ר' שרגא פייבל ב"ר אורי
הבתולה אדל ב"ר ירמיהו אליעזר הלוי
מרת אסתר ב"ר אברהם )גרוענער( – תשל"ה ] NJפלארעל פארק[
אסתר בילא ב"ר ישראל )פאריס( – תשע"ב ]חש"א ליבערטי נ.י[.
הבתולה בילא רחל ב"ר עזריאל אלימלך הלוי )בערגידא( – תרע"ה ]אונגוואר,
)סגל( – תשמ"א ]בני ברק ,זכרון מאיר[

– תשס"ד ]וויזניץ מאנסי[

אוקריינא[

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' אמור תשע"ט
ז' אייר – יום א'
ר' ברוך נפתלי ב"ר אשר אנשיל
גדלי' דוב ב"ר יוסף – תרצ"ב ]מט חברון[
הב' זאב וואלף ב"ר אברהם )קרומער( – תרס"ד ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' יוסף זאב ב"ר הלל )בערקאווסקי( – תרע"ו ]עלענוויל נ.י[.
הב' יוסף שמואל ב"ר יעקב שלמה )איינהארן( – תרפ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' יחזקאל ב"ר יצחק )גאלדשטיין( – תשנ"ה ] NJחל' קראקא[
הב' ליפמאן ב"ר יעקב )בלום( – תרע"ג
מאיר ב"ר אלכסנדר )קויפטייל( – ת"ש ]מט חברון[
משה ב"ר חיים
הבתולה חי' ב"ר אליעזר – תרצ"ה ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
מרת ליבא ב"ר יצחק אלטר )שאנפעלד( – תשע"ב ]וויזניץ מאנסי[
הילדה מינדע ב"ר מאיר )גאלדבערגער( – תרנ"ו ]חוסט ,אוקריינא[
מרת מרים ב"ר שרגא פישל – תשל"ז ] LIחל' וויזניץ[
הבתולה נעמי ב"ר שמואל – תר"ע ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה פייגא ב"ר נתן )הירשקארן( – תרפ"ו ]פרושקאוו ,פוילן[
רבקה הענא ב"ר חיים שמואל זאנוויל )כהנא( – תרנ"ח ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה שרה מלכה ב"ר יוסף צבי – תרס"ח ]דעעש ,רומעניא[
)יונגרייז( – תשס"ט ]קרית יואל[

ח' אייר – יום ב'
הילד אברהם מאיר ב"ר מרדכי
הב' אליעזר ב"ר משולם מאיר )וויינשטיין( – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' דוב עקיבא ב"ר אהרן דוד – תרע"ה ]בילקא ,אוקריינא[
הב' זעליג ב"ר יהודא )מאטצנער( – תרע"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
חיים צבי ב"ר ברוך – תרפ"ד ]א .מאנטיפיור[
הב' יהודא לייב ב"ר אשר אנשיל – תרכ"ז ]סיגוט ,רומעניא[
יהודא לייב ב"ר חיים
הילד יואל משה ב"ר זאב – תשע"א ]קרית יואל ,שטח החדש[
ר' יעקב ב"ר דוב )שערמאן( – תשל"ד ] NJחל' יראים[
הב' יצחק עזרא ב"ר משה )וועג( – תשכ"ג ] NJחל' באבוב[
הב' מאיר ב"ר אליקים )הארנשטיין( – תרפ"ט ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד משה ב"ר דוד )לובעלסקי( – תר"פ ]פיטא ,האלאנד[
הב' עזרא ב"ר צבי ארי' )שטיינמעטץ( – תר"פ ]סיגוט ,רומעניא[
הב' צבי ב"ר דוד )ראזענבערג( – תרס"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' צבי ב"ר משה דוב – תרע"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
קלמן ב"ר יוסף
הילד ראובן חיים ב"ר יעקב )רייך( – תרצ"ד ]מט ציון[
הילד רפאל מנחם שמואל ב"ר דוד שלמה – תשמ"ט ]סט סאפי ,קאנאדא[
הב' שמואל ב"ר אשר לעמל )ווינקלער( – תר"ס ]אונגוואר ,אוקריינא[
שמואל ב"ר יעקב הכהן
הב' שמואל ב"ר ירוחם )שפיטצער( – תרנ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה אביבה ב"ר מנחם )טוכנער( – תש"ז ]טבריא[
הילדה אסתר ב"ר דוד יוסף – תשנ"ו ]וויזניץ מאנסי[
מרת הענא ריבא ב"ר אפרים פישל )שמיידלער( – תשנ"ו ] NJחל' מורי'[
הבתולה חוה ב"ר יונתן בנימין הלוי )שפיץ( – תרס"ט ]סעליש ,אוקריינא[
הבתולה חנה ב"ר שמעון )סעקעלי( – תרע"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
פנינה ב"ר יעקב
הילדה רחל לאה ב"ר יקותיאל צבי – תש"מ ]פיטא ,האלאנד[
הילדה ריזא ב"ר שאול יחזקאל  -תשנ"ח ] NJחל' סאטמאר[

)יודיקאוויטש( – תרפ"ג ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

ט' אייר – יום ג'
אברהם שמחה ב"ר אהרן
ברוך ב"ר מנשה
הב' דוד ב"ר קלמן )קוללמאן( – תרע"ו ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
הילד דוד שלמה צבי ב"ר ישעי' יעקב – תשכ"א ] LIחל' סאטמאר[
חיים ב"ר אברהם – תשי"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' חיים ב"ר צבי ארי' הכהן )זינגער( – תרס"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יוסף ב"ר דוד ארי' – תשמ"ב ]פיטא ,האלאנד[
הילד יוסף ב"ר ישעי' )גאלדשטיין( – תרנ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יעקב ב"ר אליעזר )ווייל( – תרס"ג ]מיימאנידיס ,נ.י[.
הב' יעקב יצחק ב"ר שמעון משה )זופניק( – תר"פ ]קאשוי ,סלאוואקיי[
מרדכי ב"ר אברהם
הב' משה אהרן ב"ר אלעזר מרדכי – תרס"ג ]סיגוט ,רומעניא[
ראובן ב"ר שמואל

הבתולה חי' ב"ר שלמה יהודא
הבתולה חי' שרה ב"ר יעקב )שיטצער( – תרצ"ד ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילדה חנה ב"ר אברהם הלוי )לעבענשטיין( – תשי"ז ]מאנטשעסטער ,ענגלאנד[
הבתולה טעמא מרים ב"ר אהרן חיים – תשנ"ד ] LIחל' טאמאשאוו[
מרת מלכה ב"ר אלכסנדר זושא )ענגעלמאן( – תשנ"ו ] NJחל' מונקאטש[
הבתולה רחל ב"ר אברהם דוב הלוי )יאנאוויטש( – תרצ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
)קאסער( – תר"פ ]וואריי ,אוקריינא[

י' אייר – יום ד'
אברהם ב"ר משולם
אליעזר ב"ר יעקב
אשר ב"ר אברהם )באטטערמאן( – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
חיים דוד ב"ר דניאל
הב' יהודא ב"ר יקותיאל )ליכטנשטיין( – הי"ד תש"ד
ר' יוסף ב"ר דוד דוב הלוי )ברעננער( – תשנ"ו ] NJחל' קערעסטיר[
ר' יוסף זלמן ב"ר יעקב )האן( – תשע"ד ] NJפלארעל פארק[
הב' יעקב ב"ר יצחק – תרמ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
משה ב"ר יעקב חיים – תשס"ה
הב' צבי הירש ב"ר נפתלי הכהן )קאהן( – תרצ"א ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' שלמה זלמן ב"ר נח )לעפלער( – תרנ"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
שמואל ב"ר ליב )זילבערמאן( – תשל"א ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
ר' שמואל שמעלקא ב"ר חיים יוסף )קליין( – תשל"ב ]וואדברידזש ,חל' עץ חיים[
הילדה אלטע בראנדל ב"ר ירוחם פישל הכהן )לאנדעסמאן( – תרפ"ו
]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

הבתולה גאלדא חי' ב"ר שלמה
גיטל ב"ר משה )קאלוש( – תשנ"ה ] NJחל' סוליצא[
חי' ב"ר דוב
הילדה חי' שרה ב"ר אלי' לייב )אלפער( – תרפ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הרבנית פרידא ב"ר פנחס יוסף )פריינד( – תשמ"ב ]הר הזתים[
הבתולה ריינא ב"ר משה שמואל הכהן )קאהן( – תש"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה שרה מאטל ב"ר שמואל – תרמ"א ]ראקאסאוו ,אוקריינא[
שרה רחל ב"ר ארי' דוב
)הובערבאנד( – תרפ"ה ]ווארשא ,פוילן[

י"א אייר – יום ה'
אברהם ב"ר יהודא ארי'
הילד אהרן דוב ב"ר שמואל )ראזענבלום( – תרפ"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' דוב בער ב"ר אברהם חיים דוד )ראזענבערג( – תרמ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
דוב בער ב"ר מאיר הלוי )שמאלאוויטש( – תשכ"ד ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
חיים ב"ר משה הכהן
רבי חיים יהודא מאיר ב"ר מנחם מענדל )האגער(–תשכ"ט ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילד חיים יוסף ב"ר יהודא – תשמ"ב ] LIחל' צעהלים[
הב' חיים מאיר ב"ר מנחם )פריעד( – תרפ"ח ]קאפיש ,סלאוואקיי[
ר' יהודא לייב ב"ר אשר הכהן – תרנ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יהושע ב"ר אשר לעמל )ווינקלער( – תרכ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יהושע העשל ב"ר רפאל )גרינפעלד( – תש"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
יוסף ב"ר שמואל )שליימער( – תשס"ה ] LIחש"א[
הילד יעקב ב"ר משה )קויפמאן( – תרפ"ז ]קאשוי ,סלאוואקיי[
יצחק ב"ר דוד
הב' ליב ב"ר אברהם )פריעד( – תש"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
משה ב"ר חיים הכהן
הילד נחום לייב ב"ר ישעי' מאיר )לעווין( – תרצ"ז ]מט לבנון[
הב' ראובן דוב ב"ר חנוך העניך )טייטלבוים( – תשס"ב ]וויזניץ מאנסי[
שלום ב"ר חיים דוד )בלום( – תרצ"ו
מרת ברכה ב"ר יוסף יהודא )גראס( – תשנ"ז ] NJחל' וויען[
מרת יוליא ב"ר אברהם )לארבער( – תש"ז ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
מרים ב"ר מיכאל
הילדה ריזל ב"ר יוסף ארי' – תשע"ה ]קרית יואל ,שטח החדש[
הבתולה שרה ב"ר אשר יעקב יהודא – תשע"ד
י"ב אייר – עש"ק
הב' אביגדור מנחם ב"ר ישכר דוב
ר' ארי' לייב ב"ר פייוול )לעהרמאן( – תש"ס ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' העניך ב"ר ליב )גראסמאן( – תרפ"ד ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
רבי חיים ב"ר משה )ראזין( – תשל"א ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
הב' חיים ב"ר שמואל הכהן – תש"ג ]חוסט ,אוקריינא[
הב' חיים ב"ר שרגא פייוול )לינדווארם( – ת"ש ]מט חברון ,טאפאראוער[
הילד חיים יונה ב"ר דוד – תשס"ה ] NJחל' באבוב[
הב' יהודא צבי ב"ר יעקב חיים הלוי )פאללאק( – תש"ד הי"ד
הב' יוסף יואל ב"ר אברהם זיסקינד – תשע"ה ] LIחל' בעלזא[
יחזקאל ב"ר מיכאל
הילד יחזקאל שרגא ב"ר דוב מרדכי – תשל"ד ]שיכון סקווירא[

)טייכנער( – תש"א ] NJחל' עץ חיים[

הילד ישעי' אשר ב"ר שלמה
רבי מאיר ב"ר יהודא
הב' מנחם מענדל ב"ר ישראל הכהן – תרצ"ז ]שינאווא ,פוילן[
הב' מרדכי ליב ב"ר יצחק משה – תרמ"ט ]בערעגסאז ,אוקריינא[
משה ב"ר חיים יוסף
נתנאל ב"ר חיים הכהן – תשמ"ט ]העווערסטראו[
הילד רפאל שמואל ב"ר אלי' – תשע"ז
הב' שלמה ב"ר יעקב – תר"ע ]פילאדעלפיא[
הב' שמעון זיינוויל ב"ר שלום הכהן )געווירצמאן( – תרע"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
בילא גיטל ב"ר אלעזר )מענדלאוויטש( – תש"מ ] NJחל' דעמביץ[
הבתולה גאלדא ב"ר שמואל זאב – תרס"א ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה דאברא ביילא ב"ר ישראל )אפפעל( – תרצ"ו ] NJחל' לאדז[
הילדה הינדא ברכה ב"ר זאב – תשס"ח ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הבתולה חנה ב"ר שבתי צבי )שאפיצקי( – תרס"ח ]וואשנגטאן נ.י[.
הבתולה מינדל דאבא ב"ר שמחה )קליינלערער( – ת"ש הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
מלכה ב"ר אברהם
מרת מלכה ב"ר יצחק משה )הלברשטאם( – תשנ"א ] NJחל' באבוב[
מרים ב"ר משה )ליפסקיי( – תשס"ח ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
מרת רישא ב"ר אהרן )גאלדשטיין( – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
)עללענבויגען( – תרצ"א ]סאטמאר ,רומעניא[

)פייסט( – תשל"ה ]מיימאנידיס ,נ.י[.

י"ג אייר – שב"ק
הילד אברהם יהודא לייב נח ב"ר אהרן
בנימין ב"ר משה )ציימער( – תשל"ג ]מאנסי[
הילד דוד מרדכי ב"ר שמואל – תשל"ח ]פיטא ,האלאנד[
הב' יוסף ב"ר יצחק מאיר )לעניאווער( – ת"ש הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' יוסף מרדכי ב"ר משה )ווילליגער( – תר"ע ]בערעגסאז ,אוקריינא[
ר' יעקב חיים ב"ר משה זאב הלוי )פאללאק( – תשנ"ו ]קרית יואל[
ר' ישעי' ב"ר שלום דוב )סילווער(
הב' מנחם מענדל ב"ר פנחס )מאנדערער( – ת"ש הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' מרדכי יוסף ב"ר שמחה )ציילער( – תרס"ה ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' משה ב"ר שלמה זלמן )ברוין(  -תרס"ד ]סיגוט ,רומעניא[
ר' צבי זאב ב"ר יוסף אשר )זינגער( – תשס"ה ] LIחש"א[
ראובן לייב ב"ר אברהם
מרת טויבא ב"ר אשר אנשיל )נייווירטה( – תשע"ב ]קרית יואל[
לאה ב"ר יהודא
ליבא קענדל ב"ר יהודא ארי' – תשכ"ד ] NJחל' באבוב[
הבתולה פערל ב"ר יוסף יהושע – תשל"א ]מאנטשעסטער[
מרת פערל ב"ר יצחק )פארקאש( – תשע"ה ]רעינהעם ,ענגלאנד[
– תשע"ג ] LIחל' בעלזא[

תוך י"ב חודש
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  -ישכר דוב בן ר' שלמה יום טוב -
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  -ישראל ארי' בן ר'
יושע יחזקאל  -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  -יעקב שלום בן ר' דוד  -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 -
פיגא ברכה בת ר' ברוך אברהם  -משה בן ר' יצחק אייזיק -
שמעון בן ר' פנחס  -ישראל יהושע בן 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 .

