ערש"ק לך עד ערש"ק וירא תשע"ט

בס"ד

אבותינו
בולעטין

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית
בשמחת הלב ובהודאה להש"י אנו מברכים מקרב לב עמוק לכבוד ידידינו הנאמן
גבר חכם בעוז כביר המעש עם רב תבונות מגזע גאו"ק זי"ע ה"ה הגה"צ פאר מקדושים

רבי יקותיאל יצחק שווארץ

שליט"א

אבדק"ק בראד
לרגלי קישור החיתון עם בתו הכלה החשובה שתחי עב"ג החתן המופלג שליט"א
בנו של הגה"צ רבי חיים אבערלאנדער שליט"א אבדק"ק ווילעדניק
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

ראשי הוועד:
בראשות כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א
•הגה"צ ר' חיים דוד כ"ץ שליט"א
חבר הביד"ץ דקיט"ל סאטמאר
•הרב בנש"ק ר' שלמה ווייס שליט"א

•משפחת פעקעטע ע"י הרב בנש"ק ר' צבי
אביגדור פעקעטע שליט"א בהגה"צ
אבד"ק העלמעץ זצ"ל
•הרה"ח ר' פישל שאפפער שליט"א
•משפחה החשובה לבית גאלדנער
שליט"א

בס"ד איז נאך פיל יגיעה וטירחה ,און מיט גרויסע השתדלות ערהאלטן געווארן
די טיילווייזע גרענט לטובת הגדר הביה"ח .דער גרויסארטיגער פראיעקט ווערט
יעצט דורכגעפירט צו דער צופרידנהייט פון די משפחה און דער רעגירונג.
היות א באדייטנדע טייל פון די
הוצאות זענען נישט געדעקט דורך
דעם גרענט ,ווענדט זיך דער וועד צו
די חשוב'ע יוצאי העיר זיך
אנצושליסן און קונה זיין זכות
גומרה של מצוה.
ביטע רופט אבותינו:
 718.640.1470עקס301/303 .

Nyirbator, Hungary
October 18, 2018

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת
מזל טוב לידידינו הנאמן איש חי ורב
פעלים וב"ב שיחי' לרגל השמחה אשר
במעונם בשעטו"מ ה"ה

הרבני החסיד הנכבד כש"ת
מוה"ר גרשון ענגל שליט"א
יו"ר הועד להביה"ח

מארגארעטן-ניערדהאז
לרגלי קישור החיתון הנעשית יפות
אצל בנו החתן המופלג נ"י
עב"ג הכלה הח' בתש"ק תחי'

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

כסא דנחמתא

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

בהשתדלות
האברכים היקרים:
מוה"ר יוסף לייב ואחיו
מוה"ר שמואל דוד הי"ו
בני הרה"ח ר' חיים צבי
קויפמאן שליט"א
בשם נכדי הרה"ח ר' משולם
ריזל ז"ל
ובסיוע מוה"ר הערשל נאווי נ"י
מוה"ר מענדל זאפיר נ"י

בצער רב מבכים אנו פטירתו של האי גאו"צ
נוצר חוטר מגזע גאונים וקדושים
שרפי מעלה זי"ע ה"ה
הרב הגה"צ כ"ק אבד"ק גבעת שאול קראלי זצ"ל
מראשי הוועד להצלת ביה"ח בעיר נאראל
ותנחומינו ישעשעון נפשם של בני המשפחה
הכבודה והחשובה הי"ו ,ובפרט לכבוד בנו יקירו
מ"מ ידידינו עוז איש חיל ורב פעלים
הרה"ג בנש"ק ר' יעקב שליט"א
רב דקהל גבעת שאול דקראלי
Jod, Hungary
והמנחם ירושלים הוא ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה
October
עוד ,ותראו רוב נחת מתוך שמחה16, 2018
עולם.
מעתה ועד

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"א חשון רבי יעקב הלוי זצ"ל מחכמי בראד | רבי יעקב מאיר צבי ב"ר דוד פריעדלענדער זצ"ל אב"ד שוראן מח"ס דרך ימה | רבי דוד
שלמה ב"ר נח נפתלי זצ"ל מקאברין | י"ב חשון רבי אברהם יצחק ב"ר מרדכי יהושע וויינבערגער זצ"ל מפרישטאדטל ,קליינווארדיין מח"ס פני יצחק  -מלל אברהם | י"ג חשון רבי משה ב"ר אפרים הלוי לעווינגער  -קאמארן זצ"ל אב"ד ווייטצען | ט"ו
חשון רבי שמואל [קאמאדער] ב"ר שרגא פייבוש פרענקל זצ"ל אב"ד דאראג מח"ס אמרי שפר | רבי נתן ב"ר שמעון ליבערמאן זצ"ל מקליינוארדיין מח"ס אמרי דעת | רבי יוסף ב"ר משה ווייס זצ"ל אב"ד טשיסנא ,זבארוב | ט"ז חשון רבי משה נחום זצ"ל
אב"ד וואזשאן | רבי יצחק זאב ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי אהרן הלוי ב"ר נח נפתלי ראבינאוויטש זצ"ל מקאברין מח"ס צוואת מהרא"ל | רבי שלמה זלמן ב"ר יעקב בייטום זצ"ל אב"ד מילדוי מח"ס דעת שלמה
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