יעקב ב"ר ראובן
הילד ישראל ב"ר משה אליעזר
הב' מנחם ב"ר מתתי' )גרינוואלד( – תרצ"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
ר' משה ב"ר גדלי' דוב )ברחד( – תשי"ט ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילד משה ב"ר חיים הכהן – תש"מ ] NJחל' צאנז קלויזענבורג[
הב' נפתלי צבי ב"ר ישראל ארי' – תשי"ט ] LIחל' צאנז קלויזענבורג[
הב' עזריאל ב"ר יעקב )הארטמאן( – תרנ"ז ]וואשינגטאן נ.י .חל' [230
הב' עזריאל ב"ר שמואל )מאשקאוויטש( – תרצ"ז ]א' רינא ,רומעניא[
ר' שאול ב"ר אברהם )הוטטערער( – תשס"ז
רבי שלמה ב"ר מרדכי )גאלדמאן( אדמו"ר מזוועהיל – תשע"ז ]הר הזתים[
שלמה ב"ר נח )בערנשטיין( – תרצ"ו ]מט לבנון[
הב' שמחה בונם ב"ר אביגדור שמואל – תרפ"ח ]סאס פאלוי ,אוקריינא[
אילה ב"ר אהרן )שולמאן(
הילדה אלטא ציפה מלכה ב"ר טובי' – תשל"ו ]מאנטשעסטער[
הבתולה ביילא ב"ר יהושע דוב בער – תשל"ט ] NJחל' יראים[
הרבנית דבורה רחל ב"ר יעקב יחזקי' )ניימאן( – תשע"ד ]קרית פאפא[
הבתולה יענטא חי' ב"ר מרדכי ארי' )בריגלער( – תרע"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)טייטלבוים( – ת"ש ]מט חברון[

– תשנ"ג ] NJחל' באבוב[

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' מטו"מ תשע"ט
כ"ה תמוז – יום א'
הב' אברהם ב"ר מרדכי דוב
הב' אברהם יצחק ב"ר מנשה )גרינבערגער( – תש"ב ] NJוואשינגטאן[
ר' אברהם מאיר ב"ר יעקב צבי – תשנ"ג ]קרית יואל[
ר' אלימלך ב"ר יוסף – תרצ"ט ]לאפיש ,רומעניא[
הב' בן ציון יחיאל ב"ר יוסף יהושע )זילבערמאן( – תרפ"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' דוב ב"ר שמחה )בלאטע( – תרמ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יאיר ב"ר אפרים שלמה זלמן – תשס"ה ]קיט"ל ,רעינהעם ענגלאנד[
הב' יהושע שמעון ב"ר אלי' ליב הלוי – תשע"ו ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' יוסף ב"ר יצחק פרץ )לייכטער( – תשס"ד ]וויזניץ מאנסי[
יעקב ב"ר אפרים פישל
הב' יעקב אברהם ב"ר אהרן צבי – תשי"ב ]פיטא ,האלאנד[
הב' ישראל הלל ב"ר אלעזר אלימלך )באקאן( – הי"ד תש"ב
הב' מנחם מענדל ב"ר אלעזר אלימלך )באקאן( – הי"ד תש"ב
צבי הערש ב"ר יוסף יקותיאל )שפירא( – תשי"ז ] LIחל' חש"א[
ר' צבי תנחום ב"ר חיים יוסף )לעווין( – תרצ"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' שלמה מרדכי ב"ר דוד מנשה )וואסנער( – תרפ"ג ]מט ציון[
הב' שמעון ב"ר אליעזר הלוי )לוי( – תשל"ז
הב' שמעון יוסף מנחם ב"ר משה יואל – תשע"ד ]קרית יואל ,שטח החדש[
מרת ברכה ב"ר שמואל )ראזענבערג( – תשכ"א ] LIחל' מארמאראש[
חוה גאלדא ב"ר מרדכי )גודמאן( – תש"כ ]העווערסטראו[
מרת חי' ראדעל ב"ר נתן נטע )אפראימאוויץ( – תשנ"ב ]סט .סאפי ,קאנאדא[
הבתולה חנה ב"ר נחמן דוד – תרנ"ח ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
לאה ב"ר מאיר )גראס( – תרצ"ה ]ליבערטי נ.י[.
הבתולה מלכה מרים ב"ר משה דוד הכהן )בראט( – תרפ"ח ]טשענסטחויב[
הבתולה רחל לאה ב"ר אברהם שלמה )דייטש( – תרפ"ו ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה שרה ב"ר יהודא )ווידער( – תר"ץ ]סיגוט ,רומעניא[
)דינטער( – תש"י ]בית דוד[

כ"ו תמוז – יום ב'
הב' אלטר אפרים ב"ר צבי
הב' אפרים ב"ר אליעזר ליפמאן – תשס"ה ] NJחל' סאטמאר[
הילד בנימין זאב ב"ר חיים יהודא )שווארץ( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' בנציון ב"ר מאיר אבא – תרע"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' הירש ב"ר שמעון )יאפפע( – תרע"ז ]ליבערטי נ.י[.
הב' חיים פנחס מנחם ב"ר יהודא ארי' )בערגער( – תרצ"ה ]מיהאלאוויץ[
הב' יוסף ארי' ב"ר שלום ניסן – תשע"ד ]קרית יואל ,שטח החדש[
ר' יעקב דוד ב"ר יוסף )שמש( – תשנ"ו ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד מנחם ב"ר צבי )שרייבער( – תרפ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' משה ב"ר בנימין – תרס"ח ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
הילד משה ב"ר חנוך מנחם )עדעלשטיין( – תרנ"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
נחום ב"ר שמואל
ר' נסים ב"ר אברהם )מזרחי( – תשנ"ז ]וויזניץ מאנסי[
הילד נפתלי ב"ר ארי' לייבוש – תרס"א ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
ר' צבי ב"ר שמעון )באמבער( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י .חל' [230
הב' שלום ב"ר ישכר שלמה )טייכטאהל(  -תרצ"ז
הילדה גיטל ב"ר נחמן זאב )מיטשעל( – תרנ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה ליפטשא ב"ר יהושע )ראפס( – תרפ"ז ]יוניאן פיעלד ,חל' שינאווא[
הבתולה סימא ב"ר נתן – תשס"ו ]קרית יואל[
הילדה פיגא דבורה ב"ר דוד – תשט"ז ]מאנטשעסטער[
הילדה פריידא רחל ב"ר אברהם שמואל הלוי – תש"מ ] LIחל' חרדים[
הילדה שיינדל ב"ר יוסף – תשע"ג ]קרית יואל ,שטח החדש[
)לעבאוויטש( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[

כ"ז תמוז – יום ג'
אברהם ב"ר אליהו
הב' אברהם ב"ר שרגא פייוול – תרמ"ט ]חוסט ,אוקריינא[
הב' אברהם אביש ב"ר אלכסנדר זושא – תשע"ח ] NJחל' באבוב[
ר' אברהם שרגא ב"ר יחיאל שמעון יצחק )מינסקי( – תשע"ג ]הר המנוחות[
הב' אהרן דוד ב"ר מאיר גד )אראנאוויטש( – תרפ"ז ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' אליהו דוד ב"ר מנחם )למניץ( – תשמ"ו ]ביה"ח דמאנסי[
הילד חיים דוב ב"ר דוב )אדלער( – תש"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' יהודא ב"ר אברהם אלטר – תר"ץ ]סיגוט ,רומעניא[
הילד יהודא ב"ר יצחק )פיש( – תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יהודא משה ב"ר עזריאל )דייטש( – תרפ"א ]סיגוט ,רומעניא[
יהודא יצחק ב"ר צבי

כ"ח תמוז – יום ד'
אברהם ב"ר שמואל
הב' אלימלך ב"ר הערש צבי )קאזיק( – תרצ"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' דוד ב"ר אברהם )קאננער( – תש"ג הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' דוד ב"ר אברהם יהודא )טיקאטצקי( – תשל"ו ] NJחל' יראים[
הילד דוד ב"ר ישי – תשמ"ה ] NJחל' פאפא[
דוד ב"ר צבי
דוד לייב ב"ר אהרן אביגדור הלוי
חיים ב"ר מרדכי מאיר – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' יוסף ב"ר יהודא )קלויזנער( – תשמ"א ] NJחל' מורי'[
הב' יעקב ב"ר פנחס )קליין( – תרע"ג ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' יעקב צבי ב"ר אברהם אליהו )וואכטנהיים( – ] LIחל' סטראפקוב[
ר' יצחק ב"ר צבי )העללער( – תשנ"ו ] NJחל' קערעסטיר[
לייב ב"ר ישראל חיים )קליין( – תרצ"ה ]מט לבנון[
הב' משה ב"ר יצחק אייזיק – תרנ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הב' משה יוסף ב"ר חיים בנימין – תשמ"א ]מאנטריאל[
ר' פנחס משה ב"ר אלי' )פאללאק( – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
הילד צבי חיים ב"ר דוד ארי' – תשס"ח ]וויזניץ מאנסי[
הבתולה אסתר זיסל ב"ר שלום )האבערמאן( – תרפ"ו ]קרימאלאוו ,פוילן[
הילדה באשא פיגא ב"ר שרגא שלמה – תשמ"ג ] NJחל' באבוב[
הילדה וויטא ב"ר אלכסנדר )לאנדא( – תרצ"ז ]טבריא[
הבתולה חי' ב"ר מרדכי )הויער( – ת"ש ]הומנא ,סלאוואקיי[
הילדה חי' שרה ב"ר זאב – ]לאפיש ,רומעניא[
יוטל לאה ב"ר יעקב
מירל ב"ר חיים יוסף )סאבעל( – תש"מ ] LIחל' מארמאראש[
הבתולה פריידא האדיא ב"ר אלכסנדר חיים – תר"ע ]דיבעווע ,אוקריינא[
הבתולה שפרה ב"ר מיכל )אויערבאך( – תרפ"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
כ"ט תמוז – יום ה'
הב' אברהם ב"ר מנחם
הב' בערל ב"ר נטע – תרל"ז ]טיסניץ ,סלאוואקיי[
גדלי' ב"ר זעליג
הב' יהושע ב"ר שאול )דאלינגער( – תש"א הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' יוסף ב"ר חיים יהושע העשל )אייזען( – תש"ד ] LIחל' צעהלים[
הב' יוסף ב"ר פרץ )ווייס( – הי"ד תרצ"ז ] NJפערטה עמבאוי[
הילד ישכר דוב ב"ר אהרן – תשס"ו ]קיט"ל ,רעינהעם ענגלאנד[
ר' מאיר ב"ר שלום ברך )ראטטער( – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' צבי ב"ר אלקנה )שאלאמאן( – תשנ"ב ] NJחל' חוסט[
החתן שמואל אלחנן ב"ר אברהם הכהן – תר"מ ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הב' שמחה ב"ר אשר אנשיל )מענדלאוויטש(  -תש"ד ]סיגוט ,רומעניא[
מרת אסתר ב"ר משה )איצקאוויטש( – תש"ס ]קרית יואל[
הבתולה בונא ב"ר משה – תשע"ו ]קרית יואל[
לאה ב"ר מרדכי מנחם הלוי )לעמפערט( – תשל"ד ] NJחל' יראים[
הילדה מאירה ברכה ב"ר יהודא – תשנ"ב ]מט חברון ,חל' עדת בנ"י[
מרת מינדל ב"ר יונה הכהן )צווין( – תשכ"ו ] NJחל' יראים[
הבתולה ריזל ב"ר גדלי' – תשנ"ז ] LIחל' קלויזענבורג[
הבתולה רעכל ב"ר חיים הכהן – תרס"ט ]סיגוט ,רומעניא[
שרה פראדע ב"ר יחיאל מיכל מרדכי )קאהן( – ת"ש ]ראטשעסטער[
)לעפקאוויטש( – תרצ"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

א' אב – עש"ק
הילד אברהם ב"ר דוב בער
הב' אברהם ב"ר שרגא – ]יוזעפף ,פוילן[
הב' אהרן ב"ר ישעי' )הערשקאוויטש( – תרע"ו
ר' אלכסנדר ב"ר שלמה )שפיללער( – תשס"ד ] LIחל' חש"א[
הב' בנימין ב"ר משה )בורגער( – תרפ"א ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד ברוך דוב ב"ר מרדכי מנחם )שוואב( – תש"ט ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
הילד חיים ב"ר נפתלי הערצל – תרע"ט ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הב' חיים יוסף ב"ר זאב וואלף )פרייעלמויער( – תרס"ו ]טשענסטחויב ,פוילן[
)וויזילטיער( – תרנ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.

הילד חיים ישראל ב"ר יעקב אהרן
ר' חיים צבי ב"ר שמעון
הב' יצחק ב"ר אברהם מאיר )פריעדבערג( – תרח"צ ]פיטא ,האלאנד[
הב' ישעי' ב"ר אברהם – ]יוזעפף ,פוילן[
לייבל ב"ר שלום
הב' מרדכי מנחם מענדל ב"ר אברהם אביש )לאק( – תש"ב ] LIחל' אגודה[
הב' משה ב"ר דוד אייזיק )לינצער( – תרפ"ז ]סעליש ,אוקריינא[
הב' משה שמואל ב"ר אהרן )פאלוס( – תרצ"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' שלום ב"ר ביינוש )רידער( – תרע"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה אסתר ב"ר ישראל  -תשנ"א
הבתולה אסתר יענטא ב"ר אברהם הכהן )כ"ץ( – תרי"ב ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה אסתר רבקה ב"ר משה אברהם )דייטש( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הרבנית חי' מלכה ב"ר אפרים )ראזענבערגער/אייכנשטאט( – תשנ"ג ]קרית יואל[
הבתולה ליבא ב"ר אברהם אבא – תרצ"ו ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
הבתולה סלאווע ב"ר יצחק )לעבאוויטש( – תרפ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
מרת פייערל ב"ר שלום צבי )לאווינגער( – תשכ"ה ] LIחל' צעהלים[
הבתולה פעסא ב"ר יעקב נחמי' )פראנק( – תרע"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת רבקה ב"ר אברהם )מעסער( – תש"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה רבקה ב"ר מאיר – תשט"ו ] NJחל' וויען[
)ברוין( – תש"ב ] LIחל' אגודה[

)שווארץ( – תש"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[

ב' אב – שב"ק
אברהם ב"ר בנימין
ר' אברהם ב"ר משה הלוי )נושאקעס( – תשל"ז ] NJפלארעל פארק[
הילד אברהם הירש ב"ר ישראל משה – תרפ"ב ]א .מאנטיפיור[
אלכסנדר ב"ר שמחה
הב' אפרים ב"ר שמעון – תשע"ח ]הר המנוחות[
הילד זאב ארי' ב"ר שניאור זלמן  -תשע"ג
ר' יצחק ב"ר יעקב הלוי )גלאס( – תשס"ז ] NJחל' באבוב[
הב' ישראל יהודא ב"ר מרדכי )איזראעל( – תר"פ ]יוניאן פיעלד[
משה ב"ר שלמה
רפאל ב"ר דוד
שבתי ב"ר אהרן )שפירא( – תרפ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
אסתר ב"ר משה
הבתולה אסתר ב"ר נפתלי )פריעדמאן( – תרנ"ה ]יוניאן פיעלד[
מרת ביילא ב"ר יצחק )ארענסבערג( – תשמ"ח ]מט ציון[
הילדה חי' רחל ב"ר צבי )גראסבארד( – תרע"ב ]א .מאנטיפיור[
מרת חנה ב"ר דוד – ]זאריחאוו ,אוקריינא[
הילדה מרים ב"ר ישעי' – תשע"ז
הילדה מרים פעסיל ב"ר ישעי' – תשע"ז ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילדה נחמה ב"ר מאיר )לובלין( – תרפ"ד ]מט ציון[
הבתולה סימא ב"ר בנימין – תרפ"ג ]סענדזשארץ ,רומעניא[
הבתולה שיינדל ב"ר לוי – תרח"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[
מרת שפרה ב"ר שמעון )גלאסער( – תר"פ ]ביה"ח ד'מאנסי[
מרת שרה מלכה ב"ר יוסף – תרנ"ט ]חוסט ,אוקריינא[

תוך י"ב חודש
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  -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  -משה
מאיר בן ר' צבי אלימלך  -פריידא רחל בת ר' יואל

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 .

