הילד אהרן שמואל ב"ר ישראל יעקב
הב' יאיר ב"ר ירמי' – תרע"ט
הב' יהודא ב"ר אביגדור אברהם חנוך הכהן – תש"ע
ר' יוסף צבי ב"ר העניך )פערנבאך( – תשי"ג ]פלארעל פארק [NJ
הב' יעקב ב"ר צבי – תרנ"ה ]דעעש ,רומעניא[
הילד ישראל ב"ר אהרן )טהאמאן( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד ישראל מרדכי ב"ר שלום יוסף הלוי – תשט"ז ] NJחל' פאפא[
מרדכי זאב ב"ר אליעזר – תשע"א ]ליבערטי נ.י .חש"א[
הילד משה יהודא ב"ר זאלקא )ווייס( – תרצ"ב ]מט לבנון[
הב' משה שאול ב"ר יוסף )שעכטער( – תרצ"ד ]סטעטען איילענד[
הב' נחמי' ב"ר משה )מיטניק( – תרס"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' נחמן דוב ב"ר יצחק צבי )וויינבערג( – תשכ"ג ] LIחל' זשאבנער[
ראובן ב"ר מאיר הערש
הילדה הינדא ב"ר משה מנחם )שיינבערג( – תרצ"א
הבתולה הינדא יוטל ב"ר שמואל פנחס )וואלפגאנג( – תרפ"ג ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה העניא ב"ר מרדכי )נייווירטה( – תרפ"ו ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
לאה ב"ר חיים הכהן
הילדה לאה ב"ר שמואל יוסף – תשס"א ] NJחל' צאנז קלויזענבורג[
הבתולה מרים קילא ב"ר אפרים )באדוי( – תרצ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה נחמה ב"ר נחום יואל – תשי"ט ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הבתולה פיגא ב"ר שמחה אשר הלוי – תרפ"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה פראדל ב"ר משה )האאז( – תרס"ז ]סאנטוב ,אונגארן[
מרת צפורה בלומא פויגל ב"ר אפרים )שטראסבורג(–תשס"ג ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הילדה פערל ב"ר אלכסנדר – תרל"א ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה רחל ב"ר משה )פרענקל( – תש"ח ] NJחל' עץ חיים[
הילדה שינדל הענא ב"ר אלימלך )פאנעט( – תר"פ ]דעעש ,רומעניא[
)ריינער( – תר"צ ]פיטא ,האלאנד[

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' אחרי תשע"ט
כ"ג ניסן – יום א'
הב' אברהם מנחם ב"ר משה
הב' אברהם צבי ב"ר יחיאל מיכל – תשמ"ח ]שיכון סקווירא[
הילד אפרים ב"ר קלונימוס – תרס"ג ]ראצפערט ,אונגארן[
ארי' לייב ב"ר דוד
ר' בנימין ב"ר אליעזר )הייטלער( – תשע"א ] NJחל' שאפראן[
הב' בנימין ב"ר מאיר אליעזר – תשע"ה ]הר הזתים[
חיים ב"ר משה )בלום( – תשל"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
ר' יעקב מאיר ב"ר יצחק יהודה )דובערמאן( – תשמ"ו ]ביה"ח דמאנסי[
הב' מאיר ב"ר שמעון )קידר( – תשע"ד ]הר המנוחות ,ירושלים[
הילד מרדכי ב"ר אלחנן זלמן )גראס( – תרפ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד עזריאל ב"ר יעקב )מאסקאוויטש( – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
פנחס דוד ב"ר מרדכי הכהן )גאטליב( – תשנ"ט ]ביה"ח דמאנסי[
הילד צבי ב"ר מנחם משה – תשע"ה
ר' שלמה ב"ר צבי )ראזנער( – תשמ"ז ] NJחל' שאפראן[
ר' שמחה בונם ב"ר יואל )קליין( – תשע"ח ] NJחל' סאטמאר[
שמחה יעקב ב"ר גרשון )סמיט( – תשס"ה ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
אסתר באשע ב"ר חיים מרדכי )דויטש( – תשע"ז ] NJחל' וויזניץ ב"ב[
מרת בילא הדסה ב"ר בצלאל )גרינבערג( – תש"ל ]ליבערטי נ.י[.
מרת דבורה ב"ר יחזקאל )קנאבלער( – תשמ"ג ]יוניאן פיעלד[
דינה ב"ר יוסף )הייטנער( – תשכ"ב ]טשעלסי מאס[.
הבתולה הענא ב"ר שלמה )מאטעלעס( – תרצ"ב ]פיטא ,האלאנד[
מרת חי' דובה ב"ר יעקב – תשס"ה ] LIחש"א[
הבתולה חי' פרומט ב"ר מנחם הכהן )ראטה( – תרצ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
מאשע ב"ר אברהם אליעזר הכהן )דראטט( – תשכ"ד ] NJחל' חוסט[
הבתולה מינדל ב"ר גרשון יהודא )פרוכטצווייג( – תרצ"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה מלכה בת ציון ב"ר חיים יצחק – תשס"ו ] NJחל' חוסט[
הילדה ניסל ב"ר אברהם – תרס"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה שינא מרים ב"ר יחזקאל דן הלוי )בוקסנבוים(–תרפ"ח ]פרושקאוו ,פוילן[
)ראזענבוים( – תרע"ה ]לעגענימיהאלי ,סלאוואקיי[

כ"ד ניסן – יום ב'
הילד אברהם חיים יהודא ב"ר יצחק
הב' אהרן ב"ר שלום אליעזר – תשע"ז ]שיכון סקווירא[
הב' אהרן ישעי' ב"ר עוזר הכהן )פריעד( – תש"ה
אליהו ב"ר צבי )מארקאוויטש( – תשע"ב ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הב' ברוך יעקב ב"ר יהודא צבי הכהן – תר"ט ]חוסט ,אוקריינא[
הב' דוב בער ב"ר אהרן מנחם הלוי )האלמאש( – תרע"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד זאב מרדכי ב"ר צבי ארי' הכהן – תשע"ח
הב' חיים ב"ר יוסף זעליג – תר"פ ]לאפיש ,רומעניא[
הב' יהודא ליב ב"ר יחזקאל )שאמשאנאוויטץ( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד יואל ב"ר יחיאל דוב – תש"ע ] NJחל' סאטמאר[
הילד יונה ב"ר אליעזר הכהן – תרמ"ה ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
יצחק נחום ב"ר אברהם מאיר
הילד ישראל ב"ר אהרן )טהאמאן( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד מרדכי ליב ב"ר משה הלוי )פליגעל( – תרצ"ב ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הב' נפתלי משה ב"ר זאב )קלאפאט( – תרע"ז ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הב' פסח ב"ר ישראל )גארפינקעל( – תרפ"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד צבי ב"ר שמואל )ניימאן( – תרצ"ב ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
ראובן ב"ר אברהם )סופראסקא( – תשס"ד ] LIחש"א[
מרת אסתר ב"ר מאיר יוסף )ראסס( – תשע"א
הבתולה אסתר יוטא ב"ר שמואל )גרינוואלד( – תרנ"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה חי' ב"ר אשר דוב – תרפ"ה ]מיטל אפשא ,אוקריינא[
הילדה חי' שיינדל ב"ר שלמה זלמן )וויגנער( – תרס"ב ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה מלכה ב"ר אלי' הכהן )פעלדשטיין( – תש"ח ]טשעלסי מאס[.
הבתולה עלקא ב"ר מרדכי )לאנדעסמאנן( – תרנ"ז ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הבתולה פיגא ב"ר שמחה אשר הלוי )פוקס( – תרפ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה צפורה ב"ר יעקב יצחק – תשס"ט ]שיכון סקווירא[
הבתולה רבקה ב"ר משה זאב – תרנ"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
מרת שאשא מינדל ב"ר חיים יהודא )נכדת הג"ר שלמה קלוגער זצ"ל( – תדי"ר
הילדה שבע ב"ר דוב יעקב )שוחט( – תרפ"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הכהן – תשי"ח

כ"ה ניסן – יום ג'
הב' אברהם ב"ר ארי'
הב' אברהם צבי ב"ר בנימין )בריגלער( – תרנ"ב ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
)באזונדער( – תרס"א ]יוניאן פיעלד[

כ"ו ניסן – יום ד'
הב' אליעזר ב"ר יעקב הלוי
ר' אליעזר ב"ר שלמה חיים )פארקאש( – תשנ"ג ] LIחל' מארמאראש[
בנימין ב"ר יהודא – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד ברוך יחזקאל ב"ר יהושע – תשע"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' דוב ב"ר צבי )ראזענשטיין( – תרס"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
זאב ב"ר חיים
הב' חיים זאב ב"ר יעקב )קעזילער( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' חיים יהודא ב"ר ישראל צבי )מערמעלשטיין( – תשנ"ז ]וויזניץ מאנסי[
ישראל מענדל ב"ר יצחק
הב' משה יצחק ב"ר חיים יעקב )גרינפעלד( – תשע"ה
הב' משה שמואל ב"ר חיים יוסף )לייזעראוויטש( – תר"צ ]פיטא ,האלאנד[
הילדה באשע ב"ר משה – תשכ"א ] LIחל' בעלזא[
מרת דבורה אלטא ב"ר ארי' )לייב( )פראמאוויטש(–תשכ"ח ]סט .סאפי ,מאנטריאל[
הבתולה חי' צפורה ב"ר מתתי' – תרמ"ו ]לאפיש ,רומעניא[
הבתולה חנה ב"ר חנוך )עלפער( – תרצ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילדה טעמערל ב"ר אברהם זאב )ר"ב( – תרפ"ט ]פיטא ,האלאנד[
הילדה לאה ב"ר אברהם חיים )קאראח( – תרס"ז ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילדה מרים ב"ר הלל )שווארטץ( – תרח"צ ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה צפורה ב"ר אהרן צבי )קליין( – תרצ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה צפורה ב"ר משולם זושא – תשס"ט ]שיכון סקווירא[
)שארר( – תשע"ג ]קרית יואל[

כ"ז ניסן – יום ה'
הב' אליעזר מאיר ב"ר אהרן יהודא ליב
גדלי' ב"ר בערל הכהן
גדלי' ב"ר זאב וואלף )יעלין( – תש"ג ] NJפלארעל פארק[
הב' יהודא ב"ר ברוך )דאווידאוויטש( – תר"נ ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יוסף ב"ר דוב – תרפ"ג ]טבריא[
יחזקאל משה ב"ר זעליג הלוי )יארטנער( – תשס"א ] NJחל' יאסלא[
הילד ישראל ב"ר זאב )טרענער( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
הב' ישראל דוב ב"ר מרדכי – תרצ"ג ]בערעגסאז ,אוקריינא[
רבי לוי יצחק ב"ר משה )גרינוואלד( – תש"מ ] LIחל' צעהלים[
הב' עובדי' ב"ר אהרן יואל – תשע"ג ]מאנסי[
רפאל ב"ר אברהם
הילד רפאל יהודא אליעזר גרשון ב"ר שלמה – תשמ"ז ] LIחל' סיגוט[
הב' שלום ב"ר ברוך יהושע – תרפ"ה ]סלאוואקיי[
הילד שמעון מרדכי ב"ר אברהם משה )שוואלב( – תשכ"ו ]ליבערטי נ.י[.
הילדה אלטר פייגא בלומא ב"ר כתריאל – תרע"ה ]בארשא ,רומעניא[
הבתולה אסתר ב"ר יוסף – תרפ"ג ]מאסיף ,רומעניא[
הילדה חי' ב"ר קלמן – תשכ"ז ]פיטא ,האלאנד[
הילדה יהודית ב"ר משה – תש"ס ] NJחל' יראים[
עטקא טויבא ב"ר דוד )שחור( – תשל"א ]הר הזתים[
רבקה רחל ב"ר אייזיק פלטיאל – תשט"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
שיינדל ב"ר משה )וואכטענהיים( – תשמ"ג ]פיטא ,האלאנד[

)זימנאוואצקי( – תר"צ ]קשאנוב ,פוילן[

כ"ח ניסן – עש"ק
הב' אברהם ב"ר שמואל
אהרן מאיר ב"ר חיים )גארדנער( – תש"ע ] NJחל' גארליץ[
בער ב"ר ארי' )ווייטמאן( – תרמ"ה ]מאד ,אונגארן[
)פישמאן( – ת"ש

שמשון – תקפ"ז ]סעליש ,אוקריינא[

הב' דוד ארי' ב"ר
הב' חיים דוב ב"ר יעקב
הב' חיים מרדכי ב"ר חנני' יו"ט ליפא – תשע"ז ]קרית טאהש[
הב' יעקב ב"ר ירוחם )בירנבוים( – תרע"ב ]פיטא ,האלאנד[
הב' יצחק ב"ר אשר )מייזעלס( – תרע"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
רבי משה ב"ר שם )קלינבערג( מזאלאשיץ – תשנ"ה
הב' נחמי' ב"ר משה )מיטניק( – תרס"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
ראובן ב"ר אברהם יצחק – תרפ"א ]מט חברון[
הבתולה גינה ב"ר יעקב )מימון( – תשכ"ג
הבתולה מזל ב"ר אהרן )טייב( – תשכ"ג
הבתולה מזל ב"ר יוסף )קעטבי( – תשכ"ג
מלכה ב"ר פרץ
הבתולה מרים ב"ר חיים )אוזן( – תשכ"ג
הבתולה מרים ב"ר שאול )קעוד( – תשכ"ג
הבתולה פנינה ב"ר שלום )ממן( – תשכ"ג
הבתולה צדקה ב"ר דוד )הרמס( – תשכ"ג
הילדה ציפערל ב"ר יצחק )לעפלער( – תרל"ג ]סאנטוב ,אונגארן[
הילדה רבקה ב"ר חיים – תשי"ב ]בני ברק ,זכרון מאיר[
מרת רחל ב"ר אליעזר )גראס( – תש"ל ] NJפלארעל פארק[
הבתולה רחל ב"ר שלום )עדני( – תשכ"ג
הבתולה שושנה ב"ר מסעוד )בן-חיים( – תשכ"ג
שרה ב"ר שלמה
יוסף – תשע"ח ]הר המנוחות[

כ"ט ניסן – שב"ק
ר' אברהם פנחס ב"ר יששכר מרדכי הכהן
הילד אהרן ב"ר חיים הלוי – תרל"ז ]יאסין ,אוקריינא[
הב' אליעזר ב"ר זלמן צבי )שווארטץ( – תרע"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד אליקים ב"ר משה – תרע"ו ]מאנסי[
הב' בן ציון ב"ר יעקבה )יאהרעסטאג( – תרע"ה ]קשאנוב ,פוילן[
הילד בצלאל ב"ר יהודא מנחם – תרנ"ו ]קרימאלאוו ,פוילן[
הילד חיים מרדכי ב"ר אפרים )ראטה( – תרפ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' חיים שלמה ב"ר שמואל יהודא )פעלבערבוים( – הי"ד תש"ה
יהודא ב"ר שמואל  -יצחק ב"ר שלום
הב' יהושע ב"ר הושע הכהן – תשנ"ב ] NJפלארעל פארק[
הב' יוסף ב"ר יהודא )לונצער( – תרצ"ד ]דאוואס ,שווייץ[
ר' יחזקאל יוסף ב"ר ישראל זינדל )ווייסהויז( – תש"ס ]בני יואל ,קרית יואל[
הב' יצחק צבי ב"ר מרדכי – תרכ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' ישראל מרדכי ב"ר יהודא לייב )נעיטען( – תשע"ה ]בית דוד ,חל' נאוואמינסק[
הב' משולם פייש נתן ב"ר שמואל יהודא )פעלבערבוים( – הי"ד תש"ה
הב' שלום יוסף ב"ר ישראל ליב הכהן )כ"ץ( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה אלטע פריידא ב"ר אברהם שלמה – תשנ"ז ]ביה"ח דמאנסי[
הבתולה חאנטשא ב"ר חיים אברהם )גראס( – תש"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
הילדה חי' האדיל ב"ר משה הכהן – תרנ"ט ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
הבתולה חי' רבקה ב"ר אברהם – תרס"ב ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה מרים ב"ר אברהם חיים – תרל"ה ]ראקאוויץ ,אוקריינא[
הבתולה פעשא ב"ר חיים )בלופאקס( – תרפ"ה ]מט חברון[
מרת שאשא ב"ר צבי ארי' )ניסענבוים( – תשכ"ב ] NJחל' וויען[
הרבנית שרה ב"ר יוסף )גאלדבערגער( – תשל"ח ] NJחל' סאטמאר[
)בהרב( – תשס"ו ] LIחש"א[

תוך י"ב חודש
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  -יצחק אלחנן 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  -רחל מינדל בת ר' יואל  -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  -מרים בת ר' יעקב יו"ט ליפמאן  -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 בן ר' ברוך הכהן  -חנה בת ר' זאב  -אהרן בן ר' שלמה -
משה בן ר' יצחק אייזיק  -שמעון בן ר' פנחס  -ישראל יהושע בן ר' חיים
אלעזר

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 .

