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הרה"ח ר' חיים יודא לעפקאוויטש

שליט"א

חבר הוועד להצלת ביה"ח קראלי ,טארקאן ,נירבאטור ועוד

הרה"ח ר' יצחק ווייס

יו"ר הוועד להצלת ביה"ח נעשכיז

הרה"ג ר’ משולם שרגא מרגליות

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר' יוסף נתנאל הכהן פריעד

שליט"א

חבר הוועד להצלת ביה"ח אויווארוש ,זשיפעוו

חבר הוועד להצלת ביה"ח זשיפעוו

מעמד יומא דהילולא בעיר בעסערמין ,אונגארן

שליט"א

חבר הוועד ביה"ח בראד

חבר הוועד להצלת ביה"ח טארקאן ,טאקטעקענעז ,טיסאליק

הרה"ח ר' אהרן הכהן פריעד

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר' יחיאל מיכל באש

שליט"א

מ .טשאטה ,אונגארן

התעוררות רבה ומעמד תפילה ביום ד' טהרה ה' ניסן העעל"ט
לקראת יומ"ד קדישא של הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף גינז זי"ע בעל הרי בשמים – אבדק"ק

הערליכער נייער אוהל ווערט אין די טעג
בעזה"י פארענדיגט

באו בהמונים סגל חבורת אנשים חשובים ,לפקוד מקום הקודש ,בראשות הנכדים החשובים הי"ו ובראשם הרבנים
הגאונים המפורסמים ה"ה:
רבי שמואל בראנדסדארפער שליט"א חבר ביד"צ עדה"ח | רבי מאיר סירוטה שליט"א מו"ץ עדה"ח | רבי שמעון
אנשין שליט"א מו"ץ עדה"ח | רבי נתנאל בראנדסדארפער שליט"א דומ"ץ קנה בושם ,ב"ש | רבי דוד ראבינאוויץ
שליט"א מו"ץ עדה"ח ואב"ד משכנות הרועים ב"ש | רבי חיים אלעזר בראנדסדארפער שליט"א מגיד מישרים |
הרה"ג רבי יוסף צבי פראנק שליט"א מו"ץ | רבי יהודה טרייטל בראנדסדארפער שליט"א רב בית השחיטה | רבי
שניאור זלמן ארנסטער שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו"ר מוויזשניץ ב"ש | רבי שמעון דוד בראנדסדארפער שליט"א
דומ"ץ בק"ק תו"א | רבי ישראל טווערסקי שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו"ר מוויזשניץ ב"ש | רבי משה
בראנדסדארפער שליט"א מו"ץ בק"ק ברסלב | רבי אברהם אייזנבאך שליט"א בעמח"ס תהילות השם | רבי
מרדכי בראנדסדארפער שליט"א מגי"ש בחבורת דרשו | רבי שלמה הרשלער שליט"א ראה"כ מתיבתא ב"ש | רבי
נחמן הורוויץ שליט"א ר"מ בכולל חצות | רבי יצחק אייזיק סנה שליט"א ראש כולל משניות | רבי שמחה
הענדלער שליט"א ר"מ ישיבת בא"ש ב"ש | רבי ישראל בנציון גנזלר שליט"א נשיא טהרת שלמה | רבי ישראל
האגער שליט"א אב"ד שאץ ויזניץ ב"ש | רבי יעקב שמעי' קונסטנטינר שליט"א משפיע בק"ק ברסלב

Mezocsat, Hungary

תפילות ודרשות וסעודת
הילולא איז געווען ברגש
קודש אויף א הערליכן
פארנעם ,ויה"ר שזכותו
הקדוש יגן להיזכר
ולהיפקד בדבר ישועה
ורחמים.
Hajduboszermeny, Hungary

קומענדיגע
פראיעקטן

וויטקא ,אונגארן

נאכן פארענדיגען די ריינוגונג וועט מען בעז"ה
פלאסטערן א נייעם וועג פאר'ן ביה"ח

טאשנאד ,רומעניע

נאכן פארענדיגן הערליכן גדר ווערט געפלאנט
בוי-ארבעט פון תיקון המצבות

יאספאווע ,אונגארן

בוי-ארבעט אויפ'ן גדר הביה"ח
בנדבת הרבני הנכבד ר' פנחס יעקב נאדלער שליט"א

צוגרייטונגען
צו בוי
ארבעט אין
קומענדיגע
פראיעקטן
Vitka, Hungary

Tasnad, Romania

Josvafo, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ז' ניסן :רבי יחיאל נתן ב"ר משה האלבערשטאם זצ"ל אב"ד בארדיוב | רבי יצחק
מאיר ב"ר נפתלי הכהן שווארץ זצ"ל דומ"ץ דראגמירעשט | ח' ניסן :רבי יהושע ב"ר יצחק פריינד זצ"ל מקראלי | רבי אברהם ב"ר יצחק זצ"ל בראדי | ט' ניסן :רבי נתן פייטל ב"ר
אברהם רייניץ זצ"ל אב"ד ה .מאד | י"ב ניסן :רבי ברכי' ב"ר משה יוסף (בן ייט"ל) טייטלבוים זצ"ל אב"ד אוהעל | רבי ברוך ב"ר נטע וואלף הלוי ליעבר זצ"ל דומ"ץ פישטיאן
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