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אבותינו-בולעטין

בס"ד

ערש"ק אמור תש"ע

קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך

בית החיים בעיר אוהעל
כ"ק אדמו"ר מ'פשעווארסק שליט"א
הגה"צ גאב"ד קהל חיים יושע שליט"א
•

משפחת לאנדא
נכדי הרה"ח מוה"ר אהרן יוסף לאנדא ז"ל
בראשות הר"ר הערשל לאנדא הי"ו
•

משפחת טייטלבוים
נכדי הרה"צ ר' לייבוש טייטלבוים ז"ל
•

משפחת קליין
נכדי הרה"ח מוה"ר יעקב קליין ז"ל
•

הר"ר מרדכי גליקמאן הי"ו
הי"ו
הר"ר וואלף שטארק ה
הר"ר מאיר קליין הי"ו
הר"ר ירמי' בר"ל טייטלבוים הי"ן
הר"ר הערשל בר"ל לאנדא הי"ו
הר"ר מרדכי בר"ש וואלטער הי"ו
הר"ר וואלף מארקאוויטש הי"ו
הר"ר וואלף בר"א לאנדא הי"ו
הר"ר ישכר בער טייטלבוים הי"ו
וואלטער הי"ו
וואלף בר"מ ל
הר"ר ל
הר"ר איתמר מייזליש הי"ו

אונגארן )בית החיים החדש(
מזמור שיר חנוכת הבית
תשס"ד-תשס"ז
פארשידענע אינדשענירונ"ג פארשונגען זענען געטוען געווארן אין די
לעצטע פאר יאר  ,בס"ד איז מען אנגעקומען צו א גרופע
פראפעסיאנעלע אינדשענירן וועלכע האבן מיט א ענטגילטיגע
החלטה אויסגעארבעט און באשטעטיגט דעם גרויסן פראיעקט ,מיט
די מינימאלסטע קאסטען לטובת די בני משפחה.
זומער תשס"ח
בשעטו"מ האט מען אנגעהויבן דעם לאנג ערווארטעט עבודת הקודש
פון ארום נעמען דעם גאנצען ביה"ח מיט א נפעסטן גדר ,אדאנק די
איבערגעגעבענע הילף פון הרבני הנכבד ר' הערשל לאנדא הי"ו )די
פאדערשטע גדר איז געבויט געווארן בנדבת נכדי אוהעל מיט עטליכע
יארן צוריק ,זכרה להם א' לטובה(
אייר תשס"ט
די גדרים ווערען פארענדיגט ברוב פאר והדר למחסה ולהגן ,לזכותם
פון אלע מיטהעלפערס.
זומער תשס"ט
מיט די ערווארטעטע שטיצע פון די בני המשפחות ,וועט די
פאראיעקט אי"ה ווערןן פארגעזעצט מיטןן אויפוהייבןן אוןן פארעכטעןן
ק
די  3,000מצבות.
פאר מער פרטים ביטע רופט די קאמיטע ,אדער אבותינו 718-640-1470
עקסענטשאן 303
הוועד

משמרת ביה"ח )מעינטענענס( רשימה א'  -המשך הרשימה בשבוע הבא אי"ה
וואלנער
ליפא ל
אבעלעס הי"ו – ר' יודא מרדכי דייטש הי"ו – ר' ל
ל
פאללאק הי"ו – ר' אהרן יודא
קאמיטע  :ר' ישעי' בריץ הי"ו – ר' יצחק מרדכי לל
הי"ו
ביי די פאלגענדע ביה"ח איז בעזהשי"ת ווידער-ארגאניזירט געווארן די יערליכע מעינטענעס קאנטראקט אדאנק די הילף פון די חשוב'ע אפשטאמיגע משפחות.
פאר מער פרטים ביטע רופט  718-640-1470עקסענטשאן 300

]ב[ ראשי הוועד לתיקון ובנין הביה"ח

]מ[ ראש הוועד למשמרת הביה"ח

זענטא

באטשקא-פאלאנקע

אויוואראש
וואראש
באלמאז-או

דעמעטשער

ר' יצחק מרדכי
פאללאק נ"י

]ב[ ר' אברהם יצחק פראנצויז נ"י
]מ[ ר' ישראל יושע מענצער נ"י

]ב[ הוועד
]מ[ ר' יודא גרינוואלד נ"י

]ב[ הוועד
מ[ ר' נפתלי לענאראוויטש נ"י

וואשאראשנאמעין

לעה

מיידאן

הרב יחזקאל דוד לעפקאוויטש נ"י

ר' ישעי' בריץ נ"י

ר' יודא מרדכי דייטש נ"י

האסאמאזא
]ב[ ר' אליזר בער דייטש ז"ל
]מ[ ר' יודא שארףף נ"י

צו באקומען דורך די פעקס די נייע באריכט פון אלע אקטיוויטעטן אין העכער  400בתי חיים ,ווי אויך די רשימה פון אלע ביה"ח וועלכע זענען
שוין אנגעשלאסן אין די מעינטענענ"ס פראגראם ,רופט  718-841-7077עקסט25 .
נתפרסם לע"נ דבורה
רעכיל ב"ר מרדכי
יודא ע"ה
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