
תאריךשם מלא

כ "סה

סכום
לבנים' מס

הקדשה מתוקנתלזכ/לכב

הבעל יוסףלזכר01/07/199910001צור טובה

הבעל יוסףלזכר01/07/19991צור טובה

הבעל יוסףלזכר01/07/19991צור טובה

משפחת אברהםלכבוד01/09/19997201אברהם לארי

משפחת אברהםלכבוד01/09/19991אברהם לארי

משפחת אדמוןלכבוד01/09/19993241ודי ומלקולם'אדמון ג

משפחת אנטיןלכבוד01/09/19993241ודי ונורמן'אנטין ג

ההורים בטי ושמרל וקרוביהםלזכר01/09/19993241הנדל נירה ובני

הבעל דודלזכר01/09/199919441קרון אנט

הבעל דודלזכר01/09/19991קרון אנט

הבעל דודלזכר01/09/19991קרון אנט

הבעל דודלזכר01/09/19991קרון אנט

הבעל דודלזכר01/09/19991קרון אנט

הבעל דודלזכר01/09/19991קרון אנט

משפחת שביטלכבוד01/09/19993241שביט מיכל וירון

זבולון ושושנה צוקרמןלזכר01/11/19996481אטיה שרה

זבולון ושושנה צוקרמןלזכר01/11/19991אטיה שרה

בעל, גולני גדעוןלזכר01/01/200010001גולני אסתר

בעל, גולני גדעוןלזכר01/01/20001גולני אסתר

בעל, גולני גדעוןלזכר01/01/20001גולני אסתר

קלרה ואריה יהושעלזכר01/02/20009721ברוורמן גוסטי ויורם

פרידה וגוסטב גימפוביץלזכר01/02/20001ברוורמן גוסטי ויורם

מלכה ויהושע יהושעלזכר01/02/20001ברוורמן גוסטי ויורם

גרדי הייןלזכר01/03/20003241אלסברג גיל

לו'רחל ויוסף אנגלזכר01/03/20006481אראל חנה וצבי

לו'רחל ויוסף אנגלזכר01/03/20001אראל חנה וצבי

משפחת גוטמןלכבוד01/03/20006481יהודה'עליזה ודר' גוטמן דר

משפחת גוטמןלכבוד01/03/20001יהודה'עליזה ודר' גוטמן דר

חגית-הללי, ינון, רננהלכבוד01/03/200016201דולב נאווה ודני

חגית-הללי, ינון, רננהלכבוד01/03/20001דולב נאווה ודני

חגית-הללי, ינון, רננהלכבוד01/03/20001דולב נאווה ודני

חגית וישראל קלורפייןלזכר01/03/20001דולב נאווה ודני

חגית וישראל קלורפייןלזכר01/03/20001דולב נאווה ודני

בר מצווה של נועםלכבוד01/03/20003241וק רותי וגבי'הורנצ

חנה דייללכבוד01/03/20003241הרוורד עדה ודן

הבן דורוןלזכר01/03/20002001נורמן' כהן חנה ודר

נעמיתלכבוד01/03/20003241לב טוב נעמית

חנוך-באטה לבית רוזנטל-רחל ברטהלזכר01/03/20003241מאירי שרה ויהושע

85יום הולדת - וורנר מייסנר לכבוד01/04/20009721אסיף יהודית ודניאל

 בני מייסנרלזכר01/04/20001אסיף יהודית ודניאל
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משפחת אסיףלכבוד01/04/20001אסיף יהודית ודניאל

יוסף צורלזכר01/04/20003241גרוס ורדה ואמנון

גילילכבוד01/04/20006481דול יעל ורון

גילילכבוד01/04/20001דול יעל ורון

מקס דוללזכר01/04/20001דול יעל ורון

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/200032401הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

התנועה ליהדות מתקדמתלכבוד01/04/20001הירשפלד חנהויזהר

16.9.2000ס "ז באלול תש"ט- בת המצוה של דניאלהלכבוד01/04/20006481ניומן מריאן וגרי

16.9.2000ס "ז באלול תש"ט- בת המצוה של דניאלהלכבוד01/04/20001ניומן מריאן וגרי

אליס ושלמה שטייןלזכר01/04/20006481סורק חנה ואריה

אליס ושלמה שטייןלזכר01/04/20001סורק חנה ואריה

משפחת פורתלכבוד01/04/20009721פורת רמה ושאול

משפחת פורתלכבוד01/04/20001פורת רמה ושאול

משפחת פורתלכבוד01/04/20001פורת רמה ושאול

ה"חנה ע-קוכמן רחל' גבלזכר01/04/20003241טוביה' רונית ודר' קוכמן דר

יונתן ומיכל, סטפן, מרי-אןלכבוד01/04/20006481מרי וסטפן-רוקם אן 

יונתן ומיכל, סטפן, מרי-אןלכבוד01/04/20001מרי וסטפן-רוקם אן 

הבן מתןלכבוד01/04/20003241ריבלין חדוה ויוסף

ריבלין חנהלכבוד01/04/2000ריבלין חנה

22.12.1999הולדת אדם לכבוד01/04/20003241ולי ומיכאל'שוורץ ג

יאן ניסללזכר01/04/20001מרי וסטפן-שניידרשוורצפלד אן 

מריה שטיבלרלזכר01/05/20003241אלסברג גיל

בת המצוה של רונילכבוד01/05/20006481נט וצבי'אמיתי ג

בת המצוה של רונילכבוד01/05/20001נט וצבי'אמיתי ג

לאה הימן והוריה אסתר וחנוך פרדינובלזכר01/05/20006481שמואל' הימן אילת ופרופ

רניה ויצחק אילוטוביץלזכר01/05/20001שמואל' הימן אילת ופרופ

נישואי הרב רוזלין לנדיסלכבוד01/05/20003241ד דליה ויאיר''הרמס ובאב

אמיר וחגי, תמר, נטעלכבוד01/05/200012961לובל סמדר ובנימין

אמיר וחגי, תמר, נטעלכבוד01/05/20001לובל סמדר ובנימין

אמיר וחגי, תמר, נטעלכבוד01/05/20001לובל סמדר ובנימין

אמיר וחגי, תמר, נטעלכבוד01/05/20001לובל סמדר ובנימין

נטע- בת המצווה של הנכדה לכבוד01/05/20009721לובל פמלה וורנר

נטע- בת המצווה של הנכדה לכבוד01/05/20001לובל פמלה וורנר

 נטע- בת המצווה של הנכדה לכבוד01/05/20001לובל פמלה וורנר
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לנגה עדנהלזכר01/05/20003241לנגה מירי ודורון

מנדלסון (ולטר)אברהם בן גרשון לזכר01/05/20003241מנדלסון דליה ודוד

חיים שטיירלזכר01/05/20003241אריה' שטייר כרמלה ופרופ

רות ומיכאללכבוד01/06/20003241אזולאי רות לאונורה ומיכאל

חגי ונדבלכבוד01/06/20003241יואל יעלה והרב דוד-אריאל

(דוקס)יוסף אלכסנדר בן שמואל לזכר01/06/20003201ה ודוד'דוקס ויג

ישראל ליפשיץ וזהר ליפשיץלזכר01/06/20006481ליפשיץ ורדה וליאור

ישראל ליפשיץ וזהר ליפשיץלזכר01/06/20001ליפשיץ ורדה וליאור

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/06/20003241מזור עדנה והרב יהורם

דוד חטואללזכר01/06/20003241ענברי עליזה ומרדכי

צ"הפעילות המבורכת של קמלכבוד01/06/20002001ציון אסתר ועזריאל

משפחת גרוסמןלכבוד01/07/20006481גרוסמן מיכל ודוד

משפחת גרוסמןלכבוד01/07/20001גרוסמן מיכל ודוד

אליס ואברהם לוסקילזכר01/07/20003241וסלין ודב'לוסקי ג

בת המצוה של הלהלכבוד01/07/20003241לחמן פנינה ודוד

אבישג ויפתח, גלעד, יצחק: ילדינולכבוד01/07/200032401ליבוביץ מאיה ומנחם

יהונדב מזרחי בן דוד ועדינהלזכר01/07/20003241מירב דיצה ואיתי

01/07/2000שרג לילך וקרל
9721

לכבוד

21.8.91רון אפרים יליד : הבן

6.5.94אדם שלום יליד : הבןלכבוד01/07/20001שרג לילך וקרל

20.6.97יונתן רםיליד : הבןלכבוד01/07/20001שרג לילך וקרל

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/08/20003241אוסרן רחל והרב יואל

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/200025921אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

שמונת הנכדיםלכבוד01/08/20001אברהם' ארנסון שרה ודר

יוסף מירקיןלזכר01/08/20003241אק'ואן וצ'גרינבלט ג

הדוד הנריך זינגרלזכר01/08/20003241זינגר ליסיצה אלונה ואלכסנדר

אביו של מנחם'יצחק ליבוביץלזכר01/08/20001ליבוביץ מאיה ומנחם

שרה ברנשטיין ומיכאל מרמורלכבוד01/08/20003241מרמור שרה ברנשטיין והרב מיכאל

(בת אורי ומיכל)נכדתכם מיטב נסלכבוד01/08/20003241פיינברג טניה והרב שאול

01/08/2000פיינברג טניה והרב שאול
3501

לכבוד

עבור מאמציה המנהיגותיים בעת הלוויה של אורי גרוסמן - הרב מיה ליבוביץ 

ולאחר מכן

משפחת פרוינדלכבוד01/08/20003241יואל' פרוינד טלי ודר

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/09/20006481הלן גרין ויונתן' לבני דר

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/09/20001הלן גרין ויונתן' לבני דר

הרטה שן-מרצי וחנה-משהלזכר01/09/20001ליבוביץ מאיה ומנחם

 אבא של לאה- יצחק מרדכי בן שמעון וברטה לזכר01/09/20006481סקלי לאה ואילן
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אבא של אילן- דוד לסלו סקלי בן דזידר וליאונה לזכר01/09/20001סקלי לאה ואילן

בני הנדללכבוד01/10/20003241אייל וחגי, בנבנישתי רבקה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/10/20003251אביבה ושפרה, שרה, אסתר, חנה

שלמה פומרנץלזכר01/10/20006481לזרוס סו

סם לזרוס האב האהובלזכר01/10/20001לזרוס סו

שן שנספו בשואה-הרטה פוקס-הוריה של חנה, מארי והיינריך פוקסלזכר01/10/20001ליבוביץ מאיה ומנחם

האב האהוב שלמה פומרנץלזכר01/10/20003241פומרנץ  דנה ומיכל

הבעל היקר ישעיהו פומרנץלזכר01/10/20006481פומרנץ  עדה

הבן הבלתי נשכח שלמה פומרנץלזכר01/10/20001פומרנץ  עדה

דפנה שוחט' דרלזכר01/10/20003241שוחט אברהם

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20003241בן דוד  דבורה ויצחק

ד"שנת תשסלכבוד01/11/20003241גולני אסתר

משפחת גינוסרלכבוד01/11/20003241גינוסר רוז וצבי

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/200042121אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

גרינוולד'ורג'בר המצווה של גלכבוד01/11/20001אולה ואפרת, שלומית, גרינוולד תחיה

שן שנספה בשואה-הרטהפוקס-אחיה של חנה, פאול פוקסלזכר01/11/20001ליבוביץ מאיה ומנחם

בתיה יאסי מנטללזכר01/11/20003241טל ציפי ובני-מי

16.9.2000ס "ז באלול תש"ט- בת המצוה של דניאלהלכבוד01/11/20006481ניומן מריאן וגרי

16.9.2000ס "ז באלול תש"ט- בת המצוה של דניאלהלכבוד01/11/20001ניומן מריאן וגרי

יום ההולדת של חנה סורקלכבוד01/11/20003241י גולני אסתר שרה אטיה"ע/ סורק 

משפחת פורתלכבוד01/11/20003241פורת רמה ושאול

מרים פלש, האםלזכר01/11/20003241פלש יהודית

ניקוף'אדלין טבצלזכר01/11/20003001רינגלר מרלין והרב סטנלי

בלומה מירוםלזכר01/11/200010001רפאלי רנה ויגאל

יהושע רפאלילזכר01/11/20001רפאלי רנה ויגאל

פרידה רפאלילכבוד01/11/20001רפאלי רנה ויגאל

 הדודה רות לינדסלזכר01/11/200025921שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

אח של צבי, סימור שניידר לזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

הסטל רוברןלזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

שנה למותו של חברינו מלוין פנסוןלזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

 בוריס ופרדה שניידר, ההורים של צבילזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי
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בוריס ופרדה שניידר, ההורים של צבילזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

אפרם וגולדי פורטיגל, סבי וסבתילזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

יוסף ודורה שוורצפלד, סביוסבתילזכר01/11/20001שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

נישואינולכבוד01/12/20003501דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

יונה רפאל חזןלכבוד01/12/20006481חזן פרנסין וראובן

שי נח חזןלכבוד01/12/20001חזן פרנסין וראובן

שנספו בשואה, הוריו של מרצי שן, לאופולד ורגינה שןלזכר01/12/20001ליבוביץ מאיה ומנחם

בר המצוה של ניבלכבוד01/01/20013241ברוורמן גוסטי ויורם

משפחת ברטללכבוד01/01/20013241ברטל שרה ואהרון

יורק-חמוטל ועדי כהן ניו, צביקהלכבוד01/01/20013241זמרוני בתיה ואבנר

שנספו בשואה, בתו ואשתו של מרצי שן, מרסלה ומארי שןלזכר01/01/20011ליבוביץ מאיה ומנחם

אברהם אחירוןלזכר01/01/20013241פרומקין תמר ורון

לורי ורוני, ליהי, גבי, יעללכבוד01/01/200116201רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי, גבי, יעללכבוד01/01/20011רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי, גבי, יעללכבוד01/01/20011רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי, גבי, יעללכבוד01/01/20011רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי, גבי, יעללכבוד01/01/20011רוזנברג יעל וגבי

שולמית ואבישי חרובילזכר01/02/20013241ברטל נירה וישראל

בר המצוה של רועילכבוד01/02/20013241דיין ניבי ואמיר

האם חוה רבקה קובליאק לבית וייסלזכר01/02/20013241קובליאק שרה-זכריה

01/02/2001ליבוביץ מאיה ומנחם
1

לזכר

אחיו ואחיותיו של מרצי שן שנספו בשואה, אוטו וארווין, רוז, בנו, זלמה, גוסטב

הרצאה בקהילהלכבוד01/02/20013241ראובן' פיירסטין דר

חיים פרציקוביץלזכר01/02/20013241ליסי נעמי-פרציקוביץ

יום ההולדת השלישי שלטל וסיון גולני מסבתאלכבוד01/03/20013241גולני אסתר

 של אמא91-יום ההולדת הלכבוד01/03/20013241גולני אסתר

אמא שלאוסנת, קלין רפאל'זלזכר01/03/20013241הרשלר אוסנת ודן

ובדה, גרטה, מקס ונשותיו הלהלזכר01/03/20011ליבוביץ מאיה ומנחם

 מחברים בקהילה50-יום ההולדת הלכבוד01/03/200116201חברים מיה, ליבוביץ

 מחברים בקהילה50-יום ההולדת הלכבוד01/03/20011חברים מיה, ליבוביץ

 מחברים בקהילה50-יום ההולדת הלכבוד01/03/20011חברים מיה, ליבוביץ

 מחברים בקהילה50-יום ההולדת הלכבוד01/03/20011חברים מיה, ליבוביץ

 מחברים בקהילה50-יום ההולדת הלכבוד01/03/20011חברים מיה, ליבוביץ

פרדי וחנה ליצטנפלדלזכר01/04/20011ליבוביץ מאיה ומנחם

ודי סיגל'וג' ההורים צילה ואברהם אושרוביץלזכר01/04/20013241סיגל חמי ויואל

אלישע ברמןלזכר01/05/20013241ברמן שיפרה

 של נועם גולני5-יום ההולדת הלכבוד01/05/20013241גולני אסתר

ברנרד אבולקיירלזכר01/05/20013241וסלין ודב'לוסקי ג

משפחת קנישקווילכבוד01/05/20013241קנישקווי איסלה ובארי

נישואי אורית לצבילכבוד01/08/20013241גולני אסתר

ב"שנת תשסלכבוד01/08/200110001גולני אסתר

 ב"שנת תשסלכבוד01/08/20011גולני אסתר
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ב"שנת תשסלכבוד01/08/20011גולני אסתר

נישואי זהר לשילכבוד01/08/20013241גולני אסתר

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/08/200112961שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/08/20011שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/08/20011שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/08/20011שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/08/20013761שמואל' הימן אילת ופרופ

מריםושלדון אדלסון בשם חנה וישראל הימן' דרלכבוד01/08/20013241שמואל' הימן אילת ופרופ

משפחת זמרונילכבוד01/08/20016481זמרוני בתיה ואבנר

משפחת זמרונילכבוד01/08/20011זמרוני בתיה ואבנר

לידתו של עודד רהטלכבוד01/08/20013241ליבוביץ מאיה ומנחם

משפחת צוויגלכבוד01/08/20013241צוויג חנה ורון

ב"תשס- השנההחדשה לכבוד01/08/200116201מרי וסטפן-רוקם אן 

ב"תשס- השנההחדשה לכבוד01/08/20011מרי וסטפן-רוקם אן 

ב"תשס- השנההחדשה לכבוד01/08/20011מרי וסטפן-רוקם אן 

ב"תשס- השנההחדשה לכבוד01/08/20011מרי וסטפן-רוקם אן 

ב"תשס- השנההחדשה לכבוד01/08/20011מרי וסטפן-רוקם אן 

א"שנת לימודים תשס, הרב שלמה פוקס ורכזת בית המדרש ליאת נבולכבוד01/08/20010תלמידי בית המדרש

נישואי בט בלאואר ואורן מילרלכבוד01/09/20016481ליבוביץ מאיה ומנחם

אירוסי סקוט פלדמן ופמלה סקסלכבוד01/09/20011ליבוביץ מאיה ומנחם

נכד לברוריה ובני בריש, הולדת גבריאל סלואן ברישלכבוד01/09/20013241ליבוביץ מאיה ומנחם

לידת ליאנה רות פרלמןלכבוד01/09/20013241ליבוביץ מאיה ומנחם

לנדי מריםלכבוד01/09/20013241לנדי מרים

הרבמיה ליבוביץלכבוד01/09/20013241רב אזרחי אילן, קלמן נעמה

א"קריאת ההפטרה בחג השבועות תשסלכבוד01/10/20019721ודי'חברים  ג, אדמון

א"קריאת ההפטרה בחג השבועות תשסלכבוד01/10/20011ודי'חברים  ג, אדמון

א"קריאת ההפטרה בחג השבועות תשסלכבוד01/10/20011ודי'חברים  ג, אדמון

איליין פורטיגל שוורצפלד- אסתר פורטיגל שוורצפלד לזכר01/10/20013501'אליסון שפרה וקית

אמה של שפרה, חסיה בת חנה גיטל וישעיהו צבי גינסבורגלזכר01/10/20013241חברים  שפרה, אליסון

משפחת אשרלכבוד01/10/20013241אשר יעל ומיכה

3- גולני נאוה ליום הולדתה הלכבוד01/10/20013241גולני אסתר

נישואי דבי ורוילכבוד01/10/20013241גולני אסתר

בואה של תמרהלכבוד01/10/20013241גולני אסתר

יוסף צורלזכר01/10/20013241גרוס ורדה ואמנון

ודי אדמון'עליתה לתורה של גלכבוד01/10/20011500אק'ואן וצ'גרינבלט ג

אלחנן רפאללזכר01/10/20013241הרשלר אוסנת ודן

אברהם שוחטלזכר01/10/20013241חברי חוג פרשת השבוע באנגלית

אליהו לחובסקי' דרלזכר01/10/20013241לחובסקי אסף ואורלי ארז

אביו של גלעד וסבא, יוסף נבולזכר01/10/20013241ולי וגילעד'נבו ג

חור-חנוכת הבית של בתנו תמר ועמי בןלכבוד01/10/20013241ניומן מריאן וגרי

משפחת פיינברגלכבוד01/10/20011500פיינברג טניה והרב שאול

 אביה של איריס פישר', נתן אברמוביץלזכר01/10/20013241פישר איריס ודן
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אהרון שניאורלכבוד01/10/20013241פלקס פועה ודן

מליטה ומרטין פפרמןלזכר01/10/20016481דני' פפרמן פרופ

מליטה ומרטין פפרמןלזכר01/10/20011דני' פפרמן פרופ

בית הכנסתלכבוד01/10/20012501קניאס  קאירה ושלמה

יפתח ויערה שביט, יוחאי: ילדינולכבוד01/10/20019721שביט מיכל וירון

יפתח ויערה שביט, יוחאי: ילדינולכבוד01/10/20011שביט מיכל וירון

יפתח ויערה שביט, יוחאי: ילדינולכבוד01/10/20011שביט מיכל וירון

ל"זאב ואורי מונק ז, שמי-רחלי מונקלזכר01/10/20013001שמי מזל

הורינו רחל ומרדכי שיפריס ופרנסיסקה ונסוןלזכר01/10/20013241יגאל' שפר דורותיאה ודר

בת המצוה של טליהלכבוד01/11/20014501אוחיון שריל ומוריס

עלייתו לתורה של עמרילכבוד01/11/20015001בן משה עודד ויונת

עלייתו לתורה של עמרילכבוד01/11/20011בן משה עודד ויונת

אבא, גולני גדעוןלזכר01/11/20013241גולני אמיר ואולגה

יואב- עלייתו לתורה של הנכד הבכור לכבוד01/11/20015001גנוסר מאיר

הרעייה שולמיתלזכר01/11/20011גנוסר מאיר

אביה של חנה, שמחה חייטלזכר01/11/20013241הורוביץ חנה ואיתן

שמואל גרבר אביה של דליהלזכר01/11/20013241מנדלסון דליה ודוד

מרים סקלילכבוד01/11/20016241סקלי לאה ואילן

ורה פודורלכבוד01/11/20011סקלי לאה ואילן

הוריה של אדה שטרסברג טייך, חנה וברוך טייךלזכר01/11/20016481רוזנטל יהודית ואביחי

הוריה של אדה שטרסברג טייך, חנה וברוך טייךלזכר01/11/20011רוזנטל יהודית ואביחי

אבין של סטפן רוקם, גרשון בן משה ורוזה רוקלזכר01/11/20016481חברים סטפן, רוקם

אבין של סטפן רוקם, גרשון בן משה ורוזה רוקלזכר01/11/20011חברים סטפן, רוקם

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/200139491חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 שלהרב סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/11/20011חברים  הרב סטנלי, רינגלר

 של אנטין נורמן60- יום הולדתו הלכבוד01/12/20012181פיינברג טניה והרב שאול

 של סטנלי רינגלר60- יום הולדתו הלכבוד01/12/20012181פיינברג טניה והרב שאול

זבולון ושושנה צוקרמןלזכר01/01/20029721דרור ורוני, אטיה שרה

זבולון ושושנה צוקרמןלזכר01/01/20021דרור ורוני, אטיה שרה

זבולון ושושנה צוקרמןלזכר01/01/20021דרור ורוני, אטיה שרה

אסתר ואברהם הרינגלזכר01/01/20026481אראל חנה וצבי

 אסתר ואברהם הרינגלזכר01/01/20021אראל חנה וצבי
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 של אתי50- יום ההולדת הלכבוד01/01/20026481חברים אתי, ארליך

 של אתי50- יום ההולדת הלכבוד01/01/20021חברים אתי, ארליך

בת המצוה של גללכבוד01/01/20020בקר מרים ויחיאל

צבי תירוש לבית טכורשלזכר01/01/20029721בקר עופרה ואורן

צבי תירוש לבית טכורשלזכר01/01/20021בקר עופרה ואורן

בת המצוה של גללכבוד01/01/20021בקר עופרה ואורן

 של שאול בן דוד70-יום ההולדתהלכבוד01/01/20026481גולני אסתר

Paula Rose Franklלכבוד01/01/20021גולני אסתר

הנכדיםלכבוד01/01/20023241ומר ארתור' הרוורד גב

עלייתו לתורה של ניצןלכבוד01/01/20023241זר חגית ומנשה

ברונו וחגית' נכדם של דר, עלייתו לתורה של אור סקסלכבוד01/01/20023241ליבוביץ מאיה ומנחם

הולדת הנכדה אבי גרייס אחותללילילכבוד01/01/20023241ליבוביץ מאיה ומנחם

נישואיהם של אהרון וסטייסי הרשרלכבוד01/01/20023241ליבוביץ מאיה ומנחם

הסבתא רוז בורמןלזכר01/01/20023241פורת ננסי ודורון

ישראל שדמילזכר01/01/20026481שדמי בני ואליזבט

אורי'אלברט גלזכר01/01/20021שדמי בני ואליזבט

משפחת שטרקשללכבוד01/01/20023801שטרקשל מרים ורוני

צ"שליח הציבור של קמ, בני הנדללכבוד01/02/20025001דרנץ ברברה ודן

צ"שליח הציבור של קמ, בני הנדללכבוד01/02/20021דרנץ ברברה ודן

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/02/20023501שמואל' הימן אילת ופרופ

פרלה מייסנרלכבוד01/03/20026481אסיף יהודית ודניאל

פרלה מייסנרלכבוד01/03/20021אסיף יהודית ודניאל

משפחת גינוסרלכבוד01/03/20023241גינוסר רוז וצבי

יום הולדת רביעי של טל וסיוון ויום הולדת ששי של נועםלכבוד01/04/20026481גולני אסתר

יום הולדת רביעי של טל וסיוון ויום הולדת ששי של נועםלכבוד01/04/20021גולני אסתר

עזרה בבנית כפר הילדים והקהילהלכבוד01/04/2002241.51אור שלום" הזולה

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/04/20026001שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/04/20021שמואל' הימן אילת ופרופ

בר המצווה של עודדלכבוד01/04/20023241הראל טובה וויקטור

שמוליק זיידלרלזכר01/04/20023241זיידלר  עמית וקורי

בר המצוה של נעמה ברקלכבוד01/05/20023241ף'ברק ימימה וג

לידת רועי בן אריאלה וגיל שמשלכבוד01/05/20022001פיינברג טניה והרב שאול

יעל גלאוןלזכר01/06/20023241גולני אסתר

ולי נבו'משפחת גלכבוד01/06/20020גרין רחל ונורמן

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/06/20027751שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/06/20021שמואל' הימן אילת ופרופ

שליחות הציבור בטקס בת המצוה של תמנע רוקמן, סטפן רוקםלכבוד01/06/20023241קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בר המצוה שליניב אביר, סטפן רוקםלכבוד01/06/20023241קהילת מבשרת ציון

אדה שטרסברג טייךלזכר01/06/20023241חברים יהודית, רוזנטל

מרי-אביה של אן, אברהם מוסקוביץלזכר01/06/20029721מרי-חברים אן, רוקם

מרי-אביה של אן, אברהם מוסקוביץלזכר01/06/20021מרי-חברים אן, רוקם

 מרי-אביה של אן, אברהם מוסקוביץלזכר01/06/20021מרי-חברים אן, רוקם
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משפחת רינגלרלכבוד01/06/20023001רינגלר מרלין והרב סטנלי

משפחת שטראוסלכבוד01/06/20023241שטראוס עמנואל

חזרתה ארצה של יוניתלכבוד01/07/20023241ודי ומלקולם'אדמון ג

אוסבורן/משפחת אלבוםלכבוד01/07/2002474.11אלבום ליז ומתיו

ישעיהו ארליך אביו של חייםלזכר01/07/20023241ארליך אתי וחיים

נעם בתכםלכבוד01/07/20023801בוקי רונית ובועז

חגי שמעונילזכר01/07/20029721בר ישי חנה ואפרים

חיים זקסלזכר01/07/20021בר ישי חנה ואפרים

צבי בר ישילזכר01/07/20021בר ישי חנה ואפרים

הנכדה הראשונה- הולדת שני לכבוד01/07/20023241ברטל נירה וישראל

דורה ואריה טלרלזכר01/07/20026481ברמן שיפרה

דורה ואריה טלרלזכר01/07/20021ברמן שיפרה

ג הבאה עלינו לטובה"שנת תשסלכבוד01/07/200210001גולני אסתר

ג הבאה עלינו לטובה"שנת תשסלכבוד01/07/20021גולני אסתר

ג הבאה עלינו לטובה"שנת תשסלכבוד01/07/20021גולני אסתר

זקני הקהילהלכבוד01/07/20026481גומפל מרדכי וורד

זקני הקהילהלכבוד01/07/20021גומפל מרדכי וורד

ענתלזכר01/07/20026481גומפל מרדכי וורד

ענתלזכר01/07/20021גומפל מרדכי וורד

אולה גרינוולד ואפרת גרינוולד, שלומית גרינוולדלכבוד01/07/200219441'ורג'גרינוולד תחיה וג

אולה גרינוולד ואפרת גרינוולד, שלומית גרינוולדלכבוד01/07/20021'ורג'גרינוולד תחיה וג

אולה גרינוולד ואפרת גרינוולד, שלומית גרינוולדלכבוד01/07/20021'ורג'גרינוולד תחיה וג

יוני סעד ואיתי סעד, נדב סעדלכבוד01/07/20021'ורג'גרינוולד תחיה וג

יוני סעד ואיתי סעד, נדב סעדלכבוד01/07/20021'ורג'גרינוולד תחיה וג

יוני סעד ואיתי סעד, נדב סעדלכבוד01/07/20021'ורג'גרינוולד תחיה וג

אמוץ ורועי דהרי, עוזי, ליאורהלכבוד01/07/20029721דהרי  ליאורה ועוזי

אמוץ ורועי דהרי, עוזי, ליאורהלכבוד01/07/20021דהרי  ליאורה ועוזי

אמוץ ורועי דהרי, עוזי, ליאורהלכבוד01/07/20021דהרי  ליאורה ועוזי

בני הנדללכבוד01/07/20026481דול יעל ורון

גרינוולד' ורג'גלכבוד01/07/20021דול יעל ורון

ינון והללי, רננהלכבוד01/07/200216201דולב נאווה ודני

ינון והללי, רננהלכבוד01/07/20021דולב נאווה ודני

ינון והללי, רננהלכבוד01/07/20021דולב נאווה ודני

תקוה וברהם דבי, הוריו של דנילכבוד01/07/20021דולב נאווה ודני

הוריה של נאוה, חגית וישראל קלורפייןלזכר01/07/20021דולב נאווה ודני

נספו בטרנסניסטריה, לאופר-צבי רוזנברג-לאה ובנימין-פערללזכר01/07/20026481הנדל נירה ובני

 ישראל-בדרכה לארץ, אחותך שטבעה בים השחור, (פאנטסיה)פאני לזכר01/07/20021הנדל נירה ובני

2002יוני , B.A.הבן שלומי זמרוני לקבלת תאר לכבוד01/07/20021זמרוני אבנר ובתיה

2002קיץ , הבן אורי זמרוני להשגיו הגבוהים בציוני הבגרותלכבוד01/07/20021זמרוני אבנר ובתיה

2002אוגוסט , 3-ליום הולדתה ה, יורק-ניו, הנכדה עדי כהןלכבוד01/07/200210001זמרוני אבנר ובתיה

איתי כהן, גל, יעל, אילוןלכבוד01/07/200219441כהן  סוזנה ובעז

 איתי כהן, גל, יעל, אילוןלכבוד01/07/20021כהן  סוזנה ובעז
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איתי כהן, גל, יעל, אילוןלכבוד01/07/20021כהן  סוזנה ובעז

איתי כהן, גל, יעל, אילוןלכבוד01/07/20021כהן  סוזנה ובעז

סוזנה כהןלכבוד01/07/20021כהן  סוזנה ובעז

האבות רחמים כהן ואפרים וקסלרלזכר01/07/20021כהן  סוזנה ובעז

גיל ודנה, לבלכבוד01/07/20024001לופטוס נירית ומיכאל

 של שירלי מרקוביץ80- יום הולדתה הלכבוד01/07/200232401הרב מאיה' ליבוביץ

חתונתם שלסקוט ופמלהלכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

'וני מרקוביץ'החלמתו של גלכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

דנה ושני, מיכל, עמוס ושרון-  משפחת שן לכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

 של עמוס שן50-יום הולדת הלכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

'ניצן וגלי ליבוביץ, טלי, חוה ורפילכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

'ערן ורועי ליבוביץ, קרן, פסח ולאהלכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

' של טרודה ליבוביץ90-יום הולדתה הלכבוד01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

אדית פליישרלזכר01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

ארתור ורוזה פליישרלזכר01/07/20021הרב מאיה' ליבוביץ

לנגה עידן ויאירלכבוד01/07/20026481לנגה מירי ודורון

לנגה עידן ויאירלכבוד01/07/20021לנגה מירי ודורון

משפחת לנדרלכבוד01/07/20023601לנדר לורי וישעיהו

משפחת מוסקלכבוד01/07/20023241מוסק רקפת וכרמי

י"נ,שליח הצבור בני הנדללכבוד01/07/20023241מרוז רונית ואילון

אדית וולטר הרצברגלזכר01/07/20023241מרוז רונית ואילון

(גרון)לינה מרגרטה מרגולינסקי לכבוד01/07/20023241ניומן מריאן וגרי

מרגרט רוטשילד' דרלכבוד01/07/20026481סורק חנה ואריה

שלמה רוטשילד' פרופלזכר01/07/20021סורק חנה ואריה

פריץ וקרלה בקסלזכר01/07/20026801סידי סוזן ואבנר

פריץ וקרלה בקסלזכר01/07/20021סידי סוזן ואבנר

אמיר ודוד הצעיר, תמרלכבוד01/07/20029721סקלי לאה ואילן

אמיר ודוד הצעיר, תמרלכבוד01/07/20021סקלי לאה ואילן

אמיר ודוד הצעיר, תמרלכבוד01/07/20021סקלי לאה ואילן

יפתח ליבוביץ ויוחאי שביטלכבוד01/07/20023241קהילת מבשרת ציון

דיה, יערה, נועה, מעיןלכבוד01/07/200219441קניאס קאירה ושלמה

דיה, יערה, נועה, מעיןלכבוד01/07/20021קניאס קאירה ושלמה

דיה, יערה, נועה, מעיןלכבוד01/07/20021קניאס קאירה ושלמה

דיה, יערה, נועה, מעיןלכבוד01/07/20021קניאס קאירה ושלמה

משפחות קניאס וסרנרלכבוד01/07/20021קניאס קאירה ושלמה

משפחות קניאס וסרנרלכבוד01/07/20021קניאס קאירה ושלמה

יונתן ומיכל רוקםלכבוד01/07/200225921מרי וסטפן-רוקם אן

יונתן ומיכל רוקםלכבוד01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

האב הרי רוקלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

האב הרי רוקלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

האב הרי רוקלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

 האב אברהם מוסקוביץלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן
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האב אברהם מוסקוביץלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

האב אברהם מוסקוביץלזכר01/07/20021מרי וסטפן-רוקם אן

בת המצוה של תמנעלכבוד01/07/20026481רוקמן אווה וחיים

החזן של בוקר בת המצוה- סטפן רוקם לכבוד01/07/20021רוקמן אווה וחיים

מילי ושמואל וולפסון הוריה של חדוהלזכר01/07/20023241ריבלין חדוה ויוסף

יובל ועדי רפאלילכבוד01/07/200210001רפאלי רנה ויגאל

עדי וראובן כיטובלכבוד01/07/20021רפאלי רנה ויגאל

נילי רפאלי וארז זילברשטייןלכבוד01/07/20021רפאלי רנה ויגאל

יפתח ויערה, יוחאילכבוד01/07/200216201שביט מיכל וירון

יפתח ויערה, יוחאילכבוד01/07/20021שביט מיכל וירון

יפתח ויערה, יוחאילכבוד01/07/20021שביט מיכל וירון

אסתר ועזריאל ציוןלכבוד01/07/20021שביט מיכל וירון

יעקב ורות שביט הורי ירוןלזכר01/07/20021שביט מיכל וירון

זיוה שטראוסלזכר01/07/2002501שניידרשוורצפלד אביבה

"קול קורא"לכבוד01/07/200232401שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

"קול קורא"לכבוד01/07/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

 של נאוה4-יום הולדתה הלכבוד01/08/20023241גולני אסתר

גוני והנקלכבוד01/08/20023241טישלר גוני ון דורניק הנק

משפחת טלמןלכבוד01/08/20023241טלמן יהודית וסטיוארט

 של זלדה ופרץ לוטסטין45יום הנישואין לכבוד01/08/20023241ינובסקי רות ורמי

רוזהואדית פליישר הורי ואחותי שנספו בשואה, ארתורלזכר01/08/200210001גרטרוד' ליבוביץ

אוטו וארוין פליישר ואנה ווהללזכר01/08/20021גרטרוד' ליבוביץ

משפחת מולשטוקלזכר01/08/20021גרטרוד' ליבוביץ

אביו של רון, ארנסט צוויגלזכר01/08/20023241צוויג חנה ורון

אביה של חנה, צבי הייטנרלזכר01/08/20023241צוויג חנה ורון

מריון וסם קוטסמןלכבוד01/08/20023241שניידרשוורצפלד אביבה

השנה החדשהלכבוד01/09/20023241אסיף יהודית ודניאל

בית הכנסת והקהילהלכבוד01/09/20024001אק'ואן וצ'גרינבלט ג

החלמת האם רות הלרלכבוד01/09/20025001דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

החלמת האם רות הלרלכבוד01/09/20021דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

שליח הציבור בבת המצוה של אביה, בני הנדללכבוד01/09/20023241דורון סוזן ודניאל

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד01/09/20023241שמואל' הימן אילת ופרופ

פלורנס גאן פורגס דון ושמואל שיףלזכר01/09/20023241הרפז יעקב

 עדי ודורון יואלי, חן, רוני, צביקה, רעיהלכבוד01/09/20023241ר צבי"יואלי רעיה וד
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ניר יואלי, אחילזכר01/09/20023241ר צבי"יואלי והמשפחה רעיה וד

מרדכי יואלי, אבילזכר01/09/20023241ר צבי"יואלי והמשפחה רעיה וד

בתיה ואבנר זימרונילכבוד01/09/20023241כהן חמוטל וצביקה

טלי וניצןלכבוד01/09/20021רפי' ליבוביץ

אביו של מנחם'יצחק ליבוביץלזכר01/09/20026501רפי' ליבוביץ

השנה החדשה, ג"תשסלכבוד01/09/20023241מייסנר פרלה

בירגיט מרגולינסקי בהערכה על טיפולה בלינה מרגרטה מרגולינסקילזכר01/09/20023241ניומן מריאן וגרי

משפחת פורתלכבוד01/09/20026481פורת רמה ושאול

משפחת פורתלכבוד01/09/20021פורת רמה ושאול

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/09/20022001פיינברג טניה והרב שאול

אדה שטרסברג טייךלזכר01/09/20023241רוזנטל יהודית ואביחי

דבורה ועמנואל פרידמן ודוד שהמילזכר01/09/20023241שהמי אסתר ושי

סמדר ואלון, ציוני דרך ומעברים בחיי תמרלכבוד01/09/20023241שילה יעל וגדעון

הושי ליפטוןלזכר01/09/20026481שניידרשוורצפלד אביבה

סוזן אבושלזכר01/09/20021שניידרשוורצפלד אביבה

דניאלה אוחיוןלכבוד01/10/20021אוחיון שריל ומוריס

אדם אוחיוןלכבוד01/10/20026481אוחיון שריל ומוריס

קהילת מבשרת ציוןלכבוד01/10/20025701(פיטר)אורדמן יעקב 

קהילת מבשרת ציוןלכבוד01/10/20021(פיטר)אורדמן יעקב 

משפחת אילוןלכבוד01/10/20023141אילון תמר ואמיר

רחל וגיוראלכבוד01/10/20023241גרבר רחל וגיורא

אסתר סמולנסקי בת נדיה וקלמןלזכר01/10/20023241זינגר ליסיצה אלונה ואלכסנדר

מירב זיולזכר01/10/20023241זינגר שרי ואריה

נטע יפהלזכר01/10/20023001ר יחיעם"יפה ברוריה וד

יעקב לוקוףלזכר01/10/20023241לוקוף קורן אילנה

מאמץ ויצירתיות, תרומתכם לקהילה בהשקעה של זמןלכבוד01/10/200212961חברים, סקל

מאמץ ויצירתיות, תרומתכם לקהילה בהשקעה של זמןלכבוד01/10/20021חברים, סקל

מאמץ ויצירתיות, תרומתכם לקהילה בהשקעה של זמןלכבוד01/10/20021חברים, סקל

מאמץ ויצירתיות, תרומתכם לקהילה בהשקעה של זמןלכבוד01/10/20021חברים, סקל

יעקב לוקוףלזכר01/10/20023241פורת שרון

קהילת מבשרת ציוןלכבוד01/10/20023241ציון אסתר ועזריאל

ליהילורי ורוני ילדי יעל וגבריאל, גבריאל בן דוד ואלה, יעל בת מקס ורותלכבוד01/10/200216201רוזנברג יעל וגבי

יעל בת מקס ורותלכבוד01/10/20021רוזנברג יעל וגבי

גבריאל בן דוד ואלהלכבוד01/10/20021רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי: ילדינולכבוד01/10/20021רוזנברג יעל וגבי

לורי ורוני, ליהי: ילדינולכבוד01/10/20021רוזנברג יעל וגבי

פרידה וולפסוןלכבוד01/11/20025001הרוורד עדה ודן

פרידה וולפסוןלכבוד01/11/20021הרוורד עדה ודן

בר המצוה של בננו אבילכבוד01/11/20026481שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

בר המצוה של בננו אבילכבוד01/11/20021שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

גינה ופפקה בקנרוט שנספו בשואה, לייזר, ליאורה, מרדכילזכר01/12/20029721מעין רבקה-בקנרוט

 ההורים היקרים- בקנרוט (ליאון)עליזה ואריה ' דרלזכר01/12/20021מעין רבקה-בקנרוט
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האחות האהובה-לילה בקנרוט לזכר01/12/20021מעין רבקה-בקנרוט

אביבה גולדשטייןלזכר01/12/20023241גולדשטיין רגינה ועמית

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/200219941'ורג'חברים ג, גרינוולד

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/20021'ורג'חברים ג, גרינוולד

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/20021'ורג'חברים ג, גרינוולד

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/20021'ורג'חברים ג, גרינוולד

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/20021'ורג'חברים ג, גרינוולד

'ורג' של ג60-יום ההולדת הלכבוד01/12/20021'ורג'חברים ג, גרינוולד

שושנה ואלכסנדר ויזללזכר01/12/20023241ויזל מיכאל

ינץ-ווייסלבה זיסקינדלזכר01/12/20026481דניאל' קארין ודר' זיסקינד דר

אלי זיסקינדלזכר01/12/20021דניאל' קארין ודר' זיסקינד דר

דבורה פוקסלזכר01/12/20023241כרם בת שבע ואיתן

משפחת לוילכבוד01/12/20026481יזהר' לוי מירי ודר

משפחת לוילכבוד01/12/20021יזהר' לוי מירי ודר

יום ההולדת של הרב מאיהלכבוד01/12/200216201חברים הרב מאיה', ליבוביץ

יום ההולדת של הרב מאיהלכבוד01/12/20021חברים הרב מאיה', ליבוביץ

יום ההולדת של הרב מאיהלכבוד01/12/20021חברים הרב מאיה', ליבוביץ

יום ההולדת של הרב מאיהלכבוד01/12/20021חברים הרב מאיה', ליבוביץ

יום ההולדת של הרב מאיהלכבוד01/12/20021חברים הרב מאיה', ליבוביץ

אסתר ונתן פרידמן, יוסף וצינה פרלמן, דב גסנרלזכר01/12/20025001פורת דרורית וחגי

אסתר ונתן פרידמן, יוסף וצינה פרלמן, דב גסנרלזכר01/12/20021פורת דרורית וחגי

יהודית פלשלזכר01/12/200216201חברים יהודית, פלש

יהודית פלשלזכר01/12/20021חברים יהודית, פלש

יהודית פלשלזכר01/12/20021חברים יהודית, פלש

יהודית פלשלזכר01/12/20021חברים יהודית, פלש

יהודית פלשלזכר01/12/20021חברים יהודית, פלש

יעקב ברוך קרוסנילזכר01/12/2002937.81קרוסני מרי והרברט

יעקב ברוך קרוסנילזכר01/12/20021קרוסני מרי והרברט

יעקב ברוך קרוסנילזכר01/12/20021קרוסני מרי והרברט

סולל-סבא שמואל כהןלכבוד01/12/200216201שרג לילך וקרל

סבא אריה כלבלכבוד01/12/20021שרג לילך וקרל

סבתא יהודית כלבלכבוד01/12/20021שרג לילך וקרל

סבא, מורטון חרגלכבוד01/12/20021שרג לילך וקרל

סבתא, לורן חרגלכבוד01/12/20021שרג לילך וקרל

'הרב מיה ליבוביץלכבוד01/01/20032001פיינברג טניה והרב שאול

הולדת הנכד עומר כיטובלכבוד01/03/20033241רפאלי רנה ויגאל

ליאת נבולכבוד01/04/200316201חברים ליאת, נבו

ליאת נבולכבוד01/04/20031חברים ליאת, נבו

ליאת נבולכבוד01/04/20031חברים ליאת, נבו

ליאת נבולכבוד01/04/20031חברים ליאת, נבו

ליאת נבולכבוד01/04/20031חברים ליאת, נבו

 הנכד תומרלכבוד01/04/20033241פלקס פועה ודן
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יום ההולדת של סטפןלכבוד01/04/20036481חברים סטפן, רוקם

יום ההולדת של סטפןלכבוד01/04/20031חברים סטפן, רוקם

2003סיון ונאוה בשנת , טל, ימי ההולדת של נועםלכבוד01/05/200310001גולני אסתר

2003סיון ונאוה בשנת , טל, ימי ההולדת של נועםלכבוד01/05/20031גולני אסתר

2003סיון ונאוה בשנת , טל, ימי ההולדת של נועםלכבוד01/05/20031גולני אסתר

אורי גולנילזכר01/05/20033241גולני אסתר

אורה בן עמילכבוד01/06/20033241בן עמי דניאלה ומשה

שלומית שמרוןלכבוד01/06/20033241קהילת מבשרת ציון

פמן' ובת המצוה של רני צ80-יום הולדתה הלכבוד01/07/20033241גפיר נורה

פמן' וחגיגת בת המצוה של רני צ80- יום הולדתה הלכבוד01/07/20033241מרוז רונית ואילון

אליעזר לסלו הידולזכר01/07/20033241סקלי לאה ואילן

אווה פאפאילכבוד01/07/20033241סקלי לאה ואילן

סטלה זבורסקילכבוד01/07/20033241סקלי לאה ואילן

שליחות הציבור בטקס בר המצוה של ניצן כוגן, בני הנדללכבוד01/07/200312961קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בר המצוה של איתי קציר, בני הנדללכבוד01/07/20031קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בר המצוה של בועז אלבז, בני הנדללכבוד01/07/20031קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בר המצוה של רועי ויונתן בלוקה, בני הנדללכבוד01/07/20031קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בת המצוה של טל כהן, סטפן רוקםלכבוד01/07/20036481קהילת מבשרת ציון

שליחות הציבור בטקס בת המצוה של טלי גוטליב, סטפן רוקםלכבוד01/07/20031קהילת מבשרת ציון

נועה והרב מיה, סטפן', ורג'גלכבוד01/08/20033241בארי רות ואלון

Dan Franklלזכר01/09/20033241גולני אסתר

יום ההולדת השני של נאוה מסבתא אסתרלכבוד01/09/20033241גולני אסתר

יואב דולןלזכר01/09/200312961דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

יואב דולןלזכר01/09/20031דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

יואב דולןלזכר01/09/20031דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

יואב דולןלזכר01/09/20031דולן עדנה מרסר ווד פיליפ

אוסבורן/משפחת אלבוםלכבוד01/10/2003474.11אלבום ליז ומתיו

מירב זיולזכר01/10/20036481זיו יפה

דניאל זיולזכר01/10/20031זיו יפה

ההורים רות ויעקב שביטלזכר01/10/20039721אודי וירון, שביט יוסי

ההורים רות ויעקב שביטלזכר01/10/20031אודי וירון, שביט יוסי

ההורים רות ויעקב שביטלזכר01/10/20031אודי וירון, שביט יוסי

אליעזר חנוך וחיים מאירילזכר07/10/20036481מאירי שרה ויהושע

אליעזר חנוך וחיים מאירילזכר07/10/20031מאירי שרה ויהושע

הסבתא והסבא לבית אפשטיין וצוקרמן שנספו בשואהלזכר01/11/20033241אפשטיין קרול וירמי

נכדתם של צביה ומאיר טחורש, הולדת שחרלכבוד01/11/20033241גולני אסתר

Thebirth of Laney & Shannaלכבוד01/01/20043241גולני אסתר

האבות רחמים כהן ואפרים וקסלרלזכר01/01/20043241כהן סוזנה ובעז

רחל וליאן חברה יקרהלזכר01/01/20043241לזרוס סו

צביה טחורשלזכר01/02/20043241גולני אסתר

יואב ורפאל ברזובסקי בני גלדיס ולאולזכר12/02/20046481ברזובסקי גלדיס ולאונרדו

 ראובן ואידה גולדנסקי הוריה של גלדיסלזכר12/02/20041ברזובסקי גלדיס ולאונרדו
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 של נועם5-יום הולדת הלכבוד18/02/2004ודי ומלקולם'אדמון ג

הולדת הנכדה עינבלכבוד18/02/2004ודי ומלקולם'אדמון ג

הורים, שושנה ויהושע ארנוןלזכר18/02/20043241שרון נורית-ארנון

גרינוולד' ורג'בני הנדל וגלכבוד18/02/20046481דניאל' קארין ודר' זיסקינד דר

גרינוולד' ורג'בני הנדל וגלכבוד18/02/20041דניאל' קארין ודר' זיסקינד דר

בני הנדללכבוד18/02/20049721שביט מיכל וירון

בני הנדללכבוד18/02/20041שביט מיכל וירון

בני הנדללכבוד18/02/20041שביט מיכל וירון

ברכת הגומל- הבן אילן לכבוד19/02/20043501בר לביא לונה ואיתן

הולדת עומר נכדה של חנה מרומילכבוד07/03/20043241גולני אסתר

בנות יובל ועדי רפאלי, אור ואביבלכבוד23/03/20046481רפאלי רנה ויגאל

בנות יובל ועדי רפאלי, אור ואביבלכבוד23/03/20041רפאלי רנה ויגאל

נישואי פיטר ויוסטי אורדמןלכבוד05/04/20049001חברים יוסטי ופיטר, אורדמן

נישואי פיטר ויוסטי אורדמןלכבוד05/04/20041חברים יוסטי ופיטר, אורדמן

נישואי פיטר ויוסטי אורדמןלכבוד05/04/20041חברים יוסטי ופיטר, אורדמן

נישואי פיטר ויוסטי אורדמןלכבוד05/04/20045001אנגל יעל ואמנון

נישואי פיטר ויוסטי אורדמןלכבוד05/04/20041אנגל יעל ואמנון

חור-הולדת עדן בןלכבוד20/04/20043241ניומן מריאן וגארי

משפחת שלהלכבוד21/04/200415001שלה יעקב ומרים

משפחת שלהלכבוד21/04/20041שלה יעקב ומרים

משפחת שלהלכבוד21/04/20041שלה יעקב ומרים

משפחת שלהלכבוד21/04/20041שלה יעקב ומרים

משפחת שלהלכבוד21/04/20041שלה יעקב ומרים

2004סיון ונאוה בשנת , טל, ימי הולדת של נועםלכבוד01/05/200410001גולני אסתר

2004סיון ונאוה בשנת , טל, ימי הולדת של נועםלכבוד01/05/20041גולני אסתר

2004סיון ונאוה בשנת , טל, ימי הולדת של נועםלכבוד01/05/20041גולני אסתר

הרב גלעד קריבלכבוד05/05/20046481קהילת מבשרת ציון

הרב גלעד קריבלכבוד05/05/20041קהילת מבשרת ציון

סבא של נגה, מורדכי שביטלזכר18/05/20043241מירב דיצה ואיתי

נועה והרב מיה, סטפן', ורג'גלכבוד24/05/20043241בארי רות ואלון

ויום הולדתה השביעי של שי, הולדת גיא אייללכבוד02/06/20046481בקר עופרה ואורן

ויום הולדתה השביעי של שי, הולדת גיא אייללכבוד02/06/20041בקר עופרה ואורן

משפחת כהןלכבוד09/06/20043601כהן עירית ודוד

תודה והערכה, באהבה- הרב מיה ליבוביץ ובני הנדל לכבוד10/06/20046481אסיף יהודית ודניאל

תודה והערכה, באהבה- הרב מיה ליבוביץ ובני הנדל לכבוד10/06/20041אסיף יהודית ודניאל

הרב בארי טבצניקוףלזכר14/06/20043501פיינברג טניה והרב שאול

גולדיצה גרוסולזכר21/06/20043241פלד רוקסנה

 של אדית לינדר90יום הולדת לכבוד08/07/20043241פריד ליסה ואיתן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/200432401סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

 הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן
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הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

הוריו של אילן, דוד ומרים סקלילזכר21/07/20041סקלי לאה ואילן

יואל-משפחת אריאללכבוד25/07/20043241יואל הרב דוד-אריאל

סטפן רוקםלכבוד29/07/20043241שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

סטפן רוקםלכבוד04/08/200410021חברים סטפן, רוקם

הרב בארי טבצניקוףלזכר05/08/20045001ודי ונורמן'אנטין ג

הרב בארי טבצניקוףלזכר05/08/20041ודי ונורמן'אנטין ג

סטפן רוקםלכבוד05/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד05/08/20041800חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד10/08/20043241'אליסון  שפרה וקית

סטפן רוקםלכבוד10/08/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד10/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד12/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד15/08/200410001זקסנברג מיכל ושמואל

סטפן רוקםלכבוד15/08/20041זקסנברג מיכל ושמואל

סטפן רוקםלכבוד15/08/20041זקסנברג מיכל ושמואל

סטפן רוקםלכבוד16/08/20043241ניומן מריאן וגרי

בני הנדל שליח ציבור בבת מצווה של בתנו ירדןלכבוד16/08/20043241פריד ליסה ואיתן

סטפן רוקםלכבוד16/08/20041800חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד16/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד16/08/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד17/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד19/08/20043241ליבוביץ הרב מיה ומנחם

סטפן רוקםלכבוד19/08/20043241נילסון פמלה ודניס

סטפן רוקםלכבוד19/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד19/08/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד19/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד21/08/20043241אסיף יהודית ודניאל

סטפן רוקםלכבוד21/08/20043001אק'ואן וצ'גרינבלט ג

סטפן רוקםלכבוד24/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד25/08/20043251ודי ומלקולם'אדמון ג

סטפן רוקםלכבוד25/08/200410001תמיר ונימרוד, פיטר, אורדמן יוסטי

סטפן רוקםלכבוד25/08/20041תמיר ונימרוד, פיטר, אורדמן יוסטי

סטפן רוקםלכבוד25/08/20041תמיר ונימרוד, פיטר, אורדמן יוסטי

סטפן רוקםלכבוד25/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד25/08/20041800חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד25/08/20042000חברים סטפן, רוקם

 סטפן רוקםלכבוד25/08/20041000חברים סטפן, רוקם
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סטפן רוקםלכבוד25/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד31/08/20043241כהן אביטל ורענן

סטפן רוקםלכבוד31/08/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20043241אטיה שרה

אמא- אסתר גולני לכבוד01/09/20043241גולני אמיר ואולגה

סטפן רוקםלכבוד01/09/20043241ולי וגילעד'נבו ג

סטפן רוקםלכבוד01/09/20043501פיינברג טניה והרב שאול

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041500חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042500חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042500חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042500חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/2004430חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041800חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20041000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד01/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד13/09/20042000חברים סטפן, רוקם

סטפן רוקםלכבוד20/09/200410001אברהם לארי

סטפן רוקםלכבוד20/09/20041אברהם לארי

סטפן רוקםלכבוד20/09/20041אברהם לארי

יהודה מילואלזכר22/09/20043241ירון ויונתן, גלעד, גיא, מילוא תמר

ה"שנת תשסלכבוד04/10/20043251גולני אסתר

סטפן רוקםלכבוד04/10/200410001מרמור הרב מיכאל

סטפן רוקםלכבוד04/10/20041מרמור הרב מיכאל

סטפן רוקםלכבוד04/10/20041מרמור הרב מיכאל

אמו של ישראל ברטללזכר11/10/20043241חברים  ישראל, ברטל

יוסף צורלזכר11/10/20046481גרוס ורדה ואמנון

יוסף צורלזכר11/10/20041גרוס ורדה ואמנון

ק גרינבלט'ואן וצ' של ג50-יום הנשואים הלכבוד11/10/20046481אק'ואן וצ'חברים ג, גרינבלט

ק גרינבלט'ואן וצ' של ג50-יום הנשואים הלכבוד11/10/20041אק'ואן וצ'חברים ג, גרינבלט

יואב דולןלזכר11/10/200416191חברים עדנה, דולן

יואב דולןלזכר11/10/20041חברים עדנה, דולן

יואב דולןלזכר11/10/20041חברים עדנה, דולן

 יואב דולןלזכר11/10/20041חברים עדנה, דולן
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יואב דולןלזכר11/10/20041חברים עדנה, דולן

חתן בר מצווה יואב קוכמןלכבוד14/10/20043241טוביה' רונית ודר' קוכמן דר

הרב מיה ליבוביץ ושליח הציבור בני הנדללכבוד14/10/20043241טוביה' רונית ודר' קוכמן דר

בלה ברטללזכר18/10/20046481ברטל שרה ואהרון

בלה ברטללזכר18/10/20041ברטל שרה ואהרון

בר המצוה של בננו אפיקלכבוד29/11/20049721שטראוס אורי ומרינה

בר המצוה של בננו אפיקלכבוד29/11/20041שטראוס אורי ומרינה

בר המצוה של בננו אפיקלכבוד29/11/20041שטראוס אורי ומרינה

ליזה שהמילזכר09/12/20045001שהמי אסתר ושי

ליזה שהמילזכר09/12/20041שהמי אסתר ושי

יעל וגבי רוזנברגלכבוד30/12/200419441רוזנברג יעל וגבי

יעל וגבי רוזנברגלכבוד30/12/20041רוזנברג יעל וגבי

 לורי רוזנברגלכבוד30/12/20041רוזנברג יעל וגבי

רוני רוזנברגלכבוד30/12/20041רוזנברג יעל וגבי

רוזנברג ויריב טובול-ליהי טובוללכבוד30/12/20041רוזנברג יעל וגבי

רוזנברג ויריב טובול-ליהי טובוללכבוד30/12/20041רוזנברג יעל וגבי

משפחת קנישקווילכבוד02/01/20056481קנישקווי איסלה ובארי

משפחת קנישקווילכבוד02/01/20051קנישקווי איסלה ובארי

שני נכדינולכבוד10/01/200510001אק'ואן וצ'גרינבלט ג

שני נכדינולכבוד10/01/20051אק'ואן וצ'גרינבלט ג

שני נכדינולכבוד10/01/20051אק'ואן וצ'גרינבלט ג

האבות רחמים כהן ואפרים וקסלרלזכר12/01/20053241כהן  סוזנה ובעז

אירמה וארדטלזכר10/03/20051000אק'ואן וצ'גרינבלט ג

בן אריאלה וגיל (שמש)לידת הנכד עמית לכבוד15/03/20053501פיינברג טניה והרב שאול

1939-17.2.05, בת מרדכי חיים וחיה פייגע, פיליס אוגוסט רוטמןלזכר22/03/20053241י תחיה גרינוולד"עזיבון פיליס אוגוסט ע

 של פרקה קליין95-יום הולדתה הלכבוד01/05/20053241גולני אסתר

אביה של שפרה, אברהם גינסברגלזכר03/05/20055481חברים שפרה, אליסון

אביה של שפרה, אברהם גינסברגלזכר03/05/20051חברים שפרה, אליסון

ההסמכה לרבנותלכבוד03/05/20056481זינגר חברים של הרב אלונה ליסיצה

ההסמכה לרבנותלכבוד03/05/20051זינגר חברים של הרב אלונה ליסיצה

י"נ,שליח הצבור בני הנדללכבוד08/05/20059721שביט מיכל וירון

י"נ,שליח הצבור בני הנדללכבוד08/05/20051שביט מיכל וירון

י"נ,שליח הצבור בני הנדללכבוד08/05/20051שביט מיכל וירון

האבות רחמים כהן ואפרים וקסלרלזכר09/06/20053241כהן  סוזנה ובעז

דר-דן שןלזכר29/06/200532401דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

 דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן
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דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

דר-דן שןלזכר29/06/20051דר יהודית-שן

אשת ויליאם טנזר, אדית אסתר טנזר בת אמיל וגבריאל רייךלזכר10/07/20053241נויבורגר דינה

גולדיצה גרוסולזכר18/08/20056481פלד רוקסנה

גולדיצה גרוסולזכר18/08/20051פלד רוקסנה

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד22/08/200510012חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד24/08/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד28/08/20053240חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד28/08/20051800חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד31/08/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד31/08/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד31/08/20052000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד31/08/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד01/09/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד04/09/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד07/09/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20052000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20051000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20053000חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/2005180חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20051200חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20051800חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד08/09/20054500חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד12/09/20058060חברים אסתר, גולני

 של אסתר גולני70-יום הולדתה הלכבוד14/09/20051500חברים אסתר, גולני

2003בר המצווה ביוני , שניידר מיכאללכבוד19/09/200539531שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

2003בר המצווה ביוני , שניידר מיכאללכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ל"בננו המשרת בצה, שניידר רוןלכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ל"בננו המשרת בצה, שניידר רוןלכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ל"בננו המשרת בצה, שניידר אבילכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ל"בננו המשרת בצה, שניידר אבילכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ברכות על סיום תואר ראשון באוניברסיטה, שניידר נעמי לכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

ברכות על סיום תואר ראשון באוניברסיטה, שניידר נעמי לכבוד19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

דודנו אלכס מלקיןלזכר19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

סידני ספיבקלזכר19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

אם וחברה טובה, אישה, מריון קוטסמןלזכר19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

דודנו האהוב איזידור קליימןלזכר19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

דודנו האהוב איזידור קליימןלזכר19/09/20051שניידרשוורצפלד אביבה וצבי

בר המצווה של דן לב- הרב מיה ליבוביץ לכבוד28/09/20053241כפרי קלאדיה וגל

 של חנה צולינגר70-יום הולדתה הלכבוד06/10/20053241גולני אסתר

באהבה ממשפחת הוניג, טל הוניג בהגיעך למצוותלכבוד11/10/20053241הוניג הלן ואליהו

 (ה"נפטרה ביט באלול תשס)סבתא של טל , חנה שבתאילזכר11/10/20053241הוניג הלן ואליהו
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אבי, וילפרד יפה' פרופלזכר11/10/20053241לוין אנה

אהרון יפה ברנאה, אחותילזכר11/10/20053241לוין אנה

גרינוולד' ורג'גלכבוד17/10/20053241וורטמן דבורה ויוני

בני הנדללכבוד17/10/20053241וורטמן דבורה ויוני

ודי ומלקולם'הנכדה החדשה של גלכבוד01/11/20054141ודי ומלקולם'חברים ג, אדמון

נחום גינזברגלזכר02/11/20053331הרפז יעקב ומרשה

פול בורנשטייןלזכר02/11/20053331הרפז יעקב ומרשה

פלורנס גאן פורגס דוןלזכר02/11/20053341הרפז יעקב ומרשה

הולדתה הנכדה שנילכבוד09/11/20053241ודי ומלקולם'אדמון ג

ו"סיון ונאוה בשנת תשס, טל, ימי הולדת של נועםלכבוד22/11/20055001גולני אסתר

ו"סיון ונאוה בשנת תשס, טל, ימי הולדת של נועםלכבוד22/11/20051גולני אסתר

אליהו לחובסקי' דרלזכר22/11/20053241לחובסקי סיגל ועידו

צבי אראללזכר22/11/200535001שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

צבי אראללזכר22/11/20051שולב אפרת ויואל

תומר וגיל, מאיה- ילדינו לכבוד11/12/20053241אללוף אבי ומרים

סבא של רות, סידני לוילזכר01/01/20063241אגלש רות ומיכאל

נספה בשואה, בן לייב וציביה, צבי לישינסקילזכר10/01/200616201פנקס רבקה

נספה בשואה, בן לייב וציביה, צבי לישינסקילזכר10/01/20061פנקס רבקה

נספה בשואה, בן לייב וציביה, צבי לישינסקילזכר10/01/20061פנקס רבקה

לייב לישינסקי שנספה בשואהלזכר10/01/20061פנקס רבקה

שמואל רוטלזכר10/01/20061פנקס רבקה

זיוה שטראוסלזכר10/01/20069721שטראוס עמנואל

זיוה שטראוסלזכר10/01/20061שטראוס עמנואל

זיוה שטראוסלזכר10/01/20061שטראוס עמנואל

הראולד טולמס, אבינולזכר12/01/20063241שון ופליסה, קרוון לין

קלארון טולמס, אמנולזכר12/01/20063241שון ופליסה, קרוון לין

בתנו נועה איילהלכבוד18/01/20063241ריבלין חדוה ויוסף

12.12.04ה "כט בכסלו תשס-שנפטרה ב, צפורה הרלינגלזכר22/01/20063241הירלינג פרץ

משפחת מאירילכבוד05/02/20066481מאירי שרה ויהושע

משפחת מאירילכבוד05/02/20061מאירי שרה ויהושע

בר המצווה של הנכדלכבוד07/02/20064101לנדי מרים

זיוה שטראוסלזכר21/02/20063241דוב עמליה

  של תחיה גרינוולד60-יום הולדת הלכבוד25/02/20063241שניידרשוורצפלד אביבה
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נלו ינקוביץלזכר13/03/20069721יניב וליאת נבו, ינקוביץ יהודית

נלו ינקוביץלזכר13/03/20061יניב וליאת נבו, ינקוביץ יהודית

נלו ינקוביץלזכר13/03/20061יניב וליאת נבו, ינקוביץ יהודית

נלו ינקוביץ, אחילזכר29/03/20063241דוד הרמניה ומנדל

נלו ינקוביץלזכר29/03/20063241דורית וגאי, נטה'ז, מאירי זאן

75ימי הולדת לכבוד05/04/20063241אק'ואן וצ'חברים ג, גרינבלט

קליינר בן יהודית וזליג (משה)מורי לזכר17/04/20066481סקלי לאה ואילן

טרסטין בן רבקה לאה והרשל (אבל)ביל לזכר17/04/20061סקלי לאה ואילן

צוות הקהילה ובראשו הרב מיה ליבוביץלכבוד24/04/20064501פיינברג טניה והרב שאול

ץ"כאות תודה להרב מיה ליבוביץ וקמלכבוד30/04/20063241בנין יעל ואורי

חוה הול' דרלזכר20/06/20066481הול איתן

חוה הול' דרלזכר20/06/20061הול איתן

בת מצוה של לילי הברלייןלכבוד02/07/20064501אק'ואן וצ'גרינבלט ג

לזכר09/07/200610001אפרת אראלה

לזכר09/07/20061אפרת אראלה

לזכר09/07/20061אפרת אראלה

ד"באב תשס' נפטר ערב ט. בן שמואל ובינה, אפרים קיפרמןלזכר14/08/20063241קיפרמן שרה

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד23/08/200610001שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד23/08/20061שמואל' הימן אילת ופרופ

עודד ודפנה, לאהלי, יהונתן: ילדינולכבוד23/08/20061שמואל' הימן אילת ופרופ

כאות תודה על עזרתו הנדיב, בועז כהןלכבוד30/08/20063241קרוון ליו ואריאל

.אמו של מנחם, טרודה ליבוביץלזכר01/09/200616201חברים מנחם', ליבוביץ

.אמו של מנחם, טרודה ליבוביץלזכר01/09/20061חברים מנחם', ליבוביץ

.אמו של מנחם, טרודה ליבוביץלזכר01/09/20061חברים מנחם', ליבוביץ

.אמו של מנחם, טרודה ליבוביץלזכר01/09/20061חברים מנחם', ליבוביץ

.אמו של מנחם, טרודה ליבוביץלזכר01/09/20061חברים מנחם', ליבוביץ

נלו ינקוביץ אבא של ליאת ובעלה של יהודיתלזכר01/09/20066481חברים ליאת, נבו

נלו ינקוביץ אבא של ליאת ובעלה של יהודיתלזכר01/09/20061חברים ליאת, נבו

חוה ונחום אלבוים, אסתר ויצחק פילוסלזכר01/09/20063241פילוס שושנה-צור

שולמית ויונה דוידוביץ להןלדת הנינה הראשונהלכבוד11/09/20063241גולני אמיר ואולגה

אורי גרוסמןלזכר18/09/20063501פיינברג טניה והרב שאול

קורט- מילי ריבלין לכבוד26/09/20063241ריבלין חדוה ויוסף

שלום רוזנפלדלזכר01/10/20063331הרפז יעקב ומרשה

בוסקה אייזנקרפטלזכר01/10/20063331הרפז יעקב ומרשה

שלום רוזנפלדלזכר01/10/20063341הרפז יעקב ומרשה

שירה ודנה,מור, אופיר, גיא: נכדינולכבוד03/10/200616201אליעזר' הורנשטיין ימימה ודר

שירה ודנה,מור, אופיר, גיא: נכדינולכבוד03/10/20061אליעזר' הורנשטיין ימימה ודר

שירה ודנה,מור, אופיר, גיא: נכדינולכבוד03/10/20061אליעזר' הורנשטיין ימימה ודר

שירה ודנה,מור, אופיר, גיא: נכדינולכבוד03/10/20061אליעזר' הורנשטיין ימימה ודר

שירה ודנה,מור, אופיר, גיא: נכדינולכבוד03/10/20061אליעזר' הורנשטיין ימימה ודר
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04/10/2006שגיב איילה ודוד-גרדר

4001

לזכר

בנינו 

,ו'באייר תשס' כב- גלעד 

ג'יא בטבת תשס- יואב 

80אבינו וסבנו ורנר לובל עם הגיעו לגיל לכבוד19/10/200612961לובל סמדר ובני

70אמנו וסבתנו פמלה לובל עם הגיעה לגיל לכבוד19/10/20061לובל סמדר ובני

 שנות נישואיהם50הורינו וסבינו פמלה וורנר לובל לרגל לכבוד19/10/20061לובל סמדר ובני

ל"ביתנו הבכורה נטע עם התגייסותה לצהלכבוד19/10/20061לובל סמדר ובני

טרודי אולטמןלזכר31/10/20063241גולני אסתר

אריאלה וגילי, אורי ומרל: הילדיםלכבוד01/01/20076481פיינברג טניה והרב שאול

.שירה ועמית, רועי ומיטב: הנכדיםלכבוד01/01/20071פיינברג טניה והרב שאול

החברים התומכיםלכבוד22/01/20073241גומפל מרדכי וורד

משפחת גוטמןלכבוד22/03/20073241יהודה'עליזה ודר' גוטמן דר

בלנק-אושרת מורג וסטייסי נוש, עבודתם המסורה של הסטודנטיות לרבנותלכבוד22/03/20073241פיינברג טניה והרב שאול

הרב בארי טבצניקוףלזכר05/07/20073241פיינברג טניה והרב שאול

דבורה רסקין לוקףלזכר26/07/20076481פורת שרון

דבורה רסקין לוקףלזכר26/07/20071פורת שרון

 של הרב מיה ליבוביץ60-יום הולדתה הלכבוד08/08/20073241מזור עדנה והרב יהורם

 של הרב מיה ליבוביץ60-יום הולדתה הלכבוד22/08/20073601פיינברג טניה והרב שאול

נירה , אילת ושמואל, החברים אביבה וצבי

06/09/2007,ובני
1

לכבוד

 של הרב מיה ליבוביץ60-יום הולדתה ה

 של הרב מיה ליבוביץ60-יום הולדתה הלכבוד06/09/20071'ורג'תחיה וג, גודי ומשה, החברים אסתר

רנה , אן מרי וסטפן, החברים יהודית ואביחי

06/09/2007,מיכל וירון, ויגאל
9721

לכבוד

 של הרב מיה ליבוביץ60-יום הולדתה ה

יפה יואלילזכר11/09/20073241יואלי  רעיה וצבי

קרן קנובלר בת מיה ומוקי קנובלרלזכר20/09/20073241'ורג'גרינוולד תחיה וג

אביו של אנדרו, מיכאל אבירלזכר07/10/20076481אביר נעה ואנדרו

אביו של אנדרו, מיכאל אבירלזכר07/10/20071אביר נעה ואנדרו

6.07.20הולדת נכדינו  אורי כהן פלקס לכבוד08/10/20073241פלקס פועה ודן

גולדיציה גרוסולזכר27/12/20073241פלד  רוקסנה

ודי ומשה אדמון לרגל הולדת הנכד מעין'גלכבוד02/01/20083241גולני  אסתר

הולדתו של נכדינו  מעיןלכבוד20/01/20083241ודי ומשה'אדמון  ג

20/03/20083241פרידמן יעל וגדעון

הרב מיה ליבוביץלכבוד04/04/20083241פרידמן אלישבע ודניאל

הולדת הנכדה תמרלכבוד30/04/20083251ודי ומשה'אדמון  ג

לו שרלזכר29/05/200833001לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

 לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל
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לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

לו שרלזכר29/05/20081לופטוס נירית ומיכאל

18/08/20083241חזן  ראובן ופרנסין

שחר פדרלכבוד20/08/20083241חזן פרנסין וראובן

26/08/20083751פורת שאול

ליהודית  ינקוביץ  לכבוד הנכד אדםלכבוד04/09/20083241גולני  אסתר

הילה פלקסלכבוד07/09/20083241פלקס פועה ודן

 של יורם ברוורמן50-לכבוד יום הולדתו הלכבוד15/09/20083241ברוורמן  גוסטי ויורם

רו פולרלזכר20/09/20083241פולר ארין

ברנרד פולר' דרלזכר20/09/20083241פולר לאה ואילן

דודי, זמיר רנהלזכר22/09/20083241לוין אנה

י'חתונת מרידל וגלכבוד      22/10/2008200ניומן מעין וגרי  סקלי לאה ואילן

י'חתונת מרידל וגלכבוד      23/10/2008200איסק רנטה וחוסה

מרדכי לנגהלזכר23/10/20083241לנגה מירי ודורון

מרדכי לנגהלזכר23/10/20083241לנגה מירי ודורון

י'חתונת מרידל וגלכבוד      24/10/2008290ק  גומפל ורד'אן וצ-ו'גרינבלט ג

י'חתונת מרידל וגלכבוד      26/10/2008200ודי ומשה'אדמון  ג

י'חתונת מרידל וגלכבוד      26/10/2008270בן דוד לואס ושמעון בר יוסף שירלי

י'חתונת מרידל וגלכבוד      26/10/2008200+120ורג'רלד גרינוולד תחיה וג'מוריס  דיאנה וג

ישראל פישגרונד בן חנה וחיים יהושוע:אבא נעמהלזכר29/10/20083241קפטובסקי נעמה וזאב

ויואלה קליין בת מוריס ובסי, אמא שלי29/10/20083241קפטובסקי נעמה וזאב

10/11/2008'ורג'גרינוולד תחיה וג
9721

לכבוד

מסבתא מאמא .   מאיה ואברהם צבי אולה גרינוולד ליסוד ובניית משפחתיהם

.מרתה גרדוש אבא ואמא והאחיות שלומית ואפרת

10/11/2008'ורג'גרינוולד תחיה וג
1

לכבוד

מסבתא מאמא .   מאיה ואברהם צבי אולה גרינוולד ליסוד ובניית משפחתיהם

.מרתה גרדוש אבא ואמא והאחיות שלומית ואפרת

10/11/2008'ורג'גרינוולד תחיה וג
1

לכבוד

מסבתא מאמא .   מאיה ואברהם צבי אולה גרינוולד ליסוד ובניית משפחתיהם

.מרתה גרדוש אבא ואמא והאחיות שלומית ואפרת

1919-2008אוה קונדור לזכר26/04/20093241סקלי לאה ואילן

הורי פרידה ומיכאל קלייןלזכר06/05/2009100גולני  אסתר

ולקית אליסון (שזרעה את גרעין קהילתנו)זר תודות וצרור ברכות לשיפרה לכבוד01/07/20093241'ורג'גרינוולד תחיה וג

01/07/2009'ורג'גרינוולד תחיה וג
3241

לזכר

הבאת לנו מסורת .  תומר ודפנה, אחות לאיריס, לילי מעין בת רבקה ושלמה

.ודרך לטיפוח של כל ענפי המשפחה ביצירתיות ורב גוניות

01/07/2009'ורג'גרינוולד תחיה וג
3241

לזכר

לימדת אותנו לבנות .  תומר ודפנה, אחות לאיריס'לילי מעין בת רבקה ושלמה

.באהבה ורעות ושלום אמיתי והומור, זוגיות עם נדיבות לב

01/07/2009'ורג'גרינוולד תחיה וג
3241

לזכר

מגדלאור חייך מאיר .  תומר ודפנה, אחות לאיריס'לילי מעין בת רבקה ושלמה

.את אינך ואת עמנו. לנו דרך חיים ברגעי עצב ושמחה

הרב מיה ליבוביץ ושליח הציבור בני הנדל לרגל בר המצווה של עמיתלכבוד23/08/20093241קוכמן  רונית וטובי

תומר ודפנה, אחות לאיריס'לילי מעין בת רבקה ושלמהלזכר21/09/20093241'ורג'גרינוולד תחיה וג

 באהבה וגעגועים אין סופיים1979-2008  (ליליאן)לילי מעין  לזכר23/09/20093241מעין  רבקה-בקנרוט

24/9/08ע "תשרי תש' כיפן ביום חמישי ו-הולדת הנכדה נעמי ברטללכבוד11/10/20096401ברטל ישראל ונירה

15/9/08-סיום שירותו הצבאי של אוריה ברטל בלכבוד11/10/20091ברטל ישראל ונירה

 בן יובל ואילת, לידת התינוק איתי כהן פלקסלכבוד08/11/20093241פלקס פועה ודן
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, נעמי שפרינגר, שרה אטיה, אסתר גולני

, תחיה גרינוולד, אביבה שוורצפלד שניידר

11/11/2009רבקה פנקס ומעין ניומן החברים האוהבים

3241

לכבוד

 של חנה סורק60-יום הולדת ה

שליח הציבור בארי קנישקווילכבוד02/02/20103241חברון  מיכל ואילן

בר המצווה של איתילכבוד21/02/20107201שמיר ציפי ומיכה

בר המצווה של איתילכבוד21/02/20101שמיר ציפי ומיכה

הילה ואיתי, עינת,  ילדינולכבוד21/02/20103601שמיר ציפי ומיכה

.יובל נתן חיים שמעון, גרינוולד' ורג'הולדת הנכד של תחיה וגלכבוד02/03/20103241'ורג'גרינוולד תחיה וג

13.3.2010לידת הנכד לביא לכבוד08/04/20103301ודי ומשה'אדמון  ג

פרגו-סקלי-אוה וולףלזכר04/07/20103241סקלי לאה ואילן

החוף הצפוני, נ עמנואל"בחגיגות היובל של ביכלכבוד09/08/20103241נט אמיתי'צבי וג

6.3.10בת דודה של לאה סקלי שנפטרה ', פרג-סקלי-אוה וולךלזכר17/08/20103241אילן ולאה סקלי

28/8/2010ע "בארי קנישקווי  שליח הציבור ובר המצווה של יותם יח אלול תשלכבוד22/08/20103241אסף ואורלי לחובסקי

ברוורמן' בת המצווה של עינב ממשפלכבוד21/09/20103241יורם וגוסטי ברוורמן

א"תשע' באדר ב'  כ26.-3.11הבן שחר שעלה לתורה בלכבוד24/03/20113241ליאור וורד לוי

26/3/11שליח הציבור  בני הנדל בבר מצווה של שחר לוי לכבוד28/03/20113241ליאור וורד לוי

א"תשע' ז באדר ב" כ2/4/11בת המצווה של נעמי בשבת לכבוד31/03/20113241הילה ודוד אלקיים

אחותו של דוד אלקיים, טוב-דליה שרלזכר31/03/20113241הילה ודוד אלקיים

יום הולדתה של תחיה גריוולדלכבוד04/04/20113101חבריה מקמץ

 אמא של סילביה עובדיה1921-1990נ  "ט באב תש"טרכטנברג י-שרה קרבץלזכר17/07/20113241סילביה וערן עובדיה

לזכר17/07/20113241סילביה וערן עובדיה

אבא של סילביה , 1912-1999ב  "באב תשנ' טרכטנברג ב (Julio)יחיאל 

עובדיה

לזכר17/07/20113241סילביה וערן עובדיה

דודה של סילביה , 1923-1933ג "ב אלול תרצ"קרבץ  י (Marquito)מרדכי 

עובדיה

שחרורו של ניב ברוורמן וגיוסו של עילי ברוורמןלכבוד04/10/20113241יורם וגוסטי ברוורמן

דודה של לאה סקלי, סטלה סבורסקילזכר31/10/20113241אילן ולאה סקלי

יפתח ליבוביץ, מורה הטעמים של אלעדלכבוד29/01/20123241תמי ורונן דורסט

אלכסנדר ופאני חייט' הוריו של רוברטו  פרופלכבוד29/02/20123001ותחיה גרינוולד' ורג'ג

נישואי שלומית ורוברטו חייטלכבוד29/02/20123001ותחיה גרינוולד' ורג'ג

הרב מיה ליבוביץ בתודהלכבוד29/02/20123001ותחיה גרינוולד' ורג'ג

מרים בת שרה ויוסף, ודי'אמה של גלזכר15/03/20123241משה ויהודית  אדמון

בן נעמי ונועם                         , הולדת הנכד אייל בר נחוםלכבוד03/04/20126481שניידר אביבה-שוורצפלד

בן נעמי ונועם                         , הולדת הנכד אייל בר נחוםלכבוד03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

רון שניידר הלומד לתואר שני                                       לכבוד03/04/20123241שניידר אביבה-שוורצפלד

אבי שניידר הלומד לתואר ראשון                                     לכבוד03/04/20123241שניידר אביבה-שוורצפלד

ל                                      "מיכאל שניידר שהשתחרר מצהלכבוד03/04/20123241שניידר אביבה-שוורצפלד

דיאנה מוריס                                                      לזכר03/04/20123241שניידר אביבה-שוורצפלד

אחות, אן שוורצפלד (טרי)טרסה לזכר03/04/201216201שניידר אביבה-שוורצפלד

אחות, אן שוורצפלד (טרי)טרסה לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד
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אחות, אן שוורצפלד (טרי)טרסה לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

אחות, אן שוורצפלד (טרי)טרסה לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

אחות, אן שוורצפלד (טרי)טרסה לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

שניידר (הרווי)צבי לזכר03/04/201216201שניידר אביבה-שוורצפלד

שניידר (הרווי)צבי לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

שניידר (הרווי)צבי לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

שניידר (הרווי)צבי לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

שניידר (הרווי)צבי לזכר03/04/20121שניידר אביבה-שוורצפלד

             12.05.12שליח הציבור בבת המצווה של הגר , בארי קנישקווילכבוד02/05/20123241לחובסקי אורלי ואסף

דודה , סבורסקי (פפאי)אוה לזכר19/06/20123241סקלי לאה ואילן

דודה, סבורסקי (פודור)ורוניקה לזכר19/06/20123241סקלי לאה ואילן

צוות הקהילהלכבוד3241 פיינברג טניה והרב שאול

סטפן רוקםלכבוד2500חברים סטפן, רוקם
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