כ' תמוז – יום ג'
ר' אברהם אבא ב"ר יוסף הלוי
הב' ארי' ליב ב"ר חיים מאיר )שאפפער( – תרע"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' אשר זעליג ב"ר יצחק – תשל"א ] NJחל' מורי'[  -אליעזר ב"ר מאיר זאב הכהן
הב' בנימין ב"ר יוסף מרדכי )מאשקאוויטש( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד דוד ב"ר אהרן )גאלדבערג( – תרע"ב ]מט ציון ,חל' אנשי אונגארן[
הב' טובי' יוסף ב"ר חיים יצחק )קינבאר( – תרצ"ז ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
הב' יהודא לייבוש ב"ר אפרים מתתי' – תרפ"ז ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילד יהודא לייבוש ב"ר משה הכהן )כ"ץ( – תר"צ ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד יוסף מרדכי ב"ר יעקב זאב – תשנ"ג ] NJחל' צאנז קלויזענבורג[
הב' ישעי' יעקב ב"ר יהודא ארי' )פרענקל( – תרצ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' משה ב"ר אברהם צבי – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד פנחס ב"ר נתן – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י - [.חיים לייבוש ב"ר יוסף הלוי
הילד צבי הירש ב"ר שלמה זלמן )פרידמאן( – הי"ד תש"ד
הב' צבי יעקב ב"ר חיים שלום )ראבינסאן( – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד צבי נחמי' ב"ר זאב – תש"ב ]אראניאש -מעדיעש ,רומעניא[
הב' שאול ב"ר יוסף יצחק הלוי )פרימאן( – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה ברכה אסתר ב"ר יצחק שרגא – תשל"א ]בני ברק[
גיטל ב"ר אפרים )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הבתולה הענא ב"ר שמואל )בארטץ( – תרע"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילדה חאסא הדסה ב"ר אהרן בצלאל )פראוודא( – תשי"ב ]מט חברון[
הילדה חי' ב"ר דוד – תרע"ח ]מט כרמל[
חי' דבורה ב"ר אפרים )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
חנה גיטל ב"ר ישראל לייב )גראסמאן( – תרצ"ט ]גרינסבורג ,פענס[.
הילדה חנה גיטל ב"ר נתן נטע יוסף – תשנ"ז ] NJחל' סאטמאר[
הבתולה יוטא ב"ר דוד )שניטצער( – תשכ"ז ] LIחל' סאטמאר[
לאה ב"ר יהודא  -הילדה ליבא מירקא ב"ר צדוק )שעוויען( – תרפ"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הרבנית מירל ב"ר מיכאל חיים )פרידמאן( – הי"ד תש"ד
מלכה ב"ר אפרים )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד  -רות ב"ר מנחם
רחל ב"ר אפרים )פריעדמאן( – הי"ד תש"ד
הילדה רייזל ב"ר שלמה ליב – תרמ"ה ]יוזעפף ,פוילן[
הבתולה שינדל ב"ר יוסף הלוי )סינאי( – תר"צ ]קאשוי ,סלאוואקיי[
כ"א תמוז – יום ד'
הילד אביגדור ב"ר יחיאל מיכל
אברהם ב"ר אליעזר צבי )הירש( – תשט"ז ]יוניאן פיעלד ,חל' ח"ק ת"ת[
רבי אברהם מתתי' ב"ר מנחם נחום )פרידמאן( – תרצ"ג ]נחלת יצחק ,גבעתיים[
הילד אברהם ציון ב"ר מנחם – תשס"ט
הילד אביגדור ב"ר יחיאל – תשכ"ב ] NJחל' פאפא[
הילד אהרן יצחק ב"ר חיים יהודא – תשל"ה ] NJחל' סאטמאר[
הב' אליעזר ב"ר צבי – תשנ"ג ]מט חברון[
הב' אליעזר ב"ר שאול יחזקאל )גרינפעלד( – תר"פ ]מט ציון ,חל' סטראפקוב[
הב' אלכסנדר ב"ר יצחק זאב – תשל"ז ]פיטא ,האלאנד[
הב' דוד ב"ר שלמה זלמן )הערבאך( – תרצ"ה ]פיטא ,האלאנד[
הב' דוד אהרן ב"ר אלכסנדר – תשד"מ ] LIחל' אגודה[
הב' הילל זאב ב"ר יונתן בנימין – תרע"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' זאב ב"ר מנחם )הירש( – תרצ"ו ]דעעש ,רומעניא[
הילד חיים יוסף ב"ר ישעי' מאיר הלוי )וואססער( – תשי"ד ]בית דוד[
הב' יהושע זאב ב"ר מאיר – תרצ"ט ]ליבערטי נ.י[.
הב' יוסף רפאל ב"ר מנחם מענדל – תשכ"ח ] NJמט לבנון[  -יצחק יוסף ב"ר אליעזר
הילד מנחם מענדיל ב"ר דוד ארי' – תשס"ט ]וויזניץ מאנסי[
הב' משה נתן נטע ב"ר חיים אלי' – תש"ע ]פיטא ,האלאנד[
הילד נחמן משה ב"ר בנימין )הירש( – תרצ"ו ]מט חברון[
הב' שלמה אליעזר ב"ר יעקב קאפל )פרידמאן( – תרצ"ו ]דעעש ,רומעניא[
ר' שמשון ב"ר הערש )טאגער( – תשל"ח ]יוניאן פיעלד[
בת שבע אסתר ב"ר שמואל – ]מט ציון[
מרת מרים ב"ר חיים יצחק )בערקאוויטש( – תש"ס ]בני ברק[
מרים ב"ר צבי דוב )שווארטץ( – תשס"ד ] NJחל' באבוב[
מרת עטל ב"ר שמשון )סאסמאן( – תרצ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
מרת ריזא ב"ר צבי הלוי )כ"ץ( – תשס"ב ]קרית יואל[
הבתולה שיינדל ב"ר שמואל )שווינד( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה שמחה ב"ר ארי' ליב – תקע"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה שרה ב"ר משה הלוי – תרע"ה ]פיעטרקוב ,פוילן[
)בירנבוים( – תש"נ ]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' פנחס תשע"ט

י"ח תמוז – יום א'
הילד אברהם מנחם ב"ר ישראל
ר' אלכסנדר ב"ר פייוול )נאראעצקי( – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
ארי' לייב ב"ר ישעי' אלי' )האכבערג( – תש"ה ]מט חברון[  -חיים יעקב צבי ב"ר אהרן
הב' ברוך ב"ר צבי )מאשקאוויטש( – תרנ"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד ברוך ב"ר צבי הלוי – תשל"ה ] NJחל' אויוואר[
יאיר ב"ר חנן  -הילד יהודא לייב ב"ר יהושע צבי – תרמ"ב ]ווישק ,אוקריינא[
הב' יונה שמואל ב"ר יצחק אייזיק )בעק( – תרפ"ה ]מט חברון[
הילד יוסף יהודא ב"ר ישראל )זופניק(– הי"ד תש"ד
הב' יעקב ב"ר ארי' בצלאל )פערלשטיין( – תרס"א ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' יעקב צבי ב"ר ישראל )זופניק(– הי"ד תש"ד  -שלמה יעקב ב"ר אברהם
הב' יעקב צבי ב"ר פנחס )אונגער(  -תשנ"ט ]שיכון סקווירא[
הב' יצחק ב"ר משה )גאלדבערגער( – תרנ"ד ]סאטמאר ,רומעניא[
הילד מרדכי ארי' זאב ב"ר שלמה – תשמ"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' מרדכי צבי ב"ר יצחק – תרמ"ג ]סעליש ,אוקריינא[
הב' משה דוד ב"ר אשר ישעי' )גאטליעב( – תרפ"ח ]בית דוד[
הב' משה דוד ב"ר צבי )גאלדשטיין( – תרצ"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
נפתלי ב"ר ישראל  -הילד נתן נטע ב"ר זאב דוב – תרע"ח ]מט .כרמל[
ר' פנחס ב"ר מנחם )בערקאוויטש( – תשכ"ז ] LIחל' סאטמאר[
הב' צבי דוד ב"ר מרדכי אלטער – תש"נ ] NJחל' באבוב[
הילד צבי הירש ב"ר דוב בער )מאסס( – תרע"ח ]יוניאן פיעלד ,חל' ג"ב לאדזש[
הב' שלמה ב"ר אהרן הכהן )שנאל( – תרפ"ג ]בית דוד ,חל' פוילישע שטיבל[
הילד שמואל צבי ב"ר שמחה – תרס"ג ]בילקע ,אוקריינא[
הילד שמעון משה ב"ר ישראל )זופניק(– הי"ד תש"ד
הבתולה בלומא ב"ר אברהם הכהן )כ"ץ( – תרע"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
דבורה ב"ר ארי' )נוימאן( – תשכ"א ] LIחל' סטראפקוב[  -אסתר ב"ר אברהם
מרת דבורה ב"ר ישראל צבי הכהן )זופניק(– הי"ד תש"ד
הבתולה הענטשא ב"ר יצחק הלוי )ראטה( – תרפ"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה חוה בת שבע ב"ר ישראל )זופניק(– הי"ד תש"ד
הילדה חי' מירש ב"ר בן ציון הכהן – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
הבתולה חנה ב"ר יעקב )ווינדמאן( – ]טשענסטחויב ,פוילן[  -ליבא ב"ר שמואל
הרבנית מירל ב"ר כתריאל שלום – תשע"ה
הילדה רחל ב"ר זאב )טענענבוים( – תרע"ה ]פוטנאק ,אונגארן[
הבתולה רחל ב"ר משה אהרן – תרס"ב ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה ריזל פערל ב"ר כתריאל – תרע"ח ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילדה שושנה רחל ב"ר יוסף יצחק – תשמ"ז ]מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
שרה ב"ר ישראל דוד – תשע"ו ] LIחל' הסתדרות[
הילדה שרה יוטא ב"ר ישראל )זופניק(– הי"ד תש"ד  -רחל אדל ב"ר חיים
י"ט תמוז – יום ב'
ר' אברהם ב"ר יודא לייב )ארקאוויטש( – תשכ"ו ]סט סאפי ,קאנאדא[
הב' אברהם יהודא ב"ר שמואל מיכאל )עלפאנט( – תשל"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' אברהם יעקב ב"ר שמואל )דאווידאוויטש( – תרפ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
אלישע ב"ר יצחק דוב )ווייס( – הי"ד  -אלכסנדר ב"ר אליהו
ר' ארי' לייביש ב"ר שמואל )קרעמער( – ][NJ
הילד גרשון ב"ר דוב יוסף )גוטערמאן( – תרע"ג ]וואשינגטאן נ.י - [.דוד ב"ר ברוך
הב' דוד יהודא ב"ר מנחם מאניס – תרכ"ז ]ליסקא ,אונגארן[
זוסיא גרשון ב"ר יעקב מאיר )סילווערמאן( – תשל"ד ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
ר' חיים יעקב צבי ב"ר אהרן )שעהנפעלד( – תשס"ז ]קרית יואל[
הילד יעקב ב"ר יקותיאל זלמן – תשי"ח ]פיטא ,האלאנד[
ישראל חיים ב"ר אברהם )קלוגער(
הילד ישראל מאיר ב"ר נחום )קליין( – תרפ"ד ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' משה אהרן ב"ר יצחק )גראסמאן( – תרנ"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' משה אליעזר ב"ר יצחק פנחס – תרל"ב ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הילד מתתי' ב"ר ישראל )סאקסא( – תש"כ ]מט חברון[
הב' נחמן ב"ר יחיאל )ראבינאוויטש( – תרפ"ה ]מט לבנון[  -ניסן ב"ר אליהו
הילד נפתלי ב"ר ישראל  -תשס"ו ] NJחל' סאטמאר[
פסח ב"ר הערשל  -הילד צבי ארי' ב"ר ראובן יעקב )גאלדשטיין( – תרס"ג ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה בילא ב"ר גרשון – תרס"ו ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הבתולה בראנא רבקה ב"ר יהודא הלוי )גליקמאן( – תש"ד הי"ד
הבתולה חי' בילא ב"ר יעקב ארי' )מאשקאוויטש( – תש"א ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילדה יוטא ב"ר בן ציון )שווארץ( – תרפ"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה מלכה ב"ר שלמה זלמן – תרנ"ט ]חוסט ,אוקריינא[
הילדה מרים ב"ר שמואל אנשיל – תשי"ח ]בני ברק[
הבתולה סאסיא ב"ר יהודא – תשמ"ח ]מט חברון ,חל' מארמאראש[
הילדה עדן חי' ב"ר שלמה שלומי נטלי – תשס"ד ] NJחל' יראים[
הבתולה עטיא מרים ב"ר אברהם )גלאסער( – תרצ"ו ]באלאטימאר ,ביהמ"ד הג'[
מרת פעסיא ב"ר זלמן )פריעדמאן( – תרע"ט ]ליבערטי נ.י[.
רחל ב"ר יצחק דוב )ווייס( – הי"ד
רחל ב"ר מרדכי )פענזאהן( – תשמ"ט ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה שרה גאלדא ב"ר יחזקאל – תרס"ו ]טשאמנין ,אוקריינא[
)זופניק(– הי"ד תש"ד

כ"ב תמוז – יום ה'
הב' אברהם ב"ר בן ציון
הב' אברהם ליפא ב"ר יוסף חיים )גראססער( – תשכ"ד ]מט .יודא ,חל' שינאווא[
ר' אהרן ב"ר יעקב בער )קאלעבער( – תשי"ח ]טשעלסי מאס[.
הב' אפרים ב"ר רפאל )סוביל( – תרנ"ט ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הב' דוד ב"ר יקותיאל הלוי )צימעטבוים( – תרפ"ו ]פיטא ,האלאנד[
יהודא ב"ר יואל – תרצ"ד ]נתני' ,אר"י[
הב' יחזקאל שרגא ב"ר זאב )לאנדעסמאן( – תרצ"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
ר' ישראל ב"ר חיים )גרינפעלד( – תשנ"א ]מט ציון ,חלקת סטראפקוב[
הילד ישראל מאיר ב"ר מרדכי יהודא – תשמ"ט ] NJחל' סאטמאר[
הילד מאיר ב"ר שמערל – תרס"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' משה יהודא ב"ר שמואל – תש"ע ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' שלום ב"ר יעקב הכהן )כ"ץ( – תש"ו ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד שלמה ב"ר יוחנן – תשס"ח ] NJחל' סטאלין[
הב' שלמה ב"ר שמואל )רייזמאנן( – תשי"ג ]הומנא ,סלאוואקיי[
הב' שמואל אפרים חיים ב"ר שלמה דוב )שפירא( – תשל"א
הבתולה חי' דאבע ב"ר אליעזר צבי )ראזען( – תרפ"ו ]מט לבנון[
מרת חי' דבורה ב"ר ארי' לייב )הוטנער( – תר"ל ]דווינסק[
הילדה טשארנא ב"ר שמואל – תרנ"ו ]לאפיש ,רומעניא[
הבתולה מאטל ב"ר אשר לעמל )ווינקלער( – תר"ס ]סיגוט ,רומעניא[
הכלה פייגא מרים ב"ר אברהם – תרל"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
– תשמ"ז ] LIחל' סיגוט[

הילדה שושנה ב"ר גרשון אברהם

– תשכ"ו ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[

כ"ג תמוז – עש"ק
אליעזר ב"ר יצחק הלוי  -דוד יהודא ב"ר אלתר חיים )ביראן( – תשט"ו ][NJ
הב' חנני' יו"ט ליפא ב"ר מרדכי )שעער( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד ישראל ב"ר דוב )גודמאן( – תרס"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' מיכל ב"ר יצחק יעקב )הערשקאוויטש( – תרע"ט  -מרדכי ב"ר לייב
הילד משה ב"ר יעקב ליב )גאלדשטיין( – תרס"ט
הילד פנחס ב"ר דוד יעקב מרדכי – תשנ"ה ] LIחל' בעלזא[
הילד פנחס זעליג ב"ר ראובן – תשנ"ג ]ביה"ח דמאנסי[
הילד פנחס אליקים ב"ר יעקב יהודא – תרע"ג ]סיגוט ,רומעניא[
מרת אסתר מלכה ב"ר יעקב )טייטלבוים( – תשס"ט ]קרית יואל[
הילדה ברכה ב"ר חיים – תשס"ג ]בני יואל ,קרית יואל[
מרת דבורה ב"ר משה יעקב )לאווי( – תשנ"ה ] NJחל' חוסט[
מרת חי' מרים ב"ר יוסף יודא )ראזמאן( – תשמ"ו ]קרית יואל[
מרת סבינה ב"ר ישראל אלימלך )יתום( – תשנ"ב ]בני ברק ,זכרון מאיר[
פערל ב"ר חיים )ספיער( – תש"ב ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה פרידא ב"ר משה )וואהל( – תרע"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה ריזל ב"ר מנחם מענדל – תשס"ח ]פיטא ,האלאנד[
הילדה שרה ב"ר יוסף דוב הכהן – תר"ס ]ראצפערט ,אונגארן[
הבתולה שרה ב"ר פנחס – תשע"ב ] NJחל' קיוויאשד[
כ"ד תמוז – שב"ק
הב' בנימין ב"ר ישעי' )גליק( – תרפ"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' ברוך מרדכי ב"ר אהרן שלמה הלוי )באקשטיין( – תר"פ ]מט ציון ,חברה תהלים דבראנזוויל[
דוב בער ב"ר משה גרשון – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד דוד ב"ר יעקב )קליין( – תרנ"א ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד דוד מרדכי בונם ב"ר ישראל עמרם – תשמ"ח ]קרית טאהש[
הילד זאב ב"ר דוב )קאוואיק( – ]וואשינגטאן נ.י - [.זאב ב"ר דוד
יהודא ארי' ב"ר משה מעכל  -יוסף ב"ר צבי )הארמאן( – תשי"ח ]טשעלסי מאס[.
יעקב ב"ר בועז  -הב' יצחק ב"ר אברהם ישראל )ניימאן( – תר"ף ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יצחק ב"ר מנחם מענדל – תרפ"ג ] NJריווערסייד[
ר' מנחם מענדל ב"ר טובי' )בייליס( – תרצ"ד ]מט כרמל החדש[
הילד מרדכי ב"ר זאב – תרס"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' מרדכי ב"ר צבי )קליין( – תשי"ט ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הילד משה נפתלי הירצקא ב"ר דוד יהודא – תשל"ו ] NJחל' סאטמאר[
פסח ב"ר רפאל בנימין  -ראובן ב"ר יעקב )יאסי( – תשס"א ] LIחל' חש"א[
הב' שלמה יואל ב"ר יצחק )פיקסלער( – תש"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' שמואל מרדכי ב"ר אלימלך – תשנ"א ] LIחל' ליבאוונע[
הבתולה אסתר הינדא ב"ר אברהם הלוי )פעלדמאן( – תשט"ז ]בני ברק ,זכרון מאיר[
מרת בילא אלטע ב"ר אברהם )העללער( – תשנ"א ] NJחל' קערעסטיר[
מרת חי' רחל ב"ר דוד )פארקאש( – תשס"ט ] NJחל' חוסט[
מרת חנה רחל ב"ר דוב אביגדור )יאבלאנקי( – תשי"ב ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
מרת לאה בילא ב"ר יצחק שלמה )וויינבערגער( – תשל"ג ]סט סאפי ,קאנאדא[
מרת מלכה ב"ר ראובן )ווענשטין(  -תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
עלקא ב"ר משה  -הילדה פייגא גיטל ב"ר שמחה הערץ – תרע"ז ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה פרומא איטא ב"ר לוי יצחק הכהן – תשנ"ט ]מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
צפורה ב"ר אשר  -הבתולה רבקה ב"ר משה אהרן )ווייסמאן( – תרפ"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת רבקה ב"ר שמעון )קלאפער( – תשכ"א ]יוניאן פיעלד[
מרת ריזל ב"ר יוסף )לאזאראוויטש( – תרפ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת שושנה ב"ר יעקב – תשמ"ז ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
הבתולה שרה ב"ר יודא )ווידער( – תר"צ ]סיגוט ,רומעניא[  -שרה ב"ר יעקב
הבתולה שרה ב"ר משה יוסף – תשס"ו ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הבתולה שרה חנה ב"ר מרדכי – תשנ"ד ]קרית יואל[

תוך י"ב חודש
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' שלמהאליעזר  -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  -אלעזר בן ר' יצחק
מרדכי  -משה נתן בן ר' צבי הכהן

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 .

