
 

 

 

          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 שלחויפ' 

  'איום  – י' כסלו

  חל' צעהלים] LIתש"ה [ –(שפיטץ)  יהושעב"ר  אברהם חייםהב' 

  תרפ"ד [וואשינגטאן נ.י.] – מאירב"ר  אליקיםהילד 

  חש"א] LIתשס"ו [ –(טישלער) חיים  ב"רארי'  ר'

  באראן הירש] SI"ד [תרע –(פעלזען)  ישראלב"ר  בערישהב' 

  תרח"צ [קאשוי, סלאוואקיי] –(לארבער)  צביב"ר  זאבהב' 

  תרצ"ו [מט ציון, חל' אולמאן] –(ראנד)  יעקבב"ר  זאנווילהב' 

  תשל"ח [בית דוד] –(באסקין)  יצחק הלויב"ר  חייםהב' 

  תרפ"ח [ראטשעסטער] –(ראזענבערג)  פסח חייםב"ר  יהושעהב' 

  יעקבב"ר  יצחק - תרס"ו [וואשינגטאן נ.י.] – בצלאלב"ר  יעקב דובהב' 

  תשנ"ג [פיטע, האלאנד] –(זילבערמאן) צבי הלוי ב"ר  יצחק אייזיקר' 

תשס"ח [קרית  – יחזקאל שרגא נפתליב"ר  ישראל אפרים פישל הילד

  תרע"ה [מט ציון] –(גאנג)  שלוםב"ר  לייזער זאבהילד  - טאהש]

  [אונגוואר, אוקריינא] תרצ"ב -(ראזענבערג)  טובי'ב"ר  מאירהב' 

  תשנ"ב [מאנטריאל] – יחיאל יוסףב"ר  מנחם מענדלהילד 

  תש"א [סאטמאר, רומעניא] –(לעבאוויטש)  דודב"ר  נפתלי נתןהב' 

  מאירב"ר  שלמה - תשפ"ב [ביה"ח ד'מאנסי] –(לאסקען)  משה הכהןב"ר  עקיבא

-טשארניתרצ"ז [מט. חברון, חל'  –(אורנשטיין)  ישראל אברהםב"ר  צבי הירשרבי 

  תשפ"ב [מאנטשעסטער, מחזיקי הדת] –(גוטענטאג)  יהודאב"ר  ראובןר'  - ]וסטראהא

  חל' סאטמאר] NJתשל"א [ –(הורוויץ)  אלטר אליעזרב"ר  רפאלרבי 

  תרס"ד [וואשינגטאן, נ.י.] –(טראכמאן)  משה איסרב"ר  שאול מרדכיהילד 

  [הר המנוחות] ישעי'ב"ר  שמשון - תש"כ [וואשינגטאן נ.י.] – אליעזרב"ר  שמחה

  תרס"ח [טשענסטחויב, פוילן] –(פראצקי)  זלמן משהב"ר  אסתרהבתולה 

  תרנ"ב [דעעש, רומעניא] – יוחנןב"ר  אסתר שאשעהבתולה 

  תרצ"ד [בית דוד] –(שווארצוואלד)  אהרןב"ר  בילא ברכה

  תרצ"ה [בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע] –(ברענער)  אלי'ב"ר  בלומאהילדה 

תש"א [מיהאלאוויץ,  –(קעססלער)  שראל יהודאי "רב בלומא רחלה תולהב

  תרנ"א [קרשאנוב, פוילן] – חיים מרדכיב"ר  ברכההבתולה  -  סלאוואקיי]

  תרנ"ט [סיגוט, רומעניא] –(דרומער)  יוסףב"ר  בתי'הילדה 

  תרפ"ב [וואשינגטאן, בנ"י] –(וואנדערער)  אהרןב"ר  גיטלהבתולה 

  תר"ס [קרימאלאוו, פוילן] – חיים משהב"ר  יוכבדילדה ה

  תשל"ה [מט כרמל החדש, חל' צ"צ] –(כ"ץ)  אברהם דודב"ר  לאה

  תרצ"ה [וואשינגטאן נ.י.] –(גרין)  משה יוסףב"ר  סימא

  מרדכיב"ר  טשארנא -  תר"צ [בודאפעסט] – משהב"ר  פערלמרת 

 תר"צ [בודאפעסט] –(קרויס)  יושע זעליג הכהןב"ר  פרומטהבתולה 

  תרס"ג [סיגוט, רומעניא] –(טייטלבוים)  חנני' יו"ט ליפאב"ר  רחלה הבתול

  [יוזעפף, פוילן] – אברהם יהושעב"ר  רייזל מאליעהבתולה 

  תשע"ו – ישראל "רב שרה הבתולה

  ב'יום  – י"א כסלו

  תרצ"א [ראצפערט, אונגארן] – יעקב הכהןב"ר  דוד נחמי'הילד 

  תשס"ג [קרית יואל] –אבראמאוויטש) ( ישעי' ברוךב"ר  חזקי' יואלהב' 

  תרפ"ח [אונגוואר, אוקריינא] –(שאלמאנאוויטש)  יוסף הכהןב"ר  חיים אלישעהב' 

  תשס"ב [קרית יואל] –(סאנדל)  שמחה חייםב"ר  יואלר' 

  חל' מארמאראש] NJתשכ"א [ –(פאפאוויטש)  אהרןב"ר  יוסףר' 

  חש"א] LIתשע"ג [ – אברהם משה ב"ריוסף יצחק  הב'

  תרצ"ב [מט חברון] –(מאורער)  אברהם אבאב"ר  יעקבהב' 

  וואלףב"ר  דוד -  תרמ"א [חוסט, אוקריינא] – משהב"ר  יעקבהילד 

  תש"ו [טשעטשאוויץ, סלאוואקיי] –(ווינטנער)  פנחס "רב יעקב ב'ה

  תרע"ג [וואשינגטאן נ.י. חל' אוהב שלום] –(וואסערמאן)  נחב"ר  יעקב מרדכיהב' 

  תרנ"ב [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –פעלד) (גרינ זיינוויל "רב אירמ ב'ה

תרפ"ו [ראצפערט,  –(וויינבערגער)  אביגדור הכהןב"ר  מרדכי משולםהב' 

  תרע"ז [סיגוט, רומעניא] –(האלדער)  יחיאלב"ר  צבי הירשהב'  -  אונגארן]

  תש"ע [ביה"ח דמאנסי] –(לוב)  שלמה מרדכיב"ר  רפאל חיים שמחה בנימין

  תר"פ [קרשאנוב, פוילן] –(מאנדעלבוים)  רהם זכרי'אבב"ר  שמואל יהודאהב' 

  תרפ"א [מט ציון, אנשי אונגארן] –(סמיט)  בנימיןב"ר  הינדאהילדה 

  חל' סיגוט] NJתשע"ה [ – יעקב מרדכיב"ר  העניא בלומאהילדה 

  ראובן הלויב"ר  חי' מאשא

  תרס"ח [סענדזשארץ, רומעניא] –(פאנעטה)  שלמה ארי'ב"ר  חנטשאהבתולה 

  מענדל ברוךב"ר  פערל - אליעזר צבי אלימלךב"ר  יבאל

  חל' בעלזא] LIתשי"ז [ – שמואל הלויב"ר  רבקה גיטל שרההילדה 

  פלארעל פארק] NJתש"ט [ –(אלטשולער)  ישראלב"ר  שיינדלמרת 

  תרצ"ב [סאטמאר, רומעניא] -(הערשקאוויטש)  יחזקאלב"ר  שרההילדה 

  ע"ט [א. מאנטיפיור, מאנוסטריטש]תר –(סאכים)  נפתלי הלויב"ר  שרהמרת 

  תרנ"א [וואשינגטאן נ.י.] –(העריס)  צביב"ר  שרההילדה 

  ג'יום  – י"ב כסלו

  תרי"ז [שימאני, אונגארן] –(קרויס)  צביב"ר  אברהםהילד 

  תר"א מחספה"ק בת עין [צפת] – דודב"ר  אברהם דוברבי 

  סטרעטין] תרע"ה [מט ציון, חל' –(האלפערן)  יעקב יוסףב"ר  אברהם ארי'הב' 

  תשע"ז [וואדרידזש, חש"א] –(שטראססער)  צביב"ר  דוד

  תרפ"ט [טשענסטחויב, פוילן] –(ווייספעלנער)  דוב בערב"ר  חייםהב' 

 תרמ"א –(שטיינער)  משהב"ר  חייםהילד 

  תרצ"א [אונגוואר, אוקריינא] –(ליפשיץ)  ישכר דובב"ר  יוסף זכרי' מנחםהב' 

  תרנ"ט [טבריא] – ראברהם מאיב"ר  יוסף צביהילד 

  מרדכיב"ר  משה - תשמ"ז [אלבאני נ.י.] –(קאהן)  אליעזרב"ר  יעקב

  תש"ג [בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע] –(מאקס)  אהרןב"ר  מרדכיר' 

  תרע"ה [סיגוט, רומעניא] –(פאללאק)  יצחק אייזיקב"ר  משה אברהםהב' 

  אל]תש"ה [נעפאנעק, עזרת ישר –(ראזענשטיין)  יצחקב"ר  משה חיים

תש"פ [קרית יואל, שטח  –(דייטש) הי"ד  אברהם שלום אהרןב"ר  משה צביהב' 

  תרע"ו [ליבערטי נ.י.] –(ברוינשטיין)  יחיאלב"ר  נחמןהב'  -  החדש]

  חל' יראים] NJתשד"מ [ –(וויינטראב)  אפרים פישל הכהןב"ר  שלוםהב' 

  אונגארן]תרנ"ח [פריישטאדט,  –(אייזלער)  מרדכי לייבב"ר  שלמה צביהילד 

  תרצ"ז [אונגוואר, אוקריינא] –(אקערמאן)  יעקב יהודאב"ר  שמואל דודהב' 

  תרע"ה [סאטמאר, רומעניא] – שלמהב"ר  שמעוןהב' 

  חל' וויען] NJתשי"ח [ –(סויער)  יעקבב"ר  אלטא בילאהילדה 

  תש"ל [וואשינגטאן, בנ"י] –(מיללער)  משה אהרןב"ר  גאלדא ריבא

  חל' באיאן] NJתש"ל [ – בן ציוןר ב" הענע איטעהילדה 

  ר"מ [אונגוואר, אוקריינא]ת – (סענצער) חיים אליעזר "רב חוה אסתר הילדה

  תרפ"ט [ליבערטי נ.י.] -(קייסלער)  מנחםב"ר  יענטאמרת 

  יוסףב"ר  שרה - יעקבב"ר  מאטיא לאה

  בית ישראל] NJתשכ"ב [ –ק) (נאווי ברוךב"ר  מלכהמרת 

  דוד משהב"ר  רבקה -  ]חש"א LIתשס"ג [ –(כהן) צבי ב"ר  צבי'

  תרפ"ד [יוזעפף, פוילן] –(שווארץ)  מתתי'ב"ר  שיינדלהבתולה 

  ד'יום  – י"ג כסלו

  תש"פ [אר"י] – ירחמיאלב"ר  אברהם נחוםהב' 

  תשל"ח [בני ברק, זכרון מאיר] –(זיסער)  נתן הכהןב"ר  אהרןר' 

  ויץ, אוקריינא]תרל"ו [טשערנאו –(פרידמאן) מלעווי  ישראלב"ר  דוב בעררבי 

  בית ישראל] NJתשל"ה [ –(כהן)  מרדכי הכהןב"ר  הירשל

  תרמ"ד [פיעטרקוב, פוילן] –(גלאקסמאן)  ארי' צביב"ר  זאב וואלףהב' 

  תשנ"ו [קרית יואל] –(טירנויער)  זאב יצחקב"ר  חיים צביהילד 

  ליסק]תש"י [מט ציון, חל' סטרע –(ווייס)  נחוםב"ר  יהושע

  תש"ה [בודאפעסט] –(גארטנער)  יעקב יוסףב"ר  יהושע מרדכיר' 

  אהרןב"ר  ישראל - תרע"ג [בילקע, אוקריינא] – דובב"ר  יצחק מרדכיהילד 

  שמעוןב"ר  מאיר -  חל' בעלזא] LIתשי"ח [ –(נאכפאלגער)  יוסףב"ר  ישראלר' 

  רון מאיר]תשס"ז [בני ברק, זכ –(ז'יטינצקי)  שלוםב"ר  מרדכי יצחק אלתרר' 

  חש"א] LIתשס"ב [ –(זילבערשטיין) דוב בער  ב"רמשה  ר'

  ת"ש [אונגוואר, אוקריינא] –(ברוין)  יוסף זאבב"ר  נתן ארי'הב' 

  [הר הזתים] –(עניסמאן) מרדכי שמואל הלוי  ב"רפנחס  ר'

   ישראל הלויב"ר  טובי' - (גראסמאן) יצחק יהודאב"ר  שאולהב' 

  תשע"ה – יהודאב"ר  שמואל מאיר חייםהב' 

  חל' יראים] NJתשד"מ [ – אהרן יעקב הלוי ב"ר אהובה

  תרס"ח [וואשקאוויץ, אוקריינא] – יוסףב"ר  אסתר לאההבתולה 

  תר"צ [הודו שאמשון, אונגארן] –(לעפקאוויטש)  יהודא הכהןב"ר  בלומאהילדה 

  , אוקריינא]ווישניצאתרמ"א [ – ישראל משהב"ר  האדיהילדה 

  צבי משהב"ר  פינה -  ]תרע"ט [מט כרמל - דובערב"ר  מריםהילדה 

  חל' פאפא] NJתשנ"ב [ –(קאהן)  יוסףב"ר  מריםמרת 

  ה'יום  – י"ד כסלו

  תשס"ט [וויזניץ מאנסי] – יעקב יחזקאלב"ר  אברהם משההילד 

  שלמהב"ר  אברהם - תר"פ [מט ציון] – יוסףב"ר  אלחנןהילד 

  תשמ"ה [וויזניץ, מאנסי] –(כהנא) צבי דוד ב"ר  אליעזרר' 

  לייבב"ר  גדלי' - תרס"ז [אלבאני נ.י.] – זכרי'ב"ר  ברוךהילד 

  תר"ס [וואשינגטאן, חל' אוהב שלום] –(פיין)  נתןב"ר  דודהילד 

  תרס"ב [וואשינגטאן נ.י.] – יונהב"ר  זאב וואלףהילד 

  פלארעל פארק] NJתשס"ט [ – דוד יונהב"ר  חיים זלמן מרדכיהילד 

  .י.]ת"ש [אלבאני נ –(אלכסנדר)  שרגא טובי'ב"ר  חיים יעקב

  ת"ש [סאטמאר, רומעניא] –(קליין)  יצחק צביב"ר  יום טוב ליפמאןר' 

  ][סיגוט – יעקבב"ר  מנחם צדוקהב'  - ]תרמ"ז [סיגוט – חייםב"ר  יוסףהילד 

  תשי"ד [וועלוואד, חל' הסתדרות] – יצחקב"ר  יוסףהב' 

  חל' הסתדרות] LIאדמו"ר משאץ תשמ"ו [ –(מאסקאוויטש)  יצחקב"ר  יוסף דודרבי 

  תרס"ד [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –יין) (קל יצחק "רב יעקב הילד

  חל' יראים] NJתשס"ד [ –(שידלאווסקי)  שלמהב"ר  יצחק אהרןר' 

  תרצ"ב [טבריא] –(פריעדמאן)  יחיאלב"ר  ישראלהילד 

  תש"פ [ירקון, שער החסד] –(ווייס)  יצחק מאירב"ר  ישראלהילד 

  אוויץ, סלאוואקיי]תרח"ץ [מיהאל –(גאלדשטיין)  אברהם יצחק הלוי "רב נחםמ ב'ה

  תרפ"ט [מט לבנון] –(גרינשטיין)  יעקבב"ר  מרדכיהילד 

תשנ"ג [בני ברק, זכרון  –(ברלינקא)  חיים מנחם מענדלב"ר  מתתי' יחזקאלר' 

  תרע"ז [ליבערטי נ.י.] -(ראגאלסקי)  משהב"ר  פייוול נחוםהב'  -  מאיר]

  תר"צ [וואשינגטאן, נ.י.] –(שפריירעגיץ)  דוב ליב"ר ב אסתרמרת 

  תשל"א [אלבאני נ.י.] –(פישער)  ישראל פייווישב"ר  אסתרמרת 

  תשנ"ו [ווילעדניק, אוקריינא] – משה אברהםב"ר  אסתר רחמההילדה 

  תרנ"ד [וואשקאוויץ, אוקריינא] – ישראל הכהןב"ר  ברכההילדה 

  תרפ"ה [אונגוואר, אוקריינא] –) (לעבאוויטש מרדכיב"ר  ברכההבתולה 

  תרע"ה [אונגוואר, אוקריינא] –(וויינבערגער)  יצחקב"ר  גיטלהבתולה 

  רל"ה [אונגוואר, אוקריינא]ת – (קעסלער) מרדכי "רב חנה הבתולה

  תשמ"ז [בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע] –(קעסלער)  צבי ליבב"ר  חנה לאהמרת 

  תרצ"ט [סיגוט, רומעניא] –(פערל)  שלמה צביב"ר  חנה לאההילדה 

 תשפ"ב [אר"י] – אהרןב"ר  נחמה חוההילדה 

  תרצ"ז [מיהאלאוויץ, סלאוואקיי] –(לאנדעסמאן)  משה דוב "רב פערלה הילד

  בית ישראל] NJתשנ"ב [ –(בארד)  יעקב שמחה הלויב"ר  צבי' טויבא

  בית ישראל] NJתשנ"ז [ –(בארד)  יעקב שמחה הלויב"ר  שבע ריזל

  תרנ"ט [אונגוואר, אוקריינא] –(ענגעל)  שמואלב"ר  שיינדלהבתולה 

  קעש" – ט"ו כסלו

  תרע"ט [אונגוואר, אוקריינא] –(מאשקאוויטש)  מאיר הלויב"ר  אברהםהב' 

  [בארשא, רומעניא] – ליברב"ר  אברהם דודהב' 

  יחזקאל חייםב"ר  יואל משה - אברהם הלויב"ר  איסר

  תרמ"ו [סאטמאר, רומעניא] -(מאנדעלבוים)  שמואלב"ר  אלעזרהילד 

  תשנ"ח [נייטרא מט. קיסקא] – יואל אשרב"ר  חיים מיכאל דוב הילד

  תש"ג הי"ד [פיטא, האלאנד] –(גאלדענבערג)  צבי הירשב"ר  יוסףהב' 

  תרע"ה [וואשינגטאן נ.י.] –(געללער)  אבא לייבב"ר  יחזקאל משההב' 

  [בודאפעסט]תש"ו  –(וויראג)  יונתן בנימיןב"ר  יעקב אליעזרהילד 

  תרע"ט [מט כרמל] – עזריאלב"ר  יצחק מרדכיהב' 

  תרמ"ה [טבריא] –(ווייס)  מרדכיב"ר  ישראלהב' 

  , אוקריינא]ווישניצא[ – יעקבב"ר  מנחם נחוםהחתן 

  תרע"ט [בארשא, רומעניא] –(געלב)  אלטר מרדכיב"ר  משההב' 

  תרס"ה [וואשינגטאן נ.י.] –(גינזבערג)  שמואלב"ר  שלוםהב' 

  תרע"ט [וואשינגטאן נ.י.] –(שטערן)  יהודאב"ר  שרגאהב' 

  תרפ"ט [פיעטרוקב, פוילן] –(קעניגשטיין)  עמנואלב"ר  אסתרהבתולה 

  פלארעל פארק] NJתשנ"ט [ – מיכה ציוןב"ר  אפרתהבתולה 

  תרע"ו [אלבאני נ.י.] –(יאראסאלאווסקי)  אברהםב"ר  בראנאהבתולה 

  חיים מאיר הלויב"ר  חי' חנה -  [ראטשעסטער]תשי"ג –חיים שלמהב"ר  גיטל

  תר"פ [וואשקאוויץ, אוקריינא] – אברהםב"ר  הינדאהבתולה 

  תרע"ח [מט ציון] –(קאפלאוויטש)  פנחסב"ר  חוההילדה 

  חל' מורי'] NJתשכ"ו [ – ישראל מאירב"ר  פריידל יודיתהילדה 

  חל' מורי'] NJתשמ"ה [ –(ראאווער)  יוסףב"ר  שולמית

  תרס"ח [וואשינגטאן נ.י.] – יהודא לייבב"ר  נצאשפרימרת 

  קשב" – ט"ז כסלו

  תרע"ז [סיגוט, רומעניא] –(האלדער)  יחיאלב"ר  ארי' לייבושהב' 

  רפאלב"ר  יוסף -  לייב יוסףב"ר  בערל דוד

  תש"ס [בני ברק, פאנאוויזש] –(שווארץ)  אשרב"ר  דוד יהודאר' 

  נ.י.]תרפ"ח [וואשינגטאן  –(בערנשטיין)  שלמה אשרב"ר  דניאל יצחקהב' 

  תרס"ו [אונגוואר, אוקריינא] –(קליין)  משהב"ר  יהושע ליבהב' 

  תשד"מ [ענפיעלד, לאנדאן] – יהונתן שלוםב"ר  יצחק אלחנןהילד 

  תשס"ט [קרית יואל] – יחזקאל שרגאב"ר  ישראל אהרןהב' 

  חל' דעעש] LIתשס"ד [ – אברהם דובב"ר  ישראל משההב' 

  תשל"ב [באלטימאר, ביהמ"ד הג'] –רפינקעל) (גא ישראלב"ר  ליפא

  תר"צ [מט כרמל, קהלת ישורון] –(קטין)  משה מנחם מענדלב"ר  מאירהב' 

  תרס"ז [אונגוואר, אוקריינא] –(וועלקאוויטש)  זאב דובב"ר  משה יעקבהב' 

  תשמ"ה [ענפיעלד, לאנדאן] – ישעי' הלויב"ר  משה צביהילד 

  תרפ"ז [א. מאנטיפיור, מאנוסטריטש] –זיידע) ( ישראל ליפאב"ר  פסח ליבהילד 

  תשמ"ב [מאנטשעסטער, ענגלאנד] – יוסףב"ר  שלום יצחקהילד 

  תש"ב [אונגוואר, אוקריינא] - אברהם יעקבב"ר  שמואל הירשהב' 

  תש"ד [סיגוט, רומעניא] –(דייטש)  דובב"ר  אלטא מלכההבתולה 

  תרצ"ב [סאטמאר, רומעניא] -(רייכמאן)  ישראל דודב"ר  אסתרהבתולה 

  תשכ"ט [מט לבנון, חל' בנ"י] –(כהן)  שלמה זלמןב"ר  גיטלמרת 

  תר"ע [טשארלסטאן ס. קאראליינא] –(שארנאוו)  נחום יוסףב"ר  דוואשאהכלה 

  תרס"ג [פיעטרקוב, פוילן] –(טענענבוים)  אברהםב"ר  חוההבתולה 

  תרפ"ז [אונגוואר, אוקריינא] –) (פעלבערמאן אהרןב"ר  חי' אסתרהבתולה 

  תש"א [א. מאנטיפיור, מאנוסטריטש] –(גרין)  מרדכיב"ר  חי' שלימה

  חל' גארליץ] NJתשמ"ה [ –(שימעל)  שמעוןב"ר  חנה מינדלמרת 

 דודב"ר  חייקה -  תרס"א [סיגוט, רומעניא] – דודב"ר  לאההילדה 

  נ.י.] תרס"ח [וואשינגטאן –(געווירץ)  מנחםב"ר  פייגאהבתולה 

  תרצ"ג [קשאנוב, פוילן] –(זיעגעל) שלמה יהושע זעליג  ב"ררבקה  הבתולה

  משה אברהםב"ר  שרהמרת  - תרע"ו [וואשינגטאן נ.י.] – עזראב"ר  רחל

  תוך י"ב חודש
יוסף יודא בן  -נחמה חוה בת אהרן  -ראובן בן יהודא  - עקיבא בן משה הכהן 
 -שמחה יוסף בן נפתלי הירצקא  -ישי בן יוסף שאול  - אליעזר מרדכי אפרים 

מינצא לאה  -ישראל דוד בן יעקב משה  -מאיר זאב בן נפתלי  - יצחק מרים בת 
יצחק בן  -  משה ברוך בן יואל -שאשא ברכה בת עמרם  -בת לוי יצחק הכהן 

 - יהודא בן יאיר  -דוב יהודא בן גדלי' מתתי'  - ישראל בן יצחק יעקב  - יושע דוד
שמשון בן  -אברהם מאיר בן יוסף נתנאל  -אברהם משה בן יחיאל יום טוב 

' אברהם צבי יעקב יצחק בן שמעי -שלמה בן שמואל  -אלי' בן אריאל  - נפתלי 
שמואל דוד  -בלומא בת יהודא  - אליעזר בן יונתן הלוי  קלמן -ברכה בת דוב  -

חיים  -יעקב ישכר בער בן משה  -נחמה נעמי בת אלימלך  -בן צבי פנחס הכהן 
 - צבי הלוי דוד ברוך יצחק אברהם בן -  יוכבד בת יצחק אייזיק -ישראל בן יוסף 

נתן  - אלתר יחזקאל שרגא בן אברהם יהושע העשיל -אדל בת שמעון הכהן 
משה  - אסתר בריינדל בת אברהם משה - ארי' לייב בן יוחנן - נטע בן מרדכי
שלמה  - משה יודא בן צבי - לאה אסתר בת אשר חיים הלוי -  ארי' בן שמחה

אסתר פייגא נחמה בת  -  שלום בן מנחם - ציון הכהןזלמן בן יצחק עקיבא בנ
חי'  - חיים מנחם מענדיל בן יצחק יחיאל - דבורה בת אברהם - מרדכי אליעזר
 -  מירל בת יעקב שאול - מרדכי בן יחזקאל חיים - חנה בת דוב -שרה בת דוב 

אברהם יחיאל בן  - ישראל בן זאב -  נהוראי בן ישראל - שרה בת מאיר גרשון
סיני  -ישעי' בן יעקב  -ברוך ראובן שלמה בן יעקב ליב  -דוב בן יעקב  - אליעזר
שמואל זאב בן  - ישראל בן מאיר - אלטר אברהם מאיר בן הלל - בן חיים
ארי' בן  -  יעקב מרדכי בן מנחם מענדל - מרדכי בן אפרים פישל הלוי -אברהם 

  משה

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


