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»«או אאלו « לראשיהם ,ושלחן לסעודותיהם ,בבואם לארה״ב.
האדמו״ד טשאטץ שליט״א ,הוא »האר 8ודי״ם הבי חשובים
בארה״ב ,עסקן נמרץ בפעולותיו בועד העזרה ושאר מוסדות
התורה ,סנן נשיא של אנודת הארמורי״ם רארה״ב וקנדה ,פעל
נדולות לטובת היתומים ור,אלמנות ,ביודאפ וא״י ,ועוד ידו
נטוי׳ לעזור לנאדבים.

הרב ר׳

יואל היילפערן

ש לי מ ״ א

ה א ד מו ״ ר מ ב ר עז אן

נולד בשנת תרמ״ז בברעזשאן
)נאליעיא( ,לאביו האדמר׳ד הדב
העריק ד׳ אברהם זרח ארי־ יהודה
ליברט היילפערן זע״ל מברעזשאן,
האדמו׳ד מברעזשאן שליט״א הוא
נבר הנה״ק מדאסשיטץ ,פרעמיש־
לאן ,ברעזשאן עשרים דורות רבנים
נאונים בן אהד בן ,נתחנן־ על
ברבי אביו הרה״ע זע״ל בעל מחבר
ספר •אפרי יד,ודא* )עה״ת( והועיא
ס׳  .שפת אמת* ,מאביו הנה׳ ע
ר׳ משולם שרנא סיבוקז זע*ל.
הבר לאגודת האדטורי׳ם והסתדרות
האדמורי״ם בניו יורק ,ור,נו עסקן
במוסד ועד חעזרוב התחתן תרם*ח עם הרבנית פרת רחל בת
תע׳ חאדמו״ר מזשילק p ,הרה״ע ד׳ נפתלי תיים )שמג״ב
בארה*ק( בן הגה״ק נעל אפרי נועם ,מדזיקוב p ,הגה*ק
ד׳ אליעזר פדזיקוב  pהגח*ק פראפשיטץ זע*ל ,נ״ ב תיא
נבדת הגח״ק מעאנז זע״ל ,גם חיא פעילח מאד לטובת חפליטים,
בנשיאת של •הסתדרות נשי הרטי ם פליטים״ ,האדפריר
שליט״א נ א לארעות הברית מזזנת ח י ת אתרי ששמש ברבנות
ואדמוריו״ת בבמה קהלות חשובות נגאליעיא במו! זשילק,
נרעזשאן ,וריקזא .הנו פחאדפורי״ם החשופים והמפורספים
בארעות הבריזה

הרב ר־

ישבר בעריש היילטערין

שלי ט״ א

האדמו״ר םניי ט ש
נולד מזזנת תרמ״ם בריישע )נא־
ליעיע( ,לאביו הדב הגאח ר' תיים
יונח זע״ל ,דאב״ד דיישעP ,
הנאון ד׳ אלבסנדר שמואל הייל־
פעח זע״ל ,אב״ד לבוב )תחי העיר(
נעל שו״ת מהרא״ש וראש המזבח
)על זבחים( )נבד נעל תשובות
רא״ם מסאטינוב ,שנמשו יתוסו
עד בעל מנלה עמוקות ,וד,תנואות
שור ,ולטעלד ,בקודש (,אפו היתת
בת הגאון בעל נתלת ראו ) pאב*ד
דיישע( תטשר יחוסה עד הגאון
ר׳ יעתק תורב^ טחפבזדג זע״ל.
למד אעל אביו ואעל הגאון ד

נתן לוין ,אב״ר ריישע ,ונספו להודאה לטנו ,וטהנאונים!
ו׳ מאיר אריק אב״ד בוטשטש ,וו׳ ו ו ו הווביץ ,אב״ו סטאניסלאוו.
נתחתן )בז״ו( עם בת הארמו״ר ה״ע ר׳ אהרן הווביץ,
אב״ו ואדמו״ר בייטש זע״ל )  pהרו,נה״ע ו ׳ מאיו טרזיקוב
זצ״ל בעל אמוי נועם ,וחתן הנה״ק בעל רבוי היים טעאנז(,
בשנת תרע״ה נבחר לאב״ו אלפין )מחוז יאסלע( ובשנת
תרע־ז נבהו למלא מקום הותנו בבייטש )ע״י צאנז( ,הבר
וער,״פ באגודת הרבנים בפולין ,ופעיל מאד באנוות ישראל,
עוד לפני המלחמה הראשונה ,נבחר למזביר האנודד ,בנאליציע,
והבר בועה״ס המצומצם ,עד פ ד ח מלחמת עולם בי .פעיל מאד
בקרן הישוב ,והצטין ביהוד ביסודן של קופות נמ״ה בעזרת
הרזשוינט ,בעדי נאליציע,
בפרוץ המלחמה ,הושם במחנה הרבוז ,ואבד אשתו וד׳
בנים הי״ד ,אתרי ד׳ שנים של עינויים נוראים ,שוחדד ב Tי
הצבא האמריקאי ,במהנת עבענזעע ,באוסטדיא ,משם עבר
לדומי וקזמש ברבנות בקהלה האשבנזית ,ובשנת תש״ו בא לארצות
תברית אהרי השתתפותו בתדדת אגודת ישראל נלונדון ,תבר
באנוה״ר באדה״ב ובאנודת האדטורי״ם ופעיל ביהוד בעניני
אר״י .הו״ל ספר נחלת ראו ) pפזקנו הנ*ל( ,נואם וטתולל
מצוין ,ומעריציו יסדו לו קד,לת ומקום לתורה ותפלת ,בשם
•זברת אלעזד* בברונקס,

ה ר ב ר־

ישראל ארי־ ד\יל 6ערן

קזליט׳׳ א

ח א ו םו ״ ר ם ם א ק א ליוו ק א

נולד בעיר סאקאליוזקא )גאלי־
ציא ,פוילין( לאביו הרח״צ ר־ נ דוו
זצ״ל האדמו״ר טסאקאליוזקאP ,
הרת־צ ר׳ ישראל ארי׳ חאדפו״ד
מפרעטישלאן p ,האדטו״ר הקדוש
הרבי ד׳ צבי ,התן הרה״ק המפורסם
ד׳ טאיר׳ל טפדיפישלאן זצ*ל,
נצר לגזע תבעל שם טו  0ונבר
להגאונים הקדושים בעל דגל טחנת
אפרים ,הרבי ד׳ נפתלי םראסשיט׳ן
הרבי ד׳ שמעלקא מניקלסבורג,
הרה״ק מחאליעוו ,ור,רה״ק ר׳
משולם שדנא סיבוקז ,חאדמו״ד
מברעזאן זצ״ל ,נתחנו אצל אביו
הרד,״צ זצ״ל .שמש באדמו״ריות בעיר לבוב ,וזת י״ט שנים
שמשמש באדמו״ריות בעיד נויארק ,וברבנות בבית הבנסת
•יקזמה יקזראל* .אשתו ת ר מי ת מדת שבע תחי׳ חנה בת הרב
ד,נד*,צ ר׳ ליבוש שטיקלעד אבד״ק קיליקוב p ,הרז־דג ד׳ צבי
אבד׳׳ק מאסם גדול p ,הרה״ג ר׳ שלדי׳ אבד״ק מאסט
גדול זצ״ל ,והיא ג״ב נבו ת זעח״ק ר מ ר׳ שלטת לוצקער
המניד מסקוד,ל בעל •דברת שלמה* זצ״ל .האדמו״ר מסאקאליווקא
שליט״א הנו מאדמו״רים התשובים בניו יורק.

