בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

פרשת

וירא

הרבני החסיד מוה" ר קלמן ליעבערמאן שליט"א

תשפ"א

מנהל המוסד

גליון

531

הרבני החסיד מוה" ר בנימין לאנדא שליט"א
חבר הוועד ביה " ח נירמאדע

הגה"צ ר' חיים קלמן קליין שליט"א  -אב" ד סעליש קרית יואל

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

אבארין ,סלאוואקיי

מחשובי הוועד ניר -באגאד

גאבאלטאוו ,סלאוואקיי

Oborin, Slovakia
ע"י הר"ר יוסף אלי' אייגנער הי"ו ואחיו הר"ר אברהם
משה ע"ה ובנו הר"ר שלמה זלמן הי"ו

מעזשלאבאריץ ,סלאוואקיי

Medzilaborce, Slovakia
ע"י הרה"ח ר' יעקב שמואל מיטטעלמאן

מרבני הוועד בעיר אלמאשד

ובנו הרה " ג ר' יחיאל מיכל קליין שליט"א

הי"ו

יאקע ,סלאוואקיי

Gabaltov, Slovakia
ע"י הר"ר אברהם חיים כהנא
ובהשתדלות בניו הר"ר אביגדור והר"ר אייזיק הי"ו
הי"ו

שעניא ,סלאוואקיי

Jelka, Slovakia
ע"י הר"ר אהרן עקיבא גאלדבערגער הי"ו
ובנו הר"ר משה מנחם הי"ו

טשעטניק ,סלאוואקיי

Sena, Slovakia
ע"י משפחת הח' ליעבערמאן שליט"א

Stitnik, Slovakia
ע"י הר"ר אברהם יצחק מערץ הי"ו וזוגתו תחי'

קורימע ,סלאוואקיי

Kurima, Slovakia
ע"י האחים החשובים הנגידים בנש"ק

Babeni, Romania

לבית פרישוואסער שליט"א

סטראפקוב ,סלאוואקיי

ע"י משפ' הח' ברוין-מאנדעל הי"ו
משפ' הח' פילאף-וואלף-מענדלאוויטש-קליין הי"ו

Stropkov, Slovakia
ע"י משפחות הח' טוכמאן  -בירנבוים

שליט"א

Buciumi-Varmezo, Romania
ע"י משפ' ראזנער-גוטמאן-רעזמאוויטש-
שטערן-כהנא הי"ו
ובני הרב החסיד ר' משה הענדלער ז"ל

Trebisov, Slovakia

Breb, Romania

Certizne, Slovakia
ע"י משפ' מענדלאוויטש שליט"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו
ע"י :י"ח חשון :רבי מאיר יהודה עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | י"ט חשון :רבי יהושע ב"ר יהודה
הכהן אדלער זצ"ל אב"ד ווערפעלעט מח"ס מהר"י כ"ץ | כ' חשון :רבי קלמן טעביל ב"ר יצחק
(איציק) פריינד  -גריסהאבער זצ"ל מפאקש | כ"א חשון :רבי גדלי' ב"ר חנוך דוב גליק זצ"ל מבוקין
מח"ס חיי עולם | כ"ב חשון :אבי אהרן יודא לייב [ר' לייב אוהן] עקשטיין זצ"ל דומ"ץ ווייצען מח"ס
כנפי נשרים | כ"ג חשון :רבי אברהם ב"ר יעקב ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל | רבי מאיר קליין זצ"ל
מבעסערמין | רבי יחזקאל שרגא ב"ר דוד דוב מייזליש אב"ד ראדוואן מח"ס זכרון יחזקאל
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