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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר’ חיים הלל היללער שליט"א
מרבני הוועד בעיר קאברין

הגה"צ ר’ חיים יודא דייטש שליט"א
אב"ד חוג חת"ס  ,פ"ת – מידידיי אבותינו
הרה"ח ר’ חיים ברוך גאטטערער שליט"א
מראשי הוועד בעיר קראלי ,ריטשע
הרה"ח ר’ חיים יוסף ווירצבערגער שליט"א
מראשי הוועד בעיר ביסטריץ ,באן
הרה"ח ר’ דוד לעווינזאן שליט"א
מראשי הוועד בעיר סאטמארהעגי
הרה"ח ר’ עוזר חיים בהרנ"ש גרינפעלד שליט"א
מחשובי הוועד בעיר מאקאווא
הרה"ח ר’ אברהם שלו' מענדלאוויטש שליט"א

מראשי הוועד בעיר טשערטיזנא

לרגל היאצ"ט כ"ה חשון של זקנתינו
האה"ח מרת פעריל ב"ר אברהם ז"ל

הרה"ח ר’ אלי' גליק שליט"א

מראשי הוועד בעיר סעניאב ,בירסאניף

הרה"ג ר’ נפתלי הירצקא צוויבעל שליט"א
רב ביהמ"ד ברך משה ד'סאטמאר  -וראה"כ תו"י
חברינו היקר והנאמן כש"ת
הרה"ח ר’ משה דוד אהרן לאנדא שליט"א
הרה"ח ר’ יושע נפתלי לאנדא שליט"א

מראשי הוועד בעיר עדעלין ,ש .פאטיק
הרה"ח ר’ לייבוש לעפקאוויטש שליט"א
מראשי הוועד בעיר נירעדהאז
הרה"ח ר’ דוד הירצקא שליט"א -לאנדאן
מחשובי הוועד בעיר פישטיאן
הרה"ח ר’ יעקב בהרש"א פריעדמאן שליט"א
מראשי הוועד בעיר בירסאניף
הרה"ח ר’ בנימין יושע פוקס שליט"א
מנאמני אבותינו
הרה"ח ר’ אהרן אליעזר גרינהוט שליט"א
מחשובי הוועד בעיר נירמאדא

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בראשות הרבני הנכבד מוה"ר יואל שליט"א בהרה"ג המפו' רבי הערשל גראס ז"ל ,ואחיו יבדלחט"א
הרה"ג אנשיל גראס שליט"א | הרבני הנכבד מוה"ר יואל בהרה"ג ר' יודא הערש געלב שליט"א

בראשות צאצאי יוצאי העיר ע"י :הרה"ח ר' נחום זינגער שליט"א ,נכד הגה"צ ר' נתן
מיללער זצ"ל ,אב"ד | הרבני הנגיד ר' יחזקאל שרייבער שליט"א ,נכד הגה"צ ר' יושע
פאליק ביכלער זצ"ל אב"ד | משפחת הח' הרה"ח ר' יצחק גרינבוים ז"ל ,נכד הרבני
החסיד ר' שמשון ז"ל | האה"ח מרת גאטעסמאן תחי' ,אלמנת הרה"ח ר' קלמן ז"ל

Nacina Ves, Slovakia

Nogradszecseny, Hungary

בראשות :משפ' הח' סטרולאוויטש הי"ו | בהשתדלות הרה"ח ר' יואל אהרן ווייס שליט"א ,חתן
הרה"ח ר' שאול שמואל סטרולאוויטש שליט"א | הרה"ח ר' יואל ב"ר שמואל שווארץ שליט"א

מנו"כ של הרבנים הגאונים הצדיקים :רבי יואל
אונגאר זצ"ל | חתנו רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ"ל |
זוג' הרבנית הצ' חי' שרה ע"ה | בניהם רבי יוסף ליב
ורבי שמעון ורבי שמואל בנימין זצ"ל
Lukove, Ukraine

בנדבת הרבני הנכבד מוה"ר יעקב זוסמאן
סופר שליט"א ,בהשתדלות הרבני הנכבד
מוה"ר אברהם ברי"ל סופר שליט"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ב חשון :רבי אהרן יודא לייב [ר' לייב אוהן] עקשטיין זצ"ל דומ"ץ ווייצען מח"ס כנפי נשרים | כ"ג חשון:
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 | כ"ה חשון :רבי יוסף אלי' ב"ר צבי ראזענבערג
ממיהאלפאלווא | כ"ו חשון :רבי משה ב"ר אלי' בצלאל טייטעלבוים אב"ד טעטש | כ"ז חשון :רבי יוסף ב"ר שמעון (שעניא) ליבערמאן זצ"ל מפרעשוב | כ"ח חשון :רבי אברהם ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד
זצ"ל דומץ מיהאלפאלווא | רבי שמעון ב"ר משה יהודה (זענטא) לעבאוויטש זצ"ל אב"ד יאקא | רבי שמעון יהודה ב"ר יעקב פאנפעדער זצ"ל אב"ד טאקאי
רבי

זצ"ל
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