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  זכותל

 באנדא ׳שיחי משהת ״הרההחתן 

 ברקס ׳שתחי הצביוהכלה מרת 
 צ״לרגל בואם בקשרי השידוכין בשעטומ 

 שלמה ׳ת ר״הרה י הורי החתן״נדפס ע
 ורעיתו שיחיו

 

 

 

  זכותל

 פארקאש ׳שיחי אשרת ״הרההחתן 

 קיל ׳שתחי עטיוהכלה מרת 
 צ״לרגל בואם בקשרי השידוכין בשעטומ 

 זאב ׳ת ר״הרה י הורי החתן״נדפס ע

 פארקאש שיחיו שטערנא שרהורעיתו 

  לזכות

שיחיו  בתיהת ומר יעקבורינו היקרים הרב ה

 מינסקי
 בגו״ר גם יחד לאורך ימים ושנים טובות

 שניאורר׳ הרה״ת הוקדש ע״י בנם 

 מינסקישיחיו  יוכבד רעיתוו

  זכותל

  ישעי׳ זושא ידידינו הנכבד הרה״ח ר׳

 ילהעלםוושיחי׳  אסתר וזו׳ מרת
 

 בכל מכל כל והנגלההנראה שיהיו להם ברכות בטוב 
 

 
 לזכות ידידינו הנכבד

 שיחי׳  שרה אסתר בןאברהם  ר׳ הרה״ח

 תחי׳ רבקה  בת הניהוזוגתו מרת 

  ולצברגה

 וכל יוצ״ח שיחי׳

 לזכות 
 שטערנאוזוגתו מרת יוסף יצחק  השליח הרה״ת ר׳

 מינץשיחיו שרה 

 גרשון, מנחם מענדל, אייזיק הילדים ולזכות
 מינץ שיחיומשה, וחי׳ מושקא  צמח,

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

 

For all your copier needs 
212-267-0500 

 נדבת

 שיחיו חנה מלכההלוי וזוגתו מרת  יוסף ר׳

 גורביץ

 לזכות כל משפחתו
 בכל מכל כל והנגלהשיהיו להם ברכות בטוב הנראה 

 



 

 

 

 כ״ק אדמו״ר נשיא דורינו זכותל
 חי׳ מושקאהרבנית הצדקנית  ולזכות 

 

 טיברג רחל לאהומרת  אברהם דודלזכות הרה״ת ר׳ 
 

 ע״ה שלמה הלוי בתבתיה נ ”לע
 

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

 

 סילפין אליהלזכות התמים 
 

 וכל משפחתואברמסון  אברהםלזכות הרה״ת ר׳ 
 

 שפחתוומ ,מאלעשיחי׳ בן נחמן דוב לזכות הרה״ת ר׳ 
 

 שפחתומוכל אברמסון  ישראל מאירלזכות הרה״ת ר׳ 
 

 שטראקסע״ה  עובדי׳בהרה״ת  ישעי׳ אברהםנ הרה״ת ”לע
 

 שתחי׳  בת שבעלזכות 
 וכל משפחתו יוחנן מרזובבת הרה״ת 

 

 מאירה אסתרבת   דינה בת שבעלזכות 
 

 אהובה ברכהבת  פערל רייזללזכות 
 

 וכל משפחתו בירקאוויץ  יהושעלזכות הרה״ת ר׳ 
 

 ע״ה חנה לאהבת  רבקה אלטאנ ”לע
 

 ע״העדאל שיינא  נ הילדה היקרה”לע
 האנאווערילחט״א מרדכי אליה הרה״ת  בת

 

 מנוחה רחלוזוגתו חיים משהלזכות הרה״ת ר׳ 
 מנחם מענדל ופעסיאובניהם 

 

 פאפאק ע״השמואל אייזיק הלוי הרה״ח הרה״ת ר׳  נ”לע
 נדפס על ידי ולזכות משפחתו 

 

 רחלבת אסתר לזכות 
 

 
 שיינא באשאבן מנחם מענדל  זכות הת׳ל

 

 וכל משפחתוסימאנדס  אביגדורלזכות הרה״ת ר׳ 
 

 ריסאשתחי׳ בת חי׳ אלה  לזכות ולרפו״ש עבור
 חי׳ סאשה בן עמנואלולזכות 

 

 אורהבן דורי ו איריסבן  יוסף יצחקולרפו״ש ללזכות 
 

 לזיווג משורש נשמתו רינהבן  אשרלזכות        
 ולגאולה שלימה של עם ישראל בקרוב ממש      

 

 שתחי׳ חנה רבקהשיחי׳ בן שאול אליהו לזכות ולרפו״ש ל
 

 שושנה אביבהבת   חנה מינא לזכות מרת
 

 ע״ה חיים יצחקבן הר״ר  כתריאל שלום נ הר״ר”לע
 

 שפחתוומ ,מאלעשיחי׳ בן נחמן דוב לזכות הרה״ת ר׳ 
 

 יחזקאלבת  רבקהנ  ”ולע יוסף חייםבן  יחזקאלנ ”לע
 

 ע״הר׳ יוסף רובינשטיין בן  ראובן נ ר׳”לע
 מיכל קארצאג ר׳ חתנו נדבת

 

, ואחיה זעלדא, חי׳ מושקאולזכות אחיותיה  יהודיתלזכות 
 פייוויש, מנחם מענדלשרגא 

 טלזנר אסתר שפרהמרת  וזוג׳ מרדכי אברהם ישעיהונדבת הורי׳ 
 

 ,, שימשיך בעבודתו הקודששמואל לולזכות הרב ומשפיע 
 שאול גנוגלימאת תלמידו 
 

, לוי, מענדל מנחם, באשא שיינא בן גרשון אייזק לזכות
 זעליג יהושע, זאב אברהם, דובער שלום, מושקא׳ חי, יוסף

 

 קורינסקי חנהוזוגתו מרת  הלוי  לוי יצחקלזכות ר׳ 
 מלבורן אוסטרליה׳ ׳חדר מנחםולזכות  וכל יוצאי חלציהם

 

 אלתר שלמה זלמןבן  ראובן אברהםנ ”לע
 

 זהבי מיכאללזכות התמים 

 וזוגתו שמואל דודלזכות הרה״ת ר׳ 

 וכל משפחתםניומאן  שיחיו
 

 אהרןמשפחת  לזכות
 שיתברכו בכטו״ס  

 

 באביטשמשפחת  לזכות
 שיתברכו בכטו״ס 

וזוגתו שרה בן לוי הלוי הרה״ת ר׳  לזכות

 רחלבת שיינא מלכה מרת 

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

 

Refuah Sheleima to 
Daniel Reuvein ben Dina  

Donated Anonymousl 

גרסוןשיחיו  חנהבן  יעקבלזכות ר׳   

 וכל משפחתו

 

וזוגתו  שלום דובערהרה״ת ר׳  לזכות

גורביץ חי׳ מושקאמרת   
 וכל משפחתם 
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 בשבוע שבוע מידי הקונטרסים בחינם להשיג ניתן

 יארק ניו ברחבי החרדיות שכונות בכל במוקדים

 817-056-0925 בטלפון להתקשר נא לפרטים

 info@otzerhachassidus.com באימייל או

 באימייל לקבלו אפשר כ"כמו
 החסידות אוצר מאתר להורידם או

www.otzerhachassidus.com 

 נדפס באדיבות
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