בס"ד

להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
ידיד נאמן ופועל רבות להצלחת עבוה " ק
ערב

הרה"ח ר’ יושע פיש

תבא
תשפ"ב

גליון

617

ידיד קרוב מאח ,העומד לצידנו בכל עת ועונה

הרה"ח ר’ מרדכי גאלד
הרב אלי' גליק שליט"א

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר ’ דוד לעווינזאן שליט"א
יו"ר ביה"ח סאטמארהעגי

הרה"ח ר' עוזר חיים ברנ"ש גרינפעלד

יו"ר ביה"ח סאניעב ,בירסאניף
שליט"א

מהוועד ביה"ח מאקעווע

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' אפרים בהרר " י שטערן

שליט"א

חבר הועד להביה"ח טשארדא
הרה"ח ר' שלמה לעווין שליט"א
יוחק לעד באותיות מוזהבות ,עבודתו הגדולה
להביה"ח העתיקה ב'פראנקפורט -דמיין

הרה"ג ר' משה נתנאל פריעד שליט"א
מרבני הוועד ביה"ח ב .אויוואראש

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

גרויס התרגשות צום
פארענדיגן דעם לעצטן
וואנט אין פריסטיק
עפ"י הוראות רבנים ,ווערט געלייגט א לייכטער
גדר צו צייגן אז דער ביה"ח איז ארגינעל גרעסער

חברי הוועד:
לאנדאן
הגה"צ ר’ נפתלי פנחס ענגלענדער שליט”א
מו”ץ בהתקה”ח לאנדאן יצ”ו

ר’ משה אלימלך שטערן הי”ו | ר’ אלעזר יוסף דייטש הי”ו
ר’ מיכאל יודא לעברעכט הי”ו | ר’ יושע עוזר ריינער הי”ו
בהשתדלות האברכים היקרים
ר' יוסף שאהנוואלד הי"ו | ר' שמעון פלאהר הי"ו
ארה”ב
הרב אלטר וואגשאהל שליט”א | הרב מנשה וואגשאהל שליט”א

Frysztak, Poland

איבערגעוואקסענע ביה"ח
ווערט גרונטליך גערייניגט אין
צוגרייטונג צום איבערבויען
בנדבת :הרבני הנכבד
מוה"ר מרדכי גוטמאן שליט"א
איצט אין די ימי הרחמים והרצון איז
ערווארטעט אז די חשוב'ע
צאצאי יוצאי העיר וועלן זיך בודאי
אנשליסן אין די הייליגע
אונטערנעמונג
וזכות הקדושים יגן להיזכר ולהיפקד
בדבר ישועה ורחמים ולכוח"ט ושנת
גאולה וישועה בב"א

Pryslip, Ukraine

למשפחותם לבית אבותם

יחוס של משפחת לאנדא ,גאדינגער ,אויש ,שמחה

הרה"ח ר' יחיאל משה גאדינגער ז"ל
בנו ר' זאב (?)

Rona de Sus, Romania

גרונטליכע רייניגונג אנגעפאנגען
אין ביה"ח!

בנו ר' יצחק זכרי' [א]

גאדינגער

גאדינגער מנו"כ פה

(זה רק השערה)

בנו ר' דוד [ב] מנו"כ פה

בנו ר' יעקב
וזו' קילא העניא
צין [ ה ] מנו " כ פה
בנו הרה " ג ר'
יחיאל משה
( השני )[ ו ] מנו " כ פה
בנו ר ' מאיר [ ארה " ב ]
יוצ "ח :
בנו ר' יחיאל משה
( השלישי )
חתנו ר' ישראל
חיים אויש

מיוצ"ח :הרה"ג ר'
אלטר שמחה ז"ל –
(וומס"ב)

בנו ר' יודא צבי

חתנו ר'
יחזקאל שמחה
ביללער זוג'

סימא

א

בראשות האברכים היקרים
מוה"ר יעקב אלעזר לאנדא הי"ו
מוה"ר יואל בר"י מיטטעלמאן הי"ו

ג

בנו ר' אליעזר

חתנו ר' ליפא
לאנדא
מקליינווארדיין

זוג' מרת רחל

בנו ר' פנחס
בנו ר' משה
יוחנן (וומס"ב)

הי"ד

בנו ר' ישעי'
חתנו הר"ר מענדל ב"ר
געציל בערגער מ'לאנדאן

לעצטיגע השתדלות דורך הנהלת אבותינו
ביי לאקאלע געמיינדע,
אונטער די געניטע אנפירערשאפט
פון האדון הנכבד מר .וויינינגער ,און
מיטארבייט פון די רבנישע אויטאריטעט,
ברענגט בס"ד געווינטשענע רעזולטאטן.

בנו ר' ישראל דוב
גאדינגער מנו"כ פה [ג]
וזוג' סימא ב"ר פנחס
פיקסלער מנו"כ פה [ד]

בנו הר"ר יודא צבי הכהן ז"ל (וומס"ב)

זוג' האה"ח דינה מירל ע"ה
חתניו:
הר"ר מרדכי איכל בוידעק ז"ל (וומס"ב)

Piotrkow Trybunalski, Poland

ב

הר"ר שלמה כ"ץ ז"ל (וומס"ב)

ד

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :
כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד דאנציג מח"ס סדרי טהרה | ר' אברהם הלוי שטרויס זצ"ל אב"ד פ .לאדאני
כ"ג אלול :רבי שמעון ב"ר יצחק יודא ליעבערמאן זצ"ל אב"ד שעניא
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