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1813 .פ  -  1742 .ל   שויאר לייב יצחק

1821 .פ  -  1755 .ל   ]הרץ[ שויאר גאלהנישואין

1843 .פ  -  1775 .ל   שויאר וולף גרשון

1848 .פ  -  1781 .ל   ]מרשל[ שויאר אנט'זנישואין

1882 באוגוסט 21 .פ  -  1810 בספטמבר 9 .ל   שויאר )מרטין(משה

1873 .פ  -  1815 .ל   ]לימלה[ שויאר רחל רגינהנישואין

1923 בדצמבר 31 .פ  -  1841 במרץ 21 .ל   שויאר )לייבמן(לואי

1924 .פ  -  1851 .ל   ]שטיין[ שויאר ברטהנישואין

1878 .פ  -  1873 .ל   שויאר רחל רגינה

1947 .פ  -  1874 בנובמבר 26 .ל   שויאר היינריך

1918 בספטמבר 5 .פ  -  1882 בנובמבר 18 .ל   ]שטיין[ שויאר טקלה 1906 באוקטובר 24נישואין

1978 .פ  -  1907 באוקטובר 17 .ל   שויאר )מרטין(משה

שויאר חנהנישואין

1971 ביוני 12 .פ  -  1909 בינואר 4 .ל   ]שויאר[ וגשל פאני

1969 באוגוסט 8 .פ  -  1907 במרץ 1 .ל   וגשל )מיכאל יחיאל(יוליוסנישואין

2008 בנובמבר 9 .פ  -  1938 בדצמבר 1 .ל   ]וגשל[ אטינגר חייה

1939 במרץ 4 .ל   אטינגר יוסףנישואין

1964 .ל   אטינגר ערן

1965 בספטמבר 28 .ל   ]גונורוב[ אטינגר מיכלנישואין

1992 בדצמבר 3 .ל   אטינגר תמר

1997 באפריל 13 .ל   אטינגר איתי

2007 באפריל 6 .ל   אטינגר מיכאל יונתן

1966 במרץ 13 .ל   אטינגר חגי

1967 באפריל 24 .ל   ]לנדנר[ אטינגר רוניתנישואין

2011 .פ  -  1995 בנובמבר 12 .ל   אטינגר אורי

1996 בדצמבר 20 .ל   אטינגר מיכאל עומר

2003 באוקטובר 23 .ל   אטינגר אלון

2005 באוקטובר 29 .ל   אטינגר יונתן

1988 .פ  -  1976 .ל   אטינגר מיכאל

1977 .ל   ]אטינגר[ יעקובוביץ יעל

1977 במאי 13 .ל   יעקובוביץ גדינישואין

2002 באוקטובר 24 .ל   יעקובוביץ שמואל מאור

2004 במרץ 5 .ל   יעקובוביץ זיו נעם

2006 בינואר 29 .ל   יעקובוביץ מיכאל יאיר

2001 .פ  -  1943 במרץ 3 .ל   ]וגשל[ אלחנתי תרצה

1951 בפברואר 25 .ל   אלחנתי משהנישואין

1978 באפריל 22 .ל   אלחנתי יובל

1986 באוקטובר 25 .ל   אלחנתי דן

1949 במרץ 29 .ל   וגשל ראובן

1953 במרץ 1 .ל   ]פרקש[ וגשל מריםנישואין

1974 בדצמבר 28 .ל   וגשל מיכאל

1976 בפברואר 16 .ל   ]הדר[ וגשל אביטלנישואין

2001 בנובמבר 28 .ל   וגשל שחר

2004 במאי 7 .ל   וגשל עומר

2009 בפברואר 6 .ל   וגשל נעם

1976 באוקטובר 31 .ל   ]וגשל[ פלץ יפית

1974 בנובמבר 10 .ל   פלץ שינישואין

2004 ביוני 2 .ל   פלץ תהילה

2005 בספטמבר 11 .ל   פלץ ניתאי

2007 בדצמבר 3 .ל   פלץ בניה

1982 ביולי 19 .ל   ]וגשל[ אטינגר סיוון
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אטינגר יאירנישואין

2010 באפריל 1 .ל   אטינגר טליה

1986 במרץ 27 .ל   וגשל טל

1971 בנובמבר 21 .פ  -  1911 בדצמבר 6 .ל   שויאר וולטר יהושוע

1986 בספטמבר 11 .פ  -  1912 ביולי 25 .ל   ]רבינוביץ[ שויאר שושנה 1942 בינואר 6נישואין

1944 בפברואר 12 .ל   שויאר אליעזר

1944 באוקטובר 25 .ל   ]שמאי[ שויאר יפה 1979 באוגוסט 12נישואין

1972 בספטמבר 23 .ל   שויאר יהושע דורי

1970 באוקטובר 13 .ל   ]קימלפלד[ שויאר יהודית הדר 1999 בספטמבר 16נישואין

2002 באוקטובר 13 .ל   שויאר עידן

2004 במרץ 11 .ל   שויאר יהודית מעין

2009 באפריל 11 .ל   שויאר ירדן

1980 בספטמבר 23 .ל   ]שויאר[ רייכמן שני

1977 ביולי 4 .ל   רייכמן אביב 2006 בפברואר 26נישואין

2007 ביוני 26 .ל   רייכמן דני

2009 באפריל 14 .ל   רייכמן עופרי

1948 במאי 18 .ל   ]שויאר[ מבורת חנה

1946 באוקטובר 8 .ל   מבורת יחיאל 1969 באוגוסט 5נישואין

1971 בינואר 16 .ל   מבורת גיא

1975 בדצמבר 8 .ל   ]גולדשטיין[ מבורת מרגלית 1997 באוגוסט 13נישואין

2000 בספטמבר 11 .ל   מבורת קשת

2003 בנובמבר 2 .ל   מבורת איתי

2003 בנובמבר 2 .ל   מבורת איילת

1974 במאי 2 .ל   קפלן-מבורת קרן

1974 במאי 8 .ל   קפלן אבישי 1998 באוגוסט 30נישואין

2002 בנובמבר 1 .ל   קפלן עומר

2004 בספטמבר 14 .ל   קפלן עידן

2010 בינואר 6 .ל   קפלן נועם

1981 ביוני 5 .ל   מבורת לימור

1998 בנובמבר 25 .פ  -  1915 במאי 17 .ל   ]שויאר[ הרבורגר תרצה טרודה

1984 במרץ 1 .פ  -  1915 בפברואר 10 .ל   הרבורגר מקס 1942 במרץ 19נישואין

1942 בנובמבר 19 .ל   ]הרבורגר[ מאור מרים

1942 .ל   מאור דוד 1970 ביוני 17נישואין

1972 .ל   ]מאור[ גוטליב מיכל

גוטליב אופירנישואין

2000 בפברואר 6 .ל   גוטליב מתניה

2001 באפריל 25 .ל   גוטליב הלל

2003 באוקטובר 3 .ל   גוטליב זאב בנימין

2004 באפריל 28 .ל   גוטליב צופיה

2005 בנובמבר 7 .ל   גוטליב שרה

2008 בפברואר 5 .ל   גוטליב ישראל

2009 בנובמבר 17 .ל   גוטליב יהודית

2011 באוגוסט 14 .ל   גוטליב הודיה

1973 .ל   ]מאור[ וידר יעל

וידר מוטינישואין

1997 באפריל 21 .ל   וידר שירה

1997 באפריל 21 .ל   וידר רעיה

1999 במרץ 16 .ל   וידר חיים

2000 ביוני 30 .ל   וידר רפאל יונתן

2003 בספטמבר 12 .ל   וידר איתן אלישיב

2005 ביולי 5 .ל   וידר חנה אילה
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2006 באוקטובר 20 .ל   וידר ישי

2008 ביולי 24 .ל   וידר יאיר

2011 בנובמבר 21 .ל   וידר תרצה טליה

2011 בנובמבר 21 .ל   וידר אריה יהודה

1975 .ל   ]מאור[ קנדל דפנה

קנדל נחשוןנישואין

1998 באוגוסט 18 .ל   קנדל עמיחי

2000 באפריל 15 .ל   קנדל אליה

2001 בספטמבר 5 .ל   קנדל עקיבא

2003 באפריל 16 .ל   קנדל ישראל אלי

2005 במרץ 19 .ל   קנדל מורדכי משה

2006 בנובמבר 3 .ל   קנדל אברהם

2009 במרץ 29 .ל   קנדל אהרון

2010 באוקטובר 16 .ל   קנדל אוריאל

1978 .ל   ]מאור[ כהן יפעת

כהן יחזקאלנישואין

2002 בפברואר 22 .ל   כהן אלישע

2003 באוגוסט 16 .ל   כהן ציון בת

2005 באפריל 1 .ל   כהן גפן

2007 באוקטובר 22 .ל   כהן רבקה

2009 במרץ 22 .ל   כהן יהודית

1949 בינואר 20 .ל   ]הרבורגר[ זרזיף נורית

1948 במאי 9 .ל   זרזיף יונתן נחום 1970 באוגוסט 20נישואין

1971 באוקטובר 5 .ל   זרזיף יואב עזרא

1976 ביוני 22 .ל   ]זרזיף[ כץ מיקה

1975 באוגוסט 24 .ל   כץ עידן 2004 בספטמבר 13נישואין

2005 באוקטובר 21 .ל   כץ איתמר

2008 ביוני 7 .ל   כץ עומר

1980 באוקטובר 9 .ל   זרזיף-לב נועה

1977 בפברואר 1 .ל   לב זוהר 2008 במאי 5נישואין

2010 במרץ 1 .ל   לב עלמה

]וורמסור[ שויאר שרהנישואין

1931 .פ  -  1876 .ל   שויאר אלברט

]ניו[ שויאר אמהנישואין

2010 .פ  -  1912 ביולי 21 .ל   ]שויאר[ רוזנשטוק רות

1996 בדצמבר 12 .פ  -  1905 באפריל 24 .ל   רוזנשטוק זיגפרידנישואין

1943 באוקטובר 19 .ל   ]רוזנשטוק[ פלג חנה

פלג דוד )פומי(נישואין

1968 בספטמבר 18 .ל   פלג עמיר

1972 באוגוסט 11 .ל   ]גל[ פלג עדינישואין

2007 במרץ 2 .ל   פלג יסמין

1974 בפברואר 13 .ל   ]פלג[ פרידשטיין ענת

1974 ביוני 27 .ל   פרידשטיין בנינישואין

2004 בספטמבר 13 .ל   פרידשטיין יונתן

2007 במאי 24 .ל   פרידשטיין נטע

1976 בפברואר 27 .ל   פלג עודד

1946 בדצמבר 2 .ל   ]רוזנשטוק[ ארזי נורית

1944 בדצמבר 17 .ל   ארזי שמעוןנישואין

1971 בדצמבר 2 .ל   ארזי הראל

1972 ביוני 4 .ל   ]ינקו[ ארזי רויתנישואין

2003 בדצמבר 30 .ל   ארזי יואב
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2005 בנובמבר 14 .ל   ארזי עומר

1973 במאי 5 .ל   ]ארזי[ כאהן חגית

1972 בנובמבר 29 .ל   כאהן יובלנישואין

1999 בספטמבר 9 .ל   כאהן חנן

2000 באוקטובר 6 .ל   כאהן גילי

2005 בינואר 2 .ל   כאהן הילל

כאהן באר

1978 במאי 26 .ל   ]ארזי[ זלבסקי אפרת

1976 ביוני 4 .ל   זלבסקי נתנאלנישואין

זלבסקי אמיתי

זלבסקי יערה

2003 בינואר 12 .פ  -  1915 במאי 25 .ל   שויאר יוסף פאול

1933 באפריל 10 .ל   ]קרלסון[ שויאר אליזבת אליסנישואין

1957 ביוני 2 .ל   ]שויאר[ קרלסון אמה אליזבת

1960 ביולי 6 .ל   קרלסון אריק טימותינישואין

1959 באוגוסט 9 .ל   ]שויאר[ הקר אן דבורה

הקר הווארדנישואין

1999 באוקטובר 5 .ל   הקר יהושוע

1967 באפריל 20 .ל   שויאר אלברט דויד

1969 באוגוסט 11 .ל   שויאר יונתן

1982 בנובמבר 1 .פ  -  1919 באוגוסט 19 .ל   שויאר )קורט( ראובן

1934 ביולי 30 .ל   ]ברוידה[ שויאר נירהנישואין

1957 במרץ 17 .ל   ]שויאר[ ברנס טל

1956 בנובמבר 1 .ל   ברנס משהנישואין

1989 במרץ 19 .ל   ברנס הלל

1998 ביולי 26 .ל   ברנס שיריה

1965 באוגוסט 20 .ל   ]שויאר[ דן שחר

1964 ביולי 1 .ל   דן דודנישואין

1992 בנובמבר 1 .ל   דן נטע

1995 בפברואר 26 .ל   דן עידו

2000 באוגוסט 20 .ל   דן עומרי

1966 בספטמבר 28 .ל   שויאר זיו

1967 באוגוסט 15 .ל   ]איילת[ שויאר ריבהנישואין

1996 בספטמבר 9 .ל   שויאר יעל

1999 בפברואר 9 .ל   שויאר יונתן

2005 בדצמבר 13 .ל   שויאר רוני

1958 בפברואר 6 .פ  -  1877 באוקטובר 21 .ל   שויאר מקס

1971 .פ  -  1888 בינואר 26 .ל   ]שלוס[ שויאר פאנינישואין

1966 .פ  -  1909 .ל   שויאר פריץ

1913 ביולי 1 .ל   שויאר הנס

שויאר אילסהנישואין

שויאר אנריק

שויאר אלזהנישואין

שויאר .

שויאר .

שויאר קלאודיה

1965 .פ  -  1917 ביולי 23 .ל   ]שויאר[ לוינסון גרטל

2001 .פ  -  1915 בפברואר 13 .ל   לוינסון ארנסטנישואין

1943 במאי 26 .ל   ]לוינסון[ כהן שלומית

1939 באוגוסט 5 .ל   כהן אהרוןנישואין

1968 באוקטובר 24 .ל   כהן אבי
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1973 בפברואר 8 .ל   ]זריצקי[ כהן ולי'גנישואין

2007 בינואר 18 .ל   כהן ליאור

1974 בדצמבר 15 .ל   כהן מיה

1949 ביולי 10 .ל   לביא יגאל

1953 בספטמבר 29 .ל   ]רמתי[ לביא נאוהנישואין

1973 באפריל 11 .ל   ]לביא[ פליקר רעיה

1973 במרץ 12 .ל   פליקר גילנישואין

2001 באוקטובר 3 .ל   פליקר נועם

2005 ביולי 19 .ל   פליקר אורין

1979 במאי 18 .ל   לביא אבישג

1981 במרץ 3 .ל   לביא שובל

1965 במרץ 4 .פ  -  1879 באפריל 29 .ל   ]שויאר[ הרבורגר יוליה

1963 באוקטובר 15 .פ  -  1872 בנובמבר 12 .ל   הרבורגר שלמה סלינישואין

1926 ביולי 21 .פ  -  1902 ביוני 8 .ל   הרבורגר ארנסט

2001 .פ  -  1905 באוגוסט 9 .ל   ]הרבורגר[ בראונשוויג גרטל

1966 .פ  -  1899 .ל   בראונשוויג אק'ז 1927 בספטמבר 19נישואין

1929 במאי 10 .ל   בראונשוויג ארנסט

1931 באוגוסט 2 .ל   ]וויס[ בראונשוויג נלינישואין

1954 בפברואר 1 .ל   בראונשוויג רפאל סטיבן

1976 באוקטובר 26 .ל   ]פינסקר[ בראונשוויג ברברהנישואין

1980 בינואר 27 .ל   ]בראונשוויג[ בלבנוף רחל

1982 במרץ 4 .ל   בלבנוף דניאלנישואין

2005 במאי 22 .ל   בלבנוף יעקב יהושוע

2009 באוגוסט 9 .ל   בלבנוף אמילי

1983 בפברואר 6 .ל   בראונשוויג אביגיל

בראונשוויג טאבטה

1957 באפריל 15 .ל   בראונשוויג אשר מרק

1955 ביולי 22 .ל   ]לוי[ בראונשוויג פלורהנישואין

1980 במאי 5 .ל   בראונשוויג שולמית

1991 בנובמבר 16 .ל   בראונשוויג כרמל

1996 באוקטובר 22 .ל   בראונשוויג שבע בת

1933 ביוני 10 .ל   ]בראונשוויג[ מייזלס רחל רות

1925 באוגוסט 30 .ל   מייזלס מנחם אלכסנדרנישואין

1955 בנובמבר 30 .ל   ]מייזלס[ סטשבסקי נחמה מיכל

1952 במרץ 1 .ל   סטשבסקי אברהם פולנישואין

1978 באוקטובר 14 .ל   סטשבסקי דניאל פנינה

)ידוע לא(נישואין

2009 במרץ 27 .ל   סטשבסקי מעין אליה

1982 ביולי 25 .ל   ]סטשבסקי[ גריזים קלייר אירית

1980 במרץ 9 .ל   גריזים שינישואין

2009 באוגוסט 9 .ל   גריזים דוד יונתן

1989 ביולי 4 .ל   סטשבסקי משה יאיר

1991 באפריל 28 .ל   ]דינר[ סטשבסקי ספירנישואין

1977 במרץ15 .ל   ]סטשבסקי[ יונגר אירן יעל

1977 במאי 28 .ל   יונגר אוהדנישואין

1998 באוקטובר 5 .ל   יונגר אוריה

2000 בפברואר 5 .ל   יונגר טל

2002 בינואר 19 .ל   יונגר נעם

2004 בדצמבר 9 .ל   יונגר בנימין

2007 באוקטובר 20 .ל   יונגר צורי איתן

1959 באוקטובר 19 .ל   מייזלס רנה איתן
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1961 בספטמבר 9 .ל   ]שוורץ[ מייזלס אסתר איילהנישואין

1985 בפברואר 3 .ל   ]מייזלס[ כהן עדי

1984 ביולי 27 .ל   כהן משהנישואין

2007 בנובמבר 29 .ל   כהן רבקה מאור

2009 באוקטובר 21 .ל   כהן הודייה שיר

1988 ביוני 25 .ל   מייזלס משה אביעד

1990 ביולי 5 .ל   מייזלס אוריה

1994 בספטמבר 21 .ל   מייזלס ניתאי

1947 בדצמבר 28 .פ  -  1913 בפברואר 9 .ל   הרבורגר )פריץ(פרידריך מרטין

1984 במרץ 1 .פ  -  1915 בפברואר 10 .ל   הרבורגר מקס

1998 בנובמבר 25 .פ  -  1915 במאי 17 .ל   ]שויאר[ הרבורגר תרצה טרודה 1942 במרץ 19נישואין

1942 בנובמבר 19 .ל   ]הרבורגר[ מאור מרים

1942 .ל   מאור דוד 1970 ביוני 17נישואין

1972 .ל   ]מאור[ גוטליב מיכל

גוטליב אופירנישואין

2000 בפברואר 6 .ל   גוטליב מתניה

2001 באפריל 25 .ל   גוטליב הלל

2003 באוקטובר 3 .ל   גוטליב זאב בנימין

2004 באפריל 28 .ל   גוטליב צופיה

2005 בנובמבר 7 .ל   גוטליב שרה

2008 בפברואר 5 .ל   גוטליב ישראל

2009 בנובמבר 17 .ל   גוטליב יהודית

2011 באוגוסט 14 .ל   גוטליב הודיה

1973 .ל   ]מאור[ וידר יעל

וידר מוטינישואין

1997 באפריל 21 .ל   וידר שירה

1997 באפריל 21 .ל   וידר רעיה

1999 במרץ 16 .ל   וידר חיים

2000 ביוני 30 .ל   וידר רפאל יונתן

2003 בספטמבר 12 .ל   וידר איתן אלישיב

2005 ביולי 5 .ל   וידר חנה אילה

2006 באוקטובר 20 .ל   וידר ישי

2008 ביולי 24 .ל   וידר יאיר

2011 בנובמבר 21 .ל   וידר תרצה טליה

2011 בנובמבר 21 .ל   וידר אריה יהודה

1975 .ל   ]מאור[ קנדל דפנה

קנדל נחשוןנישואין

1998 באוגוסט 18 .ל   קנדל עמיחי

2000 באפריל 15 .ל   קנדל אליה

2001 בספטמבר 5 .ל   קנדל עקיבא

2003 באפריל 16 .ל   קנדל ישראל אלי

2005 במרץ 19 .ל   קנדל מורדכי משה

2006 בנובמבר 3 .ל   קנדל אברהם

2009 במרץ 29 .ל   קנדל אהרון

2010 באוקטובר 16 .ל   קנדל אוריאל

1978 .ל   ]מאור[ כהן יפעת

כהן יחזקאלנישואין

2002 בפברואר 22 .ל   כהן אלישע

2003 באוגוסט 16 .ל   כהן ציון בת

2005 באפריל 1 .ל   כהן גפן

2007 באוקטובר 22 .ל   כהן רבקה
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2009 במרץ 22 .ל   כהן יהודית

1949 בינואר 20 .ל   ]הרבורגר[ זרזיף נורית

1948 במאי 9 .ל   זרזיף יונתן נחום 1970 באוגוסט 20נישואין

1971 באוקטובר 5 .ל   זרזיף יואב עזרא

1976 ביוני 22 .ל   ]זרזיף[ כץ מיקה

1975 באוגוסט 24 .ל   כץ עידן 2004 בספטמבר 13נישואין

2005 באוקטובר 21 .ל   כץ איתמר

2008 ביוני 7 .ל   כץ עומר

1980 באוקטובר 9 .ל   זרזיף-לב נועה

1977 בפברואר 1 .ל   לב זוהר 2008 במאי 5נישואין

2010 במרץ 1 .ל   לב עלמה

1927 באוגוסט 16 .פ  -  1915 בפברואר 10 .ל   הרבורגר רות

1881 .ל   שויאר ברטהולד

1969 .פ  -  1883 .ל   ]שויאר[ מאיר לינה

1944 .פ  -  1876 .ל   מאיר קרלנישואין

1976 בנובמבר 8 .פ  -  1906 בפברואר 2 .ל   מאיר קורט

2011 .פ  -  1911 ביוני 18 .ל   ]קייזר[ מאיר אדיתנישואין

1944 במרץ 30 .ל   מאיר יורם

1949 במאי 20 .ל   מאיר הילדהנישואין

1976 באוגוסט 9 .ל   ]מאיר[ פרידמן גילה

פרידמן מתינישואין

2008 .ל   פרידמן יותם

1980 בינואר 13 .ל   מאיר דני

1949 ביולי 15 .ל   מאיר מיכל

1983 בדצמבר 23 .פ  -  1908 בספטמבר 7 .ל   מאייר פריץ

1923 ביוני 25 .ל   ]שפייר[ מאיר חוהנישואין

1951 במאי 14 .ל   ]מאייר[ רזי רחל

1949 באוקטובר 7 .ל   רזי אריקנישואין

1979 ביוני 2 .ל   ]רזי[ הוכשנפלד גליה

1978 בספטמבר 7 .ל   הוכשנפלד איתינישואין

2007 באוגוסט 9 .ל   הוכשנפלד יובל

1982 באוקטובר 7 .ל   רזי איל

1985 במרץ 3 .ל   רזי עופר

1959 בפברואר 20 .ל   מאייר כראל

מאייר ורדנישואין

1986 בדצמבר 26 .ל   מאייר יואב

1993 באוגוסט 5 .ל   מאייר איילת

1923 בפברואר 2 .ל   ]זליג[ מאייר חווה

1998 בינואר 20 .פ  -  1914 באוקטובר 7 .ל   מאייר ברנדנישואין

1948 ביוני 2 .ל   ]מאייר[ לוי דורית

1945 בספטמבר 8 .ל   לוי עמינישואין

1980 ביוני 23 .ל   לוי אדם

1985 בפברואר 18 .ל   לוי אלינור

1952 ביולי 27 .ל   ]מאייר[ ברנר תמי

1952 במרץ 14 .ל   ברנר בנינישואין

1979 ביולי 20 .ל   ברנר ענבל

1982 באוגוסט 19 .ל   ברנר טל

1986 באפריל 27 .ל   ברנר רוני

1930 .פ  -  1886 .ל   שויאר ארתור

1889 .פ  -  1888 .ל   שויאר גוסטב

1980 .פ  -  1891 במאי 7 .ל   ]שויאר[ קייזר מרתה
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1955 .פ  -  1882 .ל   קייזר עימנואלנישואין

1917 במאי 15 .ל   ]קייזר[ ברואר לוטה

2002 בינואר 10 .פ  -  1912 באוקטובר 19 .ל   ברואר מרקנישואין

1942 ביולי 4 .ל   ]ברואר[ קירשנר אנט

1943 בפברואר 22 .ל   קירשנר מיכאלנישואין

1966 ביולי 14 .ל   ]קירשנר[ ווינשנידר אוה

1962 בינואר 7 .ל   ווינשנידר בןנישואין

1987 ביוני 12 .ל   ]ווינשנידר[ קצנשטיין אליזה

קצנשטיין מאירנישואין

2008 בפברואר 17 .ל   קצנשטיין יוסף לוי

1997 בספטמבר 19 .ל   ווינשנידר שושנה יפה

1968 באוקטובר 1 .ל   קירשנר הלל

1975 באפריל 27 .ל   ]לב[ קירשנר שבינישואין

1996 בספטמבר 7 .ל   קירשנר טליה

1997 בדצמבר 31 .ל   קירשנר עטרה

2000 בפברואר 15 .ל   קירשנר בצלאל

2002 באוגוסט 27 .ל   קירשנר מורדכי

2006 בינואר 22 .ל   קירשנר יוסף לוי

2008 בינואר 29 .ל   קירשנר דוד

1971 ביולי 9 .ל   קירשנר אורי

1975 בינואר 1 .ל   ]אטינגר[ קירשנר ציפינישואין

1996 באפריל 10 .ל   קירשנר רחל

1997 בנובמבר 5 .ל   קירשנר שמחה

1999 ביוני 23 .ל   קירשנר רפאל שמשון

2000 באוקטובר 16 .ל   קירשנר בלה

2005 במאי 23 .ל   קירשנר ריקה

1945 במאי 27 .ל   ברואר פאול

1946 ביוני 20 .ל   ]פרומר[ ברואר ברנדהנישואין

1973 ביולי 20 .ל   ברואר מאיר

1978 במרץ 6 .ל   ]נלסון[ ברואר רבקהנישואין

2001 באוגוסט 5 .ל   ברואר דב שאול

2004 באפריל 23 .ל   ברואר מרקי

1976 באפריל 16 .ל   ברואר יוסף

1983 במרץ 25 .ל   ]גבלון[ ברואר חנהנישואין

2005 ביוני 10 .ל   ברואר רבקה

2007 במרץ 21 .ל   ברואר אסתר

ברואר יוכבד

1976 במאי 29 .ל   ברואר טוביה

1984 באפריל 20 .ל   ]קושניר[ ברואר רבקהנישואין

2004 באוגוסט 25 .ל   ברואר אהובה

2005 בספטמבר 6 .ל   ברואר מורדכי

2007 בפברואר 28 .ל   ברואר אסתר

2001 במרץ 5 .פ  -  1921 באוגוסט 15 .ל   ]קייזר[ רוזנבלט אנני

2000 בינואר 4 .פ  -  1913 ביולי 20 .ל   רוזנבלט זיגפרידנישואין

1949 במאי 24 .ל   רוזנבלט רוברט

1951 בספטמבר 25 .ל   ]הוטשנקר[ רוזנבלט אסתרנישואין

1975 בספטמבר 3 .ל   רוזנבלט יואל

1976 באפריל 1 .ל   ]וויך[ רוזנבלט רינהנישואין

1978 במרץ 22 .ל   רוזנבלט רוני

1983 באוגוסט 30 .ל   רוזנבלט דן

1984 באוגוסט 26 .ל   ]וויזר[ רוזנבלט דניאלהנישואין
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1952 במאי 5 .ל   רוזנבלט אריק

1961 באפריל 1 .ל   ]רוזנבאום[ רוזנבלט לילינישואין

1991 במרץ 26 .ל   רוזנבלט עזרא

1993 בפברואר 4 .ל   רוזנבלט טוביה

1995 במאי 31 .ל   רוזנבלט יגאל

1983 באוגוסט 10 .פ  -  1893 במרץ 28 .ל   שויאר מנפרד

1974 בינואר 22 .פ  -  1897 ביוני 18 .ל   ]לנדסברגר[ שויאר סופינישואין

1921 בינואר 12 .ל   ]שויאר[ צור בן הילדה

2005 .פ  -  1915 .ל   צור בן יעקבנישואין

1948 במרץ 30 .ל   ]צור בן[ כרמון גילה

1947 באוקטובר 27 .ל   כרמון יעקבנישואין

1974 ביולי 25 .ל   כרמון ניר

1977 בפברואר 17 .ל   כרמון תמינישואין

2006 בפברואר 11 .ל   כרמון גל

2009 באוקטובר 31 .ל   כרמון עומר

1977 באוגוסט 29 .ל   ]כרמון[ נרקיס טל

1974 באפריל 16 .ל   נרקיס אילנישואין

2008 ביוני 2 .ל   נרקיס נועם

2009 באוקטובר 27 .ל   נרקיס שחר

1981 בפברואר 3 .ל   ]כרמון[ רביד עדי

1975 במרץ 29 .ל   רביד בנינישואין

2010 ביולי 8 .ל   רביד איתי

1954 ביוני 23 .ל   צור בן דורון

1960 באוקטובר 12 .ל   צור בן רותינישואין

1983 בספטמבר 13 .ל   צור בן פז

1985 בדצמבר 1 .ל   צור בן אור

1992 בינואר 6 .ל   צור בן זוהר

2000 בינואר 6 .פ  -  1925 ביוני 16 .ל   )שויאר( גורן )לודויג ארנסט( אלו

1927 בינואר 19 .ל   ]אוחנה[ גורן עליזהנישואין

1946 בדצמבר 8 .ל   ]גורן[ סרוק מלכה

1993 בינואר 17 .פ  -  1946 במאי 15 .ל   סרוק דודנישואין

1972 במרץ 21 .ל   סרוק גיא

1975 ביולי 9 .ל   ]סרוק[ חיים בן יעל

1975 בינואר 25 .ל   חיים בן רואינישואין

2006 באוקטובר 10 .ל   חיים בן מילה

2008 בנובמבר 21 .ל   חיים בן יהונתן

1975 באוקטובר 1 .ל   סרוק מירב

1980 במרץ 14 .ל   סרוק עופר

2000 ביולי 21 .ל   סרוק ליקה

2007 ביוני 23 .ל   סרוק ינאי

1957 באוקטובר 29 .ל   ]גורן[ וייס דליה

1951 בנובמבר 23 .ל   וייס יובלנישואין

1979 בינואר 27 .ל   ]וייס[ מלכה חן

1978 ביולי 20 .ל   מלכה פינינישואין

2006 באוגוסט 29 .ל   מלכה רביב

2010 ביולי 7 .ל   מלכה שיר

1983 במרץ 18 .ל   ]וייס[ רומנו טלי

1983 בינואר 24 .ל   רומנו עידו 2011 באוקטובר 6נישואין

1990 במאי 31 .ל   וייס עמית

1961 בספטמבר 6 .ל   ]גורן[ יפת אירית

1958 במרץ 12 .ל   יפת ישינישואין
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1988 ביוני 22 .ל   יפת אורי

1991 בדצמבר 7 .ל   יפת שיר

1996 במרץ 24 .ל   יפת גל

2005 בדצמבר 5 .פ  -  1967 באוקטובר 3 .ל   גורן ערן

1928 באוקטובר 19 .ל   ]שויאר[ דרור בן חנה

דרור בן )מנחם( נחיקנישואין

1954 ביולי 26 .ל   ]דרור בן[ שביט אורנה

1953 ביולי 26 .ל   שביט מיכהנישואין

1982 באפריל 12 .ל   שביט ענת

1984 בדצמבר 6 .ל   שביט נגה

1989 ביולי 31 .ל   שביט אמיר

1959 ביולי 23 .ל   דרור בן חגי

1973 ביוני 12 .ל   דרור בן רויטלנישואין

1997 בפברואר 21 .ל   דרור בן סיון

2005 בספטמבר 1 .ל   דרור בן אלמוג

2005 בספטמבר 1 .ל   דרור בן גלי

1965 באפריל 25 .ל   דרור בן עמי

1968 באוגוסט 26 .ל   דרור בן רינתנישואין

2000 במאי 7 .ל   דרור בן מור

2003 באפריל 22 .ל   דרור בן אור

2007 בדצמבר 28 .ל   דרור בן רועי


