הילד ישראל אברהם ב"ר יעקב ירמי'
הילד מאיר ב"ר מנחם יצחק
מנחם ב"ר נחום
הב' מנחם יהודא ב"ר סיני – תשס"ה ] NJחל' סאטמאר[
מרדכי ב"ר אברהם הכהן
ר' משה ב"ר שמואל )גאטטעהרער( – תשס"ט ]קרית יואל[
הב' משה אהרן ב"ר דוד )שטיין( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד עזריאל אליעזר ב"ר בנימין – תשמ"א ]פיטא ,האלאנד[
הב' פסח ב"ר יוסף )מאשקאוויטש( – תרצ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד שמאי ב"ר חיים שלום – תשי"א
מרת חי' ב"ר משה מענדל )פרוכטער( – תשל"ב ] NJפלארעל פארק[
מרת חנה ב"ר יהודא )ראזענוואסער( – תשנ"ח ]קרית יואל[
הבתולה חסי' ב"ר אליעזר יעקב )האלפערין( – תש"ד ]מט כרמל החדש ,חל' צ"צ[
הבתולה לאה ב"ר דוב – תרפ"ב ]יוזעפף ,פוילן[
מרת מלכה רבקה ב"ר דוב )בערקאוויטש( – תש"ס ]קרית יואל[
הבתולה פראדל ב"ר שמואל דוד )קעלעטי( – תר"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[
– תשס"ה

– תשכ"ב ] LIחל' סאטמאר[

י"ז ניסן  -א' דחוהמ"פ – יום ב'
אברהם ב"ר שלמה
הב' אליעזר מרדכי ב"ר שלמה )שווארץ( – תרפ"ה ]טשעלסי מאס[.
הילד אלישע מאיר ב"ר יעקב הכהן – תשע"ד
ר' בצלאל ב"ר יהודא לייב )יאבלאנסקי( – תשס"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד זאב ב"ר אברהם מנחם צבי הלוי – תשמ"ה
הילד חיים צבי ב"ר ארי' – תרנ"ג ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
ר' יעקב ב"ר ברוך )פריעדמאן( – תש"ג ]יוניאן פיעלד[
מענדל ב"ר חיים
ר' צבי אלימלך ב"ר יהושע )פרישערמאן( – תשי"ב ]פיטא ,האלאנד[
הב' שלמה זלמן ב"ר ישראל )ווייס( – תרס"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שמואל שמעלקא ב"ר מרדכי )ראזענפעלד( – תרנ"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
אביגיל שולמית ב"ר שלום )כ"ץ( – תרצ"ג ]מט חברון[
הבתולה אסתר ב"ר משה )פריעדמאן( – תרס"ד ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
באשע לאה ב"ר צבי )סמיט( – תרס"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה הינדל ב"ר נתן נטע – תשע"ב ]שיכון סקווירא[
הבתולה חי' ליבא ב"ר יעקב יוסף )בילגוריי( – ת"ש
מרת חי' שרה ב"ר יקותיאל יהודא )גרינוואלד( – תשס"ב ] NJחל' סאטמאר[
מרת חנה ב"ר פסח )פאגעל( – תש"א ]מאנסי[
הילדה לאה ב"ר ארי' )לאוו( – תרנ"ב ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה לאה ב"ר ישראל – תרל"ה ]טיסניץ ,סלאוואקיי[
הרבנית מרים בריינדל ב"ר שלום נח )ראטה( – תשע"ז ] LIחל' סאטמאר[
מרת נעחם ב"ר אהרן הכהן )כ"ץ( – תרצ"ח ]מט לבנון ,ת"ת ד'פלעטבוש[
מרת סימא ב"ר ניסן )שוסטערמאן( – תשכ"ו ]מעלבוירן ,עדת ישראל[
הילדה פערל רבקה ב"ר פנחס )רייכמאן( – תשכ"ח ] NJבית ישראל[
הילדה פרימט ב"ר אברהם )פאללאק( – תרל"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת רבקה ב"ר יצחק אייזיק )מיללער( – תשמ"ז ] LIחל' צעהלים[
מרת רחל ב"ר אברהם שמחה )אויסלענדער( – תש"א ] NJפלארעל פארק[
ריבה ב"ר נחמן
י"ח ניסן  -ב' דחוה"מ – יום ג'
ר' ארי' יהודא ב"ר עמרם הכהן
הילד בצלאל ב"ר פרץ )זוסמאן( – תש"ה ]בודאפעסט ,אונגארן[
דוב ב"ר דוד
הב' דוד ב"ר שלמה )ראזענבערג( – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' זלמן הירש ב"ר יצחק )הערטץ( – תרע"א ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' חיים דוב ב"ר מרדכי הלוי – תרל"א ]חוסט ,אוקריינא[
הב' חיים יהודא ב"ר אברהם יעקב – תרע"ד ]יולונצא ,אוקריינא[
הב' חיים מרדכי ב"ר אלי' הכהן – תר"צ ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
ר' יעקב שלמה ב"ר מרדכי – תרצ"ט ]מאנסי[
הילד ישראל צבי ב"ר בנימין זאב – תרל"ז ]בענדין ,פוילן[
הב' מאיר ב"ר שמואל זאנוויל )אייזענשטאדטער( – תר"ץ ]סיגוט ,רומעניא[
הילד מנחם משה ב"ר שמשון – תרפ"א ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הב' מענדל ב"ר יצחק )סאלאמאן( – תרפ"ד ]מט לבנון[
הב' משה ב"ר חיים – תרנ"ד ]טבריא[
הב' נפתלי ב"ר יעקב קאפל )ליפשיץ( – הי"ד תש"ג
הילד צבי ב"ר חיים פנחס יצחק )רייזמאן( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שלמה יעקב ב"ר נחום – תשל"ז
הב' שמואל ב"ר חיים )טשעלסאן( – תרפ"ז ]מט לבנון[
הב' שמואל יהודא ב"ר ישכר דוב – תרנ"ח ]ראקאוויץ ,אוקריינא[
הבתולה אסתר ב"ר יצחק אייזיק – תרפ"ט ]סעליש ,אוקריינא[
הילדה ברכה טויבא ב"ר יצחק ניסן – תש"ע ]שיכון סקווירא[
מאטל ב"ר צבי )מארזעל( – תשכ"ג ]ראטשעסטער[
הילדה מרים ב"ר יוסף – תרס"ד ]ראצפערט ,אונגארן[
)לאוב( – תשנ"ט ]קרית יואל[

י"ט ניסן  -ג' דחוה"מ – יום ד'
אלי' משה ב"ר פנחס
הב' ברוך ב"ר זאב )ברוינשטיין( – תרצ"ה ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' דוב בער ב"ר צבי )פישער( – תרפ"ב ]פיטא ,האלאנד[
)לאסעט( – תר"פ ]וואשינגטאן נ.י[.

הב' יואל ב"ר מנשה
ר' יחזקאל ב"ר חיים
ר' יעקב צבי ב"ר שמאי יקותיאל )קאסטענבוים( – תשס"ט ] NJחל' מורי'[
הב' יצחק ב"ר אברהם – תרע"ח ]וואשינגטאן ,נ.י[.
החתן יצחק ב"ר משה )סאמעט( – תשע"ה ]הר הזתים[
ר' יצחק אייזיק ב"ר מאיר מנחם הכהן )כ"ץ( – תר"צ ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
החתן ישראל ב"ר ישעי' הלוי )לעווין( – תשע"ח ]בית שמש[
הילד מאיר ב"ר אלעזר – תרנ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' מאיר ב"ר ברוך )סאבאלסקי( – תרפ"א ]ראטשעסטער[
הב' מלכיאל ב"ר יחיאל )לאווינגער( – תש"א ]דיור ,אונגארן[
משה ב"ר ישמעאל
הב' משה זאנוויל ב"ר שמואל מאיר – תרמ"ג ]סיגוט ,רומעניא[
הב' פנחס ב"ר חיים צבי הלוי )לאווי( – תש"ג ]סאבאסלא ,אונגארן[
שמעון ב"ר יצחק )שטערן( – ת"ש ][NJ
מרת איגא ב"ר יהודא – תרל"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הכלה אלישבע בתי' ב"ר יואל )קאפלאן( – תשע"ח ]בית דוד[
מרת בילא ב"ר יצחק )כהן( – תשס"ג ] LIחש"א[
מרת דינה ב"ר שמעון )שטיינער )יאסינגער(( – תש"ע ]קרית יואל ,שטח החדש[
זלאטא רייזל ב"ר אלכסנדר
מרת יהודית ב"ר זאב )גינבערג( – תשי"א ]מט לבנון חל' עדת ישראל[
מרת לאה ב"ר שמואל שמעלקא )זויער( – ]בני ברק[
פייגא ב"ר אשר משה )קאלאדני( – תש"מ ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה פייגא ב"ר מנחם הלוי – תרצ"ב ]דעעש ,רומעניא[
מרת פייגא ב"ר מנחם משה )זעלצער(  -תשס"ג ]שיכון סקווירא[
הבתולה פריידל ב"ר צבי הירש )חררך( – תקע"ה ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה שיינא מלכה ב"ר אברהם שמעון – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
– תשע"ב

)ראטטענבערג( – תשכ"ג ] NJפלארעל פארק[

כ' ניסן  -ד' דחוה"מ – יום ה'
הב' אברהם ב"ר דוב
ר' בנימין יצחק ב"ר משה )דדי'ה( – תשס"ו ]ביה"ח דמאנסי[
ר' גד ב"ר שמואל )פלאם( – תשמ"ו ] NJחל' מעזיבוזש[
הילד דוד ב"ר פנחס – תרס"א ]סיגוט ,רומעניא[
הב' זיסקינד ב"ר משה דוב – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
יעקב ב"ר ישעי'
הילד יצחק ב"ר יואל הכהן – תשע"ג
הילד ישראל ב"ר יעקב הכהן – תשע"ד
ר' מאיר דוד ב"ר יוסף )העלער( – תשס"ד ] LIחש"א[
הב' מאיר צבי ב"ר מרדכי )אידא( – תש"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' פנחס דוב ב"ר משה )עהרענפעלד( – תשע"ז ] NJחל' סאטמאר[
רבי צבי ב"ר שמואל הכהן )זשארקאווסקי( – תשמ"ד ]קרית יואל[
הילד שאול יחזקאל ב"ר יודא יודל – תשל"ז ]שיכון סקווירא[
הב' שיימא ב"ר חיים – תרכ"ט ]בענדין ,פוילן[
שלום ב"ר פסח בנימין הלוי
הילד שלמה מתתי' ב"ר ישעי' בנימין – תשע"א ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה אסתר ב"ר שמואל צבי הכהן – תרח"צ ]פרושקאוו ,פוילן[
הבתולה חנה ב"ר שלום יוסף – ]יוזעפף ,פוילן[
הילדה חנה ב"ר שלמה )בראדי( – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה יכט אסתר ב"ר יו"ט יצחק אייזיק – תשנ"א
מרת סימא חוה ב"ר שלמה אלימלך )קערנקרויט( – תשע"ז ] NJחל' באבוב[
הילדה פרידא ב"ר הילל )קליין( – תרפ"ח ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה רחל ב"ר מנחם )רייניץ( – תרע"א ]באלקאן ,אונגארן[
שולמית ב"ר אהרן
הילדה שולמית חי' מלכה ב"ר משה ליב הכהן – תשמ"ו ] LIחל' ליבאוונע[
שרה ב"ר אברהם
הבתולה שרה ב"ר משה )פריעדמאן( – תרע"א ]קאלוב ,אונגארן[
)לעווי( – תרע"ב ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[

כ"א ניסן  -שביעי של פסח – עש"ק
הב' אהרן מרדכי ב"ר יעקב
הב' אהרן צבי ב"ר ברוך יצחק אייזיק – תרפ"ה ]בילקא ,אוקריינא[
הילד אלטר מרדכי יצחק ב"ר חיים צבי – תרצ"ב ]טרעסיף ,אוקריינא[
ר' יואל ב"ר בנימין )שעפראד( – תשע"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד יושע ב"ר יצחק )ארנסאן( – תרפ"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' יצחק ב"ר מרדכי )גארפונקעל( – תרצ"ה ]קשאנוב ,פוילן[
מרדכי ב"ר בנימין
הב' מרדכי ב"ר חיים – תרנ"ח ]סיגוט ,רומעניא[
הילד נפתלי הערץ ב"ר זאב וואלף )סלעפיאן( – תרפ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד צבי ב"ר מנחם מענדיל )ווייסבערגער( – תשס"ו ]וויזניץ מאנסי[
הב' שלמה ב"ר דוב – תרנ"ט ]טבריא[
הילד שמואל ב"ר אביגדור )לעהרער( – תש"ד הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה אסתר ב"ר אבנר )קעלמער( – תש"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
ביילא ב"ר אשר )מעצגער( – תשמ"ב ] NJפלארעל פארק[
מרת בלומא ב"ר מיכאל יהודא )געלבער( – תשנ"ב ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הבתולה גיטל ב"ר צבי עוזר )גאטליעב( – תרנ"ד ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה חי' מנוחה ב"ר מרדכי מרקל )סטוק( – תשל"ב ] NJחל' באבוב[
חנה ב"ר יהושע
הילדה יוטא שיינדל ב"ר אביגדור )לעהרער( – תש"ד הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
)פער( – תרפ"ב ]וואשינגטאן ,נ.י[.

הבתולה יוטל פעסל ב"ר יצחק שאול
הבתולה לאה זיסל ב"ר יהושע אליעזר
הילדה מאטיל ב"ר ישראל – תר"כ ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה מטל פערל ב"ר אברהם )ראנא( – תרע"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה מירל ב"ר ישראל משה – תשל"ט
הבתולה מרים ב"ר אהרן יהודא )ראזענבערג( – תרמ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה סאסי ב"ר נחום – תרמ"ב ]טבריא[
הבתולה עטל ב"ר אברהם זאב )לייכטמאנן( – תרנ"ו ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
פייגא גיטל ב"ר יעקב )קאלם( – תשל"ו ] NJחל' יאסלא[
ר' פנחס ב"ר משה צבי )ים( – תשמ"ה ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה פעסל ב"ר משה )טייטלבוים( – תרע"ז ]טעטש ,אוקריינא[
צירל טילא ב"ר צבי הירש )רפס( – תשס"ו ] LIחל' שינאווא[
רחל ב"ר דוד )גרינוואלד( – תרפ"ג ]ראצפערט ,אונגארן[

)שאלאמאן( – תש"מ ] NJחל' סאטמאר[
)פארהאנד( – תש"ה הי"ד

כ"ב ניסן  -אחרון של פסח – שב"ק
ר' אהרן ב"ר זאב ברוך
הילד אליהו ב"ר יעקב יהודא – תשס"ה ]קיט"ל ,רעינהעם ענגלאנד[
ר' אליעזר עזריאל ב"ר ארי' לייב )טעקולסקי( – תרס"ז ]יוניאן פיעלד[
הב' ברוך מרדכי ב"ר צבי דוד )פישלעוויטץ( – תרצ"ב ]טשענסטחויב ,פוילן[
ר' גרשון ב"ר צבי )בערמאן( – תש"כ ] NJוואשינגטאן[
הב' הירש ב"ר משה אהרן )גאלדבלאט( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' זלמן דוד ב"ר יוסף משה – תשנ"ה ]א .מאנטיפיור[
ר' חיים אברהם ב"ר אליעזר )פוקס( – תשנ"ט ] LIחל' וויזניץ[
הב' יהודא ב"ר מנחם זאב הכהן – תרצ"ו ]דעעש ,רומעניא[
הב' יהודא משה ב"ר חיים – ת"ש ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הילד יוסף ב"ר יעקב – תר"מ ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יוסף אלימלך ב"ר דוב )דראטנער( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יעקב ב"ר צבי – ]דעעש ,רומעניא[
הב' יצחק ב"ר אהרן – ]וואריי ,אוקריינא[
יצחק ב"ר חיים – תשי"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
ירחמיאל שלמה ב"ר בנימין הכהן
ישראל צבי ב"ר אברהם מרדכי )קרענגיל( – תשס"ח ] LIחל' סטראפקוב[
הב' מנחם ב"ר אברהם הכהן )קרויז( – תרפ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' מנחם ב"ר מאיר )בריעף( – תשנ"ג ]קרית יואל[
הילד משה רפאל ב"ר נתן נטע )גליק( – תרע"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד ראובן צבי ב"ר ישראל )שווארטץ( – תרצ"א ]מט חברון ,חל' עדת בנ"י[
הילד שלמה ב"ר ארי' )זעלמאנאוויטש( – ]דעעש ,רומעניא[
שמעון ב"ר טובי' )גאלדשטיין( – תרח"צ ] NJחל' וואשינגטאן[
הבתולה אסתר צערל ב"ר אליעזר מנחם הכהן – תשס"ח ]שיכון סקווירא[
הילדה בלומא לאה ב"ר ישראל משה – תשי"ז ] NJחל' זשאבנער[
הילדה גנעשא ב"ר שמעון קלמן – תשנ"ה ]ביה"ח דמאנסי[
דבורה ב"ר אברהם )פערלמאן( – תרפ"ה ]מט חברון[
הינדא מלכה ב"ר ישמעאל
הילדה חי' ב"ר יוסף )שיפף( – תרצ"ב ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
הילדה טויבא ב"ר שמואל אהרן – תשכ"ב ] LIחל' הסתדרות[
מרת מינא ב"ר פסח יושע )קאפפלער( – תשל"ב ] LIחל' סאטמאר[
נחמה ב"ר דוד
הבתולה רבקה ב"ר יעקב )מייזעלס( – תרצ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
)ווערצבערגער( – תש"נ ]קיט"ל ,מאנטריאל[

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

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 .

