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אבותינו
בולעטין

מקדמים בברכה את פני מנהלי וידידי המוסד ,הני שלשה מטיבי לכת ,הנכבדים והחשובים
המופלגים ומפורסמים לשבח ולתהלה ,ה"ה הרבני החסיד מוה"ר יעקב אלכסנדר גוטמאן שליט"א
הרבני החסיד מוה"ר קלמן ליעבערמאן שליט"א  -הרבני החסיד מוה"ר מרדכי גאלד שליט"א
לרגלי בואם בחזרה משמחת החתונה הגדולה אצל החתן המופלג הי"ו
בן יקיר לידידינו וחברינו איש חיל רבת המעש הרבני החסיד מוה"ר שמואל סאבו שליט"א
ויה"ר שמשמחה זו ישפיע שפע רב וכל טוב סלה

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

ביי טייל פון די פאלגנדע פראיעקטן פעלט נאך א באדייטנדער טייל פון די קאסטן,

מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ'ם גאנצן פראיעקט!

בראשות

1

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

הרב הגה"צ ר' אברהם מאיר חיים
געשטעטנער שליט"א

שליט"א

בנדבת

שליט"א

אב"ד דקה"י בודאפעסט
****

הרה"ח ר' ליפא בר"ב גראס שליט"א

5

מחשובי הוועד הביה"ח מאדי ,באלדווא

6

****

הרה"ח ר הערשל ווייס שליט"א

1

שליט"א
בנדבת
בראשות המשפחות החשובות הי"ו
שוויממער פריינד רובין

בראשות
שליט"א

בנדבת האחים הח' יקרים ונכבדים
הרה"ח ר' נפתלי מייזלער שליט"א יו"ר
והרה"ח ר' אליהו מאיר שליט"א
הרה"ר ר' הערשל גרין שליט"א

בנדבת הרה"ח ר' אליעזר רוב שליט"א
הרה"ח ר' לייבל רובין שליט"א
הרה"ח ר' חיים אביגדור קארנבלי שליט"א

ובנו הרה"ח ר' עוזיאל שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח טרענשין
****

הרה"ג ר' ליפא הכהן גראס שליט"א
בהגה"צ שארמאש שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח טיסא-לאדיין
****

הרה"ח ר' יחזקאל בר"א לאנדא שליט"א

(לאנדאן)

מחשובי הוועד הביה"ח אוהעל-נאנאש
****

הרה"ח ר' שלום יושע וואלטער שליט"א
מחשובי הוועד הביה"ח נירעדהאז  -בארשא -

נאדאדוואר
****

הרה"ח ר' ישראל אשר פראמאוויטש שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח מיידאן

ביום ד' ר"ח אד"א העל"ט
יומא דהילולא רבתי של מרנא מאוה"ג רבינו הש"ך זיע"א
א דרינגדע אסיפה איז פארגעקומען לטובת הביה"ח ,דורך
בני המשפחה צאצאי החסיד הנעלה רבי פנחס הכהן רובין
ז"ל מ'סאמאטאר ,וועלכער ציהט זיין גרויסן יחוס צו רבינו
הש"ך דורך זיין גרויסן פאטער ,האי גברא רבה רבי יחיאל
מעכיל זצ"ל ,ווי אויף זיין מצבה שטייט די פאלגענדע חרוזים :קדוש וטהור בכל מעשיו..פאר
הדור ..רבים השיב מעון הרב המפורסם וכו' בן החסיד רבי שאול הכהן בא"ב לרבינו הש"ך ,וחתן
הצדיק המופלג רבי פנחס ארי' הכהן הארטשטיין -ראפופארט זצ"ל ,הידוע בשם ר' פנחס
סאמאטאר ,מבני היכלא קדישא של רבינו הגאו"ק מרן היש"מ זיע"א.
זייענדיג נתרגש צו די יארצייט פון הייליגן ש"ך איז תיכף נתקבל געווארן צו שאפן בקרב בני
המשפחה די נויטיגע פאנדן פאר בניית הגדר הדור ונאה על מקומו הראוי און מתקן זיין מקום
הקודש בכבוד הראוי .די צאצאי יוצאי העיר ובפרט נכדי משפחת רובין וואס פילע דורות פון
אבות אבותם זענען נטמן און דעם ביה"ח וועלן זיך אנשליסן בחפץ לב מיט סכומים הגונים וחפץ
ד' בידינו יצליח אז מ' זאל ווי אמשנעלסטן אנהייבן די עבודת הקודש.

נאך יארן פארהאנדלונגען ,איז א חשוב'ע דעלעגאציע
פון בני משפחה ,בראשות ידידינו איש חיל הרה"ג ר'
יצחק ווייס שליט"א יו"ר הועד ,אראפגעפארן זיך צו
טרעפן מיט די לאקאלער באהערדע ,צו ערלעדיגן די
פערמיטן ,בכדי צו פארענדיגן די בוי-ארבייט אויפ'ן
גדר .די שליחות איז ב"ה געקרוינט מיט סייעתא
דשמיא ווען דער מעיאר גיבט רשות צו בויען אויף די
אמת'ע גבולות ,און צוגרייטונגען ווערן געמאכט צו
אנהויבן די צווייטע פאזע מיט ערפאלג בע"ה.
Piestany, Slovakia

****

הרה"ח ר' יעקב הכהן רובין שליט"א

מחשובי הוועד להצלת הביה"ח מיהאיפאלווא
****

הרה"ח ר' מענדל מאיר יאקאבאוויטש

שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח קליינווארדיין
****

הרה"ח ר' שמעון ישראל פריעד שליט"א
מידידי אבותינו
****

הרה"ח ר' משה אהרן גאנדל שליט"א

מראשי הוועד הביה"ח גוטא
****

הרה"ח ר' דוד לייב בר"י לעפקאוויטש

צוויי זייטן פונ'ם גדר
געבויט בשנת תשע"ז

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ,ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י |:ג' אדר :רבי יצחק אייזיק ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי שרגא
פייבוש ב"ר אורי פרענקל זצ"ל | אב"ד גינז-רוסקא | רבי יהודה ב"ר שמעי' (חסיד) גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהעלי | רבי מרדכי צבי שלעזינגער אבד"ק נאדיפאלו | ד' אדר :רבי יהודה לייב ב"ר מאיר א"ש זצ"ל
משוסבורג | רבי חיים יוסף ב"ר ארי' גאטליעב זצ"ל אב"ד סטראפקוב | ה' אדר :רבי שלמה ברוך טענענבוים זצ"ל ראב"ד סטראפקאוו | רבי דוד גרוס זצ"ל דומ"ץ זענטא | רבי יחיאל מאיר ב"ר אשר שמואל
פאנעט זצ" ל אב"ד הידאלמאש | ו' אדר רבי משה ב"ר אלעזר שמחה בונם גינז זצ" ל אב"ד ב .קערעסטיר | רבי בנימין ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל אב" ד מיהאלאפאלווא | ז' אדר :רבי משה גינזבורג זצ"ל
אב"ד ראזדיל | רבי דוד יוסף ב"ר ישראל הלוי וואהרמאן זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יהודה ב"ר דוד לייב פריעדלענדער זצ"ל אב"ד נימיזשא
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שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח נירעדהאז
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה
והמחותנים שיחי' לראות רב נחת
דקדושה מכל יוצ"ח
נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר מרדכי
יודא ע"ה
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