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הרה"ח בנש"ק הרב מרדכי ראזענפעלד שליט"א

הרה"ח בנש"ק הרב יואל ביטמאן שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח קאברין

ואביו הרה"ג ר' משה שליט"א

הרה"ח מוה"ר מאיר פריעדמאן שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח עדעלין ,ווערעצקי

יו"ר הוועד ביה"ח סעדרעש

הרה"ג ר' יודא מרדכי דייטש שליט"א

הרה"ג ר' יואל [ברה"ג ר' שמואל ז"ל] גרובער שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח האסעמעזע ,מיידאן ,בארשא

מחשובי הוועד ביה"ח טורץ

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

האי גברא יקירא החתן כמר משה צבי טשאפקא הי"ו
העומד לצידינו רבות בשנים בסידור המעינטענענס בטוטו"ד

צוליב א טעכנישער סיבה איז די בולעטין נישט ערשינען
פארגאנגענע וואך  ,ואתכם הסליחה .

כ"ק הגאון הצדיק אבד"ק טענקא שליט"א – נשיא
האחים החשובים בנש"ק

הרב החסיד ר' מרדכי וואלטער שליט"א – יו"ר
ואחיו הרה"ג ר' שלום יושע שליט"א
הרב ישראל שלו' אפרתי שליט"א
הידידים החביבים אנשי חיל ואנשי שם ,רודפי צדקה וחסד
הרה"ח ר' קלמן חיים שפורן שליט"א
הרה"ח ר' צבי יעקב הכהן אודזער שליט"א

נתנדב סכום נכבד לע"נ הרבני החסיד והנכבד מגזע גאו"ק
ביום היא"צ כ"ז טבת

מנו"כ הרב החסיד ר' אשר זעליג ליכט ז"ל
מצבת בביה"ח ע .הארוואט


מצבת הרבנית הצ' מרת
גיטל ע"ה אשת הגה"ק
אבדק"ק טענקא זצ"ל

בראשות משפ' נכדיו:
הרב החסיד ר' לייבוש ווייס ז"ל ע"י בנו
הרה"ח ר' בערל שליט"א וחתנו הרה"ח
ר' פייוול סופר שליט"א ועוד משפ' הח'

Erdohorvati, Hungary

צאצאי יוצאי עיר

וועד להצלת ביה"ח:
בראשות משפ' האחים הח' הנגידים המפורסמים
מוה"ר אהרן ומוה"ר מנחם צבי וויינשטאק
ז"ל  -ע"י בניו הנגידים הח' שליט"א

Arad, Romania
ביה"ח ווערט גערייניגט און אלטער גדר ווערט צענומען
אין צוגרייטונג צום בויען דעם נייעם גדר בשעטו"מ

מצבת הרבנית הצ' מרת טשארנא
ע"ה אשת הה"ג כש"ת מו"ה יודא
סופר זצ"ל אב"ד אראד

משפ' האחים החשובים הנכבדים מוה"ר חיים לייב
ומוה"ר ישראל איסר גרינפעלד ז"ל ע"י
בניהם הח' שליט"א

Sarospatak, Hungary

אלטער שטיינערנער גדר
צעפאלט נאך פילע יארן 

דער וועד אפעלירט צו די חשוב'ע בני משפחה:
גיבט אייער ברייטהארציגע נדבה כדי מיר זאלן קענען בויען די פראיעקטן!
פארבינדט אייך מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו.

חדש!
שבט תשפ"א

צו ערהאלטן די נייע סטאטוס
באריכט איבער די אקטיוויטעטן אין

 780בתי חיים

נייע סטאטוס באריכט
Buciumi-Varmezo, Romania

העפטיגע פארשריט אין בנין הגדר בס"ד
האפענונג צו ענדיגן דעם גאנצן גדר איידער'ן שווערן ווינטער

אריינגערעכנט  342בתי
חיים מתוקנים

שיקט אן אימעיל צוstatusreport@hfpjc.com :
To receive the new Status Report
Please email: statusreport@hfpjc.com

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :א' שבט :רבי משה ב"ר יוסף שיק זצ"לאב"דיערגין ,חוסט | רבי שמואל זאנוויל ב"ר ברוך אברהם בינדיגער זצ"ל מבארדיוב | רביאלי' ב"ר שמואל שמעלקא (צרור החיים) קליין זצ"לאב"דהאלמין | ב' שבט :רבי נתן נטע ב"ר בנימין קולמאן
אב"דטשארנא | ג' שבט :רבי דוד ב"ר יצחק אייזיק שיק זצ"לאב"דסעטשין ,טאקאי | ה' שבט רבי יהושע אשר זעליג ב"ר יששכר דוב פלאנער זצ"ל דומ"ץמאדא | רבי מאיר שלום ב"ר יהוסף (בני שלשים) הלוי ראטטענבערג זצ"ל ממעדזילאבריץ | רבי יוסף שמואל שווארצשטיין אב"ד שימאני | ו' שבט :רבי' אלי' אייזענשטאדטער
דערעטשקע | ט' שבט :רבי ישראל יעקב ב"ר מנחם מענדל (רימנוב) טארים זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי איסר ב"ר זכרי' אולמאן זצ"ל אב"ד זענטא | רבי יהודה ב"ר יעקב קאפיל ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד בעטלאן | רבי יצחק צבי צ"ר פרץ אמסעל זצ"ל אב"ד זבארוב | י' שבט :רבי אשר זעליג ב"ר יוסף קאניזשא זצ"ל אב"ד סענטפעטער | רבי אשר
שמואל ב"ר חיים בצלאל פאנעטה זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"א שבט :רבי יצחק אהרן שווארץ זצ"ל דומ"ץ מעזשעלאבאריץ | רבי משה וויינבערגער זצ"ל ראב"ד שוסבורג | רבי מאיר ב"ר דוד אטלב זצ"ל אב"ד סאלאנט ,קאברין | רבי משה ב"ר שרגא צבי (נטע שורק) טענענבוים זצ"ל אב"ד ווערפלעט
זצ"ל

זצ"לאב"ד
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