פרומא רחל ב"ר אלימלך – תשל"ה ] LIחל' אגודה[  -רבקה ב"ר יוסף יהושע

כ"ב סיון – יום ג'
ר' אברהם ב"ר שמואל
הב' אברהם יצחק ב"ר מרדכי משה – תרס"ד ]סענדזשארץ ,רומעניא[
הב' אברהם שלמה ב"ר יוסף – תש"ד הי"ד
הב' אלטר ברוך ב"ר אברהם יוסף )ציק( – תרע"ח
הב' אלי' שמחה ב"ר דוב נח הכהן – תשמ"ז ] NJפלארעל פארק[
הב' אפרים פישל ב"ר שלמה אלימלך )שענברון( – תר"ף ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' אשר זעליג ב"ר יצחק יעקב – תרע"ה ]חוסט ,אוקריינא[
הב' בנציון ב"ר חיים מרדכי – תקפ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' יהושע ב"ר קלונימוס אליעזר )עקשטיין( – תשע"ז ]קרית יואל[
הילד יואל ב"ר ארי' אשר – תשמ"ה  -יצחק שלמה ב"ר אברהם צבי )אונגאר(
יוסף ב"ר משה )שווארץ( – תרפ"ז ]יוניאן פיעלד[  -יצחק ב"ר שמואל יהודא
רבי יוסף לייב ב"ר אליעזר זוסמאן )סופר( אבד"ק פאקש – תרע"ז ]פאקש[
הב' יעקב חיים ב"ר מאיר )שלעזינגער( – תרע"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' משה יוסף ב"ר נח )הענאן( – תשט"ו ]יוניאן פיעלד[
הילד שלום משה ב"ר חיים זאב – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' שלמה ב"ר צבי )פריעדמאן( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' שמואל אהרן ב"ר נתן נטע הכהן – תשע"ב ] LIחל' מארמאראש[
הילד שמעון ב"ר בצלאל )שינדאוויטש( – תר"פ ]גרינסבורג .פענס[
הב' שמעון ב"ר עזריאל הכהן  -תרט"ז ]קראלי ,רומעניא[
הב' שמעון אליעזר ב"ר בנימין )גאלדפארב(  -תרצ"ו ]יוניאן פיעלד ,חל' שינאווא[
הבתולה וויטא ב"ר בנימין )ווייס( – תרנ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת חי' ב"ר מנחם מענדל )גערבער(  -תש"ל ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה חי' גאלדא ב"ר אברהם )איידלשטיין( – תשי"א ]שייח באדר ,ירושלים[
הבתולה מינדל ב"ר אברהם דוד – תשמ"ב ] NJחל' קערעסטיר[
הילדה מירל ב"ר שרגא פייש )שטיינער( – תש"ד הי"ד  -מלכה ב"ר דוב – תש"ה ]מט חברון[
הילדה מרגלית ב"ר משה )ליגעטי( – תרע"ח ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילדה מרים ב"ר אברהם צבי – תרצ"ג ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
הבתולה סערל זיסל ב"ר יוסף – תש"ד הי"ד  -גאלדא ב"ר מיכאל
הבתולה רבקה גיטל ב"ר יוסף – תש"ד הי"ד
הבתולה רחל ב"ר צבי יוסף – תרע"ז ]פיעטרקוב ,פוילן[
)פראנקפורט( – תשנ"ז ]קרית יואל[

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' שלח תשע"ט
כ' סיון – יום א'
אברהם דוב ב"ר יהושע לייב
הב' אברהם דוד ב"ר יחיאל אלטר – הי"ד תש"ד
הב' ארי' פישל ב"ר אלתר משה )טוכמאן( – תשי"ד ] LIחל' שארית עד"י[
בערל ב"ר דוד – תש"ל ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' דוב בער ב"ר ארי' לייב )אוגאסט( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' חיים ב"ר שרגא – תרמ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' חיים בן ציון ב"ר יוסף – תש"ד הי"ד  -יואל משה ב"ר חיים הלוי
הב' חיים צבי ב"ר אפרים – תשמ"ו ] NJפלארעל פארק[
הב' יוסף ב"ר שמואל צבי )שטיין(  -תרע"ב ]מט כרמל[
הב' יחזקאל שרגא ב"ר יהושע )פריינד( – תרע"ח ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' יששכר דוב ב"ר ישעי' הכהן )מיללער( – תרצ"ג ]גאלאנטא ,סלאוואקיי[
הב' ליב ב"ר יצחק )העניקין( – תרע"ו ]טבריא[
הב' מאיר צבי ב"ר חיים שלמה אלימלך )רייזמאן( – תרע"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מיכל הירש ב"ר נתן )לעבאוויטש( – תרפ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' מנחם מענדל ב"ר פנחס )בריל( – תשמ"ט ] NJחל' באיאן[
הב' מנחם משה ב"ר שמעון – תשס"ה ]פיטא ,האלאנד[
הילד מרדכי זאב ב"ר נח ברוך הכהן )פאמעראנץ( – תרע"ג ]יוניאן פיעלד[
ר' משה ב"ר לוי )ניססען( – תש"מ ]מעלבוירן ,עדת ישראל[
ר' נח יוסף ב"ר ארי' יהודא )וויינטרויב( – תשמ"ח ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הילד פנחס יהודא ב"ר ישראל )שענפעלד( – תש"ד הי"ד
פרץ ב"ר יוסף )שאהן( – הי"ד תש"ד  -הב' רפאל ב"ר אברהם יהושע – תשנ"ג
הב' שלמה דוב ב"ר יחיאל אלטר – הי"ד תש"ד
ר' שמואל ב"ר לייב )פידערער( – תשס"ט ] LIחש"א[
הב' שמחה ב"ר מרדכי )בראנשטיין( – תר"ץ ]מט האופ ,יאנקערס[
הבתולה באשע שבע ב"ר משה זכרי' )צווערין( – ת"ש ]חעלמא ,פוילן[
הבתולה בתי' ב"ר דוד – תרע"ה ]יוניאן פיעלד[
מרת גליקא ב"ר יהודא לייב )העפנער( – תשי"ב ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
הילדה זיסל ב"ר צבי הירש הלוי )גאלדוואסער( – תש"ג הי"ד
הילדה חי' יהודית ב"ר בנימין זאב – תשי"ד ] LIחל' קלויזענבורג[
הילדה חי' יוכבד ב"ר אליעזר )ווייזער( – תש"ד  -מרים ב"ר אלי' הכהן – תרפ"ו ]מט חברון[
מרת חנה ב"ר חיים ברוך )ווייסבערגער( – תשנ"ו ]קרית יואל[
נעכא ב"ר יוסף )שאהן(  -הי"ד תש"ד  -עטיא ב"ר יוסף )שאהן(  -הי"ד תש"ד
הרבנית סילקא ב"ר אברהם יוסף )גרינוואלד( – תשט"ו ] LIחל' צעהלים[
הבתולה פערל ב"ר אליעזר – תרכ"ז ]יוזעפף ,פוילן[
הבתולה צבי' ב"ר אלי' משה – תשע"ח ] NJחל' מעזיבוזש[
הילדה רחל ב"ר יחיאל אלטר – הי"ד תש"ד  -פרומט ב"ר חיים וואלף
הבתולה שינדל ב"ר אלימלך )ראזענבערג( – תר"ס ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה שרה ב"ר שלמה צבי הכהן )קאטט( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
)אולשוואנג(

כ"א סיון – יום ב'
הב' אברהם ב"ר שמשון
הב' אברהם עביר ב"ר משה )מיללער( – תרמ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד אליעזר ב"ר יעקב מנשה הכהן )כהן( – תרצ"א ]טענערסוויל נ.י[.
הב' זלמן ב"ר משה מרדכי הלוי )ראזענטאל( – ת"ש ]מט חברון[
חיים אליעזר ב"ר יוסף יהושע )גראסס( – הי"ד תש"ד
הילד יואל ב"ר ישראל יהודא – תשכ"א  -זלמן אליהו ב"ר משה
הב' יוסף ב"ר אברהם משה )פריעדמאן( – תרפ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' יצחק ב"ר חיים )יאקאב( – תשנ"ט ]קרית יואל[
רבי יצחק יעקב ב"ר משה )טיקטינסקי( – תרפ"ד ]תל אביב[
הילד ישראל אלטר ב"ר עקיבא משה – תשי"ב ] LIחל' צעהלים[
יששכר דוב ב"ר יוסף יהושע )גראסס( – הי"ד תש"ד
הב' מאיר נחמי' ב"ר חיים דוד – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' מנחם מענדל ב"ר אברהם שמחה )קאלליש( – תרע"ז ]מונקאטש ,אוקריינא[
הב' משה ב"ר יעקב – תרע"ו ]פיעטרקוב[  -משה ארי' ב"ר יוסף יהושע )גראסס( – הי"ד תש"ד
הב' משה יהודא לייב ב"ר אהרן )שארף( – תשע"ג ]הר המנוחות[
רבי עמרם צבי ב"ר יקותיאל יהודא )גרינוואלד( – תשי"א ] LIחל' צעהלים[
אסתר ב"ר שלמה – תרנ"ב ]סיגוט ,רומעניא[  -העניא ב"ר יעקב
הילדה העשא ב"ר משה )פארקאש( – תרפ"ב ]סעליש ,אוקריינא[
הילדה חוה רחל ב"ר יוסף שמואל – תשע"א
לאה ב"ר יוסף יהושע )גראסס( – הי"ד תש"ד  -ליבא ב"ר יוסף יהושע )גראסס( – הי"ד תש"ד
הבתולה מינדל ב"ר יעקב משה – תרע"ט ]בערענץ ,סלאוואקיי[  -פיגא ב"ר נחמן
הילדה נחמה ב"ר יעקב מנשה הכהן )כהן( – תרצ"א ]טענערסוויל נ.י[.
הבתולה פראדל ב"ר בנימין זאב – תשכ"ד ]סט סאפי ,קאנאדא[
– תש"נ ]פיטא ,האלאנד[

)גראס(–הי"ד תש"ד

כ"ג סיון – יום ד'
הילד אברהם יהודא ב"ר גבריאל
הב' החתן אהרן חיים ב"ר משה – תר"ל ]סיגוט ,רומעניא[
הב' העניך ב"ר יצחק )פייערמאן( – תרפ"ו ]מט ציון[
הילד חנני' יו"ט ליפא ב"ר חיים צבי )טייטלבוים( – תרע"ז ]סיגוט ,רומעניא[
ר' יעקב ב"ר אברהם הכהן )קעסטענבוים( – תש"ס ]מט לבנון[
ר' יעקב ב"ר נחום יצחק )האלפערן(  -תשנ"ז ]קרית יואל[
הב' יצחק ב"ר אברהם שמואל – תרס"ב ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' יששכר דוב ב"ר מאיר )בלאנד( – תשס"ח ] NJפלארעל פארק[
הב' מנחם זאב ב"ר אברהם יצחק – תרס"ב ]בילקא ,אוקריינא[
הב' מרדכי ב"ר בנימין )ראטה( – תרס"ו ]ליפעני ,סלאוואקיי[
הב' מרדכי ב"ר משה – תרס"ז ]בעסערמין ,אונגארן[
הב' מרדכי אשר ב"ר משה דוב )הערצבערג( – תרס"ו ]פרושקאוו ,פוילן[
הילד רפאל ב"ר יעקב אלטר – תשמ"ו ]פיטא ,האלאנד[
ר' שמואל אביגדור ב"ר יצחק מאיר )שניידער( – תשס"ח ]מט חברון ,עדת בנ"י[
הבתולה ברכה ב"ר שלום )קאטץ( – תש"ו ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה גיטל ב"ר משה )קאנדעל( – ת"ש ]ראצפערט ,אונגארן[
מרת דבורה ב"ר הלל )בולער( – תר"פ ]וואשינגטאן נ.י[.
מרת חי' ב"ר ענזיל )פידערער( – תשע"ג ] LIחש"א[  -יהודית ב"ר לוי )ברנשטיין(
מרת חנה ב"ר צבי הירש )קורטץ( – תרס"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה לאה ב"ר אברהם יוסף – תשע"ג ] LIחל' מארמאראש[
לאה רחל ב"ר שלמה )לעווי( – תשמ"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה מירל ב"ר ראובן – תר"פ ]וואשינגטאן נ.י[.
פייגא אסתר ב"ר חיים )שפירא( – תשכ"ג ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
הבתולה ראנדל ב"ר נפתלי יצחק )ראזענצווייג( – תרנ"ג ]סאבאסלא ,אונגארן[
הבתולה רבקה ב"ר חיים )פלאמענבוים( – ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה רבקה ב"ר יצחק )שטיין( – תר"ץ ]ראצפערט ,אונגארן[
הילדה רבקה חי' ב"ר ישראל )צין( – תרפ"ז ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הבתולה רחל ב"ר שמואל )אייזיקאוויטש( – תרצ"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת שפרה ב"ר אברהם חיים )מושקאט( – תש"ע ]בני ברק ,פאנאוויזש[
)קליין( – תרע"ד ]מט חברון ,חל' עדת בנ"י[

כ"ד סיון – יום ה'
הב' אלימלך דוב ב"ר משה
בנציון ב"ר חיים דוד )סאמאראק(– תש"י ] NJפלארעל פארק[  -יוסף ב"ר חיים
הב' חיים אלי' פנחס ב"ר שלום משה הלוי – תשכ"ו ] NJחל' וויען[
הב' יוסף יהושע ב"ר מנחם – תרע"ח ]טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד יוסף לייב ב"ר זאב הלוי – תר"ץ ]דעעש ,רומעניא[
הב' מאיר ב"ר משה אלעזר הלוי – תרפ"ה ]מט חברון[
ר' מרדכי ב"ר משה יצחק )פרידמאן(  -שמואל אליעזר ב"ר זאב
הב' משה זאב ב"ר יחיאל )שפיגעל( – תרפ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' צבי הערש ב"ר שמואל יוסף )בריין( – תש"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד ראובן דוב ב"ר חיים צבי )פרוסקי( – תרפ"ט ]טשעלסי מאס[.
הילד שמואל מנחם ב"ר משה אהרן  -תשס"ג
)גרינפעלד( – תרפ"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

הבתולה אלטא חי' רחל לאה ב"ר זאב
הבתולה אסתר פרידא ב"ר יצחק שלמה
הבתולה אסתר דבורה ב"ר אליהו יהודא ליב )קליין( – תשס"ו ]וויזניץ מאנסי[
הילדה דבורה ב"ר יוסף – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י - [.שאנא ב"ר יצחק אייזיק
הילדה חנה גיטל ב"ר ישראל – תשס"ו ] NJחל' פאפא[
הבתולה נאמא ב"ר יצחק – תשד"מ ]פיטא ,האלאנד[
הילדה פערל ב"ר מנחם מענדל )האראוויץ( – תש"א ]פיטא ,האלאנד[
– תשמ"ב

– תשכ"ו ]סט סאפי ,קאנאדא[

כ"ה סיון – עש"ק
הב' אברהם ב"ר חיים מנחם )פלעססנער( – תרע"ו ]קאשוי ,סלאוואקיי[
אליעזר ב"ר דוד  -הב' יעקב ב"ר יוסף – תשמ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
משה טובי' ב"ר שלמה  -שלמה שמחה ב"ר יוסף
הב' משה מענדל ב"ר שמואל שלום )ליכטנשטיין( – תרפ"ח
מתתי' בונם ב"ר ירוחם פישל )דיקמאן( – תרצ"ו ]העווערסטראו[
הב' נתן ב"ר ישראל )קליין( – תרפ"ה ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד פייבל ב"ר שמואל הלוי )רעשאפסקי– תרי"ג ]קאלוב ,אונגארן[
ר' פנחס ב"ר שמואל הלוי  -תשל"א ]ליבערטי נ.י - [.יצחק ב"ר חיים הלוי
רבי צבי יוסף ב"ר שמואל יעקב )מיסקי( – תשמ"ו ]שיכון סקווירא[
ראובן ב"ר שאול )באדנער(  -תשי"ח ]ליבערטי[  -הילד שאול ב"ר משה )שאו( – תשי"ד ] NJחל' לאדז[
אלטא חי' סימא ב"ר חיים שמרי' )דרדק( – תש"מ ] NJחל' יראים[
טויבא גיטל ב"ר הערשל  -יוטא ב"ר מרדכי )אייכמאן( – תשע"ג ] NJחל' חוסט[
הילדה לאה ב"ר ישראל אלימלך )גראס( – תרע"ה ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הבתולה מלכה ב"ר יעקב )פעלדמאן( – תרע"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
נעכא ב"ר דוב )ווילענסקי( – תרצ"ה ]מט לבנון חל' עדת ישראל[
הבתולה שרה רבקה ב"ר ברוך אליעזר – תרע"ד ]גרינסבורג ,פענס[.
כ"ו סיון – שב"ק
הב' אלי' ב"ר אליעזר יוסף
הב' אלי' ב"ר ברוך הלוי )טייטלבוים )גאלדבערג(( – תשנ"ד ]קרית יואל[
אלכסנדר ב"ר משה )דוק( – תשס"ו ] LIחש"א[  -אפרים ב"ר זושא יואל – תש"ע ]וויזניץ מאנסי[
הב' ארי' ליב ב"ר שרגא פייוויש )גרינשטיין( – תרס"ג ]מכפלה ,חל' ביהמ"ד הגדול[
ר' זאב ב"ר אליעזר )קליין( – תרצ"א ]סיגוט[  -ר' חיים ב"ר לוי )סופר( – תשט"ו ] LIחל' סאטמאר[
ר' זלמן ברוך ב"ר אברהם נח הלוי )קליין( – תשנ"א
הב' חיים יחזקאל אברהם ב"ר פסח – תשע"א  -יוסף ב"ר ברוך
רבי יוסף דוב ב"ר אשר אנשיל הלוי )יונגרייז( אבד"ק דיאנדיאש – תש"ד הי"ד
יעקב זאב ב"ר חיים )בלום( – תרע"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
יצחק ב"ר דוב )אייזן( – תשמ"ג ] NJחל' יראים[  -יצחק אייזיק ב"ר יוסף
הב' ישראל דוב ב"ר חיים לייב )פייגענבוים( – הי"ד  -מנחם ב"ר יוסף דוד
הב' נפתלי ב"ר אברהם יהודא הכהן )שווארטץ( – הי"ד תש"ד
ר' נתן נטע ב"ר דוב יהודא )שטיינברעכער( – תש"ד הי"ד
עזרא ב"ר זאב וואלף בער  -פרץ ב"ר יעקב )פירסט( – תשמ"ח ] NJחל' וויען[
קלמן ב"ר יעקב  -הב' ראובן ב"ר דוד )באכנער( – תרס"ג ]קרשאנוב ,פוילן[
הב' שלום אהרן ב"ר משה הכהן – תרע"ח ]טבריא[
ר' שלמה ב"ר אהרן )לעווין( – תש"ב ]מט ציון[
ר' שלמה ב"ר מרדכי )ליעבער( – תשנ"ד ] NJחל' יראים[  -שמעון ב"ר אלי'
הילד שמואל גבריאל ב"ר ארי' יהודא )טישלער( – תרצ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת אלטא זלאטא ליבא ב"ר משה )שטיינברעכער( – תש"ד הי"ד
מרת בילא ב"ר שמאי – תרפ"ז ]מט חברון[  -הילדה פערל ב"ר חיים – תרמ"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה דבורה העניא ב"ר אפרים הכהן )כ"ץ( – תרצ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
חי' טשערנא ב"ר מרדכי )שערער( – תשי"ט ] LIחל' אגודה[
הבתולה חי' שרה ב"ר שמואל אברהם )גרינבערג( – תרפ"ו ]סטעטען איילענד[
הרבנית יוטא רחל ב"ר יעקב שמשון )יונגרייז( – תש"ד הי"ד
הבתולה פיגא ב"ר צבי – תרס"ג ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
מרת פיגא ב"ר שלמה )פינקלשטיין( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה צפורה ציפרא רחל ב"ר שמשון )שערצער( – תש"ז ] NJפלארעל פארק[
הבתולה קענדל ב"ר עזריאל )טהארן( – תרצ"ט ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה ראנדל ב"ר נפתלי יצחק )ראזענצווייג( – תרנ"ג ]סאבאסלא ,אונגארן[
הילדה רבקה לאה ב"ר יצחק ארי' לייביש – תשמ"ב  -רחל ב"ר שלמה
– תרנ"ב ]קרשאנוב ,פוילן[

תוך י"ב חודש
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 :

