הב' מרדכי ב"ר יונה אלימלך הלוי
מרדכי ב"ר יוסף )יאקאוויטש( – תשס"ב ] LIחש"א[  -משה ב"ר יוסף
הילד מרדכי מנחם ב"ר יהושע – תשל"ב ]בני ברק ,חל' שומרי שבת[
ר' נחמן ב"ר לייבל הכהן )סילווערמאן( – תשס"א ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הילד עקיבא מאיר ב"ר חיים דוד – תשנ"ט ] NJחל' אנשי ספרד[
הב' צבי ב"ר יחזקאל שרגא הכהן – הי"ד תש"ד
הב' רפאל צבי ב"ר יוסף יוסקא )הורוויץ( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
בילא ב"ר אברהם )אראן( – תשס"ח ]חש"א ליבערטי נ.י - [.סימא ב"ר נתן
הבתולה חי' ב"ר שמואל גרשון )גרינשפאן( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה חי' רייזל ב"ר חיים יעקב הכהן )ענדצווייג( – תשס"ח ]קרית יואל[
לאנא ב"ר אלטר מנשה )קאסירער( – תשס"ז ]הר המנוחות[
הילדה ליפשא ב"ר משה יחזקאל – תשנ"ז ] NJחל' סאטמאר[
הבתולה פרומט ב"ר שמואל שמעלקא הכהן – ת"ש ]סיגוט ,רומעניא[
פריידא ב"ר יחזקאל שרגא הכהן – הי"ד תש"ד  -חנה ב"ר ראובן – תרפ"ט ]יוניאן פיעלד[
הבתולה פרידא ב"ר יעקב – תרצ"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הבתולה ראכל ב"ר נחום )ראטה( – תרס"א ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
רבקה ב"ר יחזקאל שרגא הכהן – הי"ד תש"ד
מרת רחל פייגא ב"ר ישראל יחיאל )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הבתולה שינדל ב"ר צבי )נידערמאן( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
שרה ב"ר אליעזר ליפמאן )פישמאן( – תרצ"ד ]טשענסטחויב ,פוילן[
כ"ד אייר – יום ד'
גרשון ב"ר שלמה  -הב' דוד ב"ר ארי' ליב )האנבערג( – תש"ו ]אוהב שלום ,דאנארא פענס[.
הילד חיים דוד שלמה ב"ר פנחס לוי – תשס"ה ]מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
הילד יהודא ב"ר משה אפרים )שווארץ( – תש"ד הי"ד
הב' יוסף ארי' ליב ב"ר שלמה אביגדור – תשע"א ]לעיקוואד[
הב' יוסף מאיר ב"ר עזרא – תשע"ב ]לעיקוואד[
הילד יחזקאל ב"ר משה אפרים )שווארץ( – תש"ד הי"ד
הב' יצחק ב"ר יעקב מרדכי )רובין( – תר"צ ]גרינסבורג פענס[.
יצחק אייזיק ב"ר אברהם שמעון )רייך( – הי"ד תש"ד
הב' ישראל ב"ר אברהם מיכל – תרע"ו ]פולנאה ,אוקריינא[
הילד ישראל ב"ר בנימין )מאשקאוויטש( – תש"ב ]פיטא ,האלאנד[
ר' מנחם מענדל ב"ר חיים )טייטלבוים( – תשל"ח ] NJחל' סאטמאר[
מרדכי עוזר ב"ר צבי הלוי )פלאמם( – הי"ד תש"ד  -שמואל איסר ב"ר משה יעקב
הילד משולם פייש ב"ר יהודא צבי – תשע"ז ]קרית יואל[
הב' עמרם ב"ר משה אפרים )שווארץ( – תש"ד הי"ד
פנחס שמואל ב"ר צבי הלוי )פלאמם( – הי"ד תש"ד
קלונימוס קלמן ב"ר אברהם שמעון )רייך( – הי"ד תש"ד
הילד שמעון ב"ר משה אפרים )שווארץ( – תש"ד הי"ד
הב' שמעון ב"ר שמערל )פריעדמאן( – תרע"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד שמעון ישראל ב"ר יואל יעקב – תשע"ו ]וויזניץ מאנסי[
בילא ב"ר יהודא לייב )פראנין( – תשל"ב ]מט כרמל החדש[
חי' פרומט ב"ר אברהם שמעון )רייך( – הי"ד תש"ד
מרים ב"ר אברהם )שיין( – תשס"ד ] LIחש"א[  -מרת עטיל ב"ר בנציון )שווארץ( – תש"ד הי"ד
הבתולה פייגל ב"ר שמואל יעקב )שייקאוויץ( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת רייזל ב"ר ישראל )וויינבערגער( – תשנ"ה ] NJחל' מונקאטש[
מרת שרה ב"ר יוסף יהודא )צייטלין( – תשמ"ט ] NJחל' וויען[
הילדה שרה ב"ר משה אפרים )שווארץ( – תש"ד הי"ד  -רבקה ב"ר משה לייב
הילדה שרה רבקה ב"ר משה – תשכ"א ] LIוועלוואד[
כ"ה אייר – יום ה'
ר' אברהם דוב בער ב"ר מנחם מענדל )טאראגין( – תרצ"ז ]בני יעקב ,באלטימאר[
אליהו ב"ר צבי הערש  -הילד אלימלך ב"ר חיים צבי – תרס"ט ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[
הב' אלימלך ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד  -אליהו ב"ר גרשון
חיים אלעזר ב"ר שמעון )קליינבארט( –הי"ד תש"ה -הב' חיים שלום ב"ר ברוך –תשס"ז ] NJחל' אגודה[
הילד יהודא צבי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
הב' יהונתן בנימין ב"ר ישראל מרדכי )שאלאמאן( – הי"ד תש"ד
הב' יהושע ב"ר דוד )ראזען( – תרח"צ ]פרושקאוו ,פוילן[ – יעקב יהודא ב"ר גרשון
יוסף מאיר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה  -הב' יצחק ב"ר יעקב הלוי – הי"ד תש"ד
רבי יקותיאל יהודא ב"ר חיים צבי )טייטלבוים( מסיגוט – הי"ד תש"ד
הב' יצחק אברהם שלמה ב"ר יעקב פסח – תשכ"א ]בית דוד ,חל' פוילישע שטיבל[
יצחק אהרן ב"ר שמעון )קליינבארט(–הי"ד תש"ה  -הב' שלום ב"ר מאיר דוב )ווידער(–הי"ד תש"ד
ר' מאיר אהרן ב"ר מיכאל )בלוי( – תשנ"ט ] NJחל' פאפא[
הילד מרדכי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
הב' מרדכי ב"ר שאול )באדנער( – תרצ"ו ]ליבערטי נ.י[.
ר' משה ב"ר שלמה )האמבורגער( – תשל"ד ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' משה חיים ב"ר אליעזר – תשנ"ג ]יוניאן פיעלד[
משה מרדכי ב"ר יהודא )פאללאק( – תרצ"ז ]סאנטוב ,אונגארן[
משולם ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה  -הב' נחום ב"ר צבי )טויבש( – תרע"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' נחמן ב"ר דוד )לעווינסאן( – תרנ"ז ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילד עמרם ב"ר משה )גאלאנדויער( – תר"צ ]קאשוי ,סלאוואקיי[
רבי שאול ב"ר יצחק הלוי אבדק"ק האג – תקמ"ה ]האג ,האלאנד[
ר' שלמה זלמן ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
הב' שמואל פנחס ב"ר אברהם הלוי )פראנצבלוי( – תרס"ג ]מט ציון ,חל' סטראפקוב[
הב' שמחה יוסף ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
בלימא ב"ר אביגדור צבי – תרל"ט ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[
מרת גיטל ב"ר משה )גוטמאן( – תש"ע ] NJחל' חוסט[
הילדה דבורה ב"ר נח )קליין( – הי"ד תש"ד  -אסתר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה
מרת הינדא ב"ר שמואל אשר )רייז( ]קרית יואל[
זיסא טויבא ב"ר יצחק )זאסלאו( –תרצ"ה ]בית דוד[ -הילדה חוה ב"ר שלמה זלמן )ווידער( –הי"ד תש"ד
מרת חי' רחל ב"ר זאב וואלף הלוי )סאמעט(  -תשע"ג ]קרית יואל[
מרת חי' רחל ב"ר משה )ווידער( – הי"ד תש"ד  -חי' טשארנא ב"ר יוסף )יאנאוויטש( – תש"ד
מרת חנה ב"ר שלמה זלמן )קליינבארט( – הי"ד תש"ה  -מלכה ב"ר שלמה
יוטא ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה  -רייזל ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה
פיגא ב"ר חיים צבי  -הילדה נחה ב"ר חיים )טרוי( – תרפ"ב ]פיטא ,האלאנד[
)קרויז( – תרע"ה ]אונגוואר ,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' בחקותי תשע"ט
כ"א אייר – יום א'
אברהם עביר ב"ר יעקב שמעי'
הב' אהרן ב"ר אברהם יעקב )שולדאן( – תרצ"ה ]מט לבנון[  -אברהם ב"ר יוסף
הילד ארי' טובי' ב"ר ירחמיאל ליב – תרע"ג ]פארקסוויל נ.י - [.זלמן מנחם ב"ר טובי'
ר' יונה חיים ב"ר ירמי' צבי )בערקאוויטש( – תשל"א ] NJחל' קערעסטיר[
הב' יוסף ב"ר חיים יהודא הלוי – תשע"ב ]לעיקוואד[
הילד יחיאל מיכל ב"ר שאול הכהן )רובין( – תרפ"ו ]קאשוי ,סלאוואקי[
הב' יעקב ב"ר שלמה ארי' – תרס"א ]פריסלאפ ,אוקריינא[  -לייב ב"ר יעקב
יעקב ליב ב"ר ירחמיאל )פריעדלענדער( – תש"כ ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד ישראל לוי יצחק ב"ר בנימין – תשע"ד
הב' מרדכי אהרן ב"ר צבי – תשכ"ח ] NJחל' דעברעצין[
הב' משה אהרן ב"ר ארי' אליעזר )ליטווינטשוק( – תשס"ז ]מט .יודא ,חל' ת"ת י"ם[
הב' סיני ברוך ב"ר יעקב )קליין( – תרפ"ב ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילדה בלומא ב"ר שמחה )שפירא( – תרע"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה חי' מליא ב"ר אברהם יושע )ארדענטליך( – תר"ע ]דעעש ,רומעניא[
מרת לאה ב"ר לוי הלוי )נעמעטי( – תשכ"ה ] NJחל' וויען[
מרת לאה ב"ר משה )פעלזן( – תשט"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה מרים יוכבד ב"ר ירחמיאל – תרע"ז ]קרימאלאוו ,פוילן[
הבתולה פעסל רחל ב"ר חיים צבי – תשנ"ח ]קרית יואל[
מרת פערל ב"ר ישעי' )דאוב( – תשל"ח ]מט לבנון ,חל' ת"ת ד'פלעטבוש[
הבתולה רחל ב"ר שלמה מאיר )ווייס( – תרע"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה שולמית ב"ר דוד )קוליק( – תשי"ב ] NJגראוו סט[.
כ"ב אייר – יום ב'
ר' אברהם ב"ר חיים צבי )גרינפעלד( – תשס"ז ]פיטא ,האלאנד[
הב' אברהם הירש ב"ר אברהם הירש )ראזענבערג( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד אברהם מאיר ב"ר מאיר )שפירא( – תשי"א ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד אלי' ב"ר יקותיאל צבי – תשמ"ז ]פיטא ,האלאנד[
הב' אליעזר ב"ר יעקב )בערגער( – הי"ד תש"ד  -הב' יהודא ב"ר יעקב )בערגער( – הי"ד תש"ד
הב' אשר אנשיל ב"ר משה נתן נטע הלוי )יונגרייז( – הי"ד
הילד בנימין זאב ב"ר יוסף שאול – תשס"ז ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הב' יחיאל זאב ב"ר מרדכי יהודא )האבערמאן( – תר"ע ]קרימאלאוו ,פוילן[
הילד יחיאל מיכל ב"ר משה – תשי"ג ] LIחל' בעלזא[
הילד יעקב מאיר ב"ר נחום – תשע"א ]לעיקוואד[
הב' יצחק זעליג ב"ר יעקב – תשנ"ב ] NJחל' נאוואמינסק[
הב' ישראל אלעזר ב"ר משה )קאץ( – תרפ"ו ]מט לבנון ,חל' בנ"י[
הילד מנחם מאיר ב"ר לוי יצחק )מגיד( – תרצ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' משה ב"ר שמעון )ראטה( – תרע"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' משה מנחם ב"ר ברוך דוב הלוי – תר"צ ]פיטא ,האלאנד[
הב' נתן חיים ב"ר אברהם )גאלדשטיין( – תרפ"ט ]מט יודא[
ר' צבי נתן דוד ב"ר ברוך יהושע ירחמיאל )ראבינאוויטש( – תשס"ה ]הר הזתים[
הב' שלמה יחיאל ב"ר אלטר – תרס"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילד שמואל ב"ר אברהם יעקב – תר"ס ]אוהעל ,אונגארן[
הבתולה אסתר ב"ר יוסף דוד – תרפ"ח ]מט יודא[
הבתולה בילא רישא ב"ר עזריאל )געהאווסקי( – תרס"ח ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה יודית מינדל ב"ר נחמן צבי – תשע"ו
הבתולה לאה ב"ר אלי' )פרענקיל( – תרע"ו ]יוניאן פיעלד[  -לאה ב"ר משה הכהן
מרת מינדל ב"ר טובי' )זילבערמאן( – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
פראדל ב"ר חנני' יו"ט ליפא – תשס"ב ] NJחל' באבוב[
הילדה פיגא ב"ר ארי' ליב )שענברונן( – תרס"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה פערל ב"ר יצחק יעקב – תרפ"ט ]סעליש ,אוקריינא[  -מרים ב"ר משה
מרת רבקה ב"ר ישראל שמואל )בערקאוויטש( – תשנ"א ] NJחל' סאטמאר[
מרת רבקה ב"ר משה )וויינבערגער( – תרנ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה שיינדל ב"ר חיים נתן )ניימאן( – תרע"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
כ"ג אייר – יום ג'
הילד אברהם אהרן ב"ר יצחק הכהן – תשכ"א ]סט סאפי ,קאנאדא[
הילד אברהם מרדכי ב"ר יהודא )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הב' אברהם משה ב"ר הירש ליב )גליק( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' אלטר משה זאב ב"ר יקותיאל )ליכטנשטיין( – הי"ד תש"ד
הב' אליהו ב"ר אברהם מרדכי – תר"פ ]באפעלא נ.י[.
הב' אליעזר ב"ר פישל )רוזענבאך( – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' בצלאל ב"ר יהודא )גערנשטיין( – תרפ"ח ]באפעלא ,אהבת שלום[
הילל ב"ר יחזקאל שרגא הכהן – הי"ד תש"ד  -ר' יהודא ב"ר יצחק )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הב' חיים צבי ב"ר ישראל יחיאל )פאלאטשעק( – הי"ד תש"ד
הילד יהודא ליב ב"ר נחום הלוי – תשכ"ט ]ביה"ח ד'מאנסי[
ר' יהושע זעליג ב"ר יחיאל צבי )וויינגארטען( – תשע"א ]שיכון סקווירא[
הב' יהושע ליב ב"ר יוסף נחום )שארנאוו( – תרצ"ג ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' יהושע נתן ב"ר שאול זאב )וואלף( – תרמ"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' יוסף ב"ר אברהם )הערשקאוויטש( – תשנ"ח ]שיכון סקווירא[
יחיאל מיכל ב"ר יחזקאל שרגא הכהן – הי"ד תש"ד
הב' ישראל דוד ב"ר יצחק  -תש"ג ]סעליש ,אוקריינא[
)ווייס( – תשע"ז

מרת פערל ב"ר שמשון
מרת רבקה ב"ר מאיר דוב )קליין( ובעלה ר' נח
מרת שיינדל פרומט ב"ר שמואל )בלאס( – תשכ"ד
כ"ו אייר – עש"ק
אברהם אליעזר ב"ר אלטר מנשה )קאסירער( – הי"ד
ר' אלטר מנשה ב"ר יצחק אייזיק )קאסירער( – הי"ד  -יוסף ב"ר חיים )שטויבער( – הי"ד תש"ד
הב' אליהו ב"ר אברהם מרדכי הכהן )קאהן( – תר"פ ]באפעלא נ.י[.
הילד אליקים ב"ר משה – תרע"ו ]מאנסי[  -ר' חיים ב"ר שמואל הערץ )שטויבער(–הי"ד תש"ד
הילד טובי' ב"ר בנימין )פיליפס( – תרצ"ד ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' יעקב ב"ר יוסף יהודה ליב )ניימאן( – הי"ד תש"ד  -יעקב גבריאל ב"ר ירוחם
רבי יעקב אשר ב"ר אברהם )ארקאוויטש( – תשס"ז ]הר הזתים[
יצחק אייזיק ב"ר מנחם מענדל וואלף הי"ד – תש"ד
יצחק ישראל ב"ר אלטר מנשה )קאסירער( – הי"ד
הב' מרדכי ב"ר ארי' – תרצ"ג ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[  -צבי מאיר ב"ר חיים )שטויבער(– הי"ד תש"ד
הב' מרדכי ב"ר משה )ווייס( – תש"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[  -שלמה ב"ר חיים )שטויבער( – הי"ד תש"ד
הילד מרדכי יואל ב"ר אברהם אליעזר חיים – תשל"ד ]מעלבוירן ,עדת ישראל[
הב' משה ב"ר אלחנן )בערגער( – תרס"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' צבי הירש ב"ר שלמה זלמן )גארדאן( – תרצ"ד ]מאנסי[
ר' שאול אליעזר ב"ר אברהם )פערלמוטער( – תשס"ג ]טברי'[
הב' שלמה ב"ר צבי )שעהנבערגער( – תרפ"ה ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' שמואל יעקב ב"ר חיים )קאוולער( – תרע"ו ]סיגוט ,רומעניא[
בילא ב"ר חיים )שטויבער( – הי"ד תש"ד  -מרת ביילא ב"ר פישל )וואגמאן( – תר"פ ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה גיטל ב"ר יצחק – תשס"ח ] LIחל' אגוד"י[  -חנה ב"ר חיים )שטויבער( – הי"ד תש"ד
הילדה חוה ב"ר אברהם )שווארץ( – תש"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
חי' ב"ר יהודה )ווערנער( – תשל"א ]ליבערטי נ.י - [.מרת צפורה ב"ר דוד )שטויבער( – הי"ד תש"ד
הילדה חי' רחל ב"ר אנשיל משה – תשמ"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילדה ליבא ב"ר שמשון )ברויטמאן( – תרצ"ט ]בית דוד[
הבתולה מינדל ב"ר יוסף יהודה ליב )ניימאן( – הי"ד תש"ד
הבתולה מרים ב"ר יעקב שמשון – הי"ד תש"ד
מרת פעסל ב"ר יעקב שמשון – הי"ד תש"ד  -רבקה ב"ר לייב )שמירער(–תרע"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה פערל ב"ר דוד )ראטמאן( – תרע"ו ]קרימאלאוו ,פוילן[
הרבנית פערל ב"ר יעקב )גרינוואלד( – ת"ש ]סאטמאר ,רומעניא[
פריידא בלימא ב"ר אלטר מנשה )קאסירער(– הי"ד  -מרת שרה ב"ר זאב )קאסירער( – הי"ד
הבתולה רייכה שרה ב"ר אליעזר )לאוב( – תרל"ט ]מכפלה ,נ.י[.
הילדה שרה ריבא ב"ר טובי' )צווירן( – תשי"א ] NJוואשינגטאן[
הבתולה שרה פריידא ב"ר יוסף )גליקסמאן( – תרצ"ב ]טשענסטחויב ,פוילן[
כ"ז אייר – שב"ק
הב' אברהם צבי ב"ר יצחק יהודא )וואלסקי( – תר"צ ]טשענסטחויב ,פוילן[  -דוד ב"ר משה
הב' אהרן מאיר ב"ר רפאל דוד  -הי"ד תשל"ח  -הילד יהודא ארי' ב"ר מרדכי – תשע"ז
בנימין זאב ב"ר יוסף אלחנן )שאמאנאוויטש( – תש"ד הי"ד
ר' ברוך ב"ר יהודא ליב )קיש( – תרמ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' דוד יהודא ב"ר יצחק אייזיק )גרינבוים( – הי"ד תש"ה
חיים ב"ר יוסף אלחנן )שאמאנאוויטש( – תש"ד הי"ד
הילד חיים אלעזר ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
הב' חנוך העניך ב"ר מרדכי דוד )שווינגער( – תשי"ט ] NJחל' יאסלא[
הילד יעקב ב"ר ישראל )שטיינמעטץ(–הי"ד תש"ד  -הב' מרדכי דוד ב"ר אביגדור )קליין(–הי"ד
הילד ישראל ב"ר שלמה מנשה )פאלקאוויטש( – תש"ד הי"ד
הילד יששכר בנימין ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
לייב ב"ר פסח הכהן )ראפאפארט( – תשד"מ ] NJפלארעל פארק[
הב' מנחם זאב ב"ר ישראל )שטיינמעטץ( – הי"ד תש"ד  -מרדכי זעליג ב"ר ברוך – הי"ד תש"ד
הילד משה ארי' ב"ר מאיר יהודא )ראטה( – תרע"ד ]פוטנאק ,אונגארן[
הב' משה פנחס ב"ר יוסף הכהן )האבערמאן( – תש"ז ] NJבית ישראל[
רבי נפתלי צבי ב"ר יצחק אייזיק )ווייס( – אבד"ק בילקא הי"ד תש"ד
נתן צבי ב"ר עזריאל הכהן )ברנשטיין( – תשמ"א ]ביה"ח דמאנסי[
הילד רפאל ישראל יעקב ב"ר ארי' ליב דוד – תשס"ג ] LIחל' פיינשטיין[
הב' שמואל ב"ר אלימלך – תשט"ז ]בני ברק ,חל' שומרי שבת[  -שרגא ב"ר ברוך – הי"ד תש"ד
שמואל תנחום ב"ר שלום )פריעדבערג( – תש"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילדה אסתר מלכה ב"ר ישראל – תרפ"ד ]ראצפערט ,אונגארן[
הילדה בראנדיל ב"ר שלמה –תשכ"ד ] LIוועלוואד[ -מרת ברכה ב"ר ברוך בעלה ומשפ' –הי"ד תש"ד
הילדה ברכה ב"ר שלמה מנשה )פאלקאוויטש( – תש"ד הי"ד
הילדה ברכה רחל מלכה ב"ר אלטר משה יהודא )פערל( – תש"ד הי"ד
הילדה גאלדא ב"ר אליהו שמחה  -תשל"ג ] NJחל' סאטמאר[
מרת גיטל ב"ר אברהם )מינגעלגרין( – תרצ"ב ]קרשאנוב ,פוילן[
מרת גיטל ב"ר אפרים זלמן )שאעפער( – תשנ"ז ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
מרת הענא ב"ר שמשון )סאמעט( – תשנ"ט ] NJחל' קערעסטיר[
הילדה חי' ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
חי' ב"ר יוסף אלחנן )שאמאנאוויטש(–תש"ד הי"ד  -מרים ב"ר יוסף אלחנן )שאמאנאוויטש(–תש"ד הי"ד
הבתולה יענטא גנעשא ב"ר ישראל )שטיינמעטץ( – הי"ד תש"ד
הבתולה ליפשא נחמה ב"ר נתנאל – תש"ט ]מט חברון[  -מראה ב"ר אלי' נתן
הילדה מאטל לאה ב"ר אפרים פישל – תשכ"ג ] LIחל' סאטמאר[
מרת מלכה ב"ר ברוך בעלה ומשפ' – הי"ד תש"ד  -מרים ב"ר נפתלי צבי )ווייס( – הי"ד תש"ד
הילדה פייגא ב"ר אהרן – תשס"א ]שיכון סקווירא[  -הבתולה רחל ב"ר אברהם יצחק
הילדה רבקה יוטא ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
רחל מאנטשע ב"ר רפאל  -הילדה רעכל ב"ר שמשון אהרן צבי–תשע"ו ] NJחל' באבוב[
מרת שפרינצא ב"ר שמחה עזריאל )פאלקאוויטש( – תש"ד הי"ד
הילדה שרה ב"ר דוד )פרישמאן( – תש"ד ]סאטמאר ,רומעניא[
הילדה שרה ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
מרת שרה ב"ר שמחה עזריאל )פערל( – תש"ד הי"ד
)הערבערט( – תש"מ ]מט לבנון ,חל' ת"ת ד'פלעטבוש[
– הי"ד תש"ד

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 .

