בס"ד

להידידים היקרים נכבדים
וחשובים אנשי שם:
פרשת

שמות

גליון

תשפ"ב

581

הרה"ח ר' חיים יוסף ווירצבערגער

הרה"ח ר' יעקב אלכסנדר גוטמאן

שליט"א

מהנהלת אבותינו

הרה"ח ר' יצחק זאב וויינשטאק
מחשובי הוועד ביה"ח ש .פאטיק

הרה"ח ר' אייזיק רייך

מחשובי הוועד ביה"ח טשערטיזנע
שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח לוקאווע

שליט"א

הרה"ג ר' משה נתנאל פריעד

שליט"א

הרה"ח ר' שאול שמואל סטרולאוויטש
הרה"ח ר' שמעון ברוך קויפמאן

מחשובי הוועד ביה"ח מערק

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מחשובי הוועד ביה"ח ביסטריץ ,באן

הרה"ח ר' יצחק ראכליץ
שליט"א

שליט"א

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח אפשא
שליט"א

הרה"ח ר' ישראל מאיר לעבאוויטש

מחשובי הוועד ביה"ח ב .אויוואראש ,זיפעוו

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח ט .סט .מארטין ,נ .האלאס

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

בראשות :נכדי הרב החסיד ר' אלעזר ניסן גליק הי"ד וזו' מרת עטיא בת החסיד המרומם ר'
אבהם עביר מעיר טעטש  -בהשתדלות נכדם היקר מוה"ר ישראל יוסף קויפמאן שליט"א
נכדי הרה"ח ר' נפתלי צבי מייזעלס ז"ל חתן הרבני החסיד ר' אשר פליישמאן הי"ד –
בהשתדלות בני משפחה שליט"א
די חשוב'ע בני משפחה שליסן זיך אן אין דער גרויסארטיגע אונטערנעמונג אפצוראטעווען דעם
הפקר'דיגן ביה"ח .די וואך האבן עסקני אבותינו אפגעשטאט א באזוך אויפ'ן מקום הקודש בכדי
גרונטליך צו דורכגיין די גבולות ,און ס'איז אנטדעקט געווארן די פונקטליכע ,ארגינעלע גרעניצן -
און ווי ס'שטעלט זיך ארויס איז דער ביה"ח פיל גרעסער ,און ס'איז דא ארום  500מצבות ,א גרויסן
טייל דערפון טיילווייז באדעקט אונטער דעם אויבערשטן שיכט ערד .בעזהש"י האפט מען בקרב
הימים אפצוראטעווען דעם ביה"ח ברוב פאר והדר ,מיט אויפבויען א הערליכ'ן גדר ארום דעם גאנצן
שטח ,און אויפשטעלן אלע מצבות אויף א יסוד איתן ,וזכות אבות יגן להוושע בכל הטוב.

מצבת
האשה
החשובה
מרת עטיא
ב"ר אברהם
עביר

Krzywcza, Poland

כי המקום אשר אתה עומד עליו ,אדמת קודש הוא

ביה"ח אין שווערן צושטאנד

בראשות כ"ק האדמורי"ם ורבנים הגאו"צ ובעלי בתים נאמנים וחשובים שליט"א
כ"ק אדמו"ר מ'טאהש שליט"א | משפחת
הרה"ח ר' אברהם לעפקאוויטש שליט"א | הרה"ח ר'
כ"ק אדמו"ר מ'ראצפערט זצ"ל -בראזיל | אליעזר פרענקל שליט"א ,לאנדאן | הרה"ח ר' מרדכי
הכהן ברח"א קאהן שליט"א ,מאנטריאל | הרה"ח ר'
הגה"צ דומ"ץ דקיט"ל ד'סאטמאר ב"פ |
הרה"ג אב"ד ריסקאווע | הרה"ג ר' יעקב חיים יודא לעפקאוויטש שליט"א | הרה"ח ר' מרדכי
הכהן כ"ץ – ר"מ בישיבה תו"י ד'סאטמאר | וועכטער שליט"א | הרה"ח בנש"ק ר' שלמה ווייס
שליט"א | הרה"ח ר' פישל שאפפער שליט"א | הרה"ח
הרה"ג ר' זושא הכהן כ"ץ – דומ"ץ
ר' אברהם משה לאנדא שליט"א | משפ' החשובה
התאחה"ר | הרבנים האחים הח' בני הגה"צ
רייכמאן בהשתדלות הרה"ח ר' יוסף רייכמאן שליט"א,
מ'העלמעץ זצ"ל | המשפחות הח' והרוממות
נכדי הרבני החסיד ר' אלי' רייכמאן ז"ל מנו"כ שם
ניישטאדט-גאלדנער-העללער הע"י

Boldogkavaralja, Hungary

התחלת בנין הגדר

יארצייטן

Nyirbator, Hungary

Szecseny, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ב טבת :רבי שמואל דוד ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד פעהער-דיארמארט | רבי דוב בעריש אברהם ב"ר ישעי' בנעט זצ"ל
ב"ר אברהם אהרן צבי פריעד זצ"ל אב"ד טיסא-ליק | רבי יקותיאל יהודה ב"ר משה (ערוגת

אב"ד קאלוב | רבי יצחק אייזיק ב"ר מאיר כהנא זצ"ל אב"ד זשאדאני | כ"ד טבת :רבי מאיר ב"ר יהודה לייב אייזענשטאט זצ"ל אב"ד אונגוואר | רבי חיים יעקב
הבושם) זצ"ל אב"ד יארע מנו"כ אונגוואר | כ"ז טבת :רבי שמואל ב"ר שלום אוסטרער זצ"ל בראד | כ"ח טבת :רבי אברהם אבא ב"ר נתן הכהן פירטה-זנגר זצ"ל ראב"ד קראלי | רבי ישכר ב"ר שלמה זלמן אולמאן זצ"ל גרויסווארדיין | כ"ט
אהרן זעליג ב"ר יהודה זונדל סג"ל זצ"ל בראד | רבי יוסף ליסער לאנדא זצ"ל בראד | רבי מאיר ריינער זצ"ל אב"ד אילאק | רבי שמחה חיים ב"ר אהרן גרינבערגער זצ"ל דומ"ץ מיהאלאוויטץ | רבי רפאל ב"ר ברוך גראס זצ"ל אב"ד בערבעשט

טבת :רבי
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