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   *2קייפטון   4 *מתיבתא–סידי * 6ה מתיבתא" 4דולהרן גומלב  6תפארת , מוריסטון  5גדולה. א.ל   *6טורוטו ג   5א גדולה"ב 

  ממ, דרויאן  ליב, אורשטיין  שמואל, בראשטיין מ, טהלער  עקיבא, וואליס  'שמעי, העכט  צמח מ, וואגר  שיאור, מרוזוב
  לוי, קאזילסקי  י"י, גוטליב  ממ, טשודי  שלמה, פרסטק  מ, וויישטיין  מרדכי, גורביץ  מאיר ח, בריקמאן  ברוך, צייטלין

    חיים, לברטוב  מ, טבוים  ממ, קוין  יחיאל, פיקרסקי  שמואל, מרזוב  אלי, סופרסטין  מ בן לוי, רייטשיק
   *2קייפטון   יעקב, ראסקין  יפתל, מאראזאוו  אליהו, שולמן  לוי, קארף  .)ה.ק(ממ , מרזוב  סימפסון חיים  חיים יש, שוחאט

  'ארי, העכט    פחס, ספירא   ממ, קראזיסקי  חזקי, וואגל  שז, סימפסון  משה, שפאלטר

  'גדלי, לעדערמן    שמואל, צייטלין    משה, קריימן    מ,קאמיקר  
                

    2*דרום–סידי            *6בולטימור

  3*קוויס   אלימלך, פלברמן     מיאמי קארל  5מתיבתא . א.ל    יוסף, גופין

  דוד, גאלד  שמעון, ראססעל  6* ה גדולה" 5 * קטהרן ומלב  6*ספריגז   אברהם, וויער  4*טורוטו מ  ממ, וואלף

  חיים, ווייזער    אלחן, ברטפילד  יוסף, בארטפילד  יוסף, בארוקס  מ, זייאץ  לייבל, בלום  שדב, סובוולי
  משה ב, פרסטק    אלשמו וילשאסקי  ממ, גראסבוים  לוי, גראסס  אליעזר, עקשטיין  מ, טיפעברון  אשר, וילהלם

    4צפת צ  השלוחים  לויצ ,פרוס  ממ, דוין  ממ, וואלאוויק  )ה.ק (ממ, פבזר  מ, רוטברג  אברהם, חוכה

    מ, גורקאוו  צבי, צוויבל בימין, ירושלמי  לויצ, ווארען  ממ, קריימן  ממ, שאו  מחם, רוז
  7*שיקאגו   מ, דוכמאן  אדם, ראזלא  ישראל, מלמד  שלום, ספשיסקי      
  אליהו, ברבר  ממ, רימלר  משה, שפערלין    ממ, רודסקי      

  לוי, גאזבורג  מ, שםטוב        5גדולה ן ודול    4בריוא 
  מרדכי, דיסקין          ממ, אשכזי   מתיבתאטורוטו  משה, וישצקי

  אברהם, זלצמן    *4סיסיטי       שלום, וילסקי  5אור תמימים  יעקב, כצמן

  לוי, כץ    י"י, כהן      חיים, טייטלבוים  מ, לויטסקי  אהרן, ליבעראוו
  ממ, לברטוב  4* פוסטוויל   )ה.ק(ממ , חן  4מלבורן   2*י גדולה מיאמ  יחזקאל, קאהן  מ,רביוביץ  לוי,מוצקין

  מ, פרידמן  בימין, בייער  מ, עגעל  חדר לוי יצחק  ממ, אייווס  שמואל, שפוץ  שמואל, שטראקס  

    ןאהר, חזוויטש  ממ, רקסין ממ, בארט  ממ, דיערמאן    ממ, שמוקלר 

    מרדכי, מסקביץ    מחם, כהן      שמואל, שביץ  דזשעווא
  4אביב -תל  )MD (מ, רייטשיק  *4פיטסבורג   צמח, קוין    4 *מיאמי מתיבת    יצלו, פעווזר

  *"חזון אליהו"    מרדכי, גורדון  מ, שוחט  1*מיאמי תורה אור  שז, קארפ    
  ממ, אלפרוביץ    ממ, ווייגרטן    ממ, יו  מ, קלטמן    1 *ברי-וילקס

  ממ, וואגעל    מ, ליבעראוו      לוי, קוין    מ, קריסקי
  יעקב, מארקס  9קאראקאס  ממ, פארסט      )מלבורן(מ ,מארזאוו  4*גיוהסבר  

  מ, שייגרטן  ממ, באקמאן          צבי, דובאוו  6חולון 
    יהודה, גארקין    6משסטר  מאסקבא מאריא    מחם, מולר  חן, הרץ

    מ, דייס    היוסף שלמ, הבר  * 6 מתיבתא  רושא  מיאמי   יוסף, קארף  )'אגלי(ממ , חן
  5תורת אמת  ממ, הורביץ  1 *הייטס.  ד–סידי   חיים, הרץ  מ, גרוער  *5אווערטורא   מ, לבאךקר  מעדל, לרמן

  שז, אבצן  ממ, טראווערס  יוסף, ווייס  מ ,קאראליין  לויצ, מאייערס  זאב, גשטטער    אהרן, רוט
  פרץ, גורליק  אהרן, טשעריק    בןציון, קריסקי  ליחיא, רשטייןעפיי  ממ, שטאק    אהרן מ, קסטל

  יעקב, ווייס  ואליה, סיטרין    מ, רובשקין  ממ, פלדמן  יעקב, דעלווקביץ  *TA2יוהסברג   

  ממ, פאגלמאן  ממ, שמערליג  2*ח"צא –סידי   )קה(ממ , שביץ  שמואל, ציפריס  יוסף, ראטשרייך  ממ, בראפמן  
  NEמ , שביץ  שאול, שמשוי  דוד, פייגיסאהן    דוד, רוזפלד  משה, סיימן  חיים, שםטוב  1חברון 

      חםמ, פרסטק          ממ, רפפורט
                


