
3טלפון 2טלפון 1טלפון כתובתמשפחה ושם
119459271050-5341207ט "הבעשאברהמי שלמה ויהודית1

29455213054-4605533שקולניק אגוזי יחיאל וטובה2

3077-3452459054-7311180יובל נאמן אדלשטיין מנחם ומלכה3

39492447050-3913066שקולניק אינדיק אליעזר ומרים4

12077-6150034050-6285711הנוטר אליעזרי נתנאל ואורליה5

59390065052-6126242ויסבורג אנגלר משה ואביגיל6

89454326050-6247176ח "הפלמאפרתי לבנה7

16052-2203197הבריגדה אפרתי יששכר ויונה8

79494051050-5345760054-4232482סירני בודנר צבי ומלי9

159354659054-2062293ההגנה בן פז משה וענבל10

309459190052-3575750ט "הבעשבן ראובן שמואל לאה11

469410330050-2278266ההגנה ברקו מנחם וחוה 12

79494081054-8440986סירני ברקוביץ הרב יצחק וזהבה13

389495588052-8000944ש "חיבש יהודה ומירי14

329457702052-3010662עזרא אריאל ושירלי' גדג15

59492634052-3581395שקולניק גוטמן ישעיהו ואסתר16

86762727052-4000726הרשקו גוטמן מאיר גילה17

89492324052-9466842סירני גולדברגר דוד והדרה18

5054-5814004וויסבורג גולדמן אברהם19

69467814052-2807502שמעוני גולדשטיין יוסי ובטי20

248669912052-2226366ט "הבעשגרוס צבי וחיה21

19452291050-8762229ט "הבעשגרינפלד עליזה22

 79493245052-3632001ט "הבעשדוידוביץ יצחק ורחל23

249474051054-8044697ט "הבעשדקל שמואל ושושנה24

309353723052-8112235050-7575150ט "הבעשהוליץ טוביה ויהודית25

269410277050-6781874מאור יוסף הופמן יעקב ואלקה26

14/69496550050-5422904הצנחנים המר אברהם ואטה שילה27

129453280050-6688883ההגנה הרשברג זאב וגילה28

69410246052-2649360נפתלי בן אפרים הרשקוביץ ברוך ואהובה 29

8566560058-4403508 4שקולניק ואלטר שי וורד30

19454066050-6384066ט "הבעשוייס מרדכי ומרטה31

79453412050-5531952וינר וייסהוז מאיר ולאה32

99390208050-5213814ההגנה וינברגר משה ומלכה33

189491132052-4503893מרים מזרחי וינגרטן יוסי ודבורה 34

429457223054-5799284שוהם ולר חיים ושירה35

469354691050-6220430ההגנה ולר יהודה וחדווה36

129452061050-6999680ט "הבעשוקנין יצחק ובלה37

269492641052-2340912ט "הבעשזידובר יוסף חיים וצביה38

469354685052-4589610ההגנה חודדי אליהו ושולה39

99457593050-5998003ההגנה חממי ציון ופנינה 40

159417792052-2952891המרד טאוב צבי ופאולינה41

169418079052-5211011חפץ חיים טורא אהרן ועטרה42

439453035052-4840331שוהם יולס ענת43

239491342052-8705368ההגנה ילון משה ויונית44

569419687052-5773287ההגנה יערי דוד ונעמה45

ט"טלפונים חברי העמותה ומתפללים בית זלצר תשע



419459527052-8207996ההגנה יערי יצחק ואיילת46

199453487050-6554951ההגנה כהן יעקב ותמר47

129456491050-7414028השומרים כהן יצחק ונועה48

89350356052-8338578האגוז כרמון בלה49

126423572054-5877640מעפילי אגוז לאו שי וחן50

2077-9353418050-6218202שקולניק לודנר אריה ויפה51

159452231054-7726475ט "הבעשלוין אורי ואסתר52

24050-5520004ט "הבעשלוינגר אריה ואסתי53

30050-2771063ט "הבעשליבנה אורי ותמר54

59451061052-2787048052-3677148שקולניק ליברמן מנס ואירית55

209458733054-2205190ט "הבעשלינדן  צבי ואידית56

449390120054-9984848יהלום לינדנבאום ישעיהו ושרון57

209451712054-6442504054-5966240ח "הפלמרלדין'ליפר דוד וג58

5054-6615222שקולניק מברך משה וזמירה59

169452543054-5432137גלוסקין מוזס חיים וחנה60

29450762050-6264187מנדלי מוכר ספרים מישור משה ולאה61

249454258054-4926652ש "חימלקוש מנחם ויהודית62

29352002052-8255205שקולניק נוב צבי ויפה63

19491273054-2221790ט "הבעשנייפלד יעקב ומרים64

279452932050-4452932הבריגדה ניר עמנואל ודליה65

99453445052-4437390ש "חיסוויד יוסי ובתיה66

249101075050-7366324ט "הבעשסטריקוב רועי ונעמה67

 ספיר שלום ופנינה68 199454323052-4236031ל מוטה גור "רא

49462602052-2238058יחיאל פלדי עומר גל ומרב69

7052-3668158וינר פדה שלום ומזל70

109455808052-8836070052-4683345ש "חיפולק צבי ושרה71

269451177052-9286917מנוחה ונחלה פוקס יוסי ומרים72

119409745054-5461495ט "הבעשפישר אסתר73

9472785052-8905340פלד עקיבא74

449460772050-8451900סירני פנטרמן אריה ואוה75

159493488052-7110616ט "הבעשפסלר שמוליק76

169494243050-7574405סירני פרידמן יעקב ויונה77

469351473052-8990507ההגנה פשקוס יעקב ושרה78

29450904054-9993766ההגנה צור שמואל וחנה79

219456277050-5328028הפרטיזנים קופלוביץ יונתן ויונית80

319456628050-8509169השומרים קליין טומס ורינה81

3052-4840320ט "הבעשקליין מנחם ויוכבד82

99457943050-6866691שקולניק קרני ארז וורדה83

39491510050-8509169ויסבורג קרקובר יעקב  ואיטה84

20052-8399717הבריגדה קורנגולד סטיב85

549456390054-6385831עזרא רבינוביץ יצחק וחנה86

139464856054-2008127גורודסקי רוחקס דב 87

26998897מרים מזרחי רוטשילד נילי88

69411033050-6746048הרב שיבר רונן ארן ואביבה89

149491561052-6375004הצנחנים ריטש דניאל ודוריס90

129456382052-2905602ההגנה רנד יצחק וציפורה91

249454362052-8338578ט "הבעששבתאי שושנה ושמוליק קרש92

249456485052-8508279ט "הבעששגיב דוד ושושי93



269417057052-3995478מאור יוסף שוורצר שמואל ונאוה94

79452315שקולניק שטגר זאב ודליה95

199413752050-7888644מאור יוסף שטיין צביקה ושרה96

69452713052-5432195ויסבורג שטמר משה 97

052-4522805 4ויסבורג שטרן משה98

69452511054-4260909ויסבורג שטרן שמואל99

309318076050-9315080050-4541730השומרים שיאן אברהם ותמימה 100

289413438050-4166800מאור יוסף שכנר יעקב ויהודית101

29451422054-7821532שקולניק שליט יוסי וטובה102

179450690054-4547219שוהם שלם יוסי וכרמלה103

26998897052-3548459מרים מזרחי שניצר אברהם ולביאה104


