בס"ד

ערש"ק בלק  -פנחס תשע"ח

429

אבותינו
בולעטין

June 28 - July 5 ‘18
ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה

הגאון הצדיק דומ"ץ טאהש – ב"פ שליט"א
מרבני הוועד של הביה"ח בעיר לעגענע מיהאלי
****

718-640-1470

הרב החסיד בנש"ק ר' ישעי' שלו' לאנדא שליט"א
ובנו מוה"ר בנציון יודא שליט"א
מראשי הוועד של הביה"ח בעיר עדעלין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

ידידינו הנאמן מוה"ר מרדכי גאלד שליט"א
חבר הנהלת אבותנו –
ויו"ר רשת החינוך חרדי נחלת אבות
****
ידידינו הנאמן מוה"ר וואלף שטארק שליט"א
מראשי הוועד של הביה"ח הערנאדנעמעטי ,יאנוואר

ידידינו הנאמן מוה"ר טובי' ליבערמאן שליט"א
מידידי אבותינו
****
הרה"ג ר' דוד גליק שליט"א
ובנו הרה"ג ר' שלמה אלימלך שליט"א
מראשי הוועד של הביה"ח בעיר אפאדי

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

פראיעקטן קיץ תשע"ח
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

היסטארישע גילוי מצבה

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

תיקון ביה"ח פארענדיגט בס"ד

חשוב'ע בני משפחה נעמען אויף מיט געוואלדיגע פרייד די
בשורה איבער דער אנטדעקונג פון די געזוכטע מצבה פון הרבני

ארבעט ווערט פארגעזעצט בס"ד
עבוה"ק אויפ'ן תיקון האוהל אין פולן שוואונג
• הרה"ח ר' חיים שלום לעפקאוויטש
שליט"א  -יו"ר
• הרה"ח ר' ליפא בר"י לעפקאוויטש
שליט"א
• הרה"ח ר' יואל ווייס שליט"א
• הרב ר' יואל בר"י וויעדער שליט"א

החסיד ר' יהודה [לייבוש] ב"ר אפרים [קליין] ז"ל -
ראש בית אב משפחת הח' הירש הי"ו

ערשטער
טייל פון גדר
פארענדיגט
תשע"ז

 ביה"ח כמעט פארענדיגט בס"ד


מצבת הרה"ח יהודה ב"ר
אפרים ז"ל

הצלת בית החיים בעיר נירעדהאז אונגארן
גאר סוקסעספולע אסיפה דעם פארגאנגענעם דינסטאג פרשת בלק בבית הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א
בהשתתפות נכדי הצדיקים הקדושים – זכותם יגן עלינו
הצה"ק רבי שלום אליעזר האלבערשטאם זי"ע
מראצפערט
בן הגה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע

הגה"ק רבי יצחק אייזיק פריעדמאן זצוק"ל
אב"ד דקהל יראים נירעדהאז יצ"ו
מגדולי תלמידי החת"ס זי"ע

הגה"ק רבי שלום ווידער זצוק"ל
אב"ד דקהל יראים נירעדהאז יצ"ו
בעמח"ס שו"ת משמיע שלום

ובהשתתפות הנגידים חסידים ואנשי מעשה נכדי משפחות
הרה"ח הנגיד מו"ה יעקב יוסף לעפקאוויטש ז"ל
מעיר נירבאטור – מנו"כ בנירעדהאז

הרה"ח הנגיד

הרה"ח הנגיד

ר' שלמה זלמן הילל הכהן גליק ז"ל

מו"ה יחיאל מיכל קארפינקעל ז"ל

וואו עס איז אנטשלאסען געווארן כאיש אחד ובלב אחד ,צו טוען כל מה שביכולת אפצוראטעווען
דעם נירעדהאזער ביה"ח וועלכער געפינט זיך אין א סכנה – יהא משכורתם שלימה
פרטים יבואו אי"ה
מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ט"ו תמוז רבי צבי הירש ב"ר יצחק שיף מק"ק זבארוב אבי הישמח משה זצ"ל • י"ז תמוז רבי חיים צבי מאנהיימער זצ"ל אב"ד אונגוואר • רבי שמואל ב"ק זצ"ל אב"ד שוראני • רבי עוזיאל באדנער
מח"ס בן/ודברי עוזיאל דומ"ץ ביסטריץ • רבי מרדכי יודא ב"ר נפתלי ווינקלער זצ"ל בעל לבושי מרדכי אב"ד ה .מאד י"ט תמוז רבי יצחק ב"ר עוזר פריעד זצ"ל מקליינווארדיין חותן הפני מבין
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נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר מרדכי
יודא ע"ה

זצ"ל

