ערש"ק ויחי עד שמות תש"פ
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אבותינו
בולעטין

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

718-640-1470

הרה"ח ר'
חבר הנהלת

שליט"א הרה"ח ר'
מחשובי הוועד ביה"ח

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד ביה"ח

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

27

26

סאניסלוי ,רומעניע

גיבארט ,אונגארן

בנין הגדר פארענדיגט ברוב פאר והדר בס"ד!

ארבעט אויפ'ן נייעם חלק הגדר אנגעהויבן בשעטו"מ!

בהדרכת ובפיקוח של הגאון הצדיק אבד"ק מגד יהודה שליט"א,
חבר ועד הרבנים שע"י אבותינו

בראשות הרבני החסיד המפורסם הרה"ח ר' רבי יצחק גוטמאן ז"ל
בהשתדלות בני משפחתו הי"ו ,ובראשם הרה"ח ר' יעקב אלכסנד גוטמאן שליט"א |
הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א | הרה"ג ר' קלמן בהררמ"ד גוטמאן שליט"א

בנדבת הרבני הנכבד והמרומם ר' אברהם יודא ראזענבערג שליט"א
ובנדבת משפ' החשובה לבית פאלאטשעק הי"ו,
בראשות הרב החסיד ר' מאיר יעקב פאלאטשעק שליט"א
ובנו האברך היקר ר' משה יודא הי"ו

ארבעט צו
צענעמען דעם
אלטן גדר

יסודות פאר'ן
נייעם גדר
Szaniszlo, Romania

פ .ריסקעווע ,רומעניע
ווי געמאלדן איז די קאלום באשטימט פאר בתי
חיים וואס זענען שוין לאנג אפגעשאצט דורך
אבותינו און איז ביז כהיום נישט ערהאלטן געווארן
קיין ידיעה איבער המשכות הפעולות לטובת
הביה"ח.

בעז"ה איז אויף א באדייטנע
טייל פון די ביה"ח געבויעט
געווארן א גדר ,אין עס איז
דריגנד ממשיך צו זיין מיט די
פעולות אפצוראטעווען די
ביה"ח.
פארבינד אייך מיטן וועד:
הרה"ח ר' יודא יחזקאל שפירא
שליט"א 845-782-7745

Havasmezo, Romania

א שטארקע ווענדונג צו אלע יוצאי העיר:
ווערט אן עסקן און אינאיינעם וועט מען
מעגליכקייט
די
האבן
בעזהש"י
אפצוראטעווען און צו ערייכן דעם טיטל פון
חכם לב יקת מצות ,וואס איז א זכות עצום
מעתה ועד עולם.

Ileanda, Romania

Sirb, Romania
הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת גאנץ

משפחת אראן

Zhuravnyky, Ukraine

Palotas, Hungary
הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת סאלאני

הערכת שומא נתבקש ע"י

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת גערשפילד

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ג טבת :רבי שלמה יהודה זלמן לייב ב"ר אהרן מאיר פרידלענדער זצ"ל ראב"ד באלחוב | י"ד טבת :רבי יהודה לייבוש ב"ר ישראל אליעזר סאפיר זצ"ל אב"ד הומנא |
י"ז טבת :רבי נתן נטע צבי הלוי סאלאמאן זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"ח טבת :רבי מנחם מענדל ב"ר יהודה פריעדלענדער זצ"ל מגראסווארדיין
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