הילד עזריאל יחיאל ב"ר אברהם יוסף
הב' קלמן ב"ר יודא מאיר
הב' שלום צבי ב"ר יעקב דוב הכהן )כהן( – תרפ"ז ]גרינסבורג ,פענס[.
הילד שמואל ב"ר צבי – תשכ"ו ] LIחל' אגודה[  -הילד שמואל ארי' ב"ר יעקב – ]ראקאוויץ[
הב' שמואל דוד ב"ר אשר אנשיל )קרויז( – תשל"ה הי"ד ] NJחל' סאטמאר[
הבתולה חוה ב"ר יחיאל מאיר הכהן – תשכ"א ] LIחל' גור[
הילדה חי' ב"ר ברוך )קאראל( – תש"כ ]ליבערטי נ.י - [.זעלדא ב"ר דוד
לאה זהבה ב"ר נתן  -הילדה סערל ב"ר משה – תרע"ו ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה פייגא ב"ר ארי' לייבוש – תר"ע ]יוזעפף ,פוילן[
הילדה רבקה ב"ר עוזר – תרל"ט ]סיגוט ,רומעניא[  -רויזא ב"ר ראובן
מרת שפרה רויזא ב"ר שלמה דוב )שרף( – תשמ"ו ]בני ברק ,זכרון מאיר[
שרה ב"ר משה )שרעטיר( – תרנ"ט ]סיגוט ,רומעניא[
– תשל"ד

)גלאזער( – תש"ז ]סיגוט ,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' ואתחנן תשע"ט

י' אב – יום א'
הב' יהודא לייבוש ב"ר אלעזר אלימלך
הב' יואל משה ב"ר שמחה בונם הלוי – תשס"א ] NJחל' מאטערסדארף[
הב' יצחק ב"ר אברהם מרדכי הכהן )קאהן( – תר"פ ]באפעלא נ.י - [.שלמה ב"ר אברהם
הב' יצחק ב"ר חיים עזרא )מאליק( – תרפ"ט ]סיגוט[  -יעקב קאפל ב"ר אהרן משה
הב' יקותיאל ב"ר רפאל )אפפעל( – תרנ"ג ]פריישטאדט ,אונגארן[-בנימין מיכאל ב"ר לוי הלוי
הילד ירחמיאל שלמה צבי ב"ר יצחק )סעסמאן( – תרע"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' ישראל צבי ב"ר אברהם אהרן – תרס"ה ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילד שמואל ב"ר יוסף – תרמ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[  -יהודא ב"ר אברהם
ר' שמואל אלימלך ב"ר אלעזר )מייזעלס( – תש"ע ] LIחל' סטראפקוב[
הילדה בראנא ב"ר מרדכי – תרמ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה הענדל ב"ר יוסף – תר"א ]בענדין ,פוילן[  -חי' הדס ב"ר יחזקאל
הבתולה חי' ב"ר יצחק )פישגרונד( – תשט"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה רבקה ב"ר אלכסנדר הלוי )זינגער( – תרצ"ג ]טאמאשוב ,פוילן[
רבקה ב"ר יהודא לייב )לעפפער( – תשכ"ה ]טשעלסי מאס[.
)באקאן( – הי"ד תש"ד

י"א אב – יום ב'
אברהם ב"ר דוב בעריש
הב' אברהם חיים דוד ב"ר צבי )ראזענבערג( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
רבי אברהם משה ב"ר מנחם מענדל )באב"ד(
רבי אהרן ב"ר ישראל )פערלאוו( – תש"ב הי"ד
הב' ברוך ב"ר מנחם מענדל )רובין( – תש"ך ]מעלבוירן ,עדת ישראל[
הב' דוב בער ישעיהו ב"ר דוד – תשנ"א ]וויזניץ מאנסי[
חיים ב"ר דוד הלוי )שווארטץ( – תשנ"א ] NJחל' פיאסקי[
חיים מרדכי זאב ב"ר ארי' ישראל – תשע"ה ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הב' יהושע ב"ר אלימלך שמואל – תרכ"א ]סאטמאר ,רומעניא[
רבי יהושע הלל ב"ר שלמה זלמן )פריעדמאן( – תשס"ה ]קרית יואל[
הב' יצחק ב"ר דוד – תרס"ז ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הב' יצחק ב"ר חיים עזרא )מאליק( – תרפ"ט ]סיגוט ,רומעניא[
יצחק אייזיק ב"ר אברהם – תשט"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד ליבר ב"ר בינע – תרכ"ב ]וואשינגטאן נ.י - [.נחום ישעי' ב"ר ראובן חיים
הב' מאיר אייזיק ב"ר אלימלך – תרצ"ד ]בילקא ,אוקריינא[
הילד משה זאב ב"ר אלחנן )קארנפעלד( – תרפ"ו ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הילד משה חיים ב"ר ברוך יצחק )פעלדמאן( – תש"י ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
הילד משה יחזקאל ב"ר אלימלך – תרפ"ו ]דעעש ,רומעניא[
הילד ראובן ב"ר חיים יקותיאל )מאנדעל( – תשט"ז ]בודאפעסט ,אונגארן[
ר' שלום ב"ר מאיר דוב )גוטמאן( – תש"ע ] NJחל' חוסט[
ר' שלמה ב"ר מאיר דוד )שטיינמעטץ( – תשע"ח ]בני ברק[
הב' שלמה ב"ר מרדכי )בראנדוויין( – תרצ"ו ]פיעטרקוב ,פוילן[
ר' שמרי' ליפא ב"ר אהרן יוסף הלוי )הערשאנאוו(
הילדה גאלדא פינקל ב"ר ישראל שלום – תשנ"ב ]שיכון סקווירא[
הבתולה זיסל ב"ר מרדכי )לעבאוויטש( – תרפ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה חי' רחל ב"ר יהושע נתן – תרס"ח ]קרימאלאוו ,פוילן[
הבתולה חנה שרה ב"ר חיים –תרפ"א ]פיעטרקוב[  -יהודית ב"ר יעקב )גאבעל( –תש"ז ]העווערסטראו[
הילדה לאה ב"ר מרדכי )גאלדבערגער( – תרפ"ח ]בודאפעסט[
הרבנית פערל געלא ב"ר אברהם שלמה )לעוו( – תשנ"א ]קרית יואל[
שיינדל גיטל ב"ר בן ציון )מעהר( – תשמ"ח ] NJבית ישראל[
הילדה שרה ב"ר דוד )ריעדערמאן( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
)וויזלטיר( – תרנ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.

י"ב אב – יום ג'
הילד אברהם יצחק ב"ר מרדכי הכהן
הב' אלי' זאב ב"ר יצחק – תשמ"ג ] NJחל' מעזיבוזש[
הילד אלי' צבי ב"ר יוסף שמעון – תש"מ ] NJמט מורי'[
ר' אליעזר ב"ר יעקב הכהן )מעסקין( – תשל"ד ]ריווערסייד[
הב' בערל שמעי' ב"ר יהודא לייב )מארקוס( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד גבריאל ב"ר שרגא הכהן )ווייס( – תרפ"א ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הב' הלל ב"ר חיים יצחק אייזיק – תשע"ז ]הר המנוחות[
הב' חיים איסר ב"ר משה לייב – תרנ"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
יאיר ב"ר חיים אלכסנדר – תשל"ו ] NJחל' מונקאטש[
הב' יהושע ב"ר ישראל אליעזר )הירש( – תרפ"ה ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד יהושע ב"ר משה )באלק( – תרפ"ח ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד יעקב ב"ר יונה )שטוהל( – תרע"ד ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יעקב ב"ר שמואל צבי )פינקעלשטיין( – תר"צ ]מט יודא[
ר' יעקב ב"ר רפאל )עסקין( – תש"ס ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
ר' ישראל יהודא ב"ר אליעזר מרדכי )קאפאלאוויטש( – ] NJחלקת חוסט[
רבי מאיר ב"ר דוד זעליג )דענטאף(  -תשל"א ]אלבאמא סיטי[  -משה ב"ר ברוך
הילד מרדכי לייב ב"ר נפתלי אייזיק )גאטליב( – תשמ"א ] SIחל' אחוזת ישראל[
הב' משה ב"ר יעקב יוסף הלוי )גראססמאן( – תרנ"ח ]מט ציון ,חל' סטראפקוב[
הב' משה מאיר ב"ר מנחם יצחק הלוי – תרמ"ו ]ווראנוב ,סלאוואקיי[
הילד מתתי' ליב ב"ר יעקב )ראזענשטיין( – תרפ"ח ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' נפתלי צבי ב"ר ישראל אהרן )אונגער( – תשע"ז ]קרית יואל[
הב' עבאדי ב"ר אלי' זאב )יצחק( – תשמ"ג ] NJחל' מעזיבוזש[
)גרינפעלד( – תרס"ט ]מט ציון ,ביאלאסטאק[

י"ג אב – יום ד'
הילד אליעזר צבי ב"ר בנציון – תרע"ח ]יוניאן פיעלד ,חל' ח"ק ת"ת[
אלתר ירחמיאל ב"ר משה שמעון – תשמ"א ] NJחל' יראים[
הב' אפרים ב"ר יוסף – תרכ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[  -הב' דוד ב"ר משה )ריעס( – תשנ"ו ] NJמט מורי'[
הב' חיים צבי ב"ר יצחק אליעזר – תשכ"ז ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' יהודא ארי' ב"ר נחום דוב הכהן )קאטצענגאלד( – תרפ"ה ]פיטא ,האלאנד[
הילד יהודא ליב ב"ר אהרן )מאקס( – תרע"ט ]בנ"י ,נארפאלק ,ווירזשיניע[
זשא( – תשל"ט ] NJחל' יראים[
רא ַ
ר' יואל ב"ר צבי )מאלווין( – תרפ"ז ]מאנטיפיור[  -ר' נחום ב"ר אליהו ) ָ
הב' יוסף ב"ר הלל )בעלסקי( – תשמ"ו ] NJפלארעל פארק[
הילד יוסף דוב ב"ר יעקב – תשע"ג ] NJחל' צאנז קלויזענבורג[
הילד יעקב ב"ר יצחק יהודא )גראסמאן(
רבי יעקב דוד ב"ר מנחם מענדל )האגער( – תרכ"ה
הילד יעקב יהודא ב"ר שמואל דוד )פיליצער( – תש"כ ] NJחל' באבוב[
הב' יצחק ב"ר דוב – תרס"ז ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
הב' ירוחם פישל ב"ר אהרן )הערץ( – תשכ"ח ] NJפלארעל פארק[
הילד מאיר ב"ר אליעזר אהרן הכהן  -תשס"ב
הב' מנחם ב"ר צבי הלוי )האללענדער( – תר"ע ]מט ציון ,חלקת סטראפקוב[
הילד משה ב"ר שמחה חיים )גרינבערגער( – תרצ"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' משה אהרן ב"ר יעקב )הארטמאן( – תרפ"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' משה מרדכי ב"ר מנחם – תרצ"ב ]דעעש ,רומעניא[
הב' מתתי' ב"ר יהודא ארי' )טויב(  -תש"ג ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
ר' נחום ב"ר אברהם – תרע"ד ]מט ציון ,חל' סטרעטין[
ר' צבי הירש ב"ר אברהם זאב )סאמפסאן( – תש"ו ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד רפאל זאב ב"ר אליעזר הכהן – תשל"ז ] LIחל' סוליצא[
הב' שמואל יעקב ב"ר אליעזר ליפמאן )שטיין( – תש"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' שמעון ב"ר יוסף )עהרליך( – תרצ"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה בילא ב"ר יצחק הכהן – תרנ"ו ]קרימאלאוו ,פוילן[
הבתולה גיטל ב"ר משה )פראנקפורט( – תרס"ז ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה חי' ריזל ב"ר אברהם יצחק )זעגל ברוין( – תרל"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה יהודית ב"ר שאול משה – תרצ"ב ]א .מאנטיפיור[  -כרמלה ב"ר יוסף
הבתולה יוטא ב"ר ישראל צבי הלוי – תשל"ז ] NJחל' פאפא[
מרת לאה ב"ר יהושע )סאפיר( – תרצ"ד ] LIחל' גור[
הבתולה מאשע ב"ר שלמה הכהן )ליבראוויטץ( – תרפ"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה פעשא רחל לאה ב"ר רפאל צבי אלימלך –תשע"ח ]קרית יואל ,שטח החדש[
הבתולה רבקה ב"ר אברהם – תרס"א ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
רחל ב"ר וואלף )קארנפעלד( – תש"א ]מט חברון[
הילדה שיינדל הינדא ב"ר יעקב מרדכי – תשמ"ז
י"ד אב – יום ה'
הילד אפרים שמעון ב"ר אהרן
ברוך ב"ר יצחק )זשעיקאבס( – תש"ה ]יוניאן פיעלד[
ר' ברוך דוד ב"ר חיים )פאללאק( – תשכ"ט ] NJחל' יראים[  -דוב בער ב"ר יהודא
הב' דוד ב"ר אנשיל )טייטעלבוים( – תרפ"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' דוד ב"ר מיכאל הכהן – תש"מ הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
הב' זכרי' ב"ר אברהם )גינסקי( – תרע"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' חיים יעקב ב"ר מרדכי )שווארצבארד( – תרצ"ו ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' חיים מרדכי ב"ר יעקב צבי הלוי )פאלטאוו( – תש"ה ]מט לבנון ,חל' אנשי פולין[
הב' חיים מרדכי ב"ר צבי )לעבאוויטש( – תר"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יונה ב"ר אלתר אברהם – תש"ל ] NJחל' פאפא[
הב' מאיר ב"ר שמחה בונם )עהרענפעלד( – תשכ"ד ] LIחל' מארמאראש[
נפתלי זאב ב"ר אברהם יצחק הכהן )לייבאוויטש( – תשס"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד נפתלי חיים ב"ר אברהם יהושע – תשמ"ט
הילד צבי ב"ר אפרים יהושע – תשס"ט ]לעיקוואד[
צבי הירש ב"ר בן ציון )פאללאק( – תשכ"ד ] LIחל' מארמאראש[
הילד צבי ישכר ב"ר יחזקאל שרגא – תרצ"ח ]סיניווער ,אוקריינא[
הב' שלמה שמעון ארי' ב"ר חיים אברהם מאיר הכהן –תשכ"ט ] NJחל' יראים[
הילדה טעמיא ב"ר יצחק – תרמ"א ]טבריא[  -אסתר ב"ר דוד
הילדה לאה ב"ר חיים אלטר – תשכ"ט ] NJחל' קלויזענבורג[
מרת מנוחה קיילא ב"ר אלי' משה )מארגארעט( – תש"נ ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
הבתולה רבקה ב"ר אליעזר יצחק )שאנקמאן( – תר"צ ]טרענטאן [NJ
הבתולה רחל ב"ר בנציון )ענגעל( – תרע"ח ]סיגוט ,רומעניא[  -בילא ב"ר אשר
מרת רחל לאה ב"ר מנחם מענדל )שפירא( – תרע"ה ]ליבערטי נ.י[.
– תשע"ז

ט"ו אב – עש"ק
אלי' ב"ר אברהם )פארבער( – תרצ"ה ]וואשינגטאן נ.י - [.אלכסנדר וואלף ב"ר אברהם
הילד אפרים ב"ר משה )ברומער( – ]בערעגסאז ,אוקריינא[
ר' ארי' שלמה ב"ר שלום ירחמיאל )לייביש( – ]יוניאן פיעלד[  -דוד ב"ר יצחק
הילד הלל ב"ר משה )ברומער( – תרפ"ג ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הילד חיים ב"ר מאיר–תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י - [.ר' יוסף ב"ר חיים )פריעדמאן(–תשמ"ה ] NJחל' יאסלא[
הב' חיים שלמה ב"ר אברהם – תרצ"ז ]קרשאנוב ,פוילן[
הילד יהודה ב"ר יהושע צבי – תשנ"ה ] NJחל' באבוב[
הב' יוסף זאב ב"ר יעקב דוב – תר"פ ]דוסינא ,אוקריינא[

הילד יעקב ב"ר יוסף
הב' יעקב יוסף ב"ר יחיאל שמואל
ר' יצחק ארי' ב"ר יוסף )באנער( – תש"ל ] NJחל' מעזיבוזש[
ר' ירחמיאל יהודא ב"ר שלמה )ראטה( – תשע"ח  -הילד ישי ב"ר יצחק אייזיק – תש"מ
הבתולה אידל חי' ב"ר אהרן – תשי"א ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
מרת בריינא חי' ב"ר הערש צבי )סאבלאף( – תש"נ ]ליבערטי נ.י[.
מרת גאלדא ב"ר דוב הכהן )ציממערמאן( – תשס"ב ]קרית יואל[
מרת גיטל ב"ר יעקב )אלפערט( – תשע"א ]חש"א ,ליבערטי נ.י - [.חי' לאה ב"ר יצחק
הילדה חי' גיטל ב"ר משה חיים – תשע"א ]שיכון סקווירא[
מרת טייבל ב"ר יעקב שמואל )לעהרמאן( – תשס"ג ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
מרת מלכה ב"ר יצחק )ווייס( – תשנ"ד ]בני יואל ,קרית יואל[
הבתולה סימא ברכה ב"ר יוסף – תשנ"ה ] LIחל' סיגוט[
הבתולה רבקה ב"ר אלימלך )באיראך( – תש"ב ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה רחל ב"ר בן ציון – ]סיגוט ,רומעניא[  -סופיה ב"ר בילוש
הילדה רחל לאה ב"ר שרגא מאיר הכהן – תשמ"א ] NJחל' וויען[
הבתולה שיינה אסתר ב"ר שמעי' )שטיין( – תרפ"ז ] SIבאראן הירש[
שרח לאה ב"ר עזריאל )לעפקאוויטש( – תשמ"ה ] NJחל' יראים[
)ראזענבאק( – תרצ"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

– תשס"ב ]שיכון סקווירא[

ט"ז אב – שב"ק
הב' אביגדור ב"ר מנחם הלוי
הב' אברהם ב"ר צבי יעקב )אבראהאם(  -הי"ד תש"ד  -יהונתן שמואל ב"ר יעקב לייב
הילד אברהם ב"ר שלמה יעקב )לאנדא( – הי"ד תש"ד
הב' אלטר שמואל פנחס ב"ר מאיר הלוי )הירשבערג( – תרצ"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' אפרים פישל ב"ר אברהם נתן – תש"נ ] NJחל' אלכסנדר[
הב' ארי' לייב ב"ר חיים )עפשטיין( תרס"ו – ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' ארי' שלמה ב"ר שלום ירחמיאל – תשע"ה
הב' דוד ב"ר אברהם חיים )לאזיראוויטש( – תר"ע ]סיגוט ,רומעניא[
הב' דוד יחיאל ב"ר זאב )קליינמאן( – תער"ב ]אוהעל ,אונגארן[
הב' זאב וואלף ב"ר אשר )רייקוס( – תרע"ח ]וואשינגטאן ,חל' אוהב שלום[
הב' חיים ב"ר אהרן )מארקאוויטש( – תשנ"ד ]וויזניץ מאנסי[
הב' יואל אשר ב"ר ראובן )קאליש( – תש"ס ]נייטרא מט .קיסקא[
הב' יחזקאל שרגא ב"ר שמואל )שפירא( – תרע"ה ]פיטא ,האלאנד[
יצחק יהודא ב"ר נפתלי חיים  -הב' יצחק ב"ר אברהם )ראטשילד( – תש"ד
הב' יצחק ב"ר אברהם הכהן )שאנברוין(  -הי"ד תש"ד
הילד יקותיאל יהודא ב"ר מנחם דוב )ווייס( – תרמ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד ישראל זינדל ב"ר אברהם – תרצ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' מענדל ב"ר ישראל )צייטלין( – תרצ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' מרדכי ב"ר אברהם יהודא )ווייס(  -הילד שמואל ב"ר אברהם מאיר – תרס"ז
רבי משה ב"ר יוסף )מאנטיפיורי( – תרמ"ה ]רעמסגעיט ,לאנדאן[
הב' מתתי' ב"ר משולם זישא הלוי – תש"נ ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הב' נתן נטע זאב ב"ר אלימלך )מיללער( – תש"ד הי"ד
הב' צבי ב"ר מנחם דוב )ווייס( – תרמ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה אסתר ב"ר יהודא ליב – תקצ"א ]בענדין ,פוילן[
הילדה הענטשא ב"ר דוד )ראטה( תרס"ז – ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה העני ב"ר יעקב צבי – תרט"ו ]טיסניץ ,סלאוואקיי[  -חוה לאה ב"ר ישראל
חי' שרה ב"ר יעקב יהושע הלוי )קארנבוים( – תש"ד הי"ד
הבתולה חנה ב"ר ליב )בערקאוויטש( – תר"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[
חנה פייגא ב"ר ישראל )פרענקל( – תשנ"א ] LIחל' מארמאראש[
הבתולה לאה פייגא ב"ר אברהם אביש )קאנער( – הי"ד תש"ד
מלכה ב"ר קלמן )סטעמפל( תש"ל – ] NJפלארעל פארק[
מרת סערל ב"ר אברהם עביר )שטיינמעטץ( – תשנ"א
הבתולה פראדל ב"ר אשר זעליג )אשעראוויטץ( – תרפ"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה רויזא ב"ר משה הכהן )כ"ץ( – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
– תר"ע ]ווראנוב ,סלאוואקיי[

תוך י"ב חודש
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 -
אלי' יוסף בן ר' משה ארי' הלוי  -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  -רחלבת 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
 צבי אלימלך יחיאל מיכל בן ר' משה  -אברהם אפרים בן ר' יחזקאל שרגאהכהן  -רבקה רייזל בת ר' שלמה

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 .

