
 'עץ המשפחה יצחק אייזיק גייסינוביץ

 שניאור זלמן

 גייסינוביץ

 שיינה גורביץ +  

 אחות של ) 

 (אטיה גורביץ

 ניסן 

 הינדה+ 

 סטרובינייץ

 +יצחק /איזק

 שרה גלפנד 

 איסר

1904 -1942 

 

 נהרג במלחמת

  2 העולם ה 

 

 אברהם 

1902- 1937 

 שפרה+  

 

 

 מאיר

1900 - 1919 

 אבא אחימאיר

1898-1962 

 סוניה + 

 אסטרחן

 

 

 שמואל

1899 

 1983נפטר ב 

 סוניה+ 

 

 הירשל

1894-1981 

 בלומה

1892- 1967 

 אליעזר+ 

 ורדימון 

 

 אסתר -איטקה 

 פבלובסקי

 1904נפטרה ב 

 זוסיה פרידלנד
 יהושע -הישה

 1946נפטר 



 א אחימאיר"אב –עץ המשפחה 
 א אחימאיר"אב

1898-1962 

 סוניה אסטרחן

1908-2006 

 קובה'חסיה גרצ

1900-  1938 

 ריצי + 1930זאבה  

 1927-1974זבידוב 

 חסיה –עדה 

1959 

 +   1965אבי  

  1970מריאנה קרונפלד 

 אליה רחל

2001 

 1943יוסי 

 נעמי חייט+ 

 1938יעקב 

 אורה צוראל+  

 אסתי חייט+ אבישי 

 דודו אשחר+ ענת 

 תומר

 10.8.1996 

 שירה

25.9.2000 

 אדם

23.10.2005 

 נמרוד

16.7.2000 

 אמיר

11.5.2003 

 יואב

9.9.2008 

 מורן כרמל+ אסנת 

 אפרת

 יואב

26.9.2003 

 עופרי

27.3.2007 



 ורדימון' בלומה גייסינוביץ –עץ המשפחה 

  1967 – 1888בלומה 

 אליעזר ורדימון + 

 1894-1966 

 1931משה ורדימון 

 1935אורה + 

  1972יעל ורדימון 

  1977 עופר+ 

 1967ורד 

 1966חיים הדייה +  
  1965הדס ורדימון 

 1962גיא ורדימון 

 1968רונית + 

 1988גל 

 

 עומר

1992 

 עומר

1998 

 שאול

1996 

 מיקה

1999 

 גבי

2002 

 רונה

2005 

 זוהר

2006 

 אילון

2008 



 'עץ המשפחה שמואל גייסינוביץ

 'מוניה גייסינוביץ –מואל /ש

1899-1983 

 1899-1981סוניה + 

 1940מיכאל -מישה

 1948-1992מרינה +  

  1927-1995ליאוניד 

 1997 - 1935לוסיה  +

 1998 -1925מירה 

 1926יעקב סלוצקי + 

 1956אנה 

 1957איגור +  

 1982גניה  -אוגניה

 סשה -אלכסנדר

 נטשה+  1969

  1963אירנה 

 אנדרי מוקרושין + 

1962 

 גאריק -גאורג

1972 

 (טיומה)  1985ארטום 

 1992רומק 

 (רומה) 

 2000סוניה 



  'עץ המשפחה ניסן גייסינוביץ

 

 זלמן -שניאור

 גייסינוביץ

 שיינה גורביץ +  

 

 ניסן 

 הינדה+ 

 סטרובינייץ

 +יצחק /איזק

 שרה גלפנד 
 זוסיה איטקה

 הישה -יהושע

 1940נפטר 

 גוטה סאלק
 (אטקה)אסתר

 +קרול  

 אבא

1901-1980 

 1910פירה +  

 משה דוד
 יעקב+ אנה 

 הפנר 

 דניאל

 מישה

 ציפה

  1937אלכסנדר 

 1940רעיה + 

 +  1935אנה 

 זיטומירסקי

 מרק

1928 

  1934דוד 

 ולנטינה+ 

1936 

 ליאוניד קרול

1956 
 1965מיכאל 

 1970דימיטרי 

 + לנה 

 מרדכי 

 דומברובסקי



 פרידלנד   - 'עץ המשפחה זוסיה גייסינוביץ

 שניאור

 גייסינוביץ

 שיינה גורביץ +  

 אחות של ) 

 (אטיה גורביץ

 ניסן 

 הינדה+ 

 סטרובינייץ

 +יצחק /איזק

 שרה גלפנד 

 איטקה

 פבלובסקי 
 הישה זוסיה

 אידה מינה סוניה אברהם יעקב הירש יצחק שיה


