הב' שמואל זאב ב"ר דוב ארי'
מרת איטא ב"ר צבי
הבתולה אסתר ב"ר חיים שלום צבי הכהן )סאמועלס( – תשכ"ג ] NJחל' וויען[
הבתולה בלימה ב"ר חיים בנימין הכהן )שווארטץ( – תרצ"ג ] NJוואשינגטאן[
הילדה בריינא ב"ר מאיר שמעון הכהן )כהן( – תרע"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה הענדל ב"ר אבא זלקא – תרפ"א ]קרשאנוב ,פוילן[
הילדה חי' שבע ב"ר אשר הלוי – תש"ס
מרת חנה לאה ב"ר אברהם יצחק )סלאטקין( – תשנ"א ]ליבערטי נ.י[.
לאה ב"ר מאיר יעקב – הי"ד  -בילא ב"ר נחום
הבתולה מלכה ב"ר חיים – ת"ש ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
רבקה ב"ר יוסף  -מרת שרה ב"ר יצחק )לויפער( – הי"ד תש"ד
הילדה שפרה צבי' ב"ר שלום )לויפער( – הי"ד תש"ד
שרה ב"ר מאיר יעקב – הי"ד
)האפער( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.

)העפנער( – תרצ"ה ]מט לבנון[

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' בהעלותך תשע"ט
י"ג סיון – יום א'
הב' אברהם ב"ר שלום
אליעזר ב"ר יוסף שמעון )קאססאף( – תש"ג ][NJ
הילד ארי' לייב ב"ר דוב – הי"ד תש"ד
הילד ברוך ב"ר אלטר פנחס )וועג( – הי"ד תש"ד
הב' זאב ב"ר שלום )לעפקאוויטש( – הי"ד תרע"ט ]סלאוואקיי[
הילד חיים ישראל ב"ר משה יצחק הלוי )שטערן( – תשל"ד ] NJחל' וויען[
הב' יוסף ב"ר שלום )לעפקאוויטש( – הי"ד תרע"ט ]סלאוואקיי[
רבי יוסף מאיר ב"ר אברהם אביש )הורוויץ( – הי"ד תש"ד
הב' ישעי' ב"ר שרגא – תר"ע ]יוזעפף ,פוילן[
הילד משה ישראל ב"ר יוסף מאיר )הורוויץ( – הי"ד תש"ד
ר' נחום ב"ר שאול )אדלער( – תרצ"ה ]יוניאן פיעלד[
הב' נפתלי הירץ ב"ר יעקב יוסף – תרי"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' נתן ב"ר זכרי' אברהם הכהן )אדזע( – תש"ד ]וואשינגטאן נ.י .חל' צאנז[
הילד שמואל אהרן ב"ר משה חיים – תשל"ח ]פיטא ,האלאנד[
הב' שמעון דוד ב"ר משה איסר )טראכמאן( – תרצ"א ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה גאלדא ב"ר חיים זאב – תרצ"ג ]סעליש ,אוקריינא[
הבתולה דינה פיגא ב"ר שבתי )זאלצמאן( – תרפ"ה ]מט חברון[
מרת טאבא רחל ב"ר דוד דוב )הורוויץ( – הי"ד תש"ד
הילדה מרים רחל ב"ר יוסף מאיר )הורוויץ( – הי"ד תש"ד
הבתולה מרים פעסיל ב"ר צבי דוד )יאהר( – תרפ"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה פראדל ב"ר אלטר פנחס )וועג( – הי"ד תש"ד
הבתולה רחל ב"ר אברהם )געשטעטנער( – תרל"ז ]פאראד ,אונגארן[
הילדה שרה ב"ר אלטר פנחס )וועג( – הי"ד תש"ד
הבתולה שרה ב"ר יוסף מאיר – תרס"ו ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
)לעפקאוויטש( – הי"ד תרע"ט ]סלאוואקיי[

ט"ז סיון – יום ד'
הילד אבינועם ב"ר ישראל – תשע"ב
הב' אליעזר ב"ר אשר זעליג )גרינפעלד(  -תש"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
אליעזר ב"ר מאיר  -הילד גבריאל ב"ר דוד צבי )פריעדמאן( – תש"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' חנניא יו"ט ליפא ב"ר יקותיאל יהודא )טייטלבוים( – הי"ד תש"ד
הילד יואל ב"ר נחום הלוי – תשמ"ח
ר' יוסף ארי' ב"ר דוד )ווייס( – תשל"א ] NJחל' סאטמאר[
הב' יוסף ניסן ב"ר משה – תשכ"ז ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילד יחזקאל שרגא ב"ר יואל – תשע"ב ] NJחל' באבוב[
ר' יעקב מרדכי ב"ר משה )מונדרוביץ( – תשס"א
הילד יצחק חיים ב"ר יחזקאל )בערגער( – תרס"ח ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
מאיר ב"ר ניסן  -הב' מיכאל ב"ר דוד הלוי )וועללנער( – תרפ"ו ]פיטא ,האלאנד[
מיכאל ב"ר יעקב אוריאל – תשט"ו ]ראטשעסטער[  -יהודא ארי' ב"ר מאיר
מנחם מענדל ב"ר שמואל  -מרדכי ב"ר צבי
הב' משה ב"ר חיים – תרע"ד ]טבריא[
הב' משה ב"ר יהודא )צאפף( – תרח"צ ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' משה אהרן ב"ר יעקב )שטעכער( – תשל"א ] NJחל' מורי'[
הב' משה יעקב ב"ר פנחס )גליק( – תרצ"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
ראובן ב"ר מרדכי  -הב' שכנא ב"ר נחמן )מעהל( – תש"ד הי"ד
אסתר מלכה ב"ר שמעון )שאלאמאן( – תש"ד הי"ד
הילדה גאלדא פריידא ב"ר משה ישראל הכהן  -תשל"ז
הבתולה גאלדה ב"ר פנחס )בריל( – תש"ה ] NJחל' באיאן[
הבתולה הענא נחמה ב"ר אברהם יעקב דוד הלוי – תשס"ז ]שיכון סקווירא[
הבתולה חי' ב"ר שרגא )צוקקערמאנן( – תרפ"ט ]הומנא ,סלאוואקיי[
חנה ב"ר בן ציון )לאנדמאן(
הבתולה יוטא ב"ר ישראל )ווייס( – תרס"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה יוטא מלכה ב"ר חיים נתן )אייכענבוים( – תרס"א ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הבתולה פרומט ב"ר שמעון – תרפ"ח ]קאשוי ,סלאוואקיי[
מרת פריווא ב"ר יהודא לייב )שאלאמאן( – תש"ד הי"ד
הבתולה רחל ב"ר שלמה )געשטעטנער( – תרס"ה ]טשארנא ,אונגארן[
הבתולה רייצא ב"ר יהושע העשיל )פענניגער( – תר"צ ]מט חברון ,טאפארוער[
שיינדל ב"ר שמעון )שאלאמאן( – תש"ד הי"ד

י"ד סיון – יום ב'
אברהם ב"ר יקותיאל
ר' אברהם סיני ב"ר מנחם מענדל – תשע"ז ]קרית יואל[
הילד אפרים ישראל ב"ר שאול )לעבעל( – תר"ע ]וואשינגטאן נ.י[.
אריאל ב"ר יוסף  -אשר דוב ב"ר ארי' לייב
ברוך ב"ר אברהם  -דוד ב"ר אליעזר מנחם
ר' יהודא לייב ב"ר אלטר ישראל )ווייס( – תשס"ה ]קרית טאהש[
הבתולה יהודית ב"ר שלום – תשע"ז ] NJחל' מעזיבוזש[
רבי יחיאל מיכל ב"ר שלום )מאסקאוויטש( – תשט"ז ]ענפיעלד ,לאנדאן[
מרדכי ב"ר אפרים  -הב' מרדכי אלי' ב"ר צבי )רובין( – תרצ"ד ]אוהב שלום ,דאנארא פענס[.
הילד משה ב"ר ישעי' )שטיינער( – תר"מ  -שמואל ב"ר ישראל
הילד נח צבי ב"ר חיים שמואל שמעלקא )גינסבערג( – תש"ד הי"ד
הב' צבי הירש ב"ר גרשון )ברוין( – תרצ"ט ]מט כרמל החדש ,צמח צדק[  -שלמה ב"ר יוסף
בילא גאלדא ב"ר נחום דוד )אליפאנט(
מרת ברכה ב"ר אברהם יעקב )ברחד( – תשכ"ה ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילדה גיטל ב"ר לוי יצחק – תשע"ח ]מאנסי ,חל' צאנז[
הילדה דינה גיטל ב"ר אהרן )פריעדלענדער( – תרפ"ח ]באלטימאר[
העניא איטא ב"ר חיים )יעלין( – תש"ד ] NJפלארעל פארק[
הילדה מאטל ב"ר יצחק יהודא – תרע"ז ]קאפיש ,סלאוואקיי[
הבתולה מרים ב"ר ישראל יצחק )קווארט( – תרפ"ט ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת מרים ב"ר משה )שווארץ( – תרס"ד ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה רחל ב"ר יעקב – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה רחל ב"ר ישראל דוד הכהן  -תשנ"ה
הילדה רחמה ליבא ב"ר אליעזר שלום – תשס"א ] NJפלארעל פארק[
הבתולה ריזל ב"ר שמעון )פריינד( – תרצ"ג ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה שרה ב"ר חיים )פריעד( – תרפ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה שרה צבי ב"ר יחיאל מאיר )זאלצשטיין( – תרס"ח ]יוניאן פיעלד[

י"ז סיון – יום ה'
ברוך ב"ר אברהם  -הב' ברוך ב"ר יעקב ראובן
הב' גדלי' ב"ר אברהם חיים )פאללאק( – תרצ"ד ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד חיים יהודא ב"ר אברהם )קליין( – הי"ד תש"ד
הילד יהודא לייבוש ב"ר בנימין )מארקאוויטש( – ]פיעטרקוב ,פוילן[
הב' יחיאל ב"ר פנחס – תרנ"ד ]טבריא[
הילד יעקב ב"ר דוב הלוי – תרנ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יעקב ב"ר שלמה זלמן )שטראהל( – תש"א ] LIחל' אגודה[
הילד יצחק ב"ר יוסף – תרפ"א ]דעעש ,רומעניא[
משה צבי ב"ר מרדכי דוד )שיינבערגער(
הילד נתן פייטל ב"ר יעקב – תרס"ח ]סעליש ,אוקריינא[
הב' צבי מאיר ב"ר אברהם יצחק )ציג( – תרפ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שלום ב"ר יוסף שמואל )פריינד( – תרס"א ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' שמחה שמואל ב"ר אליעזר )שטיין( – תשט"ז ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
הילדה חי' שרה ב"ר אליעזר יצחק )יאקובס( – תר"ע ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה מיכלא ב"ר דוב יואל )סאסקין( – תרצ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
פרומא ב"ר מרדכי )פרינץ( – תשנ"ג ] NJחל' יראים[
מרת פריידא ב"ר יצחק אייזיק )גאלדשטיין( – תשס"ב ]קרית יואל[
הילדה רבקה ב"ר ברוך יוסף – תשנ"ד

ט"ו סיון – יום ג'
אברהם דוד ב"ר מאיר יעקב – הי"ד  -אליעזר ב"ר מאיר
הילד אפרים ב"ר משה חיים )וועזעל( – תרע"ט ]סיגוט ,רומעניא[
הב' זאב וואלף ב"ר פנחס הכהן )פארבער( – תרפ"ט ]פרושקאוו ,פוילן[
יהודא ארי' ב"ר מאיר  -הילד יוסף ב"ר דוד )לעבאוויטש( – תר"נ ]יוניאן פיעלד[
יוסף לייב ב"ר מאיר יעקב  -הי"ד
ר' יעקב ב"ר ליבער אליעזר )פריעדמאן( – תשי"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' ישראל ב"ר פנחס )שטראהלי( – הי"ד תש"ד
מאיר ב"ר אביגדור )קאפלאן( – תשכ"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
מאיר ב"ר ניסן  -מנחם מענדל ב"ר שמואל
ר' מרדכי ב"ר אברהם )בערקאוויטש( – תשל"ה ] NJחל' סאטמאר[
הב' מרדכי ב"ר אשר זעליג – הי"ד  -מרדכי ב"ר צבי
הב' משה ב"ר יצחק ארי' – תרפ"ג ]דעעש ,רומעניא[  -ראובן ב"ר מרדכי

י"ח סיון – עש"ק
ר' אברהם ב"ר דוד
רבי אהרן ב"ר אברהם מרדכי הכהן )כהן( – תשכ"א ]הר המנוחות ,ירושלים[
הב' אלי' ב"ר אברהם מרדכי )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
ארי' דוד ב"ר אברהם פנחס )וויינשטיין( – תרפ"ה ]העווערסטראו[
ר' ארי' לייב ב"ר אברהם משה )ליטעווסקי( – תשכ"ט ] NJפלארעל פארק[
בנימין ב"ר ישראל הכהן  -הב' דוב ב"ר אברהם מרדכי )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
הב' זאב ב"ר צבי )גאלאטץ( – תרצ"ג ]סיגוט ,רומעניא[
הב' זעליג ב"ר אברהם מרדכי )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
הילד חיים ב"ר יעקב קאהל הכהן )כהן( – תרל"ט ]סיילעם פיעלד נ.י[.
הב' חיים זאב ב"ר אברהם מרדכי )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
הב' יואל ב"ר צבי )גאלאץ( – תרצ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הילד יוסף ארי' ב"ר שמעון – תשט"ז ] NJחל' עץ חיים[

)פריעדמאן( – תשע"א ]ביה"ח דמאנסי[

– תרע"ז ]קרשאנוב ,פוילן[

)גאלדבערגער( – תשנ"א ] NJחל' וויען[

ר' יחיאל מיכל ב"ר שמואל
הילד יעקב ב"ר אשר ענזיל
ר' ישעי' שלום ב"ר אהרן זאב )גראס( – תש"ל ] LIחל' קלויזענבורג[
ר' ישראל ב"ר צבי הירש )לעדער( – תשי"ד ]ביה"ח ד'מאנסי[
ר' ישראל איסר ב"ר אשר זעליג )פלאנער( – תשע"א ] LIחל' ליבאוונע[
ר' מיכאל ב"ר אברהם מרדכי ויוצ"ח )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
הילד מרדכי ב"ר שמואל )פריינד( – תש"י ]פיטא ,האלאנד[
משה ב"ר אשר אנשיל  -הב' משה ב"ר שבתי – תשכ"ד ]חוסט )החדש( ,אוקריינא[
הרב נפתלי הירצקא ב"ר ישראל )בערנשטיין( – תש"נ ] LIחל' קראסנא[
הב' פסח ב"ר אברהם מרדכי )מאשקאוויטש( – הי"ד תש"ד
הילד שלמה זלמן ב"ר יחזקאל צבי הלוי )יאקאבאוויטש( – תרפ"ג ]קאשוי ,סלאוואקיי[
מרת אסתר ב"ר צבי )זינגער( – תשמ"א ]מט .יודא ,חל' ת"ת י"ם[
אלטא בריינדל ב"ר צבי הערש  -דינה ב"ר שלמה – תשל"ז ] NJחל' יראים[
מרת חנה רחל ב"ר ניסן )גרינשפאן( – תשנ"ה ]מט לבנון[  -לאה ב"ר געציל
הילדה רחל ב"ר יהודא – תדש"מ ]נייטרא מט .קיסקא[
מרת רייצא ב"ר אברהם מרדכי ,ובעלה ר' משה – הי"ד תש"ד
הבתולה שרה בראנא ב"ר חיים )שיקלער( – תרע"ג ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
)בראך( – תשמ"ט ]קרית יואל[

– תרס"ב ]סענדזשארץ ,רומעניא[

י"ט סיון – שב"ק
הילד אהרן ברוך ב"ר שלום
הילד אהרן צבי ב"ר בן ציון )שטערן( – תרע"א ]פיטא ,האלאנד[
הילד אהרן שלמה ב"ר יחזקאל משה – ת"ש ]טבריא[
הב' אלי' יואל ב"ר אברהם – תשנ"ג ]מאנטריאל[
ר' אליעזר ב"ר יצחק )גוז( – תשכ"ז ]ליבערטי נ.י[.
דוב ב"ר משה )לערנער( – תשע"ה ] LIבית משה[  -דוד ב"ר משה
ר' יהודא לייב ב"ר מנחם הכהן )ריזיקאוו( – תשכ"ט ]בית דוד[
יהושע חיים ב"ר שבתי פתחי' )מאשקאוויטש( – תשע"ג ] LIחל' מארמאראש[
הב' יואל ב"ר יחיאל הלוי – תרפ"ט ]טשערנאלאווע ,אוקריינא[  -יוחנן ב"ר יוסף
הילד יוסף מרדכי ב"ר מנחם מענדל הכהן – תרע"ט ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יוסף צבי ב"ר שמואל אשר )וואלף( – תרצ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יעקב ב"ר יצחק יהודא יודל הכהן – תש"ע ]שיכון סקווירא[
ר' יעקב ב"ר פנחס הכהן – תרפ"ב ]עלענוויל נ.י[.
הב' יצחק אלחנן ב"ר שמואל – תשע"ח ]אר"י[
הב' יצחק יעקב ב"ר שמשון )בערגער( – תרצ"ה ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' יצחק מאיר ב"ר אהרן צבי )לאנדא( – תשע"ג ] NJחל' יראים[
הב' יצחק משה ב"ר צבי הירש )העפטלער( – תרע"א ]טשענסטחויב ,פוילן[
ר' מנשה זונדל ב"ר יוסך אלי' )קעניג( – תשכ"ד ] LIחל' וויזניץ[
הילד משה ב"ר יהודא )שיללער( – תרנ"א ]קאשוי ,סלאוואקיי[  -פנחס ב"ר יונתן מענדל
קארי ב"ר אליעזר  -הב' קלמן ב"ר יחזקאל יהודא הכהן )רייך( – תר"צ
הב' שמואל יואל ב"ר צבי – תש"ס ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הבתולה בילא ב"ר אברהם )ווייס( – תרצ"ג ]סאמאטאר ,סלאוואקיי[
הילדה בילא חנה ב"ר אברהם חנוך )פריעדמאן( – תרס"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה ברכה ב"ר מענדל – תרס"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה חנה ב"ר משה )טאבאק( – תרפ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
מרת יוטא ב"ר ישראל )מיסקי(
הילדה מרים ב"ר מאיר דניאל – תשל"ח ] NJחל' יראים[
מרת צפורה פייגא ב"ר מענדל )פורמאן( – תשנ"ט ] NJחל' דעמביץ[
הילדה רבקה ב"ר שמואל זאב הכהן )כהן( – תר"ע ]העווערסטראו[
הילדה רוזא שינדל יוטל ב"ר שמעי'  -תשל"ט
מרת שרה שיינדל ב"ר שמעון הלוי )היימאן( – תשס"ט ] LIחל' קראסנא[
– תש"י ]שייח באדר[

תוך י"ב חודש
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  -אשר בן ר' יצחק  -ברוך בן ר'
חיים שלמה  -מנחם מענדל בן ר' יהודא יחיאל  -יצחק בן ר' אלי' נחום
הכהן  -שמואל פנחס בן ר' שלמה – ישראל בן ר' שמשון דוב הכהן -
שרה רבקה בת ר' ישראל  -משה בן ר' חיים  -יואל יצחק בן ר' משה

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

