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' קדושים תשע"ט
ל' ניסן – יום א'
הב' אברהם ב"ר פלטיאל
הב' אהרן משה ב"ר חיים )וויינבראט( – תש"ד
ר' אלטר בנימין זאב ב"ר בנציון )ווייס( – תשמ"ב ]הר המנוחות[
הב' אליהו ב"ר זאב הכהן )כ"ץ( – הי"ד תש"ה  -אלעזר ב"ר דוד
הילד אליהו ב"ר ישראל איסר )שעכטער( – תרע"ד ]מט יודא[
הב' גרשון ב"ר אהרן נתן הכהן )ווייס( – תרכ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' דוב ב"ר אייזיק )דיאמאנטשטיין( – תרע"ז ]אונגוואר[  -יהודא ב"ר בנימין
ר' זאב נפתלי ב"ר יודא )ראזמאן( – תשמ"ו ]קרית יואל[
הב' מאיר יואל ב"ר טובי' הלוי – תרס"ב ]סיגוט ,רומעניא[
הילד מרדכי איסר ב"ר משה – תרנ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שלמה זלמן ב"ר יחיאל )רייך( – תרס"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה בריינדל ב"ר אהרן צבי – תרמ"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[  -זולאי ב"ר ציון
הבתולה חי' ביילא ב"ר נחמן הלוי )ווייכסעלבוים( – תרפ"ד ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה חסיא מלכה ב"ר ישראל דוב )הארמיץ( – תרע"ז ]מט ציון[
הבתולה יענטא ב"ר יצחק )פארקער( – תרפ"ו ]א .מאנטיפיור[
מלכה ב"ר לוי )ריין( – תשס"ו ] NJחל' מונקאטש[
הילדה רבקה ב"ר יוסף – תשע"ד
)מאשקאוויטש( – תרצ"א ]מט לבנון[

א' אייר – יום ב'
הב' אברהם ב"ר יהושע נתן
הב' אלתר יצחק ב"ר משה גרשון – תשל"א ]פיטא ,האלאנד[
הב' ברוך ב"ר יחיאל מאיר )זאלצשטיין( – תרע"ט ]מט ציון[
הב' דוד ב"ר ישכר שלמה )טייכטאהל(  -תש"ג
הב' זונדל ב"ר יחזקאל )רינדלער( – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יוסף חיים ב"ר אברהם )יאלקאו( – תש"ה ]מט ציון[
הב' ישעי' ב"ר שמשון )שטערן( – תשס"ד ]דעברעצין ,אונגארן[
הב' משה ב"ר אליעזר )ווייל( – תרס"ב ]מיימאנידיס ,נ.י - [.קלמן ב"ר אברהם
הב' צבי הירש ב"ר יצחק יוסף )הערשבערג( – תרס"א ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' שמואל יהודא ב"ר יעקב יחזקי' )דייטש( – תשל"ח ] NJחל' וויען[
הב' שמואל יהודא ב"ר יצחק יעקב )פעלבערבוים( – תש"ה
הילדה אלטא נחמה ב"ר חיים מנחם הכהן )קעניגסבערג( – תש"כ ]מט כרמל,
מרדכי – תשע"ו ] LIחל' מארמאראש[

קהלת ישורון[

מרת בילא ב"ר אלכסנדר זושא
בילא שאשא ב"ר ארי' )ראזנצווייג( – תרצ"ט ]בית דוד[
בלימא ב"ר אברהם
הבתולה חנטשע ב"ר זאב – ת"ש ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה מרים ב"ר יעקב )סוביל( – תר"נ ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הבתולה מרים ב"ר ישראל )וויינבערגער( – תר"ס ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה עטיא ב"ר שמעון צבי )זילבער( – תרנ"ט ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה עטיל מרים ב"ר נחום – תש"ד
הילדה רבקה ב"ר משה )ניימאן( – תרפ"ה ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הילדה רחל ב"ר משה ארי' )עסטרייכער( – תרנ"ג ]הומנא ,סלאוואקיי[

)שעהנבערגער( – תשכ"ח ] NJחל' סאטמאר[

ב' אייר – יום ג'
הב' אברהם ב"ר משה
הב' אהרן ב"ר לוי – תרס"ט ]חוסט ,אוקריינא[  -משה ב"ר זאב
הב' ארי' בנציון ב"ר ישעי' צבי – תשע"ח ]קרית יואל[
בנימין ב"ר דוב ארי' )ניובערג( – תש"י ] - [NJשרגא פייוול ב"ר פנחס רפאל
הב' חיים משה ב"ר זרח יהודא )איסטרייכער( – תרצ"ה ]פיטא ,האלאנד[
הב' יצחק משה ב"ר יעקב צבי )פינן( – תר"פ ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילד ישעי' דוב ב"ר משה יהודא – תשי"ח ] NJחל' פאפא[
הב' משה ב"ר צבי – תקצ"ו ]פריישטאדט ,אונגארן[
הב' משה יהודא ב"ר ברוך – תרס"ט ]קרימאלאוו ,פוילן[
הילד עמרם זאב ב"ר בצלאל )רייכמאן( – תש"ז ]פיטא ,האלאנד[
הילד שלמה ב"ר ישראל משה הלוי )לעפפלער( – תש"ה ]בודאפעסט ,אונגארן[
מרת אסתר ביילא ב"ר ראובן )חייט( – תש"ו ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה חנה עלקא ב"ר אפרים – תרפ"ט ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
)פערלמאן( – תרפ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.

מלכה ב"ר אהרן לייב )וויינשטיין( – תרצ"ה ]וואשינגטאן נ.י - [.עטיל ב"ר שמואל הילד נפתלי נחום ב"ר שלמה זלמן – תשמ"א ] NJחל' צאנז קלויזענבורג[
ראובן ב"ר ישראל  -שמואל ב"ר שלמה  -שמעון ב"ר ירחמיאל
הבתולה מינדל ב"ר אלי' )הארט( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שמואל יעקב ב"ר צבי )באראפסקי( – תרע"ט ]סטעטען איילענד[
הבתולה מרים ב"ר זאב ארי' )ווייס( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת אסנה אסתר ב"ר צבי משה )מעלאון( – תשנ"ב ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה שרה ב"ר יהודא לייב הכהן )שפילער( – תר"ע ]פרושקאוו ,פוילן[
מרת אסתר ב"ר יוסף )פריעדמאן( – תרצ"ז ]וואשינגטאן נ.י - [.שמואל ב"ר חיים
הבתולה שרה ב"ר מרדכי אלימלך )קראיניק( – תרצ"ט ]קאלוב ,אונגארן[
מרת אסתר גאלדא ב"ר יהודא הכהן )כ"ץ( – תשע"ד ]וויזניץ ,מאנסי[
הבתולה שרה ב"ר משה )קאטשיינער( – תר"צ ]טשענסטחויב ,פוילן[
אסתר שינדל ב"ר ירוחם מאיר )שטארקשטיין( – תשל"ד ] NJחל' וויען[
הרבנית שרה רסי' ב"ר יוסף יהודא לייב )בורענשטיין( – תשע"ג ]הר המנוחות[
הבתולה הענדל ב"ר טובי' – תרס"ח ]סיגוט ,רומעניא[
ג' אייר – יום ד'
מרת חוה ב"ר ארי' ליב )נושאקעס( – תשי"ג ] NJפלארעל פארק[
אבנר ב"ר ישראל ארי' )ברוין( – תש"ו ]בית דוד[
הבתולה חי' ב"ר משה )גאלדשטיין( – תרס"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
אברהם ב"ר וואלף )עמריך( – תשכ"ז ] NJחל' באכניע[
חנה ב"ר הערש שלמה  -שאלה ב"ר ישראל
הב' זאב ב"ר חיים משה )פארקאש( – ]טולטשין ,טשעכיי[
הרבנית מרים ב"ר ישראל )פרידמאן( – תשכ"ג ]נחלת יצחק ,גבעתיים[
הילד יהודא ב"ר ישעי' הכהן – תשט"ז ] NJחל' באבוב[
הבתולה מרים גיטל ב"ר אלישע שמשון )האגלער(–תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יוסף ב"ר מנחם – תרע"ד ]דעעש ,רומעניא[  -נפתלי ב"ר ידידי'
הילדה פיגא ב"ר נחמן – תרמ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הילד יקותיאל זישא ב"ר משה )ראזענפעלד( – תרס"ט ]סאטמאר ,רומעניא[
מרת פיגא נחמה ב"ר אברהם יצחק ] -ליזענסק ,פוילן[
הב' יקותיאל יהודא ב"ר חיים )מייזליש( – תש"ה הי"ד  -נתן ב"ר אברהם
הילדה שרה ב"ר חיים דוד – תשנ"ד ]שיכון סקווירא[
הב' ישראל ב"ר יצחק – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י - [.לייב ב"ר יוסף
הילדה שרה פרידא ב"ר אברהם יצחק )דויטש( – תשי"ז ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילד מנחם ב"ר יצחק אייזיק – תרע"א ]סיגוט ,רומעניא[
הב' מרדכי אלימלך ב"ר חיים שמעון )נייפעלד( – תרפ"ח ]קרשאנוב ,פוילן[
ו' אייר – שב"ק
הב' אברהם אהרן ב"ר
הילד משה יוסף ב"ר בן ציון – תרצ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הב' נח דוב ב"ר משה )כהן( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י - [.צבי ב"ר מנחם מענדל הב' אלי' ב"ר מרדכי )גענדאסאן( – תרפ"א ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד בנימין ב"ר יהושע )וואדא( – תשי"א ]ליבערטי נ.י[.
הילד רפאל מרדכי ב"ר חיים – תשנ"ז ]פיטא ,האלאנד[
הב' גדלי' ב"ר משה אהרן )שמער( – תרפ"ד ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' שימאן ב"ר צבי שמואל )בוימאן( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
הב' דוד ב"ר שלמה )מארקאוויטש( – ]חוסט[  -שמשון ב"ר חיים בנימין
הילדה אסתר ב"ר יוסף צבי – תשד"מ
הב' יחזקאל אליהו ב"ר יחיאל מיכל )שעהנבערגער( – תשל"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה אסתר ב"ר פנחס הלוי – תשכ"ד ] LIחל' סיגוט[
רבי יעקב חיים ב"ר ישראל )פערלאוו( מסטאלין-דעטרויט תש"ו – ]דעטרויט[
הבתולה אסתר ב"ר שמשון יהודא )מאסס( – תרס"ו ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' יהושע דוד ב"ר בנימין )קנאבלאך( – הי"ד תש"א
הילדה הינדא ב"ר יהושע גבריאל – תש"נ ]נייטרא מט .קיסקא[
הב' יצחק ב"ר שמשון )מאנדל( – תרפ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
חי' יוטא ב"ר יצחק )שטערן( – תשנ"ה ]וויזניץ מאנסי[
הב' מרדכי ב"ר אברהם הכהן )ווייסבורג( – תר"נ ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה יוטל ב"ר חיים )גרינבוים( – תרצ"ה ]מט חברון ,חל' מונקאטש[
ר' משה ב"ר יעקב )בראדי( – תשס"ה ] NJחל' יראים[  -נחום ב"ר איזערדארף
הילדה מערלא ב"ר משה שמחה )געלליס( – תרפ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
מתתיהו ב"ר אברהם )כ"ץ( – תשס"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילדה סימא ב"ר אלי' )קליין( – תר"פ ]מט לבנון[
הילד רפאל ישעי' יצחק ב"ר ישראל דוב – תשי"ט ] LIטווערסקי פאנד[.
הילדה פריידל ב"ר צבי חיים – תשל"ו ] NJחל' יראים[
הילד שמואל שמעלקא ב"ר טובי' )פריינד( – תרע"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה רחל ב"ר מנחם )שטערן( – תרצ"ג ]גאלאנטא ,סלאוואקיי[
הילדה אסתר ב"ר ישראל – תשע"ו ]הר הזתים[
ד' אייר – יום ה'
הבתולה חי' ב"ר ישראל נתן )ווייסהאף( – תרע"ה ]פיעטרקוב ,פוילן[
קאהן( – תשע"א ]ביה"ח דמאנסי[
אהרן שלום ב"ר אברהם ישראל ) ַ
הילדה יהודית חי' ב"ר אפרים יוסף )פינקוס( – תרצ"ב ]א .מאנטיפיור[
הב' אלימלך שמעון ב"ר מרדכי שלמה – תרפ"ג ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה פערל ב"ר דוד )ריף( – תש"ה ]פיטא ,האלאנד[
הילד בנימין ב"ר אלי' – תשמ"ט ] NJפלארעל פארק[
הבתולה שרה ב"ר שמואל מרדכי – תרס"ג ]אוהב שלום ,דאנארא פענס[.
הב' בנימין זאב ב"ר ברוך )פיש( – תש"ע ]קרית יואל[
צבי – תשכ"ז ]ענפיעלד ,לאנדאן[

ר' הערשל ב"ר הערשל
הילד יהודא ב"ר אלחנן
הב' יהודא ב"ר ישראל יעקב הכהן )מערמעלשטיין( – ת"ש ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יוסף ב"ר ברוך – תרס"ה ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הב' יוסף ב"ר מרדכי הכהן )עליאס( – תרצ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יעקב ב"ר יהודא הלוי )שיטץ( – תר"ע ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יעקב ב"ר משה )הערמאן( – תרפ"ו ]אר"י[
יעקב קאפל ב"ר אברהם שמואל  -מרדכי ב"ר צבי
הב' יצחק יהודא ב"ר מאיר )ענגלענדער( – תר"ס ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' ליב ב"ר יצחק )קאסינסקי( – תש"כ ]מט כרמח החדש ,צמח צדק[
הב' משה אליעזר ברוך ב"ר יעקב זאב )זאלדאן( – תשי"ד ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' שמואל ב"ר זאב )וואנג( – תרע"ב ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה איטה ב"ר ברוך )מארקאוויטש( – תשכ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
חי' יענטא ב"ר שמואל )ווערצבערגער( – תשי"ז ] LIחל' מארמאראש[
הבתולה בלימא ב"ר יודא )לאקס( – תרפ"ב ]סיגוט ,רומעניא[
לאה ב"ר זאב וואלף  -מינה ב"ר חנא יעקב  -מלכה ב"ר בנימין
מלכה ב"ר משה מרדכי )ריינער( – תשס"ה ] LIחש"א[  -מרים ב"ר חיים
הבתולה סאשע ב"ר מיכאל – תשע"ג
מרת שרה בילא ב"ר אפרים אליעזר )יאקאבאוויטש( – תשע"ו ]קרית יואל[
)אראנסטאק( – תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.

)ראטה( – תרפ"ד ]בערעגסאז ,אוקריינא[

ה' אייר – עש"ק
הילד אברהם יצחק ב"ר דוב
הילד אהרן דוד ארי' ב"ר יוסף יונה גבריאל – תשנ"ה ] NJחל' וויען[
הילד אליעזר יהודא ב"ר ישראל אברהם – תשס"א ]וויזניץ מאנסי[
דוד ב"ר אברהם )ריטשארדסאן( – תרפ"ה ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
ר' דוד ב"ר מאיר )בלאנד( – תשס"א ] NJפלארעל פארק[
הילד דוד צבי ב"ר אברהם שמואל – תשס"ח ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הילד יצחק שאול יחזקאל ב"ר מאיר יעקב – תשט"ז ]סט סאפי ,קאנאדא[
ר' ישראל זאב ב"ר יעקב )יאקאבאוויטש( – תשמ"ט ]קרית יואל[
הב' מאיר ב"ר מרדכי צבי )ווייס( – תר"ע ]אונגוואר ,אוקריינא[
מיכאל ב"ר שמואל )כ"ץ( – תשע"א ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
דוד – תר"צ ]א .מאנטיפיור[

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 יהושעבן ר' חיים אלעזר  -ברוך בן ר' חיים שלמה  -מנחם מענדל בן ר'
יהודא יחיאל  -יצחק בן ר' אלי' נחום הכהן

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 .

