעילא  תרופ , "גןב  קרבסשת ינב 

םיכרכ58911.  2 תעד -  ןרהאירעש  ןב  המלש  "חןמדלפ , םילשוריסשת

םיכרכ58912.  2 ךרד -  םחנמירעש  "אןמיירפ , םילשוריעשת

םייחה58913. ךרד  דודירעש  ןב  םימחר  "אםירש , םילשוריצרת

םיכרכ58914.  3 םיכרד -  היבוטירעש  ןב  יכדרמ  שמשןייטשדלוג , תיב 

שודקה58915. ךישלאה  קיזייאירעש  םייח  "זיקצוקיט , םילשורינשת

הנומאה58916. ןהכהירעש  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "ארנוד , השרו Warsawסרת

תולבא58917. הנומאה -  םייחירעש  רואיל  "טשמש , םילשוריעשת

תדהו58918. הנומאה  בקעיירעש  ןב  דועסמ  "לןהכה , םילשורישת

הכרבה58919. ףסויירעש  לאומש  "גגרבציטש , שמשסשת תיב 

.58920< השדח הרודהמ   > הכרבה ףסויירעש  לאומש  "דגרבציטש , שמשעשת תיב 

הלואגה58921. םשירעש  דםוליעב  '' מח

"ק58922. ומ הליגמ , םיחספ , תבש , ןגה -  ףולכמירעש  ןב  והילא  "הסאיטא , םילשוריעשת

הדגהה58923. ףסויירעש  לאומש  "דגרבציטש , שמששח תיב 

םיכרכ58924.  6 הכלהה -  ףסויירעש  יבצ  "ליקסימ , שת

תולשלתשהה58925. םהרבאירעש  "טרנליו , םילשוריעשת



הידוה58926. אגרשירעש  ןב  דוד  "זזיוהנייטש , "דעשת מח

הארוה58927. היראירעש  "גטפולק , קרבסשת ינב 

הארוה58928. אגרשירעש  ןב  םהרבא  "גץיבוקשורד , הנבוק Kaunasצרת

םיכרכ58929.  23 הארוה -  קרבירעש  ינב  ברעמ  הארוה  תיב  "גץבוק  קרבסשת ינב 

חבזה58930. הירכזירעש  ןב  םייח  קחצי  "חגנורפש , קרבעשת ינב 

תוריכזה58931. השמירעש  ןב  המלש  םהרבא  "גןמייה , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ58932.  2 םינמזה -  רזעילאירעש  והילא  "הרלסד , קרבעשת ינב 

תודיסחה58933. לדנמירעש  םחנמ  ןב  המלש  השמ  "ארשכ , םילשורימשת

םיכרכ58934.  2 הנומאו -  דוחיה  יולהירעש  השמ  ןב  ןרהא  "פץיוורוה , בולקש Shklovקת

םיכרכ58935.  3 לכיה -  ירעש 
ךרוע  ) לארשי ןב  הירזע  לאירא ,

ךרוע  ) ןימינב ואדנל , ישאר - )
( תראובמ אתפסות 

"א םילשוריעשת

םיכרכ58936.  2 לכיה -  ,ירעש  ואדנל לארשי -  ןב  הירזע  לאירא ,
( תראובמ אתפסות  ךרוע   ) "גןימינב םילשוריעשת

םיארונה58937. םימיה  הדוהיירעש  "ארנזשט , םיקפואעשת

תרדענ58938. תמאה  העושיה -  עשוהיירעש  דטומסיב , '' מח

הכלה58939. לאיתוקיירעש  ןב  ןועמש  "זיתרפא , םילשוריכשת

הכלה58940. הדוהיירעש  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

הכלה58941. בדירעש  באז  "טםינולס , םילשורילשת

תיבר58942. הכלה -  קחציירעש  ןב  לאומש  בקעי  ןוזלניש ,
"גקיזייא קרבנשת ינב 

םיכרכ58943.  4 הכלה -  באזירעש  "גדלונירג , םילשורימשת

םיכרכ58944.  2 הכלה -  ףסויירעש  בקעי  ןב  םוחנ  דוד  "זףוטשדלוג , םילשורינשת

םיכרכ58945.  2 הכלה -  קחציירעש  ןב  ףלוו  באז  יקסבוקילוו ,
"דקיזייא השרוסרת

םיכרכ58946.  2 הכלה -  םרמעירעש  ןב  לאיחי  "גתוזח , םילשוריעשת

םיכרכ58947.  5 הכלה -  ביניירעש  "הלאירבג , הירבטעשת

םיכרכ58948.  4 הכלה -  ןרהאירעש  ןב  רמתיא  דיתמר , '' מח

םיכרכ58949.  5 גהנמו -  הכלה  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , נשת

.58950< טסקט  > תוכלה םירעשירעש  תיב  תבישי  "חץבוק -  םילשוריסשת

א58951. תוכלה -  םילשוריירעש  םירעש  תיב  תבישי  "טץבוק  םילשורימשת

םיכרכ58952.  29 תוכלה -  םירעשירעש  תיב  תבישי  - ץבוק -  "ח כשת
"ב סשת

תודמה58953. יבצירעש  לאוי  "זהטאר , ןילקורבישת

םידעומה58954. היראירעש  ןב  והילא  דרנילוו , "" תילעשח ןיעידומ 

םיכרכ58955.  14 םידעומה -  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "הןוסרואינש , נשת

םיכרכ58956.  2 םידעומה -  יולהירעש  המלש  ןב  ןנחלא  "דרלימ , קרבשח ינב 

םיכרכ58957.  2 הירומה -  םהרבאירעש  "איח , םילשוריסשת

הזוזמה58958. ףסויירעש  לאומש  "דגרבציטש , שמששח תיב 

תולעמה58959. והילאירעש  ןב  הירא  השמ  "חךולב , ץוסרת  Vac

םיכרכ58960.  7 תווצמה -  יולהירעש  המלש  ןב  ןנחלא  דרלימ , "" דשח '' מח



תוידימתה58961. תווצמה  הדוהיירעש  "ברנזשט , םיקפואעשת

תוצמה58962. יכדרמירעש  ןב  יבצ  םהרבא  ןייטשנייוו ,
"דאגרש ןודנולישת

תונברקהו58963. שדקמה  בקעיירעש  ילתפנ  ןב  הדוהי  "פרנזשט , םיקפואשת

הנשמה58964. באזירעש  רזעילא  ןב  השנמ  "וןיילק , לשת

טפשמה58965. לאומשירעש  "ורגי , הינתנסשת

ןיאושינה58966. ףסויירעש  לאומש  "דגרבציטש , שמששח תיב 

תוקיפסה58967. ןהכהירעש  והילא  ןב  לאירא  "בןשרד , רפססשת תירק 

הדובעה58968. םהרבאירעש  ןב  הנוי  "לידנוריג , קרבשת ינב 

.58969< דובעת ותוא   > הדובעה ,ירעש  גרבדלוג םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
יולה קחצי  ןב  דוד  "עןרהא  ףילקיושת

יכרד58970.  > םייח תוחרוא  םייח - > ירעש   > הדובעה ירעש 
< םייח

 - ול סחוימ  .םהרבא  ןב  הנוי  ידנוריג ,
קחצי ןשוש  "הןב  תיליעעשת ןיעידומ 

הדובעה58971. םשירעש  "דםוליעב  "דשח מח

השודקה58972. ףסויירעש  ןב  םייח  "א,לאטיוו , ,לרת אשראוו

תיבה58973. רה  השמירעש  לאוי  ןב  היבוט  "אןומולאס , םילשורישת

תבשה58974. בקעיירעש  ילתפנ  ןב  הדוהי  "פרנזשט , םיקפואשת

הדיבא58975. תבשה  הרותירעש  יקיזחמ  םיכרבא  ללוכ 

הגשה58976. ןהכהירעש  דג  קחצי  לאומש  "וןיקיידוי , קרבנשת ינב 

דומלתה58977. םיפיירעש  "עבונימא , הניושת

םיכרכ58978.  20 םימימתה -  "טץבוקירעש  תיליענשת רתיב 

םיכרכ58979.  8 בוט -  דעו  ףסויירעש  תיב  תבישי  םיכרבא  תורובח 
"זיבצ םילשורינשת

םיכרכ58980.  16 לובז -  השמירעש  םהרבא  ןב  ןולובז  "ארגרובמה , םילשורילשת

םיכרכ58981.  4 לובז -  "גץבוקירעש  םילשוריסשת

םיכרכ58982.  22 ןולובז -  רזעילאירעש  קחצי  ןב  ןולובז  "בבוש , םילשוריסשת

חבז58983. ףסויירעש  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"גןהכה םילשוריערת

רהז58984. השמירעש  ןב  ןבואר  "זתוילגרמ , םילשוריטשת

הרות58985. רהז  קחציירעש  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "וגרבנזור , השרו Warsawסרת

םיכרכ58986.  6 ויז -  יכדרמירעש  סחנפ  ןב  באז  היעשי  "דדרגוניו , םילשוריסשת

םינמז58987. יולהירעש  סחנפ  לאומש  ןב  דוד  "חרעבעה , רומיטלובסשת

ךוראה58988. הרמז  בילירעש  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"וןהכה קוטסילאיב Bialystokסקת

תיעיבש58989. םיערז -  םחנמירעש  ןב  יאמש  רפוע  "זןמייה , םילשוריסשת

הלח58990. םיערז -  היראירעש  ןב  השמ  "דדרלגנא , קרבעשת ינב 

תוכוסה58991. גח  הדוהיירעש  "ברנזשט , םיקפואעשת

םיכרכ58992.  2 הגיגח -  "סץבוקירעש  םילשורישת

םיכרכ58993.  2 הודח -  ןהכהירעש  יתבש  קחצי  "דלגנא , םילשורישח

דעומה58994. לוח  הרותירעש  יקיזחמ  םיכרבא  ללוכ 

ןילוח58995. השמירעש  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"איולה קרבעשת ינב 



הקזח58996. ןהכהירעש  ילתפנ  ןב  לאפר  רזעילא  "חטואה , דווקילעשת

םייח58997. ןואגירעש  ארירש  ןב  "דייאה  יקינולש Salonikaעקת

םייח58998. םייחירעש  "דרעקעב , םילשורישח

םייח58999. ץעירעש  תבישיו  הרות  דומלת  .םילשורי 
"בםייח םילשוריצרת

םייח59000. ןרהאירעש  לאפר  םייח  םיסינ  הרוגיש , יד 
ריאמ "זןב  יקינולש Salonikaסקת

םייח59001. קחציירעש  ןב  באז  ריאמ  םייח  דניירפנלז ,
"טםהרבא הבלסיטרב Bratislavaירת

א59002. םייח -  היבוטירעש  ןב  לימל  רשא  "בץיוורוה , ערת

םייח59003. ריאיירעש  ןב  םייח  "דאטופח , קרבסשת ינב 

םייח59004. םייחירעש  םהרבא  'ל , "בגרוב הבר Djerbaישת ג'

םיכרכ59005.  3 םייח -  לשיפירעש  םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "טרפוס , רוגנואכרת  Uzhgorod

םיכרכ59006.  5 םייח -  יולהירעש  ביל  םייח  "וץיבלאומש , םילשוריעשת

םיכרכ59007.  3 םייח -  יכדרמירעש  ןב  םייח  "אןהכ , םילשוריסשת

םיכרכ59008.  4 םייח -  ןנחלאירעש  ןב  יבצ  ןרהא  םייח  "גןירפלייה , ןודנולנשת

םיכרכ59009.  4 םייח -  היעשיירעש  ןרהא  ןב  םייח  "זרטור , דעלאסשת

ךוניח59010. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

.59011( אתתעמש בש   ) המכח בילירעש  הירא  ןב  רזעלא  "זוול , גרפ Pragueסקת

ןח59012. -ירעש  ןב השמ  ןב  הדוהי  םחנמ  יאזיפשוא ,
יולה "בןויצ  ןגמשת תמר 

םיכרכ59013.  3 ןח -  לאננחירעש  "ארזוע , תיליעפשת ןיעידומ 

תודיסח59014. תודיסחירעש  ירעש  ןוכמ 

ץפח59015. לאיחיירעש  ןב  דוד  "זץפח , םילשורישת

הליבט59016. ןרהאירעש  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשורינשת

רהט59017. יאחויירעש  "אלוכשא , םיסכרעשת

םיכרכ59018.  8 רהט -  םהרבאירעש  השמ  ןב  רזעלא  לאומש  קלוו ,
"טםולש קרוי New Yorkישת וינ 

הרהט59019. םהרבאירעש  ןב  המלש  קי , ' םילשורית"שצנורוג

הרהט59020. השמירעש  ןב  ףסוי  "טןאילאומש , קרבסשת ינב 

הרהט59021. לואשירעש  ןב  לדנמ  השמ  "אסורב , סשת

תואוקמ59022. הדנ , הרהט -  באזירעש  יכדרמ  "זרגנוי , ביבאעשת לת 

םיכרכ59023.  2 הרהט -  ןרהאירעש  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "דןרטש , םילשורינשת

תויגוסה59024. רעש  היבוט -  היבוטירעש  קחצי  "בסיוו , םילשוריפשת

.59025< תעד ירעש   > רהוט יבצירעש  לאיחי  ןב  םייח  םהרבא  "אןרוהנייא , טגיס Sighetסרת

תואוקמ59026. רהוט -  םחנמירעש  ןב  יאמש  רפוע  "אןמייה , םילשורינשת

רהוט59027. טרעסירעש  ידיסחד  הארוהל  אתביתמ 
"זץינזיו הפיחנשת

תוצמה59028. ימעט  דודירעש  ןב  םימחר  "גםירש , םילשוריצרת

א59029. תומבי -  לאומשירעש  "הךברוא , םילשוריסשת

א59030. תומבי -  רשאירעש  ןב  המלש  לאפר  "חטור , םילשוריעשת



םיכרכ59031.  6 הדוהי -  עשוהיירעש  ןב  הירא  הדוהי  "סץכ , תיליעשת ןיעידומ 

םיכרכ59032.  2 הדוהי -  בקעיירעש  םהרבא  ןב  הדוהי  "טרבא , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ59033.  12 הדוהי -  בקעיירעש  ןב  הדוהי  "טסדע , םילשוריסשת

בוט59034. םוי  אפילירעש  בוט  םוי  היננח  "ורגרבנייוו , סשת

"ט59035. וי תוכלה  תודוסי  בוט -  םוי  יכדרמירעש  "זרציליב , םילשוריעשת

בוט59036. םוי  הרותירעש  יקיזחמ  םיכרבא  ללוכ 

םיכרכ59037.  2 אמוי -  ןתנירעש  תורוהל  "טןוכמ  םילשורינשת

ךשנ59038. והזיא  ףסוי -  יבצירעש  קחצי  ןב  ףסוי  "גןמרביל , קרבנשת ינב 

םיכרכ59039.  6 ףסוי -  ןימינבירעש  םייח  ןב  ףסוי  "אלובטיבא , פשת

םיכרכ59040.  2 יח -  שיא  ןב  רפס  לע  ףסוי  השמירעש  ןב  ףסוי  "חןאילאומש , קרבעשת ינב 

םיכרכ59041.  3 העד -  הרוי  יולהירעש  בקעי  רזעילא  "בדורב , "דסשת בח רפכ 

םיכרכ59042.  5 "ת > - וש  > רשוי בקעיירעש  ןב  רשא  "חהיננח , םילשורינשת

םיכרכ59043.  2 רשוי -  בקעיירעש  ןב  רשא  "חהיננח , םילשוריעשת

תובא59044. לאקזחי -  יולהירעש  לאקזחי  ןייטשניול ,

הכונחה59045. ימי  הדוהיירעש  "דרנזשט , םיקפואעשת

םירופה59046. ימי  הדוהיירעש  "זרנזשט , םיקפואסשת

חספה59047. ימי  הדוהיירעש  "חרנזשט , םיקפואסשת

תודוסי59048. דודירעש  ןב  הדוהי  "פטובחוב , תיליעשת רתיב 

בקעי59049. בקעיירעש  "דיזנכש , םילשוריעשת

םיכרכ59050.  4 בקעי -  סחנפירעש  ןב  ףסוי  ךונח  בקעי  גיוצנריב ,
"ביבצ םילשוריסשת

םיכרכ59051.  2 בקעי -  ןבוארירעש  ןב  םאר  בקעי  "זינבארש , קרבסשת ינב 

קחצי59052. ןהכהירעש  קיזייא  קחצי  "חיקסבורדנסכלא , השרו Warsawנרת

קחצי59053. םחנמירעש  השמ  ןב  קחצי  "טרלאז  השרוערת

דוסי59054. ינבא  קחצי -  קחציירעש  "דויעש , "דשח מח

.59055< השדח הרודהמ   > קחצי םחנמירעש  השמ  ןב  קחצי  "טרלאז  ערת

םיכרכ59056.  14 קחצי -  לארשיירעש  ןב  קחצי  "זרסקאלפ , םילשוריישת

םיכרכ59057.  181 קחצי -  םיסינירעש  ןב  קחצי  "ביבאצר , קרבעשת ינב 

םילשורי59058. ןהכהירעש  יכדרמ  ןב  "ז,ףסוי  סת ], האיציניו

םילשורי59059. ןימינבירעש  ןב  "אהשמ  םילשוריפשת

.59060< ןושאר סופד   > םילשורי לדנמירעש  םחנמ  ןב  השמ  1866Lembergםיובסונ ,

םיכרכ59061.  3 םילשורי -  לדנמירעש  םחנמ  ןב  השמ  "חםיובסונ , ,כרת אשראוו

םלשורי59062. לאקזחיירעש  עשוהי  ןב  דוד  לארשי  "אביוט , סשת

ימלשורי59063. השמירעש  ןב  שורבוד  "ויזנכשא , השרו Warsawכרת

העושי59064. ןהכהירעש  םהרבא  ןב  באז  ןרהא  "בכ"ץ , צרת

העושי59065. ובאבשירעש  םהרבא  ןב  העושי  "חןייז , םילשורימשת

העושי59066. 'יירעש  גרפ העושי  "ביסוטיפ , םילשוריעשת

םיכרכ59067.  3 העושי -  קחציירעש  ןב  העושי  "חהיטע , םילשוריסשת

םיכרכ59068.  2 "ט -  שעבהמ הלוגס  יבתכ  העושי  "ט)ירעש  שעב  ) רזעילא ןב  "הלארשי  ןילקורבכשת ינאוקס 



םיכרכ59069.  14 הבישי -  "זץבוקירעש  תפצלשת

םיכרכ59070.  12 הלודג -  הבישי  "וץבוקירעש  ימאימלשת

עובקה59071. רעש  םיאולימ - > ץבוק  טוקיל  םע   > רשי לאומשירעש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
רעס ןב  לאונמע  לזימ , "זןהכה -  םילשוריעשת

םיכרכ59072.  2 רשי -  לאומשירעש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
ןהכה

 - "ט ישת
"כ קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ59073.  4 השדח > - הרודהמ   > רשי לאומשירעש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"עןהכה םילשורישת

םיכרכ59074.  2 רעשה - > טפשמ   > רשי לאומשירעש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
םילשוריועשתןהכה

םיכרכ59075.  3 ראובמ -  רשי  לאומשירעש  קחצי  ןב  הדוהי  ןועמש  פוקש ,
"אןהכה קרבפשת ינב 

םיכרכ59076.  3 דובכ -  ןועמשירעש  "דלאונמע , קרבעשת ינב 

ונתלולכ59077. ונתוללכירעש  "זירעש  עשת

הלודגה59078. תסנכ  ארזעירעש  ןב  השמ  "וירצב , םילשוריסשת

תובותכ59079. לאומשירעש  "זךברוא , םילשורינשת

תובותכ59080. הרותירעש  לוק  "זתבישי  םילשוריסשת

רדסה59081. ליל  קחציירעש  שיפ , דוד -  לארשי  רגניזלש ,
( ךרוע  ) יולה "גבאז  תיליעעשת ןיעידומ 

דומיל59082. לאומשירעש  "סםיובנריב , םילשורישת

דומיל59083. ריאמירעש  באז  ןב  יבצ  "בץיבוקשומ , ,שת אטטיגראמ

םיכרכ59084.  3 דומיל -  רזעילאירעש  השמ  ןב  ףלוו  באז  "זרמרק , קרבסשת ינב 

תודיסחה59085. דומיל  קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

דומל59086. והילאירעש  "דקינפורק , םילשורישח

דומל59087. דודירעש  לאומש  ןב  יבצ  סחנפ  "הןמרה , קרבסשת ינב 

דומל59088. שריהירעש  יבצ  ןב  והיתתמ  קחצי  "דאירול , םילשוריכשת

דומל59089. ףסויירעש  דג , "גאב  םילחנמשת

םיכרכ59090.  3 ריאמ -  ןהכהירעש  עשוהי  ןב  ןהכה  ריאמ  "חןלפק , םילשורילשת

םיכרכ59091.  2 רסומ -  קדצירעש  ןהכ  םחנמ  ןב  "גרודגיבא  נשת

לכשה59092. רסומ  ןואגירעש  ארירש  ןב  "בייאה  םילשוריערת

דעומ59093. השמירעש  ןב  ףסוי  "חןאילאומש , קרבמשת ינב 

םיכרכ59094.  2 דעומ -  םחנמירעש  ןב  יאמש  רפוע  "טןמייה , םילשוריעשת

הצקומ59095. ןהכהירעש  ךלמילא  יבצ  ןב  לואש  "בץכ , דווקילעשת

הצקומ59096. היתתמירעש  ןב  והילא  "בםירש , קרבפשת ינב 

םיכרכ59097.  4 הצקומ -  ףסויירעש  ןב  לארה  "גןינקו , סשת

םיכרכ59098.  2 הירומ -  ןועמשירעש  "דןהכ , עבששח ראב 

תוזוזמ59099. לאיתוקיירעש  "דרלדא , םילשורישח

םיכרכ59100.  3 הליחמ -  הידבועירעש  ןב  םעוניבא  "ויבצ , םילשוריסשת

הלימ59101. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , נשת

הלימ59102. םיסינירעש  "והכרב , ןולוחעשת

רושימ59103. רושימירעש  ירעש  "בללוכ  קרבסשת ינב 



םיכרכ59104.  3 רושימ -  יכדרמירעש  ןב  קחצי  ףסוי  "דבונילב , קרבנשת ינב 

ינש59105. רשעמ  היראירעש  דוד  ןב  יבצ  לאוי  "בקילג , םילשוריעשת

תואוקמ59106. ןויצירעש  ןב  ןב  רכששי  "חןזח , תיליעעשת רתיב 

השמ59107. היראירעש  השמ  "אגרבנזור , םילשוריעשת

תסנכה59108. תיב  תוכלה  השמ -  יולהירעש  קחצי  ןב  השמ  "דגרבניטש , "דשח מח

השמ59109. קותעמירעש  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "גזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

העד59110. הרוי  םייחה , חרוא  השמ -  ןקזירעש  "אתארוה  "דפשת מח

םיכרכ59111.  2 השמ -  םהרבאירעש  לאיחי  ןב  םחנמ  השמ  "ברבליז , קרבסשת ינב 

טפשמ59112. הדוהיירעש  ןב  ךונח  "סןהכ , םילשורישת

טפשמ59113. ילנמירעש  םחנמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ורבליס , םילשוריסשת

הדנ59114. יולהירעש  רכששי  ןב  השמ  "טסיירפ , קרבעשת ינב 

םירדנ59115. רשאירעש  ןב  יכדרמ  דןויח , '' מח

םיתבה59116. תקזח  ןיקיזנ -  םייחירעש  קחצי  "אגנורפש , קרבפשת ינב 

המחנ59117. הדוהיירעש  "דרנזשט , םיקפואעשת

המחנ59118. קחציירעש  ןב  בקעי  "אבקעי , קרבעשת ינב 

םיכרכ59119.  5 םיסינ -  םיסנירעש  "גירינפ , םילשוריעשת

ןיאושינ59120. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

ןיאושינ59121. יולהירעש  רכששי  ןב  השמ  "טסיירפ , קרבנשת ינב 

ןיאושינ59122. הדוהיירעש  "טרנזשט , םיקפואסשת

םיסנ59123. "דץבוקירעש  םילשוריסשת

םיכרכ59124.  5 םיסנ -  םיסנירעש  "גירינפ , םילשוריעשת

המיענ59125. אמלחמירעש  השמ  ןב  "והמלש  רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ59126.  2 הטוס -  הטוסירעש  "דירעש  םילשורישח

רפוס59127. ןועמשירעש  ןב  אביקע  "טרפוס , םילשוריכשת

םירפוס59128. ןרהאירעש  "ברדניל , םילשוריעשת

אימשד59129. אתעיס  לדנמירעש  םחנמ  "באנהכ , ץיבולהימ Michalovceשת

םיכרכ59130.  4 אינתה -  רפס  םידיסחהירעש  רצוא  "דתכרעמ  משת

תכסמל59131. "ד  יר תופסותב  תורעהו  םירואיב  הרז -  ירעש ע"
ףסויע"ז ןב  ארזע  "חחרוק , קרבעשת ינב 

הדובע59132. יולהירעש  השמ  ןב  ןרהא  "אץיוורוה , בולקש Shklovפקת

הדובע59133. הידבועירעש  ןימינב  "דטסראפ , סשת

.59134< והיתתמ תדובע   > הדובע יולהירעש  השמ  ןב  ןרהא  "אץיוורוה , םילשוריפשת

תונוגע59135. יולהירעש  המלש  ןב  .א  ןנחלא  "דרלימ , קרבשח ינב 

םלוע59136. רזועירעש  ןב  יתבש  "זטרפלא , ישת

םיכרכ59137.  4 לאיזע -  ףסויירעש  ןב  יח  ריאמ  ןויצ  ןב  לאיזוע ,
"אלאפר םילשורינשת

ארזע59138. ארזעירעש  ןב  ףסוי  ויעש ,)  ) "בידאבע םילשוריכשת

.59139< השדח הרודהמ   > ארזע ארזעירעש  ןב  ףסוי  ויעש ,)  ) "דידאבע םילשוריעשת



םיכרכ59140.  2 ארזע -  ףסויירעש  ןב  ארזע  "חירצב , םילשורילשת

הרזע59141. ןהכהירעש  והילא  ןב  ארזע  "ובאראט , םילשוריסרת

הרזע59142. "וירעש  בובלכרת  Lvov

םיכרכ59143.  2 השדח > - הרודהמ   > הרזע ןהכהירעש  והילא  ןב  ארזע  "גבאראט , "דעשת מח

ןויע59144. ןועמשירעש  ןב  דוד  לדנעמ  םחנמ  "דימהרבא , תגעשת תירק 

ןויע59145. המלשירעש  ןב  הדוהי  דוד  "גןייטשרוב , םילשורינשת

םיכרכ59146.  7 ןויע -  ןרהאירעש  ןב  סחנפ  "דןיישדנומ , םילשוריעשת

"ח59147. אדב םינויע  ךונחירעש  לאכימ  "סבמאלאג , שת

ןיבוריע59148. יולהירעש  רכששי  ןב  השמ  "הסיירפ , קרבנשת ינב 

םייח59149. ץע  "וץבוקירעש  רפססשת תירק 

"א>59150. דהמ  > ןיכרע יבצירעש  "בגרובצניג , קרבעשת ינב 

"ב>59151. דהמ  > ןיכרע יבצירעש  "טגרובצניג , קרבעשת ינב 

תודפ59152. קחציירעש  בקעי  ןב  יתבש  "בץישפיל , סרת

הסנרפ59153. לארשיירעש  בקעי  "זיסאגול , םילשוריסשת

םיכרכ59154.  4 טשפ -  קחציירעש  םהרבא  ןב  לאומש  "עיולה , דודשאשת

םיכרכ59155.  4 יבצ -  'ירעש  יעשי ןרהא  ןב  יבצ  םחנמ  "הרטור , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ59156.  10 קידצ -  יכדרמירעש  רזעלא  ןב  ןרהא  והילדג  "בגינק , תפצעשת

קדצ59157. םהרבאירעש  ןב  ןועמש  "ביראריח , ביבאמשת לת 

.59158< םינואגה תובושת   > קדצ "ב)ירעש  נקת  ) םינואגה "בתובושת  יקינולש Salonikaנקת

קדצ59159. ולירעש  סחוימ  "ג .) בלר  ) ןושרג ןב  "דיול  םילשורימרת

.59160< םינואגה תובושת   > קדצ "ו)ירעש  כשת  ) םינואגה "ותובושת  םילשוריכשת

קדצ59161. ןושרגירעש  ןב  והילא  "בשורפ , םילשוריישת

קדצ59162. םהרבאירעש  ןב  אויל  לאיחי  רגנלרא ,
"סעשוהי םילשורישת

קדצ59163. "ב)ירעש  נקת  ) םינואגה "בתובושת  יקינולש Salonikaנקת

קדצ59164. קחציירעש  ןושרג  ןב  הדוהי  "הינושרג , םילשורינשת

הילעה59165. םלוס  קדצ -  רבחמירעש  השמ -  ןב  הדוהי  יניטובלא ,
"חימינונא "דסשת מח

ץראה59166. הצק  קדצ -  המלשירעש  ןב  םיסנ  "בןייד , קרבעשת ינב 

קדצ59167. רזעילאירעש  ןב  והילא  "אהסיוס , הפיחמשת

םיניינקב59168. תעד  רצח , קדצ -  םהרבאירעש  ןב  שריה  יבצ  ץיבוקפיל ,
"דקחצי קרבשח ינב 

קדצ59169. ןאמלסירעש  ןב  השנמ  "זינאברהש , ןגסשת תמר 

קדצ59170. ןיטקיטמירעש  קחצי  ןב  "חרזעיבא  ,רת םילשורי

םיכרכ59171.  4 קדצ -  לכימירעש  לאיחי  ןב  םהרבא  "וגיצנד , תיליעסשת ןיעידומ 

.59172< רצחה רעש   > קדצ דודירעש  ןועמש , - "בןב םילשוריכרת

םיכרכ59173.  4 קדצ -  לאקזחיירעש  ןב  לדנמ  םחנמ  - טנאפ , "ג מרת
"ד מרת

םיכרכ59174.  5 קדצ -  םהרבאירעש  ןב  ףסוי  היליטאקי , "אג' וטנרטד Rivaכש הויר 

םיכרכ59175.  18 קדצ -  הכלהירעש  תונוממ  ינידב  םירמאמ  ץבוק 
"סהשעמל ונואשת תירק 



םדא59176. תמכח  קדצ  לכימירעש  לאיחי  ןב  םהרבא  "א,גיצנד , שת ], םלשורי

הקדצ59177. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

ןויצ59178. הברירעש  ' גמ ןשוש  ןב  ןויצ  ןתנוהי , - "בןהכ הבר Djerbaצרת ג'

ןויצ59179. םייחירעש  ןב  םלושמ  "טימלושמ , קרבנשת ינב 

ןויצ59180. בקעיירעש  ןב  קחצי  שיטאל , "היד  בלסורי Jaroslawמרת

ןויצ59181. ןועמשירעש  ןב  ןויצ  - ןב קחצי  "חןוסקאזיא , רומיטלב Baltimoreערת

ןויצ59182. ףסויירעש  ןב  לאקזחי  "כטנאפ , קרוי New Yorkשת וינ 

.59183< םיטוקיל  > ןויצ השמירעש  ןב  עטנ  ןתנ  "ורבונאה , גרפכת

ןויצ59184. ינרותירעש  "דףסאמ  השרוצרת

ןויצ59185. הכלהירעש  ינינעו  הרות  ישודיחל  "דץבוק  םילשורימשת

ןויצ59186. ןויצירעש  ןב  "דןהכה , ןולקשאמשת

תוכרב59187. ןויצ -  לאיבאירעש  "הדאדח , הירבטסשת

א59188. ןויצ -  ןויצלירעש  רוא  ןוכמ  ינרות  "וףסאמ  םילשורינשת

.59189< רסוניג תוריפ  ןוכמ  תרודהמ   > ןויצ השמירעש  ןב  עטנ  ןתנ  "טרבונאה , םילשוריסשת

ןויצ59190. ןויצירעש  "בןהכ , םילשוריעשת

תבש59191. ןויצ -  ןויצירעש  ןב  "חרברול , קרבסשת ינב 

ןויצ59192. םחנמירעש  ןב  ןויצ  - ןב בקעי  ןוסלדנמ ,
"ד]ןהכה סרת זדעיל[

.59193< םיבוט םישעמ  הרוא -  ירעש   > ןויצ ,ירעש  רבונאה הירא -  סחניפ  ןב  דוד  ירא ,
השמ ןב  עטנ  ןתנ 

"ט פרת
"צ לישעמשפרת

םיכרכ59194.  4 ןויצ -  בילירעש  הירא  ןב  ןויצ  - ןב "אדלפנרטש , ירוגליב Bilgorajערת

םיכרכ59195.  4 ןויצ -  השמירעש  ןב  עטנ  ןתנ  "חרבונאה , ,מת גארפ

םיכרכ59196.  4 ןויצ -  אנזופמירעש  ףלוו  באז  ןימינב  ןב  לבט  "בדוד  בולקש Shklovפקת

םיכרכ59197.  24 ןויצ -  "אץבוקירעש  םילשוריפרת

םיכרכ59198.  3 ןויצ -  ןויצירעש  "בןוראוב , םילשוריסשת

םיכרכ59199.  2 ןויצ -  והילאירעש  ןב  ןויצ  ןב  "חןהכה , צרת

םיכרכ59200.  3 ןויצ -  םולשירעש  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "זרפוס , םילשורימשת

םיכרכ59201.  3 ןויצ -  ןויצלוירעש  הרותל  "גןועבר  הילגנאכשת

םיכרכ59202.  4 ןויצ -  םייחירעש  ןב  ןויצ  ןב  לאומש  ץיבוניבר ,
"והדוהי םילשוריסשת

םיכרכ59203.  2 ןויצ -  הרותירעש  רתכ  םיכרבא  "בללוכ  לאומשנשת תעבג 

םיכרכ59204.  2 ןויצ -  הכלההירעש  רקחל  "חןועבר  םילשורילשת

םיכרכ59205.  2 ןויצ -  יכדרמירעש  ןב  קחצי  ןויצ , "הבהוא  םילשוריעשת

השמל59206. ןויצ  ץריהירעש  ילתפנ  ןב  השמ  "הןייטשפוה , ןוטסוב Bostonפרת

.59207< רושימ תאצוה   > השודק ףסויירעש  ןב  םייח  "הלאטיוו , קרבסשת ינב 

השודק59208. ףסויירעש  ןב  איחי  "דחלאצ , "דשח מח

.59209< תופסוה םע   > השודק ףסויירעש  ןב  םייח  "דלאטיוו , םילשורישח

.59210< רמוא "ע  יבי  > השודק לאיחיירעש  ירזוע , ףסוי -  ןב  םייח  לאטיוו ,
ףסוי "גןב  קרבעשת ינב 

םיכרכ59211.  12 השודק -  ףסויירעש  ןב  םייח  "זלאטיוו , קרבכשת ינב 



םיכרכ59212.  3 "י - ) תכ  ) השודק ףסויירעש  ןב  איחי  דיחלאצ , ןמיתבתכ 

הדנ59213. תוכלה  השודק  דיעסירעש  ןב  איחי  דיריזע , '' מח

םישדק59214. דודירעש  ךלמילא  "דןייטשנבאל , קרבשח ינב 

שדוק59215. ימיסירעש  םרמע , "דןב  הינתנסשת

םיכרכ59216.  6 שדוק -  ריאמירעש  םייח  ןב  קחצי  "זטכה , םילשורילשת

השמ59217. ראות  רפסו  שדוק  ןבירעש  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "בהדוהי  הבלסיטרב Bratislavaלרת

םשה59218. שודיק  ןומדאירעש  ןב  השמ  םימחר  "אויעש , םילשורינשת

הנשה59219. שאר  הנשהירעש  שאר  "טירעש  םילשורינשת

ינפח59220. ןב  לאומש  בר  ןואגירעש  ינפח  ןב  "זלאומש  ביבא Tel Avivפרת לת 

תיבר59221. לאיחיירעש  יכדרמ  ןב  ריאמ  "ואירול , קרבנשת ינב 

תיבר59222. ריאמירעש  ןב  יכדרמ  ךורב  "דדרובצרווש , תיליעשח ןיעידומ 

םימחר59223. "זתוליפתירעש  םילשוריכשת

םימחר59224. ןבירעש  שריה  יבצ  םהרבא  ןגובנלנצאק ,
הילא "אםוחנ  הנליו Vilnaלרת

ןוצר59225. ירעש  םימחר -  יקינולשירעש  .א  " קת .רודיס  "א.תוליפת  יקינולש Salonikaקת

םימחר59226. ףסויירעש  ןב  הדוהי  היצנו Veniceת"עץרפ ,

םימחר59227. רזעילאירעש  ןב  עשוהי  בקעי  "טרגרובמה , סשת

םימחר59228. םחנמירעש  "גזוזאמ , קרבעשת ינב 

םימחר59229. )ירעש  ורפס ךותמ   ) והילא ןב  םייח  "אףסוי  קרבפשת ינב 

םיכרכ59230.  2 םימחר -  םיסינירעש  לאפר  ןב  ףסוי  םימחר  - וקנארפ , "א מרת
"ב םילשוריסרת

םיכרכ59231.  2 םימחר -  םימחרירעש  קדצ , "בןהכ  "דסשת מח

םיכרכ59232.  2 םימחר -  דודירעש  ןב  םימחר  - םירש , "ו פרת
"ח םילשוריפרת

םיכרכ59233.  2 בתכה > - ןוכמ   > םימחר םיסינירעש  לאפר  ןב  ףסוי  םימחר  "עוקנארפ , םילשורישת

ב59234. ןנרי -  קחצי  םימחר  ןהכהירעש  העושי  ןב  "טקחצי  הברשת ג'

לארשיל59235. םימחר  ריאמירעש  ןב  ימר  םימחר  "חםילקש , ביבאמשת לת 

תיביר59236. לואשירעש  ןב  לדנמ  השמ  "גסורב , נשת

תיביר59237. באזירעש  ןימינב  ןב  ןהכה  רשא  "אשטיוד , םילשוריעשת

תיביר59238. םשירעש  "חםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

"ל59239. חמר יחירעש  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( קרבמשת ינב 

ןוצר59240. יקינולשירעש  .א  " קת .רודיס  "א.תוליפת  יקינולש Salonikaקת

םיכרכ59241.  2 ןוצר -  ףסויירעש  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"אןהכה קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ59242.  4 לואש -  ןימינבירעש  ןב  לואש  "זילארשי , םילשוריסשת

.59243< רעשה חתפ   > תועובש דודירעש  קנילפ  ןבואר -  ןב  "דקחצי  םילשוריעשת

.59244< םירעש יחתפ   > תועובש ןבירעש  קחצי  סחנפ -  םחנמ  לביטש ,
"בןבואר קרבעשת ינב 

תיעיבש59245. באזירעש  יכדרמ  "הרגנוי , עשת



תבש59246. לאיחיירעש  יכדרמ  ןב  ריאמ  "חאירול , קרבעשת ינב 

תבש59247. ןועמשירעש  "טלאונמע , קרבעשת ינב 

םיכרכ59248.  2 תבש -  יבצירעש  םהרבא  ןב  והילא  חספ  "סקלפ , דעהסטייגשת

םיכרכ59249.  2 תבש -  היראירעש  ןב  והילא  דרנילוו , "" תילעשח ןיעידומ 

ןיכודיש59250. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "חןוסרואינש , םילשוריסשת

עשוהי59251. שיש -  ילתפנירעש  הדוהי  "טטדימש , םילשוריסשת

םולש59252. ןהכהירעש  והילא  ןב  םולש  "דןייש , Clujפרת זולק '

םולש59253. םולשירעש  "הרטלאפש , ןואטסירומסשת

םולש59254. לאכימירעש  ןב  קחצי  םולש  "טליווט , םילשורינשת

םולש59255. השמירעש  ןב  הדוהי  לאינד  םולש  "גןהכ , דודשאסשת

םולש59256. הסוסירעש  .ד  " צרת .רודיס  "ד.תוליפת  הסוסצרת

םולש59257. ןימינבירעש  ןב  םולש  "הןמדירפ , םילשוריכשת

םיכרכ59258.  3 םולש -  ריאמירעש  םייח  ןב  בוד  םולש  ץיבוניבר ,
"טדוד םילשורינשת

הכרבו59259. םולש  לאיחיירעש  לאירזע  ןב  לאומש  ץיבולהימת"שןיבור ,

המלש59260. >ירעש  יפולכא המלש  ר '  > ןורכז "הרפס  םילשוריסשת

םיכרכ59261.  3 המלש -  בקעיירעש  ןב  באז  םחנמ  "וןיילק , םילשורינשת

םיכרכ59262.  3 המלש -  ןמלזירעש  המלש  , "עןמסורג דעלאשת

לאומש59263. לאומשירעש  "טןטיבא , הינתנמשת

לאומש59264. טפהגולקירעש  לאומשל  ןורכז  "סרפס  "דשת מח

ןיטיג59265. תומש  בילירעש  ןועדג  "אןיול , עשת

םייתורפסו59266. םיינרות  םירקחמו  םירמאמ  החמש -  החמשירעש  ןרהא  "זלטנמולב , כשת

החמש59267. השמירעש  ןב  ןרהא  "זםיובלטייט , סשת

החמש59268. השמירעש  ןב  החמש  בקעי  "חשיפר , השרו Warsawלרת

החמש59269. זנאצירעש  "ותודסומ  הינתנסשת

ארתב59270. אבב  החמש -  יולהירעש  לואש  םייח  ןב  החמש  "הףיש , םילשוריעשת

החמש59271. םייחירעש  לארשי  "משטיוד , םילשורישת

החמש59272. הדוהיירעש  אבא  ןב  הירא  ףסוי  "דידזי , קרבעשת ינב 

םיכרכ59273.  3 החמש -  לאומשירעש  םהרבא  ןב  םנוב  החמש  רפוס ,
"גןימינב פרת

םיכרכ59274.  4 החמש -  הדוהיירעש  ןב  קחצי  תאיג , - "חןבא םילשורינשת

אנינת59275. ארודהמ  החמש  השמירעש  ןב  החמש  בקעי  "אשיפר , ירוגליב Bilgorajערת

הטימש59276. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "סןוסרואינש , שת

הטימש59277. הדוהיירעש  "דרנזשט , םיקפואעשת

םימש59278. יולהירעש  ביל  הירא  ןב  לכימ  "הלאיחי  גרפ Pragueלת

םיכרכ59279.  5 םימש -  ףסויירעש  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"זןהכה קרוי New Yorkצרת וינ 

העימש59280. יכדרמירעש  "חץיבוטחוש , דווקילמשת

םיכרכ59281.  4 ןועמש -  "הץבוקירעש  קרבסשת ינב 

םיכרכ59282.  3 אתתעמש -  עשוהיירעש  ןב  בייל  הדוהי  יכדרמ  "ש , "אקז םילשוריעשת



הנובת59283. ץרפירעש  םייח  ןב  לארשי  בקעי  "היקסביינק , בוקרטויפפרת  Piotrkow

םיכרכ59284.  2 הדות -  םייחירעש  עשוהי  ןב  יכדרמ  ןייטשפא ,
יולה

 - "ע רת
"ה הנליו Vilnaערת

א59285. תג - > תירק  "ד  בח  > הרות "אץבוקירעש  סקאראקמשת

"ט59286. פרת "ה -  פרת הרות -  - ץבוקירעש  "ה פרת
"ט בוקרק Cracowפרת

הרות59287. קותעמירעש  סומכ  ןב  השמ  ןקז  "גזוזאמ , הבר Djerbaערת ג'

הרות59288. "ירעש  דמעמ ישנא   " תבישי "ה.םילשורי  םילשורישת

תוכמ59289. תועובש , ב"מ , הרות -  הרותירעש  ירעש  תבישי  - ץבוק  "ט נשת
"ס קרבשת ינב 

.59290< ארתב אבב  אעיצמ , אבב   > הרות היראירעש  ןב  רזעלא  ןב  ףלוו  ןימינב  וול ,
"חביל םילשורינשת

א59291. אירבט - > "ד  בח  > הרות "אץבוקירעש  הירבטעשת

הרות59292. בקעיירעש  יבצ  "זררל , םילשורינשת

הרות59293. בקעיירעש  "מסאביב , םילשורירת

.59294< אקארק  > הרות הרותירעש  "דירעש  בוקרקסרת

הרות59295. בילירעש  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"ח,ןהכה עת ], גרובמה

הרות59296. ריאיירעש  ןהכ ,

ןישודיק59297. הרות -  גרבניוירעש  "ד  מהיב רימ  "אתבישי  קרבסשת ינב 

םיכרכ59298.  9 אשרו > -  > הרות "ץבוקירעש  השרוסרת

םיכרכ59299.  6 קרב > - ינב   > הרות - ץבוקירעש  "ט ישת
"א קרב Bene Berakכשת ינב 

םיכרכ59300.  3 סקאראק > - "ד  בח  > הרות "מץבוקירעש  סקאראקשת

םיכרכ59301.  6 הרות -  היראירעש  ןב  רזעלא  ןב  ףלוו  ןימינב  וול ,
ביל

 - "א פקת
"ב לרת

םיכרכ59302.  12 םילשורי > - ןוכמ   > הרות היראירעש  ןב  רזעלא  ןב  ףלוו  ןימינב  וול ,
"זביל םילשוריסשת

םיכרכ59303.  3 הרות -  קחציירעש  ןב  בקעי  "וליוו , םילשורינשת

םיכרכ59304.  3 הרות -  יולהירעש  המלש  ןב  ןנחלא  "דרלימ , קרבשח ינב 

תושדחה59305. הרות  היראירעש  ןב  רזעלא  ןב  ףלוו  ןימינב  וול ,
"הביל םילשוריסשת

תבש59306. הרות  רטסצנמירעש  םינברה  "טללוכ  רטסצנמלשת

לארשי59307. ץרא  תרות  המלשירעש  םייח  ןב  ףלוו  באז  םילשורית"שץיבוניבר ,

לבב59308. תרות  המלשירעש  םייח  ןב  ףלוו  באז  "אץיבוניבר , םילשוריכשת

םיכרכ59309.  2 תיבה -  תרות  הדוהיירעש  "דרנזשט , םיקפואסשת

םיכרכ59310.  6 תונקתה -  תרות  והילאירעש  ןב  הירא  השמ  - ךולב , "ט לרת
"ו סרת

ןיצורית59311. ןמלזירעש  רואינש  ןב  לארשי  "בןמסורג , םילשוריסשת

תובורעת59312. ןויצירעש  ןב  ןב  רכששי  "פןזח , םילשורישת

תבורעת59313. םחנמירעש  ןב  יבצ  "זץנלג , תיליעסשת ןיעידומ 

הליפת59314. קחציירעש  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , םילשוריסשת



הליפת59315. הדוהיירעש  ןב  ןמלז  "וקורד , םילשוריעשת

הליפת59316. הדוהיירעש  ןב  לאומש  "אןמלוש , קרבפשת ינב 

םיכרכ59317.  3 גהנמו -  הליפת  השמירעש  ןב  לאומש  יכדרמ  "דיזנכשא , "דעשת בח רפכ 

הליפתה59318. תבוח  הליפת , היראירעש  ןב  השמ  "עדרלגנא , קרבשת ינב 

הלפת59319. המלשירעש  ןב  בקעי  "לחקר , ונרוויל Livornoרת

הלפת59320. יסאסירעש  "בןהכ , הבר Djerbaשת ג'

הלפת59321. הדוהיירעש  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

הלפת59322. השמירעש  ןב  עטנ  ןתנ  "חרבונאה , בובלצקת  Lvov

םיכרכ59323.  2 הלפת -  בילירעש  הדוהי  ןב  ןמלז  המלש  ואנאה ,
"וןהכה םדרטשמאכקת

Amsterdam

תורשעמו59324. תומורת  םימחרירעש  תראפת  "הללוכ  הנביסשת

.59325< רעשה הז   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "כידנוריג , םילשורישת

.59326< הבושתב הצורה   > הבושת ,ירעש  טור םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"ווהילא קרבנשת ינב 

.59327< הבושת יתלד  רואיב  םע   > הבושת ,ירעש  ןשוש ןב  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ףסוי ןב  "גקחצי  רפססשת תירק 

.59328< תוליעומו תובוט  תורעה  םע   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "זידנוריג , הנליופרת  Vilna

םינויצ59329. םע מ"מ  "ר  ופדו "י  תכ ע"פ   > הבושת ירעש 
< םהרבאתומלשהו ןב  הנוי  "גידנוריג , קרבסשת ינב 

הבושת59330. דועסמירעש  ןב  בקעי  "חאריצחיבא , תוביתנסשת

.59331< הנוי יפנכ   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "דידנוריג , הנליו Vilnaמרת

.59332< הבושת יתלד   > הבושת ןשושירעש  ןב  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"עקחצי תיליעשת ןיעידומ 

"ד>59333. ירמ רואיבו  שוריפ   > הבושת ןמרקאירעש  םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
דוד "סיכדרמ  םילשורישת

.59334< שפנ תבישמ   > הבושת ,ירעש  גרבדלוג םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
יולה קחצי  ןב  דוד  "טןרהא  ףילקיוסשת

.59335< הבושת ירעש  יטוקיל   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "הידנוריג , םילשוריעשת

.59336< רואמ ירעש   > הבושת ,ירעש  יקסלובוט םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
הירא םחנמ  ןב  "עריאמ  םילשורישת

.59337< ראובמה  > הבושת דועסמירעש  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנשח

.59338< ןהכ יפ   > הבושת ,ירעש  ןראכייא םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ןהכה קחצי  בקעי  ןב  בוד  "דרכששי  םילשוריעשת

א59339. םילוח - > רוקיב   > הבושת ,ירעש  טרעפייס םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
"גקחצי םילשוריעשת

.59340< םינויעו םירואיב   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "זידנוריג , קרבעשת ינב 

.59341< תורעהו םירואיב   > הבושת ,ירעש  למיק םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ןהכה יכדרמ  "וסחנפ  ,עשת םילשורי

.59342< הבושת ךרד   > הבושת ,ירעש  ןיקפיל םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
קחצי "וםייח  םילשורימשת

.59343< הבושת יחתפ   > הבושת ,ירעש  רנרו םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ךורב לאומש  ןב  ןועמש  "הריאמ  קרבעשת ינב 

.59344< רעשה רואמ   > הבושת ,ירעש  רגנלרא םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
לאפר ןושמש  ןב  "דםהרבא  םילשוריסשת



םיכרכ59345.  2 שדח - > רוא   > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "וידנוריג , קרבמשת ינב 

םיכרכ59346.  6 הבושת -  םהרבאירעש  ןב  הנוי  "אידנוריג , םילשוריעשת

םיכרכ59347.  2 הבושת -  ןמלזירעש  רואינש  ןב  רב  בוד  "הירואינש , נשת

םיכרכ59348.  2 "ר - > ופד  > הבושת םהרבאירעש  ןב  הנוי  "וידנוריג , ונפ Fanoסר

.59349< רעשה תניב   > הבושת ,ירעש  לשגו םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
יבצ רכששי  ןב  הירא  "טהדוהי  םילשוריעשת

םיכרכ59350.  2 ראובמהו -  שרופמה  הבושת  ,ירעש  רגניזלש םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
דוד "ולארשי  תיליעעשת ןיעידומ 

םייח59351. ירעש  הבושת ע"פ  ,ירעש  סוקרמ םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
ןויצ ןב  ןב  םהרבא  "הבקעי  םילשוריכשת

ןהכ59352. יפ  רואיב  םע  הבושת  ,ירעש  ןראכייא םהרבא -  ןב  הנוי  ידנוריג ,
הכה בוד  "טרכששי  םילשוריעשת

םילוח59353. רוקב  שוריפ  םע  הבושת  קחציירעש  "גטרעפייס , םילשוריעשת

דוסי59354. הבושתה , תרגא  האריה ,  רפס  הבושת , ירעש 
< םייח תורוא  ןוכמ   > םהרבאהבושתה ןב  הנוי  "אידנוריג , םילשורינשת

הדותב59355. תיליעוירעש  ןיעידומ  רימ  תבישי  "וץבוק -  תיליעסשת ןיעידומ 

דודםירעש59356. ןב  והיעשי  "חגרבספלוו , םילשורישת

המלשםירעש59357. "חרנרו , םילשוריסשת

לארשיםירעש59358. תדוגא  ילעופ  "וןואטב  ביבא Tel Avivטשת לת 

לישעהםירעש59359. השמ  ןב  יח  םולש  "טףוקיימ , "דעשת מח

םשםירעש59360. קרבםוליעב  ינב 

םארםירעש59361. ןרק  םילשוריןוכמ 

םיכרכ59362.  68 תדוגאםירעש -  ילעופ  תעונת  לש  ימוי  ןותיע 
לארשי

 - "ח שת
"ט ביבאשת לת 

םיכרכ59363.  19 לארשיםירעש -  תדוגא  ילעופ  "ןןועובש  ביבאשת לת 

םיכרכ59364.  4 ןיזגמה > -  > לארשיםירעש תדוגא  "הילעופ  "דעשת מח

תוימינפה59365. לא  סחנפםירעש  םייח  "בשינב , קרבעשת ינב 

הכלהב59366. םהרבאםירעש  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "דרכששי  ביבאמשת לת 

הלח59367. תוכלה  הכלהב -  םשםירעש  "בםוליעב  םילשוריפשת

םיכרכ59368.  2 הכלהב -  השמםירעש  "טאטילש , םילשוריעשת

םיכרכ59369.  2 טפשמב -  בקעיםירעש  "דרטסכה , םילשוריעשת

הדובעב59370. המלשםירעש  ןב  השמ  יכדרמ  "פוללפא , תיליעשת ןיעידומ 

ןיבוריעב59371. השמםירעש  ןב  והיעשי  םהרבא  "חדרגוניו , קרבעשת ינב 

תועינצב59372. לארשיבםירעש  םא  "חןוכמ  שמשעשת תיב 

עובקב59373. יכדרמםירעש  ןב  והינב  "גהייטע , םילשוריסשת

תיברב59374. בקעיםירעש  "דרטסכה , םילשוריעשת

דומלתב59375. דומלתהםירעש  רעש  "מללוכ  שת

הלפתב59376. םהרבאםירעש  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "אסוקניפ , םילשוריסשת

םינייוצמה59377. רזנםירעש  ינבא  "חתבישי  םילשורינשת

םיכרכ59378.  2 םינייוצמה -  ןויצםירעש  ירעש  "זללוכ  תיליעסשת ןיעידומ 



םיכרכ59379.  4 תודוקנו -  קחציםירעש  םהרבא  ןב  לאומש  ץיברוה ,
"פיולה דודשאשת

םיניינקה59380. תכרעמל  ןבוארםירעש  "פזר , םילשורישת

"ג59381. ישת ב  רעונל -  רעונלםירעש  "גםירעש  ישת

תוכוסל59382. השמםירעש  ןרע  "בתילגרמ , אריפשפשת זכרמ 

רשוי59383. ירעשל  ןבוארםירעש  "הזר , םילשוריעשת

םיכרכ59384.  2 םינייוצמ -  םייחםירעש  ןב  יכדרמ  "עטקידנב , םילשורישת

םיכרכ59385.  4 "ע - ) שצקה לע   ) הכלהב םינייוצמ  ןמלזםירעש  המלש  "זןיורב , םילשורימשת  - קרוי וינ 

תיציצו59386. הזוזמ  ינינע  םיניוצמ -  אגרשםירעש  ןב  קחצי  "חץיבונייטש , םילשוריעשת

םיסינ59387. יכדרמהשעש  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "אבהוא  םילשוריעשת

םיכרכ59388.  7 םירפא -  ןימינבעושעש  ןב  ןתנ  םירפא  "זדלישטור , דעלאעשת

םידימלתה59389. קחציעושעש  ןב  לאומש  "זונאילידומ , יקינולש Salonikaנקת

םיכרכ59390.  2 הוצמ -  הפילכעושעש  ןב  השמ  "דןאדיע , םילשורישח

ןרהא59391. ןרהאיעושעש  "בןהאק , םילשוריעשת

ןומא59392. לכימיעושעש  ןב  השמ  בקעי  "אןיקרוש , תיליעפשת ןיעידומ 

םיכרכ59393.  2 הנומא -  באזיעושעש  ןב  חספ  יבצ  "אקנארפ , םילשוריסשת

םיחספ59394. יברע  םירפא -  לאכימיעושעש  ןב  בקעי  םירפא  "עיקספיל , הוקתשת חתפ 

םירפא59395. םולשיעושעש  ןב  םירפא  "הןהכ , םילשורינשת

םיכרכ59396.  3 םירפא -  יעושעש 
ןב לשיפ  םירפא  םייח  ןאמרטנוק ,

קיזייא "אקחצי  םילשוריעשת

םיכרכ59397.  3 םירפא -  ןורהאיעושעש  ןב  םירפא  "טםיובנשריק , םילשוריסשת

הרותה59398. לע  םירפא  לאכימיעושעש  ןב  בקעי  םירפא  "פיקספיל , הוקתשת חתפ 

םדא59399. ינב  עטניעושעש  ןתנ  ןב  ןבואר  "דקילג , םילשורישח

א59400. אתיירואד -  ריאמיעושעש  "טדלוגנייפ , םילשוריעשת

תודהיה59401. באזיעושעש  ןב  חספ  יבצ  "אקנארפ , םילשוריסשת

הכונח59402. ליבייפיעושעש  אגרש  "טץיבולבייפ , ביבאכשת לת 

בקעי59403. בקעייעושעש  לארשי  לאפר  "פןהכ , דנלבילקשת

םיכרכ59404.  2 בקעי -  בקעייעושעש  "חיקסנפטס , דווקילעשת

םיכרכ59405.  3 יול -  יוליעושעש  "גינפורק , םילשוריסשת

תישארב59406. ןושל -  יכדרמיעושעש  "ברהוט , םילשוריסשת

םילשורי59407. ןושל  יכדרמיעושעש  "הרהוט , םילשורינשת

תובא59408. תכסמ  ןושל  יכדרמיעושעש  "ברהוט , םילשורינשת

דעומ59409. יכדרמיעושעש  ןב  םייח  "טטרעננער , עשת

םיכרכ59410.  2 יכדרמ -  יכדרמיעושעש  "וןמפוה , ןפרווטנאעשת

א59411. יבצ -  באזיעושעש  ןב  חספ  יבצ  "זקנארפ , םילשוריכשת

לאומש59412. קחצייעושעש  לאומש  "ורקוצ , םילשורינשת

ןיטיג59413. הרות -  השמיעושעש  תרות  תבישי  "בץבוק  םילשוריעשת

הרות59414. הילדגיעושעש  לאומש  ןב  יבצ  רזעילא  "הןמיינ , ביבאכשת לת 

הרות59415. סחנפיעושעש  םחנמ  "דלביטש , קרבשח ינב 



םיכרכ59416.  10 הרות -  לאומשיעושעש  ןב  יכדרמ  ףסוי  ןמצרוש ,
"בלאיזוע דווקילפשת

םיכרכ59417.  3 םוי -  םוי  ןושמשםיעושעש  ןב  קחצי  "וגרובזניג , "דעשת בח רפכ 

רשוכה59418. הדוהיתעש  ןב  המלש  "טןהכ , יקינולש Salonikaעקת

םימחרה59419. קותעמתעש  םימחר  "דירמד , קרבסשת ינב 

ןוצר59420. הדוהיתעש  ןב  המלש  "פןהכ , יקינולש Salonikaקת

.59421< ןיע ילע  תרודהמ   > ןוצר הדוהיתעש  ןב  המלש  "וןהכ , תפצסשת

םיכרכ59422.  2 ביתיו -  םייחףש  ןב  יש  "אןחט , פשת

םינוקיתה59423. "ר  היצנופש .ט  " ית .תועובש  ליל  "ט.םינוקית  היצנו Veniceית

לאומש59424. יבר  תומ  לע  הניק   > םידחא םירבדו  תחא  הפש 
< יולהבהובא דוד  ןב  ףסוי  "דעשוהי  היצנו Veniceנת

.59425< הרורב הכלה   > הרורב החמשהפש  "ויקסבוסוק , השרו Warsawערת

הרורב59426. השמהפש  ןב  לבייפ  אגרש  "חלגס , הוקלוז Zholkvaלקת

הרורב59427. היראהפש  ןויצ  ןב  ןב  אגרש  קלופ ,
( טקלמ "ב( דודשאסשת

הרורב59428. הידבעהפש  עשוהי  רלסרב ,

"ק>59429. הומ תרודהמ   > הרורב ריאמהפש  ןב  םהרבא  ארזע , - "פןבא םילשורישת

םיכרכ59430.  3 הרורב -  ריאמהפש  ןב  םהרבא  ארזע , - - ןבא ר"צ
"ל םילשורישת אטשוק - 

םינמאנל59431. יולההפש  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "גןייטשפא , השרו Warsawנרת

םיכרכ59432.  2 םינמאנל -  יולההפש  השמ  ןב  ביל  הדוהי  "גלדע , Drogobychמרת ץיבוהורד '

םיכרכ59433.  5 םינמאנל -  לאומשהפש  ןב  יבצ  אגרש  "דףוהשיפ , קרבשח ינב 

םיכרכ59434.  2 םינמאנל -  םחנמהפש  "דהעשתרערעדעל , מח

ךתמח59435. יבצךופש  םייח  "אקינרוק , ביבאלשת לת 

הרייעב59436. םידוהי  ייח  תכסמ  הליהקהלופש -  "הרפס  הפיחכשת

.59437< העומשה יפמ   > לוח ינומט  בקעיינופש  ןב  ךונח  ןושרג  "ברנייל , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ59438.  3 לוח -  ינומט  בקעיינופש  ןב  ךונח  ןושרג  "דרנייל , ןילבול Lublinסרת

הריש59439. םייחינופש  ןב  בד  "זןדרי , םילשוריכשת

םילשורי59440. ןמחניריפש  דוד  ןב  לאונמע  םייח  "דץילוק , םילשורינשת

אריפש59441. ןויצ  ןב  יברו  לכימ  שריה  יבר  םילשורי -  המלשיריפש  "דןמפוה , םילשוריעשת

חיש59442. הירזעךפש  אגרש  ןב  ביל  קיזיא  "טרילוטס , כשת

תושקבו59443. תוניחת  תוליפת  םימכ -  בוטיכפש  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "ואפיל  עשת

הכרב59444. סחנפעפש  ןב  םייח  "גןייטשדלוג , הינתנסשת

םיכרכ59445.  24 םייח -  יבצעפש  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"משריה שת

םיכרכ59446.  6 הרות > - יבתכמ   > םייח יבצעפש  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"חשריה הינתנסשת

םיכרכ59447.  23 םידעומו > - הרות   > םייח יבצעפש  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"ושריה סשת

םיכרכ59448.  2 הרהט -  יבצעפש  ןב  הדוהי  לאיתוקי  םאטשרבלה ,
"ושריה הינתנעשת



"ר>59449. ופד  > לט יולהעפש  אביקע  ןב  יתבש  "בץיוורוה , ואנה Hanauעש

.59450< השדח הרודהמ   > לט יולהעפש  אביקע  ןב  יתבש  "זץיוורוה , םילשוריסשת

םיכרכ59451.  2 לט -  יולהעפש  אביקע  ןב  יתבש  "מץיוורוה , הוקלוז Zholkvaקת

םימי59452. השמעפש  ןב  יאחוי  "דסיסקיבא , הפיחעשת

םימי59453. המלשעפש  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ59454.  2 םימי -  גילזעפש  ןד  ןב  ביל  הירא  בקעי  "טןיטסק , ןדיק Kedainiaiצרת

םיכרכ59455.  2 תוצמ -  "לעפש  גס םייח  ןועמש  ןב  הדוהי  "בזיורק , בוידרב Bardejovפרת

ןיליפת59456. תוצמ  םהרבאעפש  לאומש  ןב  דוד  לאפר  "גקלופ , קרבסשת ינב 

בר59457. באזעפש  יכדרמ  "זסה , "דעשת מח

םיביבר59458. בקעיתעפש  ןב  דוד  "גודראפ , ונרוויל Livornoנקת

םינוקיתה59459. ףסוירפש  "טרגניזלש , הניוכרת

םירצמ59460. רעונילארירפש  "התקרב , ביבאנשת לת 

קדצ59461. יולהרירפש  קודצ  ןב  לאפר  "טץיבופלוו , םילשוריכשת

תמא59462. קחציתפש  םהרבא  ןב  לאעמשי  "בןהכ , ונרוויל Livornoצקת

תמא59463. ןורושיתפש  תדע  להק  "ט.ראמטאס  הרמ Satu Mareפרת וטס 

תמא59464. םירפאתפש  ןב  השמ  "גםימואת , הימולוק Kolomyyaנרת

תמא59465. דודתפש  השמ  ןב  הדוהי  יבצ  "חגייווצנזור , השרו Warsawנרת

תמא59466. לכימתפש  לאיחי  ןב  קיזייא  "אקחצי  בובלכרת  Lvov

תמא59467. היכרבתפש  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "טונאפ , בו Lubaczowנרת ' צבול

תמא59468. לארשיתפש  בקעי  ןב  םיסינ  היתתמ  - ינריט , "ז נקת
"ט ונרוויל Livornoנקת

.59469< יעסמ הלא  תשרפ   > תמא בקעיתפש  לארשי  ןב  השמ  "זזיגאח , םילשורימשת

תמא59470. ןויצתפש  ןב  "זןהכה , םילשורימשת

תמא59471. תפצתפש  .ב  " צקת .רודיס  "ב.תוליפת  תפצ Safedצקת

תמא59472. ןמלזתפש  השמ  ןב  רדנסכלא  "בקלאפ , ,סרת אנליוו

.59473< םולש תבהא  תרודהמ   > תמא םהרבאתפש  ןב  והילא  "הןעשמ , םילשוריעשת

תמא59474. קחציתפש  ךורב  ןב  שובייפ  םלושמ  רלה ,
"ויולה םילשוריעשת

םינתיאה59475. חרי  תמא -  ןבתפש  שובייפ  אגרש  םלושמ  ןירפלייה ,
ץריה "טילתפנ  םילשוריעשת

תמא59476. רוכבתפש  ףסוי  "טאכלמ , םילשורינרת

םיכרכ59477.  16 תמא -  םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
יכדרמ

 - "ה סרת
"ח בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ59478.  4 ש"ס > -  > תמא םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
יכדרמ

 - "ה פרת
"א השרו Warsawצרת

םיכרכ59479.  5 תמא -  השמתפש  "דךישלא , ונרוויל Livornoירת

םיכרכ59480.  2 תמא -  בקעיתפש  לארשי  ןב  השמ  "זזיגאח , םדרטשמאסת
Amsterdam

םיכרכ59481.  12 ןויצע > - רוא  תרודהמ   > תמא םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"סיכדרמ ןויצעשת רוא 

םיכרכ59482.  14 הניב > - ינב   > תמא םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"גיכדרמ םילשוריסשת



םיכרכ59483.  2 תמא -  םהרבאתפש  ןב  והילא  "טןעשמ , םילשורימשת

םיכרכ59484.  2 תמא -  יולהתפש  שריה  יבצ  ןב  לארשי  "חבקעי  בובל Lvovמקת

םיכרכ59485.  3 השדח - > הרודהמ   > תמא ןבתפש  שובייפ  אגרש  םלושמ  ןירפלייה ,
ץריה "חילתפנ  םילשוריסשת

םיכרכ59486.  2 תירוהז -  ןושלו  תמא  יבצתפש  ןב  לארשי  בקעי  "זןידמע  בובל Lvovלרת

םיכרכ59487.  2 םיטוקיל -  תמא  םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"זיכדרמ קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ59488.  2 הליפתה -  רדס  לע  תמא  םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"זיכדרמ םילשוריסשת

"י>59489. תכמ  > אמוי דעל  ןוכית  תמא  םהרבאתפש  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"טיכדרמ ןודנולסשת

םיכרכ59490.  2 דעל -  ןוכית  תמא  ןונבלהתפש  יזרא  "דןוכמ  "דשח מח

דעל59491. ןוכת  תמא  השמתפש  "וןדיבא , םילשוריעשת

"ן59492. גה היראתפש  הדוהי  רטלא , הירא -  רלדנה ,
יכדרמ םהרבא  ןב  "דביל  םיבלעששח

םיכרכ59493.  3 ןשוחה -  ןרהאתפש  ןב  הדוהי  "דחטיא , םילשוריסשת

םיה59494. םהרבאתפש  ןב  ריאמ  לארשי  "גשירכז , קרבסשת ינב 

םיה59495. ןרהאתפש  ןב  קחצי  לאפר  "חוייאמ , יקינולש Salonikaעקת

.59496< חספ לש  הדגה  לע   > םיה רבתפש  בוד  ןב  ףלאוו  באז  "דרלושטלא , בולקש Shklovנקת

.59497< השדח הרודהמ   > םיה יכדרמתפש  ןב  לארשי  "דטראבלג , םילשוריעשת

םיה59498. השמתפש  ןועמש ,

םיה59499. קחציתפש  "הץיבוקשרה  הוקתעשת חתפ 

םיכרכ59500.  3 םיה -  לאנתנתפש  ןב  לכימ  לאיחי  - ןוספלוו , "ה לרת
"ט הנליו Vilnaמרת

םיכרכ59501.  3 םיה -  יכדרמתפש  ןב  לארשי  "גטראבלג , בובל Lvovערת

םיכרכ59502.  5 םיה -  השמתפש  ןב  בקעי  "סללה , םילשורישת

םיכרכ59503.  2 םיה -  ןבתפש  דניקסיז  םחנמ  לאקזחי  "ל , גס
יולה ללה  "כהירא  םילשורישת

םיכרכ59504.  2 םיה -  רבתפש  בוד  ןב  ףלאוו  באז  "ברלושטלא , טסיפוק Kopysעקת

םיכרכ59505.  2 םיה -  ריאמתפש  לארשי  דןייטשדלעפ , '' מח

םיכרכ59506.  2 ליעמה -  יכדרמתפש  רגניזלש , - "אהפי קרבישת ינב 

רהנה59507. והילאתפש  ראב  "זןוכמ  "דעשת מח

לחנה59508. לאיחיתפש  ןב  קיזייא  עשוהי  "זאריפש , גרבסגינקירת
Koenigsberg

לחנה59509. ריאמתפש  ןב  ףסוי  ןועמש  דלעפנעזיוו ,
ןהכה "גלשיפ  קרבלשת ינב 

םיכרכ59510.  2 ןחלושה -  ןועמשתפש  ןב  השמ  "ןןאזלק , םילשורישת

םיכרכ59511.  2 ןחלשה -  השמתפש  ןב  םייח  "חיזנכשא , קרבעשת ינב 

םיכרכ59512.  13 םייח -  ךלמילאתפש  םייח  םהרבא  "גסורג , םילשוריעשת

לארשי59513. ןמלזתפש  םייח  ןב  םוחנ  "בימלשורי , סינותשת

רתי59514. ריאמתפש  ןב  םהרבא  ארזע , - "חןבא הבלסיטרב Bratislavaצקת

םיכרכ59515.  4 םולש -  אגרשתפש  ןב  םולש  "ברגרבסניג , עשת



תורהט59516. המלש -  המלשתפש  "ארנדרג , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ59517.  2 המלש -  ןמלזתפש  המלש  "חרעפראדסנוא , סשת

םיכרכ59518.  3 םימת -  באזתפש  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "עןהכ , םילשורישת

תישארב59519. תובבוד -  וניתוברמםהיתותפש  תורידנ  תוילגרמו  תוזונג 
"הםינורחאה םילשוריעשת

ןיפתושה59520. ארתב  אבב  םינשוש -  לאירבגויתותפש  ןב  ןושש  "בןטק , דודשאפשת

םהרבא59521. היקזחייתפש  ןבואר  םייח  םהרבא  גרבנטור ,
קעי "הןב  השרו Warsawצרת

ןרהא59522. באזיתפש  ןרהא  "צץכ , רת

םיכרכ59523.  5 ןרהא -  "בזאסגרעביתפש  דעלאעשת

ליא59524. השמיתפש  "טהוילח , םיקפואעשת

רזעילא59525. השמיתפש  ןב  םהרבא  רזעילא  "טףלאוו , משת

רשא59526. יולהיתפש  לישנא  רשא  "דזיירגנוי , קרבלשת ינב 

הניב59527. יולהיתפש  לאפר  ןב  םנוב  החמש  "בשטייד , ןודנול Londonישת

ןימינב59528. לארשייתפש  ןימינב  "דץרפ , "דסשת מח

לאירבג59529. לאירבגיתפש  "גרנטטשעג , לואירטנומכשת

העד59530. הדוהייתפש  "טחטיא , םילשוריעשת

תעד59531. לאומשיתפש  ןב  "אןועמש  הוקלוז Zholkvaיקת

םירישה59532. ריש  לע  תעד -  םהרבאיתפש  ןב  בקעי  השמ  "זאטופח , סלסשת ' גנא סול 

םידעומ59533. תעד -  ןושרגיתפש  עשוהי  "בגרבנרא , הרדחעשת

םיכרכ59534.  3 "ת > - וש  > תעד םהרבאיתפש  ןב  בקעי  השמ  "האטופח , סלסשת ' גנא סול 

םיכרכ59535.  2 תעד -  ןרהאיתפש  ןב  םירפא  המלש  - ץישטנול , ש"ע
"א גרפ Pragueעש

םיכרכ59536.  3 תעד -  םייחיתפש  השמ  ןב  הימחנ  "עדלפניש , םילשורישת

םיכרכ59537.  2 השדח > - הרודהמ   > תעד ןרהאיתפש  ןב  םירפא  המלש  "הץישטנול , םילשוריעשת

םייח59538. םייחיתפש  ןב  ףסוי  והישאי  םייח -  "סוטניפ , דודשאשת

םיכרכ59539.  10 םייח -  השמיתפש  ןב  םייח  "טרדנלדירפ , קרבנשת ינב 

םיכרכ59540.  4 הרותה > - לע   > םייח השמיתפש  ןב  םייח  "טרדנלדירפ , קרבסשת ינב 

םייח59541. תודיסחיתפש  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "הבח "דעשת בח רפכ 

תומבי59542. המכח -  ןנחלאיתפש  רוא  "דץבוק  םילשוריסשת

םימכח59543. עשוהייתפש  "בןוזנוול , הרמ Satu Mareצרת וטס 

םימכח59544. ףסוייתפש  ןב  יתבש  "בסאב , ןימד Frankעת טרופקנרפ 

םיכרכ59545.  6 םימכח -  עשוהייתפש  ןב  אבא  םהרבא  "נלצרה , קרבשת ינב 

םיכרכ59546.  3 םימכח -  יתכלהיתפש  ץבוקו  "מףסאמ  םילשורישת

ןח59547. ןהכהיתפש  יכדרמ  ןב  לאיחי  םייח  "טבוקמאז , קרוי New Yorkערת וינ 

ןח59548. םהרבאיתפש  ןב  םייח  "סןוזנתנ , הנליו Vilnaרת

ןח59549. לאומשיתפש  "זסיורק , יסנומסשת

הדוהי59550. הדוהייתפש  לוק  "הןוכמ  קרבנשת ינב 

הדוהי59551. חרזיתפש  ףסוי  ןב  ביל  הירא  הדוהי  "בטנרג , דווקילפשת



לחר59552. לש  הלהא  םי -  ךורביתפש  ןב  ריאמ  קחצי  "פךאברעיוא , קרבשת ינב 

בקעי59553. ןביתפש  בקעי  דניקסיז  רדנסכלא  ינדולוק ,
ןושרג כ"ץ "וםירפא  הנליו Vilnaסרת

הרות59554. תור , קחצי -  קחצייתפש  "הןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ59555.  7 קחצי -  ריאמיתפש  קחצי  "דןייטשדלוג , רפססשת תירק 

םיכרכ59556.  4 םינישי -  ףסוייתפש  ןב  יתבש  םדרטשמאת"מסאב ,
Amsterdam

םינשי59557. םינשייתפש  "גיתפש  םילשוריסרת

םינשי59558. םלושמיתפש  ןב  הימחנ  השמ  בונהכ ,
"חשובייפ םילשוריכשת

םינשי59559. ינרותיתפש  "זןוחרי  לשת

ב59560. םינשי -  םירוחביתפש  תראפת  "זתרבח  לשת

םיכרכ59561.  2 םינשי -  ןמלזיתפש  השמ  ןב  יתבש  - ץיבודיוואר , "ד סרת
"ה השרו Warsawסרת

תודהיה59562. יארב  דועיסה  והיעשי -  והיעשייתפש  תלחנ  "חןוכמ  הדעמשת תעבג 

םירשי59563. ץינייריתפש  קיש , זיירגנוי , תיבל  "וםינברה  קרבעשת ינב 

א59564. ןהכ -  לאפריתפש  "טןהכה , קרבמשת ינב 

ןהכ59565. ןויציתפש  ןב  "זןהכה , םילשורימשת

תועובש59566. ןהכ -  ןהכהיתפש  םייח  "עלימק , םילשורישת

ןהכ59567. השמיתפש  ןב  ילתפנ  "חץישפוק , קרבסשת ינב 

ןהכ59568. לאינדיתפש  םולש  ןב  השמ  ןופלאכ  ןהכ ,
"בהדוהי ,ישת הבר ג'

ןהכ59569. ןמלזיתפש  המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
םילשוריןהכה

ןהכ59570. ןהכהיתפש  לארשי  םהרבא  "חןמשיפ , טיורטידעשת

םיכרכ59571.  8 ןהכ -  תפצמיתפש  ןהכה  "היכדרמ  היצנו Veniceסש

םיכרכ59572.  3 ןהכ -  ןהכהיתפש  ריאמ  ןב  יתבש  "גכ"ץ , םדרטשמאכת
Amsterdam

םיכרכ59573.  2 השדח > - הרודהמ   > ןהכ תפצמיתפש  ןהכה  "היכדרמ  םילשוריסשת

םינהכ59574. ילבאיתפש  םהרבא  ןב  יתבש  טרופאפר ,
"וןהכה ירוגליב Bilgorajצרת

"ש59575. רהמ באזיתפש  ןב  לאומש  "זליגנע , בוידרב Bardejovצרת

םיכרכ59576.  2 השדח > - הרודהמ   > "ש רהמ באזיתפש  ןב  לאומש  "דליגנע , "בעשת הרא

םלשה59577. "ש  רהמ באזיתפש  ןב  לאומש  "גליגנע , נשת

םיכרכ59578.  3 "א -  שרהמ יולהיתפש  הדוהי  ןב  רזעילא  לאומש 
"א) שרהמ "ג( קרבעשת ינב 

םיכרכ59579.  7 ךלמ -  איחייתפש  ןב  המלש  "החרוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ59580.  2 ךלמ -  יולהיתפש  לארשי  ןב  בקעי  השמ  "חרנק , םילשוריסשת

םיכרכ59581.  3 םחנמ -  לדנמיתפש  םחנמ  "חגלבנש , רתסשנמסשת

יכדרמ59582. יכדרמיתפש  "דםיובנזור , קרבשח ינב 

יכדרמ59583. ןרהאיתפש  ןב  יכדרמ  "טררבליז , לרת

השמ59584. השמיתפש  "זיקסנישל , קרבסשת ינב 



השמ59585. השמיתפש  "טסייוו , םילשורינשת

םייח59586. חרוא  םינובנ -  לכימיתפש  לאיחי  ןמחנ  "גץמנייטש , עשת

םיכרכ59587.  8 ינע -  לדנמיתפש  םחנמ  "סגלבנש , םילשורישת

קידצ59588. ךורביתפש  ןב  אבא  םהרבא  לאומש  "ורגאה , הימולוק Kolomyyaנרת

קידצ59589. םיקידציתפש  ךרעלירופיס  "ע  לישמשפרת

קידצ59590. םהרבאיתפש  "טומח , קרבעשת ינב 

םיכרכ59591.  6 קידצ -  ןביתפש  רזעלא  םחנמ  סחניפ  ןאמטסוי ,
רזעילא "זןימינב  םילשוריטשת

םיקידצ59592. ןמלסיתפש  "איפצומ , םילשורימשת

םיקידצ59593. לארשייתפש  ףסוי  ןב  לשה  "געשוהי  הלשימרפ Przemyslמרת

םיקידצ59594. רשאיתפש  םייח  ןב  בקעי  "דרנייל , בוקרטויפ Piotrkowערת

.59595< רושימ  > םיקידצ לארשייתפש  ףסוי  ןב  לשה  "סעשוהי  קרבשת ינב 

.59596< השדח הרודהמ   > םיקידצ ץיבונידמיתפש  סחניפ  "ערנרל , םילשורישת

םיקידצ59597. ףסוייתפש  ןב  דוד  יבצ  "חרזאלג , םילשורינשת

.59598< השדח הרודהמ   > םיקידצ ןמלסיתפש  "גיפצומ , םילשוריעשת

םיכרכ59599.  2 םיקידצ -  ץיבונידמיתפש  סחניפ  "טרנרל , בופזוי Jozefowמרת

קדצ59600. הלוגטריגמיתפש  עשוהי  ןב  "טקודצ  הנליו Vilnaמרת

םיכרכ59601.  2 קדצ -  קדציתפש  יתפש  תבישי  ינרות  "אץבוק  םילשורימשת

םיכרכ59602.  3 םישודק -  הנרובדאנמיתפש  גילז  םולש  ןב  שריה  "גיבצ  ,כשת ןודנול

שדוק59603. עשוהייתפש  ןב  שידק  םיק  ץעוי  ץוקאר ,
"טלישה Lodzפרת זדול '

"ם59604. אר ןהכהיתפש  יכדרמ  והילא  "והאזמ , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ59605.  2 םאר -  רעביתפש  רכשי  ןב  יכדרמ  רשא  "וםיובנזור , דנלבילקעשת

הננר59606. היבוטיתפש  ןב  יכדרמ  "הןייטשדלוג , שמשעשת תיב 

תוננר59607. דודיתפש  ןב  ריאמ  והילא  "טןיקראב , דווקילנשת

תוננר59608. טרופקנרפיתפש  .ג  " ירת .רודיס  .תוליפת 
"גןימד ןימד Frankירת טרופקנרפ 

תוננר59609. ןביתפש  םהרבא  הירא  םימחר  שאיירא ,
ןהכה "בלאונמע  רימזיא Izmirכרת

תוננר59610. היצנויתפש  .ח  .תוחילס ת" היצנות"ח.תוליפת   Venice

תוננר59611. לאפריתפש  "עקורז , םישת תב 

תוננר59612. ונרוויליתפש  .ז  " צקת .תוחילס  "ז.תוליפת  ונרוויל Livornoצקת

תוננר59613. בקעייתפש  "טטרפלה , קרבעשת ינב 

ב59614. תוננר -  תוננריתפש  "זיתפש  הברשת ג'

םיכרכ59615.  4 תוננר -  ינרותיתפש  "דץבוק  הרדחשח

םיכרכ59616.  2 תוננר -  בולויתפש  אבר  גהנמכ ג' "זתוחילס  הברשת ג'

םיכרכ59617.  2 חבש -  ףולכמיתפש  ןב  המלש  "זןויח , אביקעעשת רוא 

םינשוש59618. עטניתפש  םולש  ןב  ריאמ  בקעי  הקנולבאי ,
"והמלש ירוגליב Bilgorajצרת

םינשוש59619. דודיתפש  ןב  יבצ  "חסיוו , קרבסשת ינב 

םינשוש59620. הדוהייתפש  ןב  והילא  "טטובחב , םילשורינשת



המלש59621. ןמלזיתפש  המלש  "חרפרודסנוא , הוקתסשת חתפ 

המלש59622. דודיתפש  המלש  "טיקציברג , קרבסשת ינב 

םיכרכ59623.  2 המלש -  לארשייתפש  המלש  "ערסאוושירפ , ןודנולשת

לאומש59624. ןביתפש  רדנסכלא  לאומש  רפרודסנוא ,
ןמלז "חהמלש  םילשוריסשת

ןועמש59625. באזיתפש  ןועמש  "הרלימ , נשת

םיכרכ59626.  3 ינש -  ףסוייתפש  ינש ,)  ) "גיאתבש םילשוריעשת

חתפת59627. לאירבגיתפש  "דידרוכ , "דשח מח

תובבוד59628. רדנסכלאויתפש  "דיקידצ  "דשח מח

קשי59629. המלשםיתפש  ןב  םיסנ  "חןייד , קרבעשת ינב 

ןי59630. ' צוק ' צש סקנפ  ןי -  ' צוק ' הליהקצש "ךרפס  ביבאשת לת 

ןיצוצש59631. תליהק  ןברוח  הליהקןיצוצש -  "דרפס  ביבאישת לת 

הקנא59632. ' זור רובדיבונ , ןירטסוא , יקשיליסאו , הליהקןיצוצש , "זרפס  ביבאכשת לת 

םיכרכ59633.  3 םימכח -  ןנחלאודקש  רוא  "בתבישי  םילשוריעשת

דוקש59634. תליהק  הליהקדוקש -  "חרפס  ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ59635.  2 השמןיעיקש -  ןב  לואש  "טןמרביל , םילשוריצרת

שדקה59636. ןהכהלקש  לאירזע  ןב  ףסוי  םחנמ  "הקלאו , הנליו Vilnaנרת

האריה59637. דוסי  שדקה -  קחצילקש  ןב  ףסוי  "טיחמק , ןודנול Londonערת

שדקה59638. ןבלקש  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "זבקעי  קרבנשת ינב 

שדקה59639. ןואיללקש  - יד בוט  םש  ןב  "אהשמ  ןודנולערת  London

שדקה59640. קילאמלקש  המלש  "דןועמש  םילשורינשת

שדוקה59641. בקעילקש  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

שדוקה59642. המלשלקש  "הילומלא , םילשוריכשת

הלח59643. אירטו -  דודאלקש  קחצי  ןב  לארשי  "סןמיניירג , קרבשת ינב 

םיכרכ59644.  6 אירטו -  דודאלקש  "וןוזלבייפ , קרבסשת ינב 

הלוג59645. השמילקש  סחניפ  ןב  הירא  "חרלה , בובל Lvovנרת

המלשםירקש59646. ת"שןאמסקילג ,

םימה59647. יכדרמתותקש  השמ  "ורגעטש , קרבמשת ינב 

הניוב59648. םידוהיה  המלשרש  דוד , "דןב  םילשורימשת

ןושלה59649. ןימינברש  לאומש  םהרבא  "טזיוהנקנרפ , קרבעשת ינב 

ריאמה59650. דניקסיזרש  יכדרמ  ןב  ריאמ  אדנל , "חלגס  נשת

בו59651. ' צכוסמ הרותה  דודרש  "נילאיחיה , קרבשת ינב 

קסמודרמ59652. המלש  תראפתה  השמרש  "טיבצ , קרבמשת ינב 

לודגו59653. םירפארש  תרופ , "דןב  םילשוריעשת

םולש59654. "טרש  תפצ Safedלש

םולש59655. יחרזמרש  קחצי  ןב  םולש  "ביבערש , םילשוריערת

םולש59656. ידרפסרש  הירמש  ןב  הלווש"ךםולש  הקסנוק 
Konskow

יבערש59657. םולש  ןויצרש  עשוהי  ןב  הדוהי  לאירא  ןויצ , - ןב
"ציולה םילשורירת



בהזה59658. דועסמטיברש  ןב  דוד  "חונינאד , הכנלבזכ Casablancaצרת

בהזה59659. לאומשטיברש  ןב  לאפר  "בסולאוזא , קרבעשת ינב 

םירופ59660. בהזה -  יבצטיברש  םהרבא  "דרגולק , שמששח תיב 

לאומש59661. רפס  בהזה -  שיעיטיברש  ןב  ןועמש  "פונונאו , םילשורישת

םיכרכ59662.  3 בהזה -  ןהכהטיברש  לאפר  לאומש  ןב  הדוהי  - ןיקמט , "ט מרת
"ג הנליו Vilnaנרת

םיכרכ59663.  2 בהזה -  יכדרמטיברש  ןב  לאפר  "הוגודריב , םילשורילשת

םיכרכ59664.  2 השדח > - הרודהמ   > בהזה יכדרמטיברש  ןב  לאפר  "דוגודריב , םילשוריעשת

.59665< תובא תירב   > שדחה בהזה  קחציטיברש  בקעי  ןב  יתבש  "דץישפיל , ערת

תבש א59666. ןחלושה -  ןבוארטיברש  לדנמ  םחנמ  "ברלרמש , קרבעשת ינב 

םיכרכ59667.  2 הרהטב -  ןהכהאגרש  יבצ  ןב  דוד  לאומש  "הןמדירפ , עשת

.59668< הרותה לע   > ריאמה דודאגרש  ןב  שיביפ  אגרש  "גגלבנש , ןודנולסשת

תושרד59669. םידעומ , ריאמה -  דודאגרש  ןב  שיביפ  אגרש  "חגלבנש , ןודנולסשת

ןוותאל59670. דודאגרש  ןב  שיביפ  אגרש  "גגלבנש , ןודנולנשת

לאקזחיל59671. םהרבאאגרש  ךארב , לאוי -  ןועמש  "טךארב , קרבסשת ינב 

םיכרכ59672.  3 תיתדהיאגרש -  תונויצה  רקחל  תע  "הבתכ  םילשורימשת

אבוט59673. הירזעיגרש  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "גריפס , הנליו Vilnaפרת

ארוהנ59674. הירזעיגרש  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "זריפס , הוקת Petahפרת חתפ 
Tikva

ישיפנ59675. הירזעיגרש  אגרש  ןב  הדוהי  קחצי  "גריפס , הנליו Vilnaפרת

.59676< התריטפל םיעברא  תאלמב  ןורכז  תרצע   > ררינש בקעיהרש  תיב  "הזכרמ  םילשורילשת

ררינש59677. קחציהרש  לאומש  "דןייטשטור , ,שח ביבא - לת םילשורי - 

לארשיב59678. םא  ררינש  לאקזחיהרש  לאומש  ןב  השמ  "הרגארפ , םילשורילשת

םימישאמ59679. ןשבכה  השמיפורש  "ודלפנש , קרבלשת ינב 

.59680< תבחרומ הרודהמ   > םימישאמ ןשבכה  בתוכמיפורש  תופסות  םע   ) השמ דלפנש ,
( "חרחא קרבסשת ינב 

המאנ59681. םירופ  ןיהאש -  אנאלומחרש  ןיהאש , ןועמש -  "עםכח , םילשורירת

םיפלא59682. לאיחיירש  ןב  ןרהא  םירפא  יקסרבט ,
"אלכימ "דפשת מח

תופסוה59683. ףלאה -  הנויירש  ןב  החמש  ןגלאונמע , "דתמר  מח

ףלאה59684. םהרבאירש  השמ  ןב  לאונמע  "דרב , ביבאסשת לת 

םיכרכ59685.  2 ףלאה -  ץרפירש  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  "טרשכ , םילשורילשת

םיכרכ59686.  6 האמה -  ךלמילאירש  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
ןהכה

 - "ב שת
"ז םילשוריטשת

הרותה59687. קחציירש  "גיספלא , םילשורינשת

תואמ59688. ןרהאירש  ןב  סחניפ  "וןודעס , ונרוויל Livornoנרת

תותסו59689. ילתפנ -  באזירש  םחנמ  "זהדיסח , םילשוריסשת

ילתפנ59690. לארשיירש  ןב  דועסמ  "איאבג , תפצעשת

לארשי59691. תואבצ  םינברירש  "ד.םירצמ  היצנו Veniceנת

יבצ59692. בוחלובמירש  שריה  "חיבצ  םדרטשמאכקת
Amsterdam



חלושה59693. קרפ  ןיטיג  ןפגה -  לאירבגיגירש  ןב  ףסוי  לארשי  ןרטש ,
"חלאומש קרבעשת ינב 

ד59694. עבורהםיגירש -  "חתשרדמ  םילשורינשת

השמדירש59695. ביבא1964ינטסל , לת 

ןיכרעב59696. םהרבאדירש  החמש  "דןאמרדניל , ןילרב Berlinכרת

טילפו59697. הדוהידירש  ןב  השמ  בקעי  "הונאדילוט , ביבא Tel Avivשת לת 

העד59698. רודל  לאירואדירש  "דרנב , "דשח מח

ונשדקמ59699. "טםיטוקילדירש  םילשוריכשת

םיכרכ59700.  4 שא -  השמידירש  ןב  בקעי  לאיחי  "אגרבנייוו , םילשוריכשת

םיכרכ59701.  2 "ת > - וש  > שא השמידירש  ןב  בקעי  לאיחי  "בגרבנייוו , םילשוריעשת

םיכרכ59702.  3 ילבב -  בקעיידירש  ןב  ןמלז  םייח  יקסבורטימיד ,
( ךרוע  ) יולה "טףסוי  לשת

ימלשוריה59703. קרויידירש  וינ  .ט  " סרת .ימלשורי  "טדומלת  קרוי New Yorkסרת וינ 

םירצמ59704. תזינגמ  הבר  ארקיו  יכדרמידירש  "כתוילגרמ  םילשורישת

הדואי59705. ףסויידירש  ןב  הדוהי  "איזנכשא , יקינולש Salonikaצקת

ב59706. ימלשורי -  ימלשוריידירש  "חידירש  םילשורילשת

םיכרכ59707.  2 הדוהיםידירש -  ןב  ףסוי  "חץימח , םילשוריצרת

םיכרכ59708.  26 הפוריאםידירש -  ינבר  "בןואטב  "דמשת מח

לע59709. ינפח  ןב  לאומש  לש ר ' ושוריפמ  די  יבתכב  םידירש 
ןרהאהרותה "בםיובנירג , כשת

םיחספ59710. ימלשורימ  םישדח  .שםידירש  .ד  "ירגניול , שת

הזינגהמ59711. ףסויםידירש  ןב  יבצ  ריאמ  "בסייוו , טספדוב Budapestפרת

םיווק59712. תידוהיה  תיברעב  םינואגה  תורפסמ  םידירש 
' םינברל הכרדה  ירפס   ' תגוס לש  הרקחמלו  והיעשיהתומדל  ירנ  "טלאירא , םילשוריעשת

םיכרכ59713.  2 תינעת -  לע  "א  רה שוריפמ  אריפשמםידירש  םלושמ  ןב  "וםיקילא  םילשוריסשת

ארתב59714. אבב  תכסמל  "ד  בארה שוריפמ  )םידירש  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "הםהרבא  תובשסשת ןולא 

תבש59715. םינושארה -  ישורפמ  ףסויםידירש  לארשי  ןב  םהרבא  ןמרביל ,
"חאנהכ משת

יסוי59716. ןב  יסוי  חסונב  תותעיקת  לש  םיפסונ  םידירש 
( סיפדת תימלוש( "ברוצילא , םילשורינשת

םישקשק59717. לריטשהןוירש  גד  ,1799סומלופ  גארפ

"ץ59718. רא יטפושו  והיתתמםירש  "וםירש , םילשוריעשת

הילטיאב59719. דומלתה  ףסויתפירש  םייח  ןב  םהרבא  "דירעי  ביבא Tel Avivישת לת 

דודםיפערש59720. ןב  ביל  הירא  ןרהא  "זןאמסורג , ביבא Tel Avivצרת לת 

םייח59721. ץע  ירפ  הנילודמףרש  ןד  ןב  השמ  "וםהוש , ץיבונר Chernovtsyכרת צ'

.59722< סדרפה יחבש   > םייח ץע  ירפ  הנילודמףרש  ןד  ןב  השמ  "חםהוש , םילשורינשת

םיכרכ59723.  2 שדוק -  ףסוייפרש  בקעי  "חרניוו , קרבסשת ינב 

ןורכז59724. רפס  ץפרש  תלהק  ספעש - >  > הליהקץפרש "ךרפס  ביבאשת לת 

הליהקה59725. תונברב  תויגוס  תודבע -  איהש  השמהררש  "בלהטנוול , םילשוריעשת

ףסוי59726. דודשרש  ןב  השמ  ףסוי  םדרטשמאת"ציולסרב ,
Amsterdam



ישי59727. ןועמששרש  ףסוי  ןב  קחצי  לארשי  ןיוול ,
"חיולה הנליו Vilnaפרת

ישי59728. יולהשרש  השמ , ןב  המלש  "זץבקלא , ןילבול Lublinנש

ישי59729. אטשוקשרש  .א  " כש .ך  " "אנת אטשוק Istanbulכש

.59730< השדח הרודהמ   > ישי יולהשרש  השמ , ןב  המלש  "בץבקלא , םילשורינשת

ישי59731. איסוזשרש  לאומש  "טךאלב , םילשוריעשת

םיכרכ59732.  2 עשי -  שריהשרש  יבצ  ןב  קציא  "גקחצי  בוקלידס Sudilkovצקת

תיעיבש59733. ןליא -  ביבחישרש  ןב  ןליא  "עןאינפ , םילשורישת

ןליאה59734. זרגישרש  ןרהא  ברה  "אדובכל  ביבא Tel Avivסשת לת 

םיכרכ59735.  4 "ם -  יה ןרהאישרש  ןב  קחצי  לאפר  "הוייאמ , םילשוריעשת

םיכרכ59736.  3 השדח > - הרודהמ   > "ם יה ןרהאישרש  ןב  קחצי  לאפר  "הוייאמ , םילשוריעשת

םיכרכ59737.  6 םיה -  השמישרש  ןב  בקעי  "טללה , םילשורימשת

םיה59738. השמישרש  ןב  בקעי  "בןופלכ , םחוריפשת

תוצמה59739. םהרבאישרש  ןב  ףסוי  "טונינשומלא , םילשוריסרת

תוצמה59740. יחישרש  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "פ( םילשורישת

םי59741. רזעלאישרש  ןב  השמ  לאימחרי  גינק ,
"חיכדרמ םילשוריסשת

שדקה59742. ןושל  ןבישרש  רזעלא  סנייר  ךרוע :  ) גרבנייטש
( "חלארשי השרו Warsawנרת

רסאש59743. הפהו  וגימ  לאויישרש  "דרעצלעז , עשת

םיכרכ59744.  5 זנכשא -  גהנמ  המלשישרש  ןימינב  "הרגרובמה , קרבנשת ינב 

.59745( תילגנאב  ) זנכשא גהנמ  המלשישרש  ןימינב  "הרגרובמה , קרבעשת ינב 

ץלוהקיפ59746. תחפשמ  והיעשיישרש  ןב  הימחנ  לאומש  "ויקסנילג , יכאלמסשת תירק 

רדיינש59747. תחפשמ  והיעשיישרש  ןב  הימחנ  לאומש  "ויקסנילג , יכאלמסשת תירק 

ךוניחה59748. סדרפב  שדק -  ןרהאישרש  ןב  דקש  "בהנדהוב , דעלאפשת

ןאמגילזםישרש59749. ןב  המלש  "בםייהנפאפ , ואלסרב Breslauסקת

תודהיה59750. תרכהל  תורוקמהםישרש -  "דלא  קרבשח ינב 

םיכרכ59751.  5 ירמושםישרש -  םידרפסה  תודחאתה  ןואטב 
"חהרות משת

הכלהב59752. לאקזחיםישרש  "דרפוס , "דשח מח

ןורבחב59753. ןושרגםישרש  יבידנ ,

תדלומב59754. הדוהיםישרש  ןב  בקעי  "אירוא , ,ישת םילשורי

תודעומב59755. ריאמםישרש  ןב  לארשי  םהרבא  "אךיליורפ , םילשוריסשת

תוכרב59756. תכסמב  ריאמםישרש  ןב  לארשי  םהרבא  "גךיליורפ , םילשוריסשת

תוחמשב59757. ריאמםישרש  ןב  לארשי  םהרבא  "מךיליורפ , םילשורישת

היסנות59758. תודהיב  תרוסמו  חילצמםישרש  ןב  ריאמ  "וזוזאמ , דולמשת

םיכרכ59759.  6 ןושרגתרשרש -  "זףונ , קרבכשת ינב 

םיכרכ59760.  6 תורעוסה -  תופוקתב  תורודה  םחנמתרשרש  "אשורפ , םילשוריסשת

בהז59761. רזעילאתרשרש  ןב  המלש  הירא , - "ירוג ביבא Tel Avivשת לת 



תלבג59762. דודתשרש  ןב  המלש  הריוילוא , "היד  םדרטסמאכת

ריאמיתרש59763. ןב  קחצי  לאומש  םיובנייוו ,
"זיולה לואירטנומסשת

ןיכרבמ59764. דציכ  תונידמב -  םהרבאיתרש  "טץפח , םילשוריסשת

יכונא59765. סחנפשש  ןב  ןועמש  "דרביירש , קרבשח ינב 

יכנא59766. יכנאשש  "דשש  "דנשת שח

בוטו59767. ךר  יכנא -  המלששש  ןב  ןועמש  "זץיצקיבא , הכנלבזכ Casablancaצרת

יכנא59768. יסאסשש  "טןהכה , "דסשת מח

יכנא59769. םייחשש  "זשטיוד , קרבעשת ינב 

ןיבוריע59770. תבש , יכנא -  סחנפשש  ןב  ןועמש  "דרביירש , קרבמח ינב 

יכנא59771. םימחרשש  ןב  ישי  "טןורבל , "דעשת מח

ב59772. יכנא -  השמשש  ןב  המלש  - המאמש , "ד לרת
"ח ,לרת ונרוויל

םיכרכ59773.  2 יכנא -  דודשש  ןב  המלש  "גיאבג , םיקפואסשת

ךתרמא59774. לע  יכנא  ביגששש  "גתימע , "דעשת מח

ןיקיזנ59775. העושיה > ןייעמ   > תכרעמה הדוהישש  ןב  ןועמש  "וטאטשנטכיל , הבלסיטרב Bratislavaרת

םישדק59776. םדא > תמכח   > תכרעמה הדוהישש  ןב  ןועמש  "בטאטשנטכיל , הבלסיטרב Bratislavaירת

תורהט59777. תעדל > בל   > תכרעמה הדוהישש  ןב  ןועמש  "דטאטשנטכיל , הבלסיטרב Bratislavaירת

תכרעמה59778. הדוהישש  ןב  ןועמש  - טאטשנטכיל , ת"ר
"ד הבלסיטרב Bratislavaירת

תוריכז59779. בילשש  הדוהי  ןב  קחצי  "הץגוב ,' קרבסשת ינב 

םיפנכ59780. םהרבאשש  ןב  "פןבואר  הלופעשת

בהז59781. תואמ  המלששש  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

תוידימת59782. תוצמ  לארשישש  ןב  יבצ  ךורב  םיובנירג ,
"ויכדרמ םילשוריעשת

רזשמ59783. באזשש  השמ  "עקנרג , דווקילשת

םיכרכ59784.  2 רזשמ -  לארשישש  ןב  ןמלז  רואינש  "אחוור , לאיזועעשת תיב 

הוצמ59785. רב  ךתרמא -  לע  תימעשש  "גביגש , שמשעשת תיב 

םיכרכ59786.  6 ךתרמא -  לע  ביגששש  "גתימע , "דעשת מח

תוריפסה59787. לע  תוחיש  לאוישש  "דדנברה , תיליעעשת רתיב 

הגורע59788. ינוערז  דגהשש  ףסוי  ןב  ןמלז  המלש  ךירמא ,
לפמוג "עיכדרמ  ץו Vacרת

הילטיאב59789. םישדח  שריההשש  יבצ  ןב  םהרבא  "הרנילרב , םילשורישת

םירמאמ59790. בקעיהשש  ראב  תבישיב  ורמאנש  "טםירמאמ  בקעיישת ראב 

.59791< טסקט  > הנשמ ירדס  הנשמהשש  ירדס  "זהשש  םילשוריסשת

יססור 138>59792. הד  המראפ  "י  תכ  > הנשמ ירדס  דיהשש  בתכ  די.הנשמ  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ59793.  16 המלש > - תרטע   > הנשמ ירדס  המלשהשש  תרטע  "טתוינשמ  םילשוריעשת

.597946 ןמית -  תרוסמ  םידקונמ ע"פ  הנשמ  ירדס  השש 
םדאםיכרכ ןונ , - "גןב קרבעשת ינב 

םיכרכ59795.  2 המלש > - קשח   > אתפסות ירדס  )השש  ףייוזמה ימלשורי  רביחש   ) - רדנלדירפ "ט מרת
"נ הבלסיטרב Bratislavaרת

םיחתפנ59796. םירפס  הלבקהשש  ירפס  "דהשש  םילשוריעשת



ונרוד59797. ןבל  םיקרפ  והילאהשש  בוט , "חיכ  םילשורילשת

רקיו59798. הפילכןושש  ןב  קותעמ  "בבאטח , סינותפרת

רקיו59799. קחציןושש  בקעי  ןב  ןושרג  םולש  "הרעגנוא , סשת

ג59800. בד -  םייח  ירבד  החמשו -  יבצןושש  ילתפנ  ןב  בד  םייח  "טגרבסיוו , משת

ףלא59801. לאומשםישש  השמ  "אליש , ,נרת גרובסערפ

תוכלמ59802. המה  המלשםישש  ןב  םיסנ  "דןייד , קרבסשת ינב 

םילשוריב59803. הנש  שלשו  והיתתמםישש  והילא  ןב  ןרהא  "דתויח , םילשוריישת

לארשי59804. תדוגאל  הנש  תימלועהםישש  לארשי  "בתדוגא  םילשורילשת

םייח59805. תונש  יבצםישש  ריאמ  ןב  רסיא  לארשי  "גץיבוצאק , ,פרת ןילרב - םילשורי

הרותב59806. םילמע  השמויהתש  "טןדיבא , םילשוריסשת

םשה59807. תיבב  גילזםילותש  עשוהי  ןב  לכימ  לאיחי  "דןיקסילפ , םילשוריעשת

תויחא59808. ןרהאיתש  למל  רשא  ןב  ריאמ  "דןמהל , ביבא Tel Avivשח לת 

תרתכה59809. תלג  ןרהאיתש  ןב  רב  רכששי  ןרהא  "דסלרפ , גרפ Pragueנקת

ןמש59810. םחל  םחלה -  ןמלזיתש  לאיתוקי  ןב  רשא  "נאירול , הנליו Vilnaרת

.59811< השדח הרודהמ   > ןמש םחל  םחלה  ןמלזיתש  לאיתוקי  ןב  רשא  "אאירול , םילשוריסשת

.59812< השדח הרודהמ   > םחלה בקעייתש  לארשי  ןב  השמ  "זזיגאח , םילשוריעשת

םחלה59813. תונברקהיתש  תרות  "בןוכמ  "דפשת מח

םיכרכ59814.  2 םחלה -  בקעייתש  לארשי  ןב  השמ  "גזיגאח , קבסדנו Wandsbeckצת

םיכרכ59815.  2 תוכרעמה -  רתלאיתש  ןב  ןויצ  ןב  ךורב  טרופאפר ,
ןהכה "בהחמש  ירוגליב Bilgorajערת

תודי59816. לבייפיתש  היקזחי  ןב  םהרבא  "וינוקזח , םדרטשמאפת
Amsterdam

תודי59817. לאפריתש  - ןאמאמ , "ח שת
"ט הבר Djerbaשת ג'

םיכרכ59818.  2 תודי -  הדוהייתש  ןב  םחנמ  ונאזנול , "חיד  היצנו Veniceעש

םע59819. תוליגמ  שולש  םילהתל -  םיביתנו  תוליגמ  יתש 
"י) תכ  ) "ג סר ריספתו  "ע  בי הידעסםוגרת  ןב  םולש  "ןלאילמג , םילשורישת

תוחחושמ59820. תורומ  תוכלמיתש  רתכ  "דןוגרא  "דשח מח

תוילגרמ59821. אשדתיתש  "ושרדמ  השרו Warsawלרת

תחא59822. הכירכב  םירפצ  בייליתש  קחצי  "גןייוודנרב , דודשאעשת

תוחיש59823. יולהיתש  השמ  ןב  בוד  ףסוי  קי , ' "דצייבולוס םילשורישח

ןורבחב59824. בושיה  תודלותל  תודועת  ףסוייתש  םייח  ןב  םהרבא  "טירעי  םילשורישת

םיכרכ59825.  2 הכלהב -  תורכשו  באזהיתש  םהרבא  "בץיבוקציא , היתבמשת תרכזמ 

םיתיז59826. לאוייליתש  "פהליש , םיסכרשת

.59827
ד ךנחלשל - > ביבס  ןנער -  תיז   > םלשה םיתז  יליתש 

דמש - אש
, השמ ןב  המלש -  ןב  דוד  יקרשמ ,

"סםהרבא ןוסנומשת הונ 

.5982810 ךנחלשל - > ביבס  ןנער -  תיז   > םלשה םיתז  יליתש 
םיכרכ

, השמ ןב  המלש -  ןב  דוד  יקרשמ ,
"דםהרבא הוקתסשת חתפ 

םירע59829. םהרבאםיתש  ןב  ךונח  "גרטכש , ,ישת ביבא לת 

םיתיז59830. לפוקילתש  בקעי  ןב  ןועמש  "דסיורק , ןודנולכשת

ךתרותב59831. עשוהיונליגרתש  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "גדלוג , קרבעשת ינב 



םיצרה59832. ףלוואת  באז  ןב  שריה  יבצ  "דרנזיולק , ואלסרב Breslauכרת

יזח59833. "דץבוקאת  עשת

עמש59834. לארשיאת  ןב  יבצ  ךורב  םיובנירג ,
"עיכדרמ םילשורישת

םיכרכ59835.  2 לכור > - תקבא  ' > "אגאת נשת .םילשורי  "א.הרות  םילשורינשת

םיכרכ59836.  2 הרותה - > תאזו  ' > )גאת ךרוע  ) ןרהא "דםרמע , סשת

םיכרכ59837.  2 ןמית > - רתכ  ' > לארשיגאת .ג  " עשת "ג.הרות  עשת

םיכרכ59838.  2 תובא > - תרות  ' > קרבגאת ינב  .ח  " נשת "ח.הרות  קרבנשת ינב 

םיכרכ59839.  2 לארשי -  רתכ  לאירזעגאת ' "טקודצ , םיאנומשחנשת

םיכרכ59840.  2 םולש -  רתכ  לאירזעגאת ' "בקודצ , םילשוריעשת

םיכרכ59841.  2 םיניעל -  םהרבאהואת  ןב  המלש  םיסנ  "ויזאגלא , יקינולש Salonikaטת

היבצ59842. ןויצימואת  - ןב ןב  יבצ  "גזלש , םילשורילרת

הוצמ59843. רבל  גהנמו  הכלה  החמשםימואת  הדיסח ,

דוד59844. טוקילתואת   ) םהרבא ןב  לאומש  בהובא ,
( "הורפסמ יקינולש Salonikaנרת

תודיסח59845. תודמ  םיקידצ -  בילתואת  הדוהי  ןב  לארשי  "חלבל , נקת

ירנ59846. ןרהאריאת  ןב  ןועמש  השמ  "טלובוס , ופי Jaffaישת

ירנ59847. קחציריאת  לאפר  םיסנ  "הונאירוצ , רימזיא Izmirלרת

הכונח59848. רנ  תקלדה  ירנ -  ידיסחריאת  "י  עש םירפס  תאצוהל  ןוכמ 
"פרדנסכלא קרבשת ינב 

תוכמ59849. ירנ -  השמריאת  והילא  ןב  םהרבא  "פיקסבוחנג , קרבשת ינב 

היבצ59850. יולהימאת  בוד  ןב  קחצי  םהרבא  "הגרבניילק , בוקרטויפ Piotrkowצרת

היבצ59851. ןהכהימאת  ןועמש  ןב  שריה  יבצ  "אךולב , גרבסגינקכרת
Koenigsberg

היבצ59852. הנויימאת  ןב  ךורב  "אןוזלטא , ,נרת אגאקיש

ףסויל59853. קחציורמאת  ןב  ףסוי  םייאנ , "הןב  דולעשת

הינאו59854. )הינאת  וילע  ) ביל יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "בןמ , "דעשת מח

הינאו59855. ילתפנהינאת  ןב  לאקזחי  "זדלפסורג , מרת

לארשי59856. אסיזךיראת  ןב  לארשי  "חןילפאט , דווקילסשת

"ד59857. בח ימי  ירבדב  קחציםיכיראת  ףסוי  "דיקצנימק , "דנשת בח רפכ 

ומעטתו59858. יבצומאבת  ריאי  "חינוליש , םילשוריעשת

םיכרכ59859.  2 לאימרכתואובת -  תבישי  ינרות  "וץבוק  לאימרכסשת

םיכרכ59860.  5 המדא -  לארשיתואובת  ןב  ןרהא  השמ  רטלא  יול ,
יבצ "חהיבוט  בוקרטויפ Piotrkowפרת

רוש59861. חוכב  רזעילאתואובת  קחצי  , "גבאקאי םילשוריסשת

ץראה59862. םחנמתואובת  ןב  ףסוהי  "סץראווש , םילשורירת

.59863< השדח הרודהמ   > ץראה םחנמתואובת  ןב  ףסוהי  "בץראווש , םילשוריפשת

םיכרכ59864.  7 הדשה -  םהרבאתואובת  ןב  םייח  רזעילא  - שטייד , "ב נרת
"ד בובל Lvovסרת

ןיכרע59865. םי -  הדוהיתואובת  השמ  "הןמסייו , קרבעשת ינב 

םידעומו59866. הרות  רוש -  ןמלזתואובת  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "סרוש , ןילקורבשת



ןיירוא59867.  > רוש רוכב  השדח , הלמש  רוש , תואובת 
< יאתילת

ןמלז םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  רוש ,
המלש דוד  ץישבייא , "ח - רימוטיז Zhitomirכרת

א59868. "ש -  מש המכחהתואובת  םי  "אןוכמ  םילשוריעשת

םיכרכ59869.  4 "ש -  מש ןומימתואובת  ןב  םולש  "טשאשמ , םילשורילשת

שמש59870. ףסויתואובת  בקעי  תודלות  םיכרבא  "הללוכ  שמשסשת תיב 

םיכרכ59871.  2 שמש -  ףסויתואובת  ןב  לאומש  לשימ  השמ  "טאריפש , ןדיק Kedainiaiפרת

הדשה59872. לארשיתאובת  ןב  ןמלז  רואינש  "טחוור , לאיזוענשת תיב 

.59873< השדח הרודהמ   > הדשה לארשיתאובת  ןב  ןמלז  רואינש  "זחוור , דעלאעשת

ףסוי59874. המלשתאובת  ףסוי  , "ויקסנפטס םילשורינשת

קחצי59875. המלשתאובת  ןב  קחצי  םייח  רלדנהצייו ,
"אהדוהי דעלאפשת

בקי59876. דודתאובת  לארשי  ןב  ףסוי  בקעי  "בסורג , ץלוקשימ Miskolcשת

בקי59877. םולשתאובת  ןב  םהרבא  "פשיעלב , ונרוויל Livornoקת

בקי59878. םהרבאתאובת  ןב  באז  יתבש  ןאמדירפ ,
"זוהילא ביבא Tel Avivטשת לת 

הלרע59879. תומורת , לארשי -  המלשתאובת  לארשי  "חרזיורק , תיליעסשת ןיעידומ 

םיכרכ59880.  4 רוש -  שריהתאובת  ילתפנ  ןב  ןמלז  םירפא  "הרוש , ןילבול Lublinעש

המלש59881. יאמשתאובת  ןב  הדוהי  המלש  רלדנהצייו ,
"אלאומש דעלאעשת

שמש59882. יבצתאובת  עזגמ  ןרהא  ןב  "זריאמ  ןילרב Berlinמקת

- הנובתהנובת59883. "א כרת
"ב הדפילק Klaipedaכרת

םיכרכ59884.  2 ןבהנובת -  קיזייא  קחצי  בוקי , ' צשליסארק
רב "ובוד  הבטלופ Poltavaפרת

םיכרכ59885.  19 ךרועהנובת -  לסיז  לארשי  "אץרובד , םילשורישת

םיכרכ59886.  2 ינרותתונובת -  "דףסאמ  דעלאשח

םיכרכ59887.  5 ינרותתונובת -  "זץבוק  "דעשת מח

םיכרכ59888.  2 ירא -  "טץבוקתונובת  םילשורינשת

םיכרכ59889.  2 םייח -  בקעיתונובת  ןב  םייח  "בבל , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ59890.  4 ויפכ -  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "טרביירש , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ59891.  3 דעומ -  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "זרביירש , תיליעעשת רתיב 

ותבשב59892. תבש  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "חרביירש , תיליעעשת רתיב 

ותבשב ב59893. תבש  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "טרביירש , תיליעעשת רתיב 

ותבשב ג59894. תבש  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "פרביירש , תיליעשת רתיב 

ותבשב ד59895. תבש  יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "ארביירש , תיליעפשת רתיב 

החמש59896. יבצתונובת  ןב  באז  רשא  "דרביירש , תיליעשח רתיב 

םישנמ59897. .יךרובת  "חרנדייז , םילשוריעשת

קדצב59898. ךונחלבת  הזרא , "טןב  םילשורינשת

תולהא59899. רזעילאתינבת  השמ  "גןזופ , ןודנולסשת

ףסוי59900. תוא  רודגיבאתינבת  ןב  "בףסוי  רדואדיקת טרופקנרפ 
Frank



שדקמה59901. תיב  ןינב  לאימחריתינבת  ןב  המלש  דוד  "וץישבייא , םילשוריכשת

םיכרכ59902.  2 תיבה -  'תינבת  ץשומאזמ ריאמ  ןב  "חיכדרמ  ירת

םיכרכ59903.  3 לכיה -  ןבתינבת  הירא  הדוהי  בקעי  ולפמיט , - ןואיל
םדרטסמאת"יםהרבא

ןכשמה59904. היראתינבת  ןב  ףלוו  באז  ןימינב  "טףוזור , קרוי New Yorkצרת וינ 

תומלועה59905. לארשיתינבת  "וסולירמ , עשת

לשבמ59906. ןחלשה -  ףסויתינבת  םייח  ןב  הירא  םחנמ  "טרגניזלש , השמנשת חמשי  תירק 

םירוכיב59907. "ס  מע הליהתו  הדות  הלח -  "ס  מע הלח  דוודתינבת  השמ  ןב  והיתתמ  "זראטס , םילשוריעשת

םילכ59908. רזעילאתינבת  השמ  "גןזופ , ןודנולסשת

הלהת59909. יתפש  ןבוארהנעבת  "זומאמ , לאעשת תיב 

חנ59910. ימלועהתבת  רהוזה  "עלעפמ  שמששת תיב 

חנ59911. קיזייאתבת  קחצי  לאומש  ןב  חנ  ביל  "ע,סאב , רת ], אנליוו

םיכרכ59912.  4 חנ -  יבצתבת  המלש  ןב  חנ  "אןילפאק , שת

המל59913. יל  בקעידיגת  "דיחמק , "דשח מח

םיכרכ59914.  4 "טץבוקםיגת -  קרבכשת ינב 

הברע59915. והירמשלגת  ןב  ןתנ  והיעשי  "הרצלמ , םילשורינשת

דעומ59916. לש  ולוחב  ריאמתחלגת  "הוהינב , םילשורינשת

תיכיד59917. תומצע  קחציהנלגת  ףסוי  "דכ"ץ , "דשח מח

שפנה59918. הנוריוומילומגת  לאומש  ןב  "דללה  קיל Lyckלרת

םדוק59919. ןהכהרידת  עשוהי  ןב  והילא  קחצי  "גרלדא , םיקפואעשת

תירילק59920. קפס  הדיח  תתשודק  הממורא -  הרדאא  תימלושסיפדת  "הרוצילא , םילשורימשת

ןעטראגמיוב59921. לרעב  תודלות  רפסמ  תודלותסיפדת  רפסמ  "בסיפדת  רטס Manchesterסשת ' צנמ

םייח59922. ךלמ  ינפ  רואב  רפס  ךותמ  דודסיפדת  "האדרב , הירבטעשת

הכלהב59923. רטאה  רפס  ךותמ  םהרבאסיפדת  "חתלצבח , קרבנשת ינב 

עובשה59924. תשרפ  תארוהל  השמךירדת  "דןדיבא , הפיחמשת

"א59925. נשת םלשה -  תורשכל  לארשיךירדת  תדוגא  "צ  "אדב םילשורינשת

המדא59926. לאומשןשדת  ןב  קחצי  ןאנד , - ןבא "ל - ) ומ
והילא ץרפ , "ח( םילשורינשת

םיכרכ59927.  63 ישעמ -  היוצר  םשהיהת  "דםוליעב  םילשוריעשת

ףסוי59928. שארל  ןתנןייהת  קחצי  ןב  יבצ  םייח  "חןרוהנייא , קרבעשת ינב 

םהרבאל59929. םהרבאהליהת  ןב  דוד  "פהקדצ , הוקתשת חתפ 

לואשל59930. המלשהליהת  ןב  לואש  "זןינקאו , םילשורימשת

םשה59931. םהרבאתוליהת  "דךבנזייא , שמששח תיב 

ףסוי59932. ףסויתוליהת  ףסוי , "ברומ  םילשוריסשת

קחצי59933. ףסוי  )תוליהת  ךרוע  ) באז "בןמרטיר , "דעשת בח רפכ 

לארשי59934. לכימתוליהת  ןב  השמ  בקעי  "גןיקרוש , םילשוריסשת

.59935< תובבלה תדמח   > הדוהיםיליהת יבצ  ןב  בוד  השמ  "זרנלוו , םילשורינשת

.59936< הרובד רשתו   > "דגרבנירגםיליהת תיליעשח ןיעידומ 

.59937< ןרהא תולהת   > ןהכהםיליהת השנמ  קחצי  ןב  ןרהא  דלפנזור ,
ןילרק יקידצ  ןילרק - ) קסניפמ  "א( םילשוריעשת



.59938< לאל תוליהת   > לאירבגםיליהת ןב  הדוהי  םימחר  "פףיפכ , םילשורישת

.59939< םירמת תופכ   > ןימינבםיליהת ןב  רייגצ  "חשושע , עבששת ראב 

.59940< ךלמילא םעונ  טוקלי   > רזעילאםיליהת ןב  ךלמילא  םולבסייוו ,
"טןאמפיל משת

.59941< םימ יגלפ   > םירפאםיליהת ןב  יתיא  "בןיקיאמא , עבשפשת ראב 

םיכרכ59942.  3 למרכה > - רדה   > לאימחריםיליהת "דיקצודר , "דשח מח

.59943< רחשה תלייא  ןתיאל , ליכשמ   > םולש בהוא  ןתיאםיליהת  "ויעדי , "דעשת מח

.59944< דג ביחרמ  ךורב   > חילצמ שיא  ינמחםיליהת  ןב  דג  "הןהכ , קרבעשת ינב 

ןרהא59945. םהרבאתליהת  ןב  ןרהא  "עלאינד , דודשאשת

ןרהא59946. ריפואתליהת  ןב  עשוהי  ןרהא  "טןהכ , "דעשת מח

קחצי59947. קחציתליהת  "טקיפוט , םילשוריעשת

"ס59948. שה לע  קחצי  קחציתליהת  הדוהי  "דרלדא , קרבשח ינב 

םידעומו59949. הרותה  לע  קחצי  קחציתליהת  הדוהי  "ארלדא , "דפשת מח

סחנפ59950. לאפרתליהת  ןב  סחנפ  "עיחיבז , םילשורישת

המלש59951. המלשתליהת  "הדאמרובא , "דעשת מח

רפש59952. רפשתליהת  יולה  אפיל  רזעילא  "טרכזל  םילשורימשת

ורפסי59953. עשילאיתליהת  "זיקצילשיו , םילשורינשת

תראפתו59954. ןימינבהלהת  ןב  יבצ  יכדרמ  "היבנאמ , הנליו Vilnaכרת

תראפתו59955. .עשוהיהלהת  ןב  ארזע  לאקזחי  "דיולה , םילשוריערת

הליפתו59956. ןועמשהלהת  "חגבס , םילשורימשת

דודל59957. השמהלהת  יכדרמ  "לןושש , ביבאשת לת 

דודל59958. בילהלהת  הדוהי  ןב  דוד  "סןאמפיוק , ואלסרב Breslauרת

דודל59959. לאיחיהלהת  ןב  דוד  הדוהי  "בגרבנטור , לרת

דודל59960. ןואילהלהת  ריסמ  הדוהי  ןב  "זדוד  אטשוק Istanbulלש

דודל59961. דודהלהת  "דץישפיל , נשת

דודל59962. לבבהלהת  ימכחמ  "טםכח  םילשוריסשת

.59963< השדח הרודהמ   > דודל ןרהאהלהת  ןב  דוד  ןיסח , "טןב  דולנשת

דודל59964. המלשהלהת  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

דכש59965. - גיש תורעהו - > םינויצ   > דודל יבצהלהת  לארשי  ןב  דוד  "בגרבנטרוא , ןפרווטנאפשת

םיכרכ59966.  3 דודל -  יבצהלהת  לארשי  ןב  דוד  "טגרבנטרוא , םילשורישת

םיכרכ59967.  5 דודל -  בילהלהת  יכדרמ  ןב  קחצי  דוד  "דןמ , םידיסחסשת רפכ 

םיכרכ59968.  3 דודל -  ךורבהלהת  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"גסחניפ ןילקורבסשת

םיכרכ59969.  2 דודל -  בקעיהלהת  ןב  דוד  - ודאמא , "ה צקת
"ד יקינולש Salonikaרת

םיכרכ59970.  2 דודל -  ןרהאהלהת  ןב  דוד  ןיסח , "זןב  ,סקת םדרטשמא

םיכרכ59971.  2 השדח > - הרודהמ   > דודל יבצהלהת  לארשי  ןב  דוד  "גגרבנטרוא , םילשורינשת

.59972[ הסיוס  ] דודל ןורכזהלהת  "ברפס  םילשורינשת

ןבל59973. הדשו  דודל  השמהלהת  יכדרמ  "לןושש , ביבאשת לת 

דיודל59974. קחציהלהת  םייח  ןב  יח  םהרבא  "זהיפאסומ , ונרוויל Livornoכרת



םיכרכ59975.  3 הנויל -  הרותההלהת  ראב  "דןוכמ  דווקילעשת

בקעיל59976. לאונמעהלהת  יצרא , "טןב  םימודאעשת הלעמ 

ירשת59977. לולא  שדוק -  תוגהנהו  תודבוע  ךיאריל -  יתביתנלהלהת  רוא  "הןוכמ  קרבעשת ינב 

קלח59978. רדיינשנייטשל - > לבויה  רפס   > השמל הלהת 
בקעיירבעה ןב  השמ  "ורדיינשנייטש , גיצפיל Leipzigנרת

השמל59979. לקויהלהת  בקעי  לארשי  "בםיובלטייט , לשת

קלח59980. רדיינשנייטשל - > לבויה  רפס   > השמל הלהת 
לבוייזעולה "ורפס  גיצפיילנרת

םיכרכ59981.  2 השמל -  השמהלהת  םילשוריאריפש ,

תודגאה59982. ןתנתוכולהת  ןב  הירכז  ףסוי  - ןרטש , "ט נרת
"ב השרו Warsawסרת

םימה59983. קחציתוכולהת  ןב  הירא  יבצ  יקסבורדנסכלא ,
ןהכה "גקיזיא  השרו Warsawכרת

םהרבא59984. ףסויתולהת  ןרהא  ןב  םהרבא  דקרוכט , "" םילשוריצרת

םיכרכ59985.  2 ןהכהתולהת ה - ' המלש  םהרבא  ןב  "טוהילא  יקינולש Salonikaצקת

םילהת59986. לע  םייח  הקנלרטסואמתולהת  יבצ  ןב  בוד  "בםייח  השרו Warsawסרת

.59987< םילהת רואיב   > בקעי םחנמתולהת  ןב  לבייפ  אגרש  רוא  בקעי 
"דםוחנ גרובמה Hamburgמקת

לארשי59988. יתבשתולהת  ןב  לארשי  "טןייטשפוה , נרת

לארשי59989. המלשתולהת  םהרבא  ןב  "בקחצי  םילשוריעשת

תבש59990. לארשי -  לארשיתולהת  "גירוגאז , "דעשת מח

לארשי59991. השמתולהת  "ווסיס , סאפצרת

םיניינע59992. יפל  םילהת  יקרפ  לארשי -  קחציתולהת  לארשי  "גהדיסח , םילשורינשת

םיכרכ59993.  2 לארשי -  יולהתולהת  םהרבא  ןב  לארשי  "דיסחנפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ59994.  3 םילהת -  לע  לארשי  ןרהאתולהת  הדוהי  ןב  המלש  "זרגולק , םילשורינשת

תררחושמה59995. יברעמה  לתוכ  םרמואל ע"י  יברעמהתולהת  לתוכ  "ז.תולהת  םילשוריכשת

ףסויל59996. ףסויתולהת  ףסוי , "ברומ  םילשוריסשת

השמל59997. השמתולהת  "זרפוס , םילשורילשת

וקורמבש59998. וניתוברל  שיעיתולהת  ןב  ןועמש  "טונונאו , םילשוריעשת

תבש59999. "ט)תולהת  שעב  ) רזעילא ןב  "אלארשי  םודר Radomערת

הלואגהו60000. הרומתה  השמיכילהת  ןב  ןמלז  המלש  "טיאגרש , םילשוריישת

הפ60001. לעבש  הרותה  תושבגתהב  םירפאםיכילהת  "טיקחצי , סשת

.60002< הדות ןברק   > ריאמםילהת והיעשי  ןב  והילדג  "הןוטסרבליס , קרוי New Yorkצרת וינ 

.60003< יתיב ןב   > קיזייאםילהת קחצי  ןב  יבצ  רזעילא  ןירפס ,
לאיחי "זהדוהי  ראוגנוא Uzhgorodפרת

.60004< ףסוהיב תודע   > היתתמםילהת ןב  ףסוי  'י , "וגרג םילשוריפרת

.60005< םימ ראבו  םשבה  תוגורע   > ריאמםילהת ןב  היעמש  "כלאטנזור , גרבסגינקרת
Koenigsberg

.60006< ונרופס  > בקעיםילהת ןב  הידבוע  "בונרופס , השרו Warsawכרת

"ג>60007. סר  > ןואגםילהת ףסוי  ןב  "והידעס  םילשוריכשת

.60008'< תלהת ה  > םדרטשמאמםילהת רב  רכששי  ןב  "בםייח  םדרטשמאירת
Amsterdam



.60009< רזעילא טוקלי   > יכדרמםילהת ןב  רזעילא  ןאמסוז  רפוס ,
לשיפ "טםירפא  םילשורילשת

.60010< םייח תפסות   > ןהכהםילהת היעשי  םייח  "סגרבסרבלאה , ןילבול Lublinרת

.60011< םייח תלהת   > שובילםילהת הירא  ןב  םייח  "גםאטשרבלאה , קרבנשת ינב 

.60012< תופי םינפ  תורוא , יטוקיל   > "דםילהת בוקרטויפפרת  Piotrkow

.60013< ןויצ תדוצמ  דוד , תדוצמ   > דודםילהת ןב  לאיחי  "הרלושטלא , הטיולס Slavutaצקת

.60014< ןויצ תדוצמ  רהוז , ירואב   > "ג.םילהתםילהת תפצ Safedצקת

.60015< תולהת ףסוי   > לאפרםילהת ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "טקחצי  הניוירת  Vienna

.60016< םשל עטמ   > לאומשםילהת ןב  והילא  קחצי  "זאדנאל , םילשוריפרת

.60017< הדוהי יקתממ  הוצמהו , הידוה  ילגד   > םייחםילהת ןב  הדוהי  "טאדנאל , בוקרטויפ Piotrkowנרת

.60018< קדצ טפשמ  "ה , לש  > ןישלאזמםילהת ןושרג  ןב  "טהשמ  הנליופרת  Vilna

.60019< םיזורחב םילהת   > לארשיםילהת ןב  ןמחנ  "גרלה , קרוי New Yorkפרת וינ 

.60020< לארשי תולהת   > לדנמםילהת םחנמ  לארשי  ןב  השמ  "ורטנרלג , השרופרת  Warsaw

.60021< זפ תרטע   > לאפרםילהת ןב  סחנפ  "ויחיבז , םילשוריסשת

.60022< םייחה רוא   > השמםילהת ןב  םייח  רטע , "דןבא  םילשורימשת

.60023< תורוהט תורמא   > יולהםילהת בקעי  ןב  רזעילא  "סץיוורוה , טגיס Sighetרת

.60024< הדוהי תחנמ   > באזםילהת הדוהי  "דץיבוביל , קרבסשת ינב 

"ל>60025. זח ישרדמ  רחבמ   > םולשםילהת ןב  לאינד  "הקודצ , "דסשת מח

.60026< תויח קחצי  יבר  ע"פ   > בקעיםילהת ןב  קחצי  "זתויח , םילשורישת

.60027< םישוריפ ינש  םע   > לארשיםילהת ןב  השמ  ודאקרימ , "זיד  םדרטשמאעת
Amsterdam

.60028< םעה ירבד   > רכששיםילהת ןב  ריאמ  אביקע  םייהנרוט ,
ןהכה "גבוד  ןילבול Lublinפרת

.60029< הי תרמז   > ףסויםילהת ןב  ליוונז  לאומש  "גגרבנרטש , רימוטיזלרת

.60030< ןימינב תלחנ   > ןנחלאםילהת ןב  ריאמ  ןימינב  "גדיגמ , סיאול St. Louisצרת .טס 

.60031< ךישלא רקיע   > םייחםילהת ןב  השמ  "וךישלא , ןילבול Lublinמרת

.60032< תמא תפש  בוט , תעדה  ץע   > ,םילהת לאטיוו ביל -  הירא  הדוהי  רטלא ,
"וםייח בוקרטויפפרת  Piotrkow

.60033< םילשורי ןויצ ,  > םהרבאםילהת ןב  לכימ  לאיחי  "גגאלשדלוג , השרו Warsawמרת

ףיוזמ60034. "ם - > בשר  > ולםילהת סחוימ  "ם .) בשר  ) ריאמ ןב  "ולאומש  עקת

"א>60035. שרהמ יפ ' םיענ , לבח  ךלמ , תעורת   > דודםילהת ןב  םייח  "גרנייטוק  ןפוא Ofenכרת

.60036< דודל הלהת   > רשאםילהת ןב  דוד  םהרבא  "בןאמראוו , בובל Lvovלרת

.60037< היטע המלש   > בוטםילהת - םש ןב  המלש  היצנו Veniceש"טהיטע ,

.60038< תולולח םייוניכה  תויתוא  םע   > גרובמהםילהת .ו  " מש .ך  " "ונת גרובמה Hamburgמש

.60039< הלהת הואנ   > אפורהםילהת ףסוי  ןב  "הבקעי  םילשורירת

.60040< הבוט הסנרפ  ירעש   > באזםילהת בקעי  ןב  יכדרמ  "טןייטשטור , טגיס Sighetמרת

.60041< קדצ טפשמ   > ןישלאזמםילהת ןושרג  ןב  "גהשמ  הניוכרת  Vienna

.60042< עשוהי תרטע   > קחציםילהת לארשי  ןב  עשוהי  יקסבורבמאז ,
"זיולה השרו Warsawסרת

.60043< םהרבא בל   > אגרשםילהת לאקזחי  ןב  םהרבא  "דדלפנייוו , משת



"ץ>60044. ירהמ תולהת   > לארשיםילהת ןב  יבצ  ףסוי  "גיקסנישוד , םילשורילשת

.60045< םימכח שרדמ   > קצולפמםילהת הדוהי  ןב  "טסחנפ  קסנימסקת

.60046< תורימז םיענ   > בקעיםילהת ןב  יכדרמ  "בידאבע , םילשוריכשת

.60047< םולשו םייח  תולפת   > שריהםילהת יבצ  ןב  רזעלא  םייח  "דאריפש , קרבלשת ינב 

.60048< םיכלמ תורצוא  תקייודמ -  תרוסמ   > השמםילהת לאימע , בקעי -  ןב  ףסוי  יריבוצ ,
איחי "זןב  נשת

.60049< ךלמל הלהת   > ארוגידאסםילהת ןי  ' "אזור ביבאסשת לת 

בקעי60050. תראפת  דועסמםילהת -  ןב  בקעי  "אאריצחיבא , הנבינשת

.60051< עשוהי רבדי  זא  ע"פ   > "לםילהת גס עשוהי  "נשטייד , םילשורישת

"ל>60052. ארהמ ינינפ   > השמםילהת ןב  ביל  הירא  "אץניצ , דודשאעשת

.60053< ילולהד ארגא   > בונידמםילהת חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ז- משת

.60054< הירא לוק   > ןבםילהת ביל  הירא  הדוהי  םהרבא  ץראווש ,
"חסחניפ ז סשת

.60055< לאוי תולהת   > בוטםילהת םוי  היננח  ןב  לאוי  םיובלטייט ,
"דאפיל לשת

.60056< דוד תולהת   > והיתתמםילהת ןב  דוד  קרבלפא , ינב 

.60057< דודל םתכמ   > םייחםילהת דוד  "גשולש , הינתנסשת

.60058< ינע תחנמ   > יכדרמםילהת "עיאלוזא , קרבשת ינב 

.60059< ןוצרו םעונ   > יבצםילהת ןתנ  "דגינק , שח

.60060< השמ ירבד   > השמםילהת "וגרבסדנל , עשת

.60061< םישלש ינב   > ינאסאקםילהת "וירומדא  לשת

.60062< הנמש רשאמ   > למעלםילהת רשא  "גץרווש , משת

רפוס60063. םתח  )םילהת -  טקלמ  ) יבצ קחצי  "דדלפנרעב , קרבשח ינב 

השמ60064. שרד  השמםילהת -  "טררטסוא , בובללרת

דוד60065. תולפת  דוד , יטוקיל  )םילהת -  שרפמ  ) ריאמ ףסוי  "גץבעי , אשראוערת בוקרטעיפ - 

.60066< בקעי ריבא   > דועסמםילהת ןב  בקעי  "דאריצחיבא , הירהנעשח

םיבשה60067. תליפת  והילאםילהת -  "אןויטיס , קרבעשת ינב 

.60068< יפ תובדנ   > המלשםילהת "הרנזור  םילשוריעשת

.60069< ףסוי ישחר  בקעי -  הדש   > הדוהיםילהת םייח  ןב  הירמש  בקעי  שטייד ,
"טיולה הינתנעשת

.60070< ליחיבא לאללהמ ,  > בקעיםילהת "אדאדח , ,ישת הבר ג'

.60071< השמ תכרב   > לאכימםילהת "דןהכה , "דעשת מח

.60072< םירמל ןויצ   > ןושרגםילהת לאיחי  "גגרבסורג , םילשוריעשת

.60073< דודל םינשוש   > סומכםילהת ןב  ןשוש  "בזוזאמ , נשת

.60074< שידייב זרוחמ  םוגרת   > ףסויםילהת גילעז  אנליורדיינש ,

.60075< יול תשודק  טוקלי   > בושטידרבמםילהת ריאמ  ןב  קחצי  "דיול  קרבשח ינב 

.60076< הבהא ימלש   > םולשבאםילהת "בןיקסב , םילשוריפשת

.60077< םימ יגלפ   > יתיאםילהת "בןיקיאמא , עבשפשת ראב 

םיכרכ60078.  2 השמל - > הלפת   > שריהםילהת יבצ  ןב  השמ  "זםיובלטייט , הבילוס Svalavaסרת

םיכרכ60079.  2 לאומש - > תולהת   > שריהםילהת יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "אקינלור , םילשוריפשת



םיכרכ60080.  2 רזעילא - > קשמד   > ץינםילהת ' זיומ לארשי  ןב  רזעילא  "ברגאה , קרב Bene Berakלשת ינב 

םיכרכ60081.  3 שריה - > "ר  שר  > לאפרםילהת ןב  ןושמש  "השריה , םילשורינשת

םיכרכ60082.  2 "ק - > דר  > "ק)םילהת דר  ) ףסוי ןב  דוד  "זיחמק , ילופאנמר

םיכרכ60083.  3 רואמל > - ןמש   > ןתנםילהת השמ  אריפש , - - אנהכ "א ערת
"ח בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ60084.  5 טעמ > - שדקמ   > ןתנםילהת והיעשי  ןב  ןרהא  - ןדלאוו , "נ רת
"ז השרו Warsawנרת

םיכרכ60085.  3 םירמא - > תפיסא   > היעשיםילהת "זץיבוכורוב , םילשוריסשת

םיכרכ60086.  7 ךורב > - דודל   > ןהכהםילהת דוד  ןב  יבצ  ךורב  "גץיבוקשומ , םילשורימשת

םיכרכ60087.  2 םהרבא - > ראב   > אנליוומםילהת והילא  ןב  "חםהרבא  םילשוריעשת

םיכרכ60088.  2 םייח - > ירעש   > לשיפםילהת םירפא  יכדרמ  ןב  םייח  "זרפוס , Bratislavaנרת הבלסיטרב

םיכרכ60089.  2 םידימלתל - > רואיב  םע   > לארשיםילהת "ואטשוק , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ60090.  2 המלש > - שדקמ   > בקעיםילהת ןב  םייח  המלש  - בולרפ , "ז צרת
"ו לארשילשת יירגוליב - 

םיכרכ60091.  5 םחנמ -  תולהת  קחצי ע"פ  ףסוי  להא  קחציםילהת  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת

ילשמ60092. בויא  בויאםילהת  "אםילהת  ילופאננר

תומש60093. יפוריצ ע"ב  םע  ינגל , יתאב  רינםילהת  "זןלוג , םילשוריעשת

םידרחה60094. שוריפ  ייחב , ךכרבא  ראובמה  ןבםילהת  םייח  בונורהא , רזעלא -  ירכזא ,
ןהכה "עםהרבא  דעלאשת

םולש60095. תולהת  שוריפ  םע  ראובמה  הדוהיםילהת  םולש  "אסורג , קרבסשת ינב 

.60096< םילהת תרטע   > ראופמה םייחםילהת  לאומש  "גטדימשדלוג , תיליעסשת ןיעידומ 

שרופמה60097. םהרבאםילהת  "בןיקסיד , קרבנשת ינב 

היח60098. שפנ  שרופמה -  ןבםילהת  והיעשי  רשא  ילתפנ  ץיבוקסומ ,
לכימ "דלאיחי  דודשאסשת

ךורעה60099. הדוהיםילהת  קחצי  "דץיבובוקאי , דווקילעשת

ונידאל60100. יא  ןושל  יקינולשםילהת  .ח  " נרת .ך  " "חנת יקינולש Salonikaנרת

םולש60101. דודל  םולש , תשירפ  תוקומע ע"פ  הלגמ  המלשםילהת  ןב  עטנ  ןתנ  אריפש ,

שרופמ60102. קחציםילהת  "וחילמלא , דעלאעשת

שבדמ60103. קותמ  ןרהאםילהת  ןב  ריאמ  "בץרוש , םילשוריעשת

תינמרגב60104. שריה - ) "ר  שר  ) ראובמו םגרותמ  לאפרםילהת  ןב  ןושמש  "דשריה , ןיימדפרת טרופקנרפ 

.60105< הניחת ירעש   - > הלהת ב הואנ  ףסויםילהת  ןב  סחנפ  "החרוק , קרבסשת ינב 

א60106. הלהת -  הואנ  ףסויםילהת  ןב  סחנפ  "החרוק , קרבסשת ינב 

ינפ ה'60107. חכנ  םילהתםילהת  רפסמ  םיקוספ  "דטוקיל  בלודשח

.60108< ןומדקה םילהת  שומיש   > הירכז שפנ  לארשיםילהת  "גרוגמלא , ןורשהעשת דוה 

קסמודר60109. "י  רומדא םחנמםילהת ע"פ  בקעי  "הרגנאל , משת

םימכח60110. שרדמ  קצולופמםילהת ע"פ  הדוהי  ןב  "הסחניפ  םילשוריעשת

תודוהל60111. האנ  לאפרםילהת ע"פ  ןב  םהרבא  םיסינ  "ויזנכשא , םילשוריסשת

הלהת60112. הואנ  אפורהםילהת ע"פ  ףסוי  ןב  "דבקעי  םילשוריעשת

.60113< םילהת יטוקיל   > "א דיחה וניברל  זפ  תרטע  )םילהת  ךרוע  ) לאפר ןב  סחנפ  "ויחיבז , םילשוריסשת

עשוהי60114. רואב  םע  ןהכהםילהת  הירא  ןב  עשוהי  "גסנומייס , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכלמ60115. יש  רואיב  םע  המלשםילהת  ןב  םיסנ  "זןייד , קרבנשת ינב 



.60116< השדח הרודהמ   > םעה ירבד  םע  רכששיםילהת  ןב  ריאמ  אביקע  םייהנרוט ,
ןהכה "ג,בוד  קרבפרת ינב 

.60117< בתכה ןוכמ   > הדמה הנק  רפסה  םע  ןהכהםילהת  דוד  ןב  השמ  "אךיווד , םילשוריסשת

"ק60118. דרל םלשה  שוריפה  םע  "ק)םילהת  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "עיחמק , םילשורישת

םיקנעל60119. טוקלי  םע  עשוהיםילהת  והילא  "טןונבל , םילשוריכשת

שדוק60120. יטוקיל  םע  יולהםילהת  קחצי  םהרבא  ןב  בקעי  "הרבלסרב , כשת

.60121- דוד טקל  םשל -  עטמ   > שדוקה תומש  םע ע"ב  םילהת 
< םילהת דודשומיש  "בןהכ , םילשוריעשת

הנק60122. תמא  שוריפ  םע  ריאמםילהת  "סזוזאמ , קרבשת ינב 

הלהתו60123. הכרב  שוריפ  םע  סומכםילהת  לאירבג  ןב  יח  קחצי  "יאזבכוב , הבר Djerbaשת ג'

"ק60124. דרה שוריפ  םע  "ק)םילהת  דר  ) ףסוי ןב  דוד  הנזיאיחמק ,

לארשי60125. תורימז  שוריפ  םע  "ט)םילהת  שעב  ) רזעילא ןב  "דלארשי  קרבנשת ינב 

הכרב60126. ייח  שוריפ  םע  איחיםילהת  ןב  המלש  "גחרוק , קרבסשת ינב 

רוא60127. להי  שוריפ  םע  םולשםילהת  ןב  לדנמ  םחנמ  ןוסרואינש ,
"גאנכש ישת

םייח60128. אצמי  שוריפ  םע  םייחםילהת  "דירוח , עבשנשת ראב 

םייח60129. רוקמ  שוריפ  םע  םילשוריםילהת  .ך  " "דנת םילשורישח

הדוהי60130. תוללוע  שוריפ  םע  עשוהיםילהת  ןב  הדוהי  "זדלאוונירג , הרמ Satu Mareפרת וטס 

"ל60131. צז ידנוריגמ  דיסחה  הנוי  וניבר  שוריפ  םע  ךרועםילהת   ) ףסוי ןב  קחצי  ןשוש , ןב 
( "זשרפמו רפסנשת תירק 

"ק60132. דר שוריפ  םע  "ק)םילהת  דר  ) ףסוי ןב  דוד  "זיחמק , הינולוב Bolognaלר

שדח60133. ריש  שוריפ  םע  היעשיםילהת  ןב  םהרבא  "הןייד , םילשורימשת

ןושש60134. ןמש  שוריפ  םע  ילתפנםילהת  ןב  יבצ  בקעי  "זסלוי , םילשורילשת

רשיה60135. ירעש  שוריפ  םע  ספדובםילהת  .ד  " צרת .ך  " "דנת טספדובצרת

ןרהא60136. תולהת  שוריפ  םע  בקעיםילהת  לאומש  ןב  ןרהא  "חהטאר , םילשוריסשת

םיכרכ60137.  2 םחנמ -  תולהת  שוריפ  םע  קחציםילהת  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , סשת

רדנסכלאמ60138. "ק  הברמ םישוריפ  םע  קרבםילהת  ינב  .ט  " ישת .ך  " "טנת קרב Bene Berakישת ינב 

יול60139. תשודק  ינינפ  םע  בושטידרבמםילהת  ריאמ  ןב  קחצי  "פיול  דודשאשת

תידרפס60140. םוגרת  םע  "עםילהת  שת .קרוי  וינ  .ך  " "ענת סרייאשת סונאוב 

יסרפ60141. םוגרת  םע  ןהכםילהת  ןימינב  "גיראכוב , הניומרת

תיסור60142. םוגרת  םע  "עםילהת  "דשת בח רפכ 

םיכרכ60143.  2 תוצמ -  "ג  ירת םע  בילםילהת  הירא  ןב  1879רדנס 

םישוריפ60144. טוקלי  םע  "מםילהת פ"ט  "דשח "דשח מח

ןמית60145. ימכח  תורצוא  םיכלמ -  ןוצר  דודםילהת  ןב  ףסוי  "טירבצ , דעלאעשת

םיכרכ60146.  2 םייח -  יבצתלהת  "הרענירב , קרבנשת ינב 

םילהת60147. ןויצ -  בקעיתלהת  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "הןהכ , ןולקשאנשת

ודוה60148. רחשה , תוכרב  וניתובר -  השמתלהת  ןב  לאומש  יכדרמ  "איזנכשא , "דעשת בח רפכ 

יפב60149. בקעיותלהת  ןב  ףסוי  "טץרפ , םילשוריסשת

דעל60150. תדמוע  "בץבוקותלהת  "דעשת בח רפכ 

םייח60151. בקעיות  ןב  םייח  "חןרוק , פרת

םייח60152. השמות  םייח  םיאנ , "חןב  םילשוריעשת



םיכרכ60153.  2 עשוהי -  לארשיות  םייח  ןב  עשוהי  "הןיקסירב , השרו Warsawנרת

המלש60154. ינפ  ףסויראות  ןב  ןמלז  המלש  "לגרבסדנאל , ןישוטורק Krotoszynרת

ל60155. '' זח ירבדמ  םשתונבות  דםוליעב  '' מח

םיכרכ60156.  3 םייח -  חרוא  דודיניעידות  ןב  םהרבא  םייח  "הןב  םילשוריעשת

םיכרכ60157.  6 םייח -  חרא  הרשינעידות  רוא  "וןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ60158.  2 םייח -  חרא  םהרבאינעידות  ןב  לאומש  "חסאביב , םילשורינשת

םיכרכ60159.  2 םייח -  ףסויינעידות  םייח  "הוממ , םילשוריעשת

םיכרכ60160.  6 שדוקהעדות -  תבשל  - ןולע  "א נשת
"ב םילשורינשת

הטימשה60161. תיעיבשתעדות  ינינעב  תוכלה  "דרוציק  נשת

הגיגח60162. ףסויתדות  ןב  ןנחלא  ןרהא  "זטריביונ , קרבסשת ינב 

םייח60163. םיסינתדות  "הןושש , קרבסשת ינב 

םייח60164. םשתדות  "וםוליעב  קרב Bene Berakעשת ינב 

השמ60165. שוביילתדות  הדוהי  השמ  "ד , "חבאב נשת

םיכרכ60166.  6 המלש -  ןבתדות  המלש  דוד  רוחש , יקסבוסוק 
םהרבא "טקחצי  קרבנשת ינב 

םימלש60167. םימלשתדות  "אתדות  היצנו Veniceקת

ןח60168. דודיות  בקעי  ןב  דג  חנ  "גביורטנייוו , ישת

םיכרכ60169.  8 לחנה -  המלשךות  רזעילא  "בקיש , םילשורינשת

ארזע60170. השמ ן ' "ר  הל ארזעהחכות  ןב  - השמ  "ג נש
"ח קרוינשת וינ  היצנו - 

הלוגמ60171. בילהחכות  הדוהי  ןב  לפמוג  יכדרמ  ןוזיוול ,
"היולה ןודנול Londonלקת

רסומ60172. יארוהנתוחכות  ןב  הידעס  "אביבוזא , ונרוויל Livornoלרת

רסומ60173. ילבבהתוחכות  לאקזחי  ןב  "הארזע  אטשוק Istanbulצת

רסומ60174. קחציתוחכות  בקעי  ןב  סחניפ  םייח  "וגרבנייש , םילשוריעשת דווקיל - 

םייח60175. ףסויתחכות  ןב  םייח  ןימינב  "זןייטשרפלא , םילשוריפרת

םייח60176. חונתחכות  ןב  קחצי  השמ  "זןשרד , הנליו Vilnaנרת

םייח60177. ריאמתחכות  והיעשי  ןב  והילדג  "דןוטסרבליס , תירבה Unitedפרת תוצרא 
S

םייח60178. קחציתחכות  השמ  "בןשרד , םילשורימשת

םיכרכ60179.  3 םייח -  בקעיתחכות  ןב  םייח  'י , - גאלאפ ת"ר
"ד יקינולש Salonikaלרת

םיכרכ60180.  2 םייח -  ןושרגתחכות  "זןוסניבור , קרבנשת ינב 

םיכרכ60181.  3 השדח > - הרודהמ   > םייח בקעיתחכות  ןב  םייח  'י , "חגאלאפ םילשורילשת

הלוגמ60182. אפזויתחכות  ףסוי  "זןאמייצ , קרוי New Yorkערת וינ 

הלוגמ60183. טדנבתחכות  ךורב  ןב  לליה  "נןייטשנטכיל , הימולוק Kolomyyaרת

םיכרכ60184.  2 הלוגמ -  ןנחלאתחכות  קחצי  ןב  שריה  יבצ  "ו,ץיבוניבר , לרת ]Mainz

שחנ60185. דצה  הלוגמ , לאונמעתחכות  ןב  ףסוי  "הסאגריא , ןודנול Londonעת

.60186< השדח הרודהמ   > שחנ דצה  הלוגמ , לאונמעתחכות  ןב  ףסוי  "חסאגריא , שמשעשת תיב 



הליגמ60187. בילתחכות  הדוהי  ןב  לפמוג  יכדרמ  ןוזיוול ,
"דיולה גרובמהמקת  Hamburg

רסומ60188. ףסויתחכות  לכימ  ןב  יכדרמ  בקעי  "טןהכ , כשת

רסומ60189. "יתחכות  רת .רסומ  "ירפס  בובלרת

"א60190. שרהמל רסומ  םהרבאתחכות  בהז , "בישמ  םילשורילשת

רזעילא60191. די  רסומ ע"פ  עשוהיתחכות  ןב  לאיטלפ  רזעילא  טלבטיור ,
"ברשא סשת

רזעילא60192. די  שוריפ  םע  רסומ  לאיטלפתחכות  רזעילא  "בטאלבטיור , סשת

שדוח60193. תישארב  רפס  תוחיש  יטוקל  לע  םינינעה  ןכות 
תוחישןסינ יטוקל  לע  םינינעה  "דןכות  "דעשת בח רפכ 

תוימויה60194. תוחישה  תוימויהןכות  תוחישה  "סןכות  לואירטנומשת

םיכרכ60195.  3 תודעותה -  קחציןכות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "טןוסרואינש , קמעהלשת לדגמ 

םיכרכ60196.  48 תויסנכ -  יתבב  רוזחל  "ח  אדב םיניינע  "דןכות  בח תדוגא  "טיריעצ  ישת

רוא60197. הרותו  הרות  יטוקיל  רצק  םשןכות  "בםוליעב  פשת

טרופאפר60198. תחפשמ  יבא  שריהתודלות  יבצ  ןב  בקעי  "בןאמפייר , לרת

םהרבא60199. קחציתודלות  ןב  םהרבא  "בגרבנזייא , הלשימרפ Przemyslמרת

םהרבא60200. קחציתודלות  ןב  םהרבא  "מאריצחובא , םילשורישת

םהרבא60201. קחציתודלות  ןב  דוד  ןימינב  "הץיבוניבר , השרו Warsawלרת

םהרבא60202. םהרבאתודלות  הלמראריצחיבא ,

םיכרכ60203.  2 םהרבא -  לואשתודלות  ןב  םהרבא  "גאדורב , השרו Warsawמרת

םיכרכ60204.  4 םהרבא -  ןרואתודלות  "בבוכורוב , דעלאעשת

םייח60205. םהרבא  רעבודתודלות  םולש  "חןיול , נשת

.60206< טסקט  > םייח םהרבא  רעבודתודלות  םולש  "זןיול , םילשוריסשת

ףסוי60207. םהרבא  הדוהיתודלות  הירא  ןב  ףסוי  םהרבא  ארגיא ,
"חשובייל צרת

קחצי60208. םהרבא  לאירזעתודלות  ןב  קחצי  םהרבא  "חדלפנזור , ןידרונילק Kleinwardeצרת

םדא60209. "בתודלות  לרת .םדא  "בתודלות  בובללרת  Lvov

םדא60210. קחציתודלות  ןב  לאומש  "דיזאגלא , םילשורישת

םדא60211. השמתודלות  ןב  ןבואר  "בתוילגרמ , בובל Lvovערת

םדא60212. והילאתודלות  ןב  השמ  "דהנילאג , םדרטסמאשח

םדא60213. לישנאתודלות  רשא  ןב  דוד  השמ  "היזנכשא , םילשורירת

םדא60214. .םדא ת"ףתודלות  הוקלוז Zholkvaת"ףתודלות 

םדא60215. "ן)תודלות  במר  ) ןמחנ ןב  גרובמוה Homburgת"קהשמ 

םדא60216. "ותודלות  צת .םדא  "ותודלות  ןימד Frankצת טרופקנרפ 

.60217< השדח הרודהמ  תרצוקמה -  הרודהמה   > םדא ףלוותודלות  באז  ןב  לבייפ  "ולאקזחי  םילשוריעשת

םיכרכ60218.  2 םדא -  ריאמתודלות  ןב  קיזייא  קחצי  "גרוש , הוקלוז Zholkvaלרת

.60219< םייח תונש   > הוחו םדא  ןבתודלות  םחורי  םייח -  ןבואר  ןיילק ,
"אםלושמ בובללרת  Lvov

"ר>60220. ופד  > הוחו םדא  םלושמתודלות  ןב  "וםחורי  אטשוק Istanbulער

םיכרכ60221.  4 הוחו -  םדא  םלושמתודלות  ןב  "חםחורי  טסיפוק Kopysסקת



ןרהא60222. ןרהאתודלות  ןב  יכדרמ  סחנפ  "חדרגוניו , םילשורינרת

ץיבונרעשט60223. ןאיובמ  "ר  ומדא תודלות  ןרהא -  רעבתודלות  בד  "גץיבוניבר , םילשוריעשת

םינמזו60224. םידעומ  ןרהא -  םוחנתודלות  םחנמ  ןב  ןרהא  "גןמדירפ , םילשוריעשת

םיכרכ60225.  2 ןרהא -  רימוטיזמתודלות  "זןרהא  בושטידרב Berdichevעקת

םיכרכ60226.  2 ןרהא -  ןהכהתודלות  יכדרמ  "בםולב , םילשורינשת

םיכרכ60227.  2 ןרהא -  ףולכמתודלות  ןב  ןרהא  "פסאיטא , תיליעשת ןיעידומ 

.60228< השדח הרודהמ   > ןרהא רימוטיזמתודלות  שמשועשתןרהא  תיב 

השמו60229. ןרהא  ןבתודלות  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"לקחצי םילשורירת

.60230< ןיע ילע  תרודהמ   > השמו ןרהא  ןבתודלות  השמ  םייח  לאפר  ןרהא  הריריפ ,
"חקחצי תפצסשת

השמ60231. ןרהא  טסוחמתודלות  השמ  ןרהא  "סרעפייל , םילשורישת

םייחה60232. רוא  םהרבאתודלות  בהז , "הישמ  םילשורילשת

והילא60233. והילאתודלות  ןב  םייח  ףסוי  "גזולי , םילשוריצרת

.60234< השדח הרודהמ   > והילא לאומשתודלות  ןב  ביל  הירא  "הןיקמורפ , םילשוריעשת

םיכרכ60235.  2 והילא -  לאומשתודלות  ןב  ביל  הירא  "סןיקמורפ , הנליו Vilnaרת

יבשתה60236. והילא  יולהתודלות  םהרבא  היעשי  ןב  המלש  "זרבוב , גיצפיל Leipzigטרת

א60237. רזעלא -  רזעלאתודלות  תודלות  "עםיללוכ  םילשורישת

םשה60238. ישנא  ריאמתודלות  ןב  רזיל  רזעילא  "דטוהסדנאל , ןילרב Berlinמרת

תפומ60239. ישנא  ןבתודלות  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "דלארשי  הרמ Oradeaשת האידרוא 

M

םש60240. ישנא  יבצתודלות  לאומש  ןב  אקלז  רשא  דנאר ,
"יןהכה קרוי New Yorkשת וינ 

םש60241. ישנא  םהרבאתודלות  ןב  ילבט  דוד  "היתרפא , השרו Warsawלרת

םש60242. ישנא  עשוהיתודלות  "טרקאר , "בצרת הרא

הירא60243. םהרבאתודלות  ןב  ביל  הירא  "פסמהרבא , קרבשת ינב 

שא60244. קחציתודלות  ריאמ  "השטיוואלימש , עשת

א-ב60245. ןי -  ' זאלאווב תיב ה ' םוחנתתודלות  "אקנארפ , םילשוריסשת

םיכרכ60246.  2 ףסוי -  תיב  היראתודלות  קחצי  ןב  רסיא  ףסוי  םייח  דג ,
יולה

 - "ד שת
"ב דהישת הקירפא  גרובסנהוי ,

ילתפנ60247. תיב  ,תודלות  ךיירנרא ןאמסיז -  לאוי  ךיירנרא ,
"זילתפנ נשת

ינש60248. תיב  בודתודלות  ןרהא  ןב  לאירזע  "יטחוש , םילשורישת

םהרבא60249. ינב  לאומשתודלות  ףסוי  ןב  םהרבא  "זןונאד , הבלסיטרב Bratislavaמרת

ןתנוהי60250. ינב  ןתנוהיתודלות  ינב  "סתודלות  הזרוגדופ Podgorzeרת

.60251( הילטיאב  ) לארשי ינב  לאפרתודלות  קחצי  "איזנכשא , בוקרק Cracowסרת

ןימינב60252. ןימינבתודלות  ןב  בוד  רכששי  םייח  סורג ,
"ציבצ רת

םיכרכ60253.  2 אפאפמ -  ףסוי  יחיו  לעב  ןרהאתודלות  "ויקסרוס , םילשורינשת

לאלצב60254. לאלצבתודלות  ןב  החמש  "דיקסבוקביל , הסדוא Odessaנרת

יכדרמ60255. ךורב  ןתנתודלות  ןב  ןנחוי  והילא  "חהירארוג , "דסשת בח רפכ 

םלוע60256. תנוהכ  תירב  ךורבתודלות  - כ"ץ , "ח נשת



רגה60257. ינואג  ןהכהתודלות  ילתפנ  ןב  לאומש  "אץראווש , הו Tolcsvaערת ' צלוט

.60258< ןתנוהי תיב   > רודה ילודג  בקעיתודלות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "חדלאוונירג , טגיס Sighetסרת

םיכרכ60259.  2 הארוה -  ילודג  ןאמפילתודלות  רזעילא  ןב  חבש  "גליבנק , םילשורימשת

םיכרכ60260.  2 םילשורי -  ילודג  ןרהאתודלות  השמ  ןב  קיזייא  קחצי  "זרדנס , וגאקיש Chicagoישת

לארשי60261. ילודג  דודתודלות  ןב  םיקילא  "חילומרכ , ץמ Metzפקת

לארשי60262. ילודג  לאומשתודלות  ןב  אשיז  םלושמ  טאלבנזור ,
"וחנ םילשורישת

לארשי60263. ילודג  בקעיתודלות  לארשי  "דטרפלאה , סרת

לארשי60264. ילודג  ןרהאתודלות  ןב  ביל  הדוהי  המלש  טרופאפר ,
ןהכה "ךםייח  ,שת םלשורי

םיכרכ60265.  2 לארשי -  ילודג  בקעיתודלות  לארשי  "חץלוהפלק , םילשוריכשת

ישנא ש"ם60266. לארשי  ילודג  ןבתודלות  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "גלארשי  הטיגרמ Marghitaשת

גולטקו60267. חתפמ  הילטיאב -  לארשי  ילודג  בילתודלות  הדוהי  דלופואל  "הןייטשניול , ןימד Frankfערת טרופקנרפ 

האילטיא60268. ינואגו  לארשי  ילודג  ןויצתודלות  - ןב ןב  לאומש  יכדרמ  ידנוריג ,
"גהירא הטסירטירת  Trieste

דומלה60269. יכרד  לאומשתודלות  בקעי  "דירוצ , םילשוריערת

ןי60270. ' זולווב הנויצ  סנ  הדוגאה  יתבשתודלות  םייח  ןב  לארשי  "דרנזיולק , ,ישת םילשורי

םדאה60271. ןרהאתודלות  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

םדאה60272. םחנמתודלות  בוט , "טםש  דעלאעשת

םיסונאה60273. ליססתודלות  "בתור , ביבאישת לת 

"י60274. ראה ריאמתודלות  "זוהינב , םילשוריכשת

שודקה60275. "י  ראה ריאיתודלות  השמ  ןב  לאומש  קחצי  "דקוטשניו , םילשורילשת

םיכרכ60276.  3 ץראה -  בודתודלות  ןימינב  ןב  ףסוי  - קאהנייש , "א רת
"ט השרו Warsawירת

שאה60277. ןורכזתודלות  "ורפס  םילשוריסשת

לארשי60278. ץראב  גורתאה  ףסאתודלות  "ורוג , כשת

וטאקסומ60279. הדוהי  ר ' גה ' םייחתודלות  היחתפ  ןב  אבא  םיובלפפא ,
"סבקעי Drogobychרת ץיבוהורד '

לעציוו60280. יכדרמ  ןרמ ר ' קידצה  ןואגה  לקייחתודלות  םייח  "זיקסנול , הנליוערת

"ל60281. צז רעמייהנפוא  דוד  ןואגה ר ' רבתודלות  בוד  ןב  לפוק  בקעי  "ביקסנישוד , טספדוב Budapestפרת

"ה60282. הללז אדיל  דוד  ןואגה ר ' שירבתודלות  בוד  ןב  אבא  םהרבא  "חרנזייא , ואלסרב Breslauצרת

ביל60283. הדוהי  םייח  ןואגה ר ' קחציתודלות  ןב  ביל  הדוהי  השמ  גרבדלוג ,
"ברזעילא השרו Warsawסרת

ורודב60284. לודגה  םעוניבאתודלות  "טןהאק , םילשורינשת

םיכרכ60285.  2 םילודגה -  םהרבאתודלות  ןב  קחצי  םייח  - לירב , "ט ערת
"א סיאולפרת .טס   St. Louis

"ל60286. צז שריה  לאפר  ןושמש  "צ ר ' הגה ןרהאתודלות  ןב  לאוי  "סץרווש , םילשורישת

"א60287. רגה ךלמילאתודלות  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"סןהכה םילשורישת

"א60288. רגה )תודלות  ורפס ךותמ   ) לאלצב יודנל ,

תורודה60289. "מתודלות  "השח "דלשת מח



םיכרכ60290.  3 תורודה -  ןועמשתודלות  "טרדפ , קרבנשת ינב 

תפצב60291. סופדה  לבייפתודלות  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "בןמרבה , תפצכשת

הפוריאב א60292. ירבעה  סופדה  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "הריאמ  ןפרוטנאצרת  Antwerp

הפוריאב ב60293. ירבעה  סופדה  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "זריאמ  ןפרוטנאצרת  Antwerp

הילטיא60294. תונידמב  ירבעה  סופדה  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "זריאמ  ביבא Tel Avivטשת לת 

הינלופב60295. ירבעה  סופדה  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "יריאמ  ביבא Tel Avivשת לת 

םימורדה60296. לאומשתודלות  בקעי  "דירוצ , סירפ Parisערת

תוחתטשהה60297. הדוהיתודלות  ןב  יכדרמ  םהרבא  ץיוורוה ,
לגנא יולה  "אםוחנ  םילשורילשת

םילשורי60298. "ן ) העבמר  ) לארשי תסנכ  יללכה  דעוה  "ןתודלות  העבמר יללכה  דעוה  "דתודלות  שח

'י>60299. גאלאפ םייח  יבר   > "ף יבחה ןבתודלות  ביל  הירא  ןועמש  ןייטשקע ,
םייח "טלאקזחי  םילשורינשת

יתרותה60300. ךוניחה  ןרהאתודלות  "זיקסרוס , קרבכשת ינב 

םיכרכ60301.  3 לארשי -  םע  לש  ךוניחה  ןתנתודלות  םילשורי1977סירומ ,

אריטרומ60302. יולה  לואש  םלשה ר ' םכחה  בקעיתודלות  ןב  רזעילא  "אטולפ , השרו Warsawסרת

תודיסחה60303. לארשיתודלות  ןב  קחצי  "ט,יספלא , ,ישת ביבא לת 

םיכרכ60304.  2 לארשי -  ץראב  תודיסחה  דודתודלות  ןב  ריאמ  "דימחלה , םילשורישח

א60305. התרותו -  תודיסחה  ריאמתודלות  יקסנר , ' "יצש ביבאשת לת 

שוריפ60306. םע  דיסחה  הדוהי  יבר  תאווצ   > םידיסחה תודלות 
< רזעילא רשאקשמד  קחצי  ןב  רזעילא  םחנמ  "ארלהאמ , בוקרק Cracowנרת

ותפוקתו60307. רפוס  םתחה  ןרהאתודלות  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

הקירימאב60308. םידוהיה  המלשתודלות  ןרהא  ןב  באז  יכדרמ  "בןיזייר , השרו Warsawסרת

לארשי60309. ץראב  םידוהיה  יבצתודלות  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  ץיבוניבר ,
"אשריה ופי Jaffaפרת

םיכרכ60310.  2 הבוטנמ -  תוסכודב  םידוהיה  המלשתודלות  "הןוסנומיס , םילשוריכשת

םיניבה60311. ימיב  הינבליסנארטב  םידוהיה  תודלות 
םירפאםירחואמה ןב  קחצי  ןמדירפ ,)  ) "דירפ ןולוחנשת

םיכרכ60312.  3 הירוסו -  םירצמב  םידוהיה  םהרבאתודלות  ןב  והילא  רותשא , - סוארטש
"דביל םילשורישת

תיטפרקה60313. היסורב  םידוהיה  ףסויתודלות  השמ  ןב  הדוהי  "זלגיפש , ביבאנשת לת 

םימיה60314. יבצתודלות  לאומש  ןב  םייח  םהרבא  - דאבאש , "ד סרת
"ג הנליו Vilnaערת

תילארשיה60315. הריציה  השמתודלות  "זיקסנליו , ביבאכשת לת 

לארשי60316. ץראב -  ידוהיה  בושיה  יבצתודלות  םהרבא  ןב  לאומש  "הןיילק , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ60317.  2 לארשי -  חמשיה  םעוניבאתודלות  םחנמ  "דרבוקמ , קרבסשת ינב 

ןהכה60318. לאומשתודלות  "דרגנוא , ןילבול Lublinפרת

םילודגה60319. םינהכה  בקעיתודלות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "גדלאוונירג , קרוי New Yorkצרת וינ 

םיכרכ60320.  2 תידוהיה -  הלכלכה  השמתודלות  ןב  קחצי  - רפיש , "ה צרת
"ו ביבא Tel Avivצרת לת 

לארשיב60321. הבותכה  לאירזעתודלות  ןב  ביל  הירא  "דןייטשפא , קרוי New Yorkישת וינ 



ללה60322. לאיתוקיתודלות  ןב  ללה  בקעי  "הןייטשנטכיל , סשת

וירפסו60323. "ט  יבמה חספתודלות  קחצי  , "זרגניז םילשוריסשת

ץינזאקמ60324. דיגמה  יבצתודלות  םכח  "וםאטשרבלה , קרבכשת ינב 

"א60325. שרהמה םהרבאתודלות  בהז , "גישמ  םילשורילשת

יחרזמה60326. ךלמילאתודלות  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"זןהכה םילשוריפרת

ךוניח60327. תחנמה  והילאתודלות  "ולעסמא , נשת

םילשוריב60328. שדקמה  יתבו  ןכשמה  והילאתודלות  "פסריאמ , םילשורירת

הנשמה60329. רבתודלות  בוד  ןב  םייח  "בםייהנפוא , הבלסיטרב Bratislavaמרת

וידובעשו60330. בויחה  לארשיב -  טפשמה  רואינשתודלות  ןב  רשא  ביל  הדוהי  קאלוג ,
יולה "טןמלז  םילשוריצרת

תירבעה60331. הניגנה  הדוהיתודלות  ןב  יבצ  םהרבא  "דןוסלדיא , ןילרב Berlinפרת

לארשיב60332. תונזחהו  הניגנה  יבצתודלות  ןב  םייח  "אסירה , קרוי New Yorkישת וינ 

תואלפנה60333. הדוהיתודלות  ןב  השמ  לארשי  "טגרבמורב , השרו Warsawנרת

"ב60334. יצנה היחתפתודלות  ןב  יבצ  השמ  "גהירנ , ביבא Tel Avivשת לת 

ירבעה60335. רפסה  ירואתודלות  ןב  ריאמ  םהרבא  ןאמרבאה ,
"הלבייפ ,שת םילשורי

א60336. תידומלתה -  תורפסה  ןושרגתודלות  השמ  ןב  לאומש  "זרה , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיקסופה60337. והילדגתודלות  ןב  השמ  ןועמש  "בסנוח , השרו Warsawפרת

לארשיב60338. טויפה  לארשיבתודלות  טויפה  "חתודלות  ביבא Tel Avivשת לת 

הרישהו60339. טויפה  לבייפתודלות  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "לןמרבה , ןגשת תמר 

הנליוב60340. תירבעה  הלהקה  יתבשתודלות  םייח  ןב  לארשי  "חרנזיולק , הנליו Vilnaצרת

הינבליסנרטב60341. תולהקה  הדוהיתודלות  "וץרווש , הרדחלשת

"ד60342. בארה לארשיתודלות  ןב  יבצ  והילא  "ןרלרמש , בובל Lvovרת

יטנורפמאל60343. קחצי  לודגה  ברה  השמתודלות  המלש  ןב  ךורב  קחצי  "איול , קיללרת  Lyck

ךמוס60344. הללאדבע  ברה  בקעיתודלות  ןב  הדוהי  םהרבא  בקעי , ןב 
"טןרהא םילשורישת

םיכרכ60345.  2 יזבש -  םולש  ברה  תפיתודלות  ןב  הידעס  "גהזוח , םילשורילשת

יליוושרבד60346. םינברה  היזורגתודלות  ינבר  תשרומ  "דןוכמ  םילשוריעשת

סודורמ60347. לארשי  תחפשמל  םינברה  ןומיסתודלות  "הסוכרמ , םילשוריצרת

וכרד60348. יכישממו  ץראה  ירפ  לעב  "ק  הרה ץראהתודלות  ירפ  "אןוכמ  םילשוריעשת

אינתה60349. םייחתודלות  ןב  ךלמילא  יבצ  "טשילאק , םילשוריישת

ירבעה60350. קודקדה  תוחתפתה  עשוהיתודלות  ןב  דוד  "הןילי , ,שת םלשורי

חלמה60351. םי  תוליגמ  תוברתה -  א מתודלות  "דזסוראפאל , שח

םיכרדו60352. יבצתודלות  "גןיילק , םילשורימשת

תונורכזו60353. ךורבתודלות  ןב  בקעי  םייח  ןייטשנטכיל ,
"אטידנב הרמ Satu Mareצרת וטס 

םיכרכ60354.  3 ץיטסורפ -  ץכ  םחנמ  יבר  ישודיחו  לאויתודלות  היבוט  "נרנייטש , קרבשת ינב 

תודמו60355. השמתודלות  הבר Djerbaת"שןהכ , ג'



באז60356. בילתודלות  הדוהי  ןב  באז  - קנארפ , "ט פרת
"ה םילשוריצרת

םיכרכ60357.  3 באז -  ליבייפתודלות  אגרש  םייח  "חקנארפ , משת

שדוקה60358. ץראב  "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "חןיול , משת

.60359< טסקט  > שדוקה ץראב  "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "זןיול , םילשוריסשת

תירבה60360. תוצראב  "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "חןיול , משת

הרדחב60361. "ד  בח הרדחתודלות  "ד  בח "אתיב  "דפשת מח

םיכרכ60362.  2 וקורמב -  "ד  בח בוסוטמתודלות  "דתחפשמ  "דשח מח

איבטלו60363. אטיל  ןילופב , "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "אןיול , עשת

גרוברטפב60364. "ד  בח ןמלזתודלות  רואינש  "ארגרב , "דעשת בח רפכ 

תיטייבוסה60365. איסורב  "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "חןיול , משת

תיראצה60366. איסורב  "ד  בח רעבודתודלות  םולש  "עןיול , שת

הרות60367. תחמש  גח  ףסויתודלות  םייח  ןב  םהרבא  "חירעי  םילשורינשת

"ץ60368. ירהמ לש  ויתורוקו  וייח  ביגשתודלות  "הדופחמ , "דסשת מח

ירוגזא60369. השמ  ברה  קידצה  לש  וייח  )תודלות  וילע  ) השמ "דירוגזא , קרבשח ינב 

דורלסקא ע"ה60370. השמ  "ת  הרה לש  וייח  ןורכזתודלות  "פתרבוח  "דשת מח

םייח60371. ריאמתודלות  םייח  "גןיורב , םילשוריכשת

תורודה60372. ימכח  דודתודלות  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "הקוטשנייוו , םילשורינשת

םיכרכ60373.  3 םלשורי -  ימכח  לאומשתודלות  ןב  ביל  הירא  - ןיקמורפ , "ח פרת
"צ םילשורירת

לארשי60374. ימכח  בקעיתודלות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "דדלאוונירג , Clujפרת זולק '

םייאו60375. שישרת  שש , ישנא  סנות -  ימכח  ןהכהתודלות  ףסוי  'י , "חגנט םילשורימשת

ןח60376. ןהכהתודלות  ריאמ  הירא  ןב  חנ  רתלא  "טרזייק , ןודנול Londonלשת

םיכרכ60377.  3 ךונח -  יכדרמתודלות  השמ  ןב  ךונח  "טדנאלדירפ , השרו Warsawנרת

רפוס60378. "ם  תח םולשתודלות  ןב  םהרבא  "גקוטשלגייפ , קרוי New Yorkישת וינ 

בוט60379. םוי  תרהט  אפילתודלות  "ט  וי היננח  "דשטייד , "דעשת מח

אדוהי60380. הדוהיתודלות  ןב  ןרהא  השמ  "דןיקנבוט , הרמשח וטס 

ברגמ60381. לא  ידוהי  ףסויתודלות  "דיררה , ןולוחלשת

הראכוב60382. ידוהי  םיסנתודלות  'ר , "אגט ביבאלשת לת 

הינבליסנרט60383. ידוהי  השמתודלות  ילמרכ ,  - "גרגרבניו םילשוריסשת

וקורמ60384. ידוהי  םהרבאתודלות  "טלאטש , םילשורילשת

םהיררושמו60385. סרפ  ידוהי  אנינחתודלות  "ויחרזמ , םילשוריכשת

שילאק60386. ידוהי  ריאמתודלות  קחצי  ןב  דוד  לארשי  יולה , - "אתיב ביבאכשת לת 

היסינות60387. ידוהי  ףסויתודלות  "וירפ , םימודקסשת

םהיבתכמ60388. ןמית -  ידוהי  םימכחותודלות  םירפוס  "םטקל  םילשורישת

םיכרכ60389.  4 עשוהי -  ןרהאתודלות  ןב  עשוהי  "חרלה , םילשוריצרת

ףסוי60390. לארשיתודלות  ןב  בוד  רכששי  ףסוי  קילטנמ ,
ןהכה "טהשמ  םילשוריישת

ףסוי60391. ףסויתודלות  ןב  ןרהא  "דןמדלפ , םילשורינשת



םיכרכ60392.  2 ףסוי -  הבוקסילמתודלות  רב  בוד  ןב  "זףסוי  בולקש Shklovנקת

םיכרכ60393.  2 ףסוי -  ףסויתודלות  ןב  והיתתמ  "חאדנאל , בושטידרב Berdichevסרת

יבצ60394. ףסוי  ןימינבתודלות  השמ  ןב  יבצ  ףסוי  "סןמהיל , םילשורישת

םיכרכ60395.  2 "ץ -  בעי םהרבאתודלות  ןב  םייח  םהרבא  "א,הנגאוו , ,מרת ןילבול

בקעי60396. םהרבאתודלות  ןב  בקעי  "הורטסאק , םילשוריכרת

בקעי60397. םהרבאתודלות  ןב  באז  בקעי  "זאנהכ , הנליו Vilnaסרת

בקעי60398. ףסויתודלות  ןב  בקעי  םייח  "בונאשראוו , יקינולש Salonikaכקת

בקעי60399. יכדרמתודלות  ןב  הירא  "בבקעי  בובל Lvovכרת

בקעי60400. םייחתודלות  ןב  בקעי  "וגרובנילייא , טריפ Fuerthפת

בקעי60401. יבצתודלות  לארשי  ןב  בקעי  "בןייטשרוב , השרו Warsawנרת

בקעי60402. ןרהאתודלות  ןב  בקעי  "חןיבאר , סרת

בקעי60403. "חתודלות  ישרגהב והיעשי  םהרבא  "היקסביינק , קרבנשת ינב 

.60404< םילשורי ןוכמ   > בקעי יכדרמתודלות  ןב  הירא  "בבקעי  בובל Lvovכרת

בקעי60405. לפאקתודלות  בקעי  "חיקסנישוד , ןודנול Londonערת

ןיטאיסוה60406. "י  רומדא בקעי -  יבצתודלות  ריאמ  "טןמזורג , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ60407.  2 בקעי -  בקעיתודלות  הבלא , "טיד  היצנו Veniceסש

םיכרכ60408.  2 בקעב > - תומישר  םע   > בקעי - תודלות  םהרבא ןב  בקעי  ורטסאק ,
הדוהי קחצי  "גשטיוואבאקאי , דווקילסשת

םיכרכ60409.  2 "ר - > ופד  > ףסוי בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"מהאנלופמ ץרוק Koretsקת

םיכרכ60410.  2 ףסוי -  בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"טהאנלופמ הלשימרפ Przemyslסרת

םיכרכ60411.  2 השדח > - הרודהמ   > ףסוי בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"עהאנלופמ םילשורישת

םיכרכ60412.  2 יבצ > - תלחנ  תרודהמ   > ףסוי בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"בהאנלופמ קרבסשת ינב 

םיכרכ60413.  2 ףסוי -  בקעי  בקעיתודלות  ןב  ףסוי  "חךרכב , הנליו Vilnaכרת

םיכרכ60414.  3 ןכייא > - תרודהמ   > ףסוי בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"אהאנלופמ םילשוריעשת

םיכרכ60415.  2 לאגנ > - תרודהמ   > ףסוי בקעי  ןהכהתודלות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"אהאנלופמ םילשוריעשת

קחצי60416. ןאמפילתודלות  רזעילא  ןב  בקעי  ץישפיל ,
"זיולה השרו Warsawנרת

קחצי60417. ירבד  קחצי -  םהרבאתודלות  ןב  קיזייא  קחצי  "וסייוו , קרבנשת ינב 

קחצי60418. חספתודלות  ןב  קחצי  ןמלק  ץיוושידאק ,
"זיכדרמ ןדיק Kedainiaiצרת

קחצי60419. זיכשענמתודלות  יכדרמ  ןב  "טקחצי  ירוגליב Bilgorajסרת

קחצי60420. יכדרמתודלות  ןב  קחצי  "האריפש , םילשוריסשת

א60421. קחצי -  הידבועתודלות  ןב  קחצי  "זןח , קרבסשת ינב 

קחצי60422. רכששיתודלות  םלושמ  ןב  קחצי  ץיוורוה ,
"ויולה בובל Lvovכרת

קחצי60423. םיסינתודלות  ןב  קחצי  "היבאצר , קרבלשת ינב 

קחצי60424. קחציתודלות  "סלסמא , םילשורישת



םילהת60425. קחצי -  זיכשענמתודלות  בד  יכדרמ  ןב  "אקחצי  םילשוריסשת

קחצי60426. קחציתודלות  "דרנייטש , םילשורישח

קחצי60427. קחציתודלות  ןב  ףסוי  ןמלז  "דינולא , ןודנולמשת

קחצי60428. דודתודלות  ןב  ללה  השמ  "דירז , םילשורינשת

.60429< השדח הרודהמ   > קחצי זיכשענמתודלות  בד  יכדרמ  ןב  "טקחצי  םילשוריעשת

קחצי60430. ןהכהתודלות  העושי  ןב  רחאקחצי  ]
"ח, סינותפרת

קחצי60431. קחציתודלות  ןב  ןימינב  םולש  "וידיד , הברצרת ג'

קחצי60432. אריווקסדתודלות  קחצי  תיב  "חאתביתמ  משת

קחצי60433. ןמלזתודלות  המלש  "אטקידנב , םילשוריפשת

םיכרכ60434.  2 קחצי -  בקעיתודלות  ןב  קחצי  "באריצחיבא , םילשוריפשת

םיכרכ60435.  2 קחצי -  ןמלקתודלות  סומינולק  ןב  קחצי  "הןידאס , קרוי New Yorkפרת וינ 

םיכרכ60436.  2 קחצי -  ךורבתודלות  ןב  קיזייא  קחצי  דוד  ץיבוניבר ,
"בסחניפ קרויעשת וינ   New York

םיכרכ60437.  3 קחצי -  ףסויתודלות  ןב  קחצי  - וראק , "ח יש
"ט הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ60438.  3 קחצי -  קחציתודלות  "בדאדח , ונרוויל Livornoכקת

םיכרכ60439.  2 קחצי -  ףסויתודלות  ןב  קחצי  ןשוש , "טןב  קרבמשת ינב 

םיכרכ60440.  3 קחצי -  קחציתודלות  ןב  הירא  לארשי  "גאמיחפ , םילשורינשת

םיכרכ60441.  3 קחצי -  קחציתודלות  תודלות  "הללוכ  קרבסשת ינב 

םיכרכ60442.  4 קחצי -  קחציתודלות  יכדרמ  "גשיפסיו , עבשעשת ראב 

ב60443. קחצי א -  בילתודלות  הדוהי  ןב  קחצי  - אנהכ , "ט לרת
"ה םילשורימרת

ןורחא60444. קחצי  ןתנוהיתודלות  ןב  קיזיא  קחצי  "גןרטשנגרומ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

קיזייא60445. קחצי  ןתנתודלות  ןב  ןנחוי  והילא  "זהירארוג , "דמשת בח רפכ 

םהרבא60446. ןב  קחצי  םהרבאתודלות  ןב  קחצי  "אכ"ץ , רדואדנת טרופקנרפ 
Frank

.60447< השדח הרודהמ   > םהרבא ןב  קחצי  םהרבאתודלות  ןב  קחצי  "וכ"ץ , הינתננשת

ןורושי60448. ןורושיתודלות  תודלות  ללוכ  "גץבוק  םילשוריעשת

קחשי60449. םייחתודלות  רכששי  "ביפראק , בוקרק Cracowנרת

דנאלרוקב60450. םידוהיה  תבישי  הנויתודלות  רבוד  ןב  יול  "חיקסניצבוא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

לארשי60451. םייחתודלות  השמ  ןב  לארשי  "הרטסיימקב , ביבאלשת לת 

.60452< השדח הרודהמ   > לארשי לארשיתודלות  ןב  ףלוו  באז  "ברלצניג , עשת

םיכרכ60453.  14 לארשי -  ןאמסוזתודלות  ןב  באז  - ץבעי , "ב צרת
"ו ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ60454.  2 לארשי -  לארשיתודלות  ןב  ףלוו  באז  "ורלצניג , כשת

תיטפרקה60455. היסורב  תודיסחה  תוחתפתהו  לארשי  ףסויתודלות  השמ  ןב  הדוהי  "דלגיפש , ביבאשח לת 

םלוע60456. תומי  לארשי  לארשיתודלות  ןב  ריאמ  בקעי  "זרטכש , םילשורישת

חקור60457. לארשי  הדוהיתודלות  ןב  בקעי  "וןוזניוול , קרוי New Yorkצרת וינ 

ןורשי60458. לכימתודלות  היבוט  ןב  הירא  בוד  "בןאמדירפ , קרוי New Yorkנרת וינ 

םייחה60459. ףכ  םייחתודלות  בקעי  ןב  רזעילא  םהרבא  "ערפוס , םילשורישת



יכדרמ60460. ישובל  )תודלות  ויתודוא  ) ביל יכדרמ  "ורעלקניוו , עשת

םיכרכ60461.  3 קחצי -  יול  יבצתודלות  ילתפנ  "חבילטוג , "דעשת בח רפכ 

ירויפעטנאמ60462. דודתודלות  לארשי  "נרלימ , הנליורת

ץניצ60463. "ל  ארהמ קחציתודלות  "זיספלא , ביבאסשת לת 

"ן60464. חרהמ שריהתודלות  לבייפ  "גןייטשטוו , בוקרק Cracowנרת

המלש60465. המלחאו ר ' ובש  םשל  ירפס  רבחמ  תודלות 
"ל קוצז שוניבוואשאילא  ןימינב  ןב  הירא  "הןיול , םילשוריצרת

ןב60466. ףסוי  יבתכ   > םיאמורה םע  םידוהיה  תמחלמ  תודלות 
םיכרכ  2 ןהכהוהיתתמ > - והיתתמ  ןב  - ףסוי  "ג פרת

"ג השרו Warsawצרת

םחנמ60467. ףסויתודלות  ינש ,)  ) "פיאתבש םילשורישת

םיכרכ60468.  2 םחנמ -  ןב י מתודלות  דוד  לארשי  "ירלימ , םילשורישת

בלצה60469. יעסמ  השמתודלות  ןב  ןועמש  "טדלפנרב , השרו Warsawנרת

רזעיחא60470. הונ  "ד  באג וניבר  ןרמ  )תודלות  ויתודוא  ) יבצ םהרבא  "דסייו , "דשח מח

השמ60471. הירואתודלות  ןב  השמ  "טטרופאפר , השרו Warsawמרת

וטאצול60472. םייח  השמ  ךורבתודלות  ןב  ףסוי  "טיצנמלא , בובללרת  Lvov

גרובצניג60473. תוחפשמ  חנתודלות  לליה  ןב  דוד  "טדיגמ , גרוברטפ Peterburgנרת

ץיוורוה60474. תחפשמ  היראתודלות  םייח  ןב  שריה  יבצ  ץיוורוה ,
"יולה בוקרקצרת  Cracow

ץיוורוה60475. תחפשמ  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה "אריאמ  ןימד Frankfערת טרופקנרפ 

ידאלמ60476. ברה  תחפשמ  תודלות 
רואינש ןב  לאומש  םחנמ  םינולס ,

ןמלז "והמלש  ביבא Tel Avivשת לת 

יוועל60477. תחפשמ  ףסויתודלות  ןב  השמ  םירפא  יוועל ,

קנומ60478. תחפשמ  סקילפתודלות  ךורב  "הקנומ , םילשורימשת

ןייטשיינ60479. תחפשמ  ףסויתודלות  ןב  השמ  םירפא  יוועל ,

'י60480. ציפי ' צפ תחפשמ  וסנופלאתודלות  םחנמ  הדוהי  'י , ציפי ' "וצפ עבשמשת ראב 

היתורודל60481. יקסנילרק  תחפשמ  לאלצבתודלות  "סיקסנילרק , םילשורישת

לאהטנעזאר60482. תחפשמ  בקעיתודלות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "פדלאוונירג , טספדוב Budapestרת

רוש60483. תחפשמ  םהרבאתודלות  ןב  שירב  בוד  םייח  גרבדירפ ,
יולה ריאמ 

 - "א סרת
"ח קרבנשת ינב  טרופקנרפ - 

םיכרכ60484.  2 קחציתודלות נ"ח -  ןב  םייח  ילתפנ  "נןאמטונ , קרבשת ינב 

הדוהיב60485. עדונ  םשתודלות  "חםוליעב  קרבכשת ינב 

חנ60486. אקארקמתודלות  חספ  ןב  "דחנ  בוקרק Cracowצש

חנ60487. אסילמתודלות  ןועמש  ןב  "צחנ  השרו Warsawקת

חנ60488. ןב  ינידו  תווצמ  חנ -  לאינדתודלות  ןב  והילא  "בהכרב , םילשוריעשת

םיכרכ60489.  4 חנ -  לכימתודלות  לאיחי  ןב  חנ  - ץיבוניבר , "ב מרת
"ב הנליו Vilnaסרת

םיכרכ60490.  4 חנ -  לאומשתודלות  ןב  ןנחלא  "דגרבניו , "דשח מח

ןי60491. ' זולווב הנויצ  סנ  לארשיתודלות  "דרנזיולק , םילשוריישת

תחא60492. המשנ  ךורבתודלות  םייח  ןב  םנוב  החמש  ךאברוא ,
"גןהכה םילשוריישת

םירפוס60493. םייחתודלות  "גרפוס , ןודנולכשת



אינתה60494. רפס  םחנמתודלות  לכיה 

םיכרכ60495.  4 לארשי -  םע  השמתודלות  "לךברעיוא , םילשורישת

ןמית60496. תולגב  לארשי  םע  השמתודלות  "חארבג , קרבעשת ינב 

םיכרכ60497.  8 םלוע -  םע  ןהכהתודלות  המלש  , "אגרבנטור םילשוריסשת

"ד60498. בחה ידומע  רדנסכלאתודלות  ןב  יול  לאכימ  "וןוזניקדור , גרבסגינקלרת

םיכרכ60499.  2 םשבה -  תגורע  לישנאתודלות  רשא  "טץכ , לשת

םיכרכ60500.  5 ץרפ -  לאפרתודלות  ןב  ץרפ  "אןומימ , תליגסשת בשומ 

ןתנוהי60501. יבר  יאצאצ  ןתנתודלות  ןב  ןנחוי  והילא  "זהירארוג , ןולוחסשת

א60502. יבצ -  אקניפסמתודלות  יבצ  לאומש  "בץיברוה , סשת

יול60503. תשודק  םייחתודלות  ןב  ךלמילא  יבצ  "זשילאק , םילשוריישת

ןאזגילעז60504. אבא  םהרבא  לאכימתודלות ר ' "נןרהא , שת

לדנעמ60505. םחנמ  המלשתודלות ר ' ריאמ  "חיקצעבול , "דסשת מח

םיכרכ60506.  2 "ה -  הללצז טענב  יכדרמ  יכדרמתודלות ר ' ןב  לירבא  םהרבא  בקעי  "בטנב , Ofenצקת ןפוא

וטאצול60507. םייח  השמ  ךורבתודלות ר ' ןב  ףסוי  "טיצנמלא , בובללרת  Lvov

הידעס60508. יבצתודלות ר ' יכדרמ  "חווארביל , סשת

וניאישנ60509. וניתובר  קחציתודלות  יול  "דןמצלוה , "דעשת בח רפכ 

ןוויו60510. יקינולאשבש  וניתובר  שיעיתודלות  ןב  ןועמש  "פונונאו , םילשורישת

"ל60511. צז קוראמ  ' זקמ גרובנירג  םהרבא  יבר  ןימינבתודלות  "בואדנל , םילשוריעשת

רילקה60512. רזעלא  יבר  )תודלות  ךרוע  ) ריאמ םהרבא  "דןמרבה , ביבאכשת לת 

רפוס60513. ןמסוז  יבר  דודתודלות  םנוב  החמש  "ורפוס , םילשוריכשת

וינבו60514. אייח  יבר  היעשיתודלות  םחנמ  סחניפ  "גגרבצנימ , םילשוריישת

סקאוו60515. רזעלא  םייח  יבר  ריאמתודלות  קחצי  ןב  דוד  לארשי  יולה , - "יתיב ביבא Tel Avivשת לת 

דיסחה60516. הדוהי  יבר  ןושרגתודלות  ןב  הירא  לאיתוקי  "טראהלמאק , פרת

השמ60517. יבר  והילאתודלות  "ובוסוטמ , עשת

אביקע60518. יבר  םהרבאתודלות  םייח  ןב  קחצי  דניירפטסאג ,
"איולה בובל Lvovלרת

אנכש60519. יבר  םייחתודלות  "הינומלש , ביבא Tel Avivצרת לת 

.60520< שטאקנוממ אריפש  "א  חר  > וניבר אנהכתודלות  דוד  "חבלג , צרת

יבצ60521. ץרא  לעב  וניבר  םהרבאתודלות  דוד  "בםיובלדנמ , קרבפשת ינב 

"ל60522. צז הוליס  יד  היקזח  וניבר  יבצתודלות  ןב  ריאמ  לאיחי  ןרטשנגרומ ,
"טשריה םילשוריפרת

רטע60523. םייח ן ' וניבר  השמתודלות  ןב  ןבואר  "התוילגרמ , בובלפרת  Lvov

רלעה60524. ןמפיל  בוט  םוי -  וניבר  ריאמתודלות  קחצי  ןב  דוד  לארשי  יולה , - "דתיב ביבא Tel Avivישת לת 

אדנל60525. יולה  לאקזחי  וניבר  ריאמתודלות  באז  ןב  יבצ  "גץיבוקשומ , םילשוריישת

"ל60526. צז רוטקפס  ןנחלא  קחצי  וניבר  רזעילאתודלות  "עןרטש , םילשורישת

ונאפמ60527. הירזע  םחנמ  וניבר  ןבתודלות  ביל  הירא  הדוהי  יקסבאלסידיוו ,
צי "דבקעי  בוקרטויפ Piotrkowסרת

רגיא60528. אביקע  וניבר  ילתפנתודלות  ןב  השמ  םהרבא  הדורכיילב ,
"השריה השרו Warsawלרת

רגניזלש60529. ףסוי  אביקע  וניבר  רגניזלשתודלות  ףסוי  אביקע  וניבר  "אתודלות  םילשורינשת



ינומיימ60530. םהרבא  ונבר  השמתודלות  ןב  ןבואר  "צתוילגרמ , בובלרת  Lvov

ןואג60531. יאה  ונבר  ןואגתודלות  יאה  ונבר  "צתודלות  "דקת מח

יולה60532. היחרז  ונבר  שריהתודלות  יבצ  ןב  בקעי  "גןאמפייר , גרפ Pragueירת

רטע60533. ןב  םייח  ונבר  היעשיתודלות  "גרדה , הירבטמשת

םיכרכ60534.  3 ןי -  ' זולאוומ םייח  ונבר  לאומשתודלות  השמ  אריפש ,)  ) "חרלקומש םילשוריכשת

ןיזולאוומ60535. םייח  ונבר  והיעשיתודלות  ןב  לאומש  השמ  "טאריפש , ,סרת אנליוו

ןומימ60536. ןב  השמ  ונבר  ןרהאתודלות  ןב  לאוי  "טץרווש , םילשורינשת

יזנכשא60537. שריה  יבצ  ונבר  יבצתודלות  ןב  לארשי  בקעי  "גןידמע  םילשוריישת

רעמערק60538. "א  מר )תודלות  וילע  ) רזעילא השמ  "ורמרק , פרת

"י60539. בשרו "ה  במר השמתודלות  ןב  לאיחי  "דהליכשוב , ,שת הקנלבזק

"י60540. שר םחנמתודלות  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "בץנוצ , השרו Warsawכרת

הדוהיתודלות ש"ם60541. ןב  לכימ  לאומש  "זץיבוניבר , הנליו Vilnaסרת

אריצחיבא60542. בקעי  וניבר  תלשלוש  "מתודלות  "דשח הלמרשח

המלש60543. השמתודלות  לארשי  ןב  המלש  "חרגרבנייטש , ץלוקשימ Miskolcצרת

המלש60544. ןרהאתודלות  הדוהי  ןב  המלש  "ברגולק , םילשוריעשת

םיכרכ60545.  2 המלש -  ןימינבתודלות  םהרבא  ןב  ןרהא  הדוהי  "הרגולק , םילשוריסשת

לאומש60546. לארשיתודלות  ןב  םייח  לאומש  "ושטייד , צרת

םיכרכ60547.  3 לאומש -  יולהתודלות  לאומש  ןב  ריאמ  - ןיילק , "צ רת
"ט להיוא Satoraljaujhelצרת

םיכרכ60548.  2 לאומש -  לישעהתודלות  לאומש  דןמדירפ , "" תפצשח

ןיבאל60549. ' זב הלודגה  הנותחה  סעקנומ , לאומש  ןנחויתודלות  והילא  "אהירארוג , "דעשת בח רפכ 

.605502 לאומש -  ירמא  לאומש , ירבד  לאומש , תודלות 
םיכרכ

יבצ ןב  הקלמש  לאומש  ץיוורוה ,
יולה "אשריה  םילשוריפשת

ץראו60551. םימש  השמתודלות  ןב  רזעילא  "דרטומלרפ , השרו Warsawמרת

.60552< השדח הרודהמ   > ןושמש לאכימתודלות  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "חינמחנ , םילשוריעשת

םיכרכ60553.  2 ןושמש -  לאכימתודלות  ןמחנ  ןב  םייח  ןושמש  "בינמחנ , םילשוריעשת

ןב60554. ןועמש  יברו  ריאמ  יבר  אביקע  יבר  ידימלת  תודלות 
ןרהאיאחוי ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

םיכרכ60555.  3 םיארומאו -  םיאנת  יכדרמתודלות  ןב  ןרהא  "דןאמייה , םילשוריכשת

תומדקא60556. תריש  לש  היתורוקמו  ןתנהיתודלות  ילתפנ  "גרגרב , קרבלשת ינב 

םיקידצ60557. לש  ףסויםהיתודלות  "זרעיאמ , סשת

לאיזע60558. ברה  לש  יתורפסה  ולעפמו  השמויתודלות  ןב  דוד  םייח  "טיולה , םילשורילשת

הרומ60559. לש  החמשויתודלות  ןב  בד  "בואדנל , הפיחעשת

תובא60560. תכסמ  תובא -  לש  השמןתודלות  יבצ  ןב  דוד  "חןהאק , סשת

םדא60561. בילתדלות  הדוהי  המלש  ןב  עשוהי 
"ההבורטסואמ בופזוי Jozefowלרת

םיכרכ60562.  5 םדא -  ףלוותדלות  באז  ןב  לבייפ  "דלאקזחי  השרו Warsawירת

םיכרכ60563.  2 םדא -  םהרבאתדלות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ז( ונרוויל Livornoית

םיכרכ60564.  2 ןרהא -  וראסיפמתדלות  "א]ןרהא  נש האיציניו[

בקעי60565. יולהתדלות  םהרבא  ןב  "ובקעי  קוטסילאיב Bialystokסקת



בקעי60566. רזעילאתדלות  ןב  בקעי  "לטאטשנזייא , ןודנול Londonקת

קחצי60567. רזעילאתדלות  בקעי  ןב  קחצי  "הטאלבנירג , בוקרטויפ Piotrkowפרת

םיכרכ60568.  2 קחצי -  זיכסנמתדלות  יכדרמ  ןב  "חקחצי  השרו Warsawכרת

םיכרכ60569.  2 קחצי -  םהרבאתדלות  ןב  קיזייא  קחצי  - סייוו , "ג סרת
"ד סרת

רזוע60570. ךינהתדלות  ןב  רזוע  "דןייטשגינה , גרפפקת  Prague

רגיא60571. אביקע  וניבר  ילתפנתדלות  ןב  השמ  םהרבא  הדורכיילב ,
"בשריה ןילרב Berlinכרת

"ם60572. וכעב ויתועמ  הנויהלות  ץטיבולפק , ןועמש -  ףסוי  ןהאק ,
"טריאמ דווקילעשת

לימרכו60573. זימרכ  ינשה -  הירכזתעלות  "וירוד , םיפטננשת תירק 

.60574< השדח הרודהמ   > הנומא ךרד  בקעי  לאקזחיתעלות  ןב  ריאמ  יאבג , "וןבא  םילשורינשת

א'60575. בקעי -  לארשיתעלות  ביורטניו , קחצי -  ןייטשנבול ,
"ווהילא תיליעעשת ןיעידומ 

.60576< םירעש חתופ   > בקעי לאקזחיתעלות  ןב  ריאמ  יאבג , "בןבא  םילשוריפשת

םיכרכ60577.  6 בקעי -  לאקזחיתעלות  ןב  ריאמ  יאבג , "בןבא  םילשוריפשת

ינש60578. לארשיתעלות  ןב  םהרבא  "הוסניפ , יקינולש Salonikaסקת

םיכרכ60579.  4 ינש -  לארשיתעלות  ןב  ןמלז  רואינש  "זחוור , לאיזועסשת תיב 

תעדו60580. ןושמשםות  ןב  קחצי  "דגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

יבבל60581. םרויםות  ןב  םות  "בבייט , עבשעשת ראב 

דובכ60582. רדנסכלאךמות  ןב  ןתנוהי  ןוסרדנסכלא ,
"היולה ,רת .מ .א  טרופקנארפ 

םימימת60583. ךונחיכמות  םהרבא  "טןייטשנצילג , כשת

םימימת60584. רדנעסיכמות  רדנסכלא  "דןיסאדוי , "דכשת בח רפכ 

םימימת60585. םימימתיכמות  "זיכמות  סשת

םימימת60586. "דיכמות  בח תרותמ  "בםיטוקיל  "דעשת בח רפכ 

הרובד60587. לאומשרמות  שורה , "הןב  "דמשת מח

.60588< ויכרדב תכלהו   > הרובד ,רמות  גרבדלוג בקעי , ןב  השמ  וריבודרוק ,
( שרפמ  ) יולה קחצי  ןב  דוד  "וןרהא  ףילקיוסשת

.60589< ןושאר סופד   > הרובד בקעירמות  ןב  השמ  "טוריבודרוק , היצנו Veniceמש

.60590< תופסוה םע   > הרובד בקעירמות  ןב  השמ  "חוריבודרוק , םילשורימשת

הרובד60591. השנמרמות  ןב  אביקע  "לדלפנדניל , םילשורישת

.60592< לארשי ןואג  םע   > הרובד בקעירמות  ןב  השמ  "חוריבודרוק , גרבסגינקירת

םיכרכ60593.  12 הרובד -  בקעירמות  ןב  השמ  "זוריבודרוק , קרבכשת ינב 

םיכרכ60594.  3 הרובד -  םהרבארמות  רמות  "אונונו , ןיעידומפשת

שרופמו60595. ראובמ  הרובד  ,רמות  לגנישט בקעי -  ןב  השמ  וריבודרוק ,
"טלאקזחי םילשוריעשת

םירעשו60596. תומדקה  רואיב  םע  הרובד  בקעירמות  ןב  השמ  "גוריבודרוק , םילשוריעשת

סדרפה60597. רמוש  רואיב  םע  הרובד  - רמות  ןהכה דג  קחצי  לאומש  ןיקיידוי ,
בקעי ןב  השמ  "גוריבודרוק , קרבסשת ינב 

םירשי60598. לאכימתמות  ןב  לאירבג  ילברק , - "טילא םילשורימשת

םירשי60599. םחנמתמות  ןב  דוד  בקעי  "גןיקסיפ , הנליו Vilnaכרת



םירשי60600. "דתמות  בח "גללוכ  םילשוריערת

הרדכ60601. לא  ןושמשסינות  "גיתפרצ , דולנשת

ןרהא60602. קסניפמתופסות  באז  ןב  "חןרהא  גרבסגינקירת
Koenigsberg

ןרהא60603. בילתופסות  הירא  "גיול , קרבלשת ינב 

םיכרכ60604.  2 ארוויא -  ארוויאמתופסות  רואינש  ןב  "חקחצי  םילשוריסשת

םירוכב60605. "טתופסות  סקת "ט.אתפסות  בולקש Shklovסקת

תומבי60606. שינרוג -  שינרוגתופסות  "התופסות  םילשורימשת

תועובש60607. הליגמ , םלוע - > םש   > "ש ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "הרשא  ונרוויל Livornoמקת

תוירוה60608. םולש - > תבהא   > "ש ארה ,תופסות  יקצילבד "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
( ךרוע  ) דוד ןב  "הלאלצב  םילשוריסשת

.60609< רשבמ ירמא   > אמוי "ש  ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "ארשא  כשת

הגיגח60610. קפוא - > ןוכמ   > "ש ארה "ש)תופסות  ארה  ) בקעי ןב  םילשורירשא 

ןטק60611. דעומ  "ש -  ארה "ש)תופסות  ארה  ) בקעי ןב  "גרשא  םילשורילשת

םיכרכ60612.  15 "ש -  ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "טרשא  םילשוריישת

.60613< השמ ראב  םע  רשא  וניבר  יפסות   > "ש ארה תופסות 
םיכרכ  2 "ש)הליגמ -  אר  ) לאיחי ןב  "טרשא  קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ60614.  20 רדהו > - זוע   > "ש ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "חרשא  םילשוריסשת

םיכרכ60615.  20 "ק > - הומ  > "ש ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "ארשא  םילשוריעשת

םיכרכ60616.  2 קפוא > - ןוכמ   > "ש ארה "ש)תופסות  אר  ) לאיחי ןב  "חרשא  םילשוריעשת

די60617. בתכ  תועובשל -  "ש  ארה "ש)תופסות  ארה  ) בקעי ןב  דירשא  דיבתכ  בתכ 

םיחספ60618. ץנאשמ -  "א  בשרה ץנאשמתופסות  םהרבא  ןב  - ןושמש  "ו טשת
"ז םילשוריטשת

תובותכ60619. ץנשמ -  "א  בשרה ץנאשמתופסות  םהרבא  ןב  "גןושמש  םילשורילשת

םיכרכ60620.  19 םלשה -  בקעיתופסות  "בסילג , םילשורימשת

הרותל60621. ימלשורי  םוגרת  ןיפוליחו  השמתופסות  "חרגרובזניג , ןילרב Berlinנרת

םייח60622. "א)תופסות  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "דוהילא  ןילבול Lublinערת

םייח60623. רזעילאתופסות  ןב  סחניפ  ךורב  ץיבוניבר ,
"בםייח פרת

םיכרכ60624.  6 םייח -  ףסויתופסות  ןב  םייח  "זץיבונכאש , כשת

םיכרכ60625.  2 םייח -  ךורבתופסות  ןב  םייח  - יקצובול , "ב ערת
"ט הנליו Vilnaפרת

םיכרכ60626.  4 םייח -  עשוהיתופסות  ןב  ףסוי  םייח  ןייטשקורב ,
"דקחצי םילשורישח

םיכרכ60627.  8 הילגנא -  ימכח  הילגנאתופסות  ימכח  "לתופסות  םילשורישת

םיכרכ60628.  2 ךוט -  ךוטמתופסות  המלש  ןב  "ברזעילא  םילשורימשת

םירדנ60629. םינשי -  באזתופסות  ןב  קחצי  המלש  רטלא  "וןרעפלאה , ןודנולכשת

.60630< רדהו זוע  תרודהמ   > םירדנ םינשי  באזתופסות  ןב  קחצי  המלש  רטלא  "חןרעפלאה , םילשוריסשת

ארתב60631. אבב  םינשי -  םינשיתופסות  "זתופסות  םילשורינשת

תומבי60632. םלשה -  םינשי  םינשיתופסות  "בתופסות  םילשוריסשת

הליעמ60633. לארשי -  בודתופסות  לארשי  "הלדנמ , םילשוריסשת



הבותכ60634. דודתופסות  ינרזיפ , ךורב -  םהרבא  "בןמדוג , "דפשת מח

תומבי60635. גרובנטורמ -  "ם  רהמ גרובנטורמתופסות  ךורב  ןב  "וריאמ  משת

ןונבלה60636. יזרא  שוריפ  םע  ריזנ  הדוהיתופסות  יבצ  ןב  זרא  "העלס , םילשורינשת

.60637< לודג ללכ   > ארזע סחניפתופסות  בקעי  ןב  ארזע  םהרבא  "דסקופ , בובל Lvovנרת

.60638< טסקט  > "ס שה לע  "סתופסות  שה לע  "חתופסות  םילשוריסשת

םיכרכ60639.  3 ודימלתו -  ןקזה  ןקזהתופסות ר"י  לאומש  ןב  "וקחצי  םילשוריעשת

םיכרכ60640.  3 ןבלה -  סחנפתופסות ר"י  ןהכה , ןבלה -  בקעי  ןב  קחצי 
"ל) ומ  ) "כבקעי םילשורישת

רבד60641. ףיסומ  "ם -  אר בדתופסות  האזמ , חכ -  יכדרמ  והילא  "ה , אזמ
"וןהכה םילשוריכשת

ע"ז60642. ןנחלא -  וניבר  רייפמאדמתופסות  קחצי  ןב  "אןנחלא  סרת

ע"ז60643. השדח - > הרודהמ   > ןנחלא וניבר  רייפמאדמתופסות  קחצי  ןב  "גןנחלא  קרבסשת ינב 

ריזנ60644. סורדוט -  וניבר  הנוריגמתופסות  קחצי  ןב  "בסורדוט  לשת

ע"ז60645. אניריבמ -  קחצי  הדוהי ב"ר  וניבר  אנורבמתופסות  קחצי  ןב  "טהדוהי  כשת

ע"ז60646. ןקזה -  תופסות ר"י  אינריבמ -  הדוהי  וניבר  רייפמאדמתופסות  קחצי  אינריבמ - "גהדוהי  קרבעשת ינב 

ע"ז60647. ןואלרישמ -  הדוהי  וניבר  ןואילרישתופסות  קחצי  ןב  "טהדוהי  כשת

םיכרכ60648.  3 ןואלריש -  הדוהי  וניבר  ןואילרישתופסות  קחצי  ןב  "טהדוהי  םילשוריכשת

אמק60649. אבב  היעשי -  וניבר  "קתופסות  מטישמ "גםיטוקיל  משת

.60650< - ץרפ וניברו  "ם  רהמ תופסות   > ץרפ וניבר  תופסות 
ץרפתומבי וניברו  "ם  רהמ "אתופסות  םילשורינשת

תוכמ60651. ץנאשו - > םינשי  תופסות   > ץרפ וניבר  םינשיתופסות  "בתופסות  םילשורילשת

םיכרכ60652.  10 ץרפ -  וניבר  ליברוקמתופסות  והילא  ןב  "לץרפ  םילשורישת

םיכרכ60653.  8 רדהו > - זוע   > ץרפ וניבר  ליברוקמתופסות  והילא  ןב  "חץרפ  םילשוריסשת

ןישודק60654. קחצי -  לאומש ב"ר  וניבר  קחציתופסות  ןב  "ללאומש  שת

םיכרכ60655.  7 "ד -  יר "ד)תופסות  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  - ינארט , "ח ישת
"ג םילשוריכשת

םיכרכ60656.  7 "ש > - קז "נ  רה תרודהמ   > "ד יר "ד)תופסות  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  - ינארט , "ח ישת
"ג םילשוריכשת

םיכרכ60657.  5 רדהו > - זוע   > "ד יר "ד)תופסות  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "חינארט , םילשוריסשת

םיכרכ60658.  12 "ק > - הומ  > "ד יר "ד)תופסות  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "וינארט , םילשוריעשת

ןישודיק60659. "ס  מע "י  שרל סחוימ  שוריפו  גורמר  )תופסות  ךרוע  ) ףסוי םהרבא  הפיחגרבנזור ,

םיכרכ60660.  2 ץנאש -  )תופסות  ץנאשמ "ש  רה  ) םהרבא ןב  "זןושמש  קרבנשת ינב 

.60661 - הואלח השמ  יבר  תובושתו  ןקזה  דימלת ר"י  תופסות 
הואלחב"ק ר"מ  ןקזה , "זדימלת ר"י  לשת

רזעילא60662. וניברו  םת  וניבר  דימלת  "אתופסות  רו "זדימלת ר"ת  לשת

הליגמ60663. "ש -  ארה "ש)יפסות  אר  ) לאיחי ןב  "דרשא  רפססשת תירק 

תורעה60664.  > ןישודיק ןיטיג , תובותכ , "ש  ארה יפסות 
< אריפש "ש  מרגה םירואיבו 

, אריפש "ש - ) אר  ) לאיחי ןב  רשא 
הירא ןב  לאומש  "והשמ  םילשוריסשת

.60665< בקעי ריבא  תוהגה  םע   > הטוס "ש  ארה "ש)יפסות  אר  ) לאיחי ןב  "ורשא  קרבעשת ינב 

רפוסה60666. תועירי  באזיפסות  ןימינב  "ואריפש , רומיטלובעשת

הליגמ60667. סמ ' לע  סורדוט  וניבר  יחו ' רשא  וניבר  "ש)יפסות  אר  ) לאיחי ןב  "טרשא  קרוי New Yorkישת וינ 



םיכרכ60668.  3 להא -  יכדרמתפסות  ןב  םיקילא  לאומש  "חרדק , הרפעסשת

הרוא60669. קחציתפסות  ןב  ריאמ  בקעי  "וירצמ , םילשוריסשת

אעיצמ60670. אבב  הרוא -  ףסויתפסות  ןב  ריאמ  "ורלסק , קרבעשת ינב 

םיכרכ60671.  4 הרוא -  אגרשתפסות  ןב  ףסוי  "ברלימ , תיליעפשת ןיעידומ 

ריצק60672. ירוכב  הרותתפסות  דומלת  "ה.הראריפ  היצנו Veniceעת

םיכרכ60673.  5 הכרב -  יולהתפסות  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "טןייטשפא , ביבאנשת לת 

ןיבוריע60674. םירבד -  בקעיתפסות  ןב  והילא  "טרקצר , תיליעעשת ןיעידומ 

םייח60675. יבצתפסות  םייח  ןב  לכימ  לאיחי  "הרלשיפ , בובל Lvovמרת

םייח60676. םולשתפסות  ןב  םייח  "הלגנא , קרבנשת ינב 

םיכרכ60677.  2 תובאה -  ךרדב  םייח  היעשיתפסות  ןב  םייח  "בסיורק , קרבסשת ינב 

הציב60678. בוט -  םוי  ןהכהתפסות  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , קרבשח ינב 

בוט60679. םוי  ןרהאתפסות  הדוהי  ןב  המלש  "טרגולק , םילשורינשת

"ד60680. יר תופסותב  תורעהו  םירואיב  בוט -  םוי  תפסות 
הציב ףסויתכסמל  ןב  ארזע  "עחרוק , קרבשת ינב 

םילשורי60681. יכדרמתפסות  ןב  רסיא  לארשי  "אןילרסיא , הנליו Vilnaלרת

הבותכ60682. בודתפסות  ןב  הדוהי  "נרמלק , םילשורישת

הבותכ60683. דודתפסות  "בינירזפ , תיליעפשת ןיעידומ 

המיתחל60684. הדוהיתפסות  ןב  הירא  השמ  אדוי , - "זרב ביבא Tel Avivישת לת 

יכדרמ60685. תלודג  תשרפ  רפסל  ןימינבתפסות  לאפר  ןב  קחצי  יכדרמ  ןמזייר ,
( וילע "ב( "דעשת מח

םיאולמ60686. לאיחיתפסות  ןב  הדוהי  "טקאהב , הנליו Vilnaנרת

םיכרכ60687.  2 בר -  השעמ  םוחנתתפסות  ןב  רב  בוד  "דרכששי  םילשורישח

החמשו60688. התשמ  םייחתפסות  םעונ  "טבואט , קרבעשת ינב 

לאומש60689. יניע  ןרהאתפסות  לאומש  "וןיבאר , םילשורינשת

השודק60690. םהרבאתפסות  ןב  ןמפיל  בוט  םוי  "גןירפלה , ןנוקטיאלרת
Chernyshevsk

םיכרכ60691.  4 םינושאר -  השמתפסות  ןב  לואש  - ןמרביל , "ז צרת
"ט םילשוריצרת

תישארב60692. "י -  שר יולהתפסות  םולש  םייח  "אלגס , םילשורילשת

תיעיבש60693. המלשתפסות  ןב  םהרבא  "ויקארזאלא , םילשורינרת

תבש60694. קחציתפסות  ריאמ  ןב  שריה  יבצ  יקסראיוב ,
"וקיזייא השרו Warsawמרת

תבש60695. "גץבוקתפסות  קרבמשת ינב 

תכסמל60696. "ד  יר תופסותב  תורעהו  םירואיב  תבש -  תפסות 
ףסויתבש ןב  ארזע  "חחרוק , קרבעשת ינב 

םיכרכ60697.  2 תבש -  םייחתפסות  ןב  לאפר  "זשלזיימ , רדואדכקת טרופקנרפ 
Frank

םיכרכ60698.  2 םינויצו > - םירואיב  םע   > תבש םייחתפסות  ןב  לאפר  "טשלזיימ , נשת

עבשה60699. תנש  באזתפסות  ןימינב  ןב  ןמלק  "זאנהכ , םילשורימשת

ןיליפת60700. תונומת  ףסוא  םירפוס , תנשמ  ןוקית , תפסות 
ארקמל םחנמםאו  "בץיבודיוד , קרבלשת ינב 



תרזע60701. םע  לבבו -  "י  רא ןיבש  םיקוליחה   > אתפסות
< בילהדוהי הדוהי  ןב  ארזע  "טרלושטלא , השרו Warsawנרת

.60702< לדנמרקוצ  > לאומשאתפסות השמ  "ללדנאמרקוצ , םילשורישת

םיכרכ60703.  4 קחצי > - תחנמ   > יכדרמאתפסות םולש  ןב  קחצי  ןורדאווש ,
ןהכה

 - "ע רת
"ד םילשוריערת

םיכרכ60704.  2 האפסות > - אנת   > םהרבאאתפסות ןב  רודגיבא  לאומש  - האפסות , "ז צקת
"ט הנליו Vilnaרת

םיכרכ60705.  4 הניוו > - "י  תכ  > )אתפסות ךרוע  ) לארשי ןב  םייח  "אןמיירפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ60706.  5 ןמרביל > -  > "א.אתפסותאתפסות םילשוריסשת

טפשמל60707. םיניע  םע  םיערז  רודגיבאאתפסות  ןב  קחצי  "מילאירא , םילשורישת

םיכרכ60708.  8 הטושפכ -  השמאתפסות  ןב  לואש  "בןמרביל , םילשוריסשת

סחנפ60709. שרדמל  אבאאתפסות  םהרבא  ןב  סחניפ  "ואריפש , בובל Lvovנרת

.60710< ףסוי תנשמ   > תיעיבש תכסמ  ףסויאתפסות  "וןמרביל , םילשורימשת

אתיירוא60711. אתקיתע -  אתפסות   > םיערז רדס  אתפסות 
< תובשיתהבאתדח הכלהל  שרדמה  "פתיב  םילשורישת

הציב60712. םיחספ , ןיבוריע , "א -  רגה רואב  םע  -אתפסות  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
םייח בקעי  ןב  ןרהא  דוד  "ארפוס , םילשוריפשת

הליגמ60713. קחצי -  תודלות  שוריפ  םע  קציאאתפסות  קחצי  "בלגס , םילשוריסשת

אתקיתע60714. יולהאתפסות  ףסוי  ןב  ריאמ  םייח  - ץיוורוה , "ט מרת
"נ ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

המילש60715. השמאתפסות  ןב  רשא  "חרקצירפ , ביבא Tel Avivצרת לת 

םיכרכ60716.  3 יכדרמ -  תלכת  דעומ ע"פ  רדס  בקעיתותפסות  ןב  יכדרמ  םולש , - - שיא "ח נרת
"א שקפ Paksסרת

.60717< השדח הרודהמ   > "ג בלרה "ג)תוילעות  בלר  ) ןושרג ןב  "ויול  ןודנולסשת

םיכרכ60718.  3 "ג -  בלרה "ג)תוילעות  בלר  ) ןושרג ןב  וטנרטד Rivaש"כיול  הויר 

"ם60719. ירה קחציתופעות  ןב  לכימ  לאיחי  "חיקסבוסוק , לשת

םאר60720. יכדרמתופעות  ןב  לאפר  "צאוואקנא , הכנלבזכ Casablancaרת

םאר60721. היעמשתופעות  ןב  השמ  "הםיאקלא , ונרוויל Livornoפקת

םאר60722. ךורבתופעות  יכדרמ  "אוילאוואראק , ונרוויל Livornoכקת

.60723< קחצי ייחו  תונורכזה  רפס   > םאר ךורבתופעות  יכדרמ  - וילאוואראק , "א כקת
"ב ונרוויל Livornoכקת

םאר60724. דודתופעות  ןב  קחצי  "אודראפ , יקינולש Salonikaעקת

םאר60725. בקעיתופעות  ןב  השמ  ןרהא  "ושביוט , הוקלוזטרת  Zholkva

םאר60726. והילא  יבר  תודלות  םאר -  קנארפתופעות  ברה  "וןוכמ  םילשוריסשת

םיכרכ60727.  2 םאר -  ןרהאתופעות  ןב  רמתיא  "בדופחמ , דודשאסשת

םיכרכ60728.  3 םאר -  ןויצתופעות  ןב  ןב  השמ  רזעילא  "עראב , םילשורישת

ב60729. םאר א -  יכדרמתופעות  ןב  לאפר  "סאוואקנא , םילשורישת

םאר60730. קחציתפעות  ןב  םיקילא  "זוייניטאג , רימזיא Izmirכקת

םאר60731. ןבתפעות  ביל  הירא  השמ  םיובנזור , - שטיל
יולה "דהדוהי  םילשוריסשת

םיכרכ60732.  4 םאר -  ןרהאתפעות  םייח  ןב  השמ  םהרבא  - דניקטיוו , "ג ערת
"ג השרו Warsawצרת

תוריקחהו60733. תוטיטחה  ןאמסוזתואצות  ןב  באז  "עץבעי , ,רת ןילרב



ףסכ60734. תושרש  רפסמ  תואמגודו  יראמתואצות  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - "זןבא דרופסקואסרת  Oxford

םייח60735. לאנתנתואצות  ןב  השמ  "ןתנ , ןיטיסוה Husiatynסרת

םייח60736. ןרהאתואצות  ןב  םייח  "דרביוט , הבלסיטרבצקת  Bratislava

םייח60737. םייחתואצות  "חךאבריווא , טגיס Sighetסרת

םייח60738. םיתמותואצות  םילוח  "ב.תוליפת  םיהלדר Roedelheimמרת

םייח60739. והילאתואצות  ןב  ןושש  ןרהא  "וםוחנ , םילשוריטשת

םלשי60740. םינש  םייח  םייח -  םייחתואצות  ןב  לאומש  "סלאטיוו , םילשורישת

םייח60741. םייחתואצות  "וץיבוקסוב , ןילקורבנשת

.60742< תופסוה םע   > םייח רזעלאתואצות  ןב  םחנמ  "דאבמעז , םילשורישח

.60743< השדח הרודהמ   > םייח רזעלאתואצות  ןב  םחנמ  - אבמעז , "ב סשת

.60744< םייחה ריע  םייח - ויז   > םייח השמתואצות  ןב  והילא  שאדיוו , "חיד  םילשוריסשת

םיכרכ60745.  5 םייח -  השמתואצות  ןב  והילא  שאדיוו , "ליד  יקינולש Salonikaקת

םי60746. השמתואצות  עשוהי  "אישיר , םילשוריסשת

סנה60747. דורבמףקות  יכדרמ  ןב  "זסחניפ  בובל Lvovנקת

רטשה60748. יבצףקות  ןב  עשוהי  "ולבנע , תיליעעשת ןיעידומ 

דומלתה60749. דודףקות  ןב  יבצ  קחצי  "טןטראגראמ , ןפוארת  Ofen

םיכרכ60750.  197 בהזה -  ךרדהרות  לש  ינרותה  - ףסומה  "ח םילשוריעשת

דרפסב60751. בהזה  דודרות  ןב  ללה  השמ  "בירז , םילשורינשת

דמשהו60752. בהזה  בקעירות  ןב  לאפר  "בןירפלה , קרבנשת ינב 

רצחה60753. לאומשץברות  ןב  השמ  לאפר  "וזאבלא , םילשוריעשת

םיכרכ60754.  2 ןעבעל -  ןוא  ריאמהרות  ףסוי  1933תוילגרמ ,

א-ב60755. רוא -  רואהרות  הרות  שרדמ  תיב  - .םילשורי  "ה שת
"ו םילשורישת

רוא60756. יולההרות  ףסוי  ןב  השמ  בקעי  "הםיובניילק , בוקרטויפ Piotrkowפרת

רוא60757. תבישיוהרות  הרות  יציברמ  תרבח  .קרוי  וינ 
םייחה "ורוא  קרוי New Yorkנרת וינ 

.60758< םימודק לחנ  טלקמ , ריע   > רוא דודהרות  "ואדיל , ונרוויל Livornoפרת

ןהכ ב>60759. תחנמ   > רוא ףסויהרות  ןב  לאומש  - ןהכה , "ח נש
היצנו Veniceש"ס

רוא60760. לישההרות  עשוהי  ןב  ביל  "ההירא  ןילרב Berlinקת

רוא60761. לאפרהרות  ןב  ןושמש  "חשריה , הנליו Vilnaנרת

.60762< טסקט  > רוא ידאלמהרות  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  םילשוריסשת

.60763< הרותה לע   > רוא רואהרות  "דהרות  "דשח מח

רוא60764. ןהכההרות  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

"ת)60765. הע יולה  "ז  יר ןרמ  ישודיח  לע   - ) רוא ןרהאהרות  ןב  השמ  לארשי  ןייטשלקניפ ,
"זדוד קרבסשת ינב 

ןמשה60766. ךפ  סנ  סרטנוק  רוא -  בקעיהרות  עשוהי  "איולב , םילשורילשת

רוא60767. םינושהרות  "ז.םינוקית  םדרטשמאירת
Amsterdam

רוא60768. לאפרהרות  "וףירקלא , קרבעשת ינב 

ג60769. רוא -  הכלהבהרות  "ת  דחל ינרות  "טץבוק  םילשוריכשת



םיכרכ60770.  4 רוא -  ידאלמהרות  ךורב  ןב  ןמלז  "זרואינש  טסיפוק Kopysצקת

םיכרכ60771.  2 רוא -  באזהרות  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "סןהכ , השרו Warsawרת

םיכרכ60772.  3 רוא -  דודהרות  ןב  ףסוי  איחי , - "בןבא הוקלוז Zholkvaסקת

םיכרכ60773.  4 רוא -  "אץבוקהרות  קרבסשת ינב 

םיכרכ60774.  4 רוא -  רואהרות  "חהרות  םילשוריישת

םיכרכ60775.  2 רוא -  ןהכההרות  ביל  הדוהי  ןב  ריאמ  "אשרפופ , םילשוריפשת

םיכרכ60776.  48 רוא -  ץינזיוהרות  טרעס  "ותודסומ  הפיחמשת

םיכרכ60777.  3 רוא -  רואהרות  הרות  "ותבישי  םילשוריכשת

א60778. תילגנאב - )  ) רוא ידאלמהרות  ךורב  ןב  ןמלז  "טרואינש  סשת

.60779< תישארב  > ראובמה א רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"חיול - עשת New York קרוי וינ 

.60780< תומש  > ראובמה ב רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"חיול - עשת New York קרוי וינ 

.60781< ארקיו  > ראובמה ג רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"חיול - עשת New York קרוי וינ 

.60782< רבדמב  > ראובמה ד רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"חיול - עשת New York קרוי וינ 

.60783< םירבד  > ראובמה ה רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"חיול - עשת New York קרוי וינ 

.60784< םירופ תוישרפ , ד ' הכונח ,  > ראובמה ו רוא  ,הרות  בלעג ידאלמ -  ךורב  ןב  ןמלז  רואינש 
"טיול - עשת New York קרוי וינ 

ראובמה60785. רוא  יולהרות  - בלעג , New York קרוי וינ 

םייח60786. ךרדו  רוא  ןימינבהרות  ןב  םייח  "גאדורב , ונדורג Grodnoפקת

.607872 תראובמ -  תודיסח  הרות ע"פ  יטוקלו  רוא  הרות 
ידאלמםיכרכ ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  עשת

רוזמו60788. רוא  והיתתמהרות  "הןוסרזלג , םילשוריסשת

תחא60789. יבצהרות  לאוי  "דןוראב , שמשעשת תיב 

ארקיו60790. תחא -  ארזעהרות  ןב  קחצי  םהרבא  "פןויצ , םילשורישת

תבש60791. תוכאלמ  הרובחב -  ןרהאהרות  "אהקוריס , לאונמעפשת

תוכרבו60792. תבש  תוכלה  הרובחב -  השמהרות  "ארלכייא , לאונמעפשת

תבש60793. תוכלה  הרובחב -  יבצהרות  סחניפ  םיובסונ , דוד  והילא  "איול , לאונמעפשת

תבש60794. תוכלה  הרובחב -  הדוהיהרות  ןב  לאומש  "אןמצרווש , לאונמעפשת

תוכרב60795. תוכלה  הרובחב -  ןועמשהרות  לבנזייא , יבצ  סחניפ  "אםיובסונ , לאונמעפשת

טפאשנעסיוו60796. ןופ  טגיטעטשעב  השמהרות  "טןייטשפע , פרת

ןויצב60797. ןמלסהרות  ןב  ןויצ  ןב  "פיפצומ , םילשורישת

םיכרכ60798.  4 הלואג -  הלואגהרות  "חהרות  ,)שת ביבא - לת )

ןעקנאדעג60799. עשוהיהרות  "דיקסווארבוד , "דשח מח

תובותכ60800. היליד -  המלשהרות  לגיב ,

תומבי60801. היליד -  והיעשיהרות  םהרבא  ןהכ ,

םיכרכ60802.  2 היליד -  דודהרות  ןב  םהרבא  "וונונח , "דעשת מח

םיכרכ60803.  7 הרוסמהו -  הבותכה  יכדרמהרות  ןב  ןרהא  - ןאמייה , "ז צרת
ביבא Tel Avivת"ש לת 



ןרהא60804. תודלות  לעב  "ר  ומדא הנומאו -  הנומאהרות  ירבד  "בןוכמ  םילשוריסשת

ןינבו60805. הדוהיהרות  יבצ  ילתפנ  ןב  ריאמ  ןליא , - "ירב םילשורישת

ןויס60806. רייא , הלואגו -  ןהכההרות  םייח  המלש  "דרניבא , לאעשת תיב 

תעדו60807. הדוהיהרות  ןב  ןמלז  "גקורד , םילשוריסשת

תעדו60808. דודהרות  השמ  ןב  בקעי  רזעילא  יקסדורג ,
"וןהכה הגיר Rigaצרת

םיכרכ60809.  6 תעדו -  גרבצנימהרות  בייל  יבר  לש  "זותרותמ  םילשוריסשת

םיכרכ60810.  3 תעדו -  יבצהרות  "חרקניש , קרבעשת ינב 

הכלהו60811. יבצהרות  לאומש  םהרבא  ןייטשרבליז ,
יבא ןב  "חשריה  םילשוריצרת

הכלהו60812. קחציהרות  "ויספלא , םילשוריסשת

םיכרכ60813.  3 ךוניחהו -  הוצמהו  לכימהרות  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "זםיבלמ , םילשוריכשת

םייחו60814. בקעיהרות  ןב  םייח  'י , "וגאלאפ יקינולש Salonikaרת

םייחו60815. הרות 
 - השמ ןופלכ  ןב  ץוגמ  םהרבא  ןהכה ,

השמ ןופלכ  "דןהכה , הברכשת ג'

םייחו60816. םייחהרות  ןועמש  העושי  "בהידבוע , הברישת ג'

םיכרכ60817.  3 השדח - > הרודהמ   > םייחו םייחהרות  ןועמש  העושי  "בהידבוע , םילשורילשת

לארשיו60818. לארשיוהרות  "זהרות  הברטשת ג'

עדמו60819. השמהרות  ןב  קחצי  יול  רקדמראברד ,
"בעשוהי םילשורילשת

עדמו60820. םהרבאהרות  ףסוי  "חףלוו , םילשורישת

עדמו60821. .גהרות  ןבואר  "גלדנק , "דעשת מח

םיכרכ60822.  19 עדמו -  "אץבוקהרות  ןגלשת תמר 

רסומו60823. בודהרות  םהרבא  ןב  באז  םייח  "דסנייר , םילשוריישת

השרומו60824. וניתוברהרות  ירבדמ  חטקל  '' םילשוריסשת

הכולמו60825. שרההרות  יבצ  ןב  ןועמש  "אשוברדפ , םילשוריכשת

תוכלמו60826. בקעיהרות  "דרבליפ , םילשורישח

םיבוט60827. םישעמו  םחנמהרות  "אןמטוג , םילשורילשת

הוצמו60828. עשוהיהרות  ןב  דוד  "בןומולס , םילשוריעשת

.60829< םירפסמ םידיסח   > הדובעו קחציהרות  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןיוול ,
ןהכה "דריאמ  םילשורילשת

שעמבו60830. ןוזחב  הדובעו  יחרזמההרות  לעופה  תורדתסה 

םיכרכ60831.  6 השוריפו -  םהרבאהרות  "גיליושאלא , "דעשת בח רפכ 

תבשו60832. המלשהרות  רודגיבא  ןב  לדנמ  םחנמ  "ורגייג , דודשאסשת

םיכרכ60833.  5 תעדל -  והיתתמהרות  "זםולב , משת

םיכרכ60834.  3 טכיל -  "זןוילגהרות  םילשורילשת

א60835. לארשיל -  השמהרות  בקעי  ןב  םייח  ןרהא  ןאמרמיצ ,
"חיולה םילשורילשת

המשל60836. והילאהרות  ןב  םייח  "גףסוי  לשת

ןי60837. ' זולוומ תנשמב ר"ח  המשל -  םוחנהרות  "בםאל , םילשורילשת

.60838< םולש תבהא  תרודהמ   > המשל והילאהרות  ןב  םייח  "גףסוי  עשת



םיכרכ60839.  2 המשל -  םחנמהרות  "דרגניזלש , "דשח מח

םיכרכ60840.  4 המשל -  םשהרות  "דםוליעב  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ60841.  2 לכיהמ -  הרותהרות  לוק  תבישי  "דץבוק  םילשורישח

םימשה60842. ןמ  םולשהרות  "טהנחוא , עשת

םיכרכ60843.  4 םימשה -  ןמ  רימזהרות  "זןהכ , םילשורינשת

ינינעב60844. "ס  שה רדס  לע  "ל  זח ירמאמ  יניסמ -  הרות 
הרותהרותה לידגי  "בתרבח  םילשוריעשת

יניסמ60845. ךורבהרות  ןב  ברוח  השמ  "חירוח , קרבעשת ינב 

םיכרכ60846.  5 יניסמ -  ךורבהרות  ןב  השמ  "חברוח , קרבסשת ינב 

םיכרכ60847.  2 תשרופמ -  םיקילאהרות  ןב  רזעילא  "איול , ביבאכשת לת 

ה ו>60848.  > ןויצמ ג ןויצמהרות  - הרות  "ז מרת
"ו םילשוריסרת

ז ט>60849.  > ןויצמ ד ןויצמהרות  - הרות  "ז מרת
"ו םילשוריסרת

ןויצמ60850. ןהכההרות  ריאמ  ןב  קחצי  "טכ"ץ , בוקרטויפ Piotrkowפרת

א60851. ןויצמ -  ינרותהרות  "טץבוק  םילשוריכשת

ןויצמ60852. תמאהרות  תפש  תבישי  ינרות  "הןוחרי  םילשוריצרת

ןויצמ60853. ןויצהרות  לת  ינברמ  "דץבוק  םילשורישח

ןויצמ60854. ןויצהרות  "טיול , שמשעשת תיב 

ןויצמ60855. םירמאמהרות  "בץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ60856.  3 ןויצמ -  ןויצמהרות  - הרות  "ז מרת
"ו םילשוריסרת

םיכרכ60857.  2 ןויצמ -  ןויצלהרות  ןושאר  הלודגה  "גהבישיה  ןויצלעשת ןושאר 

םיכרכ60858.  2 ןויצמ -  )הרות  ךרוע  ) ןועמש םילשוריוצרתןירפלה ,

םיכרכ60859.  3 ןויצמ -  בקעיהרות  ןב  ןתנוהי  ןויצ  - ןב "נןהכ , ןולקשאשת

בויא60860. ילשמ  םילהת  םיבותכו -  םיאיבנ  ילופאנהרות  .א  " נר .ך  " "אנת ילופנ Naplesנר

.60861< היעשי רפס   > םיבותכו םיאיבנ  .גיצפיילהרות  .ט  " כרת .ך  " "טנת גיצפילכרת

.60862< הרות  > דרגינל "י  תכ םיבותכו  םיאיבנ  דרגנינלהרות  "ך  "ינת "יתכ תכ

.60863< םיבותכ  > דרגינל "י  תכ םיבותכו  םיאיבנ  דרגנינלהרות  "ך  "ינת "יתכ תכ

.60864< םיאיבנ  > דרגינל "י  תכ םיבותכו  םיאיבנ  דרגנינלהרות  "ך  "ינת "יתכ תכ

םיכרכ60865.  4 םיבותכו -  םיאיבנ  היצנוהרות  .ה  " פר .ך  " - נת "ה פר
"ו היצנו Veniceפר

םיכרכ60866.  4 "ה > - פר היצנו   > םיבותכו םיאיבנ  היצנוהרות  .ה  " פר .ך  " - נת "ה פר
"ו היצנו Veniceפר

םיכרכ60867.  3 םירשעו > - העברא   > םיבותכו םיאיבנ  היצנוהרות  .ח  " ער .ך  " "חנת היצנו Veniceער

םיכרכ60868.  5 גרובצניג > -  > םיבותכו םיאיבנ  ),הרות  "ו פרת  ) .ך " "ונת ןודנול Londonפרת

םיכרכ60869.  6 השדח > - האצוה   > "ם יבלמ לכימהרות ע"פ  לאיחי  ןב  שוביל  ריאמ  "סםיבלמ , קרבשת ינב 

ץרא60870. ךרד  םע  תואצרההרות  "דתרדס  הוקתנשת חתפ 

תורטפהו60871. תוליגמ  םע  השרבהרות  .ד  " נר .ך  " "דנת השרב Bresciaנר

הוצ60872. המלשהרות  "זקודצ , ןגסשת תמר 



בתכבש60873. םוחנהרות  ןב  החמש  ןמינב  רלטרוג ,
"ולאומש םילשוריעשת

םיכרכ60874.  44 לעבש -  הפהרות  - לעבש הרותל  - סוניכה  "ח ישת
"א םילשוריסשת

הפ60875. לעבש  עשוהיהרות  "הלבנע , םילשוריעשת

הפ60876. לעבש  םהרבאהרות  םלסמא ,

המלש60877. ןתנהרות  ןב  יבצ  המלש  - קיש , "ט סרת
"ע הרמ Satu Mareרת וטס 

םיכרכ60878.  46 המלש -  ץרפהרות  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  - רשכ , "ז פרת
"ב םילשורינשת

םיכרכ60879.  5 המימת -  יולההרות  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "דןייטשפא , הנליוסרת  Vilna

םיכרכ60880.  5 השדח > - הרודהמ   > המימת יולההרות  לכימ  לאיחי  ןב  ךורב  "גןייטשפא , םילשוריעשת

תמא60881. יכדרמתורות  ןב  לאפר  "טוגודריב , סנכמ Meknesצרת

םיכרכ60882.  3 בוניד -  תיב  יבצתורות  ילתפנ  "דשיפ , םילשורימשת

תודלותה60883. לעב  ןהכהתורות  שריה  יבצ  ןב  ףסוי  בקעי 
"דהאנלופמ םילשורילשת

שפנה60884. ולתורות  סחוימ  .ףסוי  ןב  ייחב  הדוקפ , - "וןבא סירפ Parisנרת

וניתובר60885. תיבמ  תודבועו  "לתורות  גס לאוי  "וסיוו , עשת

וניתובר60886. תיבמ  תוחישו  "לתורות  גס לאוי  "טסיוו , עשת

תולפתו60887. בלסרבמתורות  החמש , ןב  "גןמחנ  םילשוריישת

ורוצני60888. "וץבוקויתורות  וטנורוטסשת

בהז60889. אשוזירות  םלושמ  ןב  בוד  יכדרמ  יקסרבט ,
"וקחצי םילשוריצרת

בהז60890. ילתפנירות  םהרבא  ץריה  "הראייש , ץנימ Mainzלרת

.60891< השדח הרודהמ   > בהז ץיזולאזמירות  ןרהא  ןב  "טןימינב  םילשורימשת

תור60892. תליגמ  בהז -  בקעיירות  השמ  ןב  ליטפעש  יתבש  "וסייו , םילשורינשת

היתורוקמו60893. הבותכה  רואיב  בהז -  לאכימירות  ןב  דוד  "אץרפ , סקאראקעשת

םיכרכ60894.  2 בהז -  אבאירות  ןב  רודגיבא  לאומש  "ו,ןוסמרבא , קרויפרת - וינ

םיכרכ60895.  2 בהז -  ץיזולאזמירות  ןרהא  ןב  "גןימינב  םילשוריעשת

.6089612 רעונלוןרות -  םידליל  ןועובש  "זוד  כשת

םיכרכ60897.  4 ףלא - ) ' ) ןושרגתרות א ןב  לארשי  ןועמש  "לןעזאפ , ןילקורבשת

םיכרכ60898.  2 בא -  והילאתרות  סחנפ  ןב  ירוא  "פןונב , םילשורישת

תובא60899. "הץבוקתרות  סשת

תובא60900. ריאיתרות  ןב  םהרבא  "מאטופח , ביבאשת לת 

תובא60901. םינואגתרות  "ןץבוק  ןילקורבשת

םיכרכ60902.  3 תובא -  )תרות  טקלמ  ) בד רכשי  םהרבא  "בןיוול , בובלערת

יבא60903. יתיאתרות  ףסוי , "הןב  דודשאעשת

רודגיבא60904. םהרבאתרות  ןב  יכדרמ  רודגיבא  כ"ץ ,
"אארזע הנליו Vilnaלרת

םיכרכ60905.  3 רודגיבא -  ןהכהתרות  רודגיבא  "ברלימ , קרבסשת ינב 

םיכרכ60906.  6 םיריבא -  הנויתרות  לאפר  ןב  םהרבא  "איקסניצוקיט , קרבסשת ינב 



רזעה60907. ןבא  רזעילאתרות  לארשי  ןב  הירא  ןילראק ,
"ייולה םילשורישת

םהרבא60908. הדוהיתרות  ןב  בקעי  "וסדע , םילשוריסשת

םהרבא60909. םהרבאתרות  "גיקסניזדורג , םילשוריכשת

םהרבא60910. םהרבאתרות  "אסנמלז , קרבנשת ינב 

םהרבא60911. םרמעתרות  םהרבא  "דךוק , "דשח מח

םילעופ60912. תוריכש  תוכרב , םהרבא -  םהרבאתרות  תרות  ללוכ  ץבוק 
( יקסניזדורג "ג( קרבסשת ינב 

הדנ60913. םהרבא -  ןהכהתרות  השמ  ןב  םהרבא  "חינמחר , קרבעשת ינב 

םיכרכ60914.  3 םהרבא -  הרותתרות  ישודיח  "זץבוק  לשת

םיכרכ60915.  2 םדא -  דודתרות  השמ  "גקילרוא , הפיחלשת

םולש60916. תבהא  ףסויתרות  המלש  ןב  הירכז  דוד  ןרטש ,
"אםייח שמשפשת תיב 

םיכרכ60917.  3 להא -  יכדרמתרות  ןב  םיקילא  לאומש  "זרדק , הרפעסשת

השמ60918. להא  ןבתרות  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"בןימינב םילשוריסרת

ןרהא60919. הדוהיתרות  הירא  ןב  ןרהא  "דלורק , בוקרטויפ Piotrkowפרת

א60920. ןרהא -  ףסויתרות  ןרהא  "דטשקאב , םילשורילשת

ןרהא60921. המלשתרות  ןב  ןרהא  ןועמש , "טןב  קרבסשת ינב 

ןויצל60922. רמוא  ןרהא -  ךלמילאתרות  ןב  ןרהא  "גדירפ , קרויסשת ינ ו 

ןטק60923. דעומ  שיא -  יבצתרות  ןב  והיעשי  םהרבא  "זקילג , קרבסשת ינב 

"ל60924. צז ינבא  ןועמש  לע ר ' םידפסה  שיא -  "גםידפסהתרות  ןולקשאעשת

םיכרכ60925.  3 שיא -  יבצתרות  םהרבא  ןב  המלש  קחצי  "זרגנוא , קרבסשת ינב 

םיכרכ60926.  2 יול -  שיא  יולהתרות  םהרבא  לרעב  "זןמטיו , םילשוריעשת

םיכרכ60927.  2 לא -  םולשתרות  ןב  םירפא  יקסרוגאז , - - ןיקנמ "א כרת
"ג השרו Warsawכרת

םיטויפה60928. םע  תוליפתה  רדס  תידנלוה - >  > םיהלא תרות 
ארקיו םדרטשמאתובורקהו -  .ט  " נרת .ך  " - נת "ט לרת

"ם Amsterdamרת

םיכרכ60929.  5 רגל > - הניתנ   > םיהלא ןהכהתרות  יכדרמ  ןב  ןתנ  "דרלדא , הנליו Vilnaלרת

ןנחלא60930. בקעיתרות  ןב  ןנחלא  "דןילאש , קרויישת וינ   New York

.60931' ילא רסיאתרות  םהרבא  ןב  הירא  והילא  "ברלדא , ערת

והילא60932. המלשתרות  ןב  והילא  "גגאטכייל , בוקרק Cracowנרת

םידעומו60933. הרותה  לע  והילא -  בילתרות  הירא  והילא  "טרלדא , נשת

"ך60934. נת והילא -  "א)תרות  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  םילשוריעשת

ךלמילא60935. ךלמילאתרות  "בגרבנטור , קרבפשת ינב 

רזעילא60936. הדוהיתרות  דוד  ןב  רזעילא  "הגרבצינ , הנליו Vilnaפרת

רזעילא60937. רזעילאתרות  "ערלצדלג , שת

א60938. עשילא -  "דץבוקתרות  םילשורישח

םא60939. קחציתרות  יבצ  ןב  השמ  ןנחלא  "זרב , םילשוריעשת

ימא60940. השמתרות  "גןומיימ , םילשורילשת

ןילוח60941. ךמא -  ןהכהתרות  המלש  ןב  ריאמ  םהרבא  "אןלפק , םילשוריעשת



ךמא60942. םהרבאתרות  "גןילוסא , דעלאעשת

ךמא60943. ןורכזתרות  "דץבוק  "דשח מח

ב60944. ךמא -  ןבתרות  הדוהי  לאומש  םהרבא  רנטטשג ,
"וןתנ נשת

ךמא60945. לאומשתרות  "דהעושי , םילשורישח

א60946. ךמא -  ןהכהתרות  םייח  המלש  "ארניבא , םילשורינשת

םיכרכ60947.  2 ךמא -  םשתרות  "גםוליעב  נשת

םיכרכ60948.  3 ךמא -  יאמשתרות  םייח  ןב  ריאמ  והילא  "עץישפיל , םילשורישת

תמא60949. ףסויתרות  ןב  ןרהא  "וןושש , היצנו Veniceפש

תמא60950. ףסויתרות  הירא  ןב  ןאמגילז  קחצי  "גרב , םיהלדר Roedelheimירת

ב60951. תמא -  "גץבוקתרות  סשת

.60952< רושימ  > תמא לאומשתרות  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"אהטפאמ קרבסשת ינב 

תמא60953. םהרבאתרות  ןב  דוד  - הירמש , "ד סש
"ה יקינולש Salonikaסש

.60954< ןרהא ןורכז  תרודהמ   > תמא ףסויתרות  ןב  ןרהא  "וןושש , סשת

תמא60955. ןהכהתרות  םייח  המלש  "ברניבא , םילשוריעשת

.60956< תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > תמא ףסויתרות  ןב  ןרהא  "חןושש , עשת

םיכרכ60957.  3 תמא -  המלשתרות  ןב  ביל  הדוהי  - רגיא , "ט מרת
"נ ןילבול Lublinרת

םיכרכ60958.  5 גאת >' -  > תמא .חתרות  " סשת "ח.הרות  "דסשת מח

םיכרכ60959.  2 תמא -  לאומשתרות  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"דהטפאמ בובלירת  Lvov

םיכרכ60960.  3 תמא -  טשנפטשתרות  תודסומ  "אץבוק  קרבסשת ינב 

.60961< השדח הרודהמ   > "ל ירהמ יטוקיל  תמא  לאומשתרות  ןב  לשה  עשוהי  םהרבא 
"אהטפאמ קרבסשת ינב 

הירא60962. "זץבוקתרות  םילשוריסשת

הירא60963. בקעיתרות  ןב  הירא  "גןמקילג , קרבעשת ינב 

.60964< תיעיבש תלכלכ   > לארשי ץרא  םירפאתרות  ןב  השמ  "חןיקסאח , םילשוריצרת

םיכרכ60965.  40 לארשי -  ץרא  "אץבוקתרות  םילשוריצרת

יבצ60966. ץרא  שריהתרות  יבצ  ןב  ביל  ףסוי  םייח  "טטסנרא , כשת

הדנ60967. שא -  בקעיתרות  ןב  וסנופלא  "זםירש , םילשוריעשת

םיכרכ60968.  10 שא -  היעמשתרות  "אטרקובא , םילשוריפשת

הארוה60969. תיב  ףסויתרות  םייח  וניבר  תבישי  - .םילשורי  "ג שת
"ד ,שת םלשורי

שרדמה60970. תיב  אריפשתרות  השמ  יבר  לש  "פורכזל  םילשורישת

םיכרכ60971.  2 שרדמה -  תיב  "אץבוקתרות  םילשוריסשת

רחאת60972. לב  סחנפתרות  םחנמ  "ולביטש , קרבסשת ינב 

חנ60973. ןב  יולהתרות  סחנפ  ןב  םירפא  "ורציליב , סשת

ןימינב60974. השמתרות  ןב  ןימינב  דוד , "עןב  קרבשת ינב 

ןימינב60975. ןימינבתרות  "זדיסח , םילשוריעשת



דוד60976. ןינב  יכדרמתרות  ןב  שירעב  בד  דוד  שילזיימ ,
"חבאז נשת

לאלצב60977. דודתרות  לאלצב  "דדנאר , םילשוריסשת

.60978< לאלצב תרונמ   > לאלצב דודתרות  לאלצב  "דדנאר , עזרוגדאפסרת

שנ60979. רב  םוחנתרות  ןב  לבייפ  בלכ  "דרגניזלש , שקפ Paksסרת

םיכרכ60980.  2 רטכייל > - תרודהמ   > שנ רב  םוחנתרות  ןב  לבייפ  בלכ  "הרגניזלש , קרב Bene Berakעשת ינב 

ןילרב60981. ינרותתרות  "אףסאמ  ןילרבעשת

והילדג60982. בקעיתרות  ןב  והילדג  לאיחי  יקצבאק ,
"דהדוהי קרוי New Yorkערת וינ 

.60983< םילשורי ןוכמ   > ןיטיג השמתרות  בקעי  ןב  בקעי  "גםיוברברול , םילשוריסשת

.60984< תסנכ ןוכמ   > ןיטיג השמתרות  בקעי  ןב  בקעי  "אםיוברברול , םילשוריפשת

םיכרכ60985.  4 ןיטיג -  השמתרות  בקעי  ןב  בקעי  "יםיוברברול , בובל Lvovרת

םירופ60986. םייח -  ירבד  שובילתרות  הירא  ןב  םייח  "הםאטשרבלאה , קרבסשת ינב 

םיכרכ60987.  6 דוד -  דודתרות  "ודדח , תוביתנעשת

לאינד60988. והיעמשתרות  ןב  לאינד  "היקצינלמ , ביבא Tel Avivצרת לת 

סמימכתרות ה'60989. ןב  סחניפ  "דןהכה , "דשח מח

ךיפב60990. קחציתרות ה ' "גןיול , תיליעעשת ןיעידומ 

המימת60991. "ן)תרות ה ' במר  ) ןמחנ ןב  "גהשמ  הניוירת  Vienna

.60992< ןייה תיב   > המימת הדוהיתרות ה ' ריבד , "ן - ) במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
רזעילא ןב  "וריאמ  םילשוריסשת

.60993< לאוי ןוזח   > המימת "ן)תרות ה ' במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  םילשוריסשת

המימת60994. ןרהאתרות ה ' ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריסשת

המימת60995. םהרבאתרות ה ' "דהנחוא , "דנשת מח

עדמה60996. רואל  םמודהו  יחה  םלועב  היצולובאה  תרות 
שידחה יולהקיודמה  לאפר  קחצי  "חןויצע , םילשוריכשת

תובאה60997. םירפאתרות  "חדבוע , קרבעשת ינב 

הדיבאה60998. ףולכמתרות  ןב  רזעלא  "טםאדינ , קרבנשת ינב 

הדיבאה60999. באזתרות  השמ  ןב  יבצ  דוד  "זןמדלפ , ןודנולסשת

הדיבאה61000. םירפאתרות  "ודבוע , קרבעשת ינב 

הדיבאה61001. לאיראתרות  "דירבצ , קרבעשת ינב 

הדגאה61002. הדוהיתרות  בקעי  ןב  ריאמ  "ויריאמ , ןודנול Londonטשת

םיכרכ61003.  7 הדגאה -  םירפאתרות  "הדבוע , קרבעשת ינב 

רתסא61004. תליגמ  תביתכ  תרגאה -  ןועמשתרות  ןב  הידידי  "בןילוגרמ , םילשוריפשת

םדאה61005. םולשתרות  ןב  לאומש  ךרעבררטסוא , "ע  ןילופקת היסור - 

שוחימה61006. רעש  םדאה -  ,)תרות  "ן במר  ) ןמחנ ןב  השמ 
( לישעה עשוהי  םהרבא  רקידמרברד , "ו( םילשוריסשת

םדאה61007. ץיניסקלואמתרות  יולה  ביל  הדוהי  ןב  "טןרהא  בוקרק Cracowפרת

.61008< תודמה רפס   > םדאה ב ףסויתרות  ןב  באז  קלאפ  עשוהי  ןוספלוו ,
"דיבצ סרת

"ר>61009. ופד  > םדאה "ן)תרות  במר  ) ןמחנ ןב  "טהשמ  אטשוק Istanbulער

םדאה61010. יולהתרות  דוד  ןב  ןימינב  "וקאזלאב , םילשורישת



םדאה61011. היבוטתרות  םהרבא  "וקילג , עשת

םיכרכ61012.  3 םדאה -  "ן)תרות  במר  ) ןמחנ ןב  "אהשמ  השרו Warsawרת

םיכרכ61013.  3 םדאה -  ףסויתרות  ןב  באז  קלאפ  עשוהי  ןוספלוו ,
"גיבצ ערת

םיכרכ61014.  2 םדאה -  יולהתרות  דוד  ףסוי  "זןייטשפא , לשת

םיכרכ61015.  2 "ו - ) לרת אשרו   ) םדאה "ן)תרות  במר  ) ןמחנ ןב  "והשמ  השרו Warsawלרת

םיכרכ61016.  6 םדאל -  םדאה  םדאתרות  ןיבש  תוצמב  ינרות  ץבוק 
"זוריבחל תפצנשת

להאה61017. ןבתרות  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
"חןימינב םילשורילרת

"ם>61018. אר ןרק  תרודהמ   > להאה ןבתרות  ביל  הדוהי  עשוהי  השמ  ןיקסיד ,
םילשוריןימינב

םיכרכ61019.  2 להאה -  בילתרות  לאוי  ןב  קיזייא  קחצי  גוצרה ,
"גיולה םילשורינשת

ןינמואה61020. רימתרות  תבישי  "הללוכ  םילשוריעשת

חרואה61021. דודתרות  "אינומימ , םילשורינשת

םיהלאה61022. יחתרות  םהרבא  ןב  לאומש  קחצי  וי , ' "חגר עקת

םיכרכ61023.  2 םיהלאה -  ןושמשתרות  ןב  ףלוו  ןימינב  "זםייהנדייה , ךבנפוא Offenbachנקת

תושונאה61024. ןרהאתרות  ןב  לאוי  "זץרווש , םילשוריעשת

.61025< תבחרומ הרודהמ   > ינש קלח  ץראה  ריאמתרות  ןב  השמ  "חסרילק , םילשוריסשת

ד>61026.  > ץראה ב ץראהתרות  - תרות  "ה צרת
"א כשת

Petah הוקת חתפ 
Tikva

ה>61027.  > ץראה ב ץראהתרות  - תרות  "ה צרת
"א כשת

Petah הוקת חתפ 
Tikva

ץראה61028. םהרבאתרות  ןב  המלש  "בןרוג , םילשוריפשת

םיכרכ61029.  4 ץראה -  ריאמתרות  ןב  השמ  - סרילק , "ה פרת
"ד םילשוריצרת

םיכרכ61030.  4 ץראה -  ץראהתרות  - תרות  "ה צרת
"א כשת

Petah הוקת חתפ 
Tikva

הביבסהו61031. ץראה  לאירבגתרות  "דשודק , םורדעשת רפכ 

השנמ61032. טבש  השדח - > הרודהמ   > םשאה בודתרות  רכששי  ןב  השנמ  "דןייטשנכייא , םילשוריסשת

םיכרכ61033.  2 םשאה -  בודתרות  רכששי  ןב  השנמ  "הןייטשנכייא , הזרוגדופ Podgorzeסרת

דגבה61034. לאכימתרות  "אךילרא , םילשורינשת

ררובה61035. םירפאתרות  "חדבוע , קרבעשת ינב 

רוריבה61036. םהרבאתרות  "בןוטיב , תיליעעשת ןיעידומ 

תיבה61037. באזתרות  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "זןהכ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הטיחש61038. תיבה - > ינולח   > תיבה םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ח( לשת

תיבה61039. )תרות  ךרוע  ) םינוב החמש  "חגרבנטיור , ןודנולסשת

.61040< תסנכ ןוכמ   > תיבה םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ט( םילשוריעשת

םיכרכ61041.  3 תיבה -  םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ה( גרפצת



םיכרכ61042.  4 תיבה - > ידומע  תיבה -  הארמ   > תיבה םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "א( םילשוריפשת

םיכרכ61043.  3 ךוראה -  תיבה  םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ח( היצנו Veniceסש

םיכרכ61044.  3 "ק - > הומ  > רצקהו א ךוראה  תיבה  םהרבאתרות  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ע( םילשורישת

ילוש61045.  > והשמ רוסיא  רפסו  רצקהו  ךוראה  תיבה  תרות 
< תרדאה

םהרבא ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ב( םילשורילשת

המבה61046. והיתתמתרות  םהרבא  ןב  ריאי  ןימינב  "וסופ , םילשוריסשת

סיסבה61047. דודתרות  ןב  ביל  הדוהי  םייח  "הךברעיוא , תילעעשת ןיעדומ 

תירבה61048. באזתרות  לאומש  ןב  יתבש  "וןוסדיוד , םילשוריצרת

תירבה61049. םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  "טלייוו , קרבסשת ינב 

תירבה61050. בקעיתרות  ןב  יכדרמ  "זןושש , םילשוריעשת

הכרבה61051. םהרבאתרות  "אאתימ , םילשוריעשת

תוכרבה61052. ירואתרות  "דינברהש , םילשורישח

םיכרכ61053.  3 תוכרבה -  םירפאתרות  "גדבוע , קרבסשת ינב 

הילצו61054. החילמ  םד  תוכלה  רשבה -  השמתרות  לאקזחי  ןב  לארשי  ץיבורופוט 
"חיולה קרבסשת ינב 

הלואגה61055. היראתרות  הדוהי  ןב  םחנמ  "ארגניזלש , םילשורינשת

םיכרכ61056.  2 השמ -  רדנסכלא  יבר  ןואגה  השמתרות  רדסנכלא  "ותודיפל , דווקילסשת

טגה61057. םהרבאתרות  ךורב  ןב  סחנפ  "וונאדילוט , םילשוריעשת

קאמשיגה61058. וניחאתרות  "דןוגרא  םילשורישח

םיכרכ61059.  2 לוגלגה -  לוגלגהתרות  תרותב  םירוביח  "הטוקיל  םילשוריסשת

םילוגלגה61060. ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

רגה61061. "דתרות  ישת .םירג  .תונטק  "דתותכסמ  הפיח Haifaישת

"א61062. רגה לאומשתרות  ןב  דוד  "חיקצנמק , םילשוריעשת

תודיסחה61063. תנשמו  "א  רגה יבצתרות  "עדלפניא , םילשורישת

ךרדה61064. קודצתרות  ןב  יכדרמ  "טסורג , קרבנשת ינב 

השרדה61065. בודתרות  ריאמ  ןב  בקעי  ןועמש  גרבסקילג ,
"חיולה ביבא Tel Avivשת לת 

הכלהב61066. ןויגהה  רזעילאתרות  "זץיבוקרב , םילשורימשת

םיכרכ61067.  3 הכלהה -  םירפאתרות  "חדבוע , קרבסשת ינב 

רוהרהה61068. השמתרות  ןב  םייח  "חלאנתנ  קרבסשת ינב 

ןוחטבהו61069. החגשהה  השמתרות  "אינימי , םילשוריכשת

תותסוה61070. רימתרות  תבישי  "גללוכ  םילשוריעשת

חבזה61071. דועסמתרות  ןב  ןימינב  םיסנ  "חהנחוא , םילשורילשת

חבזה61072. ןוילעתרות  שרדמ  תיב  "גתבישי  קרבעשת ינב 

חבזה61073. רזעילאתרות  ןב  והילא  "דהסיוס , הלופעשח

םיחבזה61074. לאיכלמתרות  "ולדנמ , םילשוריעשת

םיכרכ61075.  2 םיחבזה -  רימתרות  תבישי  "וללוכ  םילשוריעשת

החיבזה61076. לאיכלמתרות  "בלדנמ , םילשוריעשת



ןומיזה61077. היעשיתרות  ריאמ  ןב  יבצ  "סרנשרו , קרבשת ינב 

רזה61078. םייחתרות  השמ  ןב  ןועמש  ףסוי  "חרסרפ , תיליעעשת ןיעידומ 

הדגא61079. "ג -  חה הדוהיתרות  השמ  ןב  ךונח  ןושרג  ןאמשיפ ,
"אביל קרבעשת ינב 

בוחה61080. ריאמתרות  ןב  לאירא  השמ  "טןהכ , םילשוריעשת

הקזחה61081. השמתרות  "זוריפט , םילשוריעשת

הקזחה61082. םהרבאתרות  ןב  ןרהא  "טגנל , םילשוריעשת

הדנ61083. תוקזחה -  רימתרות  תבישי  "דללוכ  םילשורישח

תאטחה61084. "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "זשלרסיא , ,לש אקארק

םיכרכ61085.  2 תאטחה -  ןוילעתרות  שרדמ  תיב  "התבישי  קרבעשת ינב 

םיכרכ61086.  7 "א -  דיחה לאפרתרות  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  םילשורינשת

א61087. םייחה -  גילזתרות  רשא  ריאמ  ןב  ןרהא  סיירופ ,
"מןהכה רת

דעומה61088. לוח  םייחה -  םייחהתרות  תרות  "התבישי  ןימינבעשת די 

םייחה61089. לאומשתרות  ןב  ריאמ  "דיסחנפ , םילשוריעשת

ךוניחה61090. םהרבאתרות  "וץיבומולש , םילשוריעשת

ךונחה61091. גילזתרות  ירזעיבא  ןב  השמ  "חךאבריוא , םילשוריישת

ךונחה61092. לאפרתרות  ןב  הדוהי  םהרבא  "וטכיל , ביבא Tel Avivשת לת 

תודיסחה61093. בודתרות  םולש  ןב  קחצי  ףסוי  ןוסרואינש ,
"ארב נשת

םיכרכ61094.  4 תודיסחה -  קחציתרות  "זיספלא , םילשוריסשת

םינושארה61095. םידיסחה  ךלמילאתרות  ןב  רטלא  עשוהי  "צןאמדליוו , םילשורירת

םיכרכ61096.  4 םינושארה -  םידיסחה  )תרות  ךרוע  ) לדנמ םחנמ  רצינ , ' "חזיו קרבמשת ינב 

.61097< בתכה ןוכמ   > הרהטה ףסויתרות  ןב  ארזע  "אירצב , םילשורימשת

הרהטה61098. יבצתרות  ןרהא  ןב  ןמלז  המלש  "דןעגיובלע , םילשורישח

הרהטה61099. הידבועתרות  ןב  דוד  "הףסוי , םילשורינשת

םיכרכ61100.  2 הרהטה -  םירפאתרות  "ודבוע , קרבעשת ינב 

רוטה61101. יולהתרות  קחצי  ןב  השמ  "טגרבניטש , ביבא Tel Avivישת לת 

ידוהיה61102. החסישפמתרות  רשא  ןב  קחצי  "אבקעי  ירוגליב Bilgorajערת

ב61103. שודקה -  ידוהיה  החסישפמתרות  רשא  ןב  קחצי  "דבקעי  "דשח מח

לבויה61104. "עץבוקתרות  םילשורישת

ןיסחויה61105. ןוילעתרות  שרדמ  תיב  "זתבישי  קרבעשת ינב 

תדלויה61106. - תרות  ףסוי דוד  ןב  קחצי  ןייטשרבליז ,
ףסוי ןב  השמ  "גדלישטור , קרבמשת ינב 

.61107< השדח הרודהמ   > תדלויה - תרות  ףסוי דוד  ןב  קחצי  ןייטשרבליז ,
ףסוי ןב  השמ  "ודלישטור , קרבעשת ינב 

האריה61108. בילתרות  הירא  ןב  קחצי  םייח  "זןיקפיל , קרבכשת ינב 

האריה61109. ךורבתרות  ןב  עשוהי  ןימינב  "דרבליז , םילשוריישת

םיכרכ61110.  2 הבישיה -  לאומשתרות  ןב  ריאמ  "איסחנפ , םילשוריפשת

דובכה61111. באזתרות  ןב  ןבואר  לאפר  "טלהוטס , דווקילעשת



ונימיב61112. יולהו  ןהכה  דודתרות  ןב  ךורב  "זרשי , םילשוריכשת

םינהכה61113. ףסויתרות  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"חןהכה קרוי New Yorkשת וינ 

דוביכה61114. ךורבתרות  "השרוח , תיליעעשת ןיעידומ 

יוסיכה61115. ונשפנתרות  "דןוגרא  "דשח מח

ילכה61116. קחציתרות  ךורב  ןב  סחניפ  "טברפטוג , םילשוריעשת

םיכרכ61117.  6 הלבקהו -  בתכה  לאילמגתרות  ןב  יבצ  בקעי  "נגרובנלקמ , םילשורישת

םימתכה61118. רימתרות  תבישי  "גללוכ  םילשוריעשת

םיכרכ61119.  2 יולה -  יולהתרות  הדוהי  יכדרמ  "בםורפ , םילשוריישת

םיכרכ61120.  2 יולה -  יולהתרות  יבצ  ףסוי  ןב  לאומש  "חרנזאו , קרבסשת ינב 

םיכרכ61121.  2 םיולה -  רדנסתרות  יכדרמ  ןב  בקעי  ןייטשפוק ,
"איולה הנליו Vilnaסרת

.61122< השדח הרודהמ   > םיולה א ב תרות 
לאומש ןב  םהרבא  ןימינב  סרגנירג ,

ןב בקעי  ןייטשפוק , יולה -  החמש 
יולה רדנס  יכדרמ 

"ז שמשעשת תיב 

םחלה61123. השמתרות  ףסוי  ןב  עשוהי  ץיבוקשרה ,
"גיולה ןילקורבעשת

ןושלה61124. ןושלהתרות  "דתרות  םילשורישח

התוחתפתהב61125. ןושלה  עשוהיתרות  ןב  דוד  ,ת"שןילי , םלשורי

םייניבה61126. ימיב  תירבעה  ןושלה  םירמאמתרות  "וטקל  םילשורימשת

םיכרכ61127.  4 רואמה -  הרותהתרות  רואמ  "חללוכ  םילשוריסשת

םיכרכ61128.  2 דיגמה -  )תרות  ךרוע  ) בקעי לארשי  "וץלוהפלק , קרבלשת ינב 

בושטאלזמ61129. דיגמה  לאיחיתרות  לאונמע -  רזעילא  ץיוורוה ,
בושטאלזמ דיגמה  "טלכימ , םילשורינשת

ויתוחישו61130. שטירזממ  דיגמה  השמתרות  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "גיקצדורוה , ןילרב Berlinפרת

םיכרכ61131.  5 תודמה -  יכדרמתרות  ןב  בקעי  לארשי  - ןטארא , "ג שת
"י םילשורישת

הנידמה61132. םהרבאתרות  ןב  המלש  "וןרוג , םילשורימשת

םיכרכ61133.  2 לארשיב -  הנידמה  ריאמתרות  לאקזחי  ןב  בקעי  "זןמרב , םילשורישת

"ם61134. יבלמל הנידמה  ירואתרות  "טונגב , ןצינעשת

רסומה61135. רשאתרות  ןב  דוד  "טיקצירז , ביבא Tel Avivישת לת 

םיכרכ61136.  5 דעומה -  םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  "חלייוו , קרבסשת ינב 

םירצמה61137. ןיב  תוכלה  םידעומה -  דודתרות  "דיקצדלוק , קרבסשת ינב 

םיכרכ61138.  3 םידעומה -  םירפאתרות  "הדבוע , קרבנשת ינב 

םיכרכ61139.  6 םידעומה -  הידבועתרות  ןב  דוד  "וףסוי , קרבנשת ינב 

םיכרכ61140.  2 םידעומה -  םהרבאתרות  ןב  המלש  "וןרוג , םילשורינשת

הצקומה61141. ןרהאתרות  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "הןרטש , םילשוריסשת

הצקומה61142. אגרשתרות  לאקזחי  "בסייוו , עשת

הצקומה61143. םירפאתרות  "אדבוע , קרבעשת ינב 

חבזמה61144. "מתרות  "השח תיליעעשת ןיעידומ 

הזוזמה61145. ןסינתרות  ןב  יבצ  דגרבדלוג , '' מח

וגימה61146. ץראהתרות  ירפ  "חללוכ  "דעשת מח



המכח61147. ךשמה  שוריפב  תודימה  הדוהיתרות  ןמרפוק  החמש -  ריאמ  "חןהכה , םילשוריסשת

םיאולימה61148. ןושרגתרות  ןב  יבצ  "ורגאה , סשת

תואווקמ61149. םימה -  יבצתרות  קחצי  ןב  השמ  "דןמרביל , קרבנשת ינב 

תואווקמ61150. אניינת - >  > םימה יבצתרות  קחצי  ןב  השמ  "אןמרביל , קרבעשת ינב 

תקנימה61151. הדוהיתרות  ןב  לאומש  "דןהכ , םילשוריעשת

תוכאלמה61152. םשתרות  םילשוריזעשתםוליעב 

םיכרכ61153.  6 תוכאלמה -  דודתרות  ןב  לאומש  השמ  "חרנטייל , םילשורינשת

ךלמה61154. לאנתנתרות  "טקודצ , קרבסשת ינב 

םיכרכ61155.  2 ךלמה -  קחציתרות  ןב  ןושרג  "חילאירא , םילשוריישת

םיכרכ61156.  2 ךלמה -  ףסויתרות  רוצילא , קחצי -  רהציעשתאריפש ,

אטשוק61157. יגהנמ  םיגהנמה  לאפרתרות  רוכב  "אאיפעלאובא , םילשוריפשת

החנמה61158. קחציתרות  תחנמ  הארוהל  "אללוכ  ןודנולסשת

ךוניח61159. תחנמ  לע  החנמה -  םייחתרות  ירמא  "זללוכ  קרבנשת ינב 

החנמה61160. רזעלאתרות  ןב  השמ  "גחקור , םילשוריעשת

םיכרכ61161.  2 החנמה -  לאננחתרות  ןב  בקעי  "אילקס , תפצנשת

םיכרכ61162.  2 םולש > - תבהא  תרודהמ   > החנמה לאננחתרות  ןב  בקעי  "סילקס , םילשורישת

הליעמה61163. והיתתמתרות  םהרבא  ןב  ריאי  ןימינב  "זסופ , םילשוריעשת

ברעמה61164. "אץבוקתרות  הינרופילקנשת

הוצמה61165. יולהתרות  קחצי  ןב  ליצג  םיקילא  "חץיוורוה , השרו Warsawסרת

לארשי61166. תנומאב  תווצמה  ןושרגתרות  "ןלעפפא , םילשורישת

םילעופה61167. תרות  האנוהה , תרות  האיצמה , ריאמתרות  "דקורטיס , סירפ Parisסשת

ףרצמה61168. יולהתרות  יבצ  השמ  "טהטאר , משת

םיאולימה61169. ימי  שדקמה -  יולהתרות  ףסוי  "טץיבוקפל , עשת

ארקמה61170. םהרבאתרות  ןב  המלש  "וןרוג , םילשורינשת

א ב61171. "ץ -  יברמה ףסויתרות  ןב  יכדרמ  "זוגודריב , םילשוריעשת

"ר61172. יבשמה םהרבאתרות  ןב  השמ  "בוגודריב , םילשוריפשת

המכח61173. ךשמה  החמשתרות  םהרבא  ןב  הדוהי  "חןמרפוק , םילשוריעשת

ןכשמה61174. םשתרות  דםוליעב  '' מח

הנשמה61175. יכדרמתרות  ןב  ריאמ  "הרנרל , ןילרב Berlinערת

החפשמה61176. רשאתרות  ןב  השמ  "חךובנרטש , םילשוריכשת

טפשמה61177. רזעויתרות  "חלאירא , עבראנשת תירק 

טפשמה61178. והיעשיתרות  ןב  השמ  "הןמדלפ , תיליעעשת ןיעידומ 

םילקשמה61179. ץריהתרות  ילתפנ  ןב  הימחנ  "אינולא , םילשוריישת

השרדהו61180. םואנה  בודתרות  ריאמ  ןב  בקעי  ןועמש  גרבסקילג ,
ביבא1981יולה לת 

תונמאנה61181. ןוילעתרות  שרדמ  תיב  "דתבישי  קרבשח ינב 

הרוהטה61182. האובנה  יכדרמתרות  ןב  בוט  םש  ןמלק ) , ) "גןפג ריהק Cairoפרת

ןיקיזנה61183. םירפאתרות  "פדבוע , קרבשת ינב 

ריזנה61184. לאויתרות  םייח  ןב  קחצי  "ברנטוה , הנבוק Kaunasצרת



תולחנה61185. ריאמתרות  ןב  הירא  "טארבג , תילעסשת רתיב 

ימלשוריה61186. רוקינה  ןהכהתרות  םהרבא  ןב  םוחנ  "גןיוול , םילשורישת

רתסנה61187. ןרהאתרות  השמ  ןב  לכימ  לאיחי  "גןרטש , םילשוריסשת

שפנה61188. םהרבאתרות  ףסוי  "אףלוו , קרבלשת ינב 

שפנה61189. םהרבאתרות  "דהנחוא , םילשורישח

שפנה61190. רשאתרות  ןב  םירפא  םייח  "זקישטייז , קרוי New Yorkטשת וינ 

"ב61191. יצנה לארשיתרות  ןב  ךלמילא  יבצ  "טלשרגיונ , םילשוריסשת

.61192< החמש רוא  םע   > םלשה רוקנה  אגרשתרות  ףסוי  ןב  החמש  לואש  ןילאמ ,
"ולבייפ קוטסילאיבפרת  Bialystok

םישנה61193. רמתיאתרות  ןב  קיזייא  קחצי  "זםיובנזור , םילשוריעשת

םישנה61194. םשתרות  םילשוריםוליעב 

תומשנה61195. ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

תויגוסה61196. "סץבוקתרות  "דשת בח רפכ 

הטוסה61197. השמתרות  ןב  םייח  יזנכשא ,

הכוסה61198. ילתפנתרות  לאפר  ןב  קחצי  והילא  שדח ,
יולה "וםחנמ  תיליעסשת ןיעידומ 

רפוסה61199. ףולכמתרות  ןב  רזעלא  "הםאדינ , קרבנשת ינב 

תוריפסה61200. םירפאתרות  קרבדבוע , ינב 

תוריפסה61201. ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

א61202. תוקפסה -  קחציתרות  לאירוא  "זלארה , םילשורינשת

תוכרדהו61203. םיבתכמ  הדובעה -  רדנסתרות  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"אקחצי קרבפשת ינב 

םיכרכ61204.  10 הבושתהו -  הדובעה  רדנסתרות  רדנסכלא  והיקזח  רגנלרא ,
"סקחצי קרבשת ינב 

רבועה61205. ךורבתרות  ןב  קחצי  יש  "זאגרש , םילשוריעשת

םיכרכ61206.  8 הלועה -  "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  גרפ Pragueש"לשלרסיא ,

תולועה61207. ןהכהתרות  השמ  דוד  "טץיבוניבר , משת

תומלועה61208. םירפאתרות  "פדבוע , קרבשת ינב 

ףועה61209. ןרהאתרות  ןב  םהרבא  "עאגרש , שמששת תיב 

ףועה61210. םייחתרות  ןב  םהרבא  ךורב  "וןייטשנייפ , "דעשת מח

ףועה61211. השמתרות  ףסוי  ןב  עשוהי  ץיבוקשרה ,
"ויולה ןילקורבעשת

ןויעה61212. םהרבאתרות  "זץיבומולש , םילשוריעשת

םיכרכ61213.  8 קמעה -  ינרותתרות  "טףסאמ  םילשורינשת

תוברעה61214. היחתפתרות  ןב  יבצ  השמ  "להירנ , ביבאשת לת 

הלרעה61215. םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  קרבלייוו , ינב 

היפוסוליפה61216. םהרבאתרות  ןב  המלש  "וןרוג , םילשורינשת

תיתדה61217. היפוסוליפה  םייחתרות  ןב  םחנמ  הירכז  "חלאוי , ביבא Tel Avivפרת לת 

ןודקפה61218. ןועמשתרות  ןב  הירא  עשוהי  "טםלעומ , קרבעשת ינב 

םיכרכ61219.  6 השרפה -  ןרהאתרות  "זיאכז , םילשורינשת

דצה61220. םייחתרות  "טדדח , םיקפואעשת



םיפסכ61221. רשעמו  הקדצ  תוכלה  הקדצה -  ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

הנשמה61222. ןושל  לש  תורוצה  ןועדגתרות  "םןמנה , ביבאשת לת 

תיציצה61223. םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  קרבלייוו , ינב 

םיכרכ61224.  2 הלבקה -  השמתרות  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "זיקצדורוה , ביבא Tel Avivשת לת 

א61225. םינומדקה -  לאונמעתרות  הוקתבודנקלומ , חתפ 

םישדקה61226. יולהתרות  ריאמ  ןב  חספ  היבוט  "טאריפש , קרבעשת ינב 

םיכרכ61227.  2 םישדקה -  יבצתרות  ןב  יכדרמ  והילא  יקסבוקלאוו ,
יולה "דלאיחי  םילשוריישת

א61228. אניינת - > ודהמ '  > שדוקה היראתרות  ןב  יכדרמ  "בןליא , קרבמשת ינב 

םיכרכ61229.  3 השדח > - הרודהמ   > שדוקה היראתרות  ןב  יכדרמ  "וןליא , םילשוריסשת

ןטקה61230. לארשיתרות  ןב  הירמש  היבא  "בקודח , םילשוריעשת

ב61231. ןטקה א -  בקעיתרות  ןנחלא  ןב  רזעילא  ץיבוניבר ,
ןהכה "עדוד  שמששת תיב 

ןישודיקה61232. לאומשתרות  ןב  ריאמ  דיסחנפ , '' מח

תואנקה61233. אגרשתרות  ןב  לאלצב  השמ  אירול ,
"טשובייפ השרו Warsawנרת

תואנקה61234. "התרות  רת .תואנקה  "התרות  םדרטשמארת
Amsterdam

תואנקה61235. שריהתרות  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "נקינלור , שת

.61236< ךבמוב ברה  תרודהמ   > תואנקה יבצתרות  ןב  לארשי  בקעי  "הןידמע  םילשוריעשת

םיכרכ61237.  2 תואנקה -  יבצתרות  ןב  לארשי  בקעי  "לןידמע  בובל Lvovרת

הנקה61238. םימודקתרות  הלבק  ירפס  םילשוריאעשתץבוק 

םיניינקה61239. לארשיתרות  "טתרש , םילשוריעשת

םיכרכ61240.  3 םינינקה -  דודתרות  ןב  ןרהא  "בדלעפניבור , םילשורינשת

תונברקה61241. םהרבאתרות  ןב  יבצ  ףסוי  "טיולה , ביבא Tel Avivישת לת 

תונברקה61242. בקעיתרות  ןב  הדוהי  םהרבא  בקעי , ןב 
"וןרהא םילשוריכשת

"ם61243. ארה יבצתרות  ןב  רדנס  רדנסכלא  תוילגרמ ,
שריה

 - "ז נרת
"ח בובל Lvovנרת

.61244< המלש תמכח  תרודהמ   > "ם ארה יבצתרות  ןב  רדנס  רדנסכלא  תוילגרמ ,
"דשריה םילשורינשת

םיכרכ61245.  2 "ם -  ארה והילאתרות  "זיחרזמ , םילשורינשת

םיכרכ61246.  2 םינושארה -  ןבוארתרות  ןב  היעשי  - רכייר , "ו פרת
"ט השרו Warsawצרת

םיכרכ61247.  8 םינושארה -  )תרות  ךרוע  ) רודגיבא "זילאירא , םילשוריעשת

םיכרכ61248.  2 םינושארה -  לאומשתרות  ןב  לאיחי  "הףוהשיפ , קרבסשת ינב 

ברה61249. לבייפתרות  ירוא  ןב  ריאמ  םהרבא  "דןמרבה , "דשח מח

אנשטנעלמ61250. "ק  הרה אנשטנעלמתרות  ביל  הדוהי  "גהמלש  םילשוריעשת

םיכרכ61251.  3 תיבירה -  רימתרות  תבישי  "דללוכ  םילשוריעשת

"ל61252. חמר לש  הרישהו  הקירוטירה  הנויתרות  דוד ,

"ז61253. מרה ףסויתרות  ןב  אשוז  םלושמ  טיירטשנבה ,
' לואש "נ בובל Lvovרת



"ז61254. מרה ןמפילתרות  רזעילא  ןב  לסיז  םלושמ 
"וילופינהמ םילשוריעשת

םלשה61255. "ל  מרה בוסאסמתרות  בקעי  ןב  ביל  הדוהי  "גהשמ  טגיס Sighetסרת

םיכרכ61256.  5 "ם -  במרה ,תרות  םש ןב  "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
דוד "חריאמ  םילשורימשת

המרה61257. יולהתרות  סורדוט  ןב  ריאמ  "והיפעלובא , בובלרת  Lvov

האופרה61258. םהרבאתרות  ןב  המלש  "אןרוג , םילשוריסשת

תיעיבשה61259. םהרבאתרות  ןב  יבצ  ףסוי  "ויולה , םילשורישת

תיעיבשה61260. ןהכהתרות  ריאמ  ירוא  ןב  רזעלא  "ובונהכ , קרוי New Yorkטשת וינ 

תיעיבשה61261. םחנמתרות  "הרלדא , תיליעעשת ןיעידומ 

תבשה61262. םיסנתרות  ןב  ףסוי  "וןהכ , סשת

תבשה61263. דודתרות  ןב  ךורב  "ורשי , ביבא Tel Avivטשת לת 

תבשה61264. ןימינבתרות  ןב  המלש  "עזוברג , קרבשת ינב 

תבשה61265. בלסרבמתרות  החמש , ןב  "דןמחנ  םילשורילשת

תבשה61266. הרותתרות  ישודיח  "דץבוק  םילשורישח

תבשה61267. ןהכהתרות  המלש  יבא  "חדלפנזור , עשת

םיכרכ61268.  2 תבשה -  םירפאתרות  "טדבוע , קרבנשת ינב 

דעומהו61269. תבשה  םהרבאתרות  ןב  המלש  "בןרוג , םילשורימשת

םיכרכ61270.  2 ןחלושה -  םירפאתרות  "דדבוע , קרבשח ינב 

םירמושה61271. רימתרות  תבישי  ללוכ  הרובחה  "וינב  םילשוריעשת

םירמושה61272. הידבועתרות  "איאכז , םילשוריפשת

הטיחשה61273. בודתרות  רכשי  ןב  ףסוי  םייח  "אןמדלוו , םילשורינשת

הטיחשה61274. ףסויתרות  ןב  אגרש  יכדרמ  "גרלזייה , םילשורינשת

הקידבהו61275. הטיחשה  אגרשתרות  ףסוי  ןב  החמש  לואש  ןילאמ ,
"הלבייפ קוטסילאיב Bialystokצרת

רטשה61276. לאיכלמתרות  "זלדנמ , םילשוריעשת

ךודישה61277. דודתרות  "זיקצדלוק , קרבסשת ינב 

תידרפסה61278. הרישה  עשוהיתרות  ןב  דוד  ,ת"שןילי , םלשורי

ןחלשה61279. םהרבאתרות  "אאתימ , םילשוריעשת

תוחילשה61280. אשוזתרות  "דףלוו , "דסשת בח רפכ 

תוחילשה61281. הדוהיתרות  הירא  ןב  קחצי  לאירוא  "אלארה , םילשורינשת

םימלשה61282. םולשתרות  ןב  רזעלא  םהרבא  "אץרפ , חרפתעשת

םימלשה61283. ףסויתרות  ןב  בקעי  "דרשייר , בוקרטויפסרת

םשה61284. סחנפתרות  "זןויחוא , "דסשת מח

החמשה61285. םייחתרות  ףסוי  ןב  ןרהא  המלש  "זךולב , םילשוריסשת

רב61286. תרופסת , ןבה , ןוידפ  הלימ , תירב  תוחמשה -  תרות 
תיבה תכונח  ןיאושינ , ףסויהוצמ , ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

הטימשה61287. והילאתרות  סחניפ  "סלטנזייא , םילשורישת

.61288< הינש הרודהמ   > הטימשה והילאתרות  סחניפ  "זלטנזייא , םילשוריסשת

םיכרכ61289.  3 הטימשה -  רבתרות  בוד  ןב  לדנוז  ךונח  "טגרבסורג , ישת

אצינלגאממ61290. ףרשה  אצינלגאממתרות  לאיחי  ריאמ  "בםייח  הינתנעשת



םיצרשה61291. הירכזתרות  ןב  ללה  ןמלז  "אלדנפ , דוואקיילעשת

רותה61292. ללהתרות  ןב  לאומש  "הגרבנטור , םילשוריעשת

א61293. ןח -  אצמ  םע  דומלתה  לאומשתרות  ןב  בגוי  "טהטוב , תובוחרעשת

הרומת61294. הרומתה -  בקעיתרות  ןב  היבוט  לאומש  "הןרטש , םילשוריסשת

םירמתה61295. "לתרות  גס לאוי  "טסיוו , סשת

תובורעתה61296. קחציתרות  ןב  הירא  הדוהי  "טלאינראק , םילשוריעשת

הליפתה61297. םירפאתרות  "זדבוע , קרבסשת ינב 

הלפתה61298. םיקילאתרות  ןב  רזעילא  "ביול , ביבאכשת לת 

הלפתה61299. ןועמשתרות  "חימלשורי , םילשוריעשת

הלפתה61300. ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

המורתה61301. םחנמתרות  "ורלדא , תיליעעשת ןיעידומ 

הקדצל61302. הרומה  באז -  ינרותתרות  "וץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ61303.  3 באז -  םייחתרות  םהרבא  ןב  בוד  באז  קי , "אצ'צ' קרבמשת ינב 

םיכרכ61304.  5 באז -  באזתרות  תרות  ללוכ  "טץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ61305.  20 באז -  םשתרות  "דםוליעב  "דשח מח

חבז61306. ףסויתרות  לאפר  ןב  דוד  םייח  "דןזח , םילשורימרת

םיכרכ61307.  4 חבז -  ףסויתרות  ןב  המלש  "לדירפצנאג , רימוטיז Zhitomirרת

םיערז61308. באזתרות  ןב  הירא  קי , ' "זצנרמופ ביבאלשת לת 

םיכרכ61309.  2 "ד -  בח לאומשתרות  יכדרמ  ןב  עשוהי  "בןיישדנומ , משת

.61310( םיטוקיל שטייד ( ירבע  םע  תובבלה -  תובוח  יזוגאתרות  ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
( םגרתמ  ) דוד "טןרהא  פרת

שחר61311.  - םישרפמה ירבד  רצוא   > תובבלה תובוח  תרות 
שפנה ןובשח  רעש  < - בוט רבד  - יבל

, סייוו ףסוי -  ןב  ייחב  הדוקפ , - ןבא
לאקזחי "זלואש  ןודנולעשת

.61312< שדוקב רדאנ   > תובבלה תבוח  ףסויתרות  ןב  ייחב  הדוקפ , - "נןבא ונדורג Grodnoקת

טוקיל61313. םע  שפנה  ןובשח  רעש   > תובבלה תבוח  תרות 
< עשיב ףסויונארא  ןב  ייחב  הדוקפ , - "דןבא "דעשת מח

םיכרכ61314.  2 תובבלה -  תבוח  ףסויתרות  ןב  ייחב  הדוקפ , - "בןבא ןילרב Berlinפרת

םימיה61315. ףוח  השמתרות  בקעי  ןב  לכימ  לאיחי  "פ , "הלרח קרוי New Yorkמשת וינ 

םימשה61316. ןמ  הרות  "ל  זח םייחתרות  "דלמיש , םילשוריסשת

בקעי61317. תחנמ  תאטח -  "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "טשלרסיא , הוקלוזירת  Zholkva

.61318< םימלשה תרות   > תאטח "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "דשלרסיא , בוקרטויפ Piotrkowסרת

"ק>61319. הומ  > תאטח "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "ושלרסיא , םילשוריעשת

.61320< ןרהא ןורכז   > םשאה תרות  בקעי , תחנמ  תאטח  "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "דשלרסיא , עשת

םיכרכ61321.  2 בקעי - > תחנמ   > תאטח "א)תרות  מר  ) לארשי ןב  השמ  "דשלרסיא , השרו Warsawסרת

"מ61322. ירה ישודיח  לארשיתרות  ןב  ריאמ  קחצי  "ירטלא , םילשורישת

םייח61323. ןהכהתרות  םהרבא  ןב  םייח  "וץיוורוה , םילשוריפרת

םייח61324. ןמלזתרות  ןועמש  ןב  םייח  "זדולומ , קרוי New Yorkטשת וינ 

.61325< ןייטשרומרמ תרודהמ   > םייח בוסוקמתרות  לדנמ  םחנמ  ןב  "דםייח  הפיחשח

.61326< טסקט  > םייח ןמלזתרות  רואינש  ןב  רב  בוד  "זירואינש , סשת

םייח61327. אטפאמתרות  םירפא  ןב  "חםייח  השרו Warsawנקת



םישדק61328. דרגוניו - > "י  רגה ישודיח   > םייח קחציתרות  "הדרגוניו , םילשורימשת

םייח61329. "עץבוקתרות  קרבשת ינב 

םייח61330. םייחתרות  לאיתוקי  ןב  הימחנ  ןאמטראפ ,
ןהכה

 - "ב ערת
"א ויעשת וינ   - Vilna הנליו

.61331< השדח הרודהמ   > םייח בקעיתרות  ןב  םייח  "טץיבוביל , דווקילסשת

םייח61332. ףסויתרות  ןב  "דםייח  הוקלוזפת

םייח61333. לגסתרות  יבצ  םייח  "אשישרת , שת

םייח61334. קחציתרות  ןב  השמ  "ביערדא , ןודנול Londonנקת

םייח61335. םהרבאתרות  ןב  םייח  "בץיבוניבר , Frankfort on theסרת
Mai

"ר>61336. ופד  > םייח יבצתרות  ילתפנ  ןב  םייח  םהרבא  רוש ,
"דשריה ןילבול Lublinפש

םייח61337. םייחתרות  "דינאוניס , "דשח מח

םייח61338. עדימותרות  םירמאמ  "דתפוסא  ביבאשח לת 

םייח61339. ריאמתרות  "ההראימ , םילשוריעשת

.61340< - תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > "ש חרהמ םייח  תרות 
יתבשא ןב  םייח  "ויתבש , עשת

.61341< - תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > "ש חרהמ םייח  תרות 
יתבשב ןב  םייח  "ויתבש , עשת

.61342< - תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > "ש חרהמ םייח  תרות 
יתבשג ןב  םייח  "ויתבש , עשת

.61343< - תנקותמ הרודהמ  ןרהא  ןורכז   > "ש חרהמ םייח  תרות 
יתבשד ןב  םייח  "ויתבש , עשת

םייח61344. םייחתרות  לאנתנ  "טבואט , אתאעשת תירק 

א61345. םייח -  ץינזיותרות  "ותודסומ  קרבסשת ינב 

תומש61346. ב  םייח -  קחציתרות  ןב  םייח  שולל ,

םייח61347. לאויתרות  "עןהכ , קרבשת ינב 

םייח61348. םייחתרות  ףסוי , "פרומ  םילשורישת

םייח61349. ינברלתרות  הכלהו  הרותל  יזכרמ  ץבוק 
ץינ ' זיו "וידימלתו  קרבסשת ינב 

תוכרב61350. עבשו  ןיאושינ  םייח -  ןבתרות  םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "חבקעי  קרבעשת ינב 

םיכרכ61351.  4 םייח -  דודתרות  ןב  ךורב  "זרשי , ,שת םילשורי

םיכרכ61352.  5 םייח -  בוסוקמתרות  לדנמ  םחנמ  ןב  "אםייח  םילשוריכשת

םיכרכ61353.  6 םייח -  יבצתרות  ילתפנ  ןב  םייח  םהרבא  רוש ,
"חשריה השרו Warsawלרת

םיכרכ61354.  7 םייח -  םייחתרות  ןב  םולש  בקעי  "ברפוס , סשת

םיכרכ61355.  2 םייח -  בקעיתרות  ןב  םייח  "טץיבוביל , הנליו Vilnaצרת

םיכרכ61356.  3 םייח -  יתבשתרות  ןב  םייח  - יתבש , "ג עת
"ב יקינולש Salonikaפת

םיכרכ61357.  6 םייח -  ןמלזתרות  רואינש  ןב  רב  בוד  "גירואינש , סשת

םיכרכ61358.  2 םייח -  המלשתרות  ןב  ריאמ  "אדלפנמולב , קרוי New Yorkישת וינ 

םיכרכ61359.  3 םייח -  ילופירטמתרות  המלש  ןב  םייח  "אןהכ , קרבעשת ינב 



םיכרכ61360.  2 םייח -  המלשתרות  םהרבא  ןב  םייח  ףסוי  "טדלפננוז , םילשוריסשת

םיכרכ61361.  4 םייח -  השמתרות  ןב  דוד  םייח  "ביולה , ביבאנשת לת 

םיכרכ61362.  7 הרות > - ישמוח  השמח   > םייח תולודגתרות  "גתוארקמ  םילשורינשת

םיכרכ61363.  4 םייח -  םינושארהתרות  "חישוריפ  םילשורינשת

םיכרכ61364.  2 נ"ך > -  > םייח תולודגתרות  "התוארקמ  םילשוריעשת

םיכרכ61365.  4 "ש > - חרהמ  > םייח יתבשתרות  ןב  םייח  "גיתבש , סשת

םיכרכ61366.  2 םייח -  תעדהתרות  ץע  ןוכמ  "זץבוק  קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ61367.  2 םייח -  םייחתרות  ףסוי  לאושטה ,

םיכרכ61368.  3 םילהת > -  > םייח תולודגתרות  "טתוארקמ  םילשוריעשת

דסח61369. תבהאו  םייח  םהרבאתרות  ןב  יכדרמ  - סלקוט , "י קת
"א ןילרב Berlinיקת

א61370. הנומאו -  םייח  שריהתרות  יבצ  "הםיובנזור , אתאלשת תירק 

םיכרכ61371.  4 דסחו -  םייח  בודתרות  םייח  ןב  רזעילא  "חטור , קרבסשת ינב 

אדוהי61372. ןורכז  םייח , יסנאמתרות  - ץינ ' זיו ינרות  "דץבוק  םילשורישח

טפשמ61373. ןשוח  ליח -  םחנמתרות  ףסוי  ןב  בקעי  "ארנייל , םילשוריעשת

םכח61374. יולהתרות  יכדרמ  ןב  ףסוי  "אדידי , םילשוריערת

םיבותכו61375. םיאיבנ  םכח -  הירכזתרות  ןב  םייח  "וינאונס , דוהיסשת

םכח61376. םייחתרות  הזור , "חהליד  יקינולש Salonikaרת

םכח61377. הבוצתרות  םראמ  ןהכה  םהרבא  ןב  "דםייח  היצנו Veniceית

.61378< השדח הרודהמ   > םכח םייחתרות  הזור , "ההליד  םילשוריסשת

.61379< תרצוקמ הרודהמ   > לוחה תומיל  רודיס  םכח  המכחהתרות  םי  "דןוכמ  "דעשת מח

.61380< םולש תבהא  תרודהמ   > םכח םייחתרות  הזור , "אהליד  םילשוריפשת

םיכרכ61381.  2 םכח -  םחנמתרות  "בתאיג , םילשוריעשת

םיכרכ61382.  7 םכח -  המכחהתרות  םי  "דןוכמ  "דשח מח

םיכרכ61383.  2 ךורב -  םכח  ךורבתרות  םייח , "הןב  דווקילעשת

םייח61384. רוקמ  םכח  יולהתרות  קחצי  ןב  יכדרמ  השמ  "דרגניזלוש , קרבסשת ינב 

ץימ61385. ימכח  ץימתרות  "גימכח  םילשוריעשת

דמח61386. דמחתרות  תבישי  "טירגוב  "דנשת מח

דמח61387. בדתרות  לאכימ  םייח  "זלדנמסייו , ןודנולישת

.61388< ןח ירבד   > ןח ןמלזתרות  לאיתוקי  ןב  ןתנ  םייח  "ורציבמד , בוקרק Cracowנרת

םכח61389. ירבד  ךונח -  ןהכהתרות  סחניפ  ןב  ךינה  ךונח  "הןיוול , םילשורינשת

דסח61390. בילתרות  הירא  ןב  רזעלא  "סוול , קת

דסח61391. ןבתרות  והילא  השמ  רתלא  ץילגיטש ,
ןתנ "בםירפא  בוקרטויפ Piotrkowצרת

דסח61392. רתסאתרות  רנ  םיכרבא  "סללוכ  םילשורישת

דסח61393. ןהכהתרות  לאומש  ןב  יאדסח  "גהיחרפ , יקינולש Salonikaפת

דסח61394. אקצולמתרות  יכדרמ  "וםהרבא  השרו Warsawכרת

דסח61395. המלשתרות  ןב  קחצי  "דץבעי , רידיוליבנש

דסח61396. באזתרות  בקעי  ןב  יכדרמ  "זןייטשטור , נרת

דסח61397. הרותתרות  ישודיח  "וץבוק  לשת



דסח61398. הדוהיתרות  ןב  בקעי  הדוהי , - "טןב םילשורינרת

.61399< השדח הרודהמ   > דסח אקצולמתרות  יכדרמ  "וםהרבא  "דעשת מח

םיכרכ61400.  2 דסח -  המלשתרות  ןב  ןמלז  רואינש  "גןיקדארפ , השרו Warsawמרת

םיכרכ61401.  2 דסח -  דסחתרות  תרות  םיכרבא  "דללוכ  קרבמשת ינב 

םיכרכ61402.  2 דסח -  םולשתרות  ןב  ןליא  "דןנח , קרבעשת ינב 

םיכרכ61403.  3 דסח -  יכדרמתרות  ףסוי  "טיתרנכ , תובוחרסשת

םיכרכ61404.  3 םילשורי > - ןוכמ   > דסח המלשתרות  ןב  ןמלז  רואינש  "טןיקדארפ , םילשוריעשת

םהרבאל61405. דסח  םייחתרות  ןב  הרזע  םהרבא  "חןהכ , םילשוריסשת

יבצ61406. ירמא  רפסו  המלש  ירבד  סרטנוק  םע  דסח  בודתרות  לואש  לכימ  ןב  המלש  ןיוואלס ,
"חיולה ירוגליב Bilgorajצרת

םיכרכ61407.  3 טפשמה -  ןשח  רזעילאתרות  לארשי  ןב  הירא  ןילראק ,
יולה

 - "א שת
"ז ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ61408.  2 רפוס -  םתח  יבצתרות  ןמלוא  לאומש -  ןב  השמ  רפוס ,
ןמלז המלש  ןב  "טךלמילא  ןודנולסשת

ןילבט61409. יולהתרות  רזעלא  "אקישטייר , עשת

םיכרכ61410.  2 הרהט -  השמתרות  םחנמ  "זןפוא , סשת

םיכרכ61411.  2 והישאי -  םייחתרות  ןב  ףסוי  והישאי  דודשאוטניפ ,

םידי61412. םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  דלייוו , '' מח

םיכרכ61413.  2 הדוהי -  הדוהיתרות  "עהכרב , םילשורישת

םיכרכ61414.  2 ןתנוהי -  אבאתרות  םהרבא  ןב  ןתנוהי  ןאמלבא ,
"בקחצי םילשוריפשת

םיכרכ61415.  10 יבצ -  אדוי  יבצתרות  אדוי  תרות  ללוכ  "חץבוק  סשת

הלילו61416. םוי  רזעילאתרות  "בלוה , קרבעשת ינב 

א61417. אמוי -  קחציתרות  השמ  ןב  לארשי  םייח  "דןמסיוו , דווקילעשת

ףסוי61418. אדריפמתרות  השמ  ןב  "הףסוי  ףרודסמרהליופת
Wilherms

ז61419. ףסוי -  "יתרות  ערגה תנשמב  ינרות  "דץבוק  קרבעשת ינב 

ףסוי61420. ףסויתרות  "דיקצנישלפ , קרבשח ינב 

ףסוי61421. ריאמתרות  ןב  םייח  ףסוי  "איחרזמ , תיליעפשת רתיב 

לאקזחי61422. יולהתרות  ףסוי  ןב  לאקזחי  "ל , "טגס שקפ Paksנרת

לאקזחי61423. לאקזחיתרות  ןכשמ  ללוכ  "דץבוק  קרבנשת ינב 

לאקזחי61424. שריהתרות  יבצ  ןב  לאקזחי  "גביוט , םילשורילשת

םיכרכ61425.  2 לאקזחי -  לפוקתרות  בקעי  ןב  לאקזחי  םהרבא  - ךייר , "ט פרת
"ו הטנלג Galantaצרת

םיכרכ61426.  2 השדח > - הרודהמ   > לאקזחי יולהתרות  ףסוי  ןב  לאקזחי  "ל , "חגס םילשוריעשת

לאיחי61427. לאיחיתרות  "גיקסנליו , םילשוריסשת

לאיחי61428. יבצתרות  דוד  ןב  לאיחי  "אסארג , םילשוריסשת

םיכרכ61429.  5 לאיחי -  לאיחיתרות  ןב  ףסוי  אביקע  "ארגניזלש , םילשורילשת

תישארב61430. ןשי - )  ) לאיחי לאיחיתרות  ןב  ףסוי  אביקע  "ברגניזלש , םילשוריסרת

המימת61431. יי ' אטשוקתרות  .ו  .ך ש" " אטשוק Istanbulש"ונת

חלשב61432. "ץ -  בעי יבצתרות  ןב  לארשי  בקעי  "אןידמע  דרענשת



בקעי61433. ךורבתרות  ןב  יח  בקעי  "הןהירז , דעלאעשת

א61434. בקעי -  בקעיתרות  "הקוצניפ , איירוגליבצרת

םיכרכ61435.  3 בקעי -  םולשתרות  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "הרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ61436.  2 בקעי -  םייחתרות  בקעי  ןב  רזעילא  םהרבא  "ארפוס , םילשוריסשת

םיכרכ61437.  2 בקעי -  "לתרות  גס יכדרמ  ןב  בקעי  "טרגארפ , םילשורימשת

םיכרכ61438.  2 םירעי -  ןוטסזלטתרות  ינב  לש  "ת  "טודיח ןוטסזלטנשת

הפי61439. ןהכהתרות  לאנתנ  ןב  לאיחי  - דירפ , ת"ש
"ב ץלוקשימ Miskolcשת

קחצי61440. השמתרות  ןב  קחצי  "אץלוהנירמ , השרו Warsawסרת

קחצי61441. לאויתרות  ןב  בקעי  "דשטייד , םילשורימשת

קחצי61442. ןנחלאתרות  קחצי  "דןישדלו , קרבלשת ינב 

םיכרכ61443.  2 קחצי -  םייחתרות  ןב  קחצי  "הטראפטייר , נשת

קחצי61444. שובל  קחצי , ראב  קחצי , קחציתרות  "אשיוא , משת

לאיתוקי61445. דניקסיזתרות  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"בןהכה ןילרב Berlinלקת

לאיתוקי61446. לאיתוקיתרות  "אוגודריב , םילשוריעשת

"ת>61447. ודהמ  > לאיתוקי ץרפתרות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "מרגרבנזור , םילשורישת

םיכרכ61448.  2 לאיתוקי -  ץרפתרות  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "גרגרבנזור , משת

םיכרכ61449.  2 השדח > - הרודהמ   > לאיתוקי דניקסיזתרות  לאיתוקי  ןב  לאפר  כ"ץ ,
"וןהכה םילשורינשת

םיכרכ61450.  3 םחורי -  אגרשתרות  בקעי  ןב  באז  םחורי  - ץיבונאכצ , "ח שת
"ז קרויטשת וינ   New York

ישי61451. ףסויתרות  םולש  לארשי  "וןמגילג , םילשוריסשת

םיכרכ61452.  2 רשי -  המלשתרות  רכששי  "גדלישטור , םילשוריעשת

לארשי61453. רסיאתרות  לארשי  "זרלדנהטכורפ , םילשורינשת

ב61454. לארשי -  לארשיתרות  "דןיפלאוו , שח

לארשי61455. לארשיתרות  "דאדרב , הירבטעשת

לארשי61456. םייחתרות  ןב  והימרי  לארשי  "זיקצדיוו , ,פרת סיאול .טס 

לארשי61457. הימחנתרות  ןב  באז  לארשי  יקצוסארק ,
"וןושרג ,נרת אקארק

לארשי61458. ריאמתרות  המלש  ןב  לארשי  ןור  "חרמע , תגעשת תירק 

לארשי61459. לארשיתרות  "אןיבור , םילשוריפשת

לארשי א61460. לארשיתרות  "טןיפלאוו , סשת

וצראו61461. לארשי  ףסויתרות  ןב  קיזייא  קחצי  "חןאמדירפ , קרוי New Yorkצרת וינ 

אנינת61462. לארשי  הימחנתרות  ןב  באז  לארשי  יקצוסארק ,
"טןושרג ,נרת םלשורי

ןהכ61463. םהרבאתרות  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  אנהכ ,
"טןהכה השרו Warsawצרת

םיכרכ61464.  2 "ח > - ודהמ  > ןהכ םהרבאתרות  ןב  דניקסיז  רדנסכלא  אנהכ ,
"זןהכה םילשוריעשת

"ך61465. של אקיפס  קפס  סרטנוק  לע  ןהכ  לארשיתרות  השמ  "אןהכ , קרבפשת ינב 

.61466< םייח ץפח   > םינהכ באזתרות  הירא  ןב  ריאמ  לארשי  "חןהכ , השרופרת  Warsaw



.61467< הפיאה תירישע   > םינהכ ןבתרות  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "טרדנסכלא  בובל Lvovרת

"ד>61468. באר  > םינהכ )תרות  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "בםהרבא  כרת

.61469< השדח הרודהמ   > הפיאה תרישע  םינהכ  ןבתרות  לאיחי  הדוהי  קיזייא  קחצי  ןירפס ,
אנרמוקמ רדנס  "ברדנסכלא  םילשוריעשת

.61470< ימור די  בתכ   > םינהכ "זתרות  ישת "ז.ארפס  קרוי New Yorkישת וינ 

םינהכ61471. קיזייאתרות  קחצי  "באנהכ , םילשורינשת

םיכרכ61472.  2 שדוקה > - ךרד   > םינהכ קחציתרות  ןב  לאדיו  "חיתפרצ , ןיטיסוה Husiatynסרת

םיכרכ61473.  3 םינהכ > - תרזע   > םינהכ ץריהתרות  ילתפנ  ןב  שריה  יבצ  טרופאפר ,
ןהכה

 - "ה רת
"ז הנליו Vilnaסרת

םיכרכ61474.  2 ללה - > וניבר   > םינהכ א ןוויתרות  ץראמ  םיקילא  ןב  "דלליה  םילשוריסשת

םיכרכ61475.  2 רקוצ > - תרודהמ   > םינהכ "בתרות  סשת "ב.ארפס  םילשוריסשת

םיכרכ61476.  5 קפוא > - תרודהמ   > םינהכ םינהכתרות  "ותרות  םילשוריעשת

שפנה61477. תוחוכ  המלשתרות  "דןייבורפ , םילשורישח

הצקומ61478. ילכ -  לאומשתרות  ןב  םחנמ  םהרבא  ןמרלק ,
"היולה קרבעשת ינב 

לארשי61479. תסנכ  השמתרות  ןב  םייח  חנ  - ןיוול , "ה מרת
"ט השרו Warsawמרת

תובותכ61480. תרותתרות  ללוכ  הירא -  הדוהי  ץיבולאפר ,
"בשבד קרבפשת ינב 

ארמגו61481. הנשמ  ש"ס  קחצי -  יול  ךורבתרות  ןב  קחצי  יול  ןוסרואינש ,
"דרואינש סשת

.61482< השדח הרודהמ   > םיול טוקלי  םיול  יולהתרות  ןתנ  םייח  ןב  ףסוי  "בלגס , סשת

םיכרכ61483.  3 םיול -  יולהתרות  ןתנ  םייח  ןב  ףסוי  - לגס , "ח שת
"ד קרוי New Yorkכשת וינ 

גחה61484. ליל  יבצתרות  םייח  ןב  הדוהי  הירא  "חןמטוג , "דמשת מח

בוט61485. חקל  'התרות  צילסנוממ היננח  ןב  לגי  "הםהרבא  םדרטשמאלת
Amsterdam

ב61486. ריאמ -  דודתרות  ןב  ריאמ  "זהדידפ , םילשורינשת

ריאמ61487. לאומשתרות  ןב  ריאמ  "חיסחנפ , םילשוריעשת

םיכרכ61488.  2 ריאמ -  ףלוותרות  באז  ןב  ריאמ  - ןאמיירפ , "ד סרת
"ה קרוי New Yorkסרת וינ 

.61489( תובא תכסמ  לע   ) "ל ארהמ ינינפו  "ל  ארהמ השמתרות  ןב  ביל  הירא  "וץניצ , דודשאסשת

םיכרכ61490.  5 "ם -  ירהמ יבצתרות  ףסוי  ןב  השמ  לארשי  "טיקסנישוד , םילשוריסשת

םיכרכ61491.  5 "ץ -  ירהמ לארשיתרות  ןב  יבצ  ףסוי  - יקסנישוד , "ז טשת
"א םילשוריכשת

"ל61492. שרהמ אנשטנעלמתרות  ביל  הדוהי  "זהמלש  שמשסשת תיב 

חנומ61493. קחציתרות  ףסוי  ןב  לאקזחי  בקעי  "אןזופ , קרויעשת וינ  םילשורי - 

הציב61494. דעומ -  יבצתרות  לאוי  ירזע , "זןב  םילשוריעשת

לאכימ61495. ןהכהתרות  רזעילא  לאכימ  "זרגלשראפ , םילשוריכשת

תוכאלמ61496. והילאתרות  ןב  הדוהי  "אהקדצ , קרבפשת ינב 

לשבמה61497. תכאלמ  ןתנויתרות  לגיופ , ץרפ -  בקעי  ןמזייר ,
"עןימינב םילשורישת



תוחנמ61498. ףסויתרות  ןב  ארזע  "חחרוק , קרבעשת ינב 

םחנמ61499. בודתרות  קחצי  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גרוש , סרת

םחנמ61500. בילתרות  הירא  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסמארב , השרו Warsawסרת

.61501< טסקט  > םחנמ קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

םיכרכ61502.  161 םחנמ -  קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , סשת

םיכרכ61503.  3 תוכלמ > - ןיי   > םחנמ קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "וןוסרואינש , עשת

שדוח61504. טקולמ  םירמאמה  רפס  תיתפרצב - )  ) םחנמ תרות 
קחציזומת יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , זירפעשת

םיכרכ61505.  2 ןויצ -  םחנמ  םחנמ  קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , נשת

םיכרכ61506.  4 טקולמ -  םירמאמה  רפס  םחנמ  קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , סשת

םיכרכ61507.  3 קחצי -  יול  תראפת  םחנמ  קחציתרות  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "גןוסרואינש , סשת

יעדמ61508. רואיבב  תישארב  השעמ  יבצתרות  ןב  יכדרמ  והילא  יקסבוקלאוו ,
יולה "אלאיחי  םילשוריישת

דודל61509. "ח -  ירה יאשונ  ףסויד -  "ה  ירפוש שכארמ -  תרות 
השמ ינפ  יאלוזא -  םהרבא  יבר  יבתכ  םירפסריכזהל -  "הץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ61510.  2 שכארמ -  שכארמתרות  "וימכח  םילשוריעשת

יכדרמ61511. בודתרות  םייח  ןב  והילא  יכדרמ  "טץיבוניבר , ירוגליב Bilgorajסרת

יכדרמ61512. יכדרמתרות  ןב  ףסוי  בקעי  "דןינקעאו , הירבטשח

השמ61513. םייחתרות  ןב  השמ  "זיתבש , יקינולש Salonikaנקת

השמ61514. ןבוארתרות  "סראמע , םילשורישת

השמ61515. "חץבוקתרות  קרבמשת ינב 

השמ61516. השמתרות  "זדיווס , "דסשת מח

השמ61517. שובייפתרות  רזעילא  ןב  השמ  "ורנרק , רובד Nowyמקת יבונ 
Dwor

השמ61518. יולהתרות  דוד  ןב  הדוהי  השמ  "חןמרב , איירוגליבצרת

"ם61519. וכע ילכאמ  השמ -  השמתרות  תרות  "בללוכ  םילשוריעשת

תישארב61520. "ר - > ופד  > השמ םייחתרות  ןב  השמ  ךרעלךישלא , רידיודנש  ליב 

.61521< םולש תבהא  תרודהמ   > השמ ךורבתרות  ןב  השמ  "טונינשומלא , םילשוריעשת

השמ61522. השמתרות  ןב  קחצי  יול  רקדמראברד ,
"ב,עשוהי ישת ביבא[ - לת

השמ61523. רודגיבאתרות  ןב  השמ  יבצ  קחצי  "בסזומ , דודשאפשת

םיכרכ61524.  6 השמ -  לאומשתרות  ןב  השמ  "הרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ61525.  2 השמ -  לאקזחיתרות  ןב  השמ  "טחלאצ , םילשורימשת

םיכרכ61526.  2 השמ -  הפילכתרות  ןב  השמ  "דןאדיע , הבר Djerbaנשת ג'

םיכרכ61527.  3 ךישלא - )  ) השמ םייחתרות  ןב  השמ  "טךישלא , השרו Warsawלרת

םיכרכ61528.  5 לשגו > - דהמ ' ( > ךישלא  ) השמ םייחתרות  ןב  השמ  "נךישלא , םילשורישת

ןרהא61529. השמ  םהרבאתרות  ןב  ןרהא  השמ  "איקסנמקוס , םילשורילשת

תמא61530. השמ  השמתרות  ןב  ףסוי  "דןאילאומש , קרבעשת ינב 

רצקה61531. השמ  ןבוארתרות  "סראמע , םילשורישת

םיכרכ61532.  5 םלשה -  השמ  לאומשתרות  ןב  השמ  "דרפוס , םילשוריסשת

םיאיבנהו61533. השמ  המלשתרות  דוד  "אאריפש , םילשוריכשת



םייח61534. השמ  ןולוחתרות  םייח " השמ  תרות   " שרדמ "פתיב  שת

המלש61535. תיראש  תובא -  ןגמ  השמ  השמתרות  דלפצרה , המלש -  "אדלפצרה , דווקילפשת

טפשמו61536. רסומ  השמ  לאיחיתרות  "חרלדנהנזיא , "דלשת בח רפכ 

םיכרכ61537.  2 ןתנ -  השמ  רשאתרות  ןב  עטנ  ןתנ  השמ  זיירגנוי ,
יולה "גלישנא  טספדוב Budapestפרת

םיאיבנ61538. ריאמתרות  ןב  שריה  יבצ  "ותויח , הוקלוז Zholkvaצקת

םיעגנ61539. םולשתרות  ןב  ךורב  ילתפנ  "גרציפש , קרבסשת ינב 

הדנ61540. תרותתרות  ללוכ  הירא -  הדוהי  ץיבולאפר ,
"בשבד הפיחפשת

םיכרכ61541.  3 הדנ -  םהרבאתרות  יבצ  ןב  ףסוי  והיקזח  קרבלייוו , ינב 

ןיקיזנ61542. ריאמתרות  "גקורטיס , סירפ Parisסשת

ןיקיזנ61543. הדוהיתרות  "טהקדצ , קרבסשת ינב 

ריזנ61544. בקעיתרות  ןב  םהרבא  "אלאטומ , יקינולש Salonikaפקת

םיכרכ61545.  3 ריזנ -  םירוביחתרות  "סטקל  םילשורישת

םיכרכ61546.  2 םוחנ -  החפשמהתרות  ינב  םוחנ -  "דןמסל , קרבעשת ינב 

םיכרכ61547.  133 "ד -  בח רה  תלחנ  "סץבוקתרות  יכאלמשת תירק 

.61548< רהוז ינוקת   > םינוקיתה יכרע  ןתנ  יבצתרות  ןתנ  "דגינק , קרבשח ינב 

םיכרכ61549.  2 ןתנ -  ןתנתרות  "דןלפק , םילשוריכשת

םיכרכ61550.  30 ןתנ -  יבצתרות  ןתנ  "אגינק , קרבמשת ינב 

םיכרכ61551.  2 ןתנ -  לבטתרות  דוד  ןבואר  ןב  ןתנ  "האריפש , בובלמרת  Lvov

םיכרכ61552.  4 לאנתנ -  יבצתרות  ילתפנ  ןב  לאנתנ  בקעי  לייוו ,
"השריה טריפ Fuerthנקת

םיכרכ61553.  2 לאנתנ -  לאנתנתרות  תרות  תורהט  "חללוכ  םילשוריעשת

הכוס61554. תרותל א"י פ"תתרות  "מ  "גהיב הוקתעשת חתפ 

תבשה61555. גנוע  ףסויתרות  ןב  םירפא  "בדבוע , קרבפשת ינב 

ארזע61556. תודלות  ארזע -  ףסויתרות  ןב  ארזע  "זףרוצ , קרבסשת ינב 

ןיבוריע61557. סחניפתרות  ףסוי  ןב  לדנמ  םחנמ  "בליגנרק , בוקרק Cracowנרת

הלרע61558. דודתרות  ןב  ףסוי  "אירבצ , לאיזועעשת תיב 

תוכמה61559. רשע  רורדתרות  ןב  הליש  דוד , "חןב  םילשוריעשת

םייובש61560. ןוידפ  ריאמתרות  "דקורטיס , סירפ Parisסשת

םיכרכ61561.  2 סחנפ -  סחנפתרות  "וןהכ , "דעשת מח

חספ61562. חספתרות  "ובראק , ןילקורבלשת

יבצ61563. אגרשתרות  יכדרמ  ןב  םוחנ  יבצ  "חלקנרפ , שילק Kaliszפרת

יבצ61564. יבצתרות  "אקניל , ביבא Tel Avivמשת לת 

םיכרכ61565.  10 יבצ -  יבצתרות  "פיקסבלשוק , םילשורישת

םיקידצ61566. םשתרות  "בםוליעב  השרומרת

קדצ61567. "וץבוקתרות  םילשורימשת

ןויצ61568. םחנמ  המלש -  ןבא  ןויצ -  תרות 
המלש החמש -  םיובלדנמ ,

המלש םהרבא  ףרוצ , ןישטלוטמ -
ןמלז

"ח םילשורינשת

םישדק61569. קחציתרות  ןב  השמ  בקעי  "גןהכ , קרבעשת ינב 



ןטק61570. םחנמתרות  םהרבא  ןב  הילדג  "הסוקייט , םדרטשמאכקת
Amsterdam

םיכרכ61571.  2 ןבואר -  רזעילאתרות  ןב  ןבואר  "טוקפופ , םילשוריסשת

םיכרכ61572.  14 תובישיה -  ישאר  תובישיהתרות  ישאר  תרות  "הלעפמ  "דעשת שח

םיכרכ61573.  2 ןתנוהי -  יבר  עטנתרות  ןתנ  ןב  ןתנוהי  עשתץישבייא ,

ב61574. טנלסמ -  לארשי  יבר  בילתרות  הירא  ןב  קחצי  םייח  - ןיקפיל , "ג ישת
"ד ביבא Tel Avivישת לת 

ויתוחישו61575. בלצרבמ  ןמחנ  יבר  השמתרות  ףסוי  ןב  אבא  לאומש  "גיקצדורוה , ןילרב Berlinפרת

א61576. םרמע -  יבר  המלשתרות  קחצי  ןב  םרמע  "זאיולב , םילשורילשת

ץירוקמ61577. סחנפ  יבר  אבאתרות  םהרבא  ןב  סחניפ  "גאריפש , ,)ישת ביבא - לת )

םיכרכ61578.  3 "ל -  צז טנאלס  לאומש  וניבר  שריהתרות  יבצ  ןב  לאומש  "חטנאלס , םילשורינשת

תיבר61579. והילאתרות  קירשייה , השמ -  רלשרה ,
"חלאפר םילשוריעשת

םינינקה61580. תרות  תיבר , ריאמתרות  "בקורטיס , סירפ Parisסשת

םיכרכ61581.  4 תובוחר -  תובוחרתרות  םיכרבא  "חללוכ  תובוחרעשת

תבש א61582. תוכאלמ  א >  > לאפר םולשתרות  תבהא  "ותבישי  םילשוריסשת

תבש ב61583. תוכאלמ  ב >  > לאפר םולשתרות  תבהא  "זתבישי  םילשוריסשת

תבש ג61584. תוכאלמ  ג >  > לאפר םולשתרות  תבהא  "זתבישי  םילשוריסשת

הכוס61585. לאפר -  םולשתרות  תבהא  "טתבישי  םילשוריסשת

תבש ד61586. תוכאלמ  ד >  > לאפר םולשתרות  תבהא  "עתבישי  םילשורישת

לאפר61587. לאפרתרות  "זןמפוה , קרבנשת ינב 

תבש ה61588. תוכאלמ  ה >  > לאפר םולשתרות  תבהא  "דתבישי  םילשוריעשת

לאפר61589. לאפרתרות  ןב  ןועמש  "חןהכ , םילשוריסשת

"א61590. פשת לאפר -  לאפרתרות  תרות  - תבישי  "א םילשוריפשת

םיכרכ61591.  3 לאפר -  בילתרות  הירא  ןב  לאפר  "גאריפש , םילשורישת

םיכרכ61592.  2 לאפר -  לאומשתרות  ןב  לאפר  "דסולאוזא , קרבעשת ינב 

תיעיבש61593. ןימינבתרות  ןב  המלש  "בזוברג , קרבפשת ינב 

םיכרכ61594.  2 תבש -  םהרבאתרות  ןב  בקעי  "טלייוו , הורסלרק Karlsruheצקת

א61595. םינומא -  ירמוש  "וץבוקתרות  ןורימסשת

םיכרכ61596.  4 םולש -  לאומשתרות  ןב  רב  בוד  םולש  "זןוסרואינש , ישת

םיכרכ61597.  6 םולש -  ןהכהתרות  יבצ  ןב  םולש  "אסייו , נשת

תישארב61598. "ת - > ודהמ  > שדחה םולש  ןהכהתרות  יבצ  ןב  םולש  סייו ,

תישארב61599. המלש -  םשתרות  "בםוליעב  "דפשת מח

לאומש61600. אטפאמתרות  ץריה  ילתפנ  ןב  "זלאומש  השרו Warsawסרת

.61601< טסקט  > לאומש לדנמתרות  םחנמ  ןב  לאומש  "זןוסרואינש , םילשוריסשת

לאומש61602. הדוהיתרות  ןב  לאומש  "דןהכ , םילשוריעשת

לאומש61603. לאומשתרות  "פץיבלביק , םילשורישת

לאומש61604. ןמלזתרות  המלש  ןב  לאומש  "אךאברעיוא , םילשוריפשת

םיכרכ61605.  2 לאומש -  שריהתרות  יבצ  ןב  רזעילא  לאומש  "הקינלור , םילשוריסשת

םיכרכ61606.  2 לאומש -  הימחנתרות  ןב  לאומש  ןמקיד ,



םיכרכ61607.  3 לאומש -  לאומשתרות  "בףלוו , "דפשת מח

תוחישה61608. רפס  לאומש  לדנמתרות  םחנמ  ןב  לאומש  "גןוסרואינש , "דנשת בח רפכ 

ב61609. החמש -  ינרותתרות  "זץבוק  רפסנשת תירק 

.61610< השדח הרודהמ   > ןועמש להא  ןועמש  ןבתרות  ןועמש  סוליראמ , ריאמ -  רדנוו ,
"אלארשי םילשוריסשת

םיכרכ61611.  3 ןועמש -  לארשיתרות  ןב  ןועמש  "ד,סוליראמ , צרת ]Mukacevo

םיכרכ61612.  2 ןועמש -  ןועמשתרות  תרות  קרבללוכ  ינב 

םיכרכ61613.  3 םלשה -  ןועמש  ןבתרות  ןועמש  סוליראמ , ריאמ -  רדנוו ,
"גלארשי םילשורינשת

םיכרכ61614.  3 ןיבוריע -  ינוקית  יולהתרות  היבוט  והיעשי  קרוי 1979NewYorkרוטקריד , וינ 

קיתו61615. דימלת  "בץבוקתרות  סריא Buenosסשת סונאוב 

הרומת61616. יכדרמתרות  ןב  השמ  םהרבא  למז ,)  ) ןדיבא
"ההירא םילשוריעשת

א61617. םימימת -  "דץבוקתרות  וטנורוטנשת

ותונמוא61618. המלשותרות  "גירזינב , םילשוריעשת

םיכרכ61619.  2 תמא -  דומילותרות  "פץבוק  ביבא Tel Avivשת לת 

ותונמואו61620. יבצותרות  בקעי  יקסבוק , ' "דצוב תיליעשח ןיעידומ 

ונל61621. ןגמ  תודיסחהותרות  רוא  "דןוכמ  "דשח מח

ונל61622. ןגמ  ךיתוניעמותרות  וצופישכל  "דתכרעמ  שח

ונל61623. ןגמ  יכדרמותרות  ןב  םייח  ףסוי  ןויצ , "פבהוא  םילשורישת

ונל61624. ןגמ  יכדרמותרות  ןב  קחצי  ןויצ , "פבהוא  םילשורישת

בוט61625. םש  לעבה  לש  יבצותרות  לאוש  ןב  ףסוי  "מרטכש , ביבאשת לת 

םיכרכ61626.  5 םש -  לש  קחציותרות  ןב  לאכימ  המלש  "צסכנ , םילשורירת

.61627< תוחילסהו םימחרה  ימי   > םברקב ךלמילאיתרות  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "דגרבצנימ , םילשוריסשת

.61628< ןוחטבו הנומא  ינינעב   > םברקב ךלמילאיתרות  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "דגרבצנימ , םילשוריסשת

.61629< הנשה ידעומ  יניינעב   > םברקב ךלמילאיתרות  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "גגרבצנימ , םילשוריסשת

םיכרכ61630.  2 שדוק > - תבש  יניינעב   > םברקב ךלמילאיתרות  ןב  בייל  הדוהי  ןתנ  "גגרבצנימ , םילשוריסשת

הבהאב61631. חספךתרות  ןב  המלש  ףסוי  טימשדלוג ,
"גריאמ רפסעשת תירק 

המוטס61632. ילעבל  הכלה  ירורב  יעמ -  ךותב  הדוהיךתרות  ןב  יכדרמ  "טלקנרפ , "דעשת מח

הרות61633. ןתמו  תועובשה  גח  יננח -  עשוהיךתרות  לאומש  ןב  דוד  ןורוד  "זדלוג , קרבעשת ינב 

לארשיל61634. השמךתרות  "נץנג , םילשורישת

םיכרכ61635.  2 לארשיל -  ארזעךתרות  ןב  הדוהי  השמ  םייח  "ולצרוא , תיליעעשת ןיעידומ 

יעושעש61636. קחציךתרות  ןיטשרבליז , זרא -  "חינזח , קרבסשת ינב 

יעושעש61637. םהרבאךתרות  ןב  סינאמ  םייח  סדרפ ,
יולה "ארכששי  ביבאנשת לת 

יעושעש61638. יולהךתרות  והילא  "דקילג , שח

ןיטיג61639. יעושעש -  דומלתהךתרות  רואמ  תבישי  "זץבוק  תובוחרנשת

יעושעש61640. בלסרבמךתרות  "ן  רהומ יבתכמ  קרבטקולמ  ינב 

יעושעש61641. בונכעשטךתרות  תבישי  "עץבוק  םילשורישת

יעושעש61642. אביקעךתרות  "וץכ , באזעשת תעבג 



יעושעש61643. הרותךתרות  יכרד  שרדמ  "ותיב  םילשוריעשת

יעושעש61644. .אךתרות  עשוהי  בוקי , ' "וזד שמשעשת תיב 

יעושעש61645. סחנפךתרות  םחנמ  "זלביטש , קרבעשת ינב 

םידעומו61646. הרות  יעושעש -  עשוהיךתרות  "חגרבנרק , דעלאעשת

יעושעש61647. םייחךתרות  ןב  והילא  "טןופלח , ןולייאעשת ףונ 

ןירדהנס61648. תוירוה , יעושעש -  לבייפךתרות  אגרש  ןב  לאירוא  "דןייטשנירג , מח

יעושעש61649. באזךתרות  "פקנרפ , םילשורישת

יעושעש61650. בדךתרות  ןב  םהרבא  "זרעיורב , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ61651.  11 יעושעש -  לאונמעךתרות  ףסוי ב"ר  "טונאדילוט , קרבעשת ינב 

םיכרכ61652.  5 יעושעש -  ןתנךתרות  "אןמטור , קרבפשת ינב 

יעשעש61653. םהרבאךתרות  ןב  םחנמ  סחניפ  רטלא ,
"ניכדרמ םילשורישת

יעשעש61654. בלסרבמךתרות  ןמחנ  יברמ  "דדעשתםיטוקיל  מח

ונדמלת61655. "הץבוקךתרות  נשת

תרמתשמ61656. ריאמםתרות  ףסוי  "דסאה , הפיחעשת

תובא61657. לש  ןתנוהיןתרות  "טיול , "דסשת מח

םינב61658. לש  ןרהאןתרות  ןב  קחצי  "משקרפ , קרבשת ינב 

םיכרכ61659.  7 םינואג -  לש  ןמלזןתרות  המלש  ןילבה  קחצי -  בולדוי ,
( םיכרוע "ג( םילשורינשת

םיכרכ61660.  2 םינושאר -  לש  ןרהאןתרות  "אןרוהניא , רעווקססשת

ןמית61661. ינבלש  הדוהיןתרות  "היבהצר , ונואנשת תירק 

םינב61662. דודעישות  השמ  ןב  הדוהי  לכימ  "דץיבוקפיל  קרבעשת ינב 

םיכרכ61663.  3 תובא > - תכסמ   > םינב ביגשעישות  "זתימע , שמשסשת תיב 

הדואי61664. בלכעשות  ןב  הדוהי  "טיתשינבנב , רימזיא Izmirירת

יברעמה61665. לתכה  לע  לאומשריכזת  ןב  שרוכ )  ) סחניפ "צרלדא , םילשורירת

יתרמא61666. לטכ  המלשלזת  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

שמשה61667. בלסרבמחרזת  החמש , ןב  "אןמחנ  קרבמשת ינב 

תבש61668. דדועםוחת  "אילאומש , עבשסשת ראב 

תבש61669. תבשםוחת  םוחתל  "הדעו  עשת

ןיבוריע61670. תבש -  הדוהיםוחת  "דרנזור , םילשורישח

לארשי61671. ץרא  סחנפימוחת  "טןמאנ , םילשורילשת

תבש61672. ,ימוחת  ןוסלדנמ והיעשי -  םהרבא  ןמיניירג ,
בייל "חםייח  םילשוריעשת

השמםימוחת61673. ןב  ןמלז  המלש  "ביאגרש , םילשוריישת

םיכרכ61674.  3 הרותה -  יפ  לע  לארשיל  בילהקוחת  לאוי  ןב  קיזייא  קחצי  גוצרה ,
"טיולה םילשורימשת

הדובעה61675. םייחתקוחת  םירפא  ןב  השמ  "הגנילדניפ , םילשורישת

תימלושב61676. םולשוזחת  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "חרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ61677.  2 םיתמה -  "ם)תייחת  במר  ) ןומימ ןב  "חהשמ  השרוירת  Warsaw

בקעי61678. רכששיתייחת  םהרבא  ןב  בקעי  רודגיבא ,
"יבוד שת



םינינפ61679. בר  תוניחתהניחת 

םילשורי61680. תונב  "בתוניחתתניחת  צרת

תודהיה61681. דודתיחת  רזוע  ןב  קחצי  םהרבא  "בילאיתוקי , ,פרת םילשורי

לארשי61682. ןהכהתיחת  םהרבא  ןב  בקעי  לארשי  "זהפי , רטס Manchesterפרת ' צנמ

םיכרכ61683.  2 באזןומכחת -  דלוהטוג ,

םיכרכ61684.  5 המלשינומכחת -  ןב  הדוהי  "חיזירחלא , אטשוק Istanbulלש

םיכרכ61685.  2 - ינומכחתינמכחת -  "ע רת
"א ןרב Berneערת

םיכרכ61686.  8 הנש -  םהרבאלחת  ןב  דוד  "אםהרבא , םילשוריעשת

םיכרכ61687.  2 תעדו -  רסומ  ירמאמ  הנש  דודלחת  "פםהרבא , םילשורישת

רבד61688. ןהכהתלחת  יכדרמ  והילא  ןב  בוד  ' האזמ , "א קרויישת וינ   New York

לאומש61689. ירבד  ןהכהתלחת  סחניפ  ןב  לאומש  "אןשקמ , גרפ Pragueסש

הרומת61690. שדקה -  לאלצבתלחת  "זרואנ , םילשורימשת

םיכרכ61691.  2 המכח -  ,תלחת  זיגאח ןוניקמ -  קחצי  ןב  ןושמש 
"טבקעי םדרטסמאסת

לארשי61692. ץרא  ילתפנהנחת  ברה  תשא  "טהרובד  רת

םיכרכ61693.  2 לארשי -  תורפסב  לדנמתונחת  םחנמ  ןב  ביל  הדוהי  - טשריג , "ד ישת
"ט םילשוריישת

ונמא61694. לחר  "דתוליפתתונחת  םילשורישח

הכוסה61695. לאומשתחת  ןב  בוט  םש  לארשי  ביברז ,
"זדוד םילשוריעשת

טבשה61696. יבצתחת  בקעי  "ויקסבונאי , בושטידרב Berdichevנרת

לסיזורהטת61697. החמש  ןב  רזעילא  והילא  "ארלסד , קרבעשת ינב 

לאונמע61698. םייחירואית  ןב  לאונמע  ףוסליפ , "לףוסחנפ  ביבאשת לת 

.61699< השדח הרודהמ   > אמג ריאמתבית  ןב  ףסוי  "אםימואת , תיליעעשת ןיעידומ 

אמג61700. ןולאתבית  "גביברא , הינתנעשת

םיכרכ61701.  2 אמג -  ריאמתבית  ןב  ףסוי  "סםימואת , ןילבול Lublinרת

םיכרכ61702.  2 ןרהא > - ןורכז   > אמג ריאמתבית  ןב  ףסוי  "אםימואת , עשת

השמ61703. לאנתנתבית  ןב  ךורב  "טהשמ  םילשורינרת

חנ61704. חנתבית  "ורנפוה , הפיחעשת

םיכרכ61705.  4 עשוהי -  לארשיוית  םייח  ןב  עשוהי  "חןיקסירב , םילשוריסרת

הכלהב61706. ךודישו  ךונחךווית  רפיול , םהרבא -  "הןיזור , עשת

יתליפת61707. יחימעןוכית  "פיתרנכ , רמתיאשת

םיכרכ61708.  2 התוברתואמית -  ןמית  תודהי  רקחל  תע  "גבתכ  נשת

ב61709. תודועתב -  ןימינבןמית  םיסנ  "טילאילמג , הלמרסשת

תבהו61710. ןבה  תדילל  ידוהי  ךירדמ  דלונ -  "דקונית  בח תדוגא  "היריעצ  "דעשת בח רפכ 

"ו61711. עשוהיקית ןרהא  "וןיספ , םילשוריסשת

הלואגל61712. לודג  יולהןוקית  םהרבא  ןב  היעשי  "דץיוורוה , "דשח מח

ןיטיג61713. רדנסכלאןוקית  ןב  ןימינב  השמ  בושאמוט ,
"העשוהי צרת

תירבה61714. םשןוקית  "דםוליעב  "דסשת מח



דוסיה61715. לאןוקית  תיב  "טתודסומ  קרבנשת ינב 

םיכרכ61716.  2 דוסיה -  יחרזמןוקית  קחצי  ןב  םולש  "ךיבערש , םילשורישת

.61717< רואיב םע   > יללכה םהרבאןוקית  "זםואבנירג , םילשוריסשת

יללכה61718. יכדרמןוקית  ןב  ןויצ  - ןב "בןזח , םילשוריסרת

יללכה61719. באלסארבמןוקית  החמש  ןב  "גןמחנ  ,שת םילשורי

יללכה61720. בלסרבמןוקית  החמש , ןב  "וןמחנ  טשת

הדוהי61721. תחנמ  יללכה ע"פ  יבצןוקית  לאיחי  ןב  באז  הדוהי  "אץיבוביל , קרב Bene Berakעשת ינב 

שפנה61722. ןובשחו  תאופר  תודמה  לאונמעןוקית  ןיכנמ  לדנמ  םחנמ  ץיבוניבר ,
ץישפיל הירא  םהרבא  "זןב  םילשוריצרת

הנידמה61723. ןושמשןוקית  ןב  קחצי  "הגרובזניג , "דסשת בח רפכ 

םירטפנ61724. ןוקית  םלועה -  קחציןוקית  ןב  ישיבא  "בינרהט , םילשוריעשת

ףסוי61725. תיבה  תטישל  קרב  ינב  ריעה  הדוהיןוקית  "פםוראצ , קרבשת ינב 

תבשה61726. לאומשןוקית  ןב  המלש  קחצי  םילשוריךבילרק ,

"ם61727. יבבושה םשןוקית  "וםוליעב  הוקתנשת חתפ 

םולש61728. תירב  םיבבושה ע"פ  םשןוקית  "וםוליעב  "דעשת מח

דועו61729. "ה  לשה )ןוקית  טקלמ  ) השמ "חלאימע , "דסשת מח

שגרבו61730. הבשחמב  הטילשו  ןהכהןוקית  לאינד  סחניפ  "דןילחר , םילשורישח

חספה61731. גח  הינולטקןוקית  ימכחו  הנוי  וניבר  "זידימלת  םילשורינשת

ימכחו61732. "א  בטירה הנוי , וניבר  ידימלתל  חספה  גח  ןוקית 
הינולטק

, הנוי וניבר  ידימלתל  חספה  גח  ןוקית 
הינולטק ימכחו  "א  "חבטירה םילשוריעשת

.61733< תוילגרמ  > תוצח גילזןוקית  רשא  היעשי  "כתוילגרמ , םילשורישת

תוצח61734. טרופקנרפןוקית  .ט  " לת .תוצח  .םינוקית 
"טרדואד רדואדלת טרופקנרפ 

ךרדה61735. תליפת  יניד  םיבוט -  םיאנת  תוצח -  בקעיןוקית  לאלצב  ןב  הירש  "איקצילבד , קרבפשת ינב 

ראובמה61736. תוצח  אביקעןוקית  בקעי  ןב  באז  ןימינב  אשיש ,
"איולה םילשוריסשת

ראובמה61737. תוצח  םשןוקית  "בםוליעב  םילשוריפשת

שדחה61738. אבר  אלולה  רמועב -  יכדרמןוקית ל"ג  ךורב  ןב  םולש  "אבולרפ , סשת

תשרבנד61739. חול  יולהןוקית  ףסוי  ןב  דוד  אייח  "דרציפש , םילשוריסרת

תועובש61740. ליל  .חןוקית  " עקת .תועובש  ליל  .םינוקית 
"חהטיולס הטיולס Slavutaעקת

.61741< תראפת תרטע   > תועובש ליל  השמןוקית  "בץש , םילשוריסשת

זנכשא61742. גהנמכ  תועובש -  ליל  םהרבאןוקית  "דןמוא , תיליעעשת רתיב 

םיכרכ61743.  2 תועובש -  ליל  תועובשןוקית  ליל  "דןוקית  גרובסמאליוושח

"ד61744. בח יגהנמ  רצוא  אבר -  אנעשוהו  תועובש  ליל  קחציןוקית  ףסוי  "דןילבה , םילשוריסשת

תופקהו61745. תירב  יתרוכ  העבש  רדס  םירטפנל  הדוהיןוקית  הייתפ ,

םיכרכ61746.  2 השמ -  יולהןוקית  לקז  קחצי  ןב  השמ  - קאלופ , "ד נרת
"ו הבלסיטרב Bratislavaנרת

תוירוה61747. הרז  הדובע  הנשמ -  ,ןוקית  תליש "ם - ) במר  ) ןומימ ןב  השמ 
"בקחצי םילשוריסשת

רצקה61748. םירטפנ  העושיןוקית  השמ  ןב  הדוהי  "דהייתפ , "דשח מח

הליבטה61749. רדס  םינושןוקית  גרפש"ס.םינוקית 



םירפוס61750. ךורבןוקית  ןב  השמ  "טונינשומלא , ונרוויל Livornoמקת

םירפוס61751. קחציןוקית  לאדבע  ןב  "חרזעלא  גרפ Pragueית

םירפוס61752. ארקמו  םירפוס  יראמןוקית  אבא  ןב  "זקחצי  אטשוק Istanbulטקת

חאבצ61753. קחצי  רל ' םירפוס  )ןוקית  הרידהמ  ) תור "טןדמל , ביבאסשת לת 

םלוע61754. הדוהיןוקית  ןב  השמ  "וןייטשדלוג , צרת

םלוע61755. ינירממןוקית  קחצי  ןב  "בהמלש  הנורו Veronaית

םלוע61756. יולהןוקית  םנוב  החמש  ןב  השמ  "הגילק , בוקרטויפ Piotrkowסרת

םלוע61757. ןרהאןוקית  הדוהי  ןב  המלש  "דרגולק , הוקלוזירת  Zholkva

םלוע61758. םחנמןוקית  ילתפנ  ןב  םייח  רטלא  ןוזניוול ,
"ביולה השרו Warsawצרת

.61759< השדח הרודהמ   > םלוע הדוהיןוקית  ןב  השמ  "וןייטשדלוג , םילשוריסשת

ןיבוריע61760. קחציןוקית  ןב  דוד  ףסוי  "טץיבוקשומ , קרויישת וינ   New York

ןיבוריע61761. יבצןוקית  דוד  ןב  והילא  םהרבא  "אדלוגנייפ , ןילבול Lublinנרת

ןיבוריע61762. המלשןוקית  ןב  באז  ןימינב  "ח,ןוזבוקעי , צרת ], ןגהנפוק

םיכרכ61763.  3 ןיבוריע -  "לןוקית  גס חנ  םולש  "חסייו , סשת

.61764< הבושתה ביט  םע  "ש  שרהל וננע   > תוינעת ןהכהןוקית פ"ד  יול  ןב  לאילמג  "חץיבוניבר , םילשורינשת

רצקה61765. הבושתה  ביט  םע  תוינעת  ןהכהןוקית פ"ד  יול  ןב  לאילמג  "בץיבוניבר , םילשוריעשת

חילצמ61766. שיא  קייודמה -  םיארוק  םיארוקןוקית  "עןוקית  קרבשת ינב 

םירדנו61767. תועובש  יולהןוקית  םהרבא  ןב  לארשי  "עיסחנפ , קרבשת ינב 

תבש61768. שינאמןוקית  םחנמ  "ארגרבנייש , םילשוריסשת

םירופכה61769. ףסכ  "ם -  יבבוש רודגיבאןוקית  לאירזע  ןויצ -  "זןוראוב , םילשוריסשת

םיבבוש61770. היצנוןוקית  .ו  " עת .ת  "ם ת" יבבוש "ו,.םינוקית  עת ], האיציניו

םיבבוש61771. .טןוקית  " עת .ת  "ם ת" יבבוש .םינוקית 
היצנו

"ט, עת ], האיציניו

םיבבוש61772. .הןוקית  " רת .ת  "ם ת" יבבוש .םינוקית 
"ה,דרגלב רת ], ודארגוליב

םיכרכ61773.  2 םיבבוש -  .חןוקית  " סת .ת  "ם ת" יבבוש .םינוקית 
"חהיצנו ,סת האיציניו

המלש61774. ןהכהןוקית  קחצי  ןב  המלש  "אךיירנדיירפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

תבש61775. ירפ  תבש -  תורימש  ןילבולמןוקית  השמ  ןב  "חהדוהי  טגיס Sighetמרת

םיכרכ61776.  2 תבש -  תרימש  ןילבולמןוקית  השמ  ןב  "זהדוהי  הוקלוז Zholkvaצת

"א>61777. רגה  > רהזה הנליוינוקית  .ז  " כרת .רהז  ינוקית  "ז.רהז  הנליו Vilnaכרת

רהזה61778. רימוטיזינוקית  .ג  " כרת .רהוז  ינוקית  "ג.רהוז  רימוטיז Zhitomirכרת

רהזה61779. םילשוריינוקית  .ח  " משת "ח.רהוז  םילשורימשת

רהזה61780. םילשוריינוקית  .ד  " רת .רהוז  ינוקית  "ד.רהוז  םילשורירת

.61781< בקעי תירב   > רהזה אגרשינוקית  ןב  בקעי  "גיקסבוקרטויפ , םילשורישת

.61782< ןוצר תעש  שוריפ  םע   > רהזה הדוהיינוקית  ןב  המלש  "גןהכ , םילשוריסשת

.61783< תמא תפש   > רהזה םהרבאינוקית  ןב  ביל  הירא  הדוהי  רטלא ,
"טיכדרמ השרו Warsawצרת

.61784< ךלמ אסכ   > רהזה םילשוריינוקית  .ג  " מרת .רהז  ינוקית  "ג.רהז  םילשורימרת

רהזה61785. אטשוקינוקית  .ח  " סקת .רהוז  ינוקית  "ח.רהוז  אטשוק Istanbulסקת



.61786< םלוסה תולעמ   > רהזה םילשוריינוקית  .ך  " שת .רהז  ינוקית  - .רהז  "כ שת
"ל ביבא Tel Avivשת לת 

רהזה61787. אטשוקינוקית  .ק  .רהוז ת" ינוקית  אטשוק Istanbulת"ק.רהוז 

.61788< םלוסה תכאלמ   > רהזה יכדרמינוקית  "זרגרבניש , זונגהנשת רוא 

םיכרכ61789.  3 והינב > - שוריפ  םע   > רהזה םילשוריינוקית  .רהז  ינוקית  "ג.רהז  םילשוריסרת

םיכרכ61790.  3 יאר > - יחל  ראב   > רהזה המלשינוקית  ןב  שריה  יבצ  "דאריפש , םילשוריכשת

םיכרכ61791.  2 רהזה -  הבוטנמינוקית  .ח  " יש .רהוז  ינוקית  "ח.רהוז  הבוטנמ Mantuaיש

םיכרכ61792.  4 םלוסה > - תולעמ  ע"פ   > רהזה יבצינוקית  הדוהי  "הןיוודנרב , םילשוריסשת

םיכרכ61793.  4 םלוסה > - תכאלמ  ע"פ   > רהזה יכדרמינוקית  "דרגרבניש , זונגהשח רוא 

םיכרכ61794.  6 רקי -  רוא  שוריפ  םע  רהזה  בקעיינוקית  ןב  השמ  "בוריבודרוק , םילשורילשת

.61795< קחצי ראב   > רהז ןמלזינוקית  לאיתוקי  ןב  קיזייא  קחצי 
קצולופמ

 - "ח לקת
"ט הוקלוז Zholkvaלקת

ראב61796. לארשי , רוא  קחצי , ראב  ךלמ , אסכ   > רהז ינוקית 
םיכרכ  3 םינוקית > - יחבש  םישרפמהםהרבא , לכ  םע  רהוז  םילשוריינוקית 

"א61797. רגה רואיב  םע  ןומדק  חסונ  יפל  רהז  )ינוקית  ךרוע  ) השמ "עלאירוצ , קרבשת ינב 

םיכרכ61798.  2 "א -  רגה רואיב  םע  רהז  "א)ינוקית  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "פוהילא  תיליעשת ןיעידומ 

.617992 והילא > - תירב   > "א רגה רואיב  םע  רהז  ינוקית 
"א)םיכרכ רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "אוהילא  פשת

.61800< דוד תמשנ  םע   > רהוז לארשיינוקית  םילשוריןיבור ,

בקעי61801. קחציינוקית  ןב  ןוני  "ביכאלמ , דעלאעשת

וניתובר61802. תנקת  יפל  תואווקמ  רעבודינוקית  םולש  "הןיול , עשת

ימלשוריב61803. תואחסונ  םהרבאינוקית  "חגרבנזור , Lodzפרת זדול '

ןיבוריע61804. היראינוקית  ןב  השמ  "ודרלגנא , קרבעשת ינב 

תבש61805. בוקרקינוקית  .ג  " עש .תבש  "ג.םינוקית  בוקרק Cracowעש

תבש61806. בוקרקינוקית  .תבש ת .' בוקרק Cracowת'.םינוקית 

תבש61807. ןילבולינוקית  .ב  " פש .תבש  "ב.םינוקית  ןילבול Lublinפש

.61808< ארוהנ תליפת  רודיס  ךותמ   > תבש ןישלאזמינוקית  ןושרג  ןב  "גהשמ  אנליולרת

המלש61809. ןמלזינוקית  המלש  לארשי  יקסבורדנסכלא ,
ןהכה קיזייא  קחצי  ןב  "לןרהא  השרו Warsawרת

יבצ61810. ץרא  הבושת  יבצינוקית  ץרא  הבושת  "וינוקית  בוקרקכת

םיכרכ61811.  6 "יםינוקית -  ראה וניבר  "טללוכ  קרבמשת ינב 

םיכרכ61812.  2 רוטה -  ירפסב  השמםינוקית  יבצ  ןב  דוד  "הןהאק , נשת

םילודג61813. ןועמשםינוקית  "בןיקזוק , "דפשת מח

.61814< רואיב םע   > םישדח יחםינוקית  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
םייח ןב  והילא  ןופלח , "ל - ) חמר "ז( םילשורינשת

םישדח61815. יחםינוקית  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ח( םילשוריישת

.61816< רניפס תרודהמ ר"י   > "ל חמרל םישדח  יחםינוקית  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר םילשורי(

שדח61817. רהזמ  )םינוקית  ךרוע  ) השמ "עלאירוצ , קרבשת ינב 

רהציו61818. םהרבאשורית  ןב  לאקזחי  יבצ  ןוזלכימ ,
"זםייח ירוגליב Bilgorajצרת



םיכרכ61819.  5 אכלמד -  ריאיאכת  דףוטשדלוג , "" "דשח מח

יתלפת61820. "רןוכת  ומדא  ) קחצי םהרבא  ןב  דוד  ןהאק ,
"א) "אותמ םילשוריפשת

םימשה61821. הדוהיתונוכת  ןב  קחצי  ףסוי  "חרעלעק , משת

םימשה61822. ףסויתנוכת  בקעי  ןב  לאפר  "זיולה , םדרטשמאטקת
Amsterdam

םבל61823. ףסויןיכת  ןב  השמ  קחצי  "פרגנלרא , דודשאשת

םילשורילאלכת61824. .ד  " נרת .רוזחמ  "ד.תוליפת  םילשורינרת

"ח.לאלכתלאלכת61825. אענצצרת

םיכרכ61826.  3 םייח > - ץע   > םילשורילאלכת .ד  " נרת .רוזחמ  "ד.תוליפת  םילשורינרת

חספ61827. םיתז -  יליתש  םע  ימאש )  ) לארשילאלכת ןב  היקזח  "השבחד , ןיעהסשת שאר 

םינושאר61828. תובא  קודצלאלכת  ןב  יכדרמ  "טירהצי , קרבמשת ינב 

"ק)61829. מרהו "ץ  ירהמה  ) תונווכ םע  ידלב  תונווכלאלכת  םע  ידלב  "דלאלכת  "דעשת מח

הנשה61830. תומיל  ידלב - )  ) ראובמה םולשלאלכת  ןב  םייח  "וםוחנ , קרבסשת ינב 

םיכרכ61831.  6 "ץ -  ירהמ רוא  ראופמה  )לאלכת  ךרוע  ) השמ ןב  הירנ  רוא  "אירזוע , קרבעשת ינב 

תוכוסה61832. גחל  רנבאלאלכת  ןב  קחצי  ןריבא  "טיולה , קרבמשת ינב 

ידלב61833. תובא  תרוסמ  םולשלאלכת  ןב  םייח  םוחנ , םדא -  ןונ , - "טןב קרבסשת ינב 

א61834. "י - > תכ  > יזבש אתשמ  )לאלכת  ודי בתכ   ) אתשמ ףסוי  דילארשי ב"ר  דיבתכ  בתכ 

ב61835. "י - > תכ  > יזבש אתשמ  )לאלכת  ודי בתכ   ) אתשמ ףסוי  דילארשי ב"ר  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ61836.  7 ידלב > -  > תובא תרטע  )לאלכת  ךרוע  ) רנבא ןב  ביגש  "דדופחמ , קרבסשת ינב 

םיכרכ61837.  6 ןאבח > - גהנמ   > םינקז תרטע  קחצילאלכת  םולש  "גףוטעמ , תקרבלשת

םיכרכ61838.  5 השדח > - הרודהמ   > םייח ץע  לארשילאלכת  .ד  " עשת .רוזחמ  "ב.תוליפת  עשת

.61839< םירמ ראב   > םיתז יליתש  םע  ימאש  ,לאלכת  יקרשמ לארשי -  ןב  היקזח  שבחד ,
המלש ןב  "חדוד  ןיעהנשת שאר 

םיכרכ61840.  3 ידלב > -  > ןויצ תביש  )לאלכת  היגמ  ) דוד ןב  ףסוי  "בחפאק , םילשוריישת

.61841< עאדר חסונ   > וניתותפש חיש  איחילאלכת  ןב  איחי  "ביסימוע , קרבעשת ינב 

םיכרכ61842.  7 תובא -  תרות  )לאלכת  ךרוע  ) איחי ןב  לאנתנ  "וךישלא , קרבנשת ינב 

ראובמה61843. םינומדק  תליפת  יכדרמלאלכת  "אירהצי , ןיעהעשת שאר 

וננמזב61844. קושה  ןמ  לגר  םרמעהלכת  "טןמרגיט , םילשוריסשת

םיכרכ61845.  2 רוא -  ריאמתילכת  השמ  "גןייטשנרב , םילשוריעשת

םדאה61846. המלשתילכת  ןב  באז  הדוהי  "ש , "דבזיר בושטידרב Berdichevסרת

םייחה61847. םהרבאתילכת  "עהזבוקוב , תיליעשת ןיעידומ 

םייחה61848. העדותהתילכת  תצפהל  הדוגא  םיכרע 
- תידוהיה "ד שח

תווצמה61849. םשתילכת  "פםוליעב  םירעישת תירק 

רקיעו61850. םשתילכת  "דםוליעב  םילשורישח

םיכרכ61851.  4 המכח -  "חתילכת  "דבש תיליעשח ןיעידומ 

םיכרכ61852.  4 המכח -  באזתילכת  ןרהא  "זןמסטוג , םילשוריעשת

ןירוסי61853. ןרהאתילכת  ןב  לאוי  "אץרווש , םילשוריסשת

ונימיב61854. תיציצב  דודתלכת  אנינח  ןב  בקעי  "דרנייל , ביבא Tel Avivישת לת 

ןמגראו61855. םחנמתלכת  "טרלדא , םילשורינשת



יכדרמ61856. רשאתלכת  ןב  יכדרמ  "טיקצאלק , הנליו Vilnaמרת

יכדרמ61857. רבתלכת  בוד  ןב  לפמיג  יכדרמ  "דהפי , םילשוריישת

יכדרמ61858. םהרבאתלכת  םייח , "זןב  משת

יכדרמ61859. אהיבתלכת  םהרבא  ןב  יכדרמ  "בטנב , בובל Lvovנרת

יכדרמ61860. בילתלכת  הירא  ןב  יכדרמ  "זסקנמ , סרת
םילשוריירחא

יכדרמ61861. - תלכת  םהרבא ןב  ביל  םולש  ךאבנזייא ,
יכדרמ "דזיורק  םילשוריסרת

יכדרמ61862. םיסנתלכת  ןב  יכדרמ  "השייע , תפצסשת

יכדרמ61863. יכדרמתלכת  קרביאלוזא , ינב 

יכדרמ61864. שובילתלכת  הדוהי  ןב  יכדרמ  "ד,רקורד , ,נרת גרעבמעל

יכדרמ61865. ישתלכת  ןב  יכדרמ  "חחבס , קרבעשת ינב 

םיכרכ61866.  4 יכדרמ -  השמתלכת  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"גןהכה טגיס Sighetערת

םיכרכ61867.  2 יכדרמ -  שריהתלכת  יבצ  ןב  יכדרמ  "חיקצאלק , פרת

םיכרכ61868.  10 יכדרמ -  םוחנתתלכת  ןב  יכדרמ  "זףוהשיפ , קרבעשת ינב 

םיכרכ61869.  3 השדח > - הרודהמ   > יכדרמ השמתלכת  ןב  יכדרמ  םולש  ןורדאווש ,
"טןהכה םילשוריסשת

ןוירה61870. תעינמו  החפשמה  םיקילא גןונכת  "זןוסנילא , לשת

"ל61871. צז "פ  לרח השמ  בקעי  ןרמ  וניבר  יבתכ  תאצוה  השמתינכת  בקעי  ברה  יבתכ  תאצוהל  דעו 
"פ "זלרח )טשת םילשורי )

ותקוחו61872. יחרזמה  ךלמילאתינכת  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"וןהכה ,פרת םלשורי

שפנה61873. ןב צתינכת  םוחנ  עשוהי  "סדניקביר , השרו Warsawרת

םיחספ61874. תכסממ  השדח  האצוהל  אמגודו  לדנמתינכת  םחנמ  "גרשכ , ישת

הנבי61875. תצובקב  תסנכה  תיב  תכונחל  )תינכת  הצובק  ) "והנבי ,טשת ביבא לת 

הלואגה61876. לע  תורודה  ימכח  ירבד  דומיל  קחציתינכת  םוחנ  "דןלפק  "דשח מח

תבש61877. םחנמתנכת  םהרבא  "ודניירפ , "דעשת מח

המחלמ61878. והילאיסיסכת  "דיקסבלדוג , "דשח מח

יכדרמ61879. יכדרמךירכת  "ליקסרבופלש , םילשורישת

רודל61880. םינובבתכת  החמש  ןב  ריאמ  קחצי  "טןמרביל , קרבסשת ינב 

םלוע61881. מלת  "דןינאצ , ביבאשח לת 

תויפלת61882. בקעילת  ןב  ריאמ  ץרה  ילתפנ  ןירפלייה ,
"בלארשי םילשורישת

תויפלת61883. לאקזחילת  "טיולב , םילשורינשת

התראפתו61884. אזלעב  ריעה  תויפלת -  חקורלת  ןמש  "טןוכמ  "דסשת מח

א61885. קחצי - > תחנמה  ןרמ  תודלות   > תויפלת םייחלת  לארשי  "וץיבודיוד , םילשורינשת

םיכרכ61886.  39 תויפלת -  תויפלתלת  - לת  "ב נרת
"ח ןעצטייווצרת

םיכרכ61887.  2 "ד > - בח  > תויפלת ינרותלת  תע  "סבתכ  טספדובשת

םיכרכ61888.  17 תויפלת -  טפשמולת  הארוה  ןוכמ  "גץבוק  קרבסשת ינב 



םיכרכ61889.  11 םילשורי > -  > תויפלת )לת  ךרוע  ) ןועמש "אןירפלה , שת

םיכרכ61890.  2 תויפלת -  יכדרמלת  ןב  השמ  םייח  "אירורד , קרבפשת ינב 

םילשורי61891. הדש  רפסמ  דחא  סחניפםלת  ןב  םירפא  "גרבליז , ץיבונר Chernovtsyמרת צ'

םיכרכ61892.  3 שידיי -  ןיא  ריאמדומלת  בקעי  "טדניקלאז , ןודנולפרת

.61893< טסקט  > ילבב ילבבדומלת  "זדומלת  םילשוריסשת

םיחבז61894. היצנו ש"ח - >  > ילבב ילבבדומלת  היצנוש"חדומלת 

ןטק61895. דעומ  אקארק - >  > ילבב ילבבדומלת  "גדומלת  בוקרקסש

הרז61896. הדובע  ןיוו - >  > ילבב ילבבדומלת  - דומלת  "ח כרת
"ג ןיוולרת

תוירוה61897. םדרטשמא - >  > ילבב .זדומלת  " פת .םדרטשמא  .ילבב  "זדומלת  Amsterdamפת םדרטשמא

תוכרב61898. גרפ - >  > ילבב "חדומלת  פת .גרפ  .ילבב  "חדומלת  גרפ Pragueפת

ב61899. תופסוהה - > סדרפ  תורוקמה -  לא   > ילבב דומלת 
םישרפמתבש "טץבוק  םילשוריישת

םיכרכ61900.  2 םיפוצ > - הדש  ןושל , אפרמ   > ילבב ,דומלת  גרובשנר לארשי - ןב  השמ  אדנל ,
לאוי ןב  "בלאלצב  גרפרת

םיכרכ61901.  17 וניצנוש -   > ילבב .וראזיפדומלת  - וניצנוש .ילבב  - דומלת  "ד מר
"ט וראזיפער וניצנוש - 

םיכרכ61902.  34 לזב > -  > ילבב ילבבדומלת  - דומלת  "ח לש
"א )מש האיליסב  ) לזב

םיכרכ61903.  2 "א > - דפפ  > ילבב ילבבדומלת  - דומלת  "ח לש
"א רדואדמש טקרופנרפ 

םיכרכ61904.  4 ןכנימ > - די  בתכ   > ילבב .גדומלת  .ןעכנימ ק" .ילבב  דידומלת  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ61905.  39 היצנו > -  > ילבב "גדומלת  פר "א- פר היצנו  .ילבב  דומלת 
 - "א פר
"ג היצנופר

םיכרכ61906.  20 אעדרהנ > - תרודהמ  .לשגו   > ילבב ילבבדומלת  "סדומלת  םילשורישת

םיכרכ61907.  41 רדהו > - זוע   > ילבב ילבבדומלת  "חדומלת  םילשוריסשת

םיכרכ61908.  5 דרפס > - יסופדמ  םידירש   > ילבב ילבבדומלת  "בדומלת  גרפנר

םיכרכ61909.  3 שדח > - שורפו  ירבע  םוגרת   > ילבב ילבבדומלת  "זדומלת  םילשוריטשת

םיכרכ61910.  41 שדחה > - אנליו   > ילבב .שדחהדומלת  אנליוו  .ילבב ש"ס  "ודומלת  םילשוריסשת

םיכרכ61911.  27 "מ > - דפפ  > ילבב .פדומלת  .מ ת" " דפפ .ילבב  ןיימדת"פדומלת  טרופקנרפ 

םיכרכ61912.  7 יאקרב > - ינרות  ןוכמ  תרודהמ   > ילבב )דומלת  ךרוע  ) ביבח ןב  המלש  "זונדלוט , םילשורינשת

םיכרכ61913.  41 בחרומה  - רדהו > זוע   > ילבב רדהודומלת  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ61914.  42 הרורב > - הפש   > ילבב רדהודומלת  זוע  םילשוריתכרעמ 

םיכרכ61915.  4 יעיברה > - ןיוו   > ילבב תיעיברדומלת  הרודהמ  .ןיוו  .ילבב  - דומלת  ת"ר
"ט רת

הציב61916. שידיא -  ןיא  ילבב  שידיאדומלת  .ילבב  "טדומלת  שת

םיכרכ61917.  3 תירבעב -  ילבב  דועסמדומלת  ןב  ןימינב  םיסנ  "בהנחוא , הפיחלשת

א ב61918. ימלשוריו -  ילבב  בקעידומלת  ןב  הדוהי  לאיתוקי  "ודלאוונירג , קרוי New Yorkצרת וינ 

גרובמה61919. די  בתכ  ילבב  "דדומלת  מקת.גרובמה .ילבב  דידומלת  דיבתכ  בתכ 

םיכרכ61920.  21 רדהו > - זוע   > דקונמ ילבב  רדהודומלת  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ61921.  5 דקונמ -  ילבב  דקונמדומלת  ילבב  "טדומלת  ביבאישת לת 

.61922< רצנול - ןושש "י  תכ "י  פע  > םיחספ תכסמ  ילבב  .םיחספדומלת  תכסמ  .ילבב  "הדומלת  ןודנולמשת



תופסוה61923. םע   > ףד ב ןישודיק  תכסמ  ילבב  דומלת 
< ףסויתונוש תכרב  "דתבישי  קרבשח ינב 

םיכרכ61924.  20 קסופמ -  ילבב  ןבדומלת  השמ  ינויצ , קסופמ -  ילבב  דומלת 
( ךרוע  ) ןויצ ןב  "חןסינ  םילשוריכשת

םיכרכ61925.  6 שרופמ -  ירבע  םוגרת  םע  ילבב  ןועמשדומלת  ןמש , "מןב  הפיחשת

תודמ61926. אבא -  תיב  ןבדומלת  רטלא  ךורב  םהרבא  גרבנזור ,
ריבע םהרבא  "בהדוהי  קרבסשת ינב 

אעיצמ61927. אבב  דוד -  השמדומלת  ןב  דוד  םולש , "ארב  םילשוריסשת

םידימלתה61928. דודדומלת  ןב  ףסוי  ךרעבהיסאנג , ןיטנטסנוקת"ש 

הארוהו61929. ילתפנדומלת  ןב  ריאמ  םייח  "גםיובנירג , תילעעשת ןיעדומ 

יאקני61930. בילדומלת  ןמלז  ןב  ןושרג  ,1907גייווצנזור , קראיונ

ימלשורי61931. היצנודומלת  .ג  " פר .ימלשורי  - דומלת  "ג פר
"ד היצנו Veniceפר

ב"ק61932. רבד - > בחרה  ימלשורי , רואיב   > ימלשורי םשדומלת  "גםוליעב  םילשורימשת

.61933< טסקט  > ימלשורי ימלשורידומלת  "זדומלת  םילשוריסשת

תומורת61934. הנוי - > יפנכ   > ימלשורי הנוידומלת  דוד  "גםיובנזור , םילשוריסשת

םיערז61935. הירא - > ינפ  אדלופ -  ר"א   > ימלשורי הדלופמדומלת  ביל  הדוהי  ןב  "זוהילא  םילשורימשת

םיערז61936. בולקש - >  > ימלשורי בולקשדומלת  .ב  " עקת .ימלשורי  "בדומלת  בולקש Shklovעקת

םיערז61937. ימלשורי -  בולקשדומלת  .ב  " עקת .ימלשורי  "בדומלת  בולקשעקת טסופאק - 

םירדנ61938. היונבה - > םילשורי   > ימלשורי ימלשורידומלת  "דדומלת  שמשעשת תיב 

תומבי61939. םילשורי <י - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

.61940, הציב םיחספ , םילשורי <ז - > בל  ימלשורי  דומלת 
הנשה שאר 

הדוהי ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

אבב61941. אמק , אבב  די - > םילשורי < בל  ימלשורי  דומלת 
ארתב אבב  אעיצמ ,

הדוהי ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

הדנ61942. תוירוה , ע"ז , זט - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תיעיבש61943. םיאלכ , םילשורי <ב - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תוכרב61944. םילשורי <א - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תבש61945. םילשורי <ה - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תובותכ61946. אי - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
"ההירא קרבעשת ינב 

.61947, תוכמ תועובש , וט - > םילשורי < בל  ימלשורי  דומלת 
ןירדהנס

הדוהי ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

אעיצמ61948. אבב  ברעמ - > ינפ   > ימלשורי בדדומלת  רשא  ןב  םינוב  "דזוהיינ , דודשאשח

ןיבוריע61949. םילשורי <ו - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

אמוי61950. םילשורי <ח - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

הכוס61951. םילשורי <ח - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 



תינעת61952. םילשורי <ח - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

םילקש61953. םילשורי <ט - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

הליגמ61954. םילשורי <ט - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

הגיגח61955. םילשורי <ט - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

ןטק61956. דעומ  םילשורי <ט - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

ןיטיג61957. גי - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

ןישודיק61958. גי - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

םירדנ61959. בי - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

ריזנ61960. בי - > םילשורי < בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

ינש61961. רשעמ  םילשורי <ד - > בל  ימלשורי  דומלת 
הדוהי ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,

קרבהירא ינב 

הלח61962. םילשורי <ד - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

הלרע61963. םילשורי <ד - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

םירוכיב61964. םילשורי <ד - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תומורת61965. םילשורי <ג - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

תורשעמ61966. םילשורי <ד - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

האפ61967. םילשורי <ב - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

יאמד61968. םילשורי <ג - > בל  ימלשורי  הדוהידומלת  ןמדירפ , יכדרמ -  םייח  ןירג ,
קרבהירא ינב 

.61969< ןקיטו "י  תכ  > ימלשורי דידומלת  בתכ  ימלשורי  "אדומלת  םילשורילשת

אמק61970. אבב  הפורצה - > םילשורי   > ימלשורי םהרבאדומלת  ןב  ריאמ  ןושרג  "דיקסראיוב , השרו Warsawסרת

שוריפ61971. םע  ןישטארק  אקארק -   > ימלשורי דומלת 
< אקארקמרצקה השנמ  ןב  "טדוד  קרוי New Yorkשת וינ 

ארתב61972. אבב  היונבה - > םילשורי   > ימלשורי הילדגדומלת  ןתנ  ןב  םחנמ  המלש  "הלדאנ , דרעסשת

תיעיבשו61973. םיאלכ  ימלשורי -  לאקזחידומלת  "אלגנישט , םילשוריפשת

תומורת61974. ןויצ - > ישרוד  ללוכ   > ימלשורי לאומשדומלת  ןב  יכדרמ  "חלאונמע , תיליעעשת רתיב 

הדנ61975. תוכמ , הליגמ , םילשורי - > ןינב   > ימלשורי לאימעדומלת  "פהברא , םילשורישת

םיכרכ61976.  3 םילשורי > - תוביתנ   > ימלשורי בילדומלת  הירא  ןב  םייח  לארשי  סכייד ,
שריה "זיבצ  ןודנולפרת

םיכרכ61977.  2 ימלשורי -  "ל)דומלת  ומ  ) השמ לארשי  םהרבא  "דןומלס , םילשוריישת

םיכרכ61978.  7 ימלשורי -  הנליודומלת  .ו  " פרת .ימלשורי  "ודומלת  הנליו Vilnaפרת



םיכרכ61979.  5 עשוהי > - הדש   > ימלשורי לארשידומלת  ןב  לאפר  עשוהי  "טיתשינבנב , אטשוק Istanbulקת

םיכרכ61980.  5 ימלשורי -  רימוטיזדומלת  .ך  " רת .ימלשורי  - דומלת  "כ רת
"ז רימוטיז Zhitomirכרת

םיכרכ61981.  2 אדלופ - > ר"א   > ימלשורי הדלופמדומלת  ביל  הדוהי  ןב  םדרטשמאת"עוהילא 
Amsterdam

םיכרכ61982.  4 לאלצב > - ןשוש   > ימלשורי לישהדומלת  עשוהי  ןב  לאלצב  ןשוש , - "חרה םילשוריצרת

םיכרכ61983.  2 םילשורי > - ןינב   > ימלשורי והיעשידומלת  רצלמ , אנכש -  ןויצ  ןב  קילג ,
"בןתנ םילשוריסשת

םיכרכ61984.  2 ףיוזמה > -  > ימלשורי ןבדומלת  ביל  הדוהי  המלש  רדנלדירפ ,
םחנמ

 - "ו סרת
"ט יניאס Seiniסרת

םיכרכ61985.  19 שאמ > - לצומ   > ימלשורי םישרפמדומלת  הברה  םע  ימלשורי  "זדומלת  קרבנשת ינב 

.6198614 תובשייתהב > - הכלהל  "ד  מהיב  > ימלשורי דומלת 
םיכרכ

הכלהל הובגה  שרדמה  תיב  תאצוה 
"טתובשיתהב םילשוריסשת

םיכרכ61987.  2 תיעיבש  - םלשה >  > ימלשורי ,דומלת  ןימינב םחנמ  ןב  ןרהא  הרדמש ,
( ךרוע "ס( דודשאשת

.6198824 יקסביינק > - "ח  רגה רואיב  םע   > ימלשורי דומלת 
םיכרכ

ןב םייח  ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
לארשי "ןבקעי  קרבשת ינב 

םיכרכ61989.  4 ץנול > -  > ימלשורי יבצדומלת  ןב  השמ  םהרבא  - ץנול , "ח סרת
"ו םילשוריערת

םיכרכ61990.  2 ןויצ > - תבהא   > ימלשורי לפוקדומלת  בקעי  ןב  הירכז  - לקנארפ , "ד לרת
"ה לרת

םיכרכ61991.  36 רדהו > - זוע   > ימלשורי רדהודומלת  זוע  "ותכרעמ  םילשוריעשת

םיכרכ61992.  4 ןילרב > -  > ימלשורי "בדומלת  כרת .ןילרב  .ימלשורי  דומלת 

האפ61993. ראובמה -  ימלשורי  יכדרמדומלת  'י , גרג השמ -  "דלאקזחי , קרבשח ינב 

םיכרכ61994.  4 ןדייל -  "י  תכ ימלשורי  .ןדיילדומלת  .ימלשורי  "אדומלת  םילשורילשת

םישרפמ61995. ראשו  "א  רגה יג ' "י  פע ראובמ  ימלשורי  דומלת 
םיכרכ  9 םייח - ןב  םלושמ  "חימלושמ , קרבמשת ינב 

לעב61996. שוריפ  םע   > הציב תכסמ  ימלשורי  דומלת 
< השמםידרחה ןב  רזעלא  "הירכזא , נשת

םילשוריד61997. אתמ  תוכרב ע"פ  תכסמ  ימלשורי  דומלת 
יקסביינק "ח  רגהו

 - םייח ףסוי  והירמש  יקסביינק ,
ביל הירא  השמ  םיובנזור , - "חשטיל םילשוריסשת

ןייטשנייפ61998. "מ  רגה האפ ע"פ  תכסמ  ימלשורי  דודדומלת  ןב  השמ  "דןייטשנייפ , םילשוריעשת

ירואיבו61999. תוהגה  םע  תיעיבש  תכסמ  ימלשורי  דומלת 
"א באזרגה ןימינב  ןב  ןמלק  "גאנהכ , םילשורינשת

םיכרכ62000.  6 תיתפרצל -  םגרותמ  ימלשורי  )דומלת  םגרתמ  ) השמ "דבאווש , זירפשח

"א>62001. רגה תסריג   > םיערז רדס  ימלשורי  "א)דומלת  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "זוהילא  ביבא Tel Avivטשת לת 

םיכרכ62002.  20 יבצה -  ץרא  ימלשורי ע"פ  יבצדומלת  בד  "הקלופ , דודשאסשת

אלילק62003. אנשיל  ימלשורי ע"פ  ןועמשדומלת  "והקוקא , "דעשת מח

.62004< - םירפא רה   > ואיליריס ימלשורי ע"פ ר"ש  דומלת 
"חםילקש םילשוריישת

םיכרכ62005.  12 ואיליריס -  ימלשורי ע"פ ר"ש  ףסוידומלת  ןב  המלש  "אויליריס , םילשורימשת

םיחספ62006. םינשוש -  תניר  ימלשורי ע"פ  לאומשדומלת  ןב  יגח  "בגרבנזור , הוקתעשת חתפ 

םיכרכ62007.  16 בקעי -  רוא  שוריפ  םע  ימלשורי  םידגמדומלת  ירפ  "דתאצוה  םילשורינשת

םיכרכ62008.  8 םירשיל -  רוא  שוריפ  םע  ימלשורי  ימלשוריהדומלת  "הןוכמ  םילשוריעשת



םיכרכ62009.  6 יקנו -  בק  שוריפ  םע  ימלשורי  ןושרגדומלת  רגצמ , הדוהי -  "היול , םילשוריסשת

םיכרכ62010.  2 ויז  - ימ   > תיעיבש ימלשורי  באזדומלת  עשוהי  ןב  קחצי  השמ  "השטייד , קרבמשת ינב 

םיכרכ62011.  2 םעלו -  רפס  תיבל  הרותדומלת  רקחלו  דומלתה  רודיאל  הדוגא 
"פ "דעבש ביבאלשת לת 

.62012< הציב  > םעלו רפס  יתבל  )דומלת  ךרוע  ) והילא "הןיבור , ביבאכשת לת 

.62013< הנשה שאר   > םעלו רפס  יתבל  )דומלת  ךרוע  ) והילא "דןיבור , שח

םיכרכ62014.  2 םעל -  ביבאדומלת  לת  .ח  " שת .ילבב  "חדומלת  ביבא Tel Avivשת לת 

ירבע62015. ןושל  באזדומלת  ןימינב  ןב  ביל  הדוהי  באז , "דןב  הנליו Vilnaמרת

יברע62016. ןושל  ןויצדומלת  - ןב ןב  הירא  ףסוי  "בןואיל , םילשורילרת

םיכרכ62017.  3 דימלתל -  והילאדומלת  בקעי  "חיתרפא , םילשוריישת

דיקפמה62018. ראובמ -  השמדומלת  םהרבא  "חלתפנ , נשת

ואיליריס62019. "ש  רהמל תוידע  תכסמ  ףסוידומלת  ןב  המלש  "דויליריס , םילשוריעשת

םיכרכ62020.  7 שרופמ -  םהרבאדומלת  ןב  ןימינב  - ץישפיל , "ה שת
"ט סיאולשת .טס 

םיכרכ62021.  4 שרופמ -  בקעידומלת  ןב  יבצ  "אדניורפסב , הוקתלשת חתפ 

ןיטיג62022. ךורע -  ריאמדומלת  ןב  לאומש  רעייטש ,

םיכרכ62023.  12 ךורב  - רוא   > תוריפסה רשע  ,דומלת  גלשא יולה -  ביל  הדוהי  גלשא ,
יולה םולש  "דךורב  םילשוריסשת

םיכרכ62024.  9 תוריפסה -  רשע  יולהדומלת  ביל  הדוהי  "ג]גלשא , שת ].Brooklyn, N.Y

םיכרכ62025.  6 השדח - > הרודהמ   > תוריפסה רשע  יולהדומלת  ביל  הדוהי  "טגלשא , קרבסשת ינב 

ןטק62026. עשוהידומלת  ןב  רוכב  המלש  "בןיצוח , ונרוויל Livornoסרת

"י62027. שר דודדומלת  ריאמ  םש , "הןב  םילשוריסשת

רבע62028. תפש  ןימינבדומלת  יכדרמ  ןב  ןמלז  ריאמ  ץיוורוה ,
"ביולה הנליו Vilnaסרת

םייח62029. ץע  הרות  ךובדומלת  לבוי 

אתיירואד62030. דודאדומלת  "וינורהא  תיליעעשת רתיב 

ודיב62031. יולהודומלת  בוד  יבצ  לאומש  ןב  קחצי  "דדעלג , קרבסשת ינב 

ודיב62032. דודודומלת  השמ  ןורכז  "דללוכ  "דשח מח

םיכרכ62033.  3 ודיב -  יתבישיודומלת  ינרות  "גץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ62034.  43 ודיב -  ודיבודומלת  ודומלת  "חןוכמ  עשת

םיכרכ62035.  4 ודיב -  םייקתמ  השמודומלת  ירצב , השמ -  "גיקסניצקוט , קרבסשת ינב 

הדשה62036. לאומשימלת  "זינרפעז , םילשוריסשת

םיכרכ62037.  5 לאיחי -  לאיחיימלת  "טידניה , ןיעהעשת שאר 

לארשי62038. ץראב  "ט  שעבה לאיחיידימלת  "בןיטשטנרג , ביבאמשת לת 

םהיתוכילהו62039. םימכח  םלישידימלת  "חגיטפהרו , םילשורינשת

םיכרכ62040.  2 ינבכ -  ןויצידימלת  ןב  ןב  השמ  "דןיקצלק , "דשח מח

ןוהידימלת62041. ידימלתו  השמןוהידימלת  ירמא  "טתבישי  םילשוריעשת

וניבא62042. םהרבא  לש  יבצוידימלת  םחנמ  "חםואבדלוג , םילשוריעשת

"התויפלתתויפלת62043. בושטידרב Berdichevנרת

א ב62044. ינרותתויפלת -  "חףסאמ  Tarnoצרת היצילג )  ) בונרט

תודיסחותויפלת62045. הרותל  "ושדקומ  יהגנש Shanghaiשת



"ה62046. משת הללכמהתויפלת -  "הןותנש  ביבאמשת לת 

א62047. יתכלהתויפלת -  "עץבוק  םילשורישת

םיכרכ62048.  19 "דץבוקתויפלת -  שת

םיכרכ62049.  2 יבצתויפלת -  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"פןהכה םילשורישת

ןיבוריע62050. תוכלהב  אתבר  אתכלה  יכדרמתלת  ןב  קחצי  ףסוי  "הבונילב , תובוחרסשת

ףסכה62051. יראמםת  אבא  ןב  ףסוי  יפסכ , - "גןבא ןודנול Londonערת

רבעה62052. ןמ  לאכימתונומת  "ולדנה , ,טשת ביבא לת 

היצנו62053. םידרפס  רודיס   > דרפס תולפת  תונחת  תונומת 
םיכרכ  2 "ד > - היצנופר .ד  " פר .רוזחמ  "ד.תוליפת  היצנו Veniceפר

היצנו62054. םידרפס  רודיס   > דרפס תולפת  תונחת  תונומת 
םיכרכ  2 הרוזנצ > - תועפשה  םע  "ד  היצנופר .ד  " פר .רוזחמ  - .תוליפת  "ד פר

היצנו Veniceש"ד

תויתואה62055. יכדרמתנומת  סה , ןרהא -  "אןהכ , קרבסשת ינב 

"ב62056. מב תונבהל  דיתעה  תיבה  -תנומת  "א ) רגה  ) ןמלז המלש  ןב  והילא 
ול "בסחוימ  עודיפקת אל 

םילודגה62057. ןהכהתנומת  יבצ  דוד  ןב  רודגיבא  "הגרובצאק , טספינ Ujpestפרת

םיכרכ62058.  109 )הרומת -  ךרוע  ) השמ - פראק , "מ שת
"ו קרבמשת ינב 

ןמיתב62059. ךוניחב  ףסויתורומת  "ןילאירוצ , םילשורישת

םיכרכ62060.  5 ליא -  בילתרומת  הדוהי  םהרבא  "הןיסעפ , עשת

הדות62061. דודתרומת  ןב  רזעילא  יכדרמ  "זרבוו , םילשורימרת

ןועשעתשי62062. יכדרמדימת  םהרבא  "היקסוולאיזד , רעווקססשת

הב62063. ךיקלא  יניע ה ' םשדימת  "דםוליעב  םילשוריסשת

יפב62064. ותלהת  ןויצדימת  ןב  "חןהכ , םילשוריעשת

םרדסכ62065. בילםידימת  ףסוי  ןב  והיעשי  לאומש  "גהפי , דווקילעשת

םיכרכ62066.  5 םרדסכ -  יכדרמםידימת  ףסוי  ןב  ריאמ  "דסייו , קרבסשת ינב 

הכובמו62067. יולהההימת  יבצ  םהרבא  "בץיבוניבר , םילשוריסשת

ךיקוחב62068. "חץבוקםימת  סשת

תועד62069. באזםימת  ןב  לאלצב  הדוהי  גרבשאילא ,
"בףלוו אנליוסקת

םיעד62070. )םימת  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "זםהרבא  השרו Warsawנרת

םיכרכ62071.  2 וידחי -  השמםימת  ןב  - לארשי  "ב נש
"ג ןילבול Lublinנש

ולעפ62072. סחנפםימת  ןב  לארשי  םייח  ןאמרמיצ ,
"זבקעי םילשורישת

היהת62073. "וןולעםימת  "דעשת מח

םיכרכ62074.  2 םלשה -  היהת  השמםימת  ןב  בקעי  "זללה , םילשוריעשת

הנייהת62075. ךלמילאתומימת  ןב  רזעילא  המלש  "דןמשיפ , םילשורישח

ךרד62076. לאומשימימת  ןב  בקעי  "דןאמרקורד , ןילבול Lublinסרת

ךרד62077. ןהכהימימת  גילז  סחנפ  "אץרווש , הרמ Satu Mareשת וטס 

ךרד62078. םייחימימת  םהרבא  ןב  ירוא  "טסינה , םילשוריישת

ךרד62079. ןהכהימימת  םייח  המלש  "ערניבא , םילשורישת



םיכרכ62080.  3 ךרד -  "דץבוקימימת  "דשח מח

"א62081. צרהמ תודלות  אתיירואד -  בונידמןיכמת  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ס- שת

אתיירואד62082. יולהןיכמת  םייח  יכדרמ  "בגרבצרה , ,ערת ץטינזיוו

המכח62083. המלשאצמת  ןב  םיסנ  "אןייד , קרבפשת ינב 

םיכרכ62084.  6 םשתיצמת -  "הםוליעב  תיליעעשת ןיעידומ 

זוגא62085. תנג  בקעיתיצמת  ןב  יכדרמ  "פקחצי , ןולוחשת

םיכרכ62086.  2 רבד -  רשאתיצמת  ןב  השמ  ארמיז , "דןב  "דשח מח

לארשי62087. ימי  ירבד  בדתיצמת  םייח  "דץיבוניבר , שח

םיכרכ62088.  5 תוכלהה -  םהרבאתיצמת  ןב  והילא  דוד  "עיקצדלוק , קרבשת ינב 

ןשוחה62089. קחציתיצמת  "דויעש , תיליעשח ןיעידומ 

םייחה62090. ריאמתיצמת  "היאני , םילשורינשת

םיכרכ62091.  3 ףסוי -  תיבו  רוטה  בקעיתיצמת  ןב  םימחר  ישיבא  "זלאלצב , םילשוריסשת

םירצמה62092. ןיב  תוכלה  והילאתיצמת  "גץרווש , םילשורינשת

תיביר62093. תוכלה  לאויתיצמת  ןועמש  "זןומולס , תיליעעשת רתיב 

ארתב62094. אבב  תויגוסה -  רוגתיצמת  ידיסח  הארוה  דומלת  תיב  "זללוכ  קרבעשת ינב 

העומשה62095. ףסויתיצמת  ןב  דוד  "טןהכ , םילשוריעשת

ןילוח62096. לבייפתיצמת  אגרש  ןב  לאירוא  "אןייטשנירג , םילשוריעשת

ןילוח62097. ןועמשתיצמת  ירעש  "דללוכ  "דשח מח

ץילרג62098. תחפשמל  ןיסחוי  תליגמ  המלשתיצמת  לאימחרי  "וץילרג , םילשוריעשת

םיכרכ62099.  12 ףדה -  תונקסמ  ירודכתיצמת  ןב  ריאמ  בקעי  - ןולתמ , "ג םימודקפשת

םיכרכ62100.  17 תויגוס -  באזתיצמת  םייח  "טןייטשנלרק , קרבנשת ינב 

ימלשוריה62101. תויגוס  ללהתיצמת  ןב  לאומש  "וגרבנטור , םילשוריעשת

ימלשוריה62102. תויגוס  הלישתיצמת  ןכשמ  םילשוריללוכ 

םיכרכ62103.  2 טפשמ -  ןשח  ינינע  םימחרתיצמת  והילא  ןב  ןימינב  "זהתוח , םילשוריסשת

הרובד62104. ןברמת  קיזייא  קחצי  יכדרמ  ץיבוניבר ,
רב "טבוד  הגירפרת

עשוהי62105. עשוהירמת  ןב  ןרהא  השמ  יקסבוסירוב ,
"חםייח קרבמשת ינב 

המלש62106. ךלמילארמת  דוד  ןב  המלש  "טרלימ , הוקתכשת חתפ 

שאר62107. ועינה  לאירזעםירמת  ןב  דוד  "חיצניפ , הבוטנמ Mantuaנת

םיכרכ62108.  2 םירשי -  םהרבאתמת  ןב  ןימינב  "בלאטומ , היצנו Veniceפש

םחנת62109. םירשי  יולהתמת  רעב  בד  םולש  "גאפלוו , תיליעעשת רתיב 

.62110[ ןינייש  ] םחנמ ןורכזתמת  "זרפס  הוקתלשת חתפ 

הנומשל62111. םגו  העבשל  קלח  לאירואןת  היחתפ  "דבילטוג , "דשח מח

םכחל62112. "גץבוקןת  סטסומשת ' צסמ רטסואוו 

םכחל62113. בקעיןת  השמ  ןב  יבצ  הדוהי  סטסודשחןמלגופ , ' צסמ רטסואוו 

הדות62114. לארשיןת  בקעי  "ביסאגול , םילשוריסשת

.62115< טסקט  > "ך .םיבותכנת .םיאיבנ  "ז.הרות  םילשוריסשת

.62116< תולולח םייוניכה  תויתוא  םע   > "ך .ךנת " "דנת עודישח אל 



.62117< ראיורב תרודהמ  .אבוצ  םרא  רתכ  "י  פע  > "ך )נת היגמ  ) יכדרמ "טראיורב  םילשורימשת

םיכרכ62118.  2 "ך -  תילבבנת תרוסמב  הזינג  "גיעטק  םילשורילשת

ןילרב62119. "י  תכ םיבותכ )  ) "ך סיראפנת די  בתכ  "גהנשמ  םילשורילשת

לארשי62120. "ך  )נת היגמ  ) יכדרמ לארשיראיורב 

"ג62121. מר ןובסיל  "ך  "גנת מר ןובסיל  "ך  נת

םיכרכ62122.  23 הנשי > - הרודהמ   > םירפוס תעד  "ך ע"פ  לטייפנת אגרש  ןב  בד  םייח  "דץיבוניבר , םילשורישח

תישארב62123. תשרפ  הרוסמה -  םע  "ך  יבצנת "פןמייס , םילשורישת

ילשמ62124. תילגנאב - >  > ארקמ תעד  שוריפ  םע  "ך  ארקמנת תעד  "השוריפ  םילשוריעשת

םיכרכ62125.  30 ארקמ -  תעד  שוריפ  םע  "ך  ארקמנת תעד  "ך  "זנת םילשורינשת

םיכרכ62126.  2 שאוהי -  םוגרת  םע  "ך  םייחנת רכרב , המלש -  ןטראגמולב ,
ןהכה "איכדרמ  שת

ןרוק62127. "ך  ןרוקנת תרודהמ  םיבותכו  םיאיבנ  "חהרות  םילשוריסשת

.62128< - הקדצו טפשמ  בקעי , תועושי   > אבר והילא  יבד  אנת 
א

 - "ט ישת
"ב םילשוריכשת

.62129< בקעי תועושי  שא , ירואמ   > והילא יבד  בילאנת  הדוהי  הירא  ןב  םהרבא  "גקיש , השרו Warsawלרת

.62130< םיפוצ םיתמר   > והילא יבד  ידורבמאנת  ץריה  ילתפנ  ןב  "דבקעי  םילשוריישת

.62131< הקדצו טפשמ  בקעי , תועושי   > אטוז והילא  יבד  - אנת  "ט ישת
"ב םילשוריכשת

.62132< שא יזמר  בקעי , תועושי   > והילא יבד  ידורבמאנת  ץריה  ילתפנ  ןב  "בבקעי  השרו Warsawערת

והילא62133. יבד  "םאנת  רת .והילא  יבד  "מאנת  הנליו Vilnaרת

.62134< םייח יבוט  בקעי , תועושי   > והילא יבד  ידורבמאנת  ץריה  ילתפנ  ןב  "ובקעי  ןילבול Lublinנרת

.62135< בקעי תועושי   > והילא יבד  ידורבמאנת  ץריה  ילתפנ  ןב  "ובקעי  השרו Warsawלרת

.62136< והילא הנעמ   > והילא יבד  לאומשאנת  ןב  והילא  קחצי  הנליו Vilnaת"ראדנאל ,

"ר>62137. ופד  > והילא יבד  "חאנת  נש .והילא  יבד  "חאנת  היצנו Veniceנש

והילא62138. יבד  ןרהאאנת  ןב  והילא  "גסניפ , הוקלוז Zholkvaיקת

והילא62139. יבד  .ןאמילסאנת  ןב  והילא  "אינמ , םילשורינשת

"ז62140. עשת והילא -  יבד  ןאמלסאנת  ןב  יכדרמ  "ווהילא , םילשוריעשת

.62141< והילא תנשמ   > והילא יבד  היעשיאנת  ןהכ , והילא -  יבד  "זאנת  קרבעשת ינב 

"א62142. רגה ילשמ ע"פ  והילא -  יבד  "א)אנת  רגה  ) ןמלז המלש  ןב  "הוהילא  גרפעקת

.62143< - הקדצו טפשמ  בקעי , תועושי   > אבר והילא  יבד  אנת 
ב

 - "ט ישת
"ב םילשוריכשת

םיכרכ62144.  2 לאיחי - > ןב  בקעי , תועושי   > והילא יבד  ידורבמאנת  ץריה  ילתפנ  ןב  "ובקעי  םילשוריסרת

םיכרכ62145.  3 ןרהא > - ןורכז   > והילא יבד  םישרפמהאנת  לכ  םע  והילא  יבד  אנת 

רחא62146. רדסו  אחסונב  אטוז  והילא  יבד  והילאאנת  יבד  "באנת  "דמרת מח

רזעלא62147. יבר  יבד  ,אנת  אריצחיבא םייח -  רשא  ןגרפיא ,
"חרזעלא םילשוריעשת

לאעמשי62148. יבר  יבד  יבצאנת  ןועמש  ןב  רסיא  "דרגילק , ביבאנשת לת 

ריישו62149. היעשיאנת  ןב  קחצי  "אהיטע , ונרוויל Livornoצקת

טגבו62150. ןיאושינב  רזעילאיאנת  םילשוריץיבוקרב ,

תודיסחה62151. תגשהל  שפנה  יכדרמיאנת  ןב  םחנמ  "אןייטשקא , פרת

ןיאושינו62152. ןיסוריא  טראוו  רעבודםיאנת  םולש  "אןיול , עשת



םיבוט62153. בקעיםיאנת  לאלצב  ןב  הירש  "דיקצילבד , קרבעשת ינב 

םיכרכ62154.  2 יל -  ךבל  ינב  םשהנת  "גםוליעב  קרבסשת ינב 

ךדוה62155. המלשהנת  ןב  םיסנ  "טןייד , קרבעשת ינב 

םיכרכ62156.  2 הרותל -  דובכ  ןועמשונת  "דטסריפ , לשת

ז62157. אשרדמ -  יבמ  תיליעונת  ןיעידומ  קחצי  תסנכ  תבישי 

םילכ א62158. תכסמ  ןנבר -  םייחונת  "דץיבלוש , םילשוריעשת

הכונח62159. ןנבר -  הרותהונת  תניר  "חתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ62160.  3 ןנבר -  תדוגאונת  לש  תויסנכ  יתב  ינבר  דעו 
"זלארשי "בנשת הרא

"ת>62161. וש  > ךורב ןהכהתובונת  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "גץיבוקשומ , קרבסשת ינב 

ךורב62162. ןורכז  ךורב , רנ  ךורב -  ןבתובונת  לאימחרי  עשוהי  ךורב  ץיבוניבר ,
ךורב םיובסונ , דוד -  "וןתנ  עשת

םיכרכ62163.  5 ךורב -  ןהכהתובונת  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "טץיבוקשומ , םילשוריכשת

םיכרכ62164.  4 אניינת - >  > ךורב א ןהכהתובונת  דוד  ןב  יבצ  ךורב  "בץיבוקשומ , םילשורילשת

םיכרכ62165.  2 הדשה -  בוטתובונת  םוי  ןב  דוד  לאומש  ןמדירפ ,
ןהכה "אאפיל  םילשוריסשת

םיכרכ62166.  130 הדש -  ץראבתובונת  תויולתה  תווצמל  "הןוכמה  לאיזוענשת תיב 

ידש62167. ביניתובונת  הדוהי  "חןהד , תוביתנעשת

םיכרכ62168.  2 ידש -  ךורבתובונת  ןב  םהרבא  "חגרבנזור , קרבנשת ינב 

הדוהי62169. קחציתבונת  ןב  ןבואר  "וקניפ , אקארקנרת

ןויצ62170. ןמלקתבונת  סומינולק  ןב  ןויצ  ןב  "בלטנזור , וגקישכשת

ריצק62171. ןמלקתבונת  לאלצב  ןב  הנוי  "זלגיפש , "דעשת מח

הדש62172. השמתבונת  ףסוי  ןב  דוד  לאומש  "חלגיס , רומיטלובכשת

םיכרכ62173.  2 ידש -  ינאדעסתבונת  ןב  דוד  "ואזרוטכ , הברצרת Djerba ג'

תוברחב62174. ףסויהעונת  "חדנופ  םילשוריסשת

האידיאו62175. לאירזעהעונת  ןב  יכדרמ  "ז,דירפטוג , ,ישת ביבא לת 

שגר62176. בל  ןועמשתועונת  םהרבא  ןב  לאומש  "דץיוורוה , קרוי New Yorkשת וינ 

לארשיב62177. תוללובתהה  יבצתעונת  "גיבהז , ביבא Tel Avivשת לת 

םיכרכ62178.  5 רסומה -  בקעיתעונת  ןב  בד  - כ"ץ , "ו שת
"ג ביבא Tel Avivכשת לת 

םיכרכ62179.  5 השדח > - הרודהמ   > רסומה בקעיתעונת  ןב  בד  "וכ"ץ , םילשוריעשת

תיתד62180. הדובע  הימחנתעונת  "אחנימע , םילשוריצרת

גי62181. השדח -  דודהפונת  תיב  ילייח  "אדעו  פשת

םייח62182. בקעיהפונת  ןב  םייח  'י , "הגאלאפ רימזיא Izmirלרת

םיכרכ62183.  2 ןרהא -  ןבוארתפונת  םייח  ןב  ןרהא  השמ  "דקבנולוג , םילשוריצרת

רמועה62184. "בטוקילתפונת  קרבעשת ינב 

רמועה62185. ןרהאתפונת  רזעלא  "דבהובא , קרבעשת ינב 

בהז62186. ןועמשתפונת  ןב  בקעי  "וןאמיוב , םילשוריכשת

קחצי62187. רב  קחציאמוחנת  ןב  ביל  םוחנת  "חבורטסוא , םילשוריפרת

ונדמלי62188. ארקנה  .אמוחנת ש"האמוחנת  ,ש"השרדמ  האיציניו



לא62189. השמתומוחנת  ןב  קחצי  ויורא , - ןב  "ח לש
"ט יקינולש Salonikaלש

אנלאט62190. ישפנ -  ועשעשי  יבצךימוחנת  לארשי  ןב  יכדרמ  "דגרבניו , םילשוריסשת

ישפנ62191. ועשעשי  - ךימוחנת  ןמלז המלש  ןב  קחצי  םהרבא  קוק ,
באז "טןמיונ , םילשוריעשת

הפ62192. לעב  ןתנאינת  "זלבוח , "דעשת מח

ינומכו62193. ךומכ  םישנאל  רזעילאאינת  בוט , - םש יבוד -  "וןמרביל , םילשוריעשת

תיניזורגל62194. םוגרת  םע  ידאלמאינת  ךורב  ןב  ןמלז  "ארואינש  עשת

יתבר62195. לאיתוקיאינת  ןב  לאיחי  "טוינע , השרו Warsawלרת

.62196< קוק ברה  דסומ  תרודהמ   > יתבר לאיתוקיאינת  ןב  לאיחי  "אוינע , םילשוריעשת

םיכרכ62197.  2 ןורושי > - ירפ   > יתבר ,אינת  רדלפ לאיתוקי -  ןב  לאיחי  וינע ,
"והילדג לשת

ןקזה62198. באזתרופסת  לאיתוקי  ןב  יניס  "ברפיש , 'ערת ץקנומ  Mukachevo

םסו62199. םירפסמב  ןקזה  ןסינתרופסת  השמ  "ארעניוו , עשת

רדחל62200. הסנכהו  )תרופסת  ךרוע  ) קחצי יול  "גקורב , "דעשת בח רפכ 

הנושאר62201. רעבודתרופסת  "גןאסניפ , עשת

.622021870 םילשוריב ב -  םד  תלילע  לע  רזעילאהדועת  "דגרבנרטש , ןג Ramat Ganכשת תמר 

ןילופב62203. תוידוהיה  תולהקה  תודלותל  רזעלאתודועת  ןב  בוד  "אבירנייוו , ,ישת קריונ

יחרזמה62204. ךלמילאתדועת  םהרבא  ןב  ביל  הדוהי  ןומימ ,
"טןהכה ,ערת קרוי - וינ

המלש62205. השמתדועת  ןב  המלש  "חץישפיל , ךבנפוא Offenbachעת

דבוא62206. השכ  םייחיתיעת  ריאמ  "עלובטובא , ןויצלשת ןושאר 

הגיגח62207. תכסמב  הרות  ירתס  ןהכהתומולעת -  םייח  המלש  "הרניבא , םילשוריעשת

.622081 רזעילאתומולעת -  "פןישח , "דשת מח

םיכרכ62209.  2 המכחה -  תורוקמו  לאינדתומולעת  ןב  יתבש  "זלאפר , היצנו Veniceכת

א ב62210. המכח -  הנויתומולעת  ןב  םחנמ  - םיובנזור , "ב מרת
"ד ןילרב Berlinמרת

המכח62211. ןבתומולעת  שריה  יבצ  הדוהי  ןייטשנכייא ,
"טהשמ הימולוק Kolomyyaמרת

הכוס62212. המכח -  םשתומולעת  "דםוליעב  תיליעשח רתיב 

םיכרכ62213.  4 בל -  לאפרתומולעת  ףסוי  ןב  רוכב  והילא  - ןזח , "ט לרת
"ז ונרוויל Livornoסרת

יחהמ62214. רואילתומולעת  "דזורנשור , קרבעשת ינב 

םירפוס62215. השמתומולעת  ןב  קחצי  יול  "הבוצבארק , בושטידרב Berdichevנרת

רפס62216. ףסויתמולעת  םייח  ןב  םהרבא  "דירעי  םילשוריישת

חספ62217. הירק -  תיליעץולעת  ןיעידומ  "חינבר  תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ62218.  2 המכח -  והילאתומלעת  ןב  המלש  ףסוי  - וגידמליד , "ט פש
[, "א צש האיונאה[

םיכרכ62219.  2 םינומא -  המלשהנעת  "וןיישדנומ , םילשוריעשת

םיכרכ62220.  2 תבש -  םהרבאגונעת  ןב  ביל  הדוהי  הירא  ץישפיל ,
"חאבא השרו Warsawסרת

הרות62221. םשיגונעת  "דםוליעב  רפסשח תירק 



חספ62222. ברעב  הוצמ  תדועסו  םירוכב  אשוזתינעת  רדנסכלא  השמ  "ארעכילטסניק , קרבמשת ינב 

ןחלש62223. ינפל  השמךורעת  דוד  ןב  לארשי  "דןאמדירפ , םילשורינשת

ןחלש62224. ינפל  םעניבאךורעת  ןב  בקעי  "הךידור , עשת

רשילא62225. תחפשמ  תודלותל  - גולטקהכורעת  "ו כשת

חספ62226. תודגה  רנייטשתכורעת  ןתנ  לש  "דופסואמ  ביבאכשת לת 

תודיסחה62227. "ךגולטקתכורעת  ביבאשת לת 

שטיוואבויל62228. "ד -  בח "דתכורעת  בח "זתכורעת  "דנשת מח

שטיוואבויל62229. תיירפס  "דגולטקתכורעת  נשת

םיירבע62230. םיילפוילביב  םירפס  קחציתכורעת  "גבולדוי , םילשורילשת

ןקזה62231. וניבר  הכורעתהתכורעת  "טגולטק  נשת

"י62232. שר לאינדתכורעת  ךורב  ןב  קחצי  קרוי New Yorkת"שדניקביר , וינ 

הרותהתראפת62233. רזנ  תראפת  "אתבישי  םילשוריעשת

םיכרכ62234.  13 ינרותתראפת -  "זץבוק  םילשורינשת

תובא62235. לאיחיתראפת  ןב  והיתתמ  דוד  ץיבוניבר ,
"אעשוהי םילשוריכשת

תובא62236. קחציתראפת  יכדרמ  "השיפסיו , םילשוריסשת

תובא62237. ףסויתראפת  ןב  ןימינב  "דןמדירפ , קרבשח ינב 

ג62238. בובאב - >  > תובא "זץבוקתראפת  קרבסשת ינב 

ליבונרשטמ62239. סחיה  רפס  לארשי -  םרכ   > תובא תראפת 
< סחיןיזורו ירפס  "גטקל  םילשוריסשת

תובא62240. דודתראפת  ןושמש  "בסוקניפ , םילשוריסשת

תובא62241. ןבוארתראפת  "בטוגניו , םילשוריסשת

תובא62242. םולשתראפת  קחצי  ןב  ןויצ  והילא  "זרפוס , םילשוריסשת

םיכרכ62243.  4 תובא -  "הץבוקתראפת  םילשוריסשת

םיכרכ62244.  2 תובא -  "גץינזיותראפת  קרבנשת ינב 

םהרבא62245. ןהכהתראפת  החמש  ןב  םהרבא  "גרדנלוה , סרת

םהרבא62246. ףסויתראפת  ןרהא  ןב  םהרבא  "גקרוכט , םילשוריעשת

םהרבא62247. ןתנתראפת  ןב  דוד  םהרבא  "הםילס , םילשוריעשת

םהרבא62248. והילאתראפת  םהרבא  ןב  השמ  סחניפ  ןודרוג ,
"ז,יולה ,נרת אשראוו

םיכרכ62249.  3 םהרבא -  לאקזחיתראפת  םייח  "ברעגאה , עשת

םיכרכ62250.  3 םהרבא -  השמתראפת  ןב  םהרבא  "חןיבור , סשת

םיכרכ62251.  2 םהרבא -  םהרבאתראפת  "חרברול , קרבעשת ינב 

םדא62252. דודתראפת  ןב  םהרבא  "גםייח  יקינולש Salonikaכרת

םדא62253. דודתראפת  לכימ  "עיקסרבופלש , םילשורישת

םדא62254. םהרבאתראפת  ןב  גילז  סחניפ  ןאמסקילג ,
שריה יבצ 

 - "ג פרת
"ד Lodzפרת זדול '

םדא62255. השמתראפת  ןב  ןבואר  "גתוילגרמ , בובלצרת  Lvov

םדא62256. םדאתראפת  תראפת  "דדעו  שח

םיכרכ62257.  2 םדא -  םייחתראפת  ןב  בקעי  "פחמצ , תיליעשת ןיעידומ 



םיכרכ62258.  3 םדא -  המלשתראפת  ףסוי  ןב  דוד  השמ  רכיירטסא ,
"וןמלז קרוי New Yorkטשת וינ 

ןרהא62259. קחציתראפת  ןב  ןרהא  "חרגניז , םילשוריישת

ןרהא62260. לאלצבתראפת  ןב  ןרהא  בקעי  "ואדנל , "דסשת מח

ןרהא62261. םייחתראפת  םהרבא  ןב  ןרהא  "אהטאר , קרבפשת ינב 

"ש62262. יא ורכזלתראפת  בקעי -  ןרהא  "דייווש , "דשח מח

םיכרכ62263.  3 הפוריא -  תויתכלהתראפת  תויגוסל  ינרות  "בףסאמ  "דסשת מח

שיא62264. ןבתראפת  ןועמש  לארשי  רתלא  בולרפ ,
"טבקעי םילשוריכשת

שיא62265. תודיסחתראפת  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "זבח "דנשת מח

םיכרכ62266.  2 ךלמילא -  יולהתראפת  לאומש  ןב  ךלמילא  יבצ  "דןמסקו , נשת

םידעומ62267. רזעלא -  רזעלאתראפת  בקעי  "חץיבולדנמ , עשת

הירא62268. היראתראפת  הדוהי  םהרבא  "דגרבנטסק , "דשח מח

הירא62269. ביילתראפת  הירא  הדוהי  "זלקנרפ , םילשוריסשת

אדפסה62270. הירא -  השמתראפת  ןב  ביל  הירא  - ץניצ , "ג נקת
"ט ןילקורבלשת ןיוו - 

םיכרכ62271.  2 הירא -  הימחנתראפת  לסיז  ןב  הירא  השמ  שטארטס ,
"חיולה דווקילסשת

רשא62272. יולהתראפת  לאומש  ןב  לישנא  רשא  "וזיירגנוי , לשת

םירוחב62273. ןהכהתראפת  ףסוי  ןב  יח  םולש  "זלאפר  ונרוויל Livornoלרת

םירוחב62274. יבצתראפת  רטלא  ןב  ףסוי  "דורויפ , בוקרטויפ Piotrkowערת

םירוחב62275. םירוחבתראפת  "התראפת  םילשוריסשת

םירוחב62276. םהרבאתראפת  ןב  לקייח  םייח  "הגרבנירג , ביבאשת לת 

.62277< השדח הרודהמ   > םירוחב ןהכהתראפת  ףסוי  ןב  יח  םולש  "הלאפר  םילשוריעשת

ןיטיג62278. םירוחב -  םיריעצלתראפת  בקעי  לוק  תבישי  "הץבוק  תיליעעשת רתיב 

םיכרכ62279.  2 םירוחב -  יבצתראפת  הירא  ןב  השמ  "ג,טאלברבליז , ,ערת אנליוו

דוד62280. תיב  דודתראפת  יכדרמ  ןב  ריאי  השמ  "חקוטשנייוו , םילשוריכשת

יול62281. תיב  םולשתראפת  ןב  לאקזחי  והיתתמ  "עןאמטוג , רת

ושדקמב62282. "זץבוקתראפת  נשת

ושדקמב62283. "חתראפת  "זבש רפססשת תירק 

םינב62284. לארשיתראפת  "חךלו , ביבאכשת לת 

םינב62285. יכדרמתראפת  השמ  "הסאיבוט , המידקנשת

םינב62286. ןורכזתראפת  "דרפס  "דשח מח

םינב62287. יולהתראפת  הדוהי  ריאמ  "גרנזאו , אריווקסעשת

םינב62288. םשתראפת  "דםוליעב  "דשח מח

םינב62289. ץילרגתראפת  "טתחפשמ  "דעשת מח

םינב62290. והילאתראפת  חספ  ןב  יכדרמ  ךורב  "בריפס , םימודקפשת

םיכרכ62291.  2 םינב -  המלשתראפת  ןב  שריה  יבצ  "טאריפש , םילשוריסשת

םיכרכ62292.  5 םינב -  הרותתראפת  ישודיח  "הץבוק  םילשורינשת



םיכרכ62293.  3 םינב -  לאויתראפת  םנוב  "טגיסיוט , םילשוריסשת

םתובא62294. םינב  תודיסחתראפת  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "ובח יכאלמסשת תירק 

םתובא62295. םינב  רזייודנואתראפת  "התחפשמ  ביבאמשת לת 

ויעש62296. יחרזמ  תוחפשמ  םתובא -  םינב  רואתראפת  תילג  יחרזמ , רוא  "זרב  םילשוריסשת

םתובא62297. םינב  ךילברעתראפת  תחפשמל  סוחיה  תלשוש 
ןרטש

ןימינב62298. םימחרתראפת  ינמינ ,

הלודג62299. הילדגתראפת  ןב  שריה  "חיבצ  ןילבול Lublinפרת

דוד62300. השמתראפת  ןב  ביל  הירא  הדוהי  ןאמדימש ,
( ךרוע  ) "בןרהא סשת

דוד62301. ןהכהתראפת  דוד  םייח  "אשטיוואבייל , סשת

דוד62302. דודתראפת  יכדרמ  "זדלביז , םילשוריסשת

םדאה62303. ןבתראפת  והילדג  רדנס  רדנסכלא  שרוכט ,
קחצי "אםהרבא  ישת

םדאה62304. גילזתראפת  ןב  והילא  "זידנוב , גרפ Pragueטרת

תיבה62305. םיחאתראפת  תבש  שרדמה  "אתיב  םיסכרעשת

תירבה62306. רזעלאתראפת  ןב  יאחוי  השמ  "טזר , םילשוריסשת

"ז62307. ירגה דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "דרלדאי , םילשורימשת

םיכרכ62308.  2 ינושרגה -  קחציתראפת  ןב  ןושרג  "ביזנכשא , סרת

םיכרכ62309.  2 השדח - > הרודהמ   > ינושרגה קחציתראפת  ןב  ןושרג  "עיזנכשא , "דשת מח

םיכרכ62310.  2 תורודה -  םתורתראפת  ינבוכ , דוד -  "וקייחס , ןולוחעשת

םיכרכ62311.  2 הכלהה -  יכדרמתראפת  ןב  אביקע  "איקחצי , תרופפשת בשומ 

ןקזה62312. דודתראפת  לאינד  "הגרבנייטש , סשת

םיכרכ62313.  4 גחה -  לדנמתראפת  םחנמ  בהז , "אישמ  םילשורינשת

יכונחה62314. בקעיתראפת  ןב  ךונח  ןושרג  "סרנייל , השרו Warsawרת

הרהטה62315. ןרהאתראפת  ןב  לאומש  "ויאכז , םילשוריעשת

ידוהיה62316. החסישפמתראפת  רשא  ןב  קחצי  "צבקעי  השרו Warsawרת

םידעומה62317. דודתראפת  "עהידבוע , הירבטשת

םיכרכ62318.  2 תודימה -  םייחתראפת  המלש  ןב  ףסוי  ןמחנ  "זלאירטיוו , סשת

הנשמה62319. יולהתראפת  ןתנ  השמ  "הןייטשניבור , בושטידרב Berdichevערת

יבצה62320. יבצתראפת  ןב  לאיזוע  "גשלזיימ , הוקלוז Zholkvaסקת

םיקידצה62321. יכדרמתראפת  ןב  לאירבג  המלש  לאטנזור ,
"טבאז השרו Warsawסרת

םיכרכ62322.  2 שדוקה -  לארשיתראפת  ןב  "אהמלש  טריפ Fuerthסת

"י62323. בשרה תראפתתראפת  להקד  םיללוכה  תשר 
"אםילשורי םילשוריפשת

תבשה62324. "טץבוקתראפת  םימשת תב 

תבשה62325. םייחתראפת  ןב  והילא  "פגייצנירג , םילשורישת

םיכרכ62326.  2 תבשה -  עשוהיתראפת  דוד  "בדלוונזור , הפיחלשת

םיכרכ62327.  2 תבשה -  יבצתראפת  ףסוי  ןב  ןמלז  המלש  "ההיעמש , תיליעעשת ןיעידומ 



םיכרכ62328.  7 תבשה -  םילשוריתראפת  תראפת  "חידימלת  םילשוריסשת

םיכרכ62329.  5 תבשה -  םילשוריתראפת  תראפת  יכרבא  "טתודחאתה  םילשורינשת

ןחלושה62330. השמתראפת  ןב  ריאמ  "טןהכ , שמשעשת תיב 

תוחילשה62331. לאומשתראפת  םהרבא  "סטעיקוב , "דשת בח רפכ 

החמשה62332. גרובסטיפתראפת  תורובחה  "הדוגיא  דודשאסשת

הרותה62333. ינרותתראפת  "עץבוק  דודשאשת

הרותה62334. לאכימתראפת  ןב  עשוהי  לאיחי  "אגרבדלוג , "דעשת מח

ןלובז62335. ןלובזתראפת  "חזרג , קרבעשת ינב 

םיכרכ62336.  2 ויז -  עשוהיתראפת  ןרהא  ןב  ףלוו  באז  - ץיבוברוט , "ו נרת
"ט השרו Warsawצרת

םייח62337. באזתראפת  ןב  ליבייפ  אגרש  םייח  קנרפ ,
"זףלוו םילשוריכשת

םייח62338. םייחתראפת  םהרבא  "זטחוש , בוקרטויפסרת

םייח62339. דעלגתראפת  "חהשמ , םילשורינשת

םייח62340. ינרותתראפת  "דץבוק  םיקפואשח

םייח62341. ןבתראפת  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב ,לארשי  ןיידראווסארג

םיכרכ62342.  2 םייח -  ןהכהתראפת  יבצ  ןב  עטנ  ןתנ  "הרנוד , השרו Warsawסרת

ןח62343. דודתראפת  בקעי  ןב  דג  חנ  "אביורטנייוו , ישת

םינתח62344. לארשיתראפת  ןב  קיזייא  ןושמש  "דןמסורג , םילשוריעשת

לאגי62345. ןורכזתראפת  "דץבוק  "דשח מח

הידידי62346. םייחתראפת  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  - טחוש , "פ רת
"א סיאול St. Louisפרת .טס 

םיכרכ62347.  2 ןמלק -  הדוהי  ןורכזתראפת  "ארפס  סשת

ןתנוהי62348. עטנתראפת  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "גץישבייא , בופזוי Jozefowלרת

ןתנוהי62349. םנובתראפת  יכדרמ  ןב  ןתנוהי  "דץישבייא , םילשוריצרת

ןתנוהי62350. קחציתראפת  ןב  ישיבא  "הינרהט , םילשוריעשת

עשוהי62351. לישעהתראפת  עשוהי  "דדעירפ , נשת

עשוהי62352. קחציתראפת  ןב  עשוהי  בקעי  "גץיבורכלב , םילשורימשת

עשוהי62353. "וץבוקתראפת  "דעשת מח

םיכרכ62354.  7 הנוי -  הנויתראפת  תראפת  אתביתמ  "וץבוק  םילשוריעשת

ףסוי62355. ילתפנתראפת  ןב  אפיל  היננח  ףסוי  שלזיימ ,
"טץריה הלשימרפ Przemyslכרת

ףסוי62356. ןושרגתראפת  ןב  רזעלא  ףסוי  יכדרמ  רנייל ,
"אךונח םילשוריכשת

ףסוי62357. יולהתראפת  ףלוו  באז  ןב  לזוי  "הףסוי  גרפ Pragueפת

ףסוי62358. לאלצבתראפת  ןב  ףסוי  "טרגרובסרפ , םילשוריישת

ףסוי62359. ףסויתראפת  ןב  יבצ  השמ  "חץישיב , קרבמשת ינב 

.62360< השדח הרודהמ   > ףסוי ןושרגתראפת  ןב  רזעלא  ףסוי  יכדרמ  רנייל ,
"זךונח קרבסשת ינב 

םיכרכ62361.  2 ףסוי -  בוטתראפת  - םוי ןב  רודגיבא  ףסוי  רלסק ,
ןאמפיל

 - "ג שת
"ד קרוי New Yorkשת וינ 



םיכרכ62362.  3 ףסוי -  הדוהיתראפת  ןב  ףסוי  "דליגנע , םילשוריסשת

םיכרכ62363.  2 ףסוי -  ןמלסתראפת  ןב  ארזע  ףסוי  "גהכילז , קרבעשת ינב 

םיכרכ62364.  2 לאקזחי -  לאקזחיתראפת  "טגיסיוט , םילשורילשת

בקעי62365. קחציתראפת  בקעי  ןב  יתבש  "בץישפיל , ערת

בקעי62366. בקעיתראפת  "בקניפ , םילשוריעשת

.62367< השדח הרודהמ   > "מ וח בקעי  קחציתראפת  ןב  בקעי  "טטייהדנוזג , םילשוריסשת

בקעי62368. רכששיתראפת  ןב  יבצ  בקעי  "טאריפש , הנליו Vilnaנרת

בקעי62369. רזעילאתראפת  השמ  ןב  יבצ  בקעי  "זןאמליסיז , ופי Jaffaערת

ןאמדירפ62370. יולה  בקעי  יבר  תודלות  בקעי -  יולהתראפת  םולש  "דץיברוה , עשת

בקעי62371. בקעיתראפת  "אןייד , "דעשת מח

.62372< תסנכ ןוכמ  תרודהמ   > ןיטיג בקעי  קחציתראפת  ןב  בקעי  "אטייהדנוזג , םילשוריפשת

םיכרכ62373.  9 בקעי -  קחציתראפת  ןב  בקעי  "זטייהדנוזג , השרו Warsawכרת

םיכרכ62374.  2 בקעי -  עשוהיתראפת  יכדרמ  ןב  לדנוז  בקעי  "ורזיורק , םילשורינשת

ףסוי62375. בקעי  אהרטסואמתראפת  סחנפ  ןב  ףסוי  "דבקעי  סשת

והילא62376. תחנמ  בקעי  והילאתראפת  בקעי  "גיול , ביבאמשת לת 

ןורכזה62377. רפס  לע  קחצי -  םולשתראפת  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "חרפוס , םילשורימשת

קחצי62378. קיזייאתראפת  קחצי  "בןמדירפ , םילשורימשת

קחצי62379. קחציתראפת  ןב  ףלוו  באז  יקסבוקילוו ,
"חקיזייא בוקרטויפ Piotrkowסרת

םיכרכ62380.  2 קחצי -  "דץבוקתראפת  הינתנסשת

םיכרכ62381.  2 השדח > - הרודהמ   > םילשורי ןבתראפת  עשוהי  ביל  הדוהי  השמ  גרברבליז ,
"דןימינב עשת

"ר62382. פש ירמאו  םילשורי  ןרהאתראפת  ןב  לבייפ  אגרש  "גןאמנזיר , תפצ Safedערת

א62383. םלשורי -  "וץבוקתראפת  םילשוריצרת

וחירי62384. ןרהאתראפת  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורינשת

ב62385. םילשרי -  "וץבוקתראפת  םילשוריצרת

לארשי62386. ןרהאתראפת  ןב  לארשי  "דהפי , רדואדלקת טרופקנרפ 
Frank

לארשי62387. המלשתראפת  "הרוטאגנילט , םילשורישת

.62388< לארשי ערז   > לארשי בולמירהמתראפת  ןימינב  ןב  ףרודסמרהליות"צלארשי 
Wilherms

לארשי62389. בקעיתראפת  ןב  לארשי  "בןאמקנייש , םילשורישת

לארשי62390. עטנתראפת  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "חץישבייא , השרולרת

לארשי62391. יולהתראפת  יבצ  ןב  בקעי  "ושריה , מרת

לארשי62392. חמצתראפת  ןב  המלש  היצנו Veniceש"סןארוד ,

.62393< סדרפ תרודהמ   > לארשי "לתראפת  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "הגארפמ ביבאמשת לת 

א62394. השדח - > הרודהמ   > לארשי הדוהיתראפת  לארשי  ןב  השנמ  "חןאמיירפ , קרבסשת ינב 

לארשי62395. "ל)תראפת  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  "טהדוהי  היצנו Veniceנש

א62396. לארשי -  לארשיתראפת  תיב  תראפת  "אןוגרא  עשת

ארתב62397. אבב  לארשי -  יכדרמתראפת  ןב  ריאמ  לארשי  "בקורד , םילשוריעשת



לארשי62398. םייחתראפת  לארשי  ןב  ףסוי  "טןלפק , םילשורינשת

א62399. לארשי -  הדוהיתראפת  לארשי  ןב  השנמ  "אןאמיירפ , 'צרת זדול

לארשי62400. רסיאתראפת  לארשי  "זרלדנהטכורפ , םילשורינשת

לארשי62401. לארשיתראפת  "עןמשיפ , תובוחרשת

.62402< השדח הרודהמ   > לארשי לארשיתראפת  "דןמדירפ , םילשורינשת

לארשי62403. "מתראפת  לשימעשפת"רשח

לארשי62404. םוחנתראפת  ןב  לארשי  "איול , ואלסרב Breslauערת

.62405< השדח הרודהמ   > רפס תליגמ  לארשי  חמצתראפת  ןב  המלש  "גןארוד , םילשוריעשת

לארשי62406. קיזייאתראפת  קחצי  ןב  לארשי  "פםיובנזור , תיליעשת רתיב 

םיכרכ62407.  2 לארשי -  "לתראפת  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "וגארפמ ןודנול Londonטשת

םיכרכ62408.  2 לארשי -  ףירחתראפת  המלש  ןב  "אלארשי  השרו Warsawלרת

םיכרכ62409.  4 לארשי -  ינרותתראפת  "זץבוק  קרבלשת ינב 

םיכרכ62410.  3 לארשי -  לארשיתראפת  תראפת  "זתבישי  םילשוריסשת

םיכרכ62411.  6 לארשי -  לארשיתראפת  ןב  רזעלא  הידידי  לואש  "דביוט , שת

םיכרכ62412.  2 לארשי -  השמתראפת  דוד  ןב  לארשי  "הןאמדירפ , םילשורישת

םיכרכ62413.  60 לארשי -  תיבתראפת  ידיסחל  תודיסחו  הרותל  ץבוק 
ןי ' "דזיר םילשורימשת

םיכרכ62414.  3 לארשי -  ריאמתראפת  לארשי  "אקורד , םילשוריעשת

םיכרכ62415.  3 םילשורי > - ןוכמ   > לארשי "לתראפת  רהמ  ) לאלצב ןב  אוויל  הדוהי 
( "סגארפמ םילשורישת

םיכרכ62416.  2 לארשי -  ןישזירתראפת  תיב  ידידיו  ידיסחל 

םיכרכ62417.  2 לארשי -  ץיזדומתראפת  "הידיסח  "דלשת מח

לארשי62418. ץראב  לארשי  יבצתראפת  ןב  יכדרמ  סחניפ  "טיקסבייארג , םילשוריצרת

השמל62419. יבצתראפת  עזגמ  םהרבא  ןב  "והשמ  ןילרב Berlinלקת

השמל62420. יולהתראפת  סחניפ  ןב  םלושמ  השמ  "גץיוורוה , בובל Lvovכרת

השמל62421. םייחתראפת  םהרבא  ןב  לאומש  רבלסרב ,
"זקיצצ םילשורילשת

ןורכז62422. רפס  השמל -  קינרימתראפת  ןועמש  השמ  יבר  "זןורכזל  םילשוריסשת

.62423< השדח הרודהמ   > רזעילא קשמד  השמל  יבצתראפת  עזגמ  םהרבא  ןב  "חהשמ  קרבסשת ינב 

השמל62424. השמלתראפת  תראפת  ןוכמ  "גץבוק  עשת

.62425< השדח הרודהמ   > השמל ןרהאתראפת  השמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ורדנס , םילשוריסשת

השמל62426. ןרהאתראפת  השמ  ןב  קיזייא  קחצי  "ארדנס , לשת

םיכרכ62427.  4 השמל -  לכימתראפת  לאיחי  ןב  הימרי  "וכ"ץ , םילשוריסשת

בר62428. לבא  השמ , ןורכז  השמל , יולהתראפת  סחניפ  ןב  םלושמ  השמ  "בץיוורוה , ביבאעשת לת 

"ם62429. רהמ בקעיתראפת  ןב  קחצי  "חרפייל , םילשוריישת

ילאפשמ62430. "ל  ארהמ קחציתראפת  לארשי  ןב  לדוי  הדוהי  "אגרבנזור , םילשוריישת

"ם62431. ישרהמ חנתראפת  ןב  ףסוי  והיעשי  "וןילוגראמ , הרמ Satu Mareפרת וטס 

א62432. ךלמ -  "הץבוקתראפת  "דנשת בח רפכ 

םחנמ62433. םחנמתראפת  "ותראפת  השרופרת



םחנמ62434. לאירבגתראפת  ןב  לדנמ  םחנמ  "הקינארפאש , בובל Lvovלרת

םחנמ62435. ףסויתראפת  יבצ  ןב  לדנמ  םחנמ  בוקיזיר ,
"הןהכה הנליו Vilnaנרת

םחנמ62436. קחציתראפת  ןב  םוחנ  םחנמ  "גןאמדירפ , םילשוריישת

םהרבא62437. תירב  םחנמ -  ףסויתראפת  ינש ,)  ) - יאתבש "ט לשת
"ה קרבסשת ינב 

א62438. םחנמ -  ףסויתראפת  ןב  לדנעמ  םחנמ  "איליושטק , ןולקשאסשת

םחנמ62439. באזתראפת  ףסוי  "דןייטשנטטעעו , ןודנולשח

ב62440. םחנמ -  ןועמשתראפת  ןב  דוד  לדנעמ  םחנמ  "דימהרבא , תגשח תירק 

ב62441. םחנמ -  ,תראפת  ןיטשנרוה ץיבונשטמ -  םוחנ  םחנמ 
ןהכה לאוי  ןב  קחצי  "גףסוי  םילשורילשת

םיכרכ62442.  4 םחנמ -  ןאמפילתראפת  קחצי  ןב  לדנמ  םחנמ  סיירפ ,
"טיולה השרו Warsawערת

יכדרמ62443. "זץבוקתראפת  שמשסשת תיב 

יכדרמ62444. ןושרגתראפת  םולש  ןב  יכדרמ  "זגרובצניג , ססגרב Beregovoפרת

יכדרמ62445. ןורכזתראפת  "חץבוק  "דלשת מח

יכדרמ62446. םיסנתראפת  ןב  יכדרמ  "סשייע , תפצשת

ןיבוריע62447. יכדרמ -  החמשתראפת  יכדרמ  יבר  לש  ורכזל  "זץבוק  Lakewooעשת .נ ג ' דווקיל 

םיכרכ62448.  4 יכדרמ -  ןמלזתראפת  ןב  םייח  לארשי  "טקורד , קרבסשת ינב 

השמ62449. לואשתראפת  ןב  באז  השמ  "גןהכה , קרויישת וינ   New York

השמ62450. דודתראפת  םהרבא  ןב  ןועמש  השמ  ןאמפוה ,
"ל "גגס טספדוב Budapestשת

השמ62451. לאקזחיתראפת  ןב  ףלוו  באז  ןמלז  המלש 
"דלבייפ השרו Warsawמרת

השמ62452. רכששיתראפת  ןב  השמ  םייח  "סטרוק , ביבאשת לת 

השמ62453. אלקודמתראפת  השמ  "חיולב , בוקרטויפ Piotrkowצרת

השמ62454. הפילכתראפת  ןב  השמ  "דןאדיע , שת ' , הבר ג'

השמ62455. ינופצ  השמ , ןושרגתראפת  םולש  "חרגנוא , עשת

םלושמ62456. ןמלקתראפת  סומינולק  םהרבא  "ד , באב
לישעה "אעשוהי  סשת

והיתתמ62457. לארשיתראפת  ןב  והיתתמ  "דיקסנישוד , םילשורישח

.62458< השדח הרודהמ   > םידעומ ילתפנ  אקצריהתראפת  ילתפנ  "טגינה , עשת

םיכרכ62459.  3 ילתפנ -  אקצריהתראפת  ילתפנ  "אגינה , משת

הדועס62460. דודתראפת  "זאיניפ , "דסשת מח

םיכרכ62461.  4 לאיזוע -  יבצתראפת  ןב  לאיזוע  "בשלזיימ , כשת

םייח62462. תכרב  ומזוע -  היראתראפת  לקנרפ , םייח -  גרבנזור ,

ךזע62463. םחנמתראפת  ןב  יזוע  "טןומימ , קרבסשת ינב 

לאירזע62464. לאירזעתראפת  ןב  םייח  ריאמ  "אןיקייח , םילשוריעשת

םיכרכ62465.  2 לארשי -  םע  הירכזתראפת  "הימענת , תובוחרסשת

יחימע62466. ןורכזתראפת  "ורפס  קרבנשת ינב 

סחנפ62467. ןורכזתראפת  "ארפס  "דפשת מח



םיכרכ62468.  2 "י -  בצ ןהכהתראפת  בקעי  ןב  קודצ  "טץיבוניבר , ירוגליב Bilgorajסרת

יבצ62469. רודגיבאתראפת  יבצ  "זסיבוא , השרו Warsawצרת

יבצ62470. הדוהיתראפת  םהרבא  ןב  שריה  יבצ  "כרגניבלא , השרו Warsawרת

יבצ62471. בושטולזמתראפת  ןרהא  "אהשמ  השרו Warsawצרת

יבצ62472. ןימינבתראפת  ןב  ןועמש  יבצ  "טסאה , םילשורינשת

יבצ62473. ןסינתראפת  ןב  שריה  "ויבצ  םדרטשמאטקת
Amsterdam

יבצ62474. לאומשתראפת  םהרבא  ןב  יבצ  "חןמדלפ , םילשורימשת

יבצ62475. רכששיתראפת  ןב  גילז  לאירזע  ןייטשנלרק ,
בוד

 - "ט סרת
"ד הבטלופ Poltavaערת

יבצ62476. ןורכזתראפת  "דץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ62477.  2 יבצ -  וקשיבתראפת  ןימינב  לארשי  ןב  שריה  "ויבצ  בופזוי Jozefowכרת

םיכרכ62478.  2 יבצ -  המלשתראפת  בקעי  ןב  יבצ  "בלטנזור , קרבסשת ינב 

םיכרכ62479.  3 יבצ -  יכדרמתראפת  ןב  יבצ  םוחנ  "ולמנרוק , כשת

םיכרכ62480.  10 יבצ -  השמתראפת  תרות  תבישי  "גץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ62481.  5 יבצ -  םירפאתראפת  ןב  יבצ  לאימחרי  טרפלה ,
"דלשיפ ןודנולסשת

םיכרכ62482.  7 יבצ -  יכדרמתראפת  ןמליפש ,

םיכרכ62483.  5 יבצ -  יבצתראפת  "ארניילק , פשת

באז62484. יבצ  בושטולזמתראפת  לכימ  לאיחי  ןב  באז  "ויבצ  בובל Lvovנרת

בקעי62485. יבצ  בקעיתראפת  יבצ  "גיקסוואדיוו , םילשורילשת

ןויצ62486. ןויצלתראפת  רוא  "סןוכמ  םילשורישת

ןויצ62487. םהרבאתראפת  ןויצ  ןב  "אהקניאוק , םילשורילשת

ןויצ62488. "טץבוקתראפת  םימשת תב 

ןויצ62489. ןויצתראפת  תראפת  תבישי  "בץבוק  קרבשת ינב 

ןויצ62490. ןויצתראפת  ןב  ןב  רעבוד  השמ  "הןיקביר , לשת

תלהק62491. תוליגמ - > לע   > ןויצ דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "ירלדאי , םילשורישת

ןויצ62492. יבצתראפת  םולש  ןב  םחנמ  השמ  אריפש ,
"זןהכה םילשוריעשת

ןהכ62493. ופקת  ןויצ -  יולהתראפת  ןועמש  ןב  השמ  "בןרוה , פשת

םיכרכ62494.  3 "ס > - שה לע   > ןויצ דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "חרלדאי , םילשורינשת

םיכרכ62495.  17 הבר > - שרדמ   > ןויצ דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "דרלדאי , םילשורישח

םיכרכ62496.  4 הרותה > - לע   > ןויצ דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "ברלדאי , םילשוריסשת

םיכרכ62497.  6 תוינשמ >  -  > ןויצ דודתראפת  הדוהי  ןב  באז  קחצי  "חרלדאי , םילשוריסשת

.62498( הוצמ רב  יניינע   ) רימזוק השמתראפת  סחנפ  ןב  בייל  הדוהי  "טבואט , "דסשת מח

םיכרכ62499.  3 ןיזדאר -  "מץבוקתראפת  קרבשת ינב 

ןבואר62500. ןהכהתראפת  ןבואר  "טץכ , םילשורינשת

רדנסכלאמ62501. וניתובר  ףלאוותראפת  באז  ןב  שיבייל  הדוהי  "ורבוקמ , קרבכשת ינב 

םיכרכ62502.  2 קסמודר -  קסמודרתראפת  "סתודסומ  םילשורישת

לאפר62503. ןורכזתראפת  "ורפס  םילשוריסשת



לאפר62504. ףסויתראפת  ןב  לאפר  "דדיווס , םילשוריעשת

ןיקיזנ62505. - םישנ לאפר -  םייחתראפת  ןב  לאפר  "טןהכ , קרבעשת ינב 

א62506. לאפר -  קחציתראפת  ןב  לאפר  "בןהכ , םילשוריפשת

לואש62507. והילאתראפת  ףסוי , "דרומ  דודשאסשת

לואש62508. -תראפת  יקסבוסוק לואש  "ג ר ' הרה תודלות 
"ה הללז "זרוחש  קרבעשת ינב 

םיכרכ62509.  4 לואש -  םייחתראפת  םהרבא  ןב  הידידי  לואש  - טחוש , "ט נרת
"ס, ,רת בוקרטעיפ

"ת62510. בש שמשותראפת  םולש  תראפת  "זללוכ  םילשוריסשת

תוכלמבש62511. קחציתראפת  "ויספלא , "דמשת מח

םיכרכ62512.  2 תשדוחמ > - הרודהמ   > תוכלמבש קחציתראפת  "ויספלא , ביבאנשת לת 

תבש62513. יבצתראפת  ןב  באז  ןימינב  "חרלשריה , יואכרת  Satoraljaujhely

הביש62514. םחנמתראפת  ןב  ןאמפיל  בוט  םוי  "דץנוצ , ןילרב Berlinמרת

הביש62515. שובייפתראפת  אגרש  ןב  לכימ  םייח  "זןילכימ , םילשוריצרת

םולש62516. םולשתראפת  "גןמדנל , קרב Bene Berakעשת ינב 

המלש62517. באזתראפת  ןמחנ  ןב  ןרהא  המלש  "אךאבריוא , ץיבונר Chernovtsyנרת צ'

לגרה62518. דציכ  א ב"ק  המלש -  המלשתראפת  תרטע  תבישי  "טץבוק  קרבסשת ינב 

המלש62519. ןרהאתראפת  הדוהי  ןב  המלש  "חרגולק , םילשוריסשת

המלש62520. המלשתראפת  ןב  היבוט  המלש  רדנלדירפ ,
יולה "גהיבוט  השרו Warsawסרת

לגליגה62521. דוס  שורד  המלש -  ןמלזתראפת  המלש  "גןרטש , אעדאראצרת

המלש62522. ןהכהתראפת  סחנפ  השמ  ןב  ילתפנ  "הץישפוק , קרבעשת ינב 

המלש62523. השמתראפת  ןב  המלש  "ערעדיינש , םילשורישת

םיכרכ62524.  2 המלש -  ןהכהתראפת  יבצ  בוד  ןב  המלש  "עץיבוניבר , ןידנב Bedzinרת

םיכרכ62525.  3 השדח > - הרודהמ   > המלש ןהכהתראפת  יבצ  בוד  ןב  המלש  "בץיבוניבר , םילשורינשת

םיכרכ62526.  2 "ח > - הוא ירפס  תרודהמ   > המלש ןהכהתראפת  יבצ  בוד  ןב  המלש  "אץיבוניבר , םילשוריעשת

םיכרכ62527.  2 ןושאר > - סופד   > המלש ןהכהתראפת  יבצ  בוד  ןב  המלש  ,ץיבוניבר , אשראוו

.625283 הכונח -  םידעומ , הניב > יעדוי   > המלש תראפת 
ןהכהםיכרכ יבצ  בוד  ןב  המלש  "בץיבוניבר , ןודנולפשת

לאומש62529. םהרבאתראפת  ןב  לאומש  בקעי  יקסדורב ,
"טהיעשי בושטידרב Berdichevמרת

לאומש62530. דודתראפת  םהרבא  ןב  לאומש  "וןאמפוק , קרוי New Yorkפרת וינ 

לאומש62531. לארשיתראפת  ןב  לאומש  ןרהא  "ורבונאדיוק , ןימד Frankfנת טרופקנרפ 

רוביעהו62532. הנוכתה  לאומש -  ןמלזתראפת  המלש  "והראימ , דעלאסשת

לאומש62533. יבר  לש  ותנשמו  ויתוחרא  לאומש -  תראפת 
הדוהיךברעיוא לארשי  "חרניו , םילשוריעשת

םיכרכ62534.  2 לאומש -  לאיחיתראפת  ןב  יבצ  לאומש  - רגיצנאד , "ה פרת
"צ Lodzרת זדול '

םיכרכ62535.  3 לאומש -  הרותתראפת  ישודיח  "דץבוק  םילשורישח

םיכרכ62536.  3 לאומש -  ןבתראפת  אפיל  בוט  םוי  היננח  ןיורב ,
ךורב "בלארשי  םילשוריישת

םיכרכ62537.  2 השדח > - הרודהמ   > לאומש לאיחיתראפת  ןב  יבצ  לאומש  "ברגיצנאד , ןילקורבעשת



םיכרכ62538.  2 ןועמש -  ןועמשתראפת  "דיאבג , הינתנשח

ןושמש62539. תודיסחבותראפת  הכלהב  הרות  ירבד  "הץבוק  םילשוריסשת

םיכרכ62540.  6 ןושמש -  םהרבאתראפת  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "טסוקניפ , "דסשת מח

ןמלז62541. רואינש  רענזוועפתראפת  תחפשמ  ןורכז  "וץבוק  "דעשת מח

םיכרכ62542.  4 אגרש -  אגרשתראפת  תראפת  תבישי  "זץבוק  םילשוריעשת

םיכרכ62543.  3 הרות -  םהרבאתראפת  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "זסוקניפ , םילשורינשת

יבערש62544. לאקזחי  ברה  ןמית -  לארשיתראפת  "דינרבוע , שח

הרות62545. לש  םהרבאהתראפת  םייח  ןב  דוד  ןושמש  "דסוקניפ , "דשח מח

םיכרכ62546.  3 םילשורי -  תובישיהךתראפת  ינב  "בןוגרא  םילשוריסשת

א62547. תראפתונתראפת -  להקד  םיללוכה  תשר 
"אםילשורי םילשוריפשת

רעיה62548. יצעב  קיזייאחופת  קחצי  "גדלוונירג , םילשוריעשת

בהז62549. ץריהיחופת  ילתפנ  ןב  רזעילא  ןגניט Thiengenש"כשיווירט ,

בהז62550. קחצייחופת  לאומש  ןב  יליג  "חטורניקב , עשת

בהז62551. ןימינביחופת  ןב  ןרהא  םהרבא  ץיבלדוי ,
"ו,םנוב ,נרת אשראוו

בהז62552. ידיחופת  השמ  ןב  והילא  "בשאדיוו , הברערת ג'

בהז62553. יכדרמיחופת  השמ  ןב  ןמלק  םילשוריןמרוי ,

םיכרכ62554.  3 בהז -  השמיחופת  ןב  והילא  שאדיוו , הבוטנמ Mantuaת"קיד 

םיכרכ62555.  5 בהז -  הדוהייחופת  ןב  סחנפ  קחצי  "טרסודלוג , קרבעשת ינב 

בהז62556. ביליחופת  הירא  ןב  שריה  יבצ  "הרלה , ראוגנוא Uzhgorodכרת

םיכרכ62557.  2 ףסכ -  תויכשמב  בהז  קחצייחופת  ןב  ףולכמ  "זםלסמא , םילשוריפרת

"ס62558. שה תותכסמ  לע  םייח -  יבציחופת  ןב  לאומש  םהרבא  טענאפ ,
"טךלמילא קרבנשת ינב 

םיכרכ62559.  8 םייח -  לאומשיחופת  םהרבא  ןב  רתלא  םייח  "נטנפ , קרבשת ינב 

לארשיהליפת62560. בקעי  "דיסאגול , םילשוריעשת

הדוהיהליפת62561. רדה  "בןילוגרמ , פשת

.62562< ידאלב חסונ   > הנווכב םולשהליפת  ףסוי  "גןוכמ  קרבעשת ינב 

היליד62563. דודהליפת  ןב  םהרבא  "טונונח , דווקילעשת

הניחתו62564. ןועמשהליפת  "בגבס , םילשורינשת

התכלהכ62565. בקעיהליפת  קחצי  "טסקופ , "דמשת מח

תבש62566. םיזנכשא -  גהנמכ ק"ק  זנכשאהליפת  תשרומ  "הןוכמ  קרבעשת ינב 

חבשל62567. ונילע  שיאל -  והילאהליפת  ןב  ןתיא  "וןשוש , קרבעשת ינב 

ייח62568. לאל  לאיזעהליפת  ברה  יבתכ  תאצוהל  "הדעוו  םילשוריעשת

ינאל62569. םוחנהליפת  "עץיבוניבר , "דשת בח רפכ 

דודל62570. לארשיהליפת  דוד  "ארבגניא , "דעשת מח

דודל62571. דודהליפת  "דןהכה , םילשורישח

םיכרכ62572.  3 דודל -  םולשהליפת  דוד  "דירצב , םילשורישח

השמל62573. בקעיהליפת  סייוו  לאומש -  ןב  השמ  "ברפוס , םילשורינשת

השמל62574. ןורכזהליפת  "גרפס  קרבעשת ינב 



השמל62575. םירמאמהליפת  "זץבוק  םילשוריעשת

הנשה62576. שאר  לש  הרשע  הנומש  השמל -  החמשהליפת  ןב  רזעילא  והילא  "פרלסד , "דשת מח

םיכרכ62577.  2 השמל -  והילאהליפת  תוילע  "וןוכמ  םילשוריעשת

המלשל62578. רורדהליפת  "דבוינוי , םיעשת תב 

לודג62579. ןהכ  לאעמשי  יברמ  הליפת 

הרות62580. הבושת  תוטישפבהליפת  "דתודיסח  "דשח מח

םיקידצ62581. ירבק  לע  תושקבו  )תוליפת  ךרוע  ) ןועמש ןב  יבצ  םייח  "אבורזל , סשת

םיקוזיחו62582. "וםיטוקילתוליפת  "דעשת מח

.62583< השדח הרודהמ   > םיקוזיחו "וםיטוקילתוליפת  "דעשת מח

הלכל62584. םירמאמו  לארשיבתוליפת  םא  "בןוכמ  שמשעשת תיב 

םיארונ62585. םימי  באזתוליפת  "דןהכ , "דמח שח

הכלהכ62586. רואמתוליפת  "נןהכ , דודשאשת

חרזמה62587. תודע  הליענו -  ירדנ  לכ  הליענותוליפת  ירדנ  לכ  "דתוליפת  םילשורישח

הפוחה62588. םויב  הלכלו  ןתחל  עמשיתוליפת  דוע  "ח  "המג םילשוריעשת

דוד62589. תיב  יכלמו  ךלמה  דוד  ןויצל  םשתוליפת  "דםוליעב  "דשח מח

לארשי62590. תורימזו  תואדוהו  תוחבשו  תוארונ  השמתוליפת  ןב  לארשי  הרא , ' "בגאנ ןימד Frankעת טרופקנרפ 

שטיוואבוילןיליפת62591. "דןוכמ  "דלשת בח רפכ 

םיכרכ62592.  2 לארשיבןיליפת -  "ד  בח "זיריעצ  "דעשת בח רפכ 

תפטוטו62593. תוא  ןרהאןיליפת  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשוריעשת

אמלע62594. יראמד  והיעשיןיליפת  ןב  ןמלז  רואינש  "בלצרה , "דסשת מח

םיכרכ62595.  2 אמלע -  ירמד  םהרבאןיליפת  ןב  יח  לאונמע  לאפר  "זיקיר , בובל Lvovנרת

ןתכלהכ62596. תוזוזמו  באזןיליפת  "חדלונירג , םילשורימשת

"ש62597. אר לש  והילאןיליפת  ןב  המלש  םהרבא  "הכ"ץ , קרבעשת ינב 

תמא62598. "דץבוקתליפת  םילשוריעשת

תמא62599. סומעתליפת  "דןומימ , תוביתנשח

ראובמה62600. םשג  ןימינבתליפת  לאומש  םהרבא  "דזיוהנקנרפ , קרבעשת ינב 

דוד62601. שפנ  דוד -  ןבתליפת  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "בןימינב םורדסשת רפכ 

לע62602. העירק  תוצח , ןוקית  היתוכלהו , ךרדה  תליפת 
בקעישדקמה לאלצב  ןב  הירש  "היקצילבד , קרבלשת ינב 

תוספרמה62603. דודתליפת  לאומש  ןב  עשוהי  "פסורג , "דשת מח

םיכרכ62604.  2 רפוסה -  לאומשתליפת  ןב  השמ  ברפוס , "" ןודנולעשת

תיריהקה62605. הזינגה  לוחל ע"פ  הדימעה  לאקזחיתליפת  "ארגול , םילשוריסשת

םיקידצה62606. והיתתמתליפת  "לץיבוניבר , םילשורישת

םיקידצה62607. גילעזתליפת  רשא  "ביקסרומ , תיליעפשת ןיעידומ 

באז62608. יבצתליפת  בקעי  ןב  ךורב  לאומש  "דטונג , סשת

הנח62609. בילתליפת  השמ  ןב  ןבואר  "נדמלמ , קרבשת ינב 

בקעי62610. בקעיתליפת  "דןזח , מח

םירשי62611. ילאתליפת  "גרלדא , הנומצעסשת

םירשי62612. םשתליפת  םוליעב 



ןתנוהי62613. תדימע  תיברעו  החנמ  ןהכהתליפת  בוד  "עקניפ , שת

יכדרמ62614. םיסנתליפת  ןב  יכדרמ  "בשייע , תפצסשת

םירומזמו62615. שודיק  השמ -  םירומזמותליפת  "השודיק  םילשורינשת

עשוהי62616. רבדה  תנשמב  םחנ  לדנמתליפת  םחנמ  עשוהי  "טגרבנרהא , קרבסשת ינב 

ראובמו62617. שרופמ  תמשנ -  םישרפמתליפת  "וטוקיל  םילשוריסשת

תראובמה62618. יח  לכ  תמשנ  םייחתליפת  ףסוי  "חהיולד , םילשוריעשת

א62619. ךמע -  ןהכהתליפת  םייח  המלש  "טרניבא , לאסשת תיב 

םיבר62620. לדנמתליפת  םחנמ  ןב  אשיז  םלושמ  "הץילרג , םילשורינשת

הרכובו62621. סרפ  חסונ  יפל  "ע  ומש השנמתליפת  ןרהא  "חיאבג , םיקפואעשת

הנומאה62622. תודוסיו  הרשע  הנומש  והיעשיתליפת  ןב  ארזע  "דקיב , םילשוריעשת

דימתה62623. ןברקו  הרשע  הנומש  לאפרתליפת  ןב  ןושמש  "אשריה , ביבאכשת לת 

אמא62624. לש  םשהתליפת  "דםוליעב  "דשח מח

סנקב62625. עשוהיהסיפת   , "וןייטשלדיא לשת

תועובש62626. ב"מ , ןהכ -  ןהכהתסיפת  בקעי  "ברדנלגנא , םילשוריפשת

המת62627. יבצהריפת  ןב  בקעי  "ברעקא , תיליעעשת רתיב 

לאכימהלפת62628. ןב  ףסוי  "אהניוואר , הבוטנמ Mantuaסת

יברעמה62629. לתוכ  לצא  "אהליפתהלפת  םילשורינרת

םינברה62630. ודסי  רשא  תידוהיההלפת  הליהקה  "ו.גארפ  גרפסקת  Prague

.62631( ךרדה תליפת   ) "ת רמ הלבק  וז  ולהלפת  סחוימ  םת .) וניבר   ) ריאמ ןב  "ץבקעי  הרמ Oradeaרת האידרוא 

םיכרכ62632.  2 הכז -  לכימהלפת  לאיחי  ןב  םהרבא  "א,גיצנד , ,מרת אנליוו

דרפס62633. חסונ  ליוודאר  הרשי -  "פרודסהלפת  ליוודארקת

םלשה62634. ארוהנ  רתכו  הרשי  "טהלפת  פרת .הלשימרפ  "ט.תוליפת  הלשימרפפרת

דודל62635. לאומשהלפת  ןב  דוד  םייח  "זראמע , יקינולש Salonikaלקת

דודל62636. ףסויהלפת  ןב  דוד  "חוקראק , אטשוק Istanbulצר

דודל62637. םולשההלפת  תבישי 

דודל62638. רשאהלפת  ןב  דוד  םהרבא  ,]ןאמראוו , "ז מרת ], אעמאלאק

םיקידצה62639. ירבק  לע  רמול  יחהלפת  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( קרבמשת ינב 

"ר>62640. ופד  > השמל ךורבהלפת  ןב  השמ  "גונינשומלא , יקינולשכש  Salonika

השמל62641. ןבהלפת  העירב  םיקילא  השמ  ןייטשפוה ,
"ולארשי בובלכרת  Lvov

השמל62642. "אהלפת  םילשוריערת

ירשת62643. לולא , עשוהי -  תורוא  השמל -  השמהלפת  ןייטשפוה , קחצי -  םולבסיוו ,
העירב "טםיקילא  סשת

השמל62644. ןימינבהלפת  ןב  "טהשמ  םילשוריעשת

.62645< הנושאר הרודהמ   > השמל קיזיאהלפת  קחצי  ןב  השמ  .]ןייטשנכייא , "ז טרת ]Lemberg

םיכרכ62646.  3 השמל -  ךורבהלפת  ןב  השמ  "חונינשומלא , ביבאמשת לת 

םיכרכ62647.  7 השמל -  ףסויהלפת  ןב  השמ  "גיול , קרבנשת ינב 

םיכרכ62648.  2 השמל -  קיזיאהלפת  קחצי  ןב  השמ  "גןייטשנכייא , בובל Lvovנרת

םיכרכ62649.  2 השמל -  ןהכההלפת  השמ  "טןופלכ , "דעשת מח



םיכרכ62650.  2 וריבודרוק - )  ) השמל בקעיהלפת  ןב  השמ  "אוריבודרוק , קרבעשת ינב 

ינעל62651. ןהכההלפת  םחנמ  השמ  "טאריפש , םילשוריעשת

הנשה62652. לכמ  בוקרקהלפת  .ז  " נש .רודיס  "ז.תוליפת  בוקרק Cracowנש

םיכרכ62653.  2 הנשה -  לכמ  ןילרבהלפת  .ט  " נת .רודיס  ת"ס.תוליפת  "ט -  ןילרב Berlinנת

םימחר62654. תלאשל  הנוכנ  םידרפסההלפת  תליהק  "ז.םאדרטשמא  םדרטשמאקת
Amsterdam

המילש62655. םשהלפת  "דםוליעב  "דשח מח

תושקבו62656. .אתולפת  " שת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"א]םילשורי שת םילשורי[

ןוטק62657. רופכ  םוי  שריהתולפת  "טשמריוו , הורסלרק Karlsruheנקת

ןורושי62658. הניותולפת  .ב  " פרת .רודיס  Wien,.תוליפת 

לארשי62659. לבייפתולפת  ןב  םייח  לארשי  "וןיורב , שקפ Paksסרת

םיכרכ62660.  2 הנשה -  לכ  ןובסילתולפת  .ן  .רודס ר" ןובסילר"נ.תולפת 

הנשה62661. ינמזל  תולפתתולפת  "הץבוק  םילשוריכשת

הנשה62662. לכל  גרפתולפת  .ט  " ער .רודיס  "ט.תוליפת  גרפ Pragueער

הנשה62663. לכל  גרפתולפת  .ז  " פר .רודיס  "ז.תוליפת  גרפ Pragueפר

זנכשא62664. גהנמ  הנשה  לכל  הילטיאתולפת  .ךרעל  .רודיס ר"נ  ךרעל.תוליפת  הילטיא Italyר"נ 

רכוז62665. ןיע  םיקידצה -  תומש  הרותה -  דומילל  בלסרבתולפת  "לירפס  םילשורישת

.62666< תולפתה "ב  וט תולפת , "ו  טקת  > "ל חמרל יחתולפת  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ו( םילשורינשת

הנשה62667. לכמ  ןילבולתולפת  .ב  " מש .רודיס  "ב.תוליפת  ןילבול Lublinמש

הנשה62668. לכמ  גרפתולפת  .ט  " ער .רודיס  "ט.תוליפת  גרפער

הנשה62669. לכמ  "חתולפת  לש .ןילופ  גהנמכ  "חרודיס  בוקרקלש

ןלופ62670. גהנמכ  הנשה  לכמ  ןילבולתולפת  .ח  .רודיס ת" ןילבול Lublinת"ח.תוליפת 

םישורפ62671. המכ  םע  הנשה  לכמ  ונירטתולפת  .ה  " פר .רודיס  "ה.תוליפת  ונירט Trinoפר

יבא62672. ןבתלפת  ןוני  ירוח , ןוני -  ןב  ןשוש  ירוח ,
"פםייח קרבשת ינב 

םיכרכ62673.  3 ןימלע -  תיב  םיתמותלפת  םילוח  "ף.תוליפת  סינוטרת

.62674< םולש תבהא   > דוד ןבתלפת  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "דןימינב םילשוריסשת

םיכרכ62675.  2 ךרדה -  עשוהיתלפת  ןב  שריה  יבצ  םייח  "טאדורב , ןדיק Kedainiaiפרת

תואמצעה62676. גח  םויל  הידוה  .זתלפת  " ישת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"ז,ואדיוטנומ ,ישת ואדיבטנומ

שדחה62677. ונרווילתלפת  .ג  " נרת .רודיס  "ג.תוליפת  ונרוויל Livornoנרת

.62678( ידוה םוגרת  םע   ) שדחה יבמובתלפת  .ה  " פרת .רודיס  "ה.תוליפת  יבמוב Bombayפרת

םיכרכ62679.  2 שידקה -  המלשתלפת  ןב  באז  ןימינב  "חןוזבוקעי , םילשוריישת

שודקה62680. "ה  לשה קחציתלפת  "זןייטשנבול , תיליעעשת ןיעידומ 

םיכרכ62681.  2 םייח -  ףסויתלפת  ןב  ןבואר  םייח  - ןייטשניבור , "ג ערת
"ה הנליו Vilnaצרת

קחצי62682. לארשיתלפת  "דלגופ , םילשורישח

םייחה62683. ךרד  םע  לארשי  השרותלפת  .ה  " נרת .רודיס  "ה.תוליפת  השרו Warsawנרת

םייחה62684. ךרד  םע  לארשי  הרטסואתלפת  .ג  " צקת .רודיס  "ג.תוליפת  ,)צקת ארטסוא )



םירשי62685. השרותלפת  .ח  " נרת .רודיס  "ח.תוליפת  השרונרת  Warsaw

םירשי62686. םידרפסתלפת  גהנמכ  תוליפת  "סרדס  ונרווילקת

יברע62687. לא  יפ  חרש  םע  םירשי  םילשוריתלפת  .ח  " צרת .רודיס  "ח.תוליפת  םילשוריצרת

בל62688. לכ  לאיתוקיתלפת  ןב  הדוהי  הירא  "הרנדירפ , םילשוריעשת

ב62689. ידומל ה - >'  > הפ לכ  ונרווילתלפת  .ח  " רת .רודיס  "ח.תוליפת  ונרוויל Livornoרת

םיכרכ62690.  2 יכדרמ -  השמתלפת  ןב  יכדרמ  "ארגיליוו , קרוי New Yorkלשת וינ 

םימשה62691. רעש  םיתמותלפת  םילוח  "ה.תוליפת  ערת םילשורי[

החמשו62692. ןושש  "ותוליפתתלפת  גרפסקת

תבש62693. הנשמו  תבש  רהוז  ידנקרמסריספת  ןהכה  באברא  ןב  "וקחצי  םילשורינרת

הידעס62694. ברל  היעשי  ןואגריספת  ףסוי  ןב  "דהידעס  ונואנשת תירק 

והיעשי62695. ןואגריספת  ףסוי  ןב  זירפהידעס 

לאינד62696. רפסל  "ג  סר ןואגריספת  ףסוי  ןב  "אהידעס  לשת

תושונאהו62697. האירבה  ןרהאדיקפת  ןב  לאוי  "דץרווש , םילשורישח

וז62698. העשב  תינרותה  תודהיה  ןרהאדיקפת  ןב  לאוי  "הץרווש , םילשורינשת

לארשיב62699. ברה  יכדרמדיקפת  "הגרבנרטש , םילשוריעשת

.62700( לבבו רושא   ) קריע לש  ירוטסיהה  ןרהאהדיקפת  ןב  לאוי  "גץרווש , םילשוריסשת

.62701< השדח הרודהמ   > ךורע יכדרמהתפת  ןב  השמ  "טתוכז , החטבעשת בשומ 

םיכרכ62702.  3 ךורע -  יכדרמהתפת  ןב  השמ  "בתוכז , ,פרת ןילרב

הרות62703. הרותאצת  "אאצת  ירוגליב Bilgorajצרת

םיטוקיל62704. "ן  היכרבקת קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  "הונאפ , עשת

הפוריאב62705. םיידוהיה  םייחה  הפוריאתמוקת  ינבר  "זתדיעו  "דכשת מח

רזעילא62706. יולהןוקת  םהרבא  ןב  היעשי  "חזיירגנוי , יניאס Seiniפרת

םייחה62707. ךרד  בילןוקת  הדוהי  ןב  ארזע  "ורלושטלא , השרו Warsawנרת

םדאה62708. בילןוקת  הדוהי  ןב  ארזע  "ורלושטלא , הנבוק Kaunasפרת

.62709( םירמאמ דועו   ) תירבה דועסמןוקת  ןב  בקעי  "דאריצחיבא , םילשורישח

יללכה62710. באלסארבמןוקת  החמש  ןב  "הןמחנ  ,צרת םלשורי

םירואיבו62711. תונווכ  םע  יללכה  המכחהןוקת  םי  "חןוכמ  םילשוריסשת

תודמה62712. םינושןוקת  "ו.םינוקית  הבוטנמ Mantuaכת

ארוקהו62713. רפוסה  "ףןוקת  רת .ך  " "פנת ןימד Frankfרת טרופקנרפ 

ארוקהו62714. רפוסה  םיהלדרןוקת  .ס  " רת .ך  " "סנת םיהלדר Roedelheimרת

ןחלושה62715. בקעיןוקת  ןואיל , "טיד  אטשוק Istanbulרת

ןחלשה62716. םינושןוקת  "ע.םינוקית  וי Reggioקת ' גר

תוצח62717. "ץןוקת  רת .תוצח  "צ.םינוקית  יונריט Trnavaרת

תוצח62718. םילשוריןוקת  .ז  " נרת .תוצח  "ז.םינוקית  םילשורינרת

תוצח62719. בקעיןוקת  לאלצב  ןב  הירש  "חיקצילבד , םילשוריישת

תוצח62720. "דןוקת  ערת .תוצח  "ד.םינוקית  הבוצ Aleppoערת םרא 

תוצח62721. "זןוקת  טרת .תוצח  "ז.םינוקית  ונרווילטרת

תוצח62722. רחא  םירצמה  ןיב  רמול  גיהנה  רשא   > תוצח ןוקת 
< תוכז השמ  ...םכחה  "בםויה  פקת .תוצח  "ז.םינוקית  וייגירנקת



תוצח62723. "הןוקת  כרת .תוצח  "ה.םינוקית  יקינולשכרת

תוצח62724. לאירזעןוקת  ןב  יכדרמ  "בדירפטוג , ,כשת ביבא לת 

םיכרכ62725.  2 תוצח -  בקעיןוקת  ןב  לכימ  יבצ  עשוהי  אריפש ,
"בלפוק םילשורילשת

םלשה62726. תוצח  "אןוקת  נרת .תוצח  "א.םינוקית  הניינרת ב'

תוחילסו62727. תוצח  "גןוקת  ערת .תוצח  "ג.םינוקית  םילשוריערת

תוחילסו62728. תוצח  "גןוקת  פרת .תוצח  "ג.םינוקית  דאדגבפרת

תוחילסו62729. תוצח  "ץןוקת  רת .תוצח  ".םינוקית  סינותצרת

םויה62730. תוצח  רחא  םירצמה  ןיב  רמול  תוצח  "בןוקת  פקת .תוצח  "ב.םינוקית  וי Reggioפקת ' גר

שבדמ62731. קותמ  תוצח  ןרהאןוקת  ןב  ריאמ  "טץרוש , םילשוריסשת

תואמצעה62732. םוי  תואמצעהןוקת  םוי  "בןוקת  םילשוריכשת

תואמצעה62733. םוי  .וןוקת  " טשת .תואמצעה  םוי  .תוליפת 
"וםילשורי םילשוריטשת

חספ62734. ימי  ריאמןוקת  ןב  לאפר  והילא  ונאיצרמ ,
"סיכדרמ םילשורישת

םיכרכ62735.  3 תרכ -  לאפרןוקת  ןב  דוד  ףסוי  םייח  יאלוזא ,
היחרז "גקחצי  ,סרת םלשורי

דודל62736. רזעילאןוקת  ןב  סחנפ  יבצ  "וטרבלג , הבלסיטרב Bratislavaמרת

הלוחל62737. יולהןוקת  הדוהי  ןב  לאקזחי  "זאדנאל , קרבמשת ינב 

תועובש62738. ליל  הנליוןוקת  .ל  " רת .תועובש  ליל  "ל.םינוקית  הנליו Vilnaרת

תועובש62739. ליל  הנליוןוקת  .ז  " נרת .תועובש  ליל  "ז.םינוקית  הנליו Vilnaנרת

הבר62740. אנעשוה  ליל  ןוקתו  תועובש  ליל  גרבמלןוקת  .ר  .תועובש ת" ליל  גרעבמעלת"ר.םינוקית 

רמועל62741. לילל ל"ג  רימזיאןוקת  .ד  " יקת .רמועב  "ד.םינוקית ל"ג  ,יקת רימזיא

רמועל62742. לילל ל"ג  .ץןוקת  " קת .רמועב  .םינוקית ל"ג 
"כיקינולש יקינולאשרת

שפנל62743. רואילןוקת  "זזורנשור , קרבסשת ינב 

םיכרכ62744.  5 שפנה -  תודמ  הדוהיןוקת  ןב  המלש  לוריבג , - "בןבא וטנירטדכש אוויר 

תבש62745. יאצומ  רזעלאןוקת  ןב  קחצי  Amsterdamת"כסלרפ ,
םדרטשמא

םיכרכ62746.  5 השמ -  יולהןוקת  לקז  קחצי  ןב  השמ  "דקאלופ , גרובשערפנרת

םילשמ62747. 'ןוקת  ץיביירדנא ןאוויא  "כבולירק , הנליו Vilnaרת

ערה62748. רצי  דגנ  השמןוקת  ןב  םהרבא  יורס ,)  ) "ודיס הלופעעשת

םירפוס62749. םירפוסןוקת  "דןוקת  םילשורישח

םיכרכ62750.  5 םירפוס -  אידעסןוקת  ןב  לאיזוע  "דקודצ , "דשח מח

םיארוק62751. ןוקתו  םירפוס  השרוןוקת  .ב  " סרת .ך  " "בנת השרו Warsawסרת

הליגמה62752. תביתכ  תוכלה  םע  רתסא  תליגמל  םירפוס  דודןוקת  "אקודצ , קרבסשת ינב 

.62753< שאיטע  > הרות רפס  םדרטשמאןוקת  .ט  " ית .ך  " "טנת םדרטסמאית

ןיבוריע62754. לואשןוקת  ןב  שביל  הירא  םייח  ץיוורוה ,
"חיולה בוקרק Cracowמרת

םיארוק62755. רושימןוקת  "חתאצוה  קרבנשת ינב 

הטמה62756. לעש  עמש  תאירק  המלשןוקת  רזעילא  "אקיש , קרבנשת ינב 

רהנה62757. לע  תועובש  ןושרגןוקת  בקעי  ןב  קחצי  לכימ  "וץיבוניבר , ,פרת םלשורי



רדאב62758. העבש  והילאןוקת  ןב  םייח  "דףסוי  לרת

תבש62759. דניקסיזןוקת  רדנסכלא  ןב  םייח  ץיבונר , - צ' "ס רת
"א הסדוא Odessaסרת

"ם62760. יבבוש יכדרמןוקת  ןב  השמ  - תוכז , "ב ,מקת הבוטנמ

םיבבוש62761. .בןוקת  " צת .ת  "ם ת" יבבוש .םינוקית 
"בהבוטנמ הבוטנמ Mantuaצת

םיבבוש62762. דודןוקת  ןב  בקעי  "זודראפ , ,נרת םלשורי

םיבבוש62763. .טןוקת  " צת .ת  "ם ת" יבבוש .םינוקית 
"טהיצנו ,צת האיציניו

תורטש62764. "אןוקת  פת .תורטש  "אינוקית  םדרטשמאפת
Amsterdam

המלש62765. בקעיןוקת  ןב  ןמלז  המלש  ןימינב  רציפש ,
יולה "בדוד  הניונרת  Vienna

תבש62766. ינוקת  המלש -  ןמלזןוקת  המלש  "בןודנול , םיהלדר Roedelheimסרת

םויה62767. רדס  הלפת -  והילאןוקת  ןב  םייח  "דףסוי  שח

םיכרכ62768.  3 הלפת -  בקעיןוקת  לאלצב  ןב  הירש  "ביקצילבד , קרבמשת ינב 

חבזה62769. ןמלזינוקת  םירפא  ןב  רדנס  רדנסכלא  "גרוש , הסדוא Odessaמרת

םיכרכ62770.  2 חבזה -  היעשיינוקת  "גץיבוכורוב , השרו Warsawסרת

ךלמ62771. דובכ  רהזה ע"פ  ונרווילינוקת  .ו  " מרת .רהוז  ינוקית  "ו.רהוז  ונרוויל Livornoמרת

רהז62772. יצוצינ  םע  רהזה  השמינוקת  ןב  ןבואר  "חתוילגרמ , םילשורישת

רצק62773. שוריפ  םע  רהזה  םרמעינוקת  "החור , קרבנשת ינב 

חבז62774. הדוהיינוקת  ןב  בקעי  "חלייוו , השרו Warsawמרת

.62775( חבזה תעד  םימכח -  תעד   ) חבז הדוהיינוקת  ןב  בקעי  "חלייוו , השרו Warsawמרת

.62776< רהזה רוא   > רהז לאקזחיינוקת  "טיחרזמ , תפצעשת

תבש62777. היצנוינוקת  .ח  " נת .תבש  "ח.םינוקית  היצנו Veniceנת

תבש62778. היצנוינוקת  .ה  " סת .תבש  "ה.םינוקית  היצנו Veniceסת

תבש62779. ויינוקת  ' גר .ד  " פקת .תבש  "ד.םינוקית  וי Reggioפקת ' גר

בקעי62780. תיב  תורימז  תבש -  ,ינוקת  אירול לאוי -  דוד  ןב  בקעי  סיוו ,
"י) ראה  ) המלש ןב  "וקחצי  עשת

תורטש62781. "גינוקת  לקת .תורטש  1773Hamburg undינוקית 
Buetzow

הלפת62782. תולעמינוקת  רפס  "דתיב  קרבכשת ינב 

הבושת62783. עשוהיינוקת  ןב  אבא  ןאמסוז  ץישפיל ,
"ףקחצי סיאולרת .טס   St. Louis

חרפו62784. רותפכ  רפסל  תורעהו  ץריהםינוקת  ילתפנ  ןב  ףסוי  "איולה , םילשוריסרת

ץיממ62785. היבוט כ"ץ  אפורה  תודלותב  םיאולמו  ריאמםינוקת  "זיול , םילשוריכשת

"ל62786. חמרל םישדח  יחםינוקת  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ז( םילשורינשת

לארשיב62787. השדח  בילהפוקת  הדוהי  ןב  ףסוי  קינ , ' "דצופאש ןודנול Londonערת

םישיאו62788. יולהתופוקת  יתבש  "בדלפנייש , ביבא Tel Avivישת לת 

התורפסו62789. םינואגה  באזתפוקת  הדוהי  ןב  החמש  "וףסא , םילשוריטשת

םיגחה62790. בילתפוקת  הירא  קחצי  ןב  שריה  יבצ  "זגרבלג , ,נרת אקארק



םיכרכ62791.  3 התכרבו -  המחה  ןרהאתפוקת  ןב  לכימ  לאיחי  "ב,יקסניצאקוט , ישת ], םלשורי

םיכרכ62792.  2 התכרבו -  המחה  "גתפוקת  ישת .המחה  תכרב  "ג.תוליפת  ריהק Cairoישת

התורפסו62793. םיארובסה  והילאתפוקת  בקעי  "גיתרפא , םילשורילשת

םישדחה62794. תפוקת  הנשה -  לאומשתפוקת  "וןרטש , םילשורינשת

הנשה62795. םשתפוקת  "הםוליעב  "דעשת מח

םיכרכ62796.  3 הנשה -  השמתפוקת  "דיול , םילשוריעשת

"ם62797. במרה דומיל  ךוניחתפוקת  ינינעל  "זזכרמה  משת

"א62798. רגה אחישמד ע"פ  אתבקע  )תפוקת  ויבתכמ  ) והילא לארשי  "דבורטניוו , קרבעשת ינב 

ןרהא62799. ןהכהתוקת  יתבש  ןב  ןרהא  "גיקסנאלרוא , םילשוריערת

הלואגה62800. דודתוקת  ןרהא  ןב  קחצי  םהרבא  ןהאק ,
"דןהכה םילשורינשת

םיכרכ62801.  2 הירכז -  השמתוקת  ןב  ףסוי  הירכז  דלפנזור ,
לאירבג

 - "ד נרת
"ו וגקישנרת  Chicago

קחצי62802. קחציתוקת  ןב  לאוי  "דאמיחפ , "דשח מח

ןויצ62803. רדנסכלאתוקת  "טןוזיוול , ,נרת םלשורי

תוליפת62804. "ו  יחטקת בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ט( קרבלשת ינב 

.62805< ןמלוא תרודהמ ר"ש   > תוליפת "ו  יחטקת בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ה( םילשוריעשת

רפוש62806. םייחתעיקת  טלבדלוג , יבצ -  םהרבא  לייוו ,
"טסורדוט "דעשת מח

אלזרבד62807. אדומעכ  לאיחיףיקת  ןמוא ,

"ד62808. בח יתבל  יתכלה  יתכלהןונקת  "דןונקת  "דשח מח

הדובע62809. תינכתו -  ןילופןונקת  .לארשי  "גתדוגא  השרופרת

סיראפתונקת62810. .הלודג  "בירדהנס  סירפ Parisעקת

םידסח62811. תולימג  "ק  חד .םיזנכשאהתונקת  תליהק  .םאדרטשמא 
אשידק "והרבח  Amsterdamעקת

םדרטשמא

התדועתו62812. "ו  צי שעעד  ידיסחו  ידימלת  הרבחד  שעעדתונקת  ידיסחו  ידימלת  הרבחד  "ותונקת  שעעדפרת

םינואגה62813. םייחתונקת  "כיקסניצוקיט , ביבא Tel Avivשת לת 

לארשיב62814. םיינברה  ןידה  יתבב  ןוידה  לארשילתונקת  תישארה  "כתונברה  םילשורישת

אקארק62815. "ק  קד הרות  דומלת  "ק  חה הנובהתונקת  ךותמ כ"ע  "דסיפדת  בובלסרת

השמ62816. ןימי  הרבחה  השמתונקת  ןימי  "ב.םילשורי  םילשורינרת

רזעיחא62817. םידסח  תלימגל  הרבחה  רזעיחאתונקת  "טתרבח  ביבאפרת לת 

דסח62818. ירעש  הרבחה  דסחתונקת  ירעש  תרבח  "ע.םילשורי  םילשורירת

הבישיה62819. יחתונקת  בקעי  ןב  םייח  השמ  וטאצול ,
"ל) חמר "ג( םילשורינשת

תולהקה62820. לפוקתונקת  בקעי  ןב  לארשי  "צךייר , בוידרב Bardejovרת

יברה62821. קחציתונקת  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "בןוסרואינש , "דעשת בח רפכ 

"י62822. ערגה לש  ותנשמב  תונברה  לאפרתונקת  "הםלעומ , םילשוריעשת

תולועפו62823. תונקת 
הוצמ רמוש   " תרבח .םילשורי 

" םימורע "אשיבלמו  ,נרת םלשורי

תולפתו62824. ןתנתונקת  ןב  יבצ  המלש  "נקיש , רת



.62825( לארשי תסנכ   ) אשידק הרבח  )תונקת  לארשי תסנכ   ) אשידק "טהרבח  םילשוריצרת

םיכרכ62826.  2 גוז -  ינב  ןיב  ןוממ  יסוחיב  "ל  זח רדנסכלאתונקת  ןב  הידידי  "זןהכ , םילשורינשת

םיכרכ62827.  2 סאנכמ -  ימכח  ריאמתונקת  ןב  ירומ  "וראמע , םילשורינשת

סאפ62828. ימכח  ריאמתונקת  ןב  ירומ  "גראמע , זירפעשת

ןראגנוא62829. סע ' ללוכ  ןראגנואתונקת  "עללוכ  טספדוברת

תוניבגה62830. לצא  םירמושהל  בילתונקת  הירא  ןב  לואש  "וםאטשנוול , םדרטשמארת
Amsterdam

"ס62831. שו בקעי  ןיע  הרבחל  "ס ת"אתונקת  שו בקעי  ןיע  "דתרבח  ביבאשח לת 

ןירהעמ62832. תנידמ  המלשתונקת  ןב  לארשי  "בןירפלייה , םילשוריישת

דמעמ62833. ישנא  השודק  הרובחהמ  דמעמתונקת  ישנא  "ה.בובל  בובלפרת  Lvov

גרובשלוקינ62834. יבצתונקת  ילתפנ  םהרבא  "בתור , םילשוריכשת

םיכרכ62835.  2 תונוגע -  לאויתונקת  םהרבא  "וןאסלעבא , הסדוא Odessaמרת

גארפ62836. גארפתונקת ק"ק  "זתליהק  גרפכקת

א62837. היתונורכזו -  האידנק  הליהקתונקת  "ג.הידנאק  םילשורישת

"ה62838. נש אקארק  אקארקתונקת  תונקת 

.62839< תומוחה ירמוש   > תמייק ןרק  תומוחהתונקת  ירמוש  "צללוכ  םילשורירת

אתיירואד62840. ןיכמת  בונידמתונקת  חספ  ןב  ךלמילא  יבצ  אריפש ,
"ו- נרת

םיכרכ62841.  2 תיברה -  בקעיתנקת  "חודנל , קרבעשת ינב 

בשה62842. לארשיתנקת  בקעי  "איסאגול , םילשוריעשת

םיבשה62843. השמתנקת  ןב  בקעי  "סללה , םילשורישת

םיבשה62844. םיבשהתנקת  "בתנקת  ץיבולהימ Michalovceצרת

םיבשה62845. םייחתנקת  ןב  םוחנ  "זרבוקר , םילשוריסשת

םיבשה62846. בילתנקת  הדוהי  ןב  ארזע  "הרלושטלא , קרבעשת ינב 

םיכרכ62847.  2 םיבשה -  הדוהיתנקת  ןב  ןרהא  קחצי  םייח  טרופאפר ,
- ביל "נ םילשורירת

םיכרכ62848.  2 םיבשה -  חספתנקת  ןב  בקעי  לאינד  "וסיברט , עשת

.62849< השדח הרודהמ   > ןיבשה ןהכהתנקת  בקעי  ןב  קודצ  "חץיבוניבר , לאמשת תיב 

םיכרכ62850.  2 ןיבשה -  ןהכהתנקת  בקעי  ןב  קודצ  "דץיבוניבר , ,ישת םילשורי

תונוגע62851. יולהתנקת  המלש  ןב  .א  ןנחלא  "דרלימ , קרבשח ינב 

ארזע62852. בילתנקת  הדוהי  ןב  ארזע  "ארלושטלא , בוקרטויפ Piotrkowצרת

"ם>62853. במרה לע   > ארזע בילתנקת  הדוהי  ןב  ארזע  "הרלושטלא , ןדיק Kedainiaiצרת

.62854< השדח הרודהמ   > ארזע בילתנקת  הדוהי  ןב  ארזע  "חרלושטלא , םילשוריעשת

םיבר62855. םהרבאתנקת  ןב  ריאמ  לאירזע  רטלא  "צרגיא , השרו Warsawרת

םיכרכ62856.  2 המלש -  לארשיתנקת  ןב  ןרהא  המלש  "חסנג , קרבעשת ינב 

השמד62857. השמאתנקת  ןב  הירמש  "חרנילרב , ץינסקלוא Oleksinetsכקת

לודג62858. רפושב  והילאעקת  "דרגת , "דנשת בח רפכ 

רפוש62859. לבייפעקת  עשוהי  היקזחי  םימואת , - לקנרפ
הנוי "טןב  "מסרת דפפ

"ר>62860. ופד  > ןהכ ןהכהופקת  ריאמ  ןב  יתבש  "זכ"ץ , רדואדלת טרופקנרפ 
Frank



.62861< הסיפת חכ   > ןהכ ,ופקת  רבגניא ןהכה -  ריאמ  ןב  יתבש  כ"ץ ,
"דףסוי דווקילעשת

.62862< םימותו םירוא  םע   > ןהכ ןהכהופקת  ריאמ  ןב  יתבש  "דכ"ץ , קרב Bene Berakעשת ינב 

.62863< ופקת השעמ   > ןהכ ,ופקת  ןהכ ןהכה -  ריאמ  ןב  יתבש  כ"ץ ,
"טיבצ קרב Bene Berakעשת ינב 

םיכרכ62864.  2 ןהכ -  ןהכהופקת  ריאמ  ןב  יתבש  "דכ"ץ , םילשורישח

לאירוא62865. לש  םהרבאופקת  ןב  והילא  לאירוא  "דסגיבא , "דנשת מח

.62866< השדח הרודהמ   > ףסוי לש  יתבשופקת  ףסוי  "זיחרפ , םילשוריסשת

םיכרכ62867.  2 ףסוי -  לש  שויעופקת  ןב  ףסוי  - חילאמלא , "ג פקת
"ו ונרוויל Livornoטרת

םיכרכ62868.  2 ףסוי -  לש  יתבשופקת  ףסוי  "זיחרפ , ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ62869.  2 סנ -  לש  דודופקת  ןב  דוד  םייח  ביבח  - ןוהתס , "ד נרת
"ט םילשורינרת

לאפר62870. לש  והילאופקת  ןב  לאפר  "טןיצק , םילשורילשת

התסה62871. וא  תודבוע  לארשי -  תנידמ  המלשביצקת  "דירזינב , םילשוריעשת

יתנר62872. ףסויברקת  ןב  ארזע  "אירצב , םילשורינשת

םיכרכ62873.  4 רוא -  ידומע  "ך  לשיפרת םחורי  ןב  רב  בוד  "גץאקט ,' ביבא Tel Avivכשת לת 

םימורדה62874. לאומשתוברת  בקעי  "דירוצ , השרו Warsawפרת

תודהיהו62875. היאמה  והיתתמתוברת  "עןוסרזלג , שת

הירוטסיהו62876. )תוברת  ךרוע  ) ףסוי "זןד , םילשורימשת

לארשי62877. ץראב  לארשי  םייחתוברת  ןב  םהרבא  "ורגניזלש , םילשורישת

יבצאציברת62878. ףסוי  תיב  "גתבישי  םילשורימשת

דרפס62879. סופדמ  םיעטק  סולקנוא -  סולקנואםוגרת  "זםוגרת  גרפמר

םינושאר62880. טוקלי  קיודמהו -  הגומה  סולקנוא  ןועמשםוגרת  "ורזייו , קרבסשת ינב 

הכיא62881. הנויםוגרת  ןבואר  ןב  לאכימ  סחניפ  "טןיגרוח , םילשוריצרת

סולקנא62882. שריהםוגרת  יבצ  ןב  םהרבא  "דרנילרב , ןילרב Berlinמרת

םיכרכ62883.  2 יטיפואינ -  הרותל  לארשי  ץרא  לארשיםוגרת  ץרא  "יםוגרת  "יתכ תכ

"ז62884. עלה לארשיםוגרת  "דיקציוואקוג , קרבסשת ינב 

הרורב62885. הנשמב  תואבומה  םילמה  לארשיםוגרת  םהרבא  ןב  בקעי  "חסילג , םילשוריישת

לאיזוא62886. ןב  ןתנוי  שודקה  לזבםוגרת  .ז  " סש .תימרא  .ך  " "זנת לזב Baselסש

םירישה62887. רישל  םוגרתה  ביבאםוגרת  לת  .ח  " פרת .ך  " "חנת ,פרת ביבא לת 

לאיזוע62888. ןב  ןתנוי  לזבםוגרת  .ז  " סש .תימרא  .ך  " "זנת לזב Baselסש

הרותה62889. לע  לאיזוע  ןב  ןתנוי  השמםוגרת  "גרגרובזניג , ןילרב Berlinסרת

םיכרכ62890.  2 הרותה -  לע  לאיזוע  ןב  ןתנוי  דודםוגרת  "דרדיר , םילשורימשת

םיכרכ62891.  2 ןתנוי > - רענ   > הרותה לע  ןתנוי  רזעילאםוגרת  והיעשי  םהרבא  - רנגו , "ט דווקילסשת

םיכרכ62892.  Neophyti> - 5 רבדמב <  ימלשורי  ינושלםוגרת  בר  .ך  " נת
 - "ח כשת
"ט דירדמלשת

ארקיו62893. ימור - > "י כ"י  פע  > םלשה ימלשורי  םלשהםוגרת  ימלשורי  "בםוגרת  םילשורילשת

םיבותכ62894. הנויםוגרת  ןבואר  ןב  לאכימ  סחניפ  "הןיגרוח , קרוי New Yorkשת וינ 

.62895< ןקיטו "י  תכ  > תוליגמ שמחל  תוליגמםוגרת  שמחל  "זםוגרת  םילשורילשת



.62896< אבהדד הנוי   > רתסא תליגמ  ןנחלאםוגרת  ילבי , "גג' םילשוריעשת

שידיאל62897. רתסא  תליגמ  דודםוגרת  םהרבא  ןב  הדוהי  םייח  - ןוזבוקעי , "ו םילשורימשת

.62898< אבהדד הנוי   > תלהק תליגמ  ןנחלאםוגרת  ילבי , "דג' םילשורישח

.62899< אבהדד הנוי   > תור תליגמ  ןנחלאםוגרת  ילבי , "בג' םילשוריעשת

.62900< אבהדד הנוי   > םירישה ריש  תליגמ  ןנחלאםוגרת  ילבי , "דג' םילשורישח

ורואיבו62901. בויא  רפס  ןואגםוגרת  ףסוי  ןב  "טהידעס  זירפנרת

סולקנואו62902. סוליקע  ילאםוגרת  קלא  "אןוטסרבליס , רטס Manchesterצרת ' צנמ

תורבדה62903. תרשע  הבוצםוגרת  םרא  .ב  " ערת .תורבידה  "התרשע  ,ערת הבוצ םרא 

םימיה62904. ירבד  לש  .םוגרתםוגרת  .םימיה  "וירבד  ןורוט Torunכרת

ינש62905. "חםוגרת  צרת .ינש  "חםוגרת  ביבא Tel Avivצרת לת 

ינש62906. .ןילרבםוגרת  .ח  " נרת .ינש  "חםוגרת  ןילרבנרת

.62907< אבהדד הנוי   > ינש ןנחלאםוגרת  ילבי , "וג' "דעשת מח

םוגרתהד62908. בקעיאמוגרת  ןב  ןבואר  השמ  גרובצניג ,
"וםלושמ Lodzצרת זדול '

תידוהי62909. תילגנא -  תורפסמ  םירבע  ןימינבםימוגרת  ןב  בקעי  לארשי  "דגאטסניד , Philadelphiaשח

םיכרכ62910.  5 בילאנמוגרת -  הדוהי  ןב  דוד  - במולוג , "ב צרת
"ח ןילרב Berlinצרת

םהרבא62911. אנליוומםגרת  והילא  ןב  "וםהרבא  םילשורינרת

הלודג62912. םילשוריהמורת  ימכחמ  "אםכח  םילשורינשת

ןויצל62913. ןויצהמורת  ןב  לואש , "טאבא  תילעעשת רתיב 

.62914
החגשהבש םירצומ  רושיע  ןינעב  תורשעמו -  תומורת 

והילאהלועמ "דןמרוורב , "דשח מח

העד ב62915. הרוי  ןרוגה -  םהרבאתמורת  ןב  המלש  "בןרוג , םילשוריעשת

.62916< םייחה רוא  תרודהמ   > ןשדה היחתפתמורת  ןב  לארשי  "וןילרסיא , םילשוריעשת

םיכרכ62917.  4 ןשדה -  היחתפתמורת  ןב  לארשי  "טןילרסיא , היצנו Veniceער

םיכרכ62918.  2 ןטיבא > - תרודהמ   > ןשדה היחתפתמורת  ןב  לארשי  "אןילרסיא , םילשורינשת

םיכרכ62919.  6 ןשדה -  דייעסתמורת  ןב  חמצ  "אןהכה , םילשורינשת

.62920 - םירופו הכונח  תוכלה  השדח > הרודהמ   > ןשדה תמורת 
םיכרכ  2

 - היחתפ ןב  לארשי  ןילרסיא ,
ףסוי ןב  ןרהא  "ולאיומא , םילשוריעשת

םיכרכ62921.  2 ירכה -  ןהכהתמורת  ףסוי  ןב  הדוהי  "זרלה , םילשורינשת

שדקה62922. רזעילאתמורת  ןב  ביבח  "אונאדילוט , ונרוויל Livornoכרת

.62923< השדח הרודהמ   > שדוקה רזעילאתמורת  ןב  ביבח  "טונאדילוט , םילשוריסשת

לקשה62924. יולהתמורת  בוד  ןב  םהרבא  "גשדנרג , קרבסשת ינב 

בהז62925. שריהתמורת  יבצ  ןב  באז  םנוב  "חןוזלדנמ , השרו Warsawלרת

הלח62926. רזעילאתמורת  ןב  לאומש  "טירזעילא , םילשורישת

הלח62927. ליבונרעשטתמורת  "הללוכ  דעלאסשת

די62928. ףסויתמורת  ןב  יכדרמ  "הגרבשאילא , הנליו Vilnaלרת

די62929. אנהכתמורת  בד  ףסוי  ןמרביל ,

ךדי62930. ירואתמורת  ןב  דוד  ףסוי  "וןהכ , תיליעעשת רתיב 

בקעי62931. ןהכהתמורת  םהרבא  ןב  ריאמ  בקעי  "אוקאי , הנליו Vilnaערת



בקעי62932. םשתמורת  "דםוליעב  "דשח מח

קחצי62933. לפוקתמורת  בקעי  ןב  יבצ  קחצי  יקסבונורא ,
"אןהכה השרו Warsawסרת

ןהכ62934. באזתמורת  ןימינב  ןב  ןמלק  "גאנהכ , םיבלעשנשת

םיכרכ62935.  2 השמ -  ןרהאתמורת  השמ  ןב  קיזייא  קחצי  "זרדנס , וגקישישת  Chicago

ןויצ62936. ןרהאתמורת  ןב  ןויצ  - ןב "זןאמלרפ , הנבוק Kaunasפרת

ןועמש62937. ץראהותמורת  הרותה  "זןוכמ  םורדנשת רפכ 

םיכרכ62938.  3 ישפנ -  דודןורת  ןב  ןושש  "וידעלג , םילשוריעשת

ךלמ62939. בודתעורת  רשא  ןב  ףסוי  "זץיבונאמסוז , ןדיק Kedainiaiצרת

ךלמ62940. םהרבאתעורת  ןב  לאומש  "אודאיינאל , םילשוריצרת

םוי62941. הנשה , שאר  ורהטת -  ינפל ה ' ךלמ , תעורת 
םירקיםירופיכה "בםיטוקיל  "דסשת מח

ןויצ62942. ןהכהםחרת  םולש  ןב  ןויצנב  "הלאפר  תוביתננשת

ןויצ62943. ןמלסםחרת  ןב  ןויצ  ןב  "גיפצומ , םילשוריעשת

ןויצ62944. ןויצםחרת  ןב  "טןהכה , םילשורינשת

ארדב62945. דח  והילאירת  "חםוק , םילשוריפרת

.62946, שרופמ הצילמו , לשמ  הישותל , םילפכ   > רשע ירת 
< םימכח לאומשירבד  ןב  והילא  קחצי  "טאדנאל , הנליו Vilnaכרת

תורבסומו62947. תוראובמ  תוצמה  "ג  ףסויירת יכדרמ  םהרבא  "גןוסקרמ , דודשאעשת

םיכרכ62948.  8 הדגאבו -  הכלהב  תווצמ  "ג  בילירת הירא  ןב  קחצי  םייח  "בןיקפיל , קרבכשת ינב 

םיכרכ62949.  5 םלשה -  תווצמ  "ג  תווצמירת "ג  ירת םילשורילעפמ 

תוצמ62950. "ג  עטנירת ןתנ  ןב  ןתנוהי  "חץישבייא , היסורפירת גרובסינהוי ,

תוצמ62951. "ג  תווצמירת "ג  ירת "נלעפמ  "דשת בח רפכ 

תוצמ62952. "ג  והימריירת ןב  לכימ  לאיחי  "הןיקשומ , םילשוריצרת

תוצמ62953. "ג  לאיחיירת לאירזע  ןב  לאומש  "דןיבור , ולפוט Vranצרת דנ  בונרו 

םיכרכ62954.  2 תוצמ -  "ג  רבירת בוד  ןב  בקעי  "ויקסלוקסיא , ,פרת קראי וינ 

.62955( עובשה ימיל  קלוחמ   ) תוצמ "ג  תוצמירת "ג  "דירת צרת

תורבדה62956. תרשעב  תוצמ  "ג  ןועמשירת ןב  ןבואר  דוד , "וןב  םילשוריכשת

ןהיקודקדו62957. תוצמ  "ג  רודגיבאירת "חקאבאט , םילשוריסשת

תוצמ62958. עטנגירת  ןתנ  ןב  ןתנוהי  "ה,ץישבייא , כקת ], גארפ

ינושל62959. םולשןנרת  קחצי  ןב  םייח  בקעי  "חרפוס , םילשורינשת

אתמחנל62960. אריעז  ןהכהאערת  לאומש  "דןטרגניו , םילשורישח

םהש62961. רזעילאשישרת  ןב  השמ  "ברטומלרפ , בוקרטויפ Piotrkowסרת

הפשיו62962. םהש  השמשישרת  חץש , '' םילשוריעשת

ב62963. אתועירל -  הדוהייתרת  יבצ  ןב  השנמ  הירמש  רלדא ,
"חןהכה יס Westישת ןוא  ףילקטסו 

שונא62964. השמבשת  ןב  םהרבא  "טדיס , יקינולש Salonikaכרת

הרותה62965. תוישרפ  לע  "י  עשוהיבשת ןב  שייפ  אגרש  "זקאלופ , ץופרת  Vac

ורודת62966. ןיעכ  םשובשת  "הםוליעב  עשת

םרג62967. דודרובשת  ןב  ףסוי  "חהיסאנג , הברישת ג'



ןח62968. ףלוותואושת  ןמלק  ןב  בד  והילא  דוו , ' "חגנרג םילשורינשת

ןח62969. םהרבאתואושת  ןב  ןנחוי  "היקסנדור , םילשוריסשת

םיכרכ62970.  3 ןח -  קחציתואושת  ןב  והילדג  "בץיבוניבר , משת

םיכרכ62971.  2 ןח -  ףסויתואושת  ןב  עשוהי  יקסניוור , - צ' "ה פרת
"ז םילשוריפרת

ןח62972. אפזויתאושת  ףסוי  בקעי  ןב  גילז  ןושמש 
"זיולה ונבוד Dubnoנקת

יניחת62973. - בושת  השמ ןב  הירנ  עשוהי  אריפש ,
ימענ "דאריפש , ןג Ramat Ganסשת תמר 

ןבוארהבושת62974. "פרטכיול , םילשורישת

הלואגה62975. גחב  ןמלזהבושת  "דןמרדור , "דשח בח רפכ 

ןיטאלעזד62976. ןינעב  לפאקהבושת  "דאנהכ , ןודנולשח

בר62977. לע  סמ  תלטה  ןינעב  באזהבושת  ןימינב  "דטקידנב , םילשורישח

לארשי62978. רבקב  לארשי  וניא  תרובק  ןינעב  יכדרמהבושת  ןב  רזעלא  "דףרודזיוה , גיצפילמרת  Leipzig

הבותכה62979. תאירק  ןינעב  קוטסילאיבמהבושת  "טהימחנ  ירת

.62980( די בתכ   ) די לש  םייחר  ןינעב  ליהבושת  ' גרא "בב"ד  ליערת ' גרא

הרורב62981. ףסויהבושת  ןב  םולש  "דןמדירפ , תובוחרעשת

טבש62982.  2 סמ ' ןוילג  "והבושתהבושת  משת

הכלהכ62983. היצילאגהבושת  הירטסוא -  "בללוכ  Drogobychערת ץיבוהורד '

הכלהכ62984. איחיהבושת  ןב  המלש  "דחרוק , קרבנשת ינב 

הכלהכ62985. םחנמהבושת  "טרלדא , םילשוריסשת

המכחה62986. םי  רפסב  תורגאל  םשהבושת  "גםוליעב  םילשוריעשת

המחה62987. תכרב  ןינעב  הכלהל  לארשיהבושת  ןב  הדוהי  "טדאסא , ןודנולסשת

םייחל62988. עשילאהבושת  "דיקצילשיו , םילשורישח

איכד62989. ירמל  ןרהאהבושת  ןב  יכדרמ  "הררבליז , לרת

לוח62990. ידומל  ןינעב  ךולב  "י  אר ןואגה  "ר  ומדאמ קחציהבושת  םהרבא  "חךולב , ףילייקווכשת

הבהאמ62991. לטייפהבושת  ןתנ  ןב  ךורב  עשוהי  "הץטינייר , רוגנואכרת  Uzhgorod

הבהאמ62992. ילאהבושת  לארשי  "חןהכ , ,לשת ןודנול

הבושת62993. תוכלה  הבהאמ -  קחציהבושת  םהרבא  "גלזרב , תיליעעשת ןיעידומ 

הבהאמ62994. לארשיהבושת  , "חןהכ ןודנוללשת

םיכרכ62995.  4 הבהאמ -  דודהבושת  ןב  רזעלא  - סלקלפ , "ט סקת
"א, ,פקת גארפ

הארימ62996. ןבהבושת  דוד  והילא  םימואת , ץיבוניבר 
"ת) רדאה  ) "וןימינב םילשוריסרת

ןיפרשנה62997. רפא  יבצהבושת ע"ד  ןימינב  "טקיצווש , ןודנול Londonמרת

הריציל62998. "ח  לתת תנש ד"א  לש  התעיבק  לע  השמהבושת  "חסיסע , יטניסניסלשת

לא62999. סומינ ] ] לאק ורטש ] ] יאמ בישהש  הבושת 
יפסכ ןבא  סומינולק...ףוסוליפה  ןב  "טסומינולק  ןכנימ Munichלרת

המלש63000. "מהבושת  "חשח םילשורינשת

םיכרכ63001.  2 המלש -  המלשהבושת  דוד  ןב  לשיפ  םייח  "דןייטשפא , בוקרטויפ Piotrkowערת

הינש63002. קחציהבושת  ןב  לאומש  הימחנ  "חץיבוביל , ,נרת קראיונ



הרזגה63003. עור  תא  ןיריבעמ  הקדצו  הליפת  םהרבאהבושת  "בטדימשדלוג , םילשוריעשת

םייח63004. חרוא  יולה -  רדגיבא  - תובושת  יולה לאקזחי  ןב  רדגיבא  לצנבנ ,
ןצינ "ברנוארב , םימודקעשת

םילעופ63005. ינידב  םלישתובושת  "גגיטפהרו , םילשורינשת

לליה63006. תיב  טדנבתובושת  ךורב  ןב  לליה  "דןייטשנטכיל , םילשוריישת

שדחה63007. לליה  תיב  טדנבתובושת  ךורב  ןב  לליה  "הןייטשנטכיל , סשת

תופסותה63008. ילעב  בילתובושת  הדוהי  ןב  קחצי  םהרבא  "דסוגייא , קרוי New Yorkישת וינ 

ברעמו63009. חרזמ  ינואג  ןהכהתובושת  ביל  השמ  ןב  לאוי  "חרלימ , ןילרב Berlinמרת

םינומדק63010. םינואג  "ח)תובושת  רת  ) םינואגה "חתובושת  ןילרב Berlinרת

טרבל63011. ןב  שנוד  יולהתובושת  טארבל  ןב  "ושנוד  ןודנול Londonטרת

"ג63012. סר לע  טרבל  ןב  יולה  שנוד  יולהתובושת  טארבל  ןב  "ושנוד  ואלסרבכרת  Breslau

.63013< הבושת קמעה   > בושטוגורמ ןואגה  לשיפתובושת  םירפא  ןב  ףסוי  "זןיזור , םילשוריכשת

םינואגה63014. "א)תובושת  לרת  ) םינואגה "אתובושת  לרת

.63015< ןייטשרמרמ  > םינואגה "ז)תובושת  פרת  ) םינואגה "חתובושת  הוד Devaפרת

.63016< היפאסומ קיל -   > םינואגה "ד)תובושת  כרת  ) םינואגה "דתובושת  קיל Lyckכרת

םינואגה63017. באזתובושת  הדוהי  ןב  החמש  "זףסא , םילשוריפרת

.63018'< גדירבמק יזנגבש  "י  תכמ  > םינואגה באזתובושת  הדוהי  ןב  החמש  "בףסא , םילשורישת

.63019< םיה ייא   > םינואגה "ב)תובושת  סקת  ) םינואגה "טתובושת  ונרוויל Livornoכרת

םיכרכ63020.  3 םיחרי -  שרג  םינואגה  םינואגהתובושת  "בתובושת  קרבנשת ינב 

תושדחה63021. םינואגה  תושדחהתובושת  םינואגה  "טתובושת  םילשוריעשת

הזינגה63022. ךותמ  םינואגה  באזתובושת  הדוהי  ןב  החמש  "טףסא , םילשוריפרת

ימכחמ63023. םיקספו  תובושת  םע  םינואגה  תובושת 
)אצניבורפ ךרוע  ) רזעלא "הץיברוה , נשת

םיכרכ63024.  2 הבושת -  ירעש  םינואגה  "ב)תובושת  סקת  ) םינואגה "חתובושת  גיצפיל Leipzigירת

םיכרכ63025.  7 "ח -  רגה יולהתובושת  בקעי  ןב  ןרהא  "זשדנרג , בקעיסשת ןורכז 

םיקסופה63026. היראתובושת  ןרהא  ןב  ריאמ  "וכ"ץ , הפיחעשת

דיגנה63027. עשוהי  רה ' דיגנהתובושת  םהרבא  ןב  םילשורית"שעשוהי 

"ע63028. הא "ם -  ארה יבצתובושת  ןב  רדנס  רדנסכלא  תוילגרמ ,
"טשריה השרו Warsawירת

םינושארה63029. וניברתובושת  גרובשנגרמ  - םירפא  וניבר 
יולה "דלאוי  קרבעשת ינב 

חפאק63030. ףסוי  ברה  דודתובושת  ןב  ףסוי  "חחפאק  הינתנעשת

א63031. רגנ -  ברה  הידבועתובושת  ןב  םולש  "דרגנ , קרבעשת ינב 

םיכרכ63032.  2 חפאק -  ברה  ףסויתובושת  חפאק , הידבוע -  ןב  םולש  "גרגנ , קרבעשת ינב 

"ד63033. ירה "ד)תובושת  יר  ) ילאמ ןב  היעשי  "זינארט , םילשורימשת

"א63034. בטירה יליבשאתובושת  םהרבא  ןב  בוט  םוי 
"א) בטיר "ט( םילשוריישת

םיכרכ63035.  2 ונאפמ -  "ע  מרה היכרבתובושת  קחצי  ןב  הירזע  םחנמ  היצנו Veniceש"סונאפ ,

.63036< םימדרנ יציקמ   > "ם במרה "ם)תובושת  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  םילשוריצרת

םיכרכ63037.  4 "ם -  במרה "ם)תובושת  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ח ישת
"ו םילשורימשת



םיכרכ63038.  4 השדח  - הרודהמ  ואלב >  > "ם במרה "ם)תובושת  במר  ) ןומימ ןב  - השמ  "ח ישת
"ד םילשוריעשת

םיכרכ63039.  4 "ק > - הומ  > "א בשרה םהרבאתובושת  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "נ( םילשורישת

"ן63040. במרהל תוסחוימה  "א  בשרה םהרבאתובושת  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ד( השרו Warsawמרת

םירואיבו63041. ןרהאתובושת  "בונאדילוט , םילשוריסשת

םירואיבו63042. קחציתובושת  יול  ןב  לדנמ  םחנמ  "דןוסרואינש , לשת

םיכרכ63043.  7 תוגהנהו -  רשאתובושת  ןב  השמ  "בךובנרטש , םילשורינשת

םיכרכ63044.  7 םידעומ > -  > תוגהנהו רשאתובושת  ןב  השמ  "גךובנרטש , םילשוריעשת

םיחספ63045. תכסמ  לע  "א  בשרה ישודיחו  םהרבאתובושת  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ד( קרבמשת ינב 

ריאמ63046. יבר  לש  ותרות  "ם -  אר ישודיחו  - תובושת  ריאמ ןב  השמ  רדנסלא , סייוו ,
ילתפנ ןב  ריאמ  "דסייוו , םילשוריכשת

לזרבה63047. שאר  ישודיחו  יולהתובושת  לאירזע  "טץיוורה , םילשוריכשת

שיא63048. ןוזחה  ןרממ  םיבתכו  והירמשתובושת  ןב  והיעשי  םהרבא  ץילרק ,
"אףסוי קרבנשת ינב 

םיכרכ63049.  2 ןואג -  ארירש  בר  ישוריפו  )תובושת  רידהמ  ) דוד ןתנ  "בץיבוניבר , םילשוריעשת

םישדחה63050. "ט  ירהמ יקספו  "ט)תובושת  ירהמ  ) השמ ןב  ףסוי  "חינארט , םילשורילשת

ןקזה63051. "י  רל םיקספו  ןקזהתובושת  לאומש  ןב  "אקחצי  נשת

"ד63052. בארל םיקספו  )תובושת  ישילשה "ד  בארה  ) דוד ןב  "דםהרבא  םילשוריכשת

תפרצו63053. זנכשא  ימכח  תאמ  םיקספו  תפרצותובושת  זנכשא  "גימכח  םילשורילשת

רגיא63054. אביקע  ונברל  תושדח  השמתובושת  ןב  אביקע  "חרגיא , םילשורילשת

היצניבורפ63055. ימכח  היצניבורפתובושת  ימכח  "זתובושת  םילשוריכשת

ריתולו63056. תפרצ  ימכח  ןהכהתובושת  ביל  השמ  ןב  לאוי  "ארלימ , מרת

.63057< השדח הרודהמ   > בוט ןח  רכשתובושת  ןב  איחי  "איחידב , "דעשת מח

הדוהי63058. םהרבאתובושת  ריאמ  ןב  ביל  הדוהי  ןידרוג ,
"חאבא הנליו Vilnaסרת

םיכרכ63059.  6 לארשי -  יבצתובושת  לאקזחי  ןב  לארשי  "הביוט , קרבעשת ינב 

םיכרכ63060.  5 "ר -  הרה ינחבמל  לאינדתובושת  "הדניק , םילשוריעשת

הנאע63061. תלהקל  "ץ)תובושת  טירהמ  ) השמ ןב  בוט  םוי  "אןולהצ , םילשוריישת

לאושל63062. ריאמתובושת  ןב  גילז  לואש  ןרהא  בוריאמ ,
ןהכה "טםולש  הנליו Vilnaפרת

תיזנכשאה63063. הטיחשה  דעו  תאמ  תידרחהתובושת  "והדעה  םילשוריצרת

םיכרכ63064.  2 אשרדמ -  יבמ  החמשתובושת  ןב  היכרב  ריאמ  קחצי  ןמרביל ,
"דםנוב קרבשח ינב 

ץנימ63065. "ם  רהמ יולהתובושת  קחצי  ןב  השמ  "בץנימ , ,סקת יקינולאש

םיכרכ63066.  2 וירבחו -  גרובנטורמ  "ם  רהמ ,תובושת  לאונמע גרובנטורמ -  ךורב  ןב  ריאמ 
( ךרוע  ) "בהחמש םילשוריעשת

"ך63067. דרהמ ופרוקמתובושת  ןהכה  םייח  ןב  "גדוד  ,סקת יקינולאש

.63068< הלעי הדוהי   > "א ירהמ לארשיתובושת  ןב  הדוהי  - דאסא , "ג לרת
"מ בובל Lvovרת



המלש63069. ןוכמ  תרודהמ   > הלעי הדוהי  "א  ירהמ תובושת 
םיכרכ  2 לארשיןמוא > - ןב  הדוהי  "חדאסא , םיבלעשעשת

"ם63070. ירהמ םייחתובושת  ןב  ריאמ  בקעי  "דאוודאפ , השרו Warsawירת

"ש63071. ירהמ םלושמתובושת  ןב  בקעי  לארשי  "ץ , בעי
"זןרהא םילשוריסרת

םחנמ63072. ןבתובושת  סחניפ  לדנמ  םחנמ  קינזוורפ ,
"זהימחנ םילשוריסרת

םיכרכ63073.  2 הפי -  "ם  רמ לדנמתובושת  םחנמ  ןב  לאכימ  יכדרמ  "בהפי , גרובמהירת

"ם63074. תס תוכלהב  תולאשה  סרטנוק  לע  םהרבאתובושת  ןב  דועסמ  "גםלושמ , ביבאסשת לת 

םיכרכ63075.  4 םיגהנמו -  םיקספ  גרובנטורמתובושת  ךורב  ןב  - ריאמ  "ז ישת
"ג םילשוריכשת

.63076( ליאסמלא  ) דיגנה עשוהי  דיגנהתובושת ר ' םהרבא  ןב  "טעשוהי  םילשורימשת

ףסוי63077. שאר  לואשתובושת  ןב  ףסוי  "טהפאקשיא , רדואדסת טרופקנרפ 
Frank

ןואג63078. יאנורטנ  בר  ןואגתובושת  "איאנורטנ  םילשוריעשת

ארודהמ ג)63079.  ) ןואג יאנורטנ  בר  ןואגתובושת  "איאנורטנ  םילשוריעשת

ןואג63080. הידעס  בר  ןואגתובושת  ףסוי  ןב  "והידעס  השרו Warsawערת

יכלבה63081. יויח  תולאש  לע  ןואג  הידעס  בר  ןואגתובושת  ףסוי  ןב  "והידעס  השרוערת

ןואג63082. םולש  רש  בר  ןואגתובושת  םולש  "ורש  םילשורילשת

הדוהי63083. רסיא  יבר  הימחנתובושת  ןב  הדוהי  רסיא  לארשי  "טןילאמ , םילשורינשת

םיכרכ63084.  2 רזעילא -  יבר  לאומשתובושת  םהרבא  ןב  רזעילא  "טןודרוג , קרוי New Yorkשת וינ 

םיכרכ63085.  2 השדח > - הרודהמ   > רזעילא יבר  לאומשתובושת  םהרבא  ןב  רזעילא  "עןודרוג , Lakewooשת .נ ג ' דווקיל 

תפצב63086. רודה  ימכחו  האירילמ  ףסוהי  יבר  האירילמתובושת  "חףסוהי  םילשורימשת

ןומיימ63087. יבר  ףסויתובושת  ןב  "חןומימ  םילשוריסשת

"ר>63088. ופד  > רגיא אביקע  יבר  השמתובושת  ןב  אביקע  - רגיא , "ה צקת
"ט השרו Warsawצקת

םיכרכ63089.  3 רגיא -  אביקע  יבר  השמתובושת  ןב  אביקע  "ךרגיא , ןי Szeczinרת 'צ' צש

םיכרכ63090.  2 בקעב > - הזיחא   > רגיא אביקע  יבר  השמתובושת  בקעי  ןיקרוש  אביקע -  "חרגיא , דווקילנשת

די63091. בתכמ  רגיא  אביקע  יבר  השמתובושת  ןב  אביקע  "הרגיא , םילשוריכשת

א63092. הדוהיל -  רוא  םע  רגיא  אביקע  יבר  היראתובושת  הדוהי  ןב  ריאמ  קחצי  "חץבעי , קרבעשת ינב 

שאגימ63093. "ן  בא יולה  ףסוי  וניבר  יולהתובושת  ריאמ  ןב  ףסוי  שאגימ , - "לןבא השרורת  Warsaw

גורמורמ63094. בקעי  וניבר  )תובושת  םת וניבר   ) ריאמ ןב  "דבקעי  םילשורישח

ןנחלא63095. קחצי  וניבר  לארשיתובושת  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"ערסיא םילשורישת

ןמחנ63096. ןב  השמ  וניבר  "ן)תובושת  במר  ) ןמחנ ןב  "ההשמ  םילשורילשת

יכלבה63097. יוחל  ןואג  הידעס  וניבר  ןואגתובושת  ףסוי  ןב  "אהידעס  םילשוריצרת

אקולמ63098. סומינולק  וניבר  ןהכהתובושת  ביל  השמ  ןב  לאוי  "ארלימ , ןילרב Berlinנרת

"ם63099. במרה ןב  םהרבא  ונבר  ןומימתובושת  ןב  השמ  ןב  "חםהרבא  םילשוריצרת

הלוגה63100. רואמ  םשרג  ונבר  "ה)תובושת  מגר  ) הדוהי ןב  "זםושרג  קרוי New Yorkטשת וינ 

סוקרוק63101. ףסוי  ונבר  ףסויתובושת  "זסוקרוק , ביבאטשת לת 

.63102< ןרהא ןורכז   > "ך דר ופרוקמתובושת  ןהכה  םייח  ןב  "חדוד  סשת

םיכרכ63103.  2 "ך -  דר ופרוקמתובושת  ןהכה  םייח  ןב  "דדוד  הרטסוא Ostrogצקת



ןטקה63104. "א  ביר ןרהאתובושת  ןב  ףסוי  "דגניסמ , ואלסרב Breslauכרת

תרודהמ63105.  > יכלבה יויח  תולאש  לע  "ג  סר תובושת 
< ןואגןוזדיוד ףסוי  ןב  לארשי1915הידעס  קרוי -  וינ 

םיכרכ63106.  3 "י -  שר "י)תובושת  שר  ) קחצי ןב  "ההמלש  שמשעשת תיב 

םיכרכ63107.  2 הקובא > - ןוכמ  תרודהמ   > "י שר "י)תובושת  שר  ) קחצי ןב  "טהמלש  "דעשת מח

םיכרכ63108.  3 "ן - > במרל תוסחוימה   > תוליאש םהרבאתובושת  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ט( היצנו Veniceער

תולאש63109. םהרבאתובושת  ןב  המלש  תרדא , ןב 
"א) בשר "ט( ,צר איינולוב

םיכרכ63110.  2 יחרזמ - > והילא  "ת ר ' וש  > תולאש םהרבאתובושת  ןב  והילא  - יחרזמ , ש"כ
"א אטשוק Istanbulכש

"ם63111. במרה תורגאו  תולאש  "ם)תובושת  במר  ) ןומימ ןב  "דהשמ  אטשוק Istanbulער

הדנ63112. ןשדה -  תמורת  ףסויתובושת  ןב  ןרהא  "זלאיומא , םילשוריעשת

"כ63113. דא יכדרמתבושת  לארשי  ןב  בוד  םהרבא  "גןהכ , םילשורימרת

הירא63114. םחנמתבושת  ןב  ביל  הירא  םהרבא  ץישפיל ,
"זןכנמ הנליו Vilnaנרת

ןימינב63115. השמתבושת  ןב  ןימינב  דוד , "גןב  קרבסשת ינב 

"י63116. רבג בקעיתבושת  ןב  לאירבג  "וןהכ , פקת
רדואד טרופקנרפ 

Frank

.63117< בקעיב תודע  םקיו   > םינואגה יולהתבושת  קחצי  ןב  בקעי  "הקאלופ , ראוגנוא Uzhgorodכרת

םינואגה63118. יושילהמתבושת  קחצי  ןב  "זןנחוי  םדרטשמאסת
Amsterdam

תלטלוטמה63119. רזעילאתבושת  "פלוה , קרבשת ינב 

"ל63120. צז לואש  "ר  רהומ ןואגה  ברה  שריהתבושת  יבצ  ןב  לואש  "טןיוול , ןילרב Berlinמקת

.63121< שלושמה תוצע  יטוקיל   > הנשה ץריהתבושת  ילתפנ  ןב  ןתנ  "דץראהנרטש , םילשורישח

הנשה63122. בילתבושת  הדוהי  ןב  ןנחלא  םייח  "זבוקידצ , םילשוריסשת

הנשה63123. ןושמשתבושת  ןב  קחצי  "זגרובזניג , "דנשת בח רפכ 

תולעמה63124. סרטנוק  הנשה -  בקעיתבושת  לאלצב  ןב  הירש  "גיקצילבד , קרבעשת ינב 

א63125. ןח -  הדוהיתבושת  רזעילא  ןב  דוד  םהרבא  "גןח , קציבוזמ Ostצרת בורטסוא 

לארשי63126. ףלוותבושת  באז  ןב  לארשי  "נןיקפיל , דודשאשת

"ד63127. ירהמ שונאמתבושת  םחנמ  ןב  קחצי  "עגיצנאד , השרו Warsawרת

ןמא63128. ןוקת  שפנ  שפנתבושת  "זתבושת  ןילבול Lublinלת

ןויצ63129. והילאתבושת  ןב  עשוהי  לואש , "דאבא  קרבעשת ינב 

לאומש63130. ןרק  רבתבושת  רכששי  ןב  לאומש  "אדניירפ , גרפרת  Prague

.63131 - "כ נב םינהכה  םוקמ  ןינעב  "י  תכמ ןאקח  תבושת ר"ש 
הדוהיסיפדת ןב  לאומש  בקעי  "ולגיפש , ןגסשת תמר 

"ל63132. צז רוטקפס  ןנחלא  קחצי  ונבר  לארשיתבושת  ןב  ןנחלא  קחצי  רוטקפס ,
"טרסיא נשת

םיכרכ63133.  2 "א -  ביר רזעילאתבושת  ןב  לאוי  "דראגנוא , טספדוב Budapestפרת

םיכרכ63134.  2 השדח > - הרודהמ   > "א ביר רזעילאתבושת  ןב  לאוי  "דראגנוא , עשת

הלאש63135. לאפרתבושת  "גןרטש , לאומשעשת תעבג 

לאומש63136. רודמאמתבושת  ףסוי  ןב  "טלאומש  הנליו Vilnaירת



המרה63137. דודותבושת  "דםולב , "דעשת מח

המרה63138. דודםתבושת  "הםולב , "דעשת מח

תבש63139. ץעוי -  ברב  קחציהעושת  "טןפג , קרבעשת ינב 

הלודג63140. העושת 
 - יבצ םייח  ןב  השמ  םיובלטייט ,

השמ ןב  ןרהא  "עםיובלטייט , שת

םייח63141. ןהכהתועושת  היעשי  םייח  "דגרבסרבלאה , ןילבול Lublinנרת

ןח63142. םהרבאתעושת  ןב  השמ  "אלזיימ , טרופנרידפקת
Dyhernfurth

םיכרכ63143.  2 לארשי -  ףסויתעושת  ןב  השנמ  לארשי , - "דןב עקת

יכדרמ63144. םייחתעושת  ןב  קחצי  יכדרמ  רמיצנייוו ,
"אהדוהי םילשוריכרת

םימלוע63145. דודתעושת  השמ  "טילאוו , םילשורינשת

םימלוע63146. לאיחיתעושת  לאירזע  ןב  לאומש  "אןיבור , ץיבולהימ Michalovceצרת

םימלוע63147. םשתעושת  "דםוליעב  םילשורישח

םירופ63148. חצנל -  תייה  "דץבוקםתעושת  עשת

חצנל63149. ןהכהםתעושת  קחצי  ןב  ףסוי  לארשי  "פטרופפר , קרבשת ינב 

םיאצאצה63150. רפס  לגס )  ) "ז סשת ידיסחהרושת -  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "זבח קרבסשת ינב 

הוצת63151. התאו  רמאמ  כ"ץ )  ) "ד עשת קחציהרושת -  ףסוי  "דכ"ץ , תובוחר Rehovotעשת

רצואה63152. הוקמ ע"ג  רנרל )  ) "ה עשת זעובהרושת -  "דרנרל , יכאלמעשת תירק 

לדנעמ63153. םחנמ  ברה  תודלות  לולמ )  ) "ט עשת תודיסחהרושת -  תוחמשמ  החמש  יסרטנוק 
"ד "טבח ןילקורבעשת

םיכרכ63154.  954 תודיסחהרושת -  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "דבח בח רפכ 

תוחיש63155. יטוקיל  לנאפהמ -  תודיסחהרושת  תוחמשמ  הרושת  יסרטנוק 
"ד "חבח ןואטסירומעשת

הנמא63156. שארמ  קחציירושת  ןב  המלש  "גינארפעז , םילשוריסשת

הנמא63157. שארמ  הדוהיירושת  "זגרבנזור , םילשוריסשת

ןח63158. ןהכהתרושת  םוחנ  ןב  בד  רסיא  "דקוק , "דשח מח

קחצי63159. לשיפתרושת  םחורי  ןב  קחצי  "חאריפש , ץיבונר Chernovtsyצרת צ'

.63160< אניינת ארודהמ   > יבצתרושת ש"י חספ  ןב  הדוהי  המלש  "נקאבאט , קרבשת ינב 

אניינת63161. ארודהמ  יבצתרושת ש"י -  חספ  ןב  הדוהי  המלש  - קאבאט , "ה סרת
"ע טגיס Sighetרת

יש63162. יבצתרושת  חספ  ןב  הדוהי  המלש  - קאבאט , "ה סרת
"ע טגיס Sighetרת

ושארל63163. לאפרתישת  ןב  סחנפ  "טיחיבז , םילשוריסשת

םיבינ63164. "ג  ריאמכשת יקסנר , ' "דצש ביבאשח לת 

ןבוארםולשת63165. ןב  המלש  "בץיבוקראמ , צרת ,ד ' .נ - ארטאיפ

םהרדובא63166. ףסויםולשת  ןב  דוד  "סםהרדובא , ןילרב Berlinרת

תוכרב63167. תכסמ  לע  "י  שר שוריפ  "י)םולשת  שר  ) קחצי ןב  "סהמלש  שת

םירדנ63168. ףסויימולשת  ןב  דוד  "חןהכ , םילשוריעשת

המורת63169. ירואימולשת  ןב  לאומש  "דראיוב , "דשח מח



הכלה63170. ירוריב  השודק -  ףסויישימשת  דהפי , '' מח

םיכרכ63171.  2 תוטיש -  בודעשת  רכששי  ןב  שריה  יבצ  סינאזור ,
"סרב בובל Lvovקת

החדנש63172. באב  יכדרמהעשת  ףסוי  "וקאפ , םילשוריעשת

םיכרכ63173.  2 םירש -  קחציםיעשת  "זיספלא , םילשורינשת

חישמ63174. תאיב  םימימתירשת  יכמות  "אתבישי  קרויפשת וינ  ןילקורב 

שטיוואבוילב63175. םימימתהירשת  ידימלת  "עדעו  שת

תולודג63176. תואלפנ  לש  "מירשת  "דשח "דשח מח

זוע63177. רנבאותת  "אןודעס , תוביתנפשת

בקעיל63178. תמא  יבצןתת  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"הרודגיבא םילשוריעשת

בקעיל63179. תמא  ריאמןתת  ןב  בקעי  "אטענב , שמשפשת תיב 

.63180( םירפס ףסוא  ללוכ   ) בקעיל תמא  יבצןתת  ןרהא  ןב  היקזחי  בקעי  שיפ ,
"דרודגיבא םילשוריסשת


