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בס"ד
ערש"ק וישלח עד ערש"ק וישב תש"פ

אבותינו
בולעטין

December 12-19, 2019
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ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית

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
הגה"צ אב"ד ציעשנוב שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח סאלאנאק

718-640-1470

הרבני החסיד הנכבד
ר' שמואל נחמי' הירש שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח לודאש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

הרבני החסיד הנכבד בנש"ק
הרב זלמן לייב רובין שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח אפטא ,קערעסטיר
הרבני החסיד הנכבד בנש"ק
ר' יושע נפתלי לאנדא שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח עדעלין

הרבני החסיד הנכבד
ר' יחזקאל ווידער שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח אויוואראש  -נירעדהאז
הרבני החסיד הנכבד
ר' יואל שניצטער שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח אראניאשמעדיש

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

28
הרב דובעריש וועבער שליט"א -יו"ר | הרב יואל יעקב מייזליש שליט"א
הרב יואל שווארץ שליט"א | הרב שמואל צבי שפיטצער שליט"א

בשורה טובה!
אויפ'ן פארלאנג פון ציבור ,קען מען יעצט באקומען די פאלגנדע
זכרון אבותינו קונטרסים מיט רשימה ותמונות המצבות:
לעגענע-מיהאי,

סלאוואקיי

בראשות :הגה"צ אבד"ק דאראג
הערליכע נייע באנד פון ספרי
הגאון הק' מ'לעגענע מיהאי
אויפגעזעצט אינאיינעם מיט
וואנדערבארע רייכע קונטרס
זכרון אבותינו

שליט"א

ברעזאוויץ  ,סלאוואקיי

פרעשוב ,סלאוואקיי

בראשות:
דר .לאטמאן הי"ו

קאלוב ,אונגארן

בראשות:
הרה"ח ר' ברוך גראס

ע"י:
הרה"ח ר' אברהם בראך
שליט"א

ז"ל
טעטש ,אקריינא

אינטערדאם לושקא ,ראמעניא

ע" י :
הרה"ח ר' יושע פיש

בראשות:
הרה"ח ר' אברהם
יחיאל לעוו שליט"א

יולניצא ,אוקריינא

קאוואטשהאז ,אונגארן

ע"י :הרה"ח ר' שלום
אליעזר ליכטענשטיין

ע"י :הרה"ח
ר' שמואל הערש
שפיצטער שליט"א

שליט"א

שליט"א

שעניא ,סלאוואקיי

יו"ר רבני ועד הפעולה הרה"ג דומ"ץ דושינסקא שליט"א
בראשות הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א ואחיו הגה"צ אב"ד קהילות החרדים ס.פאלא שליט"א
הגה"צ דומ"ץ קיט"ל ד'סאטמאר שליט"א סניף קליימער | הרה"ג אב"ד שעניא שליט"א |
בני ונכדי הרה"ח ר' ישראל איסר זללה"ה ואחיו הרה"ח ר' חיים לייב גרינפעלד זללה"ה

בס"ד אנגעהויבן ארבעט אויף השלמת בנין הגדר,
צו דער צופרידנהייט פון די חשוב'ע בני משפחה.
בני המשפחה וועלן בודאי אנטייל נעמען בעין יפה וברוח נדיבה אין די הייליגע אונטערנעמונג.

חדש

ע"י :משפחה החשובה
והנכבדה נכדי הרה"ח ר' Jasov, Slovakia
ישראל שטיינלויף ז"ל
May ‘19

הומנא ,סלאוואקיי

מנו"כ של הגה"ק ר' יצחק יהודה
ובנו הגה"ק ר' שמעון ליבערמאן זצ"ל

רשימה פון בתי חיים וואס זענען שוין טיילווייז צוגעגרייט ארויסצוגעבן פארטיגע קונטרסים
גרויסער הילף לטובת הביה"ח מנדב צו זיין א קונטרס ,פאר מער פרטים פארבינד זיך מיטן מערכת

באטשקא פאלאנקא  ב  .אויוואראש  הוניאד  בארדיוב  בריזדאוויטץ  בעזי 
ביטשקא  ברעזנא  גאניטש  דאנציג  הוקליווא  דאראג  ה  .סאבאסלוי  יאקע 
קעמעטשע  קליינוארדיין  קאטאי  מאד  מארגערעטן  מאקשע  פעזינג 
פיליפעץ  ראקעוויץ  ראסטאקע  שאראשפאטאק  טשעטשאוויץ  סטודעני 
סאניסלוי  ס  .קערעסטיר  סילץ  סירטה  טעלטש  טיסעניץ  ארישאר  ווייצען
 וואשראשנאמעני  ווילחאוויץ  אלאווע

Sena, Slovakia

של הגה"ק
טרעבישאוו ,סלאוואקיי ( 2בתי חיים ישן  -חדש)
בראשות :הרה"ג ר'

הי"ו[ ,מאנטריאל]

שליט"א[ ,נייטרא] ובנו היקר הרבני הנכבד ר'

בסיוע :הרה"ג צמ"ס מוה"ר

שליט"א חבר מערכת זכרון אבותינו

כהיום איז פארבליבן נאר די אלטע
ביה"ח אפצוראטעווען.
[ליידער איז דער ביה"ח החדש שוין פארבויט]

פולע איטערווענץ און פארשונגען פון
סורוועיר ,און שטארקע פארהאנדלונגן מיט
שכנים ,זענען ב"ה דורכגעפירט געווארן,

בעזהש"י ווערט אויסגעארבעט א ריכטיגן
צוגאנג ארומצונעמען די ביה"ח ,א מורא'דיגע
התעוררות ביי צאצאי יוצאי העיר נישט
פארפאסען די געלעגנהייט.
בעזרת השי"ת איז שוין נתנדב געווארן
 60 %פון די נויטיגע קאסטן ,מיר אפעלירן
צו אייך ביטע העלפט אונז אפראטעווען די
מקום קדוש.
זכות גמר המצוה פון הצלת מתי מצוה וועט
מגין זיין להוושע בכל טוב סלה.

Trebisov, Slovakia

מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שבונים/שנבנו ע"י:
י"ד כסלו :רבי שמואל זלמן ב"ר יהושע אהרן צבי וויינבערגער זצ"ל אב"ד מארגארעטן | ט"ו כסלו :רבי ברך 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 עהרנייך זצ"ל אב"ד מאד | רבי יחיאל מיכל ב"ר נתנאל הכהן פריעד זצ"ל אב"ד אויוואראש |
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 | כ"ב כסלו :רבי אדוני' ב"ר מרדכי שלמה שמעלצער זצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלע
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