
  

  הישיבות שיסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
  

  תרפ"ז) – תקופת רוסיא (תר"פ

 קיץ תר"פ. –וסטוב ר  )א

 חורף תרפ"א. –לאבין ז  )ב

  אביב תרפ"א. –וארשא ו  )ג

 קיץ תרפ"א. –אלטאוו פ  )ד

 חורף תרפ"ב. –ורת אמת ירושלים ת  )ה

 חורף תרפ"ב. –אמיל ה  )ו

 אביב תרפ"ג. –עויל   )ז

 אביב תרפ"ג. –רקוב ח  )ח

 פ"ד.תחלת תר –וסטוב ר  )ט

 תרפ"ה. –אמען ר  )י

 קיץ תרפ"ו. –ולוצק פ  )יא

 תרפ"ו. –סטאשקוב א  )יב

 אביב תרפ"ז. –וילא ו  )יג

  קיץ תרפ"ז. –ויטבסק ו  )יד
  

  תרצ"ט) – תקופת לטביא ופולין (תרפ"ח

 חורף תרפ"ח. –וויהל ז  )טו

 חורף תרפ"ט. –רסון ח  )טז

 חורף תרפ"ט. –אמיל ה  )יז

 חורף תרפ"ט. –ודיסה א  )יח

 חורף תרפ"ט. –עקאטריוסלב י  )יט

 תרפ"ט.חורף  –יוב ק  )כ

 אביב תרפ"ט. –יגרד ל  )כא

 שלהי תרפ"ט. –אדז ל  )כב

 חורף תר"ץ. –מעליק ח  )כג

 קיץ תרצ"א. –ותאיס כ  )כד

 קיץ תרצ"א. –ובוזיבקוב   )כה

 תחלת תרצ"ב. –אטשאאוו פ  )כו

 חורף תרצ"ב. –יגא ר  )כז

 תרצ"ב. –אוועל ק  )כח

 אביב תרצ"ג. –ורסק ק  )כט

 חורף תרצ"ד. –יטאמיר ז  )ל

 חורף תרצ"ד. –שעריגאוו ט  )לא

 תרצ"ד. חורף –אלאחאווקא מ  )לב

 קיץ תרצ"ד. –לובאקא ג  )לג

 קיץ תרצ"ד. –אראלעוויץ ק  )לד

 חורף תרצ"ה. –רדיטשוב ב  )לה

 קיץ תרצ"ה. –ואראיז' ו  )לו

 תרצ"ה. –אציאז ר  )לז

 תחלת תרצ"ו. –אלטאווא פ  )לח

 תחלת תרצ"ו. –עלם ח  )לט

 קיץ תרצ"ו. –ריוואיראג ק  )מ

 קיץ תרצ"ו. –אדיטש ה  )מא

 תרצ"ו. –אקרא ד  )מב

 תרצ"ו. –אטפיץ ס  )מג

 קיץ תרצ"ז. –ליצי ק  )מד

 אביב תרח"צ. –רי גרוזיא ע  )מה

 .קיץ תרח"צ –חי תמימים תל אביב א  )מו

 תרח"צ. –עליטאפל מ  )מז

 תרצ"ט. –יוועהאף ל  )מח

 תרצ"ט. –עטשא ל  )מט
  
 תש"י) –קופת ארה"ב (ת"ש ת

(   .חורף ת"ש. –.י 

 תש"א. –אבע יפאן ק  )א

 שלהי תש"א. –גהאי ש  )ב

  תחלת תש"ב. –וטריאל מ  )ג

 חורף תש"ב. –חי תמימים פיטסבורג א  )ד

 חורף תש"ב. –מרקד ס  )ה

 קיץ תש"ב. –חי תמימים וארק א  )ו

 קיץ תש"ב. –חי תמימים וואוסטער א  )ז

 קיץ תש"ג. –חי תמימים בופולו א  )ח

 תש"ג. –אשקעט ט  )ט

 תש"ג. –חי תמימים בוסטון א  )ס

 חורף תש"ד. –ח"ת ראטשעסטער א  )סא

 קיץ תש"ד. –ח"ת פילדלפי' א  )סב

 קיץ תש"ד. –ח"ת יוהייווען א  )סג

 קיץ תש"ד. –תל אביב  "תות  )סד

 קיץ תש"ד. –ברידזשפארט ח"ת א  )סה

 קיץ תש"ד. –ח"ת שיקגו א  )סו

 קיץ תש"ד. –ח"ת בראקס א  )סז

 חורף תש"ה. –ח"ת ספריגפילד א  )סח

 קיץ תש"ה. –ח"ת פראווידעס א  )סט

 חורף תש"ז. –אקיג פ  )ע

  קיץ תש"ז. –ריוא ב  )עא


