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 נדבת הרה"ח

 נאש שיחי' לייבושר' 

 יהי רצון שיתברך בכל מילי דמיטב,

 ובהצלחה רבה ומופלגה בכל אשר יפנה,

 כל הימים תמיד

 ד"ה  
 בהעלותך 
 את הנרות

 הדלקת נרות המנורה של 
 אהרן הכהן בעבודת השם

 

























































































 

 בן הרה"ת ר' חנניה ומרת ברוכהאליהו ציון לעילוי נשמת הרה"ת הר' 

חי' בן רחל, ומרת  חיים שמעוןולזכות ר'  בת גרז שתבדל לחיים טובים וארוכים סופי'מרת  ולזכות
 בת ראשקא שיחיו לאה

  ומשפחתם שיחיו בת חי' לאה חנה טויבעבן סופי' וזוגתו מרת  אוריאלנדבת 

 בגו"רלהצלחה רבה 

 מינץ שיחיושרה  שטערנאוזוגתו מרת יוסף יצחק  השליח הרה"ת ר'

 לזכות

 שיחיוצמח, משה, וחי' מושקא  מנחם מענדל, אייזיק גרשון, הילדים

ידישע חסידישע א הנראה והנגלה, ושירוו מהם הוריהםשיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב 
 נחת

 

 נדבת

 גורביץ שיחיו חנה מלכהוזוגתו מרת  הלוי יוסף ר'

שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל,  כל משפחתו לזכות
 ושירוו מהם הוריהם אידישע חסידישע נחת

 לזכות הילד
 מושניק  שיחיודובער ורחל  הרה"ת בן מנחם מענדל

 לדתו ביום ל"ג בעומר לרגל הו

אידישע  נראה והנגלה בכל מכל כל, ושירוו מאתושיהיו להם ברכות בטוב ה
 חסידישע נחת

 רפואה שלימה וקרובהלזכות 

  שיחיו מנוחה רחל בן מנחם מענדלל

 חי'שת הדסה שיינא בתחיה מושקא 



 

 וזוגתו שיחיו שמואל דודהרה"ת ר' לזכות 

 וכל משפחתםניומאן 

* * * 
וכל משפחתו גרסון שיחיו חנהבן  יעקבר' לזכות 

  
 לזכות

 שרהבן לוי הלוי הרה"ת ר' 
 רחלבת שיינא מלכה וזוגתו מרת 

יהודית, צבי הירש הלוי, חי' מושקא ובניהם 
 מלכה שיינאבת 

* * * 
 לזכות 

 חי' מושקאוזוגתו מרת  שלום דובערהרה"ת ר' 
  וכל משפחתםגורביץ 

* * *  

 יטשבאבמשפחת  לזכות
 בבני חיי מזוני ובכולם רווחי בכטו"סשיתברכו 

* * *  

 אהרןמשפחת  לזכות
 רווחיבכטו"ס בבני חיי מזוני ובכולם שיתברכו 

* * *  
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 לזכות
 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 ולזכות
 חי' מושקא הרבנית הצדקנית
* * * 

 דוד אברהםהרה"ת ר' לזכות 
 טיברג רחל לאהומרת 

* * * 
 ע"ה שלמה הלוי בתבתיה נ ”לע

 רבקה לאהוזוגתו מרת  לוילזכות 
מנחם , חי' מושקאובניהם 
 געלב בתיה מינא, ומענדל

* * * 
 שרגא הרה"ת ר' לזכות 

 בראוד פייועל
* * * 

וכל רסקין  יוסףהרה"ת ר' לזכות 
 משפחתו

 סילפין אליההתמים לזכות 
* * * 

 נפתליהרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתומיכאלאווסקי 

* * * 
 אברהםהרה"ת ר' לזכות 

 וכל משפחתואברמסון 

* * * 
 זהבי מיכאלהתמים לזכות 



 

 

 ישראל מאירהרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתואברמסון 

* * * 
 ישעי' אברהםהרה"ת נ ”לע

 שטראקסע"ה  עובדי'בהרה"ת 
* * * 

 שתחי'  בת שבעלזכות 
  יוחנן מרזובהרה"ת בת 

 משפחתווכל 
* * * 

 דינה בת שבעלזכות 
 מאירה אסתרבת  

* * * 
  פערל רייזללזכות 

 אהובה ברכהבת 
* * * 

 יהושעהרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתו בירקאוויץ 

* * * 
  רבקה אלטאנ ”לע

 ע"ה חנה לאהבת 
* * * 

עדאל שיינא  הילדה היקרהנ ”לע
מרדכי אליה הרה"ת  בת ע"ה

 האנאווערילחט"א 
* * * 

 אביגדורהרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתוסימאנדס 

* * * 
 חיים משההרה"ת ר' לזכות 

מנחם ובניהם מנוחה רחל וזוגתו 
 מענדל ופעסיא

* * * 
  ראובן אברהםנ ”לע
 אלתר שלמה זלמןבן 

שמואל הרה"ח הרה"ת ר' נ ”לע
 פאפאק ע"האייזיק הלוי 

 נדפס על ידי ולזכות משפחתו 
* * * 

 עבור לזכות ולרפו"ש
 ריסאשתחי' בת חי' אלה 

 חי' סאשה בן עמנואלכות ולז
* * * 

בן  יוסף יצחקלרפו"ש לזכות ול
 אורהבן דורי ו איריס

לזיווג  רינהבן  אשרלזכות 
משורש נשמתו ולגאולה שלימה 

 של עם ישראל 
 ממשבקרוב 

* * * 
שאול אליהו לרפו"ש ללזכות ו

 שתחי' חנה רבקהשיחי' בן 
* * * 

  חנה מינא מרתלזכות 
 שושנה אביבהבת 

* * * 
 בן  כתריאל שלום הר"ר נ”לע

 ע"ה חיים יצחק הר"ר
* * * 

יונתן מיכאל הרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתו ,ריסאבן הכהן 
שיחי' נחמן דוב הרה"ת ר' לזכות 
 וכל משפחתו ,מאלעבן 

* * * 
 יוסף חייםבן  יחזקאל נ”לע

 יחזקאלבת  רבקה  נ”לעו
* * * 

ר' יוסף בן  ראובן ר' נ”לע
 נדבת ע"הרובינשטיין 

 מיכל קארצאג ר' חתנו

 יהודית לזכות
, חי' מושקאולזכות אחיותיה 

 שרגא , ואחיה זעלדא
 מנחם מענדל, פייוויש

מרדכי אברהם רי' נדבת הו
 אסתר שפרהוזוגתו מרת  ישעיהו

 טלזנר
* * * 

, שמואל לולזכות הרב ומשפיע 
 שימשיך בעבודתו הקודש 

 גנוגלישאול מאת תלמידו 
* * * 
 לזכות

World Trade Copiers 
 אברהם הולצברגו

* * * 
 מנחם מענדל  הת'לזכות 
 שיינא באשאבן 

* * * 
 רחל בתאסתר לזכות 

* * * 
 הילד חייל בצבאות ה'לזכות 

 שיינא באשא בןאברהם זאב 
* * * 

 הלוי  לוי יצחקר' לזכות 
 קורינסקי חנהוזוגתו מרת 

 וכל יוצאי חלציהם
מלבורן ' 'חדר מנחםולזכות 

 אוסטרליה
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