
 פטירה עיר בארץ עיר מוצא שם פרטי שם משפחה מספר

 14.5.2018 נהריה מונקץ' הלנה אקשטיין 1

19-פבר עכו טייץ' צבי יהודה אדלר 2  

16-מאי הוד השרון  ברגסס מגדלנה אוסלנדר 3  

זאב-בנימין אייזיקוביץ 4 יורק-ניו סבלייאבה  14-מאי   

12-ספט רחובות אילניצה הניה אייזנמן 5  

ביץאילו 6 18-אוג בני ברק קוסובסקה פוליאנה חנה   

17-אוק חולון דווואי מרים אינגבר 7  

18.7.1986י"א תמוז תשמ"ו  קרית גת נרסניצה צבי אהרון אינדיק 8  

17-פבר עפולה אפשה אסתר איצקוביץ 9  

19-ינו ארה"ב בילקה שרול אנצ'ל אנגרמן 10  

הנצי"בעין  קיביאש רבקה אפל )הולנדר( 11 14-מאי   

18-מאי כפר סבא אירשווה הניה אקרמן 12  

15-ינו   אילניצה אברהם אקרמן 13  

18-יול נהריה מונקץ' מריה בוביאר 14  

 י"ג אלול תשע"ח ירושלים מונקץ' שרה ביינהורן 15

17-ינו בני ברק ברגסס הלנה הניה בימבי 16  

14-נוב חניאל ברגסס רוזליה  בלומברגר 17  

ישעבר  18 דגורואוז' חנה  15-פבר אשקלון   

 7.11.1989 שמרת קוסון משה )מיצו( בראונשטיין 19

16-אוק תל אביב ביצ'קב שמעון ברבן 20  
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  2016חשוון  פריס מונקץ' לואי )לייבי( ברגר 21

14-מאי בת ים סיילש אברהם ברגר 22  

15-ינו לוד  מונקץ' אברהם ברגר 23  

2011שנת  אשקלון סבליאבה דויד ברגר 24  

16-יונ אשקלון קרצקי  פירי ברגר 25  

בנימין-אדלברט ברגר 26 17-מרץ נהריה מונקץ'   

18-אוג נהריה מונקץ' אילונה ברגר 27  

17-ינו ברוקלין טרסבה יוכבד ברגר )אברמוביץ( 28  

13-אוק כפר סבא מונקץ עליזה  ברוק )סלומון( 29  

15-אפר קריית גת אוז'גורוד אילונקה ברמן 30  

78-יול ניו יורק חוסט דוד  ברנר 31  

98-יול חיפה חוסט רבקה )קוצי( ברנר )רבינוביץ( 32  

13-אוק חולון אזור חוסט לאה ברקוביץ 33  

13-אוג עכו דרהובו  פייגה ברקוביץ 34  

15-פבר נתניה ברגסס שרה ברקוביץ 35  

16-ינו אשדוד גניץ' גיטל בש 36  

שבע-באר חוסט משה גוטמן 37 14-נוב   

15-נוב ירושלים מונקץ' יהודה   סמןגוט 38  

15-פבר ניו יורק ברגסס משה גולדנברג 39  

16-אוק אשדוד בלה צרקווה  הניה גורטשטיין 40  
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19-מרץ חולון ברגסס ברכה גילאי 41  

13-יונ נתניה מונקץ דרייזי גלפרט 42  

17-פבר נתניה אוז'גורוד לילי גרינבאום 43  

שילסי אימרה גרינבאום 44 16-דצמ רעננה   

18-אוג בני ברק סולוטבינו, חוסט אסתר גרינברגר 45  

ובוצ'רנוטיס טובה גרינברגר  46  1.3.2018 באר שבע 

15-נוב אשקלון סוקרניצה פניה גרינשטיין 47  

תקווהפתח  אוז'גורוד פאולה דוידוביץ 48 15-נוב   

17-מרץ רחובות חוסט גיטל דוידוביץ 49  

םמרי זלטה דוידוביץ 50 19-פבר הוד השרון  גניץ   

19-ינו ירושלים חוסט חיה דייטש 51  

19-מרץ לוס אנג'לס ווליקי קומייטה שמעיה סם דייטש 52  

18-יול קריית גת קמיינסקה ברנרד )דב( הולנדר  53  

18-אפר קריית גת קמיינסקה מלכה הולנדר  54  

ופמןה 55 18-יונ רמת גן אוז'גורוד חווה   

ןציגלמ-הופמן 56 14-ינו נהריה חוסט אירן   

18-נוב נתניה סויימי נחום הפטמן 57  

16-אוק ניו יורק חוסט בז'י הרשקוביץ 58  

באריש-ברנרד הרשקוביץ 59 17-אפר בני ברק מונקץ'   

16-אוק רחובות ברגסס אליזבטה הרשקוביץ 61  
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חוסט -ליפשא  הלנה הרשקוביץ 61 18-אוק באר שבע   

14-מאי הרצליה  טייץ' בלה הרשקוביץ  62  

 16.2.2008  עפולה ברזוב שמעון וולבוביץ )רויטמן( 63

 י"ב תשרי תשנ"ב 12.10.1997 בני ברק סיילש פרץ וולף  64

13-אוק ברוקלין אינטר אפשה, טרסבה צבי וייג 65  

19-ינו חיפה דיברובה דבורה וייג 66  

19-מרץ ראשל"צ אוז'גורוד קטלין וייזר 67  

םחיי ויינגרטן 68 15-ינו רחובות דובובה   

16-ינו רחובות נובוסליצה דבורה ויינגרטן 69  

17-פבר חיפה סיילש חווי ויינגרטן 70  

 29.06.1997 חיפה סליאבה חנה וייס 71

 23.03.2004 חיפה סליאבה שלמה וייס 72

18-אוג נתניה מונקץ' חיה וייס 73  

14-מאי פתח תקווה מונקץ שרה וייס 74  

הטוב וייס 75 16-אוג רמת גן קליני   

16-דצמ אשקלון   גינדה וייס 76  

17-מרץ פתח תקווה דיבאווה אסתר וייס 77  

18-דצמ אשקלון צ'רנוטיסיבו קטרינה וייס 78  

14-מרץ אשקלון מונקץ אברהם וייס  79  

18-יונ גבעתיים מונקץ' ישעיהו וייסברג 80  
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19-אפר רחובות אינטר אפשה גבריאלה ולנשטיין 81  

14-מאי נתניה מונקץ מרים אווה זינגר 82  

מרגרטה-מרים זיסוביץ 83 יורק-ניו מונקץ'  15-אפר   

16-נוב פרדס חנה וולווה  דב זיסוביץ 84  

16-פבר ניו יורק מונקץ' אברהם זאב זלוביץ 85  

18-נוב פתח תקווה קליני יעקב הירש זליקוביץ 86  

16-נוב פתח תקווה חוסט סוסיה זליקוביץ  87  

17-ינו חולון ברגסס אברהם זליקוביץ  88  

סירמה )-טיסה צבי )הרמן( זעירא )קליין( 89 Drotyntsi) 20.6.2018ח' בתמוז תשע"ח  רמת גן  

18-יונ נתניה ברגסס קלרה  טנדלר 90  

ז'ניה-שיינדל טראוב 91 שבע-באר שנדרוב  14-ספט   

ב תשי"חבא י"ד 31.7.1958 חולון קוסובסקה פוליאנה אלכסנדר יגר 92  

 ב' באדר תשס"ב 13.2.2002 חולון קובילצקה פוליאנה פנינה יגר )ברבן( 93

17-מרץ נהריה מונקץ' דוד  יוזף 94  

18-נוב רחובות חוסט בראנה יונוביץ 95  

14-מרץ נתניה מונקץ שיינדי יוסוביץ   96  

13-ינו נתיבות קושניצה פאני יוסוביץ יעקובוביץ  97  

שניצה/טייץ'וק לאה ינקלביץ 98 15-פבר גני תקווה   

 1996 גני תקווה אוהליה  שלמה ינקלביץ   99

17-מרץ מעלות מונקץ' הינדה יעקובוביץ 100  
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18-דצמ כפר סבא טרנובו יוסף יעקובוביץ 101  

19-אפר כפר סבא נליפנו אסתר אתיו יעקובוביץ 102  

17-אוק ברוקלין סיילש אהרן כץ 103  

רינצ'בווה חנה כץ 104 17-מאי קרית גת   

18-יול קריית אונו סבובו, חוסט אירנה כץ 105  

18-דצמ ירושלים הורינצ'בו מרדכי כץ  106  

17-נוב קרית אתא ביצ'קב אסתר כץ )ציק( 107  

וייס -לבנת  108 17-מרץ קריית אונו סיילש יצחק   

16-פבר רמת השרון טייץ' בלונקה לחמנוביץ 109  

אידה-יהודית ליבה 110 18-דצמ פתח תקווה אפשה   

17-פבר ניו יורק חוסט מגדה ליבוביץ 111  

14-נוב קריית גת מונקץ' שלמה ליבר 112  

18-ספט חדרה וינוגרדוב ג'נקו ליבר 113  

19-מרץ נתניה לה רבקה ליברמן 114  

 26.6.1991 חדרה סטרוינו יצחק אייזיק ליברמן  115

 ליברמן  116
-פאני )פייגה

בע(ש ברונקה-סוחה   9.8.1998 חדרה 

אביב-תל סווליאבה לייזר  ליברמן  117  19.7.1980 

ברונקה-סוחה חנה ליברמן  118 אביב-תל   19.11.1994 

 כ"ז אלול תשס"ב  4.9.2002   ראשון לציון (Holubyneהולובינה ) יצחק )מיקלוש( ליברמן  119

17-מאי ירושלים וליקי רקובצי פייגה ליברמן  120  
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עיליתנצרת  מונקץ' גיזי ליברמן  121 17-אוק   

17-מאי רחובות רוקוסובו רוזה  ליברמן  122  

) סוסקובו חנה ליברמן )שטרן( 123 Suskovo) כ"ו שבט תשנ"ג  17.2.1993 ראשון לציון 

16-יול בית יצחק דרהובו  משה ליזרוביץ 124  

15-פטס פתח תקווה סולוטבינו אברהם יעקב לייבוביץ 125  

18-אוג רעננה אירשווה לילי לייזר 126  

15-מרץ קרית גת סולוטבינו יעקב עזרא מאירוביץ 127  

16-מרץ בת ים מונקץ' יהודה  מוסקוביץ  128  

21.02.1974 חוסט ננקובו אלימלך מושקוביץ 129  כ"ט שבט  תשל"ד

חשווןי'  תשע"ב 7.11.2011 קרית גת מונסטרץ )ליד חוסט( מלכה מושקוביץ 130  

18-נוב ראש פינה מיטל אפשה ישראל מושקוביץ 131  

18-דצמ אוז'גורוד אוז'גורוד משה צבי מושקוביץ 132  

15-יונ עכו בובובה אטל מיגאל 133  

 כ"ט בתשרי תשע"ה כפר סבא דובובה מלכה מייזלס 134

18-אוק תל אביב קושניצה, ברגסס שמואל/שמלקה מיכלי 135  

15-יונ אשדוד מונקץ' רוזה  מלץ 136  

17-מאי ניו ג'רסי סיילש נחום מסטר 137  

23.5.1988ז' סיוון תשמ"ח  בני ברק דיאקובו טובי מרכוס 138  

21.3.2014י"ט אדר ב' תשע"ד  בני ברק דיאקובו שלום מרכוס 139  

14-פבר ראשון לציון ברגסס צילה מרמלשטיין 140  
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14-אוק אשדוד ברגסס שרה מרמלשטיין 141  

רקוביץמ 142 16-יול חולון נגרובו מלבינה   

17-ינו ירושלים דיולובו לאה )לנקה( מרקוביץ  143  

14-אפר רמת גן וינוגרדוב שלום מרקוס 144  

שבע-באר סוקרניצה שלום מרקוס 145 14-מרץ   

17-אפר חיפה קוסובסקה פוליאנה זלדה  נוסן  146  

17-מרץ פילדלפיה ברגסס אלקה שרה  ניומן 147  

ימןני 148 מנחם-מיקלוש  18-נוב חדרה אוז'גורוד/ברגסס   

13-יונ ירושלים מונקץ' פרידה סלומון 149  

  1987סיוון  קרית חיים מונקץ' חיה סלמון 150

14-ספט חולון יאסיניה יצחק סנאי )ויזל(  151  

14-נוב רחובות נרסניצה רבקה סנדרוביץ 152  

18-אוג פילדלפיה אוז'גורוד שמואל פאלק 153  

17-ינו פתח תקווה   קראולה  פוגל 154  

18-מרץ ניו יורק אונטר רינו אברהם פוגל 155  

18-יול קרית גת מיז'גוריה גולדה פופר 156  

13-יול רחובות שנדרוב לייזר פוקס 157  

17-ינו רחובות חוסט סוסיה פוקס 158  

14-דצמ לוד  חוסט מרים פוקס  159  

ורוטה מונקץ'ניז'נני ו הרמן )הרשי( פורקוש 160  30.9.2018 חולון 
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17-ינו נהריה חוסט שרה פורקוש 161  

משה-אברום פורקוש 162 18-דצמ ניו יורק חוסט   

18-אוג קרית גת וודיצ'ה רבקה פורקוש 163  

 14.8.1961 סולוטבינו טייץ' אורי פיקסלר 164

14-פבר חדרה לה, סולוטבינו סימה פיקסלר 165  

רודאוז'גו יצחק פלקוביץ 166  19.1.2018 קרית ביאליק 

 18.3.2019 חולון חוסט אולגה פריד 167

18-דצמ רחובות מונקץ' אלכסנדר )שוני( פרידמן 168  

 03.02.2007 צור שלום סליאבה ישראל פרייליך 169

 30.03.2005 צור שלום סליאבה מלכה פרייליך 170

צרקווה בלה  לזר/עוייזר  פרל 171 16-יונ נצרת עילית   

19-מרץ אשקלון מונקץ' הרש פרקש 172  

17-פבר רחובות מונקץ' איצה צ'ילוג 173  

18-יול חולון חוסט יוסף דוד קוהן  174  

7.9.2006י"ד אלול תשס"ו  בני ברק וינוגרדוב מגדה קוטונה 175  

14.5.1971י"ט אייר תשל"א  בני ברק וינוגרדוב שולומון קוטונה 176  

19-מרץ קרית גת ראחוב אידה קוניץ 177  

23.3.2009כ"ז אדר תשס"ט  גבעתיים חוסט פנינה קופילוביץ )גרוסמן( 178  

14-אוק כפר סבא סיילש לאה קופמן  179  

15-דצמ תל אביב ביצ'קב יצחק קופמן  180  
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אנג'לסלוס  דווואי רגינה קירשנבאום 181 17-ינו   

אליעזר-חיים קירשנבאום  182 ברונקה-סוחה   25.2.2004 גני תקווה 

 24.12.2006 גני תקווה סטרוינו מירל קירשנבאום  183

   פתח תקווה מונקץ' בלנקה קלוש  184

16-מרץ נתניה פוגוראש בלימה ברטה קליימן 185  

 12.7.2006 חדרה דוסינו  אריה )לייביש( קליימן  186

 5.10.1991 חדרה זלוג' גיזלה )גיטל ( קליימן  187

יו סבליאבהבאט הוגו קליין 188 13-נוב חדרה   

15-מרץ נתניה ווליקי אולדוש  משה קליין 189  

16-ינו רמת גן מונקץ' טוביה קליין 190  

16-ינו נהריה מונקץ' שיינדל שרלוטה קליין 191  

17-ספט פתח תקווה אירשווה לואיזה/ליבו קליין 192  

14-דצמ רמת גן מונקץ' אולגה קליין  193  

לשסיי בלומה קליין  194 21.04.2015 התשע"ג' באייר  פתח תקווה   

9501.11.19ח' חשון תשנ"ו  פתח תקווה אילניצה חיים צבי קליין  195  

פייגה-חיה קליינברד 196 17-פבר ירושלים מונקץ'   

19-פבר חולון פוליינה קובלצקה קלרי  קמנסקי 197  

14-ינו רמת גן מונקץ זאב וולבי קניגסברג 198  

199 
קראוס 

 13.8.2014 פתח תקווה קוסון חיה )בראונשטיין(

16-מרץ ראשון לציון אוז'גורוד רבקה קרייזלר  200  



 פטירה עיר בארץ עיר מוצא שם פרטי שם משפחה מספר

15-מרץ רחובות קרסקי מרדכי רוזמן  201  

14-דצמ רחובות מונקץ' יוסל רוזנשיין  202  

15-מרץ ניו יורק מונקץ' לאה רוט 203  

יורקניו  מונקץ' שמעון רוט 204 17-פבר   

דב-ברנרד   רוטמן )ליבוביץ( 205 1.7.2001י' תמוז  בני ברק קלניק )ליד מונקץ'(   

ריפנינה פי רוטמן )שטרן( 206 24.3.2013  י"ג ניסן תשע"ג בני ברק מונקץ'   

פנינה-פירי רוטמן )שטרן( 207 13-מרץ בני ברק מונקץ   

17-מרץ נתניה ביצ'קב אהרן רט 208  

 26.2.2019 קרית ביאליק אונוק רבקה רייזנר 209

16-דצמ נתניה סיילש זלמן )זולי( שווימר 210  

18-נוב יסודות ברגסס עזריאל שוורץ 211  

ט"ג תשרי תשע"כ בני ברק ביילש איטה שוורץ )סרולוביץ( 212  

שפרינצה-לנקה שור 213 15-ינו מגדל העמק וליקי גובצה   

אביבתל  ברגסס יעקב שחורי 214 15-פבר   

17-מאי תל אביב סיילש רחל שטיינברגר  215  

18-נוב חולון איסקה משה שטרובל 216  

15-יול   מונקץ' משה שטרן 217  

ברגרשיינ 218 14-דצמ ראשון לציון קוזמינו רגינה   

16-פבר באר שבע הורינצ'בו פרידה שיינקופף  219  

ביצ'קב מלי שרה שלומוביץ )בש(  220 16-נוב אשדוד   



 פטירה עיר בארץ עיר מוצא שם פרטי שם משפחה מספר

17-מרץ פתח תקווה   יוסף שלמה 221  

מלכה-אלטע שמילוביץ 222 15-פבר ירושלים ננקובו סלשצ'ה   

אביבתל  בילקה, ברגסס אליעזר שמילוביץ 223 19-אפר   

16-נוב מגדל העמק אוז'גורוד אידה שמעונוביץ 224  

05-אוק בני ברק סקדנה אטלה שפיגל 225  

ברקבני  דוידקוב אלי שפיגל 226 98-פבר   

16-דצמ פתח תקווה מונקץ' רוזליה  שפיגל  227  
 


