 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים â
בס"ד
ערש"ק וישלח עד ערש"ק וישב תשע"ט

November 23 - 30 ‘18

אבותינו
בולעטין

718-640-1470

448
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
הרבני החסיד

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

הרה"ג בנש"ק

הרבני החסיד

ר' יצחק ראבינאוויטש שליט"א ר' מיכאל דוב ווייסמאנדעל שליט"א ר' שמואל דוד בירנבוים שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח סטראפקוב
מראשי הוועד ביה"ח בארדיוב
ראש הוועד ביה"ח יאסקערענא

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

יונק חדש :מיסודו של הרב החסיד זקן ונשוא פנים מוה"ר יחיאל מיכל
אויש -טעמפלער ז"ל ,מראשי ק"ק פאפא ,וואס האט פיל בייגעשטייערט להצלת הביה"ח.
בס"ד איז נאך פיל יגיעה וטירחה ,און מיט גרויס השתדלות ערהאלטן געווארן די טיילווייזע גרענט
לטובת בנין גדר הביה"ח .דער גרויסארטיגער פראיעקט ווערט יעצט דורכגעפירט צו דער
צופרידנהייט פון די משפחה און דער רעגירונג .היות א באדייטנדער 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 718.640.1470 :עקס301/303 .

Gyonk New, Hungary- Nov 22, ‘18

יונק ישן :בני משפחה גרייטן זיך צום נעקסטן שלב פונ'ם תיקון הביה"ח :פארריכטן די מצבות און ארבעט אוועקצופירן
די וואסער .עס ווערט ערווארטעט אז די רעגירונג וועט אי"ה בקרוב געבן א טיילווייזע גרענט פאר די ארבעט בע"ה.
בנדבת :האחים החשובים הי"ו בני הרבני החסיד ר' יחיאל אויש-טעמפלער ז"ל ,הרה"ח ר' שמחה אויש הי"ו ומשפחתו הח' הי"ו
בהשתדלות מוה"ר דוד לייב אויש הי"ו ובהשתדלות ידידנו הנאמן הרה"ח ר' דובעריש וועבער הי"ו – יו"ר מערכת זכרון אבותינו

בנין הגדר מאדי ,אונגארן | אין די טעג ווערט געמאכט די נויטיגע
פארברייטונגען איבערצובויען דעם פארלאזטן ביה"ח אין מאדי ,מקום
מנו"כ של האה"ח מרת שרל גראס ע"ה ,אשת הרב החסיד ר' יואל ז"ל

ברכת

צאתכם לשלום

בנדבת האחים החשובים בני
הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל
הר"ר משה מאיר
הר"ר ליפא
הר"ר מרדכי
הר"ר הערשל
וחתנו הר"ר אהרן גבריאל
הויער הי"ו
בהשתדלות האברכים היקרים:
האחים הר"ר יואל
והר"ר מאיר מרדכי גראס הי"ו
הר"ר יואל דייטש הי"ו

Gyonk Old, Hungary

מכתב תודה
ערהאלטן די וואך מהרה"ג בנש"ק רבי שמואל יודא בריסק שליט"א
לרגל די גרויסארטיגע נסיעה פוקד זיין מקום מנוחת האבות זללה"ה

בראשות אביו הגה"צ אבדק"ק טאשנאד שליט"א
דער בריוו ברענגט ארויס די רגשי הלב ממשתתפי הנסיעה צו דער גרויסער געלעגנהייט פון גמר בניית
האוהל הק' על ציוני הגאונים וקדושים רבני מארגארעטן זצוק"ל און דער הערליכער נייער גדר ארום
דעם ביה"ח ,עס ווערט דערביי שטארק ארויסגעברענגט די אויסערגעווענליכע נחיצות פון בניית הגדר.

אמע"כ מנהלי ועסקני מוסד 'אבותינו' כל אחד בשמו הטוב יבורך,

Magy, Hungary

לידידינו איש החסד
הגה"צ ר' אברהם לויפער שליט"א אבד"ק דאראג
יו"ר הביה"ח בעיר שימלוי ,דאראג ,סעטשא ,ל.מיהאלי ,פאפא ,ועוד
ולכל משתתפי הנסיעה הי"ו ,לרגל צאתם לפקוד על קברי הצדיקים
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך

באתי בזה להעלות על הכתב את אשר עם לבבי ,כאשר בשבוע שעבר זכינו קבוצה
גדולה של כמה עשרות איש בראשות אאמו"ר הגה"צ אב"ד טאשנאד שליט"א
להשתטח על ציוני רבותינו ואבותינו הקדושים במדינות אירופה ,ובין השאר עלינו
להשתטח על ציוני אבוה"ק בעיר 'מארגרעטען' ,והאמת אגיד כי כבר זכיתי להיות שם
על ציוני אבוה"ק כמה פעמים ,וכל פעם היתה הדבר לעגמת נפש לראות את השועלים
הלכו בה פשוטו כמשמעו ,כאשר הגדר סביב בית החיים מושלך ארצה ובהמות דקות
וגסות מסתובבות על קברי אבותינו בזלזול נורא ,וכעת כאשר הגענו למקום ראינו ממש
פנים חדשות באו לכאן ,הן הגדר החזק סביב הבית החיים כולה ,וכן השיפוצים שנערכו
באוהל אבוה"ק המהריא"ץ והמהרש"ז זי"ע ועכי"א ,אשר חוץ מעצם הדבר שניתוסף
בזה כבוד להמתים בבחינת יקרא דשכבי ,ניתוסף גם יישוב והרחבת הדעת להמתפללים
שיוכלו לערוך את התפלות בנייחא ובהרחבה בבחינת יקרא דחיי ,ובודאי זכות הצדיקים
והקדושים אשר בארץ המה תעמוד לימינכם להוושע בדבר ישועה ורחמים אמן ואמן.
א"ד אחד מן החבורה
שמואל יודא בריסק
בלאאמו"ר הגה"צ אב"ד טאשנאד שליט"א
נו"נ לרבוה"ק לבית מארגרעטען זי"ע

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ד כסליו :רבי שמואל זלמן ב"ר יהושע אהרן צבי וויינבערגער זצ"ל אב"ד מארגארעטן | ט"ו כסלו :רבי ברוך ב"ר אהרן עקפעלד זצ"ל אב"ד טשוז | י"ז כסלו :רבי פנחס דוד ב"ר זאב זצ"ל אב"ד בוקין | רבי מרדכי צבי ב"ר שמואל שלעזינגער זצ"ל אב"ד נאדיפאלו | י"ח כסלו:
רבי נפתלי ב"ר מאניש מרגליות זצ"ל מגדולי חכמי בראד | רבי חיים צבי ב"ר יעקב עהרנרייך זצ"ל אב"ד מאד | רבי יחיאל מיכל ב"ר נתנאל הכהן פריעד זצ"ל אב"ד אויוואריש  -בעל תורת יפה | י"ט כסלו :רבי יושע פאליק ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד סאנטוב ,
טשעטשע כ"א כסלו :רבי שמואל ב"ר יצחק סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד סעטשע  -אבי מנו"א מטשענגער | רבי יעקב קאפיל ב"ר צבי הירש (חריף) זצ"ל מווערבוי
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