הבתולה רייכל ב"ר משה הלוי
הבתולה שבע ב"ר מאיר
מרת שיינדל ב"ר שמואל )פערלשטיין( – ]טבריא[

)לאווי( – תרח"צ ]סאטמאר ,רומעניא[

)ווילצינסקי( – תרפ"ב ]טשענסטחויב ,פוילן[

ז' תמוז – יום ד'

הילד אביעזרא ב"ר נתן יעקב
הב' אברהם מנחם ב"ר משה )וואהל( – תרס"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
אלחנן ב"ר זאב הכהן )דינשטיין( – תשכ"ד ]מילוואקי[
דוד אלי' ב"ר איסר הלוי  -יואל ב"ר אברהם
הב' זאב ב"ר משה הכהן )פריעדמאן( – תרס"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
ר' יהודא ב"ר משה הלוי )קוניץ( – תשמ"ה ]קרית יואל[
ישראל יצחק ב"ר מאיר שמואל  -שלמה ב"ר יעקב ארי'
הילד ישראל מנחם ב"ר אברהם דוד )קליין( – תרמ"ה ]לעלעס ,סלאוואקיי[
הילד מרדכי אליעזר ב"ר יעקב יצחק )ברעניג( – תש"ח ]פיטא ,האלאנד[
הילד עמרם ב"ר מנחם שלמה – תשס"ד ] NJחל' פאפא[
הילד עמרם ב"ר משה )גרינוואלד( – תשי"ט ]קערעסטיר ,אונגארן[
הב' פנחס ב"ר מאיר זיסל – תשע"א ] NJפלארעל פארק[
צבי הירש ב"ר משה )בלום( – תש"ל ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' שלום פנחס ב"ר נתן נטע – תשל"ה ]פיטא ,האלאנד[
הב' שלמה זלמן ב"ר יעקב נח )עלאוויטש( – תרע"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
שמואל דוד ב"ר יקותיאל משה )ליפסי( – תשכ"א ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילדה אביגיל נחמה ב"ר אהרן – תשי"ד ] LIחל' סאטמאר[
הבתולה גיטל ב"ר ישראל )הירטענשטיין( – תרע"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה דאברא ב"ר מרדכי יהודא )ראטענשטיין( – תרפ"א ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה חנה חי' ב"ר צבי ארי' – תרפ"ט ]מט .כרמל החדש ,חל' ליזענסק[
יוטא ליפטשא ב"ר פנחס )אסטרייכער( – תשל"ז ] LIחל' צעהלים[
הבתולה רחל ב"ר יעקב )צימערמאן( – תרע"ח ]סאנטוב ,אונגארן[
)פריעדמאן( – תרפ"ו ]דעעש ,רומעניא[

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' חקת תשע"ט
ד' תמוז – יום א'

רבי אברהם יצחק ב"ר אלעזר
הב' אלי' צבי ב"ר יצחק )טעסלער( – תרע"ח ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
הב' חיים שמעי' ב"ר אלטר יעקב – תרצ"ו ]דעעש ,רומעניא[
הב' יחזקאל ב"ר מאיר )צימעט( – ת"ש ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' יצחק ב"ר חיים צבי הלוי – תרנ"א ]בילקא ,אוקריינא[
הב' לוי יצחק ב"ר אברהם ארי' הכהן – תשס"ב ] NJחל' באבוב[
מאיר ב"ר איתמר זאב )קליין(  -הב' מיכל ב"ר יעקב – תרפ"א ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' צבי ב"ר שלום )גרינשטיין( – תשס"ח ] NJחל' דעמביץ[  -ישראל ב"ר שמואל
צבי מאיר ב"ר יעקב יהושע הלוי )קארנבוים( – תש"ג
הב' שמואל ב"ר משה מרדכי )מאירוביץ( – תשכ"ג ]סעליש ,אוקריינא[
הבתולה אסתר ב"ר ראובן אפרים – תשע"ג ]מאנסי ,חל' בית תפלה[
מרת ברכה בת חנה )פאלען( – תשס"ו ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה בתי' לאה ב"ר בן ציון יהושע – תשנ"ג ]קרית יואל[
חי' שרה ב"ר זלמן יצחק – תש"כ ]וואשינגטאן נ.י - [.יוכבד ב"ר יעקב
הילדה יוכבד העניא מלכה ב"ר בנציון פנחס נחום – תשמ"ו ][NJ
מרת ניחא צבי' ב"ר ברוך )קרויס( – תש"נ ]הר הזתים[
מרת רחל ב"ר חיים משה מאיר )בערגער( – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
הבתולה רייזא ב"ר אברהם צבי – תרס"ה ]דיבעווע ,אוקריינא[
מרת רייזל ב"ר זאב )צייטלין( – תרצ"ו ]מט כרמל החדש ,חל' צ"צ[
)ווייסבלום( אדמו"ר מסטאשוב – תשנ"א ]בני ברק[

ה' תמוז – יום ב'
הכהן–תש"ז ]בני ברק[

הילד אלטר חיים געציל יחיאל ב"ר דוד קלונימוס
הילד אלימלך יונתן ב"ר זישא )בעק( – תרצ"א ]סאטמאר ,רומעניא[
אשר זעליג זלמן ב"ר דוב בעריש )פוקס( – תשס"ט ] LIחל' חש"א[
בנימין ב"ר ישראל )רייזמאן( – תש"ה  -פנחס ב"ר מנחם
ר' הלל ב"ר משה חיים – תשנ"ו ]ליבערטי נ.י - [.פייוול אליעזר ב"ר בנימין
הב' זבולון הלל ב"ר יחיאל מיכל )שייפער( – תרע"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד יעקב ב"ר שמואל )פריעד( – תש"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יצחק ב"ר ארי' לייב – תרצ"א ]א .מאנטיפיור[  -עזריאל ב"ר מיכל
הב' יצחק ב"ר חיים יהודא )סיין( – תרצ"א ]גרינסבורג ,פענס[.
הב' ישראל ב"ר יצחק הלוי – תרע"ט ]בערעגסאז ,אוקריינא[
מנחם מענדל אהרן ב"ר מאיר )אידלער( – תשנ"ז ] NJבית ישראל[
הילד משה חיים ב"ר שלמה )בוך( – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד שלמה זלמן ב"ר ירחמיאל הלוי – תשי"ג ] NJחל' וויען[
הב' שמואל צבי ב"ר חיים ארי' – תשל"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שמעון ב"ר אביעזר – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
מרת גיטל ב"ר יצחק יחיאל )גאלדשילד( – תש"ד הי"ד
מרת לאה ב"ר יצחק – תרע"ח  -מרים ב"ר אליהו
הילדה מרים ב"ר צבי דוב )שווארץ( – תרע"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
רחל ב"ר יצחק הלוי )וויליג( – תשנ"ה ] NJחל' סטרעטין[
הבתולה רייצל ב"ר משה )גוטטער( – תרס"ז ]קרשאנוב ,פוילן[
ו' תמוז – יום ג'

אברהם ב"ר צבי  -אהרן ב"ר משה ליב
ארי' לייב ב"ר צבי  -הילד ברוך ב"ר מרדכי – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' גרשון ב"ר ישראל שמואל )רובין( – תשט"ז ] LIחל' סיגוט[
הב' יחזקאל שרגא אהרן ב"ר יוסף – תשס"ו ] NJחל' סאטמאר[
יעקב ב"ר אליהו  -דניאל ב"ר אברהם
הילד יצחק מרדכי ב"ר משה )לאזאראוויטש( – תשי"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' מאיר ב"ר אהרן )גרינבערגער( – תשל"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד מרדכי ב"ר משה יואל – תשס"ח ]וויזניץ מאנסי[
הילד משה אהרן ב"ר חיים ברוך – תשכ"ח ] NJחל' מעזיבוזש[
ר' נפתלי ב"ר משה )ראזנפעלד( – תשנ"ז ]וויזניץ מאנסי[
נפתלי מאיר ב"ר חיים ארי' – תשע"ד ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' פנחס זעליג ב"ר יהושע )גאטטיינער( – תרפ"א ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד שמעון ב"ר אהרן הכהן – תשנ"ח ] NJחל' פאפא[
הבתולה גיטל ב"ר לייב )גראסמאן( – תרפ"ב ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילדה דבורה רייזל ב"ר מאיר אפרים הלוי – תשמ"ט ]קרית יואל[
הבתולה דינה זעלדא ב"ר אהרן מנחם מענדל – תשל"ח ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הבתולה חי' דינה פערל ב"ר זאב חיים – תשכ"ח ]בית דוד ,חל' נאוואמינסק[
הבתולה צירל ב"ר ארי' לייב )גראס( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה רבקה ב"ר יוסף – תרפ"א ]סיגוט ,רומעניא[  -באשא פיגא ב"ר יעקב
מרת רחל לאה ב"ר מרדכי )פריעדמאן( – תשנ"ג ] NJחל' חוסט[
)גראסמאן( – תרפ"ה ]מט לבנון[

הילדה הדיא ב"ר יחי'
הבתולה זיסל ב"ר מנחם
הבתולה חנה ב"ר אנשיל )פייקין( – תרפ"ה ]מט לבנון[
הבתולה חנה ב"ר הירש אהרן – תר"פ ]פיעטרקוב ,פוילן[  -חנה ב"ר זאב
הבתולה יוטל ב"ר אהרן )גרינפעלד( – תרפ"ד ]קאוואטשהאזא ,אונגארן[
הבתולה לאה ב"ר שמואל )פויגעל( – תש"א ]ראצפערט ,אונגארן[
מרת מרים ב"ר אברהם זאב )מערמעלשטיין( – תשנ"ז ]וויזניץ מאנסי[
הבתולה פריווא ב"ר צבי הירש )לאסקאווסקי( – תרפ"ד ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה פריידא דבורה ב"ר יצחק אהרן )יאקאבאוויטש( – תש"ט ]יוניאן פיעלד[
מרת ריזל ב"ר אברהם יוסף )טויב( – תשנ"ב ]קרית יואל[
הרבנית שרה רבקה ב"ר לוי )שיק( – תשע"ו ]קרית יואל[
– תשס"א ]בני יואל ,קרית יואל[

זאב – תרפ"ב ]סעליש ,אוקריינא[

י' תמוז – שב"ק

הב' אבא ב"ר שלמה יעקב הלוי
אברהם ב"ר יחזקאל  -ר' אברהם ב"ר משה – תרפ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' אברהם ארי' ב"ר צבי )וואהלבערג( – הי"ד תש"ד
אשר ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד
בן ציון משה צבי ב"ר ניסן )האך( – תש"ד ] LIחל' זשאבנער[
זעליג ב"ר זלמן )יאקאבאוויטש( – תשט"ו ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
ר' חיים ב"ר יצחק אליעזר )מאשקאוויטש( – תשי"ט ]הר המנוחות[
הילד יהודא מרדכי ב"ר מנחם מענדל  -תשל"ה ] NJחל' פאפא[
הילד יחזקאל ב"ר חנני' יו"ט ליפא )היימאן( – ת"ש
הילד יעקב ב"ר אברהם )קרייס( – תרפ"ג ]מט לבנון[
הילד יצחק אייזיק ב"ר אברהם ברוך )הויך( – תרצ"ז ]סיגוט ,רומעניא[
מאיר שלום ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד
הילד מרדכי יוסף ברוך ב"ר שמעון )ראזענפעלד( – תשי"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' משה אליעזר ב"ר אלי' זאב )קאכין( – תש"כ ]פיטסבורג ,תפארת ישראל[
משה חיים ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד
ח' תמוז – יום ה'
הב' משה חיים ב"ר צבי ישראל – תרט"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[,
אברהם יצחק ב"ר יונה )בערלא( – תש"ד הי"ד
פנחס ב"ר רפאל )קארן( – תשס"ה ]העווערסטראו[
הב' אברהם משה ב"ר פישל )הערשקאוויטש( – תש"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
אפרים יוסף ב"ר משה – תשל"ב ] NJחל' יראים[  -חיים טובי' ב"ר צבי אהרן הב' צבי קלונימוס ב"ר מאיר יצחק )העשינאוויטש( – תרמ"ו ]סיילעם פיעלד[
שמואל ב"ר אברהם )אריזון( – תשע"ג ] NJפלארעל פארק[
ר' זאב ברוך ב"ר שמואל )טייטלבוים( – תשס"ה ]קרית יואל[
הב' שמואל ב"ר גבריאל אליעזר – תרע"ה ]דעעש ,רומעניא[
הב' חיים ב"ר יצחק יעקב – תשע"ו ] NJחל' וויזניץ ב"ב[
הב' שמואל ב"ר מנחם )גראפעל( – תשי"ט ] LIחל' בעלזא[
הילד יהודא נח ב"ר חיים אהרן – תשמ"ו ]קרית יואל[
הילד שמעון דניאל ב"ר שמשון )מיטעלמאן( – תרס"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
יהושע ב"ר ברוך  -יהושע דוד יהודא ב"ר יונה )בערלא( – תש"ד הי"ד
מרת אלטא ריסא ב"ר צבי הירש )פלאקס( – תשכ"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
ר' יעקב ב"ר אלקנה הלוי ומשפ' )קרויס( – תש"ד הי"ד
אסתר ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד
יעקב אהרן ב"ר יונה )בערלא( – תש"ד הי"ד  -מנחם יהודא ב"ר מאיר
הילדה בריינדל ב"ר מנחם שמואל – תשע"ו )קרית יואל(
ר' יעקב זאב ב"ר שלמה )ניילבוים( – תשכ"ד ] NJפלארעל פארק[
הבתולה ברכה ב"ר שמואל )קעסטענבוים( – הי"ד תש"ד
הב' יעקב ליב ב"ר זאב וואלף – תרי"ב ]הומנא ,סלאוואקיי[  -לייב ב"ר מאיר
מרת חי' גאלדא ב"ר חיים )קרויס( – תשנ"ד ]קרית יואל[
רבי מרדכי ב"ר אברהם )טווערסקי( אבדק"ק קאזמיר  -תרע"ז ]קיעלץ ,פוילן[
חנה ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד
ר' משה ב"ר חיים )וועקסלער( – תשנ"ו ]העווערסטראו[
מרת יפה לאה ב"ר אברהם )לייבוביץ( – תש"ע ] LIחל' חש"א[
הילד משה אהרן קלונימוס קלמן ב"ר יצחק אייזיק  -תשל"ד ][NJ
הבתולה יהודית ב"ר גרשון – תר"צ ]דעעש ,רומעניא[
שלום דוב ב"ר יונה )בערלא( – תש"ד הי"ד  -משה ב"ר יהושע פאליק
הילדה יהודית ב"ר פנחס יוסף – תרנ"א ]ראצפערט ,אונגארן[
מרת אסתר ב"ר דוד )גפן( – תשמ"ו ]קרית יואל[
הבתולה לאה ב"ר מנחם – תרנ"ט ]קרימאלאוו ,פוילן[
הילדה אסתר ריזל ב"ר יצחק אייזיק  -תשל"ד ] NJחל' סאטמאר[
נעמי ברכה ב"ר חיים משה – תשע"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
מרת גיטל ב"ר יצחק יחיאל )גאלדשילד( – הי"ד תש"ד
מרת רבקה ב"ר יקותיאל יהודא )גלען( – תשס"ו ] NJחל' מונקאטש[
הבתולה דבורה ב"ר חיים דוד )סאלדין( – תרפ"א ]טשענסטחויב ,פוילן[
ריזל ב"ר אברהם נתן )ברייער( – הי"ד תש"ד  -שרה ב"ר יהודא
הבתולה הינדא ברכה ב"ר יצחק משה )קרוטהאמער( – תש"ב ]טבריא[
מרת חי' שרה ב"ר אברהם זלמן )בערגמאן( – תשי"ב ] LIחל' צעהלים[
חנה ב"ר זאב וואלף )טעפערבערג( – תשס"ח ]ליבערטי נ.י - [.חנה ב"ר נחמן
מרת חנה מלכה ב"ר אלקנה הלוי ומשפ' )הערשקאוויטש( – תש"ד הי"ד
מרת חנה מלכה ב"ר שמעון )רייך( – תשל"ד ] NJחל' סאטמאר[
מרת טויבא ב"ר חיים צבי )קאולער( – תש"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
יהודית מרים ב"ר יונה )בערלא( – תש"ד הי"ד
מרת פיגא ב"ר אהרן ישעי' )טייטלבוים( – תשס"ה ]קרית יואל[
מרת פייגא ב"ר מאיר )גוטמאן( – תשס"ה ] LIחל' מארמאראש[
מרת צירל ב"ר שלום )בערלא( – תש"ד הי"ד
הבתולה שרה זלאטא ב"ר חיים אלי' )קאפלאוויץ( – תרס"ט ]גרינפיעלד פארק[

ט' תמוז – עש"ק

ר' אברהם מאיר ב"ר יצחק הכהן
הב' וואלף הירש ב"ר דוב – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' יוסף ב"ר משה )קעפניק( – תשנ"ה
הילד יוסף ב"ר שלמה אלי' )האמבורג( – תרס"ד ]בערעגסאז ,אוקריינא[
יצחק ב"ר יוסף צבי )פעללנער( – תשמ"ח ] NJחל' וויען[
יצחק משה נפתלי ב"ר ראובן  -הב' ישכר בער ב"ר איתמר
רבי משה ב"ר אהרן )רוקח( – הי"ד
הב' צבי אלימלך ב"ר יעקב יצחק )טירנויער( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' צדוק ב"ר צבי הערש )גרין( – תרס"ג ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' שמואל ב"ר חיים )ראבערט( – תרפ"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד שמואל ב"ר יעקב – תרס"ג ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד שמעון ברוך יואל ב"ר מרדכי אהרן איתמר – תשד"מ ] NJחל' באבוב[
הילדה אהובה ב"ר דוד שמעון – תשס"ב ]ביה"ח ד'מאנסי[
מרת אסתר ב"ר אהרן מנחם גרשון )גפן( – תש"מ ]קרית יואל[
באשא ב"ר דוד  -באשא ב"ר ישראל בער הלוי )מערסאן( – תש"י ][NJ
הבתולה גאלדא ב"ר פנחס )בראט( – תרפ"ט ]טשענסטחויב ,פוילן[
)גלאנצער( – תשע"ז ]הר הזתים[

)וויינער( – תרפ"ד ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[

תוך י"ב חודש
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  -יצחקנפתלי 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 -
ברכה בת ר' יואל דוד  -משה בן ר' יצחק אייזיק  -שמעון בן ר' פנחס הכהן -
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  -רחל בת ר' חיים שלום  -משה
יהודא בן ר' דוד

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 .

