שמעון ב"ר מנשה
הילדה אדל ב"ר אליעזר הלוי
אסתר ב"ר יעקב
הילדה ברכה שינדל גאלדא ב"ר יחיאל עזריאל – תשע"א ]שיכון סקווירא[
מרת גיטל ב"ר יואל – תר"מ ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה העניא דבורה ב"ר צבי )גרין( – ת"ש ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה זיסל ב"ר אהרן יהודא )גראס( – תרצ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
מרת חי' ב"ר יצחק זאב )וויינשטאק( – תשס"ד ]קרית יואל[
הילדה חי' הינדא ב"ר שמואל מרדכי – תשס"ז ]שיכון סקווירא[
מרת חנה פערל ב"ר פנחס )פריעדמאן( – תשכ"ג ]מט ציון[
מרת ליבא ב"ר פנחס הכהן – תש"ד ]לאפיש ,רומעניא[
הילדה פראדל ב"ר יצחק )גראס( – תרפ"ח ]קאשוי ,סלאוואקיי[
מרת פרומא יענטל רחל ב"ר נתן נטע )אפראימאוויץ(–תשנ"ט ]סט .סאפי ,קאנאדא[
רביא לאה ב"ר שמואל
הבתולה רבקה רחל ב"ר טובי' )וואהל( – ת"ש ]קאשוי ,סלאוואקיי[
מרת רבקה פראדל ב"ר יהושע )לאקס( – תשס"ג ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הילדה רחל ב"ר יוסף  -תשל"ו
הבתולה ריזל ב"ר אשר אנשיל )גרינוואלד( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה שפרה ב"ר יצחק איטשע – תרס"ד ]קרימאלאוו ,פוילן[
הבתולה שרה מינדל ב"ר ישראל בער )ווידדער( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
)ראטה( – תרנ"ג ]קאלוב ,אונגארן[

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

ימי הפסח תשע"ט
ט' ניסן – יום א'
ר' אלי' ב"ר יצחק אייזיק
אנטשיל אהרן ב"ר גדלי' הכהן
הילד חיים יוסף ב"ר צבי )קליינמאן( – תרצ"ח ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הב' יהושע צבי ב"ר שלום )האמבורג( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יעקב יוסף ב"ר יהודא הלוי )צינסלער( – תרס"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' יששכר ב"ר יהודא הלוי )ראבינסאן( – תרצ"ט ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
הילד צבי ב"ר ארי' )לאוו( – תר"ן ]דעעש ,רומעניא[
הילד שלום הילל ב"ר שלמה הכהן )כ"ץ( – תרצ"ב ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הב' שלמה ב"ר ברוך )זשעקסאן( – תשכ"ח ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
איידל ב"ר ניסן מאיר
הילדה אסתר ב"ר צבי – תרפ"ב ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה בילא דינה ב"ר יקותיאל משה )קאלמאן( – תר"פ ]טשענסטחויב ,פוילן[
הרבנית חי' ב"ר פנחס )ראטענבערג( – תש"ס ]קרית יואל[
מרת חנה ב"ר אברהם הלוי )אופנר( – תשנ"ג ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הבתולה מלכה שיינדל ב"ר אברהם יעקב – תר"כ ]פיעטרקוב ,פוילן[
ניאמי ב"ר אברהם
מרת עטיא ב"ר מרדכי הלוי )עדעלשטיין( – תשע"ד ]וויזניץ ,מאנסי[
מרת פעשא לאה ב"ר אביגדור )פינקעלשטיין( – תש"א ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
)שווארץ( – תשנ"ג ] LIחל' אגודה[

י' ניסן – יום ב'
הב' אברהם יעקב ב"ר יוסף
הב' אלי' קאפיל ב"ר שלמה – תרס"ה ]יוזעפף ,פוילן[
הילד אליקים געציל ב"ר יחיאל )רייזמאן( – תרס"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' בנימין ב"ר יהודא – תקפ"ט ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הב' זאב ב"ר שמעון )זינגער( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
החתן יהודא ב"ר מרדכי )בנעט( – תקע"ו ]ניקלשבורג[
הב' יהודא ליב ב"ר ישראל – תרנ"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הב' יהושע ב"ר חיים מאיר – תרע"ו ]סעליש ,אוקריינא[
הב' יוחנן ב"ר גדי הכהן – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד יוסף חיים ב"ר יצחק יעקב – תשנ"ט ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הב' מנחם מענדל ב"ר יהודא נתן )קעסלער( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
רבי משה ב"ר יצחק אייזיק )פיילשוס( – תשס"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' משה יוסף ב"ר שלמה )גרינוואלד( – תרפ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
שלום לייב ב"ר יחיאל מיכל
הילד שלמה ב"ר ניסן )וויינהויז( – תרע"ז ]מט .כרמל[
אידלה ב"ר ישעי' )שטערן( – תרפ"ז
הבתולה בילא ב"ר בנימין – תר"צ ]סענדזשארץ ,רומעניא[
הבתולה יוטא צירל ב"ר חיים ארי' )גאטליב( – תרע"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה זיסל רעלע ב"ר יהודא ליבוש )קאסטערשטיין(–תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת פערל ב"ר יחזקאל אברהם הלוי )שלעזינגער( – תשס"ז ] NJחל' סאטמאר[
מרת צבי' ב"ר יהודא שמואל )מענדעלאוויטש( – תשנ"א ]שיכון סקווירא[
הרבנית ראכל ב"ר אברהם )היילפרין( – תשמ"ה ]הר הזתים ,חל' גאליציא[
הבתולה רייזל ב"ר בנימין מאיר – תרפ"ו ]מט חברון[
הילדה שיינדל ב"ר חיים דוד – תרע"ד ]דעעש ,רומעניא[
הילדה שרה ב"ר אשר הכהן )ניימאן( – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
שרה ב"ר ברוך )טורמאן( – תשס"ח ] NJפלארעל פארק[
)ווייס( – תרפ"ב ]קאשוי ,סלאוואקיי[

י"א ניסן – יום ג'
רבי אלחנן יוסף ב"ר שמואל
ר' ארי' לייב ב"ר יחיאל מיכל )ראבינאוויטש( – תשע"ז
רבי אשר ישעי' ב"ר אלימלך )פרענקל( – תשכ"ו ] LIחל' הסתדרות[
הב' גדלי' ב"ר מאיר – תרע"ו ]ליבערטי נ.י[.
הילד הערשל ב"ר שמואל – תרס"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' חיים שניאור זלמן ב"ר יצחק )קאפלאן( – תשס"ט ]סט סאפי ,קאנאדא[
הילד יוסף ב"ר זאב )לאנדעסמאן( – תרנ"ד ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
יוסף דוב ב"ר אברהם יצחק )פראנק( – תשס"ט ]ביה"ח דמאנסי[
הב' יעקב אליעזר ב"ר מרדכי )ניימאן( – תשל"ב ] NJחל' וויען[
ר' יעקב חיים ב"ר דוד הכהן )קליין( – תשס"ד ]שיכון סקווירא[
ר' לעמל דוד ב"ר משה אלי' )גאלדשטיין( – תרע"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד נחמן ב"ר יחזקאל שרגא – תשס"א ]ענפיעלד ,לאנדאן[
צבי הערש ב"ר שלמה
שלום לייב ב"ר יחיאל מיכל
הב' שמחה ב"ר צבי ארי' )טייג( – תרצ"א ]טשעלסי מאס[.
)הערצמאן( – תשס"ט ]בני ברק ,פאנאוויזש[

י"ב ניסן – יום ד'
הב' אברהם ב"ר אשר יעקב אנשיל
אברהם ב"ר נתן
הב' אברהם אביש ב"ר שמואל – תרפ"א ]מט חברון[
הילד אברהם יהודא ב"ר מרדכי זאב – תשנ"ה ] NJחל' פיאסק[
הב' אשר ב"ר יהודא עביר – תשנ"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' בנימין ב"ר משה הכהן )טעלז( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
זאב ב"ר נפתלי הלוי
הילד טובי' ב"ר יוסף – תשנ"ט ]וויזניץ מאנסי[
ר' יהודא לייב ב"ר מנחם מענדל )ווארהאפטיג( – תשס"ה ]ליבערטי נ.י[.
הב' יוסף ב"ר בער )ראזנער( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
יוסף חיים ב"ר ניסן הלוי )לעווין( – תרצ"ז ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הב' יוסף חיים ב"ר שרגא פייוול )סופר( – הי"ד תש"ה
הב' יוסף מרדכי בן ציון ב"ר יקותיאל יהודא )ווייס(–תרצ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד יחיאל ב"ר ישראל – תשע"ז ]הר המנוחות ,חל' קהל מחזיקי הדת[
הילד יעקב יצחק ב"ר אברהם משה )סאקס( – תרע"ו ]מט יודא ,קווינס[
הילד יקותיאל יהודא ב"ר ישכר דוב – תשס"ב
פסח ב"ר ראובן )וויינשטיין( – תשס"ה ]ביה"ח דמאנסי[
ר' שלמה ב"ר מרדכי )אסטראף( – תרצ"ז ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
הבתולה אלטע מינדל ב"ר משה דוד – תשל"א ] LIחל' מארמאראש[
בילא ב"ר אייזיק
גיטל ב"ר יעקב – תשע"א ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הבתולה גיטל ב"ר יקותיאל זלמן – ]חוסט ,אוקריינא[
הכלה דבורה ב"ר משה יצחק )אפסעל( – תרס"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה חי' עקא ב"ר חיים יקותיאל  -תשס"ז
מרת טעמא ב"ר יצחק אייזיק )זופניק( – תשס"ב ]קרית יואל[
טעסיל ב"ר מרדכי
)ברעטטלער(  -הי"ד תש"ד

י"ג ניסן – יום ה'
הב' אהרן יהושע ב"ר זאב
אליעזר ב"ר שמעון )וויינער( – תרפ"ב ]מט חברון[
הילד אלכסנדר נטע ב"ר אליעזר – תרפ"א ]ראצפערט ,אונגארן[
דוד צבי הירש ב"ר גדלי' )ווייס( – תש"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' זוסמאן ב"ר מנחם )אייכנגרין( – תרס"ב ]מיימאנידיס[
הב' חיים ב"ר אברהם משה )ברוין( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
טובי' ב"ר יששכר – תרע"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יוסף ב"ר ברוך הלוי )ברימער( – תרע"ד ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
יוסף ב"ר פנחס
הב' יוסף אליעזר ב"ר יהושע העשיל הכהן )האלענדער(–תרצ"ב ]פיטא ,האלאנד[
הילד מיכל ב"ר אברהם )שטראסנער( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' משה אהרן ב"ר אהרן )רייזמאן( – תשס"א ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' עקיבא ב"ר רפאל )אוללמאן( – תרמ"א ]סאטמאר ,רומעניא[
איידל ב"ר יהושע
בילא ב"ר יודא )בלוישטיין( – תשי"א ][NJ
הילדה חי' רחל ב"ר יצחק הלוי )לאזאראפף( – תר"צ ]מט יודא[
הבתולה טויבא לאה ב"ר יעקב הכהן )פאקס(–תרס"ט ]וואשינגטאן ,חל' אוהב שלום[
הבתולה סימא זעלדא ב"ר יהודא )קראפט( – תרצ"ד ]מט לבנון[
הבתולה פיגא ב"ר דוד )העכט( – תרפ"א ]יוניאן פיעלד[
הילדה רחל ב"ר אלכסנדר )מיללער( – תרס"ז ]פריישטאדט ,אונגארן[
הילדה רחל ב"ר מאיר )גרינוואלד( – תרס"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)לאנדעסמאן( – תרע"ה ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[

י"ד ניסן – עש"ק
הב' אברהם ב"ר יחזקאל
אברהם מרדכי ב"ר יהודא – תשע"ג
הילד אלי' ב"ר אהרן )וואקס( – תשי"ב

זעליג )קופטמאן( – תרע"ב ]וואשינגטאן נ.י[.

הב' אליעזר ב"ר גדלי'
הב' בן ציון ב"ר ישראל ברוך
הב' בצלאל ב"ר אברהם צבי )לאזארוס( – תר"צ ]בית דוד[
הב' ברוך ב"ר מרדכי – תש"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד דוד יהושע פאליק ב"ר ישראל יהודא – תשל"ג ] LIחל' סיגוט[
ר' חנוך העניך מרדכי ב"ר יוסף )וועבער( – תשס"ט ]ביה"ח דמאנסי[
ר' יהודא שלום ב"ר שמואל שמעלקא )שפיטץ( – תשס"ג ]ענפיעלד ,לאנדאן[
ר' יהושע ב"ר בנימין )גאלדבערגער( – תשס"ד ]קרית יואל[
ר' יונה ב"ר ישראל )וויינשטיין( – תשנ"א ]באלטימאר[
יוסף ב"ר שלום הכהן
ר' יוסף יום טוב ב"ר מנחם מאניש )ווייס( – תש"ע ] NJחל' מונקאטש[
הב' יעקב ב"ר יואל )ווייסמאן( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יעקב אלעזר ב"ר מאיר אפרים )גראהמאן( – תשס"ו ]קרית יואל[
ר' ישראל ב"ר משה )וויליגער( – תשכ"ט ]פיטא ,האלאנד[
הב' ליב ב"ר בצלאל )גאסטמאן( – תרס"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד מאיר ב"ר חיים יהודא – תשס"ט ]וויזניץ מאנסי[
מרדכי ב"ר משה
ר' משה ב"ר יוסף חיים )טיססער( – תשע"ד ] LIחל' שארית עד"י[
הב' משה ב"ר ישראל אליעזר )רובין( – תש"א ]סיביר[
נחום בצלאל ב"ר ברוך שמחה )קורנפלד( – תש"ע ]ביה"ח דמאנסי[
הילד נפתלי הירצקא ב"ר יוסף חיים ארי' – תשס"ח ]בני יואל ,קרית יואל[
שרגא פייוויש ב"ר יצחק – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
שרגא ב"ר מרדכי מענדל
מרת איטא ב"ר הירש לייב )בעק( – תשי"ג ]יוניאן פיעלד[
הבתולה אסתר ב"ר אשר לעמל )פריעדמאן( – תרצ"א ]מוזשאי ,אוקריינא[
הבתולה בריינדל ב"ר משה שלמה )צוקער( – תרס"ח ]מט ציון ,אנשי אונגארן[
הילדה גאלדא ב"ר יהודא – תרל"ד ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה דאבא ב"ר יהודא )פערבער( – תרפ"ה ]קשאנוב ,פוילן[
הילדה זיסל ב"ר מרדכי יואל – תשמ"ג
חנה יכט ב"ר בנימין אליעזר )קליין( – תשס"ח ] NJחל' מונקאטש[
מרת יהודית ב"ר רפאל )וויינשטיין( – תשנ"א ]באלטימאר[
יוכבד ב"ר יעקב ישראל וישרון )רובין(
הילדה לאה ב"ר שלמה ארי' ליב הלוי – תש"נ ]וויזניץ מאנסי[
מרים ב"ר חיים דוב – תשס"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
מרת פיגלא ב"ר משה יהודא )שלאס( – תשע"ג ] NJחל' וויען[
הבתולה פעסל ב"ר יואל )וויינבערגער( – תרי"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה צירל ב"ר ישראל לייב )גראסמאן( – תשכ"ח ]גרינסבורג ,פענס[.
מרת רייזל ב"ר דוד )אינטראטאר( – תשמ"א ] NJפלארעל פארק[
מרת שיינדל ב"ר יוסף בנימין )דעשאו( – תשכ"ט ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה שרה ב"ר יושע )וואליצקי( – תרפ"ג ]טשענסטחויב ,פוילן[
)איסערסאן( – תרצ"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
)בראנד( – תר"ס ]טבריא[

ט"ו ניסן  -א' דפסח – שב"ק
הב' אלעזר ב"ר מרדכי שמואל
הילד חיים אלימלך יצחק ב"ר ישראל – תשל"ז ] NJחל' יראים[
הילד יוסף חיים ב"ר שלמה – תרנ"ט ]חוסט ,אוקריינא[
הילד יעקב ב"ר יחזקאל )בינדער( – ת"ש ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
הב' יעקב אהרן אלימלך ב"ר שמואל אליעזר )פעלדמאן( תש"ב – ]סאטמאר[
הב' יעקב דניאל ב"ר ישראל משה – תרל"ט ]יאסין ,אוקריינא[
הב' יצחק ב"ר שמואל זלמן )גראסמאן( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד מרדכי יעקב ב"ר מנחם מענדל הכהן )מיללער( – תשס"ד ] NJחל' וויען[
הב' צבי מאיר ב"ר מרדכי יצחק )פיינשטיין( – תרע"ה ]מט ציון ,חל' ביאלאסטאק[
קלמן ב"ר יעקב
הילד ראובן דוד ב"ר שמרי' )זילבערשטיין( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שלום ב"ר אברהם צבי – תרנ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' שלמה זלמן ב"ר דוב מרדכי )דאסקאל(  -תש"ד הי"ד
הב' שמואל ב"ר זאב וואלף )ראזענטאל( – תרפ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שמואל יהושע יחזקאל ב"ר ארי' – תרס"ב ]סלאוואקיי[
גאלדא ב"ר ישעי' )פעלנער(  -תשכ"ה ]מט כרמל החדש ,חל' ליזענסק[
הילדה גיטל ב"ר חיים דוב – תרצ"ט ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה דבורה יוטל ב"ר משה שרגא – תרפ"א ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה דרעזי ב"ר צבי יועץ – תר"ס ]סיגוט רומעניא[
הבתולה חינקא ב"ר משה זאב )שיינמארק( – תרפ"ה ]מט כרמל[
הילדה חנה בת שבע ב"ר אלימלך זלקא – תשמ"ב ] NJחל' מעזיבוזש[
הבתולה מינדל ב"ר צבי ארי' )סאנדער( – תשכ"ז ]מט חברון[
נחמה קילא ב"ר ישראל
מרת שרה ב"ר ארי' דוב )שטערן( – תשנ"ו ]קרית יואל[
שרה ב"ר יעקב )צוויבל( – תשמ"ה ] NJחל' יראים[
)בערנאטה( – תרמ"ה ]סאנטוב ,אונגארן[

ט"ז ניסן  -ב' דפסח – יום א'
הב' אברהם ב"ר יום טוב
הב' הענוך חיים ב"ר ארי' ליב )כהנא( – תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
ר' יהודא ב"ר שמואל )קאהן( – תשס"ט ] LIחל' חש"א[
הב' יהושע ב"ר סיני – תשס"ה ] NJחל' סאטמאר[
הב' יחזקאל ב"ר משה דוד )זאמעל( – תש"ג הי"ד ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' יצחק ב"ר דוד הלוי )אטלסוביץ( – תש"ל ]בני ברק ,זכרון מאיר[
ר' יצחק ב"ר יעקב שמעון )שטערן( – תשל"ט ] NJחל' באיאן[
)וואלדמאן( – תרס"ח ]סאנטוב ,אונגארן[

