
 

 

 

          זש"ק  אחריהם הניחו שלא הנעדרים שמות זכרון
  נשמתם לעילוי וכדו' משניות וללמוד נר להדליק נא

  זללה"ה הערצמאן וצפורה שמואל בן יוסף אלחנן הר"ר לע"נ
  ברוך ע"הוזוגתו הרבנית מאטל ב"ר 

  תשפ"ג ויתרפ' 

  א'יום  – י"ד שבט

  תשס"ה [ביה"ח דמאנסי] –(שטיינהרטר)  ברוךב"ר  אברהם
  תרח"צ [סיגוט, רומעניא] –ינוואלד) (גר יודא לייבושב"ר  אברהםהב' 
  תשע"ג [מאנסי, חל' בית תפלה] – חיים משהב"ר  אלימלךהב' 

  שמואלב"ר  אברהם -  תשי"ד [מאנסי] –(גריני)  מאירב"ר  אליעזרר' 
  חל' סיגוט] LIתשכ"ז [ – אברהם יהודאב"ר  אלכסנדרהילד 

  , חל' דינוב]תשנ"ב [מט ציון –(גאטליב)  חיים שלמה יוסף הלויב"ר  ברוךר' 

  תרפ"ד [וואשינגטאן נ.י.] –(סעלדין)  העניךב"ר  גרשוןהילד 

  תר"צ [קאשוי, סלאוואקיי] –(קליין)  חיים צביב"ר  דודהב' 

  יצחקב"ר  זעליג - תר"פ [וואשינגטאן נ.י.] –(קאמאו)  משהב"ר  זלמןהילד 
  (גרינבערגער) הי"ד –יחזקאל נטע ב"ר חיים לייבוש הילד 

 תש"ה הי"ד [בודאפעסט] –(לעפפלער)  ישראל משה הלויב"ר  יידידי' צבהילד 

  תשמ"ג [מאנטריאל] –(הירש)  אברהםב"ר  יהודאר' 
  הי"ד תש"ג –(שווארטץ)  ישראל הכהןב"ר  יונה - פסחב"ר  יהודא

  תרפ"ו [אונגוואר, אוקריינא] -(ווייס)  אליעזרב"ר  יוסףהב' 
  יון]תר"פ [מט צ –(מאיערס)  צבי הירשב"ר  יוסףהילד 
  (גרינבערגער) הי"ד –יחזקאל נטע ב"ר יוסף יהושע הילד 

  (גרינבערגער) הי"ד –ישראל דוב ב"ר  יחזקאל נטער' 

  תרצ"ב [אונגוואר, אוקריינא] –(סרולאוויטש)  ישראל יהודאב"ר  יעקבהב' 
  ]רנ"ז [אונגווארת–(שטרויז) מנחםב"ר  משההב' -]תרנ"ד [אונגוואר–משהב"ר  יעקבהילד 

  ל' סטרעטין]ח NJתשס"ז [ –(רינגל)  חייםב"ר  יצחקר' 
  תש"א [דעעש, רומעניא] –(הורוויץ)  אלישעב"ר  יצחק אייזיקהב' 

  תש"ה [סיגוט, רומעניא] – פנחסב"ר  מיכל צביהב'  - דובב"ר  ישראל
  תשס"ט [חש"א, ליבערטי נ.י.] –(פארקס)  מרדכי הכהןב"ר  מלאכיר' 
  ]תשנ"ז [טשארלסטאן, ס. קאראליינא –(פייערטאג)  אהרן מאירב"ר משה ר' 

  הי"ד תש"ג –(שווארטץ)  ישראל הכהןב"ר  משה אהרן
  תר"פ [וואשינגטאן נ.י.] –(צינסלער)  יהודא הלויב"ר  נתנאלהב' 

  תרע"ג [וואשינגטאן, נ.י.] –(לאקיוטש)  חיים מרדכיב"ר  פייוולהב' 

  ח [עזרת ישראל, נעפאנעק]תשכ" –(ראנד)  יעקב אשרב"ר  צבי
  הי"ד תש"ה –(קארטאגענער)  אהרן יהודא הלויב"ר  צבי פלטיאלהב' 

  חל' סאטמאר] NJתשל"א [ –(לאקס)  דודב"ר  שלמה יהודאר' 

  תרע"ו [וואשינגטאן נ.י.] –(איינזאהן)  יצחקב"ר  שלמה יעקבהב' 

  (גרינבערגער) הי"ד –יחזקאל נטע ב"ר שמשון יעקב הילד 
  ס"ה [מיימאנידיס]תר – אביגדורב"ר  איידל ההבתול
  .][וואשינגטאן נ.י – דובב"ר  מינדל - תש"ו [ענפיעלד, לאנדאן] – מתתי'ב"ר  בלומא

  תרפ"א [ראצפערט, אונגארן] –(פארקאש)  חיים ארי'ב"ר  ברכההבתולה 
  תשנ"ג [שיכון סקווירא] – נחוםב"ר  ברכה פרידאהילדה 
  תש"ג [בית דוד] –(שלאמאוויטש)  צביב"ר  דבורההילדה 

  תשל"ט [שיכון סקווירא] –(ריינער)  י הירשצבב"ר  חי'מרת 

  תשל"ה [בני ברק, זכרון מאיר] –(גרינבערגער)  אברהם אלי'ב"ר  חי' גיטלמרת 
  צ"א [פיטא, האלאנד]תר – (קליין) ישראל זאבב"ר  חי' רחלילדה ה

  תרצ"ג [בודאפעסט] –(קאפעלמאן)  זאב חייםב"ר  מחלההבתולה 
  שס"ח [ביה"ח ד'מאנסי]ת – (פישער) אלי'ב"ר  צפורה - הערשב"ר  פיגא
  תשס"ז [קרית יואל] –(יאקאב)  ישראלב"ר  רויזאמרת 

  בית משה] LIתש"ע [ – בנימין הללב"ר  רחל חנההבתולה 

  ב'יום  – ט"ו שבט
  [קאפיש, סלאוואקיי] –יעקב מאיר הכהן ב"ר  אברהם אלי'הילד 

  תשל"ה [הר המנוחות] –(שאלאמאן)  שמואל אלי'ב"ר  קאברהם יצחר' 
  תרפ"ו [בישטינא, אוקריינא] – יצחק אייזיקב"ר  אברהם שאולהב' 

  חל' באבוב] NJתשמ"ז [ – חיים יחזקאלב"ר  אלטר אליעזרהילד 

  יצחקב"ר  אברהם - תשע"ד [מאנסי, חל' צאנז] – אליעזרב"ר  אלימלךהב' 
  נ.י.] תשמ"ו [אלבאני –(קאבאלקין)  אבאב"ר  אלכסנדרר' 

  תרע"ב [מט כרמל] –(הייניץ)  שאולב"ר  אלכסנדרהב' 
  פנחסב"ר  ישעי' יצחק -  חל' וויען] NJשנ"ז [ת – (פריבערט) חייםב"ר  יהושער' 

  שכ"ב [ב"ב, זכרון מאיר]ת – פנחס הכהןב"ר  יוסף חייםילד ה

  פ"א [מט כרמל, קהלת ישורון]תר – (קטין) משה מנחם מענדלב"ר  יצחקב' ה
  תרנ"ז [יוניאן פיעלד] –וקסבוים) (ב דודב"ר  יקותיאל יהודאהילד 
  לייבב"ר  משה - תרצ"ו [אונגוואר, אוקריינא] – יצחקב"ר  מנחם חייםהילד 
  תר"מ [וואשקאוויץ, אוקריינא] – צביב"ר  משה יצחקהילד 

  תרצ"ז [קאשוי, סלאוואקיי] –(הורוויץ)  אהרןב"ר  משה מנחםהב' 
  תשנ"ז [שיכון סקווירא] –(בסלר)  ברוךב"ר  פרץ רפאלר' 
  תרפ"ה [סיגוט, רומעניא] –(נאדלער)  משה צביב"ר  ראובן מאירר' 

  ]ווישניצאתרל"ט [ – ליפציב"ר  מאירהב'  -  אבא חייאב"ר  שלמההב' 
  תר"פ [בערעגסאז, אוקריינא] –(ענגיל)  יוסףב"ר  שלמההילד 

  צ [בית דוד]תר" –(קרעמער)  יצחק ישראלב"ר  שמואל ראובן
  תרפ"ב [ראצפערט, אונגארן] –(שטרויזמאן)  משהב"ר  שמחה מרדכיהב' 

  תרנ"ז [אונגוואר, אוקריינא] –(גאלדבערגער)  יעקבב"ר  אסתרהבתולה 

  [בודאפעסט] ש"ית – )ראזינגער( מרדכיב"ר  אסתר גיטל ההילד

  , אוקריינא]ווישניצאתרמ"ד [ – שלמה זלמןב"ר  בריינאהילדה 

  תרל"ט [וואשקאוויץ, אוקריינא] – יהודאב"ר  ענאההילדה 
  תרע"ה [סאטמאר, רומעניא] –(קליין)  ישכר בערישב"ר  חי'הבתולה 

  אהרןב"ר  חנה -  ת"ש [דעעש, רומעניא] – מאירב"ר  חי' קילאהילדה 
  תרצ"ו [סאטמאר, רומעניא] –(לאווענסאהן)  יהושעב"ר  חנההילדה 

  תרנ"ג [אונגוואר, אוקריינא] –(מיטטעלמאן)  צביב"ר  טויבאהבתולה 
  תשס"ג [קרית יואל] –(שטיינבערג)  אברהם שמחהב"ר  טשארנאמרת 

  תשמ"ו [ענפיעלד, לאנדאן] –(ראזען)  יעקב הכהןב"ר  יענטא גיטלמרת 

  חייםב"ר  לאה - תש"פ [וויזניץ מאנסי] – שמשוןב"ר  לאההילדה 
  תשע"ה – אברהם חייםב"ר  מחלהמרת 

  [הר המנוחות] –(לאנדא)  נחמןמשה ב"ר  פרומטמרת 
  ארי' לייבב"ר  רחל - תרנ"ה [קשאנוב, פוילן] – אברהםב"ר  רחלהבתולה 

  באראן הירש] SIתרע"ו [ –(פאללאק)  אברהםב"ר  שיינדלהילדה 
  תר"פ [מט כרמל הישן] -(יאטקאווסקי)  אליהוב"ר  שרההבתולה 
  ג'יום  – ט"ז שבט

  וואקיי]תרע"ד [סלא –(מאנדל)  אברהם הלויב"ר  אהרן הב'

  תרצ"ט [נארפאלק, ווירזשיניע] –(סווערסקי)  יצחק מאירב"ר  איסר אלטרהב' 
  ת"ש [אונגוואר, אוקריינא] –(גרינבערגער)  אהרןב"ר  אשר זעליגהב' 

  חל' סאטמאר] NJתשכ"ט [ –(ווערצבערגער)  מנחם זאבב"ר  גרשוןר' 
  פלארעל פארק] NJתשמ"ב [ –(מארין)  פנחסב"ר  זאבר' 

  תש"פ [פיטא, האלאנד] –(גוטמאן)  יצחקב"ר  לחיים הל
  משהב"ר  יוסף -  תרצ"ה [סיגוט, רומעניא] – אלימלךב"ר  חיים מאירהב' 

  תרפ"ט [מט לבנון] –(קאווער)  גרשוןב"ר  יוסף יצחקהילד 

  תשמ"ט –(אבוביץ)  אברהם אבאב"ר  יעקבר' 
  חל' באבוב] NJתשס"ב [ – שאולב"ר  יעקב קאפלהב' 

  תש"מ [נארפאלק ווירזשיניע, חל' בנ"י] –(סנדלר)  הירשצבי ב"ר  יצחק
  תשכ"ח [טשארלסטאן, ס. קאראליינא] –(גאלדמאן)  פסחב"ר ליב 

  חל' יראים] NJתשנ"ו [ –(פוקס)  שמעוןב"ר  מרדכיר' 
  תרצ"ד [יוניטאון פענס. חל' עץ חיים] –(שטיינער)  משהב"ר  מרדכי זוסיאהב' 
  תרפ"ז [סיגוט, רומעניא] –לום) (שאהנב בנימין זאבב"ר  משההב' 
חל'  NJתדש"מ [ –(לאנדינסקי)  נחמן דודב"ר  חיים שמחה אליהו רפאלר' 

  תרל"ה [וואשקאוויץ, אוקריינא] – יהודא לייבב"ר  שלום ישראלהב'  - קאסאן]

  ש"ב [בודאפעסט]ת – (אינדיג) יהודאב"ר  שלמהב' ה

  ' מארמאראש]חל LIתשמ"ז [ –(פריעדמאן)  אברהםב"ר  שלמה דודר' 
  חל' סאטמאר] NJתשמ"ט [ –(טאג)  אלעזרב"ר  שמואל זאבר' 

  תשס"ז [ענפיעלד, לאנדאן] - מרדכי טובי' צביב"ר  שמעוןהילד 
  ע"ו [טשענסטחויב, פוילן]תר – (קרימאן) נחמןב"ר  אסתר צילקע ההבתול

  תרפ"ד [אונגוואר, אוקריינא] –(קליין)  חיים צביב"ר  בילאהבתולה 
  תש"ו [וואשינגטאן נ.י.] – חנאב"ר  לאהדוואשא 

  תרצ"ו [נארפאלק ווירזשיניע, חל' בנ"י] –(פורמאן)  מרדכיב"ר  מרים
  משהב"ר  רבקה - "ע [טבריא]תר – (ברזל) ישראלב"ר  רבקה ההבתול

  תרס"ט [אונגוואר, אוקריינא] –(שווארץ)  אברהםב"ר  רחלהבתולה 
  תרפ"ב [סענדזשארץ, רומעניא] – מנחם מענדלב"ר  ארייזל בלימהילדה 

  פלארעל פארק] NJתשכ"א [ –(ליסס)  יהודא יעקבב"ר  שרה

  אברהםב"ר  חי' מחלה ברכה -  תשכ"ד [מט לבנון] –(כ"ץ)  יעקבב"ר  שרה
  ד'יום  – י"ז שבט

  תרצ"ו [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(שעהנפעלד)  שלמה חייםב"ר  אשרהילד 

  יעקבב"ר  לוי ראובן - תשנ"ח –(פיקסל)  זאבב"ר  הללהב' 
  תש"ג – יהודא שלמה זלמןב"ר אלטר חיים הב' החתן 

  תרצ"ה [וואשינגטאן, נ.י.] –(היימאן)  זלמןב"ר  חנא יעקבר' 
  תש"י [א. מאנטיפיור] –(מענדעלסאן)  קלמן שלמהב"ר  טובי'ר' 

  תשע"ה [אלבאני נ.י.] –(קאהן)  ראובן פייוול הכהןב"ר  יונה וועלוועל

  [נארפאלק ווירזשיניע, חל' בנ"י] תש"א –(סליצנער)  אהרן יעקבב"ר  יוסף יהודאהב' 

  תרצ"ו [בערעגסאז, אוקריינא] – שמאיב"ר  יוסף צביהב' 
  תרצ"ג [בית דוד] –(שניידער)  שמואלב"ר  יחזקאלהב' 

  תרצ"ד [קאפיש, סלאוואקיי] –(שפיעגעל)  משה יוסףב"ר  יעקב מנחםהילד 
  ]שע"ו [ביה"ח ד'מאנסית – (יאבחאנסקי) יהודא לייבב"ר  יעקב שלמה

  תשכ"א [ריווערסייד] –(באיעווסקי)  שלמהב"ר  ישעי' יוסףר' 
  תרס"ח [וואשינגטאן נ.י.] –(לעווי)  אהרן צביב"ר  מאירהב' 

  שע"ב [בודאפעסט]ת – ברוךב"ר  מנחם מענדלב' ה

  "ש [בודאפעסט]ת – (ווייס) חייםב"ר  משה שלמהב' ה
  יחזקי'ב"ר  עמנואל - [קאלוב, אונגארן]ס"ז תר – (ווייס) משהב"ר  ניסןב' ה
  רס"ד [מט ציון, חל' אנשי אונגארן]ת – (לעבאוויטש) ישראלב"ר  פנחסילד ה

  תשכ"ג [אלבאני נ.י.] –(פריעדלאנדער)  דודב"ר  צביר' 
  תרפ"ח [וואשינגטאן נ.י.] – אלי' צביב"ר  שמואל זאנווילהילד 

  ריינא], אוקווישניצאתרנ"ח [ – דוב בערלב"ר  שמחההב' 
  פ"ח [פיטא, האלאנד]תר – (דוטקעוויטש) זלמןב"ר  שמעוןב' ה
  ע"ב [פיטא, האלאנד]תר – (קארלסברוין) יצחק אייזיקב"ר  שרגא פייוולב' ה

  מיכאלב"ר  ריזל - חל' יראים] NJשל"ד [ת – (עדווי) בנימין זאבב"ר  אסתר
  מרדכיב"ר  בילא- ש"ו [פיטא, האלאנד]ת – (פישער) אברהםב"ר  גיטל ההבתול
  חל' בעלזא] LIתשט"ז [ – משהב"ר  ענא מירל נעשאההילדה 
  חל' סאטמאר] NJתש"מ [ – אברהם אלטרב"ר  חי' ריזלהילדה 

  תרנ"ז [הר הזתים, פענס.] –(פייערשטיין)  יצחקב"ר  מאטיעהבתולה 
  יוסףב"ר  מרים - תשל"א [ביה"ח ד'מאנסי] –(מאשקאוויטש)  יונה יצחקב"ר  מינדל
  חייםב"ר  פריידא - ]"ה [פיטאפתר – (פינקעלשטיין) שמחהב"ר  מירל ההבתול
  , אוקריינא]ווישניצאתרס"ב [ – נתן צביב"ר  מרים גיטלהילדה 

  נחוםב"ר  רות -  ש"א [מט ציון, חל' אנשי אונגארן]ת – (סמיט) ארי' ליבב"ר  פעשא
  חל' קראסנא] LIתשע"ב [ –(שפיטצער)  ארי'ב"ר  רבקה פערלמרת 
  חל' שארית עד"י] LIתשנ"ב [ –(קליין)  ישכר אפריםב"ר  ינדלשימרת 
 תשס"ח [קרית יואל] –(איליאוויטש)  משה צבי הלויב"ר  שפרינצאמרת 

  ה'יום  – י"ח שבט
  תרע"ז [וואשינגטאן נ.י.] –(וואגמאן)  יצחק דובב"ר  אברהםר' 

  תרפ"א [יוניאן פיעלד] –(גראס)  משה הכהןב"ר  אברהםהב' 

  תש"פ [וויזניץ מאנסי] – ןאהרב"ר  ברוךהילד 
  תרפ"ט [מט חברון] – שמעון הכהןב"ר  ברוך מרדכי

  תשפ"ב [קרית יואל] – גדלי' מתתי'ב"ר  דוב יהודאהב' 

  תרס"ז [אונגוואר, אוקריינא] –(ראטה)  צביב"ר  חיים מרדכיהב' 

  תשפ"ב [וויזניץ מאנסי] – יאירב"ר  יהודאהילד 
חל' אחוזת  SIתשל"ה [ –(לעוויטין)  ישלום דובער הלוב"ר  יוסף יצחקהילד 

  תש"ע [חש"א, ליבערטי נ.י.] –(ווייס)  שמואלב"ר  יעקבר'  - ישראל]

  תשע"ו [קרית יואל] –(ניילענדער)  שלמהב"ר  יצחק יהודאר' 
  תרצ"ו [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(גאלעט)  דודב"ר  ישעי'הב' 

 החדש, חל' ליזענסק] תש"ד [מט כרמל -(הורוויץ)  בנימיןב"ר  ישראלהילד 

  תרפ"ט [בית דוד] –(לערמאן)  דודב"ר  ישראלהב' 

  תשנ"ב –(פישבאך)  דוד מאירב"ר  ישראלר' 
  תש"א [סאטמאר, רומעניא] – אליעזרב"ר  ישראל איסרהילד 

  תרע"ח [אונגוואר, אוקריינא] –(הערשקאוויטש)  ירמי'ב"ר  לייבישהב' 

  רפ"ז [מט ציון, חל' אולמאן]ת –(אויגענשטיין)  שמואלב"ר  מאירהב' 

  של"ח [א. מאנטיפיור]ת – מרדכי צביב"ר  מנחם מענדלילד ה
  תרס"ב [קרימאלאוו, פוילן] – שלמהב"ר  מרדכי צביהילד 
  חש"א] LIתשס"ב [ –(דיימאנד) אלכסנדר ב"ר  נחום

  תרס"ה [נארפאלק ווירזשיניע, חל' בנ"י] –(דוידסאן)  משהב"ר  צבי אליעזרהב' 
  חל' סאטמאר] NJתשס"ה [ – יואלב"ר  ה זלמןשלמהילד 

  צ"ט [פיטא, האלאנד]תר – (ליפטיג) משה יוסףב"ר  שמואל שלמהב' ה

  תרע"ו [וואשינגטאן נ.י.] – דוב בער הכהןב"ר  בתי' עטל -  צביב"ר  אסתר
  תשס"ז [באלטימאר, ביהמ"ד הג'] –(קליין)  יחזקאל ליבב"ר  חי' נעכא

  חייםב"ר  גיטל - תשס"ח [מט ציון] –(קעסעלמאן)  חייםב"ר  דלטויבא מינמרת 
  תשנ"א [בני ברק, פאנאוויזש] – שמואלב"ר  טליא לאה

  תש"ן [בני ברק, זכרון מאיר] –(שמעוני)  יששכר דודב"ר  מריםמרת 

  תרס"ו [וואשינגטאן נ.י.] – שלמה זלמןב"ר  סערלהבתולה 
  ]תרס"ו [וואשקאוויץ, אוקריינא – ברוך אנשילב"ר  רבקההכלה 

  חש"א] LIתשס"ה [ –(קורץ) יעקב  ב"ררבקה  מרת

  [אקנסלטינה, אוקריינא] – יהודא יוסףב"ר  שרה גיטלהבתולה 
  קעש" – י"ט שבט

  חל' מונקאטש] SIתרפ"ג [ –(יאקאבאוויטש)  ישראלב"ר  אביגדורהב' 
  תרע"ב [סטראפקוב, סלאוואקיי] – שמחה בונםב"ר  ברוךהב' 

  תרפ"ב [אלבאני נ.י.] –(לעוויטאן)  משהב"ר  הללהילד 
  תר"צ [וואשינגטאן, חל' בנ"י] –(גאלדשטיין)  שמרי' זונדל הלויב"ר  זאבר' 

  תשע"ח [חש"א, וואדרידזש] –(ברוין)  שלמהב"ר  חיים לייב

  תשע"ד [אלבאני נ.י.] –(אריאן)  שרגאב"ר  יואל ישראל
  ל' באבוב]ח NJתשע"ב [ –(גרינצווייג)  דודב"ר  יוסףר' 

  מרדכי הכהןב"ר  דוד ארי' - תשל"ד [אלבאני נ.י.] –(טויב)  יונהב"ר  יצחק
  חל' צעהלים] LIתשנ"ד [ –(אפפעל)  שמחה ישראל הלויב"ר יצחק מרדכי  ר'

  אברהםב"ר  יצחק - פלארעל פארק] NJשע"ה [ת – (צווייג) משה הלויב"ר  יצחק
  חל' יראים] NJתשס"ח [ –(באסס)  חיים שמשון מאירב"ר  יקותיאל זלמןר' 

  תשכ"ט [בני ברק, זכרון מאיר] –שמעי' ב"ר  ישראל משה הילד
  תרנ"ג [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(פריעדמאן)  ישכר דובב"ר  משה צביהב' 

  תרע"ה [קאפיש, סלאוואקיי] –(שלאנגער)  יעקבב"ר  פנחסהב' 
  תר"צ [וואשינגטאן, נ.י.] –(מאסלין)  אברהםב"ר  שלמההב' 

  פלארעל פארק] NJתשט"ו [ –(כהן)  ישעי' הכהןב"ר  שלמה

  חל' יראים] NJשל"א [ת–(גארדענבערג) עוזיאל אלכסנדר זיסקינדב"ר  שמואלר' 

  תשמ"ה [קרית יואל] –(האללענדער)  יו"ט ליפמאןב"ר  אסתרמרת 
  תרפ"ג [אונגוואר, אוקריינא] –(שרייבער)  טובי'ב"ר  באשאהילדה 

  אפעסט]ש"ה [בודת – (וואסלער) שמשוןב"ר  זיסל ההבתול
  יחזקאלב"ר נעמי  - חש"א] LIתשס"ה [ –(שטעקמייסטער) יוסף  ב"רזעלדא 
  באראן הירש] SIתשכ"ג [ –(מאנבלאט)  אברהםב"ר  טשארנא פייגאהילדה 

  תרפ"ה [קשאנוב, פוילן] –(רייכער)  חיים הלויב"ר  קריינדלהבתולה 
  תשע"ז – שמואלב"ר רוחמה מלכה בריינדל הילדה 
  קשב" – כ' שבט

  בית משה] LIתשע"א [ –(רייז)  שניאור זישאב"ר  אשר מרדכי
  תרצ"ב [בודאפעסט] –(לאפפלער)  שמשוןב"ר  גרשון יוסףהילד 

  ש"ה [בודאפעסט]ת – (וואלנער) יוסף אלחנןב"ר  דודב' ה
  תר"ס [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] – נפתלי ליפמאןב"ר  דודהב' 

  ב]חל' באבו NJתשמ"ה [ –(לוסטיג)  ברוךב"ר  זאב יעקבר' 
  תש"ס [קרית טאהש] – אהרןב"ר  יואל אליהוהב' 

  תרפ"ה [עזרת ישראל, נעפאנעק] –(ריידער)  יעקבב"ר  מאירהב' 

  בית ישראל] NJתש"ל [ – בינוש ראובןב"ר  מנחם נחוםהילד 
  תר"ע [אונגוואר, אוקריינא] –(קליין)  אברהםב"ר  מרדכיהילד 

  א [וואשינגטאן, חל' בארדיטשוב]תרפ" –(ראבינאוויטש)  שמעוןב"ר  משה דודהילד 
  תרפ"ב [דעעש, רומעניא] – משהב"ר  עזריאל מאירהילד 

  תר"צ [ווראנוב, סלאוואקיי] –(ווייסבערג)  מרדכיב"ר  צביהב' 
  תשס"ה [טשארלסטאן, ס. קאראליינא] –(בערג)  משה הכהןב"ר רעואל אפרים ר' 

  שאולב"ר  שמואל -  תרע"ה [ליבערטי נ.י.] – אליעזרב"ר  שלוםהב' 
  פלארעל פארק] NJתרצ"ט [ –(ליפפי)  שמואלב"ר  מהשלהילד 

  תש"ז [בודאפעסט] –(פאנד)  אליקים געצילב"ר  שמואל ליפאהב' 
  תש"ו [צפת] –(כהנא)  זיידאב"ר דינה הבתולה 

  תרס"ד [וואשינגטאן נ.י.] –(ליימאן)  שלמה זלמןב"ר  הענדלהבתולה 
  תשי"ז [בני ברק, זכרון מאיר] –יפמאן) (קו אלכסנדר זיסקינדב"ר  זעלדאמרת 

  תר"ץ [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(זיסקינד)  יחיאל מיכלב"ר  חוההבתולה 

  משה הלויב"ר  נעמי - תשי"ז [באלטימאר, ביהמ"ד הג'] –(סילווער)  ברוךב"ר  חנה
  ]NJתרע"ז [נעפטאן  –(שלאסבערג)  אברהםב"ר  ליבאהבתולה 

  סאטמאר] חל' NJתשמ"ח [ – יצחק דוד שמואלב"ר  מריםהילדה 
  תר"פ [וואשינגטאן, חל' בנ"י] –(שארלאך)  זאב אהרןב"ר  סלאווא

  חל' אגודה] LIתשל"ט [ – משהב"ר  פרידא רבקההילדה  - יעקבב"ר  פיגא

  תרע"ט [וואשינגטאן נ.י.] – ישעי'ב"ר  רבקה דבורההבתולה 
  תר"ץ [דעעש, רומעניא] – ישראל זאב הכהןב"ר  רחלהבתולה 

  תרפ"ט [באלטימאר, ביהמ"ד הג'] –(הורוויץ)  מאירב"ר  רייזלילדה ה

  תר"פ [וואשינגטאן, חל' בנ"י] –(שאלאמאן)  אברהםב"ר  שרההבתולה 
  תרצ"ו [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(זיסקינד)  יחיאל מיכלב"ר  שרההבתולה 

  תשס"ג [קרית יואל] –(האניג)  יהודא ארי'ב"ר  שרה יכטמרת 
 תרע"ג [סיגוט, רומעניא] –(פישער)  יהושעב"ר  לאהשרה הבתולה 

  תוך י"ב חודש
אברהם  -אברהם משה בן יחיאל יום טוב  -יהודא בן יאיר  -דוב יהודא בן גדלי' מתתי' 

יעקב  - שלמה בן שמואל  -אלי' בן אריאל  -שמשון בן נפתלי  -מאיר בן יוסף נתנאל 
בלומא בת  -אליעזר בן יונתן הלוי  קלמן -ברכה בת דוב  -' אברהם צבי ק בן שמעייצח

יעקב ישכר בער  -נחמה נעמי בת אלימלך  - שמואל דוד בן צבי פנחס הכהן  -יהודא 
 דוד ברוך יצחק אברהם בן -יוכבד בת יצחק אייזיק  -חיים ישראל בן יוסף  -בן משה 
 - אלתר יחזקאל שרגא בן אברהם יהושע העשיל -אדל בת שמעון הכהן  - צבי הלוי

משה ארי'  - אסתר בריינדל בת אברהם משה -  ארי' לייב בן יוחנן - נתן נטע בן מרדכי
שלמה זלמן בן יצחק  - משה יודא בן צבי - לאה אסתר בת אשר חיים הלוי - בן שמחה

דבורה  - יגא נחמה בת מרדכי אליעזראסתר פי - שלום בן מנחם - עקיבא בנציון הכהן
 - חנה בת דוב -חי' שרה בת דוב  - חיים מנחם מענדיל בן יצחק יחיאל - בת אברהם

נהוראי בן  - שרה בת מאיר גרשון -  מירל בת יעקב שאול - מרדכי בן יחזקאל חיים
ברוך ראובן  -דוב בן יעקב  - אברהם יחיאל בן אליעזר - ישראל בן זאב - ישראל

אביגדור אלטר אברהם מאיר בן  -  סיני בן חיים -ישעי' בן יעקב  -שלמה בן יעקב ליב 
 - מרדכי בן אפרים פישל הלוי -שמואל זאב בן אברהם  - ישראל בן מאיר -הלוי  הלל

נפתלי צבי  - חיים זרח בן אליעזר הלוי -  ארי' בן משה - יעקב מרדכי בן מנחם מענדל
ישראל גדלי' בן  -שרה בת יעקב הכהן  - שרה שטערנא בת אשר - בן יקותיאל יהודא

 - שלמה יוסף בן יונתן בנימין -רפאל יום טוב ליפא בן חיים שלום  - דוד צבי שלמה 
מאיר יהודא בן שלמה  - ברכה יוטא בת יצחק אלימלך -יהודא ארי' בן זאב אליעזר 

 -שמעון יעקב מאיר בן אברהם נתן  -אברהם יעקב בן יואל  -מרדכי בן אפרים  - זאב
שמעון בן  -אסתר בת יצחק אייזיק  -  נתן נטע בן מאיר נחמן -חיים בן ישכר משה 

 -מרדכי ברוך בן דוד משה הכהן  -  דוד בן גדלי' -  אהרן יצחק צבי בן חיים -חביב 
  ברוך בן מרדכי שלמה - ףיוס בן אהרןנתן אשר  - צפורה בת מרדכי

אדער צוצולייגן א נאמען  -צו באקומען וועכנטליך די רשימה בחנם 
  List@yizkereim.info    שיקט אן אימעיל צו:  -צו די רשימה בחנם 

    

  

  646-714-7403הזכרות ביי קברי צדיקים רופט: 
   

 בס"ד

 שבוע זו נתנדב לזכות ולרפואת
 לרפ"ש מערל בת רבקהמרת 


