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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

גרויס התעוררות ביי בני משפחה איבערצובויען דעם
ביה"ח בכבוד

אנו משגרים כסא דנחמתא לכבוד ידידינו הנודעים לתהלה בשער בת רבים
במעשי הצדקה והחסד  ,מנאמני המוסד אבותינו העומדים לימינינו בכל עת ועונה
האחים החשובים משפחת גאלד שליט " א
ובפרט לידידינו הנאמנים  ,אישי החסד וכבירי המעש  ,גדולים בתורה וגדולים במעשים ,
המסורים בכל לב ונפש לכל קדשי המוסד  ,האחים הדגולים האפרתים החסידים הנכבדים
מוה " ר חנני' יו"ט ,ומוה " ר מרדכי גאלד שליט " א
המבכים מרה את פטירת אמם הצדקנית החשובה הצנועה והחסודה ,
המפורסמת בגדולת מעשיה ובצדקת פזרונה  ,בת גדולים הרבנית הינדא ע " ה
אשת הי חסיד הי עניו הרב הגאון הצדיק רבי שמואל זנוויל זצ " ל ,
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ,
ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים  ,עדי יקוצו וירננו שוכני עפר  ,בב " א

בני משפחה נתעורר נאכ'ן ערהאלטן א באריכט
איבער'ן שווערן מצב
בראשות הרבני הנכבד ר' מרדכי גוטמאן שליט"א | מרת טויב תחי'

הידידים היקרים נכבדים
וחשובים אנשי שם
בראש וראשון ידידנו הנאמן איש חיל
עומד לצדינו בכל עת ועונה
הרה"ח ר' גרשון ענגעל שליט"א
חבר הנהלת אבותינו
יו"ר הוועד להצלת ביה"ח מ ארגערעטן


הרב החסיד ר' אברהם אביש
פערלמוטער שליט"א
מהועד להצלת ביה"ח מ א קעווע

ולכבוד בנו הרה"ג ר' משולם פייש
פערלמוטער שליט"א
מהועד להצלת ביה"ח בע חעוו


החסיד הנכבד בנש"ק העומד לעזרתינו בלונ"ח

Papos, Hungary

הרב מרדכי ראזענפעלד שליט"א

ווארעמער רוף צו די חשוב'ע צאצאי יוצאי העיר זיך צו

משתתף זיין בנדיבת לב צו ערמעגליכן דעם פראיעקט.
ביטע זיך פארבינדן מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו.

מהועד להצלת ביה"ח ק אברין ,ומנאמני אבותינו

Rona de Sus, Romania

ולכבוד בנו הרה"ח ר' חיים אברהם

שליט"א

מהוועד משמרת ביה"ח ו ו ילחאוויץ


החסיד הנכבד
ר' שמואל בנימין לאפפלער שליט"א

ולכבוד בנו הרה"ח ר' אברהם יואל שליט"א

בהנהלת קרן בית ליסקא בנשיאות כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א
בעזהש"י נאכן דורכפירען ע"י קרן בית ליסקא - ,וואס די ביה"ח איז תחת
בעלותם  -די גאר נויטיגע תיקונים פון איבערבוי פון הערליכען הגדר און
באפעסטיגען  300מצבות ברוב פאר והדר ,גלייכצייטיג איז קרן בית ליסקא
ווייטער עוסק מיט פעולות לטובת הביה"ח ,און לטובת די פוקדי על ציוני הק'.
זייט זוכה צו פארענדיגן די לעצטע פאזע מיט אוועקשטעלן די פארבליבענע
 150מצבות בכבוד הראוי ,זכות רבותינו הצה"ק בעל אך פרי תבואה זי"ע ובעל
די פארלאזטע שטח ווי די
טל חיים זי"ע בודאי יגן להוושע בכט"ס.
די הערליכע ארבעט אויפן ביה " ח
דורכגעפירט בהנהלת קרן בית ליסקא

מהועד להצלת ביה"ח נ אדי  -ו ואזשאן

צוגרייטונגען איבערצובויען דעם אלטן גדר
בראשות ידידינו הנאמן ,הרב שמואל צבי שפיטצער הי"ו



הרה"ג בנש"ק
הרב ישעי' רובין שליט"א
אב"ד קערעסטיר וומס"ב
מידידי אבותינו


הרב החסיד ר' הערשל ברד"מ ווייס

שליט"א

מהועד להצלת ביה"ח טרענטשין


הרב החסיד ר’ חיים הערש וואלנער שליט"א

נויטיגע תיקונים גייען בעזהש " י
ווערן דורכגעפירט

מהועד להצלת ביה"ח גערעש ,מ א דאראס
ולכבוד בנו הרה"ח ר' ליפא שליט"א
מנאמני אבותינו


הרה"ג ר' יוסף זינדל שפיצער שליט"א
יו"ר להצלת ביה"ח קופ אשנאוו


Olaszliszka , Hungary

Turea, Romania

הרה"ח ר' יעקב הכהן רובין שליט"א
מהועד להצלת ביה"ח סערדעהעלי
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