הרבנית מאטל ב"ר ברוך
הילדה מירל ב"ר אברהם חיים
נעמי ב"ר אהרן חיים )קליטניק( – תשנ"ג ] NJחל' סטאלין[
הבתולה רבקה ב"ר דוב )פריעד( תרצ"ג – ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה רחל ב"ר אשר )סאלוואן( – תרמ"א ]מכפלה ,חל' ביהמ"ד הגדול[
ג' אלול – יום ג'
החתן אלטר דוב בער ב"ר חיים נתן )זאקולניק( – תרצ"ה ]בית דוד[
ברוך ב"ר צבי דוב )האבערמאן( – תשמ"ו ] LIחל' מארמאראש[  -יוסף ב"ר שמואל
יצחק ב"ר צבי אלימלך הלוי )סיגעל( – תרפ"א ]מט חברון[  -ישעי' ב"ר דוד
הילד יצחק משה ב"ר שאול יחזקאל )גרינפעלד( – ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הילד ישעי' ב"ר יעקב יהושע – תשע"ג ]וויזניץ ,מאנסי[
הילד שלמה ב"ר מאיר )ראכלין( – תרפ"ד ]מיימאנידיס[
שלמה ב"ר משה )שטרייגאלד( – תשס"ה ] LIחל' חש"א[
הילד שמחה בונם ב"ר ישראל  -תשע"ה
הבתולה אסתר ב"ר צבי )פייערווערגער( – תרצ"ו ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
מרת אסתר חנה ב"ר פרץ הלוי )אנפאנג( – תשנ"ו ] LIחל' בעלזא[
הילדה אסתר טויבא ב"ר בנציון – תשע"ז
הילדה אסתר נחמה ב"ר דוד – תש"נ ]קרית טאהש[
באשא ב"ר יהודא )ניימאן( – תרנ"ט ]וואשינגטאן נ.י - [.הילדה חנה ב"ר אלקנה תרצ"ג – ]סיגוט[
הבתולה בלימא ב"ר יצחק – תשנ"ב ] NJחל' פאפא[
גרירה ב"ר אברהם  -הבתולה חוה ב"ר אברהם )פאלקאוויטש( תרע"ט – ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה חי' שרה ב"ר שמואל )ברוינשטיין( – תרס"ט ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
הבתולה חנה ב"ר ישראל ארי' )פערל( – תרצ"ב ]סיגוט ,רומעניא[
מרת חנה פעשא ב"ר יצחק יעקב )קארלין( – תשל"ד ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
מרת טויבא ב"ר ישעי' )הערצקא( – תשנ"ז ]הר המנוחות ,ירושלים[
הבתולה פייגא ב"ר פנחס חיים – תשע"ו ]קרית פאפא[
הבתולה קילא ב"ר אהרן דוד הכהן – תרע"ח ]קרשאנוב ,פוילן[
הבתולה רבקה ב"ר דוד מרדכי )ווייסהויז( – ]וואמאשפערטש ,אונגארן[
הילדה רבקה ב"ר שלמה ישעי' – תרפ"ב ]ראצפערט ,אונגארן[
הבתולה רחל ב"ר מאיר )שמינטער( – תרס"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
ד' אלול – יום ד'
אליעזר ב"ר שלמה הכהן )ראטענבערג( – תשי"ד ] NJחל' באבוב[
גרשון ב"ר ברוך  -ר' זאב ב"ר פנחס יהודא )לעפקאוויטש( – תשס"א ] NJחל' אנשי ספרד[
הב' ישראל צבי ב"ר אברהם משה )גרינפעלד( – תרצ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מאיר ב"ר שלום )שיינפעלד( – תר"פ ]מט לבנון[  -הב' משה צבי ב"ר ישעי' – תר"ט ]קראלי[
מיכל ב"ר אברהם )גאנצפיעלד( – תשע"ז ]חש"א ,וואדרידזש[
הילד משה ב"ר חיים הילל – תשל"ו ]לעיקוואד[  -צבי ב"ר ארי'
הב' שאול ב"ר ישראל שמואל )שטיינפעלד( – תש"ג הי"ד ]פיטא ,האלאנד[
ר' שאול דוד ב"ר יוסף יצחק )עסטרייכער( – תשס"ז ]שיכון סקווירא[
הילד שמחה בונם ב"ר אברהם חנוך )פריעדמאן( – תרע"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה אסתר ב"ר צבי )ליכטענשטיין( – תר"פ ]טבריא[
הילדה אסתר ברכה ב"ר אלי' )קאסירער( – תש"א ]בודאפעסט[
בילא ב"ר קלונימוס קלמן )רוזין( – תשמ"ג ] NJחל' מעזיבוזש[
מרת בינא ב"ר יעקב )ברודא( – תר"ס ]אונגוואר[  -מרת שרה ב"ר דוב בער – תרע"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילדה דינה ב"ר יצחק – תשע"ו ]וויזניץ מאנסי[  -דינה ב"ר יצחק – תשע"ו ]וויזניץ מאנסי[
הבתולה זיסל ב"ר דוד )דאווידאוויטש( – תרפ"ה ]קרשאנוב ,פוילן[
הבתולה מרים רבקה ב"ר יהודא ארי' הלוי )מארקאוויטש( – תרצ"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
גאלדא ב"ר חיים )פריעדמאן( – תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
הבתולה לאה ב"ר שמואל )קעסטענבוים( – תרצ"א ]ראדוואנקא ,אוקריינא[
מרת מאשא ברכה ב"ר יודא לייב )גרינפעלד( – תשל"ג ] NJחל' סאטמאר[
פעשא ב"ר שמחה  -מרת פראדל ב"ר אברהם )סיגעל( – תשי"ג ]ליבערטי נ.י[.
הילדה שרה ב"ר ישראל חיים – תרס"ג ]ראצפערט ,אונגארן[

הבתולה פרידא ב"ר אשר )ווארם( – תרצ"ט ]סיגוט ,רומעניא[  -פרידא ב"ר חיים
הילדה פרידא ב"ר נפתלי שמואל תשע"ב – ]קרית טאהש[
הבתולה ציפא ב"ר נחמן )שארפמעסער( – תרצ"ז ]פרושקאוו ,פוילן[
מרת רחל לאה ב"ר שלום הלוי )טורקיש( – תשכ"ו ] LIחל' סאטמאר[
שרה סאשא ב"ר צבי )בערגער( – תשס"ד ] NJחל' שאפראן[
ו' אלול – עש"ק
אברהם ב"ר מאיר )בן שבת( – תשס"ח ]סט סאפי ,קאנאדא[
הב' אברהם יקותיאל יהודא ב"ר מרדכי זאב – תש"ע ] LIחל' הסתדרות[
הב' בנימין יוסף ב"ר ישעי' חיים )לייפציגער( – תרפ"ה ]מט ציון[  -ישראל יוסף ב"ר מאיר
הילד ברוך ב"ר חיים משה הלוי – תשנ"ט ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הילד דוד ב"ר יעקב יוסף – תשס"ה ]שיכון סקווירא[
ר' זאב וואלף ב"ר יוסף )בערנער( – תשד"מ ] NJחל' חוסט[
יואל ב"ר שלום שכנא )רייזער( – תשע"ב ]חש"א ,ליבערטי נ.י - [.יצחק ב"ר ברוך
הב' משה ב"ר יצחק איציק – תשד"מ ]בענדין ,פוילן[  -נפתלי יצחק ב"ר זאב
הב' שמואל ב"ר שמעון זימל )יערעט( – הי"ד
ר' שמעון ב"ר יהושע )ווייס( – תשנ"ב ] NJחל' יראים[
רבי שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל )נחמנו( בעמחסה"ק זרע שמשון – תקל"ט ]רעגיא אמיליא ,איטאליא[
מרת אסתר חוה ב"ר רפאל יהודא צבי )קעסטן(
הבתולה בילא רבקה ב"ר שלמה )האלפערט( תר"פ – ]קאשוי ,סלאוואקיי[
חאשקע ב"ר ישראל )סיידען( – תשמ"א ]ביה"ח ד'מאנסי[
חי' ב"ר יוסף זאב – תרפ"ב ]סיגוט ,רומעניא[  -ברכה לאה ב"ר משה הערש ליב
הבתולה טשארנא ב"ר דניאל הכהן )שווארטץ( – תרצ"ב ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה מרים ב"ר צבי – תרס"ו ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
מרים חי' אסתר ב"ר טובי' – תשס"ה ]וויזניץ מאנסי[
מרת פיגא ב"ר אברהם )ראזענבערג( – תש"ע ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
מרת ראצל ב"ר משה ארי' – תשס"ג
מרת שרה ב"ר יהודא )ראזענקראנץ( – תרע"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
ז' אלול – שב"ק
הילד אלי' משה ב"ר חיים יקותיאל )שווארטץ( – תרצ"ו ]בודאפעסט[
הב' אשר ב"ר ישעי' ארי' )גאלדנער( – תרפ"ו ]וואמאשפערטש ,אונגארן[
הב' בן ציון חיים ב"ר אליהו שמחה הלוי )חזן( – תשל"ג ] NJחל' יראים[
הב' דוד ב"ר מנחם מענדל )קאלמאן( – תרצ"ו ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
ר' חיים ארי' לייב ב"ר ברוך יוסף הכהן )מולדובן( – תשמ"ח ]בני ברק[
הב' יהושע משה ב"ר אהרן )גאמס( – תש"ב הי"ד  -יצחק אייזיק ב"ר צבי הערש
הב' יוסף ב"ר אהרן )גאמס( – תש"ב הי"ד  -חיים שמואל יעקב ב"ר ארי' לייב
הב' יעקב ב"ר דוב )אלעקסאנדער( – ת"ש ]אונגוואר ,אוקריינא[  -יצחק ב"ר אברהם ישראל
הב' יצחק יונתן ב"ר שלמה זלמן )הערשליקאוויטש( – תרפ"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[
הב' יצחק יעקב ב"ר מנחם יהודא )גוזיק( – תר"ע ]מט ציון[
הילד לוי ב"ר אביגדור הכהן )וויינבערגער( – תרמ"ז ]ראצפערט ,אונגארן[
הב' מנחם יהודא ב"ר אהרן )גאמס( – תש"ב הי"ד  -שלמה יהושע ב"ר אלעזר – תשע"א ][NJ
ר' משה צדוק יחיאל ב"ר נתן פייטל )רייניץ( – תשנ"ו ]פיטא ,האלאנד[
הילד נפתלי הירצקא ב"ר אברהם מרדכי זאב – תשמ"ט
ר' שמואל ב"ר זעליג צבי )ליפשיץ( תשכ"א – ] NJפלארעל פארק[
הב' שמואל זאנוויל ב"ר ישראל )שטויב( – תרצ"ב ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה בלימא ב"ר אהרן )גאמס( – תש"ב הי"ד  -דבורה ב"ר שמחה
הכלה ויקטוריה ב"ר שושן )סתהון( – תש"י ]שייח באדר ,ירושלים[
חנה ב"ר יוסף יצחק הכהן )נייפעלד( – תשי"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הכלה יהודית ב"ר יצחק–תרל"ג ]בענדין ,פוילן[  -מרת פייגא ב"ר דוד )גוז( – תשל"ה ]ליבערטי נ.י[.
מרת מירל ב"ר אליעזר )לאנדסמאן( – תשע"ד ] NJפלארעל פארק[
מלכה פעסל ב"ר חנינא )וואלצער( – הי"ד תש"ב  -הבתולה רחל ב"ר אהרן – תרנ"ו ]פריקאפא[
הבתולה שרה ב"ר אליקים )הארנשטיין( – תרצ"ו ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה שרה בילא ב"ר בן ציון הלוי – תשל"ט ] NJבית ישראל[

ה' אלול – יום ה'
הב' אברהם ב"ר צבי הירש
הב' אברהם אפרים ב"ר דוד שלמה – תשמ"ח ]קרית יואל[
הב' אלטר יעקב יצחק ב"ר שלום חיים ראובן – תש"ע ] NJחל' סאטמאר[
הב' ברוך ענזיל ב"ר יהודא הכהן )כ"ץ( – תש"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
דוד ב"ר ישראל )באראן( – תש"ל ]ביה"ח ד'מאנסי[  -הב' דוד ב"ר שמעון – תרפ"ד ]סאנטוב ,אונגארן[
הילד חיים ב"ר יהודא יהושע העשיל – תשע"ו ]וויזניץ מאנסי[
הב' חיים יהודא ב"ר משה – תרנ"ד ]סטראפקוב ,סלאוואקיי[
רבי חנני' יו"ט ליפא ב"ר יקותיאל יהודא )ראזענבערגער( – תשמ"ח ]קרית יואל[
הב' טובי' יחיאל מיכל ב"ר מנחם מענדל )רובין( – תש"ב
ר' יוסף צבי ב"ר אהרן הכהן )פאללאק(  -תשע"ו ] NJחל' ספינקא[
הב' יוסף צבי ב"ר אלימלך – תשע"ה ]לעיקוואד[  -הב' יצחק ב"ר חיים – תרפ"ו ]בארדיוב[
הילד יעקב ב"ר שמעון מאיר )ווינקלער( – תרצ"ה ]בודאפעסט[
ר' יעקב אלעזר ב"ר דוד )גאלדברענער(
רבי מתתי' ב"ר מנשה )אייכנשטיין( – תשכ"ט ] LIחל' הסתדרות[
משה ב"ר העניך שמשון הלוי )אראנזאהן( – תשכ"ב ]בעיסייד[
הב' נתן ב"ר יצחק – תרמ"ג ]טיסניץ[  -הב' שמואל משה ב"ר יעקב – ת"ש ]מט חברון[
ר' שלמה ב"ר אהרן הכהן )פאללאק( – תשמ"ח ] NJחל' ספינקא[
הבתולה אסתר חנה ב"ר מנחם )גראסמאן( – תש"ב ] LIחל' חרדים[
הבתולה גאלדא ב"ר אלעזר – תרע"ה ]יוזעפף ,פוילן[
הבתולה דבורה ליבא ב"ר חיים שלמה – תשי"ז ]ראטשעסטער[
הבתולה זיסל ב"ר יוסף )וויינבערגער( – תרנ"ז ]קאלוב ,אונגארן[
הילדה חי' בלימא ב"ר שלמה זלמן )וויגנער( – תרס"ו ]דעעש ,רומעניא[
מרת ליבא ב"ר ברוך )סילווער( – תרצ"ה ]באלטימאר[
הילדה מלכה ב"ר מנחם יקותיאל יהודא – תשנ"ב
הבתולה פרומא ב"ר ישראל )וואלף( – תרצ"ה ]באלטימאר[

תוך י"ב חודש

)הערצמאן( – תשע"ד ] NJחל' באבוב[

)שטערן( – תרע"ה ]גאלאנטא ,סלאוואקיי[

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

א' אלול – יום א' פ' שופטים תשע"ט
הב' אברהם לייבוש ב"ר יום טוב
הב' אלטר ישכר דוב ב"ר שלמה משה
ר' אליעזר צבי ב"ר יהודא יחיאל וכל משפ' )טויב( – הי"ד
הב' בערל דוב ב"ר שרגא הלוי )גרינבערגער( – תרע"ג ]סיגוט ,רומעניא[
ר' ברוך ב"ר יקותיאל זלמן )בערקאוויטש( – תשע"ד ]צפת[
הב' חיים שלום ב"ר אהרן יואל – תשע"ג ]מאנסי[
הילד יוסף ב"ר יוסף – תר"כ ]אונגוואר[  -הב' יעקב ב"ר משה )סאלאמאן( – תרע"ז ]מט לבנון[
הילד יצחק עוזר ב"ר דוד – תש"י ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' ישראל יהודא ב"ר חיים פנחס– תשמ"ו ]וויזניץ מאנסי[
מאיר ב"ר יצחק  -הילד משה ב"ר העניך )טערעני( – תר"נ ]סאנטוב ,אונגארן[
הב' נחמן צבי ב"ר חיים זאב הכהן )סקלאוו( – תרפ"ה ]מאנאסען ,פענס[.
הילד שלום ב"ר שמחה – תשס"ט ] NJחל' פאפא[
הב' שלמה ב"ר חיים הלוי – תרכ"ה ]יאסין ,אוקריינא[
הב' שמואל ב"ר דוב )דאלבער( – תרפ"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' שמואל דוד ב"ר משה יצחק )גאלדמאן( – תרע"ח ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילדה אסתר הענדל ב"ר מאיר )בלום( – תשי"א ]פיטא ,האלאנד[
הילדה אסתר הענטשא ב"ר חיים אלטר פנחס – תשנ"ו
הבתולה בילא אסתר ב"ר חיים יוסף )צוקערמאן( – תרע"ד ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
הילדה בלהה ב"ר יהודא – תשל"ב ] LIחל' אגודה[
הבתולה חנה מלכה ב"ר משה אליהו – תשנ"א
הילדה יוטא ב"ר זלמן ארי' הכהן – תרמ"ז ]סיגוט ,רומעניא[
מרת יוטל ב"ר יהושע צבי )בראך( – תשמ"ה ]קרית יואל[
הבתולה פייגא ב"ר אהרן מאיר )גוטמאן( – תש"ד הי"ד
הילדה פייגא ב"ר יוסף רפאל – תרנ"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
הבתולה צירל ב"ר אהרן מאיר )גוטמאן( – תש"ד הי"ד
הבתולה רבקה לאה ב"ר אליהו – תשל"ז ] NJחל' יראים[
הבתולה רוסיא יענטא ב"ר בנימין – תר"פ ]מט לבנון[
הבתולה רחל ב"ר גרשון )שטערן( – תרמ"ד ]גאלאנטא ,סלאוואקיי[
הילדה ריזל רבקה ב"ר דוד )לאנדוי( – תשט"ז ]סאטמאר ,רומעניא[
רייזל ב"ר לייב )גאלדמאן( – תשס"ב ] NJחל' יראים[  -מרת ראצא ב"ר יעקב וכל משפ' – הי"ד
רייזל רחל ב"ר חנוך הלוי )האנד( – תשע"ב ]ליבערטי נ.י[.
הילדה שרה יוטא ב"ר זאלקא – תרס"א ]וואשינגטאן ,נ.י[.
ב' אלול – יום ב'
רבי אברהם יעקב ב"ר יצחק מבאיאן – תש"ב הי"ד
ר' אברהם משה ב"ר יוסף )גראס( – תשל"ח ] NJפלארעל פארק[
הב' אברהם משה ב"ר נחום )מאלאמענט( – תרפ"ב ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' אהרן ב"ר משה צבי הלוי )סופר( – תשע"ד ]בית שמש[
הב' אלי' ב"ר שמעון )קירשנבוים( תרצ"ח – ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' אלימלך יונה ב"ר אליעזר )פרוכטער( – תש"א ]סאטמאר ,רומעניא[
רבי אליעזר ב"ר ישראל )האגער(  -מוויזניץ בעמח"ס דמשק אליעזר – תש"ו
הב' אלעזר ב"ר אברהם צבי – תשי"ד ] NJחל' חוסט[
הב' ברך ב"ר יהושע )קרעטש( – תרס"ה ]טשענאפיע ,סערביע[
גרשון משה ב"ר יצחק זאב )גאלדשטיין( – תרפ"ד ]ביה"ח ד'מאנסי[
חיים אהרן ב"ר אשר )היימאן( – תשי"א ]מט לבנון ,ת"ת דפלעטבוש[
הילד חיים דוד ב"ר שלמה חנן – תשכ"ד ] LIבית משה[
הב' חיים יחיאל ב"ר יוסף ארי' הכהן – תשס"ו ]קרית יואל[
הב' חיים פסח ב"ר יהודא משה )קעל( – תרפ"א ]יוניאן פיעלד[
הב' יהודא ארי' ב"ר שמעון צבי )מאשקאוויטש( – תרצ"ז ]אונגוואר ,אוקריינא[
יונה ב"ר גוטמאן )גאלדבערג( – תרצ"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' יחיאל ב"ר פסח )גאלדמאן( – תשי"ט ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
ר' יצחק צבי ב"ר ישראל דוד )טעמפלהויף( – תשכ"ב ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הילד יעקב מיכאל ב"ר יהודא – תש"נ  -הב' ירמי' ב"ר יהושע – תש"ב
הב' מנחם מענדל ב"ר אברהם שמואל )פייפער( – תש"נ ]קרית פאפא[
הב' החתן משה ב"ר יוסף אלטר הכהן – תשס"ו ]בני ברק ,פאנאוויזש[
הב' משה זאב ב"ר יקותיאל אברהם אבא – תרנ"ה ]יוניאן פיעלד[
ר' קלונימוס קלמן ב"ר אלעזר הלוי )לעווי( – תשכ"ז ] LIחל' סיגוט[
הילד שמואל תנחום ב"ר פנחס מרדכי יעקב )אבראמס( – תרפ"א ]באלטימאר[
הבתולה אסתר ב"ר יצחק – תרע"ה ]חוסט ,אוקריינא[  -בילא ב"ר אברהם
הילדה הדסה ב"ר אברהם זעליג – תשע"ז
הילדה הדסה שינדל ב"ר נסים טל – תשע"ה ]ביה"ח ד'מאנסי[
הבתולה הענא פריידא ב"ר אליעזר יצחק )האלסוואייג( – תרצ"ו ]בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע[
הבתולה חי' ב"ר אברהם הכהן )פארבערג( – תרע"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
חי' גיטל ב"ר אלי' ישראל –תשכ"ז ]מט חברון[  -הבתולה יוטא ב"ר יוסף )ראזגאני( תרצ"א –]אונגוואר[
הילדה טויבא ב"ר אברהם אלטר )שווארץ( – תרנ"ה ]יוניאן פיעלד[
הילדה יטל ב"ר מאיר הכהן )קאהן( תרנ"ג – ]קאשוי ,סלאוואקיי[
)מארשאמסקי( – תרע"ח ]וואשינגטאן ,נ.י[.

)פיקסלער( – תרס"ט ]סיגוט ,רומעניא[

)ווייסבלום( – תרע"ח ]טשענסטחויב ,פוילן[

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 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 .

