א' סיון – יום ג'
הב' אברהם ב"ר יצחק משה הכהן – הי"ד  -ר' ארי' לייבוש ב"ר דוד
הב' אברהם ב"ר משה זאב הלוי )לאנדא( – הי"ד תש"ד
הב' אהרן ב"ר יעקב הכהן – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' אהרן יהודא ב"ר יעקב דוד )זעגעלבוים( – הי"ד תש"ד
רבי אליעזר דוד ב"ר עמרם )גרינוואלד( אבדק"ק סאטמאר – תרפ"ח ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד דוב ב"ר יעקב )בוידעק( – תרצ"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' דוב צבי ב"ר ניסן )נייהויז( – תרח"צ ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' יוסף שלמה ב"ר חיים ישראל )פיין( – תשל"ו ] NJחל' יראים[
הב' יחיאל ב"ר אהרן )ווייס( – תשס"ז ] NJחל' סאטמאר[
הילד יעקב שמעון ב"ר משה )טייטלבוים( – תרנ"ג ]טעטש ,אוקריינא[
הילד יצחק מנשה ב"ר אלימלך הכהן – תשע"ח ]קרית יואל[
יצחק צבי ב"ר אברהם )בערגער( – תשנ"ה ]גרינסבורג פענס[.
הב' יצחק צבי ב"ר יעקב )לאזאר( – תרפ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' ישראל דוד ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – הי"ד
הב' ישראל יהודא ב"ר משה זאב הלוי )לאנדא( – הי"ד תש"ד
הב' מנחם ב"ר משה צבי – תשמ"א
הב' מרדכי דוב ב"ר יעקב דוד )זעגעלבוים( – הי"ד תש"ד
הב' מרדכי יהודא ב"ר אברהם דוב )גאלדשמידט( – תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הב' משה יהושע ב"ר שלמה צבי הלוי )גליקמאן( – הי"ד
הב' נחמן ב"ר חיים אשר – תרמ"א ]סיגוט ,רומעניא[  -ר' נתן ב"ר דוד )גליק(  -הי"ד
הילד נתן דוד ב"ר יעקב )קלוזנער( – תשי"ג ] LIחל' אגודה[  -שאול אהרן ב"ר משה
הילד שלום אלי' ב"ר משה אברהם )דייטש( – תר"ס ]אוהעל ,אונגארן[
הב' שלמה ב"ר ישראל דוב )ליבערמאן( – תרפ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה אמתלאה ב"ר משה אהרן – תשכ"ב ] LIחל' סיגוט[
הרבנית אסתר ציפע ב"ר חיים )אשת הרה"ק מווילעדניק זי"ע( – תרל"ב ]ווילעדניק ,אוקריינא[
מרת חי' ב"ר שלמה )אנלנדר( – תשס"ו ] NJחל' חוסט[
הילדה חי' לאה ב"ר משה )אדלער( – תרס"ח ]ראצפערט ,אונגארן[  -בלימא ב"ר אברהם
הבתולה חי' קריינדל ב"ר צבי יהודא )ראזענטאהל( – תשע"א ]קרית יואל ,שטח החדש[
הילדה לאה ב"ר מאיר )גיליק( – תרמ"ח ]חוסט ,אוקריינא[
מרת ראכל ב"ר משה – תקנ"ב ]קראקא ביה"ח הישן ,פוילן[
הבתולה רבקה ב"ר יעקב דוד )זעגעלבוים( – הי"ד תש"ד
רבקה ב"ר מתתיהו  -הילדה שרה ב"ר יצחק – תרפ"ו ]מט חברון[
מרת שרה יוטא ב"ר יהודא הלוי )בלייער( – הי"ד
ב' סיון – יום ד'
אברהם ב"ר מאיר )בלומענטהאל( – תשכ"ז ] NJפלארעל פארק[
ר' אייזיק ב"ר דוד ארי' )שיער( – תש"ל ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
הב' אשר אנשיל ב"ר יקותיאל זלמן – הי"ד תש"ד
בנימין ב"ר משה )טאמפסאן( – תשמ"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
גדלי' ב"ר צבי )עהרענפעלד( – תש"ד הי"ד  -דוד ב"ר אברהם
הב' דוד צבי ב"ר יצחק הלוי – תרס"ו ]דעעש ,רומעניא[
ר' זלמן שמואל ב"ר דוב )ראזענטול( – תש"מ ] NJמורי'[
הב' חיים בן ציון ב"ר שמואל )בראנער( – תרצ"ח ]דאוואס ,שווייץ[
הב' חיים ישעי' ב"ר שמואל )קרויס( – תשכ"ו ]ענפיעלד ,לאנדאן[
רבי ידידי' שלמה ב"ר אליהו מח"ס פני אליהו ארעא דישראל  -תקצ"א
יהודא זאב ב"ר צבי )עהרענפעלד( – תש"ד הי"ד
הילד יצחק אהרן ב"ר חיים צבי )פריעדמאן( – תש"ד הי"ד
הב' יצחק מענדל ב"ר אברהם חיים )אדלער( – הי"ד
הב' ישעי' ב"ר אברהם )ווייס( – תשס"ג ]ירושלים[
כלב ב"ר צבי )עהרענפעלד( – תש"ד הי"ד
הילד לוי יצחק ב"ר פנחס  -תשס"ט ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הילד מאיר נתן ב"ר יהושע דוד – תשמ"ח ]ביה"ח דמאנסי[
מנחם יוסף ב"ר בנימין )פרקש(
הב' נתן ארי' ב"ר ברך – תר"ס ]סיגוט ,רומעניא[
הילד עקיבא ב"ר אברהם חיים – תשנ"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
שמואל ב"ר אברהם )גאטעסמאן( – תש"ד הי"ד
שמעון אלכסנדר ב"ר אברהם )גאטעסמאן( – תש"ד הי"ד
הבתולה אסתר ב"ר יצחק צבי )לעבאוויטש( – תש"ד הי"ד
מרת הינדל ב"ר משה )עהרענפעלד( – תש"ד הי"ד
הילדה הענדל ב"ר יצחק – תרל"ח ]בענדין ,פוילן[
הילדה הענטשא ב"ר אלימלך )לאזאר( – תרפ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
חיילה גאלדא ב"ר צבי )עהרענפעלד( – תש"ד הי"ד
הילדה חנה שרה ב"ר שרגא משה – תשע"ד ] LIחל' בעלזא[
מרים ב"ר ניסן  -הבתולה עללע ב"ר אברהם )קעסטענבוים( – תרנ"ב ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה רחל ב"ר ישראל יעקב )בריסקער( – תרצ"ב ]פרושקאוו ,פוילן[
שרה רבקה ב"ר מרדכי )גאלדבראך( – תשי"ט ]נעפאנעק ,עזרת ישראל[
ג' סיון – יום ה'
הב' אברהם שמשון ב"ר נחום )שווארטץ( – הי"ד תש"ד
אהרן ב"ר יוסף הכהן )גלאסס( – תשכ"ח ] NJחל' יראים[
הילד אהרן ב"ר מנשה )שווארץ( – תש"ד הי"ד
הילד אהרן ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
הילד אליעזר דוד ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
הילד דוב ב"ר צבי – הי"ד תש"ד  -הילד דוד צבי ב"ר חיים – תש"נ
הב' יעקב ב"ר מנשה )שווארץ( – תש"ד הי"ד  -הילד יעקב ב"ר צבי – הי"ד תש"ד
יקותיאל יהודא ב"ר אהרן )שאהנפעלד( – הי"ד תש"ד
הילד יקותיאל יהודא ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
הב' ישעי' יהודא ב"ר יונה הכהן )מאשקאוויטש(  -תרצ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' ישעי' זאב ב"ר מנשה )שווארץ( – תש"ד הי"ד
ר' ישראל דוד ב"ר יהושע צבי הכהן )גליק( – תרע"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הילד מנחם מענדל ב"ר מנחם מענדל )שווארטץ( – תרפ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מנחם צבי ב"ר לייבוש )שיינפעלד( – תש"ד הי"ד
הב' משה אהרן ב"ר פנחס יהודא )פרענקל( – תרצ"ג ]מט חברון[

)גליק(  -הי"ד

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' במדבר תשע"ט
כ"ח אייר – יום א'
הב' אברהם ב"ר צבי יהודא
ר' אברהם קלונימוס ב"ר יעקב צבי )פריעדמאן( – תשמ"ו ]קרית יואל[
הב' אברהם שלמה ב"ר יחזקאל – תרכ"א ]סעליש ,אוקריינא[
ר' בן ציון ב"ר מרדכי )דאווידאוויטש( – תש"ע
הב' ברוך שרגא ב"ר שלמה יהודה – תשנ"ו ]ביה"ח דמאנסי[
הב' זעליג ב"ר מאיר )ניימאן( – תרע"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' חיים יהודא ב"ר יוסף שמואל הכהן – תשס"ז ] LIבית משה[
יעקב ב"ר אברהם גדלי' )טייטלבוים( – תשל"ה ] NJחל' ווארשא[
הב' יעקב ב"ר חיים שאול )שטערן( – תרנ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' יעקב זאב ב"ר יהושע )שיפמאן( – תשל"ג ] NJפלארעל פארק[
הב' יצחק ב"ר אלעזר אלימלך )באקאן( – הי"ד תש"ד
הילד מאיר ארי' ליב ב"ר מרדכי – תשכ"ט ] NJחל' וויען[
הב' משה ב"ר יוסף מאיר הכהן – תרס"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הב' משה ב"ר יחזקאל )פייערליכט( – תרצ"ו ]קאלוב ,אונגארן[
הב' שמואל ב"ר אברהם יצחק )טולמאן( – תש"ב ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה אלטא ריסא ב"ר יוסף )יאקאבאוויטץ( – תר"צ ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה חוה ב"ר יצחק )גערסטל( – תשל"ב ] NJחל' וויען[
חי' רחל ב"ר ניסן )ראבינאוויטש( – תשי"ג ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
הבתולה פערל ב"ר משה )שווארטץ( – תרע"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
רחל ב"ר אפרים יחזקאל )שפיטץ( – תשכ"ט ] NJפלארעל פארק[
הילדה רייזל ב"ר חיים פנחס )נאטאוויץ( – תש"ב
שיינא ב"ר פייוויש )וויינער( – תרצ"ה ]מט לבנון[
הבתולה שפרינצא גיטל ב"ר אהרן דוב )גראס( – תרפ"ט ]סאטמאר ,רומעניא[
כ"ט אייר – יום ב'
אברהם ב"ר מאיר )גאלדשמידט( – תש"ח ]מט לבנון ,חל' ת"ת ד'פלעטבוש[
הב' אברהם שמעון ב"ר טובי' צבי )גראס( – תרפ"ט ]קאלוב ,אונגארן[
הילד אליקים ב"ר שלמה צבי אלעזר – תשס"ה ]קרית יואל[
ר' ארי' לייב ב"ר דוד )פריעדלער(  -תשנ"ו ]ליבערטי נ.י[.
הב' חיים ישראל יהודא ב"ר יצחק הכהן )בורגער( – תרפ"ח ]טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' חיים משה ב"ר בנימין )בלום( – תשי"ז ]בית דוד[
הילד חיים צבי ב"ר אלכסנדר אליעזר – תשל"ה ] NJחל' סאטמאר[
הב' יהודא יודל ב"ר יצחק אייזיק )גאאטדענקער( – ת"ש ]בעסערמין ,אונגארן[
הילד יהודה לייבוש ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
הילד יוסף ב"ר אברהם אליעזר )לעבאוויטש( – תש"ד הי"ד
ר' יוסף חיים ב"ר אברהם )חסן( – תשע"ו ]פתח תקוה[
הילד יחיאל גדלי' ב"ר ישראל מענדל )קליין( – תרצ"ו ]טבריא[
הב' יחיאל מיכל ב"ר משה צבי )ראזענטאהל( – הי"ד
יעקב ב"ר אברהם – תשל"ט ] NJפלארעל פארק[
הב' יעקב אפרים פישל ב"ר משה צבי )ראזענטאהל( – הי"ד
הילד יצחק ראובן ב"ר אפרים – תשד"מ ] LIחל' סיגוט[
ר' ישעי' מרדכי ב"ר אשר אנשיל )וויינבערגער( – תשנ"ד ]הר הזתים[
הילד יצחק ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
הילד יצחק ראובן ב"ר אפרים – תשד"מ ] LIחל' סיגוט[
הב' ישראל יעקב ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
הילד מאיר ב"ר אברהם – תשס"ה ]קיט"ל ,רעינהעם ענגלאנד[
הב' מאיר ב"ר ישראל חיים )ווייס( – הי"ד תש"ד
הילד קלמן ב"ר מנשה – תשל"ז ] NJפלארעל פארק[
ר' שמואל הירש ב"ר אליהו הכהן )מאזא( – תשד"מ ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
מרת איידל ב"ר זאב )ראזנער( – הי"ד
הבתולה איידל דינה ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
הילדה אסתר ב"ר פנחס יצחק )רייזמאן( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה ברכה ב"ר ישראל יהודא – תרמ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
הענא ב"ר משה )סיגעל( – תשל"ז ] NJחל' יאסלא[
הבתולה זיסל ב"ר דוד אברהם – תר"פ ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה זלאטא ב"ר בנימין )גוטמאן( – תרס"ו ]קאלוב ,אונגארן[
הבתולה חוה ב"ר אשר זאב )דריקער( – תרצ"ב ]פרושקאוו ,פוילן[
חי' אסתר פייגא ב"ר יעקב )גרינפעלד( – תש"ד הי"ד
הבתולה חי' פערל ב"ר אהרן – תשע"ד ] NJפלארעל פארק[
הילדה חנה ב"ר אברהם יוסף יהודא – תשס"ב ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה ליפשא געלא ב"ר מרדכי )סיילער( – תש"ד ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה מאטל ב"ר ארי' הכהן – ת"ש ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הבתולה מאטיל ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
מרת מרים רחל ב"ר יקותיאל צבי בעלה ומשפ' – הי"ד תש"ד
הילדה עטיל צבי' ב"ר משה דוד )קארין( – תרפ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה פערל ב"ר יצחק אייזיק )פולוסצקי( – תשי"ב ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הבתולה קילא ב"ר יונה )ביבערבערג( – תש"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
מרת רבקה ב"ר מאיר )שרייבערג( – תשס"ג ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הבתולה שיינדל ב"ר חיים הכהן )ראוז( – הי"ד תש"ד
הילדה שרה ב"ר אברהם אליעזר )לעבאוויטש( – תש"ד הי"ד
)בערגער( – תשל"ד ] NJבית ישראל[

הילד משה דוד ב"ר מנשה
נפתלי ב"ר חיים נחום
הב' צבי ב"ר אברהם אהרן – תש"ד הי"ד  -החתן שלום ב"ר מנשה )שווארץ( – תש"ד הי"ד
שמואל צבי ב"ר חיים נחום )מערמעלשטיין( – תש"ד הי"ד
הב' שמעון ב"ר דוד – ]קערעסטיר ,אונגארן[
הענדל ב"ר אהרן )שאהנפעלד( – הי"ד תש"ד
מרת הענדל ב"ר שרגא יודא )שטיינבערג( – תשנ"ט ]קרית יואל[
הרבנית חי' ב"ר משה )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
מרת חי' רחל ב"ר משה צבי )שווארטץ( – תרצ"ג ]מט ציון[
מרת חי' שרה ב"ר חיים צבי )שווארטץ( – הי"ד תש"ד
חי' שרה ב"ר מענדל יוסף )קרעמער(
חנה ב"ר אהרן )שאהנפעלד( – הי"ד תש"ד
הילדה חנה ב"ר אליעזר – תשל"א ] NJחל' שאפראן[
מרת יוטא ב"ר יחזקאל )פרישערמאן( – תש"נ ]קרית יואל[
הילדה יוטא ב"ר ישראל מנחם )שווארטץ( – הי"ד תש"ד
הילדה לאה רבקה ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
הילדה מינדל ב"ר עוזר )שטיינבערגער( – הי"ד תש"ה
מרים ב"ר צבי )עמטאלק( – תרפ"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
נחמה ב"ר אהרן )שאהנפעלד( – הי"ד תש"ד
ניחה ב"ר דוב בעריש הכהן )זילביגער( – תשל"ד ] NJחל' באבוב[
הילדה פערל ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
הילדה צפרה ב"ר עמרם צבי )גרינוואלד( – תש"ד הי"ד
מרת קלערל ב"ר יוסף )שרייבער(– תשס"ו ] NJחל' יראים[
רויזא ב"ר אהרן )שאהנפעלד( – הי"ד תש"ד
מרת שרה יטל ב"ר יהודא לייבוש )מערמעלשטיין( – תש"ד הי"ד
ד' סיון – עש"ק
אלימלך ב"ר יהושע יוסף )קורנבליט(
הילד אלעזר ב"ר זאב ארי' )גליק( – תש"ד הי"ד
ר' דוב ב"ר חיים מרדכי )גיריק(  -תשע"ד
הב' זלמן דוב ב"ר ראובן )בירט( – תר"צ ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' חיים ב"ר יצחק אביגדור הכהן  -תשס"ט ]ענפיעלד ,לאנדאן[
חנינא ב"ר ברוך )זאלצמאן( – תשס"ו ] NJחל' גארליץ[
הב' יהודא ב"ר מאיר )געלבערמאן( – תש"ד הי"ד
יהודא צבי ב"ר ירוחם משה הלוי )ברוין( – תשמ"ב ] NJחל' סטרעטין[
הב' יואל ב"ר פנחס עזריאל הלוי – תשס"ח ]קיט"ל ,רעינהעם ענגלאנד[
יחזקאל ישעי' ב"ר שמואל )גאטליעב(  -תש"ל ]מט כרמל החדש ,חל' ליזענסק[
הילד יעקב נתן נטע ב"ר זאב ארי' )גליק( – תש"ד הי"ד
הילד ישכר בעריש ב"ר זאב ארי' )גליק( – תש"ד הי"ד
הילד מנחם מענדל ב"ר זאב ארי' )גליק( – תש"ד הי"ד
הילד מרדכי ב"ר זלמן  -תרע"ח ]מט כרמל[
נחום ב"ר ארי' לייב )שווינגער( – תשמ"ג ] NJחל' יאסלא[
שמואל שמעלקא ב"ר משה )וויינרייך( – תשמ"א ] NJחל' באיאן[
הב' שמחה יוסף ב"ר יצחק אלימלך )ווידער( – תרפ"ט ]סיגוט ,רומעניא[
אליזבט ב"ר יעקב )שטיין( – תשס"ז ] LIחש"א[
ברכה דבורה ב"ר חיים מאיר – תשע"ח ] NJחל' וויזניץ ב"ב[
הבתולה גיצי ב"ר משה דוד – תרמ"ב ]דעסערטי ,רומעניא[
מרת העסא רחל ב"ר אברהם דוד )ליפשיץ( – הי"ד תש"ד
הבתולה חי' פערל ב"ר דוד )ראטענשטיין( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[  -מלכה ב"ר בנימין
סלאווא ב"ר יונה זאב )בלומבערג( – תשכ"ג ] LIחל' מארמאראש[  -רויזא ב"ר משה
ה' סיון – שב"ק
הב' אברהם ליפמאן ב"ר אשר אנשיל )ראזען( – תרפ"ו ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' ארי' לייב ב"ר יצחק יעקב הלוי )לעווין( – תש"ב ]מט חברון[  -חיים ב"ר יוסף
הב' זלמן משה ב"ר אברהם שמשון )גרינבערג(  -תש"כ ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
חיים ארי' ב"ר אהרן  -חיים דוד ב"ר מאיר לייב )ווינקלער( – תשמ"ז ] NJחל' יראים[
הילד יוסף ב"ר אליהו )לעבאוויטש(  -תרע"ח ]מט כרמל[  -יוסף ב"ר שמשון הלוי
הב' יצחק אהרן ב"ר חיים צבי )גרין( – תש"ד הי"ד
הילד יצחק יהודא ב"ר דוד )היללברון( – הי"ד תש"ד
ר' ישראל איסר ב"ר שאול יחזקאל )האנדלער( – תש"ע ] NJחל' מונקאטש[
הב' ישראל זאב ב"ר יעקב )פייערמאן( – תרצ"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' ישראל מרדכי ב"ר דוד מנחם )ווייס( – תש"ד הי"ד
הילד מנחם מענדל ב"ר ברוך )האגער( – הי"ד תש"ד
ר' משה ב"ר יצחק )לעוויטץ(  -תרפ"ז ]ליבערטי נ.י[.
הילד צבי אלימלך ב"ר אלעזר – תשל"ח ] LIחל' שינאווא[
הילד צבי ארי' ב"ר משה )וואלף( – תש"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' שלמה ב"ר חיים צבי )גרין( – תש"ד הי"ד
הב' שלמה אלטר ב"ר משה – תרס"ח ]זאריחאוו ,אוקריינא[
הב' שלמה זלמן ב"ר שרגא פייבל )קאזלאווסקי(  -תשע"ד ]אר"י[
הילדה אסתר ב"ר ברוך  -תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה אסתר חי' ב"ר יעקב הלוי )פלוטצער( – תרצ"ד ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה זעלדא ב"ר אברהם )טשארנע( – תרפ"ג ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה חוה ב"ר ארי' – תשס"ט
הבתולה טויבא ב"ר שלום צבי – תרמ"ב ]דעעש ,רומעניא[
הילדה טשארני ב"ר נחמי' – תר"צ ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה מרים גיטל ב"ר אלי' )לעבאוויטש( – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
נחמה ב"ר בצלאל )פרידמאן( – תשל"ט ] NJפלארעל פארק[
הבתולה פיגא ב"ר אברהם יעקב – תרע"ז ]ראצפערט ,אונגארן[
מרת רבקה לאה ב"ר יהודא )ברוין( – תשד"מ ]נעפאנעק ,עזרת ישראל[
הילדה רחל ב"ר אהרן שמואל )שמילאוויטש( – הי"ד תש"ד
רחל לאה ב"ר אהרן שלמה )געלמאן( – תשנ"ג ] NJוואשינגטאן[
)שווארץ( – תש"ד הי"ד

)מערמעלשטיין( – תש"ד הי"ד

צו באקומען וועכנטליך די רשימה בחנם
אדער צוצולייגן א נאמען צו די רשימה בחנם
שיקט אן אימעיל צוList@yizkereim.info :

