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איחוד 
 הקהילות

 י"שע

 ישיבת מרדכי הצדיק
 

 ' ש לוחם מלחמות ד"ע
 בעמלק מדור דור 

 ע"הקדוש מרדכי הצדיק זי
 

 24רחוב בני אמונים 
 

 ו" יצשושן הבירה
 



  ויפקד המלך פקודים
 

 בשמחה רבה הננו להודיע שלרגל יום הפורים הבא עלינו לטובה

 נמנו וגמרו בני הקהילות שיחיו לשום עטרה בראשם 
 :ואלו הן  כמנהג ישראל מימות מתושלח

  

  ' כתה ט
        קהילת 

  סוד שבסודסוד שבסודסוד שבסודסוד שבסוד

             ר"האדמו
        שליח ציבורשליח ציבורשליח ציבורשליח ציבור    הרבהרבהרבהרב

  םהגבאי

        יש וישיש וישיש וישיש ויש    
  קן ציפורראש הקהל 

        הֶשֶמשהֶשֶמשהֶשֶמשהֶשֶמששמש שמש שמש שמש 
        
   'א' חכתה 

        קהילת 
  תפארת מרדכיתפארת מרדכיתפארת מרדכיתפארת מרדכי

  ר"האדמו

מנחם משה מנחם משה מנחם משה מנחם משה רבי רבי רבי רבי 
        בנעטבנעטבנעטבנעט
   הגבאי

        שמואל היימליךשמואל היימליךשמואל היימליךשמואל היימליך
  

  הגבאי  

        יחזקאל טאבאקיחזקאל טאבאקיחזקאל טאבאקיחזקאל טאבאק
  ראש הקהל

        שמעון גרינבויםשמעון גרינבויםשמעון גרינבויםשמעון גרינבוים
  שמש 

        שמואל האלצערשמואל האלצערשמואל האלצערשמואל האלצער
        
   'ב' חכתה 

  קהילת

        אורה ושמחהאורה ושמחהאורה ושמחהאורה ושמחה
  ר "האדמו

מרדכי יחזקאל מרדכי יחזקאל מרדכי יחזקאל מרדכי יחזקאל רבי רבי רבי רבי 
        בארמינקאבארמינקאבארמינקאבארמינקא

   הגבאי

אשר זעליג אשר זעליג אשר זעליג אשר זעליג 
        בערקאוויטשבערקאוויטשבערקאוויטשבערקאוויטש

  הגבאי 

        אריה אריה אריה אריה 
        עגרעגרעגרעגרפייערווערפייערווערפייערווערפייערווער

  



  ראש הקהל 

        מאיר כהןמאיר כהןמאיר כהןמאיר כהן
  שמש

שמואל אלעזר שמואל אלעזר שמואל אלעזר שמואל אלעזר 
        גליקגליקגליקגליק
        
   'זכתה 

  קהילת 

        שרביט הזהבשרביט הזהבשרביט הזהבשרביט הזהב
   ר"האדמו

        צבי פרידמאןצבי פרידמאןצבי פרידמאןצבי פרידמאןרבי רבי רבי רבי 
  הגבאי

        מאיר כהןמאיר כהןמאיר כהןמאיר כהן
  ראש הקהל

חיים הערש חיים הערש חיים הערש חיים הערש 
        שווארץשווארץשווארץשווארץ
  שמש

        יחיאל קלייןיחיאל קלייןיחיאל קלייןיחיאל קליין
        
  'א' וכתה 

  קהילת

        צהלה ושמחהצהלה ושמחהצהלה ושמחהצהלה ושמחה
  ר"האדמו

        שלמה בלוםשלמה בלוםשלמה בלוםשלמה בלוםרבי רבי רבי רבי 

  הגבאי

        אהרן פוקסאהרן פוקסאהרן פוקסאהרן פוקס
  הגבאי

        צבי דוד ענגלצבי דוד ענגלצבי דוד ענגלצבי דוד ענגל
  ראש הקהל

        ראךראךראךראךיחזקאל ביחזקאל ביחזקאל ביחזקאל ב
  שמש

שמואל יוסף שמואל יוסף שמואל יוסף שמואל יוסף 
        לעבאוויטשלעבאוויטשלעבאוויטשלעבאוויטש

  

  'ב' וכתה 
  קהילת

        תכלת מרדכיתכלת מרדכיתכלת מרדכיתכלת מרדכי
  ר"האדמו

אלטער מענדל אלטער מענדל אלטער מענדל אלטער מענדל רבי רבי רבי רבי 
        שווארץשווארץשווארץשווארץ
   הגבאי

        מאיר אלימלך גריןמאיר אלימלך גריןמאיר אלימלך גריןמאיר אלימלך גרין
  הגבאי

        ליפא דייטלליפא דייטלליפא דייטלליפא דייטל
  ראש הקהל

        שמעון ווייסשמעון ווייסשמעון ווייסשמעון ווייס
  שמש

אשר לעמל אשר לעמל אשר לעמל אשר לעמל 
        שווארץשווארץשווארץשווארץ



  'א' הכתה 
  קהילת

        שושנת יעקבשושנת יעקבשושנת יעקבשושנת יעקב
  ר"האדמו

משה חיים משה חיים משה חיים משה חיים רבי רבי רבי רבי 
        הערשקאוויטשהערשקאוויטשהערשקאוויטשהערשקאוויטש

  הגבאי

        יואל יאקאביואל יאקאביואל יאקאביואל יאקאב
  הגבאי

        ללללעעעעשמעון ענגשמעון ענגשמעון ענגשמעון ענג
  ראש הקהל

        מאיר ראטשילדמאיר ראטשילדמאיר ראטשילדמאיר ראטשילד
  
   ' ב'הכתה 

  קהילת

ברוכים כל ברוכים כל ברוכים כל ברוכים כל 
        הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים

  ר"האדמו

        דוד גראסדוד גראסדוד גראסדוד גראס    רבירבירבירבי
  הגבאי

        ישעי אקערישעי אקערישעי אקערישעי אקער
  

  

  

  גבאיה

אליקים אליקים אליקים אליקים 
        פינקלשטייןפינקלשטייןפינקלשטייןפינקלשטיין
  ראש הקהל

        עףעףעףעףששששמאיר יאזמאיר יאזמאיר יאזמאיר יאז
  
  'א' דכתה 

  ר"האדמו

        יוסף יודא כץיוסף יודא כץיוסף יודא כץיוסף יודא כץרבי רבי רבי רבי 
  הגבאי

צבי אלימלך צבי אלימלך צבי אלימלך צבי אלימלך 
        שווארץשווארץשווארץשווארץ
  הגבאי

        יואל פרידמאןיואל פרידמאןיואל פרידמאןיואל פרידמאן
  
  'ב' דכתה 

  ר"האדמו

        יואל יצחק ווייסיואל יצחק ווייסיואל יצחק ווייסיואל יצחק ווייס    רבירבירבירבי
  הגבאי

        שלום לאנדאשלום לאנדאשלום לאנדאשלום לאנדא
  הגבאי

        יעקב יאזשעףיעקב יאזשעףיעקב יאזשעףיעקב יאזשעף



  'א' כתה ג

  ר "האדמו

זרח זרח זרח זרח 
        קנעפלמאכערקנעפלמאכערקנעפלמאכערקנעפלמאכער

  

  'ב' כתה ג

  ר"האדמו

        חיימיל רוזנשטייןחיימיל רוזנשטייןחיימיל רוזנשטייןחיימיל רוזנשטיין
  

  'א' בכתה 

  ר"האדמו

        דוב גראסקלייןדוב גראסקלייןדוב גראסקלייןדוב גראסקליין
  

  'ב' בכתה 

  ר"האדמו

בן ציון בן ציון בן ציון בן ציון 
        האניקגוועטשערהאניקגוועטשערהאניקגוועטשערהאניקגוועטשער

  

  'א' אכתה 

  ר "האדמו

ע ע ע ע ''''שלמקשלמקשלמקשלמק
        שטערנפעלדשטערנפעלדשטערנפעלדשטערנפעלד

        
  

  ' ב' אכתה 

  ר "האדמו

        שמחה בנקשותאשמחה בנקשותאשמחה בנקשותאשמחה בנקשותא
  

  ' כתה מכינה א

  ר  "האדמו

ל ל ל ל ''''יעקיעקיעקיעק
        לעקטערמאכערלעקטערמאכערלעקטערמאכערלעקטערמאכער

  

  ' מכינה בכתה 

  ר"האדמו

        גימפל גרינשווארץגימפל גרינשווארץגימפל גרינשווארץגימפל גרינשווארץ
  

   קינדער גארטן
  ר"האדמו

        לע אייזנבאךלע אייזנבאךלע אייזנבאךלע אייזנבאך''''יוסיוסיוסיוס
        
        

הלים ר שיזכו המנ"ויה
ם לנהל את קהל "ואדמורי
מתוך מנוחה ושמחה עדתם 

  אור ליהודים
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