משה – תרס"ג ]יוזעפף ,פוילן[

הבתולה אסתר ב"ר
הבתולה אסתר ב"ר משה חיים
הבתולה הינדל ב"ר אפרים – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הבתולה לאה ב"ר ישראל – תר"ס ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
)ב( הבתולה רחל ב"ר ישראל – תר"ס ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
רייזל ב"ר דוד משה )פיללער( – תש"ס ] NJחל' באבוב[
הבתולה שבע פרידא ב"ר ישראל איסר )נוסענבוים( – תרע"א ]פיטא ,האלאנד[
כ"ז אדר ב' – יום ד'
הב' אהרן ב"ר אברהם יעקב )רייניטץ( – ]באלקאן ,אונגארן[
יהושע ב"ר אלכסנדר זיסקינד )ברייטמאן(  -תשל"ו ] NJחל' צאנז[
יונה דוד ב"ר אברהם יעקב
הב' יוסף ב"ר עזריאל )ליפל( – תשע"ג ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הב' יוסף משה ב"ר ארי' יהודא – תשכ"א ] LIחל' צעהלים[
הילד יחיאל שלמה ב"ר אליעזר עמרם הלוי – תש"נ ]וויזניץ מאנסי[
)ב( הילד ישראל ליב ב"ר אברהם אבא הלוי )קעסלער( – תרצ"ה ]אונגוואר[
)ב( הב' ישראל משה ב"ר מאיר )פריעדמאן( – תרס"ה ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' מנחם דוב ב"ר בנציון – תשכ"ד ]פיטא ,האלאנד[
מנחם מאניש ב"ר גדלי' משה )ראזעלמאן( – תשל"ט ]ליבערטי נ.י[.
)ב( הב' משה ב"ר שמואל יעקב צבי – תרע"ט ]טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' צבי ב"ר שלמה )קרעמער( – תרפ"ה ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הילד שלמה זלמן ב"ר שמואל פנחס הלוי – תש"כ ] NJחל' פאפא[
בילא יוטל ב"ר יהושע הלוי – תשס"א ] NJחל' באבוב[
מרת גיטל ב"ר אברהם יצחק הכהן )שומערמאן( – תש"מ ] NJחל' גארליץ[
יוטא ב"ר אברהם  -יוטל ב"ר יהושע הלוי  -לאה ב"ר שמואל
)ב( לאה ב"ר משה )גודמאן( – תשל"ו ]טשארלסטאן[  -תמרה ב"ר יעקב
)ב( מרת מרים ב"ר יצחק )סופר( – תרע"ז ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הבתולה מרים ב"ר משה )מאקאסקי( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה פייגא יהודית ב"ר הלל )קארטען( – תרע"ד ]סטעטען איילענד[
הבתולה רבקה מרים ב"ר מאיר צבי )נארדאן( – תרצ"ז ]פרושקאוו ,פוילן[
הבתולה רויזא ב"ר משה )טייטלבוים( – תרע"ז ]טעטש ,אוקריינא[
מרת רייזל ב"ר אברהם )וועסטמאן( – תרפ"ח ]קאשוי ,סלאוואקיי[
שרה ב"ר שלמה הלוי – תשע"א ] NJחל' באבוב[
כ"ח אדר ב' – יום ה'
הב' אברהם ב"ר דוד – תרע"ו ]יאסין ,אוקריינא[  -חנניא ב"ר דוד
)ב( הב' אברהם אביש ב"ר מרדכי )סייאוויטש( – תרע"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הילד אברהם קלונימוס ב"ר יצחק יעקב – תרס"ח ]קרימאלאוו ,פוילן[
הב' אשר ב"ר שמואל )אנגערט( – תרפ"ה ]באפעלא ,אהבת שלום[
ברוך ב"ר יעקב )פייערליכט( – תשנ"ט ][NJ
הב' זאב חיים שלמה ב"ר משה אפרים )סאקס( – תשל"א ] NJחל' סאטמאר[
הב' חיים מרדכי ב"ר שלמה זלמן – תשס"ז
)ב( הב' יהודא ב"ר יצחק )אבראהאמאוויטש( – ת"ש ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יהודא ב"ר צבי בנימין )מאשקאוויטש( – תר"צ ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' יעקב ב"ר יששכר )טענענבוים( – תשל"ד ]בני ברק ,זכרון מאיר[
)ב( הב' יעקב בנציון ב"ר אשר זעליג )פעסטינגער( – תרפ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יצחק ב"ר דוד )ליפשיטץ( – תרפ"ב ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
ר' יצחק ברוך ב"ר משה )קרויניק( – תשנ"ט ]קרית יואל[
הב' ישראל ב"ר משה )לאנדא( – תרע"ה ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)ב( ר' ישראל שלמה ב"ר נחמי' )לאנגער( – תשע"א ] NJחל' באבוב[
הילד משה מנחם ב"ר זאב – תשע"ח ]קרית יואל ,שטח החדש[
הילד צבי יעקב ב"ר אלעזר יוסף – תשנ"ג ] NJחל' חוסט[
הב' שלמה זלמן ב"ר יהודא )שטערן( – תר"פ ]ראצפערט ,אונגארן[
בילא ב"ר משה )אייזענבערג( – תשכ"א ] NJוואשינגטאן[
)ב( הבתולה בלומא ריינא ב"ר יחזקאל )ווילענסקי( – תרס"ה ]מט ציון[
)ב( הבתולה בתי' ב"ר שלמה )מאל( – תרפ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
הילדה הענטשא ב"ר מאיר הלוי – תרכ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה חנה מלכה ב"ר חיים אברהם – תרס"ג ]קרימאלאוו ,פוילן[
מרת טראנא ב"ר שלום )פערלמוטער( – תרצ"ד ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה מאשא ב"ר מרדכי )פאלאך( – תרפ"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
מרת פיגא ב"ר זושא )קארן( – תשס"ו ] LIחש"א[  -שרה עטיל ב"ר נחמן
הבתולה פערל ב"ר מרדכי )בלאקסבערג( – תרפ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הבתולה פערל ב"ר שאול )אשכנזי( – תשס"ג ]קרית יואל[
הילדה רבקה הענא בלימא ב"ר אלכסנדר יעקב הלוי–תשל"ב ]שיכון סקווירא[
הבתולה רחל לאה ב"ר שמואל )ניימאן( – תשע"ג
הבתולה ריזל ב"ר יוסף יהודא הלוי )דייטש( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
)וויינער( – תרס"ג ]וואשינגטאן ,נ.י[.

זכרון שמות הנעדרים שלא הניחו אחריהם זש"ק
נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם
לע"נ הר"ר אלחנן יוסף בן שמואל וצפורה הערצמאן זללה"ה
וזוגתו הרבנית מאטל ב"ר ברוך ע"ה

פ' תזריע תשע"ט
כ"ד אדר ב' – יום א'
הב' אשר זעליג ב"ר צבי
הילד דוד יהודא חיים ב"ר משה אהרן – תשמ"ג ] LIוועלוואד[
)ב( הב' יחיאל ב"ר קלונימוס הכהן – תרמ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
)ב( הב' נפתלי ברוך ב"ר יצחק אייזיק הלוי )אונגער(–תשי"ט ]מט יודא ,חל' שינאווא[
הילד צבי ב"ר ישעי' )שטיינער( – תרל"ט
)ב( ר' שלמה ב"ר ישעי' אשר זעליג )מיללער( – תשמ"ט ] NJחל' באבוב[
הב' שמואל יהודא ב"ר יוסף ] -בילקע ,אוקריינא[  -שמעון ב"ר יוסף
)ב( הב' שמעי' ב"ר משה – תרכ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
)ב( הבתולה בלומא ב"ר אליעזר )ראפאפארט( – תרע"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
)ב( הבתולה עטיא ב"ר שאול ארי' הכהן – תרע"ט ]טרעסיף ,אוקריינא[
הבתולה פייגיל ב"ר שלמה )וויינשטאק( – תרפ"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת שיינדל ב"ר אפרים מתתי' – תרע"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה שיינדל ב"ר חיים )פריעדמאן( – תרצ"ט ]פיטא ,האלאנד[
שיינדל ב"ר שמשון – תשע"ב ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
כ"ה אדר ב' -יום ב'
הילד אריאל ב"ר יונתן )סנדלר( הי"ד  -תשע"ב
הילד גבריאל ב"ר יונתן )סנדלר( הי"ד  -תשע"ב
)ב( הב' חיים ב"ר אשר לעמל )ווינקלער( – תרס"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יוסף ב"ר שמעון הלוי – תשכ"ב ]פיטא ,האלאנד[
ר' יוסף יהודא ב"ר ישעי' )מידווין( – תשמ"ט ]הר הזתים[
)ב( הילד יוסף שבתי ב"ר אליעזר )גרינבערג( – תרפ"ז ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הב' יעקב ב"ר יצחק )פרייד( – תרס"ו ]קאלוב ,אונגארן[  -חיים ב"ר ברוך
)ב( הילד יעקב יהושע ב"ר אברהם יצחק – תשכ"ב ] LIחל' חרדים[
הילד יעקב יצחק ב"ר חיים שמחה – ת"ש ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יצחק ב"ר אברהם שמואל )סעמועלס( – תש"ה ] LIחל' צעהלים[
הב' יצחק ב"ר דוד )ליפשיטץ( – תרפ"ב ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
הילד יצחק יעקב ב"ר משה )זעססלער( – תרס"ז ]פריישטאדט ,אונגארן[
ישראל ב"ר חיים הכהן  -יוסף ב"ר משה
הב' מאיר ב"ר שבתי דוב )פישער( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הילד משה צבי ב"ר דוב בער – תרס"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' נחמן ב"ר לוי יצחק  -תשס"ט ]ענפיעלד ,לאנדאן[
)ב( הילד שלמה ב"ר רפאל )מאשקאוויטש( – תרח"צ ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' שמואל שלמה ב"ר יעקב צבי הלוי )לעבי( – תשנ"א ]מאנטריאל ,קיט"ל[
הבתולה גאלדא ב"ר משה – תרכ"ה ]חוסט ,אוקריינא[
)ב( הבתולה דינה ב"ר חיים יהודא – תרנ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
חנה ב"ר ישעי' )לעבאו( – תשנ"ד ]עזרת ישראל ,נעפאנעק נ.י - [.חנה ב"ר צבי
הבתולה חנצא ב"ר שמעון – תרמ"ב ]יולונצא ,אוקריינא[
)ב( מרת מלכה ב"ר יחיאל )מאלטץ( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י .חל' [230
הילדה מרים ב"ר יעקב )מסינגא( הי"ד  -תשע"ב
)ב( הבתולה מרים ב"ר מאיר יהודא – תרס"ג ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה פריידא מלכה ב"ר יחזקאל הלוי – תרצ"ד ]אויוואר ,רומעניא[
הבתולה רבקה ב"ר יעקב אלחנן )בלומענטאל( – תרפ"ו ]פרושקאוו ,פוילן[
הבתולה רחל ב"ר ישראל חנוך )פריעדמאן( – תרע"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה רחל דבורה ב"ר משה חיים )וויינער( – תרע"א ]וואשינגטאן ,נ.י[.
)ב( הבתולה ריבא ב"ר יצחק )ברעסלער( – תרצ"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
הבתולה שרה ב"ר דוד הלוי – תרס"ז ]דעעש ,רומעניא[
כ"ו אדר ב' – יום ג'
אברהם ב"ר צבי  -תרנ"ה ]סיגוט ,רומעניא[  -דוד ב"ר מאיר
הילד אברהם יצחק ב"ר יחזקאל יואל – תשע"ב
)ב( הב' אהרן ב"ר דוב בער – תשל"ו
)ב( הילד אהרן ב"ר שלמה – תש"ס ] NJחל' באבוב[
הב' אהרן משה פאליק ב"ר שמחה שמואל – תשע"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
)ב( ר' אהרן פנחס ב"ר אברהם משה )רייבשטיין(–תרפ"ד ]וואשינגטאן ,חל' אוהב שלום[
ר' אלטר חיים אליעזר ב"ר מרדכי )מארקאוויטש(
אליהו יצחק ב"ר דוד משה )פיללער( – תש"ס ] NJחל' באבוב[
הב' אפרים זלמן ב"ר משה מנחם – תשכ"ה ]סעליש[  -שלום ב"ר אברהם
הילד גרשון ב"ר מאיר )ראזענטהאל( – תרס"ה ]גאלאנטא ,סלאוואקיי[
הב' זאב ב"ר סיני )ראטה( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[  -יוסף אלי' ב"ר מרדכי
הב' יהושע ב"ר יהודא ארי' הכהן–תרנ"ט ]סיגוט ,רומעניא[  -יעקב ב"ר משה
הב' יהושע נתן ב"ר שאול זאב )וואלף( – תרמ"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הב' יעקב ב"ר נחום יהודא הכהן )געלבמאן( – תרפ"ט ]ראצפערט ,אונגארן[
– תרמ"ט ]סיגוט ,רומעניא[

כ"ט אדר ב' – עש"ק
אברהם ב"ר מרדכי
ר' אברהם ב"ר שמואל זעליג )בעק( – תשס"ה ] LIחש"א[
הב' אליעזר ליפא ב"ר שרגא פייוול – תרע"ב ]יוניאן פיעלד ,חל' שינאווא[
הב' בצלאל ב"ר יעקב )יאנטשע( – תרל"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
הב' דוד ישי ב"ר יעקב צבי הלוי )פלאטאו( – תשט"ז ] NJחל' וויען[
)ב( הב' חיים יוסף ב"ר פנחס – תשס"ח ]שיכון סקווירא[
הב' חנוך ב"ר ישראל )באגאצקי( – תרע"א ]פרושקאוו ,פוילן[  -יעקב ב"ר שמעון
הב' יעקב ב"ר משה הי"ד  -תרע"ה ]חוסט ,אוקריינא[  -יצחק ב"ר ישראל
הב' יצחק אייזיק ב"ר יקותיאל )ליכטנשטיין( – הי"ד תש"ד

הב' יצחק יעקב ב"ר אברהם אבא
)ב( הב' משה ב"ר צבי הערש
הילד משה שמואל ב"ר מאיר יעקב )באדלער( – תרנ"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
)ב( הב' צבי ב"ר שמואל )וויינבערגער( – תרפ"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' צבי מאיר ב"ר ישראל )מערמעלשטיין( – תרנ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
)ב( רבי צבי הערש ב"ר ישראל אברהם אלטר )לאנדא(–תשס"ה ] LIחל' צעהלים[
)ב( הב' שלמה יצחק ב"ר משה )גרינשטיין( – תשכ"ב ] NJחל' עץ חיים[
אסתר ב"ר יוסף  -חי' ב"ר אברהם – תש"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
מרת יעל ב"ר שמואל יעקב הלוי )וואלקער( – תשס"ז ]טשארלסטאן ,ס .קאראליינא[
)ב( הילדה ליבא ב"ר יואל זאב – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י - [.שושנה ב"ר אמיאל
)ב( הילדה צפורה פייגא ב"ר שמואל דוב )פעלדמאן( – תשל"ח ] NJחל' וויען[
)קאלטער( – תרצ"ד ]פיטא ,האלאנד[

)ערנשטאף( – תרצ"ה ]מט לבנון[

א' ניסן – שב"ק
הילד אהרן זאב ב"ר יוסף
הב' אהרן משה ב"ר ארי' לייבוש – תר"פ ]דעעש ,רומעניא[
הילד אלחנן ב"ר צבי )מיטשניק( – תרצ"ו ]א .מאנטיפיור[
הב' אליהו ב"ר יוסף ארי' – תרנ"ט ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הב' אלימלך ב"ר ישכר דוב – תרע"ה ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[
ר' אלכסנדר אליהו ב"ר נתן זאב )עפשטיין( – תשל"ד ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
אפרים דוד ב"ר נפתלי מאיר – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
החתן דוב ב"ר חיים – ת"ר ]טשוס ,סלאוואקיי[  -יונה ב"ר ברוך
ר' דוב נחום ב"ר שמואל )פריידין( – תשנ"ז
הילד דוד ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
הב' דוד שלמה ב"ר יוסף )קערטעס( – תרע"ה ]דעעש ,רומעניא[
הילד חיים שמואל ב"ר צבי – תרמ"ט ]סיגוט ,רומעניא[
הילד יהושע ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
הילד יוסף ב"ר זאב )לאנדעסמאנן( – תרנ"ד ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הילד יוסף זאב ב"ר אברהם יחזקאל )בידערמאן( – תשס"ד ]ביה"ח דמאנסי[
הב' יחאיל ב"ר אהרן – תשס"ז ] NJחל' סאטמאר[
הילד יעקב ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
הב' יצחק ב"ר יהושע – ]טיסניץ ,סלאוואקיי[
ר' מאיר ב"ר אלי' הלוי )קערנקרויט( – תשס"ו ] NJחל' באבוב[
ר' מרדכי דוד ב"ר משה )שנייד( – תשע"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' משה ב"ר אברהם אלימלך )ווישליצקי( – הי"ד
הילד משה ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
הב' משה ב"ר חיים שרגא – תרס"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
רבי משה יוסף ב"ר מיכאל )האפמאנן( – תרפ"ה ]הר הזתים[
הב' נפתלי ב"ר אביגדור הלוי )אונגער( – תש"א ]פיטא ,האלאנד[
הב' צבי ב"ר אברהם – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד שבתי ב"ר משה – תשע"ז ]קרית יואל ,שטח החדש[
מרת איידל ב"ר מרדכי )ראפף( – תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הבתולה אלטא יהודית ב"ר יעקב יוסף שלמה – תשע"ד ]וויזניץ ,מאנסי[
מרת גאלדא ב"ר אברהם )בערלא( – תשי"ט ] LIחל' צעהלים[
הילדה גאלדא ב"ר יהודא – תרכ"ג ]דיבעווע ,אוקריינא[
הילדה זעלדע צירע ב"ר שמואל )וויינשטיין( – תרס"א ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילדה לאה ב"ר יוסף – תש"ע ] LIבית משה[  -אסתר ב"ר שמואל
הילדה מלכה רחל ב"ר חיים מיכל הלוי – תשל"ו ]ביה"ח ד'מאנסי[
הבתולה עליאן ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
פיגל ב"ר חיים – תשמ"ו ]וואשינגטאן נ.י - [.מרים ב"ר יעקב
הבתולה רבקה ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
הילדה רבקה ב"ר משה – תרמ"ז ]סיגוט ,רומעניא[
רבקה אסתר ב"ר דוד משה )פיללער( – תש"ס ] NJחל' באבוב[
מרת רויזא ב"ר שלמה הלוי )וואקסעלבוים( – תשס"ד ] LIחל' קלויזענבורג[
הרבנית רחל ב"ר יואל )טייטלבוים( – תרצ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה שרה ב"ר גבריאל )ששון( – תשע"ה ]הר המנוחות[
)טעוויאוויטש( – תרפ"ה ]סאטמאר ,רומעניא[

תוך י"ב חודש
זאב מרדכי בן ר' צבי ארי' הכהן  -חיים דוב בן ר' יעקב יוסף  -ארי' בנציון בן ר' ישעי'
צבי  -דבורה בת ר' שלמה  -חי' בת ר' שלמה זלמן  -יצחק מנשה בן ר' אלימלך הכהן
 ברכה דבורה בת ר' חיים מאיר  -שמעון בן ר' אהרן  -גיטל בת ר' לוי יצחק  -יצחקאלחנן בן ר' שמואל  -צבי' בת ר' אלי' משה  -נעמי ברכה בת ר' חיים משה  -אברהם
אביש בן ר' אלכסנדר זושא  -אפרים בן ר' שמעון  -ישכר בעריש בן ר' שמעון -
מינדל רבקה בת ר' נפתלי  -שלמה בן ר' מאיר דוד  -פעשא רחל לאה בת ר' רפאל
צבי אלימלך  -ירחמיאל יהודא בן ר' שלמה  -דוד בן ר' אהרן  -טעמא בת ר' אליקים
דוב בער  -שמואל בן ר' משה  -ניסן בן ר' שמעון  -אלי' בן ר' מנחם מענדל  -צבי בן
ר' ראובן יהושע  -אפרת בת ר' ראובן יהושע  -דוד בן ר' עקיבא צבי  -יעקב ישראל בן
ר' יריב  -עטרת בת ר' יריב  -מוריה בת ר' יריב  -ידיד בן ר' יריב  -אביגיל בת ר' יריב -
איילה בת ר' יריב  -עקיבא צבי בן ר' אליעזר  -אברהם בן ר' ברוך  -מרדכי זאב בן ר'
יצחק יהודא  -זאב בן ר' יקותיאל חנניא יו"ט ליפא  -מאשא מרים בת ר' צבי  -אהרן
בן ר' מרדכי  -פרומט רחל בת ר' יוסף  -יצחק בן ר' אלטר  -שמואל בן ר' משה דוד -
מרגליא בת ר' משה דוד  -יצחק נפתלי בן ר' גדלי'  -שיינדל בת ר' שלמה אליעזר -
זבולון בן ר' אברהם משה  -רוחמה רייזל בת ר' קלונימוס קלמן  -חי' שרה בת ר'
מאיר הלוי  -חי' צארטל בת ר' יואל הכהן  -שניאור זלמן בן ר' יוסף מנחם מענדל -
משה מאיר בן ר' אלתר יעקב  -משה בונם בן ר' מנשה  -מאיר דוב בן ר' שמעון יצחק
 -יחיאל ארי' לייב ב"ר ברוך הכהן  -אהרן בן ר' שלמה

צו באקומען וועכנטליך די רשימה בחנם
אדער צוצולייגן א נאמען צו די רשימה בחנם
שיקט אן אימעיל צוList@yizkereim.info :
צו הערן די נעמען אויפן טעל845-365-2400 #1111 .

