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

478

אבותינו
בולעטין

ברכת מזל טוב

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך
א ב ו ב נו ה נוד עים לשם ו ל ת ה ל ה  ,ה לא המ ה

הרבני הנגיד ,נודע בשיעוריו המחוכמים ,ובנו הרבני הנגיד ,עושה חסד לאלפים,
מוה"ר אברהם בראך שליט"א
מוה"ר שמואל חיים בראך שליט"א
יו"ר הוועד להצלת ביה"ח מאקאווא ,נירמאדא ,קאלוב

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

גרוסן פון ביה"ח אין מאדי ,אונגארן

טעקנדארף ,רומעניע

בראשות הרה"ח מוה"ר ר' יוסף לייב קאין ובניו מוה"ר יחזקאל ומוה"ר
מנחם שליט"א-הרה"ח מוה"ר אברהם שמואל גאלדשטיין שליט"א -הרה"ח מוה"ר
שמואל קעסטנבוים שליט"א בשם המשפחה החשובה ליכטענשטיין [קאין] שליט"א

ביה"ח הערליך
פארענדיגט

מאטריאל קומט
אן צום ביה"ח

של הגה"ק

של הגה"ק
Teaca, Romania
July 18, 2019

יסודות פאר'ן
גדר ווערן
צוגעגרייט

15

קליין גערץ ,רומעניע

Magy, Hungary

בני משפחה ביי
קברי אבות

בנין הגדר המפואר בראשות הגאון רבי מרדכי מנחם שווארץ שליט"א ראה"כ בראד
ובנו הגה"צ פאמ"ק אבדק"ק בראד שליט"א

מודעה חשובה ע"י מערכת זכרון אבותינו
נאכ'ן פארענדיגן דעם גדר פונעם בית החיים ברוב פאר והדר ,האט מען פיל
משתדל געווען צו אנטדעקן מקום מנוחת ראשי המשפחה ז"ל ,און וויכטיגע
ידיעות זענען נעלם געווארן אין די יארן נאך די מלחמה.

דערפאר ווערט אוועקגעשטעלט א ספעציעלע אפטיילונג לחקר המשפחות
בראשות חוקרים מומחים אנשי שם ידועים ומפורסמים:

הרב דובעריש וועבער  הרב יואל יעקב מייזליש  הרב יואל שווארץ

של הגה"ק

וואס וועלן ביישטייערן זייער הילף און געוואלדיגע ידיעות ארויסצוהעלפן
לחקור עד כפי שידם מגעת .דער אפטיילונג איז לאלו אנשי שם וואס האבן
בנדבת לבם הטוב זיך אפגעגעבן איבערצובויען און מתקן זיין א ביה"ח ובדין הוא
שיבואו על שכרם וזכות אבות מסייעתם
בעת הזאת ווענדן מיר זיך צו די וועלכע פארמאגן איזה ידיעה אויף די נפטרים אין ביה"ח זיך צו
פארבינדן תיכף מיט די חשוב'ע חברי המערכת

Gherta Mica, Romania

מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שבונים/שנבנו ע"י :י"ז תמוז :רבי שמואל ב"ר יעקב ב"ק זצ"ל אב"ד שוראני | רבי חיים צבי ב"ר דוד
יהודה ליב מאנהיימער זצ"ל אב"ד שאטמנסדארף ,ווערבוי ,אונגוואר | רבי עזריאל ב"ר יוסף באדנער זצ"ל דומ"ץ ביסטריץ | רבי מרדכי יודא ב"ר נפתלי הירץ ווינקלער זצ"ל אב"ד ה .מאד |
י"ט תמוז :רבי יצחק ב"ר עוזר פריעד זצ"ל מקליינווארדיין חותן הפני מבין | כב תמוז :רבי אורי שרגא פייוויל ב"ר אהרן ז"ל מדובענקא
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