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THE YIZKOR PRAYER
Yizkor, a special memorial prayer for the departed, is said following the Torah and
Haftarah readings on Yom Kippur, Shmini Atzeret, the last day of Pesach, and the second
day of Shavuot.
Yizkor means "remember." It is not only the first word of the prayer, it also represents its
overall theme. In this prayer, we implore G-d to remember the souls of our relatives and
friends that have passed on.
When we recite Yizkor, we renew and strengthen the connection between us and our
departed loved ones, bringing merit to their departed souls, and elevating them in their
celestial homes.
The main component of Yizkor is our private pledge to give charity following the holiday
in honor of the deceased. By giving charity, we are performing a positive physical deed in
this world, something that the departed can no longer do, and by doing so in their merit,
we are giving them benefit in the world-to-come.
It is customary for those with both parents alive to leave the synagogue sanctuary during
the Yizkor service. A mourner during the first year after the death of his or her first
parent, remains in the synagogue, but does not recite the Yizkor.
Many have the custom kindle a 24-hour Yizkor candle before the holiday.

YIZKOR DATES FOR 5780
Yom Kippur ~ October 9, 2019
Shmini Atzeret ~ October 21, 2019

Last Day Pesach ~ April 15, 2019
Second Day Shavuot ~ May 30, 2020
The following pesukim are recited responsively:
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:ְי ָי ָמה ָא ָדם ו ֵַתּ ָדעֵ הוּ בֶּ ן ֶאנֹוש ו ְַתּחַ ְשׁבֵ הוּ
O Lord, what is man that you should notice him – mortal man
that You should consider him? (Tehillim 144:3)

:ָא ָדם ל ֶַהבֶ ל ָד ָמה י ָָמיו כְּ צֵ ל עֹובֵ ר
Man is like breath; his days are like a passing shadow. (Tehillim 144:4)

:בֹּוקר י ִָציץ וְ ָחלָף לָעֶ ֶרב יְמֹולֵל וְ יָבֵ ש
ֶ ַבּ
In the morning he blossoms and flourishes;
in the evening he fades and withers. (Tehillim 90:6)

:הֹודע וְ נ ִָביא לְבַ ב חָ כְ מָ ה
ַ ל ְִמנֹות י ֵָמינוּ כֵּן
Teach us to number our days; we shall then attain a wise heart. (Tehillim 90:12)

:ְש ָמר ָתּם ְוּר ֵאה י ָָשר כִּ י ַא ַח ִרית ל ְִאיש שָ לֹום
Keep the innocent and watch the upright;
for the destiny of that man is peace. (Tehillim 37:37)

:ֹלהים יִפְ ֶדה נַפְ ִשי ִמיַד ְשאֹול כִּ י יִקָ חֵ נִי סֶ לָה
ִ ַאְך ֶא
God will surely redeem my soul from the grave;
He will certainly receive me. (Tehillim 49:16)

:ֹלהים לְעֹולָם
ִ ָכּלָה ְשּׁ ֵא ִרי וּלְבָ ִבי צוּר לְבָ ִבי וְ ֶחל ְִקי ֶא
My flesh and my heart yearn – Rock of my heart,
and my portion is God, forever! (Tehillim 73:26)

:ֹלהים ַאשֶ ר נ ְָתנָה
ִ רוּח ָתּשוּב ֶאל הָ ֶא
ַ וְ יָשֹוב ֶהעָ פָר עַ ל ָה ָא ֶרץ כְּ ֶש ָהיָה וְ ָה
The dust returns to the earth as it was;
but the spirit returns to God who gave it. (Kohelet 12:7)
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TEHILLIM 91

 ג כִ י:וּמצוּדָ ִתי אֱֹלהַ י אֶ בְ טַ ח בֹּו
ְ  ב אֹ מַ ר לַיי מַ ְח ִסי:א יֹ שֵ ב ְבסֵ תֶ ר עֶלְ יֹון ְבצֵ ל שַ דַ י ִי ְתלֹונָן
 ד ְבאֶ ְב ָרתֹו יָסֶ ְך לְָך וְ תַ חַ ת כְ ָנפָיו תֶ חְ סֶ ה צִ נָה וְ סֹ חֵ ָרה:הוּא יַצִ ילְ ָך ִמפַח יָקוּשׁ ִמדֶ בֶ ר הַ וֹּות

 ו ִמדֶ בֶ ר בָ אֹ פֶל ַיהֲֹלְך ִמקֶ טֶ ב יָשׁוּד: ה ל ֹא ִת ָירא ִמפַחַ ד לָיְ לָה מֵ חֵ ץ יָעוּף יֹומָ ם:א ֲִמתֹּו
 ח ַרק בְ עֵינֶיָך תַ בִ יט וְ ִשלֻמַ ת:ימינֶָך אֵ לֶיָך ל ֹא יִ גָשׁ
ִ  ז יִ פֹ ל ִמצִ ְדָך אֶ לֶף ְוּרבָ בָ ה ִמ:צָ ה ֳָריִ ם
 י ל ֹא ְת ֻאנֶה אֵ לֶיָך ָרעָה וְ ֶנגַע ל ֹא: ט כִ י אַ תָ ה יְ יְ מַ ְח ִסי עֶלְ יֹון שַ ְמתָ ְמעֹונֶָך:ְרשָ עִ ים ִת ְראֶ ה
 יב עַל ַכפַיִ ם יִ שָ אוּנְ ָך פֶן ִתגֹ ף: יא כִ י מַ לְ אָ כָיו יְ צַ וֶה לְָך לִ ְשמָ ְרָך ְבכָל ְד ָרכֶיָך:יִ קְ ַרב ְבאָ ֳהלֶָך
 יד כִ י ִבי חָ שַ ק ַו ֲאפַלְ טֵ הוּ: יג עַל שַ חַ ל ָופֶתֶ ן ִת ְדרֹ ְך ִת ְרמֹס כְ פִ יר וְ תַ נִ ין:בָ אֶ בֶ ן ַרגְ לֶָך

 טז אֹ ֶרְך: טו יִ קְ ָראֵ נִ י וְ אֶ ֱענֵהוּ עִ מֹּו אָ נֹכִ י ְבצָ ָרה אֲחַ לְ צֵ הוּ ַו ֲאכ ְַבדֵ הוּ:אֲשַ גְ בֵ הוּ כִ י יָדַ ע ְש ִמי
:י ִָמים אַ ְש ִביעֵהוּ וְ אַ ְראֵ הוּ ִבישׁוּע ִָתי
He who dwells in the secret place of the most High, who abides under the shadow of the Almighty.
Will say to the Lord, My refuge and my fortress, my God, in whom I trust. For he shall save you
from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover you with his
feathers, and under his wings shall you find refuge; his truth shall be your shield and buckler. You
shall not be afraid of the terror by night; nor of the arrow that flies by day. Nor of the pestilence
that walks in darkness; nor of the destruction that wastes at noonday. A thousand shall fall at your
side, and ten thousand at your right hand; but it shall not come near you. Only with your eyes shall
you behold and see the reward of the wicked. Because you, O Lord, are my refuge. You have made

the most High your habitation. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your
dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. They shall
carry you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. You shall tread on the lion and
on the adder; the young lion and the crocodile shall you trample under foot. Because he has set his

love upon me, therefore I will save him; I will set him on high, because he knows my name. He
shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will save him, and honor
him. With long life I will satisfy him, and show him my salvation.
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YIZKOR FOR FATHER

מֹורי ________ בֶּ ן ________ שֶּׁ הָ לְַך לְ עֹולָמֹו בַּ עַבוּר
ִ ֹלהים אֶ ת נִ ְשּׁמַ ת אָ ִבי
ִ ֶיִ זְכֹּור א
רוּרה בִּ צְ רֹור הַ חַ יִ ים
ָ ְשֶּׁ ְבּלִ י נֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תֹו ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שֹּׁו צ
עִ ם נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָׂ ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות

.שֶּׁ בְּ גַן עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

Transliteration
Yizkor Elohim et nishmat avi mori (insert Hebrew name and his father/mother’s
Hebrew name) she’halach le’olamo, ba’avur she’bli neder etein tzedaka be’ad
hazkarat nishmato, bischar zeh te’hey nafsho tzerura bitzror ha’chayim im
nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah Rivka Rachel ve’Leah, ve’im she’ar
tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden, ve’nomar amein.
Translation:
May God remember the soul of my father, my teacher (insert Hebrew name and his father/
mother’s Hebrew name) who has gone to his world, because I will — without obligating

myself with a vow — donate charity in memory of his soul. In this merit, may his soul
be bound up in the bond of life, with the souls of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah,
Rebecca, Rachel and Leah, and with all the other righteous men who are in the Garden

of Eden, and let us say, Amen.
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YIZKOR FOR MOTHER

מֹור ִתי ________ בַּ ת ______ שֶּׁ הָ לְ כָ ה לְ עֹולָמָ ה בַּ עַ בוּר
ָ ֹלהים אֶ ת נִ ְשּׁמַ ת ִא ִמי
ִ ֶיִ זְכֹּור א

רוּרה ִבּצְ רֹור הַ חַ יִ ים
ָ ְשֶּׁ בְּ לִ י נֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תָ ה ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שָּׁ ה צ
עִ ם נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָׂ ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות
.שֶּׁ ְבּגַן עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

Transliteration
Yizkor Elohim et nishmat imi morati (insert Hebrew name and father/mother’s
Hebrew name) she’halcha le’olamah, ba’avur she’bli neder etein tzedaka be’ad
hazkarat nishmata, bischar zeh te’hey nafsha tzerura bitzror ha’chayim im

nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah Rivka Rachel ve’Leah, ve’im she’ar
tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden, ve’nomar amein.
Translation:
May God remember the soul of my mother, my teacher (insert Hebrew name and her father/
mother’s Hebrew name) who has gone to her world, because I will — without obligating

myself with a vow — donate charity in memory of her soul. In this merit, may her soul
be bound up in the bond of life, with the souls of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah,
Rebecca, Rachel and Leah, and with all the other righteous men who are in the Garden
of Eden, and let us say, Amen.
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YIZKOR FOR HUSBAND

ֹלהים אֶ ת נִ ְשּׁמַ ת בַּ עֲלִ י ________ בֶּ ן ________ שֶּׁ הָ לְַך לְ עֹולָמֹו בַּ עַבוּר
ִ ֶיִ זְכֹּור א

רוּרה ִבּצְ רֹור הַ חַ יִ ים
ָ ְשֶּׁ בְּ לִ י נֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תֹו ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שֹּׁו צ
עִ ם נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָׂ ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות
.שֶּׁ ְבּגַן עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן
Transliteration
Yizkor Elohim et nishmat ba’ali (insert Hebrew name and his father/mother’s
Hebrew name) she’halach le’olamo, ba’avur she’bli neder etein tzedaka be’ad
hazkarat nishmato, bischar zeh te’hey nafsho tzerura bitzror ha’chayim im
nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah Rivka Rachel ve’Leah, ve’im she’ar

tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden, ve’nomar amein.
Translation:

May God remember the soul of my husband (insert Hebrew name and his father/
mother’s Hebrew name) who has gone to his world, because I will — without obligating
myself with a vow — donate charity in memory of his soul. In this merit, may his soul

be bound up in the bond of life, with the souls of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah,
Rebecca, Rachel and Leah, and with all the other righteous men who are in the Garden
of Eden, and let us say, Amen.
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YIZKOR FOR WIFE

ֹלהים נִ ְשּׁמַ ת ִא ְשּׁ ִתּי ________ בַּ ת ______ שֶּׁ הָ לְ כָ ה לְ עֹולָמָ ה בַּ עַבוּר שֶּׁ בְּ לִ י
ִ ֶיִ זְכֹּור א

רוּרה ִבּצְ רֹור הַ חַ יִ ים עִ ם
ָ ְנֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תָ ה ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שָּׁ ה צ
נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹב שָׂ ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות שֶּׁ בְּ גַן
.עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

Transliteration
Yizkor Elohim nishmat ishti (insert Hebrew name and her father/mother’s Hebrew
name) she’halcha le’olamah, ba’avur she’bli neder etein tzedaka be’ad
hazkarat nishmata, bischar zeh te’hey nafsha tzerura bitzror ha’chayim im

nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah Rivka Rachel ve’Leah, ve’im she’ar
tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden, ve’nomar amein.

Translation:
May God remember the soul of my wife (insert Hebrew name and her father/mother’s
Hebrew name) who has gone to her world, because I will — without obligating myself
with a vow — donate charity in memory of her soul. In this merit, may her soul be
bound up in the bond of life, with the souls of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca,

Rachel and Leah, and with all the other righteous men who are in the Garden of Eden,
and let us say, Amen.
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YIZKOR FOR DEPARTED MALE RELATIVE
Brother/Grandfather/Son/Uncle

דֹודי]________ בֶּ ן _______ שֶּׁ הָ לְַך
ִ [ ]ֹלהים נִ ְשּׁמַ ת [אָ ִחי] [זְקֵ נִ י] [ ְבּנִ י
ִ ֶיִ זְכֹּור א

רוּרה
ָ ְלְ עֹולָמֹו בַּ עַבוּר שֶּׁ ְבּלִ י נֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תֹו ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שֹּׁו צ
ִבּצְ רֹור הַ חַ יִ ים עִ ם נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָׂ ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר
.צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות שֶּׁ ְבּגַן עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

Transliteration
Yizkor Elohim et nishmat [achi] [zekeini] [b’ni] [dodi] (insert Hebrew name and
his father/mother’s Hebrew name) she’halach le’olamo, ba’avur she’bli neder
etein tzedaka be’ad hazkarat nishmato, bischar zeh te’hey nafsho tzerura
bitzror ha’chayim im nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah Rivka Rachel
ve’Leah, ve’im she’ar tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden, ve’nomar amein.

Translation
May God remember the soul of my [brother] [grandfather] [son] [uncle] (insert
Hebrew name and his father/mother’s Hebrew name) who has gone to his world,

because I will — without obligating myself with a vow — donate charity in memory
of his soul. In this merit, may his soul be bound up in the bond of life, with the souls
of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, and with all the other

righteous men who are in the Garden of Eden, and let us say, Amen.
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YIZKOR FOR DEPARTED FEMALE RELATIVE
Sister/Grandmother/Daughter/Aunt

חֹותי] [זְקֶ ְנ ִתּי] [ ִבּ ִתּי] [דֹודָ ִתי]_______ בַּ ת ______ שֶּׁ הָ לְ ָכה
ִ ַֹלהים נִ ְשּׁמַ ת [א
ִ ֶיִ זְכֹּור א

רוּרה
ָ ְלְ עֹולָמָ ה בַּ עַבוּר שֶּׁ ְבּלִ י נֵדֶ ר אֶ תֵּ ן צְ דָ קָ ה ְבּעַד הַ ְזכּ ַָרת נִ ְשּׁמָ תָ ה ִבּ ְשׂכַר זֶה ְתּהֵ א נַפְ שָּׁ ה צ
ִבּצְ רֹור הַ חַ יִ ים עִ ם נִ ְשּׁמֹות אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָׂ ָרה ִרבְ קָ ה ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה וְ עִ ם ְשּׁאָ ר צַדִ קִ ים
.וְ צִ ְדקָ נִ יֹות שֶּׁ ְבּגַן עֵדֶ ן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן
Transliteration
Yizkor Elohim nishmat [achoti] [zekenti] [bitti] [dodati] (insert Hebrew name
and her father/mother’s Hebrew name) she’halcha le’olamah, ba’avur she’bli
neder etein tzedaka be’ad hazkarat nishmata, bischar zeh te’hey nafsha
tzerura bitzror ha’chayim im nishmot Avraham Yitzchak ve’Yaakov Sarah

Rivka Rachel ve’Leah, ve’im she’ar tzadikim ve’tzidkaniyot she’began eden,
ve’nomar amein.
Translation
May God remember the soul of my [sister] [grandmother] [daughter] [aunt] (insert
Hebrew name and her father/mother’s Hebrew name) who has gone to her world,
because I will — without obligating myself with a vow — donate charity in memory
of her soul. In this merit, may her soul be bound up in the bond of life, with the souls
of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, and with all the other
righteous men who are in the Garden of Eden, and let us say, Amen.
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EL MALEI RACHAMIM FOR A MAN

דֹושים
ִ ְרֹומים הַ ְמצֵ א ְמנוּחָ ה נְ כֹונָה עַל כַנְ פֵי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות ק
ִ אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים שֹׁו ֵכן בַ ְמ
הֹורים כְ זֹוהַ ר הָ ָרקִ י ַע מַ ז ְִה ִירים אֶ ת נִ ְשמַ ת _____ בן ________ שֶ הָ לְ כוּ לְ עֹולָמֹו
ִ וט
ְ
בַ עֲבוּר שֶ נ ְָדבוּ צְ דָ קָ ה ְבעַד הַ ְזכ ַָרת נִ ְשּׁמָ תֹו ָל ֵכן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֵירהוּ בְ סֵ תֶ ר כְ ָנפָיו
לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹ ר ִבצְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶ ת נִ ְשמָ תֹו ה' הוּא ַנ ֲחלָתֹו וְ יָנוּחַ בְ שָ לֹום עַל ִמ ְשכָבֹו

:וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

O God, full of compassion, Who dwells on high, grant true rest upon the
wings of the Divine Presence, in the exalted spheres of the holy and pure,
who shine as the resplendence of the firmament, to the soul of _______ son

of _________ who has gone to his world, for charity has been donated in
remembrance of his soul; may his place of rest be in the Garden of Eden.
Therefore, may the All-Merciful One shelter him with the cover of His

wings forever, and bind his soul in the bond of life. The Lord is his
heritage; may he rest in his resting-place in peace; and let us say: Amen.
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EL MALEI RACHAMIM FOR A WOMAN

דֹושים
ִ ְרֹומים הַ ְמצֵ א ְמנוּחָ ה נְ כֹונָה עַל כַנְ פֵי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות ק
ִ אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים שֹׁו ֵכן בַ ְמ
הֹורים כְ זֹוהַ ר הָ ָרקִ י ַע מַ ז ְִה ִירים אֶ ת נִ ְשמַ ת _____ בַּ ת ________ שֶ הָ לְ כָה לְ עֹולָמָ ה
ִ וט
ְ
בַ עֲבוּר שֶ נ ְָדבוּ צְ דָ קָ ה ְבעַד הַ ְזכ ַָרת נִ ְשמָ תָ ה ָל ֵכן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֶירהָ בְ סֵ תֶ ר כְ ָנפָיו

,לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹ ר ִבצְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶ ת נִ ְשמָ תָ ה ה' הוּא ַנ ֲחלָתָ ה וְ תָ נוּחַ ְבשָ לֹום עַל ִמ ְשכָבָ ה
.וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן

O God, full of compassion, Who dwells on high, grant true rest upon the
wings of the Divine Presence, in the exalted spheres of the holy and pure,
who shine as the resplendence of the firmament, to the soul of _______
daughter of _________ who has gone to her world, for charity has been
donated in remembrance of her soul; may her place of rest be in the
Garden of Eden. Therefore, may the All-Merciful One shelter her with the
cover of His wings forever, and bind her soul in the bond of life. The Lord
is her heritage; may she rest in her resting-place in peace; and let us say:
Amen.
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EL MALEI RACHAMIM FOR ALL OUR DEPARTED MEMBERS

דֹושים
ִ ְרֹומים הַ ְמצֵ א ְמנוּחָ ה נְ כֹונָה עַל כַנְ פֵי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות ק
ִ אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים שֹׁו ֵכן בַ ְמ

הֹורים כְ זֹוהַ ר הָ ָרקִ י ַע מַ ז ְִה ִירים אֶ ת כָל הַ נְ שָ מֹות חַ בֵ ִרים וְ חַ בֵ רֹות בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת צְ עִ ֵירי
ִ ְוט
 ָל ֵכן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֵירם בְ סֵ תֶ ר כְ ָנפָיו.יִ ְשׂ ָראֵ ל ִדצְ פֹון בֶּ ְב ְרלִ י ִהילְ ס שֶ הָ לְ כוּ לְ עֹולָמָ ם
גֹורלָם לְ קֵ ץ
ָ ְלְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹור ִבצְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶ ת נִ ְשמֹותֵ יהֶ ם ה' הוּא ַנ ֲחלָתָ ם וְ ַיע ְַמדוּ ל

 ְבגַן עֵדֶ ן ְתהֵ א ְמנוּחָ תָ ם. וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן,הַ י ִָמין

O God, full of compassion, Who dwells on high, grant true rest upon the
wings of the Divine Presence, in the exalted spheres of the holy and pure,
who shine as the resplendence of the firmament, to the souls of departed
members of Young Israel of North Beverly Hills who have gone to their
world, for charity has been donated in remembrance of their souls.
Therefore, may the All-Merciful One shelter them with the cover of His
wings forever, and bind their souls in the bond of life. The Everlasting is
their heritage, the Garden of Eden will be their tranquility, and they will
arise to their fate at End of Days, and let us say: Amen.
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EL MALEI RACHAMIM FOR VICTIMS OF THE HOLOCAUST

 הַ ְמצֵ א ְמנוּחָ ה נְ כֹונָה עַל,תֹומים
ִ ְ דַ יַן אַ לְ מָ נֹות ַוא ֲִבי י,רֹומים
ִ אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים שֹׁו ֵכן בַ ְמ
הֹורים כְ זֹ הַ ר הָ ָרקִ י ַע ְמ ִא ִירים וּמַ זְהִ ִירים לְ נִ ְשמֹות
ִ וּט
ְ דֹושים
ִ ְ ְבמַ עֲלֹות ק.כַנְ פֵי הַ ְשכִ ינָה

. וָטָ ף, נ ִָשים, ֲאנ ִָשים,שֵ שֶ ת הַ ִמלְ יֹונִ ים אַ חֵ ינוּ וְ אַ ְחיֹותֵ ינוּ ִר ְבבֹות ִר ְבבֹות ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
הוּמתוּ בְ כָל ִמינֵי
ְ ֶ שֶ נ ְִט ְבעוּ וְ שֶ נִ קְ בְ רוּ חַ יִ ים וְ ש, שֶ נ ְֶח ְנקוּ, שֶ נִ ְש ְרפוּ, שֶ נִ ְשחֲטוּ,שֶ נֶהֶ ְרגוּ
!ִמיתֹות ְמשֻ נֹּות ִבידֵ י הַ נַאצִ ים וְ עֹוז ְֵריהֶ ם יִ מַ ח ְשמָ ם
. בַ עֲבוּר שֶ אָ נוּ ִמ ְתפַלְ לִ ים לְ עִ לּוּי נִ ְשמֹותֵ יהֶ ם.וְ שֶ הָ לְ כוּ לְ עֹולָמָ ם עַל קִ דּוּשׁ הַ שֵ ם

.ָלכֵן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֵירם ְבסֵ תֶ ר כְ ָנפָיו לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹור ִבצְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶ ת נִ ְשמֹותֵ יהֶ ם
. וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן. וְ יָנוּחוּ ְבשָ לֹום עַל ִמ ְשכְ בֹותָ ם. יְ ָי הוּא ַנ ֲחלָתָ ם.ְבגַן עֵדֶ ן ְתהֵ א ְמנוּחָ תָ ם
O God, full of compassion, Who dwells on high, grant true rest upon the
wings of the Divine Presence, in the exalted spheres of the holy and pure,
who shine as the resplendence of the firmament, to the souls of our
brothers and sisters, millions of Jews, men, women and children, who
were murdered, and slaughtered, burned, suffocated, exterminated, and
buried alive, exterminated with every vile form of killing, at the hands of
the Nazis and their collaborators, may their names be erased! And who
went to their eternal existence al Kiddush Hashem. Therefore, may the AllMerciful One shelter them with the cover of His wings forever, and bind

their souls in the bond of life. The Garden of Eden will be their tranquility,
God is their heritage, may they rest in tranquility in their resting places,
and let us say: Amen.
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EL MALEI RACHAMIM FOR IDF SOLDIERS & VICTIMS OF TERROR

דֹושים
ִ ְרֹומים הַ ְמצֵ א ְמנוּחָ ה נְ כֹונָה עַל כַנְ פֵי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות ק
ִ אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים שֹׁו ֵכן בַ ְמ
בֹּורים כְּ זֹ הַ ר הָ ָרקִ י ַע מַ ז ְִה ִירים לְ נִ ְשמֹות חַ ָילֵי צְ בָ א ֲה ָגנָה לְ יִ ְש ָראֵ ל וְ לֹוחָ מֵ י
ִ ִהֹורים וְ ג
ִ ְט
הָ מַ ְחתָ רֹות שֶ נָפְ לוּ ְב ִמלְ חֲמֹות יִ ְש ָראֵ ל וְ כָל הַ לֹּוח ֲִמים ְבמַ ע ְַרכֹות הָ עָם שֶ חֵ ְרפוּ נַפְ שָ ם לָמוּת
יִש ָראֵ ל הֵ ִביאוּ לִ ְתקוּמַ ת הָ אֻמָ ה וְ הַ ְמ ִדינָה וְ לִ גְ אֻ לַת
ְ וּב ֶעז ְַרת אֱלהֵ י מַ ע ְַרכֹות
ְ עַל קְ דֻשַ ת הַ שֵ ם
וּמחוּצָ ה לָה בִּ ידֵ י הַ ְמ ַרצְ חִ ים מֵ ִא ְרגוּנֵי
ִ ֱלהים וְ כָל אֵ לֶה שֶ נִ ְרצְ חוּ בָּ אָ ֶרץ
ִ הָ אָ ֶרץ וְ עִ יר הָ א

הַ טֶ רֹור ָלכֵן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֵירם ְבסֵ תֶ ר כְ ָנפָיו לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹור ִבצְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶ ת
 ה' הוּא ַנ ֲחלָתָ ם ְבגַן עֵדֶ ן ְתהֵ א ְמנוּחָ תָ ם וְ יָנוּחוּ בְ שָ לֹום עַל ִמ ְשכָבָ ם וְ ַיע ְַמדוּ.נִ ְשמָ תָ ם
.גֹורלָם לְ קֵ ץ הַ י ִָמין וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן
ָ ְל

O God, full of compassion, Who dwells on high, grant true rest upon the

wings of the Divine Presence, in the exalted spheres of the holy and pure,
who shine as the resplendence of the firmament, to all the souls of soldiers
of the IDF, and brave fighters who fell in the wars for Israel, and all those who

were murdered in Israel and outside Israel at the hands of murderous
terrorists. Therefore, may the All-Merciful One shelter them with the cover
of His wings forever, and bind their souls in the bond of life. The
Everlasting is their heritage, the Garden of Eden will be their tranquility,
and they will arise to their fate at End of Days, and let us say: Amen.
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AV HARACHAMIM

ֲצוּמים הוּא יִ פְ קֹוד ְבּ ַרח ֲִמים הַ ח ֲִס ִידים וְ הַ יְ שָ ִרים
רֹומיםְ .בּ ַרחֲמָ יו הָ ע ִ
אָ ב הָ ַרח ֲִמים שֹׁוכֵן בַּ ְמ ִ
ימים בְּ חַ יֵיהֶ ם
ימים .קְ ִהלֹּות הַ קֹּ דֶ שׁ שֶ מָ ְסרוּ נַפְ שָ ם עַל קְ דֻשַ ת ה' .הַ ֶנאֱהָ בִ ים וְ הַ נְ עִ ִ
וְ הַ ְתּ ִמ ִ

צוּרם .יִ זְכְּ ֵרם
וּבְ מֹותָ ם ל ֹא נִ פְ ָרדוִּ .מנְ שָ ִרים קַ לּוּ וּמֵ א ֲָריֹות גָבֵ רוּ ַלעֲשֹׂות ְרצֹון קֹונָם וְ חֵ פֶץ ָ
אֱֹלהֵ ינוּ לְ טֹובָ ה עִ ם ְשאָ ר צַ ִדיקֵ י עֹולָם .וְ יִ נְקֹום לְ עֵינֵינוּ נִ קְ מַ ת דַ ם עֲבָ דָ יו הַ שָ פוְּךַ .כּכָּתוּב
ֱֹלהים .הַ ְרנִ ינוּ גֹויִ ם עַמֹּו כִּ י דַ ם עֲבָ דָ יו יִ קֹּום וְ נָקָ ם י ִָשיב לְ צָ ָריו וְ כִ פֶר
תֹּורת מֹ שֶ ה ִאישׁ הָ א ִ
ְבּ ַ
יתי וַה' שֹׁ כֵן
יתי דָ מָ ם ל ֹא נִ קֵ ִ
יאים כָּתוּב לֵאמֹ ר .וְ נִ קֵ ִ
אַ ְדמָ תֹּו עַמֹּו :וְ עַל יְ דֵ י עֲבָ דֶ יָך הַ נְ ִב ִ
ֹאמרוּ הַ גֹּויִ ם אַ יֵה אֱֹלהֵ יהֶ ם .יִ וָדַ ע בַ גֹּויִ ם לְ עֵינֵינוּ נִקְ מַ ת
וּבכִ ְתבֵ י הַ קֹּ דֶ שׁ ֶנאֱמַ ר לָמָ ה י ְ
ְבּצִ יּוןְ :

דֹורשׁ דָ ִמים אֹותָ ם ָזכָר ל ֹא שָ כַח צַ עֲקַ ת ֲענָוִ ים :וְ אֹומֵ ר,
דַ ם עֲבָ דֶ יָך הַ שָ פוְּך :וְ אֹומֵ ר ,כִּ י ֵ
י ִָדין בַ גֹּויִ ם מָ לֵא גְ וִ יֹּות מָ חַ ץ ר ֹאשׁ עַל אֶ ֶרץ ַרבָּ הִ .מנַחַ ל בַּ דֶ ֶרְך יִ ְשתֶּ ה עַל כֵּן י ִָרים ר ֹאשׁ:
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יזכור
Joel Aronowitz & Fiona Chalom

Roger Chalom
Jerry Aronowitz
David Aronowitz

Chazan Nati & Carmit Baram
Ephraim Londner

אפרים בן יעקב יהודה

Naomi Eisenberg

נעמי מינדל בת אברהם

Tzvi Mirenberg

צבי בן שלמה

Yehudit Sperling

יהודית בת פנחס

Avraham Burstein

אברהם בן שלמה אליעזר

Fanny Boksar

פאני בת אברהם
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Michael & Susan Baum

Earl Katz

יהודה מתתיהו בן יוסף הכהן

Shirlee Katz

שיינדל בת שלמה

Fred Baum

אפרים דוד בן אלימלך

Helen Baum

מרים הניה בת רבקה

Jack Persky

יצחק בן שלמה יעקב

Jean Persky
Joe Katz

יוסף

Blanche (Bessie) Katz

פעשא

Sam Persky

שלמה

Bessie Persky

פעשא

Barbara Bernstein
Anita Bernstein

הינדה בת יוסף יצחק

Dr. Joel I. Bernstein

יוסף יצחק בן יחיאל

Isadore Bernstein

יוסף יצחק בן יחיאל
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Steve & Vivian Dorfman
Alex Dorfman

צבי בן דוד הכהן

Sam Weiss

מרדכי שמעון בן יצחק יהודה

Yitzchak Yehudah Weiss

יצחק יהודה בן מרדכי

Chava Weiss

חוה בת אברהם אלקשנדר הכהן

Yitzchak Kuchik

יצחק בן דוד

Chana Belke Kuchik

חנה בלכה בת אפרים יעקב

Anne Dorfman Gendis

חנה בראנא בת יוסף

Joe Koch

יוסף בן שמואל

Pearl Koch

פערל בת שמואל

Rose Dorfman

רחל

Howard Bassin

חיים בן משה

Rabbi Pini & Sabine Dunner
R’ Aba Dunner

הרב אברהם משה בן מוהר''ר יוסף צבי הלוי

Miriam Dunner

מרים חנה תקוה בת ר' אורי יהודה הכהן

Benzi Dunner

בן ציון בן הרב אברהם משה הלוי ר'
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Simon Elhiani & Rita Lewkowicz- Elhiani

Avraham Elhiani

אברהם בן יוסף

Aliza Elhiani

אליזה בת מאסוד

Josef Lewkowicz

יוסף בן חיים

Bluma Chana Lewkowicz

בלומה חנה בת יהודה אריה

Chanka Cherner

חנקה

Arje Cherner

אריה

Feder Family
Margaret Feder

מלכה בת ישראל

Paul Feder

פנחס אליהו בן שמשון הלו

Israel Steinberg

ישראל בן יהודה אריה

Helen Steinberg

חיה בת זאב

Samson Feder

שמשון בן יוסף מנחם

Francis Feder

פייגא בת אברהם יהושע העשל

Dora Feder

דבורה בת שמשון

Emma Jarkony

דרייזל בת ישראל

Moshe Jarkony
Zeev Steinberg

זאב בן ישראל

Uziel Steinberg

עוזיאל בן ישראל
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Marty & Eva Feldberg

Bernat Block

מנחם דוב בן יצחק אריה

Rose Block

שושנה בת דוד

Sumer Feldberg

איתמר בן יוסף

Ester Feldberg

אסתר דבורה בת יצחק מא

Pamela Feldberg

פערל רבקה בת איתמר

Hershel Leib Feldberg

הירשל לייב פלדברג בן איתמר ז"ל

Howie & Shirin Fialkov
Teddy Fialkov

יונה טובה בת שרה

Chaim Fialkov
Yaffa Fialkov
Shmuel Pasteur
Sarah Neiger
Avraham and Khanom
Shadpour
Ashraf and Benyamin Rochel

Richard & Shawney Fine
Dr. Raymond Fine
Eve Yavil Fine
Rabbi Joseph Wagner

Betty Wagner Kramer
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John & Sherri Fogelman

Linda Komorsky Liker

חנה בת גיטל

Aaron & Lillian Fuchs

Irving Glatter

יצחק בן דוב בער

Sylvia Glatter

זעלדא בת גרשון

Jack Julius Glatter

יעקב יהודה בן יצחק

Heinrich Fuchs

חיים שאול בן יצחק

Sara Fuchs

חיה שרה בת אהרן צבי

Shaindle Gutman

שיינדל גיטל בת חיים שאול

Larry & Judith Garshofsky
Rose Garshofsky

ביילא רייזא בת משה אליעזר הכהן

Samuel Garshofsky

שמואל בן חיים אליעזר

Esther Garshofsky

אסתר

Lazar Garshofsky

אלעזר

Nathan Sweetbaum

נתן בן יצחק

Geli Lefkovits Stern

גילה בת יוסף הלוי
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Nadine Gerson & Robert Zeller
Lynn Zeller

לאה בת יוסף

Herbert Zeller

הרשל בן שמואל

Reba Zeller

רבקה בת מאקס

Leon Gerson

יהודה לייב בן אברהם

Rita Gerson

רחל לאה בת ישעיהו

Abraham Gerson

אברהם בן שמואל

Fanny Gerson

פייגע בת יהודה לייב

Samuel Gerson

שמואל בן אברהם

Salomon Gerson

שלמה בן אברהם

Pedro Gerson

פסח בן אברהם

Jose Gerson

יוסף בן אברהם

Myrna Gerson

מלכה בת שמואל

Evelyn Gershman

רבקה בת יהושע

Charles Gershman

ישעיהו
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Ernie & Regina Goldberger
Adina Goldberger

עדינה בת בעללא

Baruch Goldberger

ברוך בן יוסף

Chaya Goldberger

חיה ליבא בת יוסף

Jozef Goldberger

יוזף בן יוסף

Mordechai David Dorf

מרדכי דוד בן יצחק אייזיק

Rachel Mandelbaum Dorf

רחל בן אברהם

Shmuel Goldberger

שמואל בן יוסף

Yosef Goldberger

יוסף בן יאשיהו

Ed & Cecile Gromis
Irving Silberspitz

יצחק בן אברהם אבא

Dr. Arthur Silberspitz

אבא בן יצחק אברהם

Irving Gromis

ישראל צבי בן אפרים הלוי

Chana Apel Gromis

חנה בת משה

Yitzchak Kaufman

יצחק בן שמואל

Chana Kaufman Ilan

חנה בת שמואל
Lola Orzech
Morris Gasner
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Liz & Evan Greenspan

Nathan Sweetbaum

נתן בן יצחק

Robert Greenspan

רובן פייוול בן חיימ

Sylvia Greenspan

שרה בת דוב בער

Jeff Gross & Gina Raphael

Ida Weinberg
Dr. Herman Weinberg

Bill Gross
Helen Gross
Regina Zeigler Raphael
Harry Raphael
Mel Gross

משה

Donna Gross

רחל דניאלה בת משה

Sheldon Raphael

סולומון
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Jonas Herskovitz
Salomon Herskovitz

שלום בן אברהם

Jenny Herskovitz

חיה בת חיים

Joseph Herskovitz

יוסף בן הרב שלום

Charles Herskovitz

יהושע בן הרב שלום

Osias Willner

יהושע בן מרדכי

Sabina Willner

חיה שיינדל בת ישראל

Irving Willner

ישראל בן יהושע

Phyllis Herskovitz

ציפורה בת יהושע

Lois Hirt
Joseph Hirt

יוסף

Lillian Foster Becker

לאה בת לייב

George Foster

גרשון בן לייב

Mark Stephen Foster

משה בן גרשון

Benjamin Becker

בנימין

Hilda Kirson
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Rabbi Alan & Sandy Kalinsky
Isadore Kalinsky

ישראל בן אליהו

Alex Kalinsky

אליהו בן צבי הירש

Sarah Kalinsky

שרה פרידא בת זלמן

Chana Laya Sharfhartz

חיה לאה בת בעריש

Mordechai Sharfhartz

מרדכי

Eva Biederman

חיה רייצל בת שלמה

Joseph Biederman

יוסף יצחק בן בעריש

Morris Spiegel

מרדכי בן ישראל

Rebecca Spiegel

רבקה בת בנימין

Evan Neiman

חיים פרץ בן יעקב

Jay Kaplan

Victor Kaplan

יצחק אביגדור בן בנימין הכהן

Zelda Kaplan

זעלדא בת יעקב

Victor Chemama

חיים בן ברייטו
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Philip & Janice Kaufler
Abraham Kaufler

אברהם יוסף בן חיים

Rabbi Isaac Fox

הרב יצחק פוקס

Anna Fox
Rose Fox
Kalman (Kele) Fox
Karen Fox Banker
Pessel Apter & Family
Chaim Meir Apter & Family
Chaim Slomovits & Family
Rivka Slomovits & Family
Hillel & Ruthie Kellerman
David Kellerman דוד בן אפרים הלוי
Sam Praw שלום בן חנוך אליעזר

Jonathan & Faye Kellerman
David Kellerman

דוד בן אפרים הלוי

Oscar Marder

יחזקאל בן יהודה

Aaron Fiacre

אהרן בן אברהם

Jacob Fiacre

יעקב בן אברהם

Molly Block

מלכה בת אברהם

Abraham Teitelbaum

אברהם בן יהודה

Lawrence Kellerman
Lawrence Heligman
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Mark & Amy Kestenbaum
Emil Kestenbaum

מנחם מענדל בן מרדכי גימפל

Gail Kestenbaum

גיטל בת זאב ועלוול

Hillel Laks
Richard Laks

ירחמיאל בן אברהם

Celia Factor Laks

צילה בת הלל

William & Linda Levin

יצחק בן אהרון דוד הלוי

Isadore Levin
Lilian Levin

לאה בת ברכה
Sue M. Smith

Hubert B. Smith

Bill & Joan Lopatin
Leonard Lopatin

אליעזר צבי בן אפרים

Estelle Abelson

אשקאליבא בת יצחק ו'יענטל
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Harold & Vera Markowitz
Benjamin Zvi Markowitz

בנימין צבי

Pessel Markowitz

פעסל

Isadore Markowitz

יצחק

Goldie Markowitz

גולדא

Mollie Solomon

מליא

Dov Berel Solomon

דוב בערל

Naftuli Herzel Lebovic

נפתלי הרצל

Gittle Lebovic

גיטל

Nicholas Stastny

נחום

Eva Stastny

חוה

Morris Moldovan

משה אליעזר

Rose Moldovan

רייזל

Raphy & Rivka Nissel
Eugen Nissel

הרב יחיאל בן חיים מנחם

Ester Nissel

אסתר מלכה בת הרב זאב צבי

Natan Liebermann

נתן אלטר בן שרגא צבי הכהן

Ildiko Liebermann

פעסל בת יואל

Ruben Bollag

ראובן בן שלמה
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Barry Novack & Annie Baum-Novack
Barbara Novack

בתיה בת מנחם מנדל

Fanny Novack

פייגע רחל בת מנחם מנדל

Fred Baum

אפרים דוד בן אלימלך

Elimelech Boimilgrin

אלימלך בן נתן דוד

Max Ingber

מנחם מנדל בן דוב אריה

Max Novack

מנחם מנדל בן יעקב

Miriam Boimilgrin

מרים מנדל בת שמואל בן ציון

Rivka Wiesel

רבקה
שרה בת ברוך בענדיט

Sara Ingber

שיינדל בת מנחם מנדל

Jean Novack
Jacob Novack

יעקב בן אברהם
יחזקאל יעקב בן שאול יהודה

Yechezkel Wiesel

מרים הניה בת יחזקאל יעקב

Helen Baum

אפרים פישל בן יחזקאל יעקב

Frank Wiesel

דוריס חיה בת אברהם

Doris Wiesel

Weston & Denise Richter
Samuel Michaels

שמחה בן דוד

Kevin Thomas Richter

אפרים זאב בן דוד

Daniel Richter

דניאל בן יוסף
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Steve & Roz Rothman
Ben Pauker

ברוך בן שלמה ליב

Frieda Pauker

פריידל בת גבריאל הלוי

Irving Weinberger

יצחק בן אהרן

Anne Hollander-Weinberger

רייזא בת משה

Jerry Rothman

יוסף בן יצחק נחמיה

Anita Rothman

חנה בת ברוך

Nathan Rothman

יצחק נחמיה בן נפתלי

Gittel Rothman

גיטל נעכע בת יהודה ליב

Rabbi Norman Pauker

נחמן בן ברוך

Lee Samson

Anne Samson

רחל רבקה בת מתתיהו הכהן

Julius Samson

יהונתן בן אליהו מנחם הלוי

Sylvia Samson

שיינדל בת אריה לייב

Emil Katz

מתתיהו בן שמואל זנוויל הכהן

Eva Katz

פריידא בת אברהם גלברגר

Louis B. Samson

אליהו מנחם בן צבי יוסף הלוי

Tillie Samson

טויבא בת יהונתן

Leo Crystal

אריה לייב בן דוד

Lydia Crystal

ליבא יהודית בת מיכאל

Shmuel Zanvil Katz

הכהן שמואל זנוויל

Regina Katz
Ernest Gelberger
Irene Gelberger
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Joe & Galina Samuel
Esther Samuel

אסתר בת מאיר

Jacob Samuel

יעקב

Moishe Samuel

משה בן יעקב

Itzchak Samuel

יצחק בן יעקב
משה לייב בן ישראל זכריה

Moishe Leib Deutsch
Chava Mermelstein– Deutsch

חוה בת חיים מאיר

Samuel Deutsch

שמעיה בן משה לייב

Helen Deutsch

רחל לאה בת יצחק אייזיק

Sheva Lebovitch-Gross

שבע בת יצחק

Yehudis Spiegel-Deutsch

יהודית בת משה לייב

Liba Goldglantz-Deutsch

ליבא בת משה לייב

Malka Rosenberg-Deutsch

מלכה בת משה לייב

Yaacov Deutsch

יעקב בן משה לייב

Chaim Binyamin Goldglantz

חיים בנימין בן אריה לייב

Rachel Leah Lebovitch

רחל לאה בת יצחק אייזיק
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Moshe & Helen Sassover
Ted Orden

מרדכי בן אפרים

Fred Adler

יואל בן חיים

Batia Schwartz

בתיה בת סיני

Yona Sassover

יונה בן הירש צבי

Hinda Sassover

הינדא בת אבא

Perl Linczyc

פערל בת יונה

Abba Sassover

אבא בן יונה

Wolf Sassover

זאב בן יונה

Avraham Sassover

אברהם בן יונה

Tova Bomze

טובה בת יונה

Sarah Schainmen

שרה בת יונה

Yehuda Appel

יהודה בן משה

Tova Appel

טובה בת משה דוד

Reghina Adler

Samuel Adler
Helen Adler
Ephraim Ordentlich
Aurelia Ordentlich
Ilona Ordentlich Mirovits
Pauli Ordentlich
Edith Ordentlich Sternberg
Kalman Ordentlich
Carol Ordentlich
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George & Irina Schaeffer
Emery Schaeffer
Rose Schaeffer
Katalin Goldberger
Hugo Goldberger
Andor Goldberger
Morris Schaeffer

Laszlo Weisz

Stephen Schloss

Frances Byers Schloss

פריידא אדא בת יחזקאל פסח

Kaethe Rosenwald Schloss

יפה בת ברוך

Ilse Halberstadt Schloss

מרים בת מאיר

Otto Schloss

משה בן פנחס

David & Michelle Silver
Gerald Silver

יעקב בן שמואל דוד

Jaime & Marilyn Sohacheski
Raquel Sochaczewski

רחל בת שלמה

David Sochaczewski

דוד עובד בן דוב

Leo Presser

אריה לייב בן ירחמיאל שלמה הכהן

Florence Presser

פייגא נעשע בת בנימין הכהן

Allison & David Sostchen
Enid West

שושנה בת יוסף
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Shirley Sweetbaum

Nathan Sweetbaum

נתן בן יצחק

Joseph Lefkovits

יוסף בן הירש הלוי

Foga Lefkovits

פוגה בת אברהם

Avraham Lefkovits

אברהם בן יוסף הלוי

Mordechai Lefkovits

מרדכי בן יוסף הלוי

Yonah Lefkovits

יונה בן יוסף הלוי

Taubi Lefkovits Gewurz

טובה בת יוסף הלוי

Chava Lefkovits Klein

חוה בת יוסף הלוי

Yitzchak Sweetbaum

יצחק בן נתן

Miriam Sweetbaum

מרים בת אפרים

Sara Sweetbaum

שרה בת יצחק

Bessie Sweetbaum

באשא בת יצחק

Blanche Sweetbaum

לאה ביילא בת יצחק

Sam & Sue Varon
Benjamin Varon

בנציון בן שמואל

Sylvia Varon

שרה בת יהושע

Bernat Fixler

ברוך בן נח

Helena Fixler

חינה בת חיים
Michael & Shari Weiner

Jack A. Finkelstein

אברהם יעקב בן בנימין שמואל

Kitty Elsie Finkelstein

אסתר רחל בת אברהם יעקב

Irving Weiner

יהושע בן דוד בער
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