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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' יוחנן גרין שליט"א

הרבני הנכבד ר' יצחק זאב וויינשטאק שליט"א
ובנו הרה"ח ר' יחיאל אייזיק שליט"א

ואביו הרה"ח ר' נתן יוסף שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח ש .פאטיק  -נ .טאראניא  -טיסא-אוילאק

מחשובי הוועד ביה"ח מאיע

הרה"ח ר' זלמן לייב קליין שליט"א וזו' הח'  -לאנדאן

הרה"ח ר’ וואלף וואלטער שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח טיסא-אוילאק

ואביו הרה"ח ר' מרדכי שליט"א
מנאמני אבותינו

הרה"ח ר' מאיר משה שפיטצער שליט"א
ואביו הרה"ח ר' מרדכי גדלי' שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח בריזדאוויטץ

הרה"ג ר’ יוסף יעקב הכהן קאהן שליט"א הרה"ח ר' ישראל מאיר לעבאוויטש שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח אנאד ,טיבאלד דארעץ

מחשובי הוועד ביה"ח נ .האלאס ,ט .סט .מארטאן ,קאמלאש

וועד להצלת ביה"ח:
בראשות משפ' האחים הח' הנגידים המפורסמים מוה"ר לייבוש ז"ל
מוה"ר אהרן ז"ל ,ומוה"ר מנחם צבי וויינשטאק ז"ל  -ע"י בניו
הנגידים שליט"א –ובראשם ידידינו הרבני הנכבד ר' יצחק זאב שליט"א
משפחת הרבני הנכבד ר' ירמי' שאלאמאן ז"ל
משפ' האחים החשובים הנכבדים מוה"ר חיים לייב ז"ל
ומוה"ר ישראל איסר גרינפעלד ז"ל  -ע"י בניהם הח' שליט"א
ומשפחת הרב החסיד בנש"ק ר' ישעי' שלו' לאנדא שליט"א
וזוגתו האשה החשובה שתחי'

Sarospatak, Hungary

מנו"כ הרב החסיד ר' אשר זעליג ליכט ז"ל
בראשות משפ' נכדיו :הרב החסיד ר' לייבוש ווייס ז"ל -
ע"י בנו הרה"ח ר' בערל שליט"א וחתנו הרה"ח ר' פייוול סופר שליט"א

הרב החסיד ר' אלי' שאול פעקעטע ז"ל וזו' יבדלחט"א שתחי' -
ע"י בנם הרה"ח ר' יוסף שליט"א

הרב החסיד ר' נחמן ליכט שליט"א –
ע"י בנו הרה"ח ר' ישעי' שליט"א וחתנו הרה"ח ר' יצחק ראזמאן שליט"א

Erdohorvati, Hungary

יוצ"ח המשפחות הח' לבית ליכט – גראס – לעווינגער –
מייראוויטש – ווייס – בענזשאי – מארקאוויטש – פעקעטע

בראשות כ"ק האדמורי"ם ורבנים הגאו"צ ובעלי בתים נאמנים וחשובים שליט"א:
כ"ק אדמו"ר מ'טאהש שליט"א | משפחת כ"ק אדמו"ר מ'ראצפערט זצ"ל -בראזיל | הגה"צ
דומ"ץ דקיט"ל ד'סאטמאר ב"פ | הרה"ג אב"ד ריסקאווע | הרה"ג ר' יעקב הכהן כ"ץ – ר"מ
בישיבה תו"י ד'סאטמאר | הרה"ג ר' זושא הכהן כ"ץ – דומ"ץ התאחה"ר | הרבנים האחים הח' בני
הגה"צ מ'העלמעץ זצ"ל | המשפחות הח' והרוממות ניישטאדט-גאלדנער-העללער הע"י
הרה"ח ר' אברהם לעפקאוויטש שליט"א | הרה"ח ר' אליעזר פרענקל שליט"א ,לאנדאן | הרה"ח
ר' מרדכי הכהן ברח"א קאהן שליט"א ,מאנטריאל | הרה"ח ר' מרדכי וועכטער שליט"א | הרה"ח
בנש"ק ר' שלמה ווייס שליט"א | הרה"ח ר' פישל שאפפער שליט"א | הרה"ח ר' אברהם משה
לאנדא שליט"א

Nyirbator, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ' אדר :רבי מרדכי זצ"ל אב"ד יעמרינג | רבי שבתי ב"ר יעקב יצחק ליפשיץ ראב"ד אורשיווע | כ"א אדר :רבי מנחם מענדל ב"ר ארי' לייבוש
(מדוקלא) האלבערשטאם זצ"ל מפריסטיק | רבי בנימן ב"ר משה צבי גרויסווארדיין פוקס זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יצחק יעקב ב"ר עמרם בלום אבד"ק בערעט-אויפאלא | כ"ב אדר :רבי שלום ב"ר איתמר אפרים קרויז זצ"ל אב"ד
לעגענע-מיהאי | רבי יוסף יעקב ב"ר ארי' לייב כ"ץ אב"ד אנאד | כ"ד אדר :רבי אלעזר אליעזר ליפא ב"ר פנחס אלימלך עלאוויטש זצ"ל מזבראוב | כ"ז אדר :רבי משה דוד ב"ר חיים (מחנה חיים) סופר זצ"ל אב"ד סאסרעגען
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