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 בס"ד

 

 

 יָארצַײטן

 

 ּתשרי

 ב' ּתשרי הּתשל"ד –ַאהרן צייטלין: י' אייר ה'רּתנ"ח  ●

 י' ּתשרי הּתשט"ו –יוסף ָאּפַאטָאשו: הּתרמ"ו  ●

 ּכ"ג ּתשרי הּתשמ"ב –משה ַאלטמַאן: י"ח אייר הּתר"נ  ●

 ּכ"ה ּתשרי הּתשי"ד –לייב ברַאהינסקי(: ּכ"א ּכסלו הּתרמ"ד -מַאני לייב )מנחם ●

 

 חשון

 ּכ"ז חשון הּתרס"ו –מאיר שַײקעוויטש(: ג' טבּת הּתר"י -ר )נחוםשמ" ●

 ּכ"ז חשון הּתרּפ"א  –זַאנוול רַאּפָאּפָארט(: ב' חשון הּתרּכ"ד -סקי )שלמה–ש. אנ ●

 

 ּכסלו

 א' ּכסלו הּתשל"ב –יעקֿב גלַאטשטיין: י"א אלול הּתרנ"ו  ●

 ּכ' ּכסלו הּתרס"ח –מַארק ווַארשַאווסקי: הּתר"ח  ●

ּכ"ג  –יעקֿב ַאברַאמָאװיטש(: י"ב טבּת הּתקצ"ו -סֿפרים  )שלום-מוכר מענדעלע ●

 ּכסלו הּתרע"ח

 ּכ"ה ּכסלו הּתשע"ד  –גָאטעסמַאן: ּכ"ג ָאֿב הּתר"פ -בײלע שעכטער ●

 ּכ"ו ּכסלו הּתשּכ"ג –ה. לייוויק )לייוויק הַאלּפערן(: ּכ"א טֿבת הּתרמ"ט  ●
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 טבּת

 ו' טבת הּתשס"ז –איטשע גָאלדבערג: ו' ניסן הּתרס"ד  ●

 

 שֿבט

 ּכ"ה שֿבט הּתשע"א –חוה רָאזענֿפַארב: ּכ"ג שֿבט הּתרּפ"ג  ●

 ה' בשֿבט הּתש"ע  –ַאֿברהם סוצקעווער: י' ּתמוז הּתרע"ג  ●

 ו' שֿבט הּתרס"ח –ַאֿברהם  גָאלדֿפַאדען: ּכ"ג ּתמוז הּת"ר  ●

 "זי' שֿבט הּתרּפ –שלמה בלומגַארטען(: י"ג אלול הּתרל"ב -יהוַאש )יהושע ●

 ט"ז שֿבט הּתש"ד  –י. י. זינגער )ישראל יהושע זינגער(: ּכ"א ּכסלו הּתרנ"ד  ●

 

 ָאדר

 ג' ָאדר הּתשּכ"ט –איציק מַאנגער: י"ב סיון הּתרס"א  ●

 י"א  ָאדר א' הּתש"ל –שמואל יוסף עגנון: י"ח באב הּתרמ"ז  ●

 ' ָאדר הּתשל"וּכ –מלּכה לי )מלּכה לעָאּפָאלד רַאּפָאּפָארט(: ּכ"א ּתמוז הּתרס"ד  ●

 

  ניסן

 י"ב ניסן הּתשל"ה –ד אייר הּתרנ"ד קַאדיע מָאלָאדָאווסקי:  ●

 ט"ו ניסן הּתשי"ג –ַאֿברהם רייזען: ז' ניסן הּתרל"ו  ●

 י"ט  ניסן הּתרע"ה –י. ל. ּפרץ )יצחק־לייבוש ּפרץ(: ט"ז  אייר הּתרי"א  ●

 ּכ"ה ניסן הּתשי"ד –שמערקע קַאטשערגינסקי: ג חשון הּתרס"ט  ●
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  אייר

 ה' אייר הּתשמ"א  –ט"ו ּתשרי הּתרנ"ז אורי צבי גרינבערג:  ●

 י' אייר הּתרע"ו –עליּכם )שלום ַנחום רַאבינָאוויטש(: ּכ"ו ָאדר א' הּתרי"ט -שלום ●

 ט"ז אייר הּתשנ"ח –בינם העלער: ּכ"ב שֿבט הּתרס"ח  ●

 

 סיון

 י"ט סיון הּתש"י - דער נסּתר )ּפנחס )ּפיניע( קַאהַאנָאוויטש(: י"ג חשון הּתרמ"ה ●

 י"ט סיון הּתש"ב -מרדּכי געבירטיג: ּכ"א אייר הּתרל"ז  ●

 ּכ"ב סיון הּתרס"ט  –יעקב מיכַאילָאװיטש גָארדין: ג' אייר הּתרי"ג  ●

 ּכ"ב סיון הּתשס"א –רייזל זשיכלינסקי: ּכ' ּתמוז הּתר"ע  ●

 

 ּתמוז

 ה' ּתמוז הּתשמ"ב –חיים גרַאדע: ּכ"ד ָאדר הּתר"ע  ●

ו' ּתמוז  –מַארגָאלין )רָאזע הַארנינג לעבענסבוים(: ּכ"ה טבת הּתרמ"ז ַאננַא  ●

 הּתשי"ב

 ח' ּתמוז הּתרפ"ג –יעקֿב ַאלטר(: ו' טבּת הּתרּכ"ג -מָאריס רָאזענֿפעלד )משה ●

 י"א ּתמוז הּתשי"ז –שלום ַאש: ּכ"ז חשון הּתרמ"א  ●

 ּכ"א ּתמוז הּתרצ"ד –נחמן ביַאליק: י' טבּת הּתרל"ג -חיים ●
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  ֿבאָ 

 י"א ָאֿב הּתש"ח –ּפרץ הירשביין: ד ּכסלו הּתרמ"א  ●

 י"ג ָאֿב הּתשנ"א –בַאשעוויס זינגער: א' ּכסלו הּתרפ"ג -יצחק ●

 ּכ"א ָאֿב הּתשי"ב  –דוד בערגעלסָאן: ּכ"א ָאֿב הּתרמ"ד  ●

 ּכ"א ָאֿב  הּתשי"ב –דוד הָאֿפשטיין: ּכ"ו ּתמוז הּתרמ"ט  ●

 ּכ"א ָאֿב הּתשי"ב  – ּפרץ מַארקיש: ּכ' ּכסלו הּתרנ"ו ●

 ּכ"א ָאֿב הּתשי"ב –ט"ז אלול הּתר"ס  איציק ֿפעֿפער:  ●

 ּכ"א ָאֿב הּתשי"ב –לייב קוויטקָא: א חשון הּתרנ"א   ●

 ּכ"ד ָאֿב הּתשל"ו –מלך רַאוויטש: הּתרנ"ג  ●

 ּכ"ט ָאֿב הּתרצ"ב –ערן: ּכ"ה טבּת הּתרמ"ו ַאלּפלייב ה-משה ●

 

 אלול

 ג' אלול הּתרע"ט –הּתרי"א יעקב דינעזָאן:  ●

 י"א אלול הּתשט"ז –צילה דרָאּפקין: י"ט ּכסלו הּתרמ"ח  ●

 ּכ"א אלול הּתשמ"ב –רחל ה. קָארן: ּכ"א טבת הּתרנ"ח  ●

 

 

 

 

 

 

 


