הילד מנחם בצלאל ב"ר זאב
ר' משה ב"ר ליפמאן
הילד פייוול ב"ר מרדכי )וואלף( – תרע"ג ] SIחל' טשערנאביל[
הילד שלום ברוך ב"ר אהרן דוד – תשנ"ד ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הב' שלום יחזקאל ב"ר אברהם יעקב )פראמער( – תרע"ח ]מט ציון[
הילד שמואל ב"ר משה ישראל – תשנ"ב ] LIחל' וואלין[
הב' שמואל יצחק ב"ר ישעי' הלוי )האלענדער( – תרפ"ב ]מט ציון[
הילדה אסתר ב"ר אהרן )הערמאן( – תש"נ ] LIחל' בעלזא[
אסתר מרים ב"ר יעקב )פענסקי( – תשי"ט ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
הילדה חי' ביילא ב"ר משה ארי' – תרס"ב ]מט ציון[
מרת חי' חנה ב"ר ישראל משה )יאנקאוויטש( – תרצ"ז ]סטעטען איילענד[
מרת חי' שיינדל ב"ר משה )לאב( – תשע"ג ] LIוועלוואד[
הבתולה מרים ב"ר אשר צבי )קריעגער( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
מרת פריידא רבקה ב"ר נחמן – תרנ"ו ]טעטש[
מרת רבקה ב"ר ארי' ליבוש )שטערן( – תשכ"ב ]וואשינגטאן נ.י ,.חל' סטראפקוב[
הכלה שיינדל ב"ר ישראל – תרע"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
תרע"ב – ]אונגוואר ,אוקריינא[

)עפשטיין( – תש"ס ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[

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' עקב תשע"ט

י"ז אב – יום א'
הב' אברהם זאב ב"ר אהרן צבי
הב' אלי' זאב ב"ר דוד משה – תשמ"ח ]הר הזתים[
הילד דוד ב"ר אהרן – תשע"ח ]אר"י[
ר' דוד ב"ר משה )האלאנדער( – תש"ע ]חש"א ,ליבערטי נ.י - [.יושע ב"ר דוב – תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יחיאל יוסף ב"ר יעקב פנחס הלוי – תשמ"ח ]הר הזתים[
הב' יצחק ב"ר אשר אנשיל – תרצ"ג ]א .מאנטיפיור[
הב' יצחק אליעזר ב"ר שמחה בונם הלוי – תשמ"ח ]הר הזתים[
הילד מנחם מענדל ב"ר אהרן הלוי – תרע"ו ]סיגוט ,רומעניא[  -מעכיל ב"ר משה
מרדכי סענדר ב"ר יעקב מאיר )באק( – תשס"ה ] NJחל' סטרעטין[
הילד נתנאל ב"ר אברהם צבי – תשע"ב ] LIחל' בעלזא[
הב' קלמן ב"ר מאיר – תרמ"ט ]חוסט ,אוקריינא[
הב' רפאל מכלוף ב"ר משה – תשמ"ו ]פיטא ,האלאנד[
הב' שלום ב"ר חיים נתן – תשס"ה ] NJוואדברידזש[
הב' שלמה ב"ר אלטער – תרע"ח ]א .מאנטיפיור[
הב' שמעון ב"ר אברהם חיים הלוי – תשמ"ב
מרת גאלדא רבקה ב"ר חנני' יו"ט ליפא הלוי )וואלף( – תשע"א ]קרית יואל[
הבתולה חי' ב"ר נחום – תרצ"א ]מט חברון[
מרת חנה ב"ר נתן )האנדעלסמאן( – תשנ"ג ] NJחל' וויען[
טויבא פערל ב"ר ארי' ליב )האכבערג( – תש"ח ]גרינסבורג ,פענס - [.לאה ב"ר גדלי'
הילדה יהודית ב"ר בן ציון שמואל זאנוויל – תשמ"א ] NJחל' באבוב[
עלקא שיינא רחל ב"ר יחזקאל יהודא )בלום( – תש"ב ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה ציפא ב"ר אברהם הלוי )דעשאצקי( – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה שרה ב"ר יצחק שמואל הלוי )גאלדשטיין( – תרל"ג ]קאלוב ,אונגארן[
הבתולה שרה לאה ב"ר יוסף יהודא )ראזענבערג( – תרח"ץ ]מט חברון ,חל' מונקאטש[
)ריבניק( – תר"צ ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[

י"ח אב – יום ב'
הב' אברהם ב"ר יעקב מענדל
הב' אברהם ב"ר מנחם – תרע"ט ]טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד אייזיק לייזער ב"ר יונה – תרצ"א ]בעיסייד נ.י[.
הילד אליעזר יוסף ב"ר אברהם יצחק – תרנ"ג ]סיגוט ,רומעניא[
ר' אפרים ב"ר ישראל יעקב )הורוויץ( – תשנ"ח ]פיטא ,האלאנד[
ר' אפרים פישל ב"ר ישראל יעקב )הורוויץ( – תשנ"ח ]פיטא ,האלאנד[
הילד דוד חיים ב"ר יוסף דוב הלוי – תשס"ט ]פיטא ,האלאנד[
הב' יוסף ב"ר שמואל דוד )גוטמאן( – תרפ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יוסף מרדכי ב"ר מתתי' אהרן )געז( – תש"י ]טשעלסי מאס[.
הב' יחזקאל ב"ר משה )פיינגאלד( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י .חל' [230
יחיאל מיכל ב"ר יצחק )שטערן( – תשי"ט ][NJ
הילד יעקב משה ב"ר חיים יחזקאל  -תשס"ח ] NJחל' סאטמאר[
הב' יצחק ב"ר שמעון )שפירא( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יצחק מאיר ב"ר שאול יעקב – תרע"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
הב' יצחק צבי ב"ר ארי' )ראטה( – תרס"ט ]בודאפעסט ,טשוירז גאס[
הילד יקותיאל יהודא ב"ר שמואל אברהם – תשל"ה ]שיכון סקווירא[
הב' ישראל דוד ב"ר חיים יודא )דארפלויפער( – תרע"ח ]קרשאנוב ,פוילן[
הילד לוי ב"ר יעקב )מעמדין( – תקי"ד
הב' משה בער ב"ר מנחם מרדכי )סיגעל( – תרפ"ד ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד משה שמואל ב"ר שאול )פארקאש( – תרע"ג ]סיגוט ,רומעניא[  -פייוול ב"ר דוד
הב' נפתלי ב"ר דוד ארי' )ניימאן( – תרצ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[  -רפאל בנימין ב"ר חיים דוד
הילדה אסתר ריזל ב"ר קלונימוס – תשמ"ג
מרת בילא מינדל ב"ר גור ארי' )ראזענבוים( – תשמ"ח ]קרית יואל[
בלומא ב"ר ישראל  -הילדה הוצל שרה ב"ר עזריאל מאיר – הי"ד
מרת חי' ב"ר חיים שלמה )לוגער( – תשי"ד ] LIחל' צעהלים[
הבתולה חי' ברכה ב"ר אברהם חיים – תרס"ט ]קרימאלאוו ,פוילן[
הבתולה מרים ב"ר יוסף – תרנ"ו ]סיגוט ,רומעניא[  -הילדה עטיא נחמה ב"ר דוד
הבתולה מרים ב"ר יוסף נפתלי )שטערן( – תרצ"ח ]סערעט ,רומעניא[
הילדה פיגא הענטשא ב"ר יעקב יצחק אייזיק הלוי – תשל"ג
מרת פעסיל מרים ב"ר זאב )קארן( – תשמ"ה ]קרית יואל[
הילדה צלאווי ב"ר ראובן – תרע"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה צפורה ב"ר יונה )זינגער( – תרס"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה שושנה ב"ר צבי הירש – תרע"ה ]וואשינגטאן נ.י - [.שרה אסתר ב"ר אהרן
)ניומאן( – תרצ"ט ][NJ

י"ט אב – יום ג'
גדלי' ב"ר יוסף )ווייס( – תשע"א ]ליבערטי נ.י .חש"א[  -חיים ב"ר ברוך
ר' טובי' ב"ר בנימין בייניש  -הב' יונה יהודא ב"ר אברהם צבי )רומעלט( – הי"ד תש"ג
הב' יוסף ב"ר משה )שטערנבערגער( – תרנ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יחיאל יהודא ב"ר חיים )מאשקאוויטש( – תר"צ ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד יעקב ב"ר יוסף )אונגאר( – תרפ"ד ]א .מאנטיפיור[
הב' יעקב יצחק ב"ר אשר הלוי – תשמ"ח ] LIחל' ת"ת י"ם[
הילד יצחק חיים ב"ר שלמה זלמן )פאללאק( – תרפ"ב ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הילד ישעי' ב"ר פנחס )מאשקאוויטש( – תרפ"ז ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' ישראל דוב ב"ר יוסף הכהן )כ"ץ( – תשמ"ג ]קרית יואל[

כ' אב – יום ד'
הילד אברהם יעקב ב"ר משה – תרע"ו ]פיעטרקוב ,פוילן[  -אלי' ב"ר יצחק
הב' אליעזר מרדכי ב"ר מיכל – תרע"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הב' החתן ארי' ליב ב"ר שמעון – תרפ"א ]דעעש ,רומעניא[
הב' ברוך שלום ב"ר משה יהושע – תשס"ד ]א .מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
זאב וואלף ב"ר אלי' )דרוקער( – תרצ"ב ]מט חברון ,טאפאראוער[
הילד חיים דוד ב"ר ארי' ישכר – תשנ"ח
הב' יהודא ליב ב"ר צבי הירש )הארטשטיין( – תרט"ו ]קאלוב ,אונגארן[
הילד ישראל דוב ב"ר יוסף משה )קאפלאן( – תר"פ ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' מרדכי ב"ר אהרן )שולמאן( – תרפ"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' משה ב"ר אליהו – תרל"ג ]ווישק ,אוקריינא[
הילד נפתלי הירצקא ב"ר מאיר )ווייס( – תרע"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' צבי ב"ר משה )גרינבערגער( – תרע"ה ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' רפאל משה ב"ר דוד הלוי )פייערשטיין( – תרנ"ו ]סיילעם פיעלד[
הב' שלמה יהודא ב"ר ישראל אברהם – תש"א ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילד שלמה יצחק ב"ר אברהם הלוי )קופפערמאן( – תשנ"ו ]העווערסטראו[
הילד שמואל ב"ר שלמה – תשמ"ז ] NJחל' פאפא[
ר' שמחה ישראל ב"ר אליעזר )קויפמאן( – תשמ"ח ] LIחל' קלויזענבורג[
הבתולה אסתר ב"ר אהרן – תרפ"ז ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
מרת אסתר ב"ר ישראל )וואלפשטיין( – תשי"ז ] NJפלארעל פארק[
מרת אסתר ב"ר שלום הלוי )האלווייל( – תשמ"ח
הילדה בראינע ב"ר יצחק יעקב – תר"פ ]מט ציון[  -חי' ב"ר חיים )שמידט( – תר"צ ]יוניאן פיעלד[
הבתולה דבורה ב"ר צבי הכהן – תרע"ב ]בארדיוב ,סלאוואקיי[  -זעלדא מלכה ב"ר שלמה
הבתולה חי' ב"ר בנימין )מערמעלשטיין( – תרפ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה חי' ב"ר דוד )ריעדערמאן( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה מאשה לאה ב"ר מנחם מענדל – תשל"ה ]שיכון סקווירא[
הבתולה מלכה ב"ר דוד )גרינוואלד( – תרצ"ז ]בודאפעסט[
סאשא גאלדא ב"ר שמואל זאנוויל – תשע"ה
פערל ב"ר בנציון הלוי )זיביל( – תרפ"ג ]ראטשעסטער[
מרת פרידא רבקה ב"ר מאיר ראובן )וויינשטיין( – תשס"ב ]קרית יואל[
מרת צירל ב"ר יהודא )ווייס( – תשל"ט ] LIחל' סיגוט[
מרת רבקה ב"ר נתן )שווארטץ( – תשס"ז ] NJחל' סיגוט[
שפרינצא מירל ב"ר מנחם מענדל )אידלער( – תשכ"ג ] NJבית ישראל[
כ"א אב – יום ה'
הב' אברהם ליב ב"ר דוב הכהן
רבי אהרן ב"ר ישכר דוב )רוקח( – תשי"ז ,אבדק"ק בעלזא ]הר המנוחות ,ירושלים[
הב' אהרן ב"ר משה )גליק( – תשד"מ ] NJחל' יראים[
ר' אלכסנדר ב"ר יעקב קאפל – תרי"ג ]יולונצא ,אוקריינא[
הב' ארי' דוב ב"ר ניסן )ראטה( הי"ד – תשל"ד ]מט חברון[  -ארי' צבי ב"ר אלימלך – תשס"א
הב' בן ציון ב"ר משה – תרמ"ה ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[  -ברוך ב"ר נחום
ר' ג'מל ב"ר יחיא )חלא -דהרי( – תשס"ו ]ביה"ח דמאנסי[
הב' חיים ב"ר יעקב מענדל הלוי )יאקובאוויטש( – תרע"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יוסף חיים ב"ר צבי דוב )אייזנער( – תש"ה ]סקרענטאן פא[.
הב' יעקב ב"ר אברהם משה )קירשענבוים( – תר"צ ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד יצחק ב"ר נטע דוב – תשמ"ט ]מעלבוירן ,עדת ישראל[
הילד יצחק ארי' ב"ר ישראל מרדכי הכהן )בינדער( – תרפ"ה ]מט ציון[
ר' יצחק דוד ב"ר יואל )מיללער( – תשמ"ח ] NJחל' באבוב[
הב' ישכר דוב ב"ר יהודא ארי' הלוי )טריינער( – תרצ"ה ]מט חברון ,חל' רוזין[
הב' מאיר ב"ר אברהם – תרצ"ד ]בארדיוב ,סלאוואקיי[  -משה ב"ר קלמן
פנחס ב"ר הירש )יאקאבס( – תשט"ו ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
הב' פנחס מאיר ב"ר אליהו אליעזר הלוי )לעווין( – תרע"ח ]גרינסבורג ,פענס[.
ר' ראובן ב"ר יחיאל מיכל )שך(  -תשע"ד
הב' שמחה אשר ב"ר יעקב – תרע"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה אסתר רייזל ב"ר משה )שאט( – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י - [.בילא ב"ר יהודא
מרת בת שבע ב"ר אלטער בן ציון )פעלדמאן( – תש"ד ]מאנטיפיור ,חל' מיראפאל[
הילדה חוה ב"ר יעקב )קאלזאן( – תרפ"ה ]א .מאנטיפיור[
הבתולה חי' מושקא ב"ר אפרים זאב – תשס"ד ]א .מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
הילדה חנה רחל ב"ר שמעון  -תשל"ז
הבתולה מלכה ב"ר מתתי' )לערנער( – תרצ"א ]טשעלסי מאס[.
הילדה פריידל לאה ב"ר דוד )ליבערכמאן( – תרצ"א ]מט ציון[  -רחל ב"ר שלמה זלמן
הבתולה שטערנא אסתר ב"ר אפרים זאב – תשס"ד ]א .מאנטיפיור ,חל' ליבאוויטש[
הבתולה שיינדל ב"ר יוסף נחמן – תשע"ו ]שיכון סקווירא[
הבתולה שרה ב"ר אברהם בנציון )ראזענבלים( – תרפ"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)טרייהאפט( – תרע"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[

כ"ב אב – עש"ק
הב' אברהם יהודא ב"ר יוסף חיים
הילד אהרן ב"ר שלמה אברהם – תשע"ד ] NJחל' באבוב[

)גרינוואלד( – תרפ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[

הב' אהרן דוד ב"ר יחיאל
הילד אלחנן ב"ר משה דוד
הב' אליעזר ב"ר זוסא ליב )פייגלסאהן( – תרפ"ה ]מט ציון[  -בונם ב"ר משה
הב' בנימין ב"ר שלמה )אכסנהנדלר( – תרפ"ג ]בית דוד[
בצלאל ב"ר משה )שמידט( – תשל"ה ] NJוואשינגטאן[
הב' גדלי' ב"ר שת אהרן )ראזענבלאט( – תשס"ז ]ביה"ח דמאנסי[
הילד דוב בער ב"ר שמואל יעקב – תשס"ט ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילד זאב ב"ר צבי – ]סיגוט ,רומעניא[
הב' יהודא ארי' ב"ר מנחם – תרנ"ד ]אויבער ווישעווא ,רומעניא[
הב' יהודא ארי' ב"ר מרדכי )מאשקאוויטש( – תרל"ז ]ראדוואנקא ,אוקריינא[
הילד יואל ב"ר חיים אלעזר – תשנ"ג ]קרית טאהש[
יוסף ב"ר ניסן נטע – ת"ש ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יעקב ב"ר בצלאל מרדכי )סלוצקי( – תרס"ב ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
ר' מנחם מענדל ב"ר יודא ארי' )ראזענוואסער( – תשל"א ]יוניאן פיעלד[
מרדכי זאב ב"ר יהושע צבי הכהן )קאלטון( – תשכ"ג ]מט כרמל ,קהלת ישורון[
הב' נתן אליהו ב"ר אהרן )גערצלין( – תש"ז ] LIחל' אגודה[
הילד עזרא ב"ר יצחק הלוי )לעווין( – תש"א ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
פייוול ב"ר בצלאל מרדכי )סלוצקי( – תשמ"ז ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
הב' ראובן יוסף ב"ר משה הכהן – תשע"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[  -שלמה אליעזר ב"ר יוסף
הילד שמואל אליהו ב"ר משה מנחם )טויבענפעלד( הי"ד – ]הר המנוחות[
הב' שמואל צבי ב"ר אלי' יעקב – תרפ"ג ]קאפיש ,סלאוואקיי[
הילד שמחה ב"ר אשר אנשיל הכהן )אייזיק( – תשנ"א ] LIחל' אגודה[
הילדה אסתר ב"ר אלי' משה הכהן – תש"ך ]מעלבוירן ,עדת ישראל[  -איידא ב"ר בנימין
הילדה בריינדל ב"ר משה )פריעדלענדער( – תרצ"א ]דעברעצין ,אונגארן[  -דבורה ב"ר זאב
הבתולה דבורה ב"ר זאב דוב – תרס"ז ]חוסט ,אוקריינא[
דבורה לאה ב"ר משה )קליין( – תש"ל ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
הבתולה חוה ב"ר אברהם )שעמינג( – תקצ"ו ]הודו שאמשון ,אונגארן[
הבתולה חי' לאה ב"ר רפאל )הורוויץ( – תרע"ט ]סיילעם פיעלד[
הבתולה חי' רחל ב"ר חיים שמעון )ראזענבלאטט( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה יענטא ב"ר יחיאל מיכל )גרין( – תש"ז ] LIחל' צעהלים[
הבתולה ליבא ב"ר צבי – תרס"ג ]סענדזשארץ ,רומעניא[
מלכה ב"ר אברהם שלמה )שטארער( – תשל"ז ] NJפלארעל פארק[
הבתולה מלכה ב"ר מאיר )לאנדעסמאן( – תרנ"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
)ראזענבוים( – תשכ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[

)קונא( – תרצ"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

כ"ג אב – שב"ק
יעקב משה ב"ר זאב הלוי  -משה ב"ר שלמה
יעקב צבי ב"ר יצחק אייזיק )גראס( – תרח"צ ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
ר' יצחק ב"ר מאיר הלוי )קעללער( – תשכ"ז ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' יצחק ב"ר תנחום )קופער( – תרפ"ג ]בנ"י ,נארפאלק ,ווירזשיניע[
הב' משה ב"ר אשר הכהן )שפירא( – תרס"ב ]יוניאן פיעלד ,חל' שינאווא[
הב' מנחם מענדל ב"ר אברהם יושע )ארדענטליך( – תרע"ב ]דעעש ,רומעניא[
הב' מרדכי זעליג ב"ר יצחק מאיר )נירענשטיין( – תרצ"ח ]פיטא ,האלאנד[
הילד ניסן ב"ר יצחק הכהן )גיטלסאהן( – תרע"ט ]מט ציון[
הילד נתן ב"ר אהרן ליב הכהן )כהנא( – תרל"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הילד רפאל ב"ר שלום )שטריים( – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' שלמה ב"ר מרדכי )בעטטער( תש"מ – ] NJפלארעל פארק[
מרת אסתר דבורה ב"ר זעליג הכהן – תרס"ב ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילדה הדס ב"ר שלום – תשמ"ה ] NJחל' וויען[
הבתולה לאה אסתר ב"ר אפרים הכהן )שבת( – ת"ש ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה מלכה ב"ר יצחק – תר"צ ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילדה נעמי רבקה ב"ר אלי' – תשנ"ח ]ביה"ח ד'מאנסי[
עטיל ב"ר בנימין  -צפורה ב"ר משה – תשע"ב
מרת שיינא ב"ר אברהם )אבראמסאן( – תרע"ב ]ביה"ח ד'מאנסי[

תוך י"ב חודש
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  -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 בתר' 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  -צבי אלימלך יחיאל
מיכל בן ר' משה  -אברהם אפרים בן ר' יחזקאל שרגא הכהן  -רבקה רייזל בת
ר' שלמה  -יהודית בת ר' אלעזר מנחם הלוי

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 .

