שמחת יום טוב וכט"ס לכל ידידינו ולכלל ישראל!

בס"ד

מאחלים "אבותינו"
ערב

שבועות
תשפ"ב
גליון

602

...כבד את אביך ואת אמך ...דברי רמב"ן הק' פרשת חיי שרה:
..ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים

לכבד מקום קבורת אבותינו הק'
העלפט אבותינו העלפן אייערע אבות!
שיקט אייער ברייטהארציגע נדבה ,ווי אויך אייער 'יזכור' געלט ,צו:

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

Avoyseinu – 199 Lee Ave., #1114 Brooklyn, NY 11211

הרה"ח ר' יואל ביטמאן שליט"א ואביו הרה"ג ר' משה שליט"א
וזקנו הרב החסיד הישיש בנש"ק ר' ישעי' שלום לאנדא שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח עדעלין

מנו"כ של הרה"ח רבי חיים מרדכי כהנא [בערקאוויטש] ז"ל

וזוג' האה"ח מרת פרומט ע"ה

בראשות בני הרב החסיד רבי משה סטראלאוויטש זללה"ה וזוג' החשובה מרת אלטע פרומט עליה השלו'
ובני הרב החסיד ר' דוד וויינגארטען ז"ל

ולכבוד חותנו הרה"ח ר' אהרן מארקאוויטש שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח העטעניע-טשעפא

Lukove

ע"י הרה"ג ר' שמואל בנימין לאפפלער שליט"א ובנו הרה"ח ר' אברהם יואל שליט"א
הרה"צ רבי מאיר גרינוואלד בן כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א | הרה"ג ר' דוד לייב פישער שליט"א – דומ"ץ פאפא | הרבני החסיד
ר' לייב פריעדמאן שליט"א | מוה"ר יוסף זאיאנץ נ"י | הרה"ח ר' יחיאל טויבער שליט"א | הרה"ח ר’ יוסף אבערלאנדער שליט"א |
הרה"ח ר' שלמה זלמן אבערלאנדער שליט"א | הרה"ח ר' יעקב שלום פישער ע"ה | הרה"ח ר' משה לעווינשטיין שליט"א

בניית הגדר בשנת תשס"ב:
בראשות
כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א
הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א
הרה"ח ר' נחום הירש ז"ל
הרה"ג ר' שמואל בנימין
לאפפלער שליט"א
ובנו הרה"ח ר' אברהם יואל
שליט"א

Tasnad, Romania

כ"ק הגה"צ אב"ד טשאטה שליט"א – נשיא
בראשות בנו הרה"ג ר' יואל טענענבוים שליט"א

Nagyvazsony, Hungary

Putnok, Hungary

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ג' סיון :רבי מרדכי שעהנפעלד זצ"ל דומ"ץ מיהאי-פאלווא | ה' סיון :רבי גרשון ב"ר יהודה אשכנזי זצ"ל אב"ד
קאלאמייא | רבי יהודה צבי ב"ר עמרם (בית שערים) בלום זצ"ל אב"ד האנישאוויטץ | רבי בנציון ב"ר משה גרשון פיש זצ"ל מבארשא ,מארגערעטין | ו' סיון :רבי אברהם שלום ב"ר יחזקאל שרגא
(שינאווא) האלבערשטאם זצ"ל מסטראפקוב | רבי חיים ב"ר אליהו בצלאל (בן ייט"ל) טייטלבוים זצ"ל אב"ד טעטש | רבי מנחם בלייער זצ"ל אב"ד מעזא-טשאטה | ז' סיון :רבי שלום ב"ר נפתלי צבי
הירש ראבינאוויטש זצ"ל מיאס קאלאמייא | רבי ישראל לעבאוויטש זצ"ל דומ"ץ זענטא | ח' סיון :רבי מרדכי ב"ר משה לענעראוויטש זצ"ל אב"ד קעמעטשע | רבי מאיר ווייס זצ"ל דומ"ץ טעטש |
ט' סיון :רבי משה יוסף ב"ר יואל פלעגמאן זצ"ל דומ"ץ ה .מאדא | רבי יצחק אייזיק ב"ר פנחס סג"ל ביליצער זצ"ל אב"ד נאדי-אידא | י' סיון :רבי יצחק ב"ר יוסף לייפער זצ"ל מבארשא
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