הבתולה חנה ב"ר עמנואל
הבתולה טויבא ב"ר
הבתולה יוטא ב"ר שמואל )הערשקאוויטש( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
יוטא חנה ב"ר שניאור זלמן )גלאסקין( – תש"א ]ראטשעסטער[
הילדה יכט ב"ר עזריאל )אייזלער( – תר"ס ]פריישטאדט ,אונגארן[
מרת לאה ב"ר שלמה )ארנוש( – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה ליבא יוכבד ב"ר ידידי' – תרע"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה מלכה פערל ב"ר מנחם אלי' – תשכ"ט ] LIחל' קראסנא[
הילדה פייגא ב"ר נחמן – תרע"ז ]מט כרמל[  -רחל ב"ר יעקב
מרת רבקה ב"ר יחזקאל )קוניץ( – תשנ"ז ]קרית יואל[
)בארזיקאווסקי( – תרפ"ד ]פיטא ,האלאנד[

משה – תרנ"ט ]טבריא[

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' בהר תשע"ט
י"ד אייר – יום א'
הילד אברהם ב"ר אלעזר יצחק
אברהם אליעזר נטע ב"ר יהושע הלוי  -דוד ב"ר שמעון
הב' אלימלך יצחק ב"ר ישראל צבי )ווייסבלום( – תש"ח ]סנהדרי' ,אר"י[
הב' ארי' זאב ב"ר אלכסנדר יצחק )קנאפפלער( – תרל"ד ]קאלוב ,אונגארן[
רבי אשר ישעי' ב"ר נפתלי )נוסבוים( – תשכ"ו ] LIחל' בעלזא[
הב' זאב ב"ר יהודא )לארי( – תרע"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[  -יוסף ב"ר צבי
הב' חיים ברוך ב"ר אהרן יהודא הלוי )קארטאגענער( – תש"ה
הב' יצחק ב"ר אברהם )אונגער( – תרפ"ג ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' ישראל ב"ר נפתלי צבי הערץ )בראדי( – תרמ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד מנחם מענדל ב"ר ישעי' )לאקסענבערג( – תרצ"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' מרדכי ב"ר דוד )שטערנהעלל( – שב"ת ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' משה ב"ר ברוך )וויינבערגער( – תרפ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' משה דוד ב"ר יעקב שלמה )שילדקרויט( – תשמ"ז ]קרית יואל[
הב' נחום ב"ר יוסף הלוי – תרפ"ח ]מט חברון[
ר' שלמה ב"ר יוסף )גאלד( – תשס"ו ] LIחש"א[
הילד שמואל יוסף ב"ר יהודא דוד – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' שמואל שמעלקא ב"ר משולם זישא הלוי )קרייצער( – תרצ"ז ]אונגוואר[
דבורה ב"ר צבי  -מרת דבורה ב"ר שלמה )סאמעט( – תשע"ח ] NJחל' פאפא[
הבתולה חי' לאה ב"ר אהרן יהודא – תרצ"ו ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה עטא ראשע ב"ר יעקב יוסף )סימאנאף( – תרצ"ט ]בית דוד[
– תרנ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.

ט"ו אייר – יום ב'
הב' אברהם ב"ר נתן נטע
ר' אברהם צבי ב"ר מנחם מענדל )דאסקאל( – תשנ"ט ]הר הזתים[
הב' אליעזר ב"ר יוסף שמואל הלוי – תרפ"ט ]סיגוט ,רומעניא[
הב' אליעזר בן ציון ב"ר יוסף )היילפרין( – תשל"ב ]מאנטשעסטער ,ענגלאנד[
דוד ב"ר ישראל לייב )גראסמאן( – תשי"ב ]גרינסבורג פענס[.
הב' דוד ב"ר שמואל )ווייס( – תרצ"ט ]פיטא ,האלאנד[
ר' יהודא ב"ר אלתר יעקב זאב )לעוויון( – תשל"ט ] LIחל' ליבאוונע[
הב' יוסף ב"ר מענדל )בערקאוויטש( – תרפ"ג ]בראנזוויל פענס[.
הב' יוסף ב"ר נפתלי הירץ – תרל"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יצחק ארי' ב"ר ישראל )זיגעלמאן( – תרנ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מנחם מענדל ב"ר שלום דוב )שניאורסאן( – תרע"ב ]ווארשא ,פוילן[
הב' משה ב"ר חיים – תרמ"ח ]חוסט ,אוקריינא[
הילד שמואל חיים ב"ר משה ארי' )בוק( – תרצ"ג ]קאלוב ,אונגארן[
ר' שמחה בונם ב"ר יו"ט ליפמאן )פארקאש( – תשס"ב ]קרית יואל[
הב' שרגא ב"ר אברהם משה )קאהן( – תרע"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה בילא ב"ר ישראל מנחם – תרמ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הכלה הענא ב"ר חיים )הלבערשטאם( – תרנ"ח ]חוסט ,אוקריינא[
הילדה מרים ב"ר אברהם – תרל"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה מרים רבקה לאה ב"ר שמואל )פריינד( – תשס"א ]קרית יואל[
נחמי' פעסיא ב"ר אליעזר ליפא הלוי – תשס"ה ] NJחל' באבוב[
הילדה רבקה שיינדל ב"ר מרדכי הלוי – תשי"ט ] LIחל' קלויזענבורג[
מרת רייכל ב"ר שלמה לוי )האמבורגער( – תש"מ ]בני ברק ,זכרון מאיר[
רייצא ב"ר אלקנה )זאבערמאן( – תש"כ ] NJחל' באבוב[
)העכט( – תרפ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[

ט"ז אייר – יום ג'
הב' אהרן ב"ר ישראל מאיר
הילד דוד ב"ר ישעי' אשר )עללענבויגען( – תרע"ח ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' דוד ב"ר שאול צבי – תש"ה ]סיגוט ,רומעניא[  -יהודא ב"ר דוד
ר' דוד בנימין ב"ר ארי' לייב )שפירא( – תשמ"ז ] NJפלארעל פארק[
הב' יוסף ב"ר מיכאל )גאלבראם( – תש"ט ]פיטא ,האלאנד[
הילד יחיאל מרדכי ב"ר צבי – תרע"ג ]מט ציון[
ר' יצחק אייזיק ב"ר משה )שטיינמעטץ( – תשנ"ו ] NJחל' סיגוט[
ר' יקותיאל ב"ר מנחם מאניש )בערגער( – תשמ"ו ] LIחל' צעהלים[
רבי מנחם נחום ב"ר דוד )טווערסקי( אדמו"ר ממאקארוב – תרפ"ה ]טשעלסי[
הב' מרדכי גימפל ב"ר משה זאב )שאהנפעלד( – תר"ף ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד נתן יעקב שמעי' ב"ר יצחק )שארף( – תשל"ז הי"ד
הילד שמעון ב"ר אהרן הכהן – תש"כ ] NJחל' וויען[
איידא ב"ר דוב  -בונא ב"ר חיים )שאט( – תשי"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה בלומא בריינדל ב"ר מיכאל )טוועוויטץ( – תרפ"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת דבורה ב"ר חיים )האכבערג( – תשי"ד ] LIחש"א[
חי' עשקע ב"ר נחום ]שכן[ – תרפ"ט ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
)בינקאפסקי( – תרנ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.

י"ז אייר – יום ד'
ר' אברהם ב"ר לייבל )בינדער( – תשנ"ב ]ליבערטי נ.י - [.אלכסנדר ב"ר ישראל
הילד אשר זעליג ב"ר שרגא פייבל – תרפ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
חיים ב"ר יוסף )טענדלער( – תשי"ח ] NJפלארעל פארק[
הב' חנוך העניך ב"ר אלי' דוב הכהן – תשל"ו ] NJחל' יראים[
הב' יהודא לייב ב"ר יחזקאל )פוקס( – תרס"ח ]פריישטאדט ,אונגארן[
יעקב ב"ר מרדכי הכהן )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הב' יעקב דוד ב"ר צבי הכהן )קעצל(  -משה יצחק ב"ר יוסף הלוי
הב' יעקב יהודא ב"ר מרדכי )גראסמאן( – תרע"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יעקב יצחק ב"ר פנחס – תשע"ז
הב' ישראל יוסף ב"ר יצחק )יאססער( – תרע"ז ]קאלוב ,אונגארן[
הב' מרדכי דוד ב"ר שמואל הכהן )ראש( – תרצ"ג ]מט ציון[
הילד מרדכי יהודא ב"ר בנימין צבי – תשד"מ ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הילד משה ב"ר יחזקאל )בערנשטיין( – תרע"א ]וואשינגטאן ,חל' אוהב שלום[
הב' צבי ב"ר שלמה – תרצ"ט ]דאוואס ,שווייץ[
הב' שמואל ב"ר אברהם )אויסשפיטץ( – תרפ"ט ]דאראג ,אונגארן[
הילד שמואל בנימין ב"ר דוד – תשמ"ג ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הילד שמואל יודא לייב ב"ר יעקב יוסף – תשס"ד ]שיכון סקווירא[
הב' שמעון ב"ר דוד שמואל הלוי )וועללנער( – תרפ"ז ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה אסתר ב"ר בנימין בייניש )הארר( – תרצ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
גיטל ב"ר יהודא לייב )שטוהל( – תשט"ז ]טשעלסי מאס[.
הבתולה דבורה ב"ר שלום )סיגעל( – תרפ"ד ]מט יודא[
הבתולה הענטשא חוה ב"ר יעקב מנחם – תשנ"ג ] NJחל' סאטמאר[
הבתולה זעלדא ב"ר דוד ליב הכהן )טענענבוים( – תרס"ה ]קרימאלאוו ,פוילן[
מרת חי' ב"ר שלמה זלמן )גרויז( – תשע"ח ]אר"י[
הילדה טשארנא ב"ר חיים שלמה הלוי – תשט"ו ] LIחל' הסתדרות[
הבתולה יענטא ב"ר דוד )קראטץ( – תר"פ ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה לאה ב"ר יהושע )פריינד( – תרע"ד ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה מינדי אסתר ב"ר נסים – תשנ"ז ]ביה"ח דמאנסי[
הבתולה מלכה ב"ר ארי' ליבש – תרי"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרים ב"ר מרדכי הכהן )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
מרים ביילא ב"ר צבי )דעלקאווסקי( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה מרים געלא ב"ר אלי' )סקאווראנעק( – תרצ"ג ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה צירל ב"ר משה צבי – תרע"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
ראצא ב"ר חיים שלמה )ראטה( – תש"ה
שיינדל ב"ר שמואל – תרע"ו ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[
הבתולה שרה ב"ר אלימלך – תרפ"ג ]סיגוט ,רומעניא[  -ליבא ב"ר נפתלי
הבתולה שרה ב"ר יצחק ישראל )ראזנער( – תרפ"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה שרה מינדל ב"ר ישראל מאיר )בראנד( – תרפ"ח ]פרושקאוו ,פוילן[
י"ח אייר – יום ה'
ר' אברהם ב"ר יעקב בן ציון
הילד אליעזר ב"ר אלכסנדר יהודא – תשי"ד ]בני ברק ,זכרון מאיר[
דוד אהרן ב"ר ישראל  -יוסף ב"ר יואל  -יצחק ב"ר משה שמואל
הב' זאב ב"ר בצלאל יצחק  -תש"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' חיים ב"ר זלמן )גרינבוים( – תרכ"ה ]סעטשע ,אונגארן[  -שמואל ב"ר דוד
הב' מאיר דוב ב"ר יצחק משה – תשס"ח ] NJחל' חוסט[
הב' מרדכי איסר ב"ר נתן )מילנער( – תרע"א ]מירון[
הילד מרדכי ירמי' ב"ר בנימין משה )גוגענהיימער( – תשנ"ג ] NJחל' וויען[
הב' משה ב"ר אברהם שמואל )שמיד( – תרע"ח ]טבריא[
הב' משה ב"ר ישראל )אמסעל( – הי"ד תש"ד  -הילד נתן ב"ר יהושע – תש"ס
הילד משה ב"ר מיכל )מיטשעל( – תרפ"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד משה ב"ר צבי דוב )פעלדמאן( – תרפ"ח ]א .מאנטיפיור[
הב' משה יוסף ב"ר שמחה )שעפפער( – תרע"א ]מירון[
ר' נטע ב"ר אברהם )גאלדבערג( – תשל"ח ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
ר' ניסן צבי ב"ר חיים מאיר הלוי )רייכער( – תש"נ ] LIחל' אגודה[
הב' שלמה ב"ר ארי' )ווארצעל( – תשכ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שלמה ישראל ב"ר יעקב יצחק )פאשקעס( – תשל"א ] NJחל' וויען[
רבי שמואל יעקב ב"ר ישכר דוב )בורענשטיין( – תשע"ז ]הר המנוחות[
הילד שמשון ב"ר יהושע – תשל"ד ] LIשארית עדת ישראל[
הבתולה אסתר זלאטא ב"ר שמעון – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה ברכה לאה ב"ר שמואל יצחק – תשמ"ב ] NJחל' יראים[
דבורה ב"ר דוד  -הבתולה יהודית ב"ר זיידל )לודמיר( – תרע"א ]מירון[
הבתולה יוטל ב"ר חיים )גרינבוים( – תרצ"ה ]מט חברון ,חל' מונקאטש[
הבתולה לאה ב"ר חנוך מנחם )עדעלשטיין( – תרס"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)האניג( – תשע"ז ] NJחל' נירבאטור[

מאשע ב"ר יונה יצחק
הילדה מרים ברכה ב"ר ירמי'
נחמה ב"ר בנימין  -פעסקא ב"ר שמעון )הוטנער( – תשכ"ז ] NJחל' יראים[
פריידל ב"ר לייב )האטשטאטער( – תשכ"ז ] NJחל' חוסט[
הילדה שאשא גענענדל ב"ר יהושע הלוי – תרנ"ד ]יוניאן פיעלד ,חל' ח"ק ת"ת[
הילדה שולמית מרים ב"ר נחמן – תש"ע ]שיכון סקווירא[
י"ט אייר – עש"ק
אברהם ב"ר שמואל  -ר' אברהם יצחק ב"ר מאיר )בארד(–ת"ש ]ליבערטי נ.י[.
בנימין ב"ר ישראל יצחק  -דוד ב"ר יוסף יהודא – תש"ע ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הילד זאב דוב ב"ר נח – תשכ"ז ] LIחל' סאטמאר[
הילד חיים יהודא ב"ר אברהם יהושע זעליג – תרנ"ג ]קרשאנוב ,פוילן[
הב' חיים יצחק יוסף ב"ר שמואל הלוי )ווייס( – תרצ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
רבי חיים מאיר ב"ר ישראל ברוך )ברוין( – ]אר"י[
הב' חיים שלום ב"ר משה ארי' )מאליק( – תש"ס ] NJחל' סאטמאר[
הילד יהודא ב"ר יצחק שמעון )פעדער( – תשכ"א ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' יהושע אהרן ב"ר חיים משה )פריעדמאן( – תרצ"ד ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' יחזקאל ב"ר אהרן יצחק )וויינבערגער( – תרע"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הילד יעקב ישראל ב"ר יחזקאל דן – תרע"ד ]מט ציון[
הילד ישראל ב"ר יששכר – תש"י ]שייח באדר[
הב' מנחם מענדל ב"ר משה )גאלדמאן( – ת"ש הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הילד משה דוד ארי' ב"ר יעקב – תשכ"ג ] NJחל' חוסט[
ר' נתן נטע ב"ר חיים )פריעד( – תש"נ ]הר הזתים[
הילד נתן נטע ב"ר יוסף הלוי )זימערמאן( – תרע"ה ]מט ציון[
הב' פנחס ב"ר יוסף )עדעלמאן( – תרפ"ב ]מט יודא ,אהבת ציון[
הב' קלונימוס קלמן ב"ר יעקב דוד )שמידט( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
הילד שמואל לייב ב"ר אברהם דוד )האניג( – תרפ"ה ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הילדה הענא ב"ר יצחק אייזיק )רוסמאן( – תרצ"ד ]א .מאנטיפיור[
הבתולה חנה ב"ר משה דוד )ליפשיץ( – תרצ"ז ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה רחל ב"ר חיים )וויינבערגער( – תרע"א ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה רחל ב"ר שלמה מענדל )ראזענקראנץ( – תרצ"ה ]ליבערטי נ.י[.
שרה ב"ר יהודא  -הינדא ב"ר שלמה
כ' אייר – שב"ק
הב' אברהם ב"ר זלמן )סענדעראוויטש(  -תש"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד חיים צבי ב"ר מיכאל יחיאל )בערגמאן( – תרנ"ח ]מט ציון[
הב' יהודא ב"ר שלמה זלמן אהרן )מארקאוויטש( – תרפ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יהושע ב"ר יעקב – ]וואשינגטאן נ.י - [.נח אליעזר ב"ר דוד
רבי יוסף ב"ר שמחה בונם )וואלטוך( – תשמ"ג
ר' יחיאל מיכל ב"ר יעקב יהודא – תר"מ ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יצחק אליעזר ב"ר משה יהודא – תרמ"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילד משה יהודא ב"ר צבי ארי' – תשל"א ] NJחל' סאטמאר[
הילד משה נחמן ב"ר אברהם – תרפ"ו ]וואשינגטאן נ.י - [.מיכאל ב"ר עקיבא
הב' קלונימוס ב"ר משה זעליג – תרס"ח ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה איידל ב"ר דוב יהודא – תרס"ו ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
מרת גיטל ב"ר צבי )אפפעל( – תשס"ה ] LIחל' צעהלים[
הבתולה הדסה פריידל ב"ר ישראל – תש"ל ] NJחל' וויען[
הבתולה הינדא ב"ר משה )שטערן( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת ליבא ב"ר ישעי' גרשון הכהן )שפירא( – תשל"ח ] NJחל' קיוויאשד[
מרת שיינדל ב"ר ישראל )רימער( – תשל"א ] NJחל' יראים[  -העניא ב"ר לייב
)מאשקאוויטש( – תשכ"ו ]מאנסי[

– תש"מ ] NJחל' פאפא[

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 -
שמואל פנחס בן ר' שלמה

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 .

