שאול )פעפפער( – תשנ"א ]מט ציון[

מירל ב"ר אלטר
מרת מליא מרים ב"ר ארי' לייב
מרת סימא רחל ב"ר יעקב צבי )בערקאוויטש( – תש"נ ]קרית יואל[
הבתולה ריזל ב"ר משה אהרן – תשע"ה ]מאנסי ,חל' צאנז[
הילדה שרה ב"ר יצחק צבי )מענדלסאן( – תרע"ז ]בנ"י ,נארפאלק ,ווירזשיניע[
מרת שרה רבקה ב"ר לוי יצחק )בערנשטיין( – תש"ע ]אר"י[
)גוטשטיין( – תש"ע ]אר"י[

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
כ"ד אב – יום א'

פ' ראה תשע"ט

ר' אברהם אבא ב"ר שמואל הלוי
ר' אלי' ליב ב"ר שמחה )סענצער( – תרפ"ה ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
ר' גרשון ב"ר מרדכי )פריעדמאן( – תרפ"א ]וואשינגטאן נ.י - [.רחמים ב"ר ברוך
דוד ב"ר זאב )אמסטערדאם( – תשע"ב ]מט כרמל הישן[  -צבי ב"ר מאיר
הב' זלמן דוב חיים ב"ר מרדכי – תשל"ב ]פיטא ,האלאנד[
הילד יונה שמחה ב"ר אלישע )דייטס( – תשס"ג ] NJוואשינגטאן[
ר' יצחק ב"ר אשר אנשיל )בינעט( – ]סנהדרי'[  -צבי ב"ר בן ציון )ישפה(
יצחק ב"ר משה אברהם )דייטש(– תשי"ז ]מט חברון ,חל' מונקאטש[
הב' ישכר דוב ב"ר שלמה יום טוב – תשע"ח ]שיכון סקווירא[
הב' משה ב"ר חיים )בלומענפעלד( – תרנ"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' משה יוסף ב"ר מנשה )גאלדבערג( – תרצ"ט ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
הב' משה צבי ב"ר אליעזר )קליין( – תרע"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' נפתלי ב"ר ברוך )שווארץ( – תרע"ד ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
ר' שמואל ב"ר נטע )ווייסמאן( – תשד"מ ] NJחל' יראים[
שמואל מאיר ב"ר מרדכי מנחם מענדל )זילבערבערג( – תשע"ז ] NJחל' באבוב[
הב' שמעון ב"ר משה )ענגלארד( – תש"ב
הב' שמעון יעקב ב"ר צבי – תרס"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
שמעי' דוב ב"ר שמואל לייב הכהן )מלמד( – תשס"א ] LIחל' חש"א[
הילדה דרעזא ב"ר נתן נטע – תרמ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הענצי ב"ר יעקב – תרצ"ד ]סיגוט ,רומעניא[
מרת חי' ב"ר אברהם )שטערן( – תרע"ד ]גרינסבורג ,פענס[.
הילדה מרים ב"ר מנחם מענדיל – תרע"ז ]מט כרמל[
הילדה חיה שפרה פייגא ב"ר אליעזר – תשנ"ב ]ביה"ח דמאנסי[
הילדה פיגא ב"ר בנימין חיים )מאשקאוויטש( – תרצ"ט ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הבתולה צינא ב"ר אלי' )ראפאפארט( – ת"ש ] NJחל' עדת יראים )ברויער([
הילדה שרה ב"ר מיכאל – תשנ"ו ] NJחל' יראים[
מרת שרה ב"ר משה יעקב )קליינמאן( – תשנ"ב ] NJחל' סאטמאר[
שרה דבורה ב"ר נתן זאב )וויינבערג( – תשל"ב ]ראטשעסטער[
הילדה שרה רחל ב"ר יהודא הכהן – תרכ"ג ]סאנטוב ,אונגארן[
)העפנער( – תש"ד ]מט יודא ,ת"ת י"ם[

כ"ה אב – יום ב'

הב' אברהם ב"ר יוסף
הב' אברהם ב"ר ניסן )אורח( – תרס"ח ]וואשינגטאן ,אוהב שלום[
ר' אברהם דוב ב"ר משה ישעי' הכהן )בערקאוויטש( – תשל"ז ] NJחל' יראים[
הב' אליעזר ב"ר שרגא פייוול – תרמ"ח ]חוסט ,אוקריינא[
הב' אליעזר אברהם ב"ר משה – תשמ"ב ] 'NJחל' באבוב[
ר' ארי' לייב ב"ר אברהם יוסף )בערנשטיין( – תש"ע ]אר"י[
הב' ברוך בענדיט ב"ר מאיר דוד )דראטה( – תרצ"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הב' ברוך צבי ב"ר שמואל זאנוויל )קרעמיר( – תר"ע ]סיגוט ,רומעניא[
הב' דובער ב"ר יעקב יוסף – תרצ"ג ]א .מאנטיפיור[
דניאל ב"ר צבי )וועבער( תש"י – ] NJפלארעל פארק[  -מרדכי ב"ר יצחק חיים
הב' יהודא ארי' ב"ר יוסף )שווארץ( – תרע"ז ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' יוזעפף ב"ר משה )בערטיג( – תר"פ ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[
הב' יוחנן ב"ר ארי' לייב )בערנשטיין( – תש"ע ]אר"י[
הב' יוסף ב"ר חנינא )מיללער( – תרע"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[  -זאב ב"ר משה
הילד יוסף שמואל ב"ר אליעזר ליפא  -תשל"ה ] NJחל' קאסאן[
הב' יצחק מאיר ב"ר יהודא ארי' )פינקעלשטיין( – תשנ"א ] NJחל' יראים[
ר' מרדכי ב"ר אלחנן )אדלער( – תשנ"ג ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הילד מרדכי אהרן ב"ר ארי' לייב )בערנשטיין( – תש"ע ]אר"י[
הילד מרדכי אהרן ב"ר דוד צבי )גוטשטיין( – תש"ע ]אר"י[
הב' משה דוד ב"ר חיים יעקב )יאקאבאוויטש( – תרצ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' נטע מנחם ב"ר יצחק )לעבאוויטש( – תרצ"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' צבי הירש ב"ר יונה – תר"פ ]מט חברון[  -שמעון ב"ר יעקב
הב' שלמה יהודא ב"ר נחום – תשכ"ה ] LIחל' וויזניץ[
הב' שלמה יצחק ב"ר דוב בער )גאלדשמיד( – תר"פ ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד שלמה נחמן ב"ר בנימין – תשל"ו ] NJחל' וויען[
שמעון עוזר ב"ר צבי – תשע"ד
הילדה אדל ב"ר יוסף )שאקון( – תש"ד ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה הינדא ב"ר יצחק – תשע"ה ]שיכון סקווירא[
הילדה הענטשא ב"ר משה אליעזר )ראזענבלום( – תרצ"ה ]מט חברון[
מרת העשיא ב"ר גרשון )גרין( – תש"ס ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הבתולה חי' הענא ב"ר ארי' לייב )בערנשטיין( – תש"ע ]אר"י[
הילדה חנה ב"ר ישראל הכהן )כהן( – תרס"ה ]וואשינגטאן ,אוהב שלום[
)וויניקאפף( – תרצ"א ] NJפלארעל פארק[

כ"ו אב – יום ג'

הב' אברהם אהרן ב"ר יוסף דוד
ברוך ב"ר לייב )קיקיס( – תשס"ד ] LIחל' חש"א[
הב' טובי' אפרים ב"ר אברהם )גראס( – תרפ"ב ]קרשאנוב ,פוילן[
הב' יהושע ב"ר דוב )זילבערמאן( תרס"ה – ]וואשינגטאן נ.י[.
רבי יואל ב"ר חנני' יום טוב )טייטלבוים( – תשל"ט ,אבדק"ק סאטמאר ]קרית יואל[
הילד יעקב ב"ר נטע )באבס( – תר"ס ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' יעקב ב"ר צבי )ראזענטאל( – תרנ"ה ]סיילעם פיעלד[
הב' מרדכי ב"ר משה יעקב )ווייסבערגער( – תרפ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
רבי מרדכי דוב ב"ר יהודא )זוהר( – תשס"א ]אר"י[
ר' מרדכי דוד ב"ר אברהם משה )לאנדא( – תשס"ה ]הר המנוחות[
הילד משה ב"ר ישראל יהודא – תשע"ו
הילד משה יצחק ב"ר יהודא – תרנ"א ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
הילד רפאל ב"ר שלום )שטריים( – תרנ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שמואל ב"ר אברהם יצחק )באקמאן( – תשע"ב ] NJחל' יראים[
ר' שרגא פייבל ב"ר שלמה יעקב )ווייס( – תשע"ו ]בני יואל ,קרית יואל[
הילדה אסתר ציפא ב"ר אברהם שלמה – תשס"ז ]ביה"ח דמאנסי[
בתי' ב"ר ארי' לייב )גאדלאו( – תשי"ב ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
מרת גאלדא ב"ר זאב )צווילענבערג( – תש"ד ]מט לבנון ,חל' אנשי פולין[
מרת גיטל ב"ר מנחם מענדל )ברלינקא( – תש"מ ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הבתולה דבורה ב"ר נחמן דוד )האפמאן( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה חי' אסתר ב"ר יוסף )פישער( – תרפ"ג ]סאטמאר ,רומעניא[
חנה מלכה ב"ר שמואל ראובן )דרילמאן( – תשמ"ח ]מט יודא ,חל' שינאווא[
הבתולה יוטא ב"ר דוד )דאווידאוויטש( – תרע"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה פערל ב"ר ניסן )בראנד( – תש"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילדה צבי' ב"ר חיים – תרמ"ח  -הילדה רבקה ב"ר יצחק אייזיק – תרס"ט
הבתולה שרה מינדל ב"ר משה יעקב – תרפ"ד ]מט יודא[
– תרל"ו ]פעקעטי אורדא ,אוקריינא[

כ"ז אב – יום ד'

הב' אליעזר ב"ר שלמה זלמן
אפרים יוסף ב"ר יהודה )דיימאנד( – תשס"ח ]ליבערטי נ.י - [.דוד ב"ר יוסף
הירשל ב"ר נתן נטע הלל הלוי – תשכ"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' זאב וואלף ב"ר יעקב )וואשילעוויטץ( – תרע"ו ]טשענסטחויב ,פוילן[
ר' יאיר ב"ר אברהם יצחק )מערמעלשטיין( – תשס"א ]וויזניץ מאנסי[
הב' יואל יהודא ב"ר יוסף דוד הלוי )לעווי( – תשס"ח ] NJחל' סאטמאר[
הב' לוי ב"ר משה – תרע"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[  -ארי' לייב ב"ר חיים יהודא
הילד נחמי' שלמה ב"ר יוסף חיים הכהן – תשס"ה ]וויזניץ מאנסי[
הב' נחמן ב"ר ישעי' )מערלינג( – תש"י ] LIחל' חרדים[  -צבי ב"ר מרדכי
ר' שמואל ב"ר חיים )האיאן( – תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הב' שמעון ב"ר אברהם אליעזר )פליישמאן( – תשס"ג ] NJחל' וויען[
הילד שמעון מאיר ב"ר ישראל משה – תשנ"ח
הבתולה אסתר טויבא ב"ר שלמה זלמן – תר"צ ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
הילדה דבורה ב"ר משה צבי הלוי )קרויס( – תרס"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
מרת חי' ב"ר דוד )פארקאש( – תשמ"ו ] LIחל' מארמאראש[
טעמא ב"ר אליקים דוב בער )שעהן( – תשע"ח ]אר"י[
הבתולה לאה ב"ר פנחס הלוי )קעללער( – תרצ"ה ]מט חברון ,טאפאראוער[
מרת רייזל ב"ר אברהם )שילדקרויט( – תשס"ח ]קרית יואל[
נחמה גאלדא ב"ר יעקב קאפיל  -שבע ב"ר אברהם
הילדה עטיל ב"ר אברהם יהודא – תרמ"ו ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
הילדה רות ב"ר חנוך אברהם – תשכ"ד ] LIחל' אגודה[
הבתולה שינדל ברכה ב"ר חיים – תשמ"ב ]שיכון סקווירא[
)לייער( – תר"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[

כ"ח אב – יום ה'

הילד אלטר דוד ב"ר זאב דוב
הב' אלי' ב"ר אברהם )גראס( – תרפ"א ]קרשאנוב ,פוילן[
הב' ארי' ליב ב"ר שלמה )כעסעק( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד ברך ב"ר יעקב – תשט"ז ]סט סאפי ,קאנאדא[
הילד דניאל ב"ר מיכאל – תשנ"א ] NJחל' יראים[  -מרדכי ב"ר בצלאל
הילד יהודא ב"ר משה אליעזר )שטאהלבערגער( – תרכ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' יוסף קלונימוס ב"ר דוד )קלוגער( – תרפ"ב ]קרשאנוב ,פוילן[
רבי ישכר בער ב"ר פנחס יוסף )דאכנער( אבד"ק באניע – תשנ"ב ]פיטא ,האלאנד[
הב' משה ב"ר יהושע )שרייבער( – תרצ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
ר' משה לייב ב"ר צבי )דאוויס( – תשמ"ט ] NJחל' חוסט[
הב' קלמן יצחק ב"ר נח )ערענטאל( – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שלמה יצחק ב"ר דוב בער )גאלדשמיד( – תר"פ ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' שמואל ב"ר דוד )טייטלבוים( – תרפ"ט ]אוהעל ,אונגארן[
ר' שמעון ב"ר קלונימוס )ווייס( – תשס"ז ]בני יואל ,קרית יואל[
הב' שמעון ב"ר שניאור הלוי – תרנ"ג ]טבריא[
הב' שמעון ישעי' ב"ר חנא מנחם מענדל )וויינבאך( – תש"ן
הב' שמשון ב"ר שמעי' – תרפ"ד ]מט חברון[  -אסתר פיגא ב"ר שלמה
)שלאמאוויטש( – תשי"ז ]סיגוט ,רומעניא[

חי' ב"ר לייב
הבתולה יהודית ב"ר אברהם
הילדה מלכה רחמה ב"ר דוד יחיאל – תש"ה ] NJחל' מעזיבוזש[
פריידא ב"ר אליעזר פסח הלוי )לעווין( – תשכ"ח ] NJחל' מאנוסטריטש[
הילדה רבקה ב"ר שלום – תשע"ד
הבתולה רחל ב"ר חנינה )שניידער( – תרצ"ג ] SIחל' פריסטיק[
הבתולה ריזל ב"ר דוד – תרס"ד ]בארדיוב ,סלאוואקיי[  -שרה ב"ר זלמן יצחק
הילדה שרה ברכה ב"ר יצחק – תשמ"ו ]מאנטשעסטער ,ענגלאנד[
)בערנשטיין( – תשי"ט ] NJפלארעל פארק[

)ראטה( – תרצ"ד ]אונגוואר ,אוקריינא[

כ"ט אב – עש"ק
יוסף – תשע"ז ]קרית יואל ,שטח החדש[

הילד אברהם דוב ב"ר צבי
ר' איתמר טובי' ב"ר אברהם שמחה הכהן )פריעדמאן( – תשנ"ב ]קרית יואל[
ר' אשר ב"ר משה נפתלי )גרינבערג( – תשד"מ ]ליבערטי נ.י[.
הילד דוד ב"ר אברהם )קעסטענבוים( – תש"ג ] NJחל' לאדז[
ר' הירשל פסח ב"ר הושע דוב )גודמאן( – תשכ"ח ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
ר' יוסף יהודא ב"ר משה אברהם )בעקער( – תשע"א ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
יצחק ב"ר יעקב דוב – תש"ד  -יששכר ב"ר נחמן – תש"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' ישעי' ב"ר יעקב )מאנדל( – תרנ"ו ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הילד ישראל ב"ר יוסף תר"כ ]אונגוואר[  -הילד שמואל ב"ר משה – תשע"ח
הב' צבי ב"ר שמואל זאנוויל )כהנא( – הי"ד תש"ד
הב' פנחס ב"ר יהודא – תרנ"ה ]ראצפערט ,אונגארן[
הילד שלמה ב"ר יהודא מנחם – תר"נ ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה חוה פיגא לאה ב"ר אלימלך הלוי–תש"נ ]א .מאניטפיור ,חל' ליבאוויטש[
הבתולה חנה פיגל ב"ר ראובן )בארנשטיין( – תרפ"ה ]קרשאנוב ,פוילן[
הילדה חי' דבורה ב"ר יצחק )שעלבאוו(–תרצ"ה ]מט כרמל[  -רבקה ב"ר שמחה
הילדה ריזל ב"ר יהודא אהרן )ראזנער( – תרח"ץ ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה שרה ב"ר מאיר זאב )סוחאוואלסקי( – תש"ד הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
ל' אב – שב"ק

הב' אברהם ב"ר שמואל
הילד אברהם שמואל נתן אהרן ב"ר ברוך דוד – תשמ"ט ]פיטא ,האלאנד[
הב' אפרים ב"ר יצחק הכהן – תרל"ה ]חוסט ,אוקריינא[
הב' יוסף שרגא ב"ר שמעון דוב )האפמאן( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד ליב ב"ר ישעי' )פעי( – תרפ"ז ]מט לבנון[  -מנחם ב"ר חיים
ר' מרדכי דוד ב"ר ישעי' הלוי )דעוויס( – תשמ"ח ] NJחל' סאטמאר[
הילד משה ב"ר אשר )טויסקי( – תרצ"ד ]בודאפעסט[
צבי ב"ר אברהם הלוי )וואסערמאן( – תרצ"ז ]מט לבנון[
הב' שלום ב"ר חיים בן ציון – תש"ע
הב' שלמה ב"ר אברהם צבי )פיילער( – תרפ"ט ]קרשאנוב ,פוילן[
הבתולה דבורה מרים ב"ר יעקב )קליין( – תרצ"ו ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה זעלדא ב"ר יו"ט ליפמאן – תרע"ט ]דעעש ,רומעניא[
הילדה חנה ב"ר יוסף מרדכי יעקב – תשע"א
הבתולה לאה ב"ר שמואל )גראסמאנן( – תרצ"ו ]סלאוואקיי[
הרבנית מירל ב"ר מנשה )הלברשטאם( – תשל"ט ] LIחל' הסתדרות[
מרת רויזא ב"ר מרדכי )ראכבערג( – תר"ע ]וואשינגטאן נ.י[.
רחל טשארנא ב"ר משה חיים )קארנפעלד( – תשי"ג ]דאוואס ,שווייץ[
הבתולה שינדל שרה ב"ר יוסף זאב – תשע"א ]שיכון סקווירא[
הבתולה שרה ב"ר מאיר )שטיינבערג( – תרפ"ב ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה שרה ב"ר מנחם – תרפ"ג ]ליזענסק ,פוילן[
)היימאן( – תרס"ד ]ראטשעסטער[

תוך י"ב חודש
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  -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  -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 .
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