בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

פרשת

בה"ב
שנת תש"פ

הרב מרדכי גאלד שליט " א

גליון

מעמודי התווך של המוסד אבותינו – נחלת אבות
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הרה " ג ר ' יואל יעקב מייזליש שליט " א
מנאמני אבותינו | יו " ר הביה " ח זבארוב | וחברי מערכת זכרון אבותינו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה " ח ר ' אברהם כהנא שליט " א
מרבני הוועד להצלת הביה " ח מאטעסאלקא

מנו"כ של :הרב החסיד ר' ישראל זכרי' דייטש ומשפ' ז"ל | הרב החסיד ר' ישראל מנחם
פריעדמאן ומשפ' ז"ל | מיוצ"ח :הרב החסיד ר' אשר לעמל שו"ב לאנדא ז"ל | הרב החסיד
ר' יושע פריעדמאן ז"ל  -סקווירא | הרב החסיד ר' אפרים שמואל פעלדמאן ז"ל
____________________

נאך יארן פארהאנדלונגען ,ווערט ענדליך
אנגעהויבן בנין הגדר בס"ד!
בראשות :בני המשפחה הח' שליט"א | בהשתדלות הרה"ג ר'
שלמה אלימלך בן הרה"ג דוד גליק שליט"א

נאד-טארקאני ,סלאוואקיי
מנו"כ של הגה"ק רבי מנחם זאב ווייסבערג זצ"ל
חותנו של הגה"ק בעל ליקוטי מהרי"ח זצ"ל |
הרב החסיד ר' בנימין אליעזר מאנדל ז"ל

נאך פיל צוגרייטונגען ,איז דער ביה"ח יעצט
גרייט צום בויען .די ארבעט איז ערווארטעט
זיך אנצוהויבן אין די קומענדיגע טעג בס"ד

בראשות :הגה"צ ר' אברהם לויפער
אבד"ק דאראג | משפחת הרה"ג ר' עמרם יודא
ווייס שליט"א ע"י בנו הרה"ג ר' יצחק ווייס
שליט"א | נכדי הגה"ק אב"ד טארקאן זצ"ל |
הרבני הנכבד ר' חיים יושע לעפקאוויטש
שליט"א | הרבני הנכבד ר' חיים יודא
לעפקאוויטש שליט"א | הרבני הנכבד ר' משה
מאנדל שליט"א |
שליט"א,

מצבה של הגה"ק רבי מנחם זאב
ווייסבערג זצ"ל  ,חותנו של הגה"ק בעל
ליקוטי מהרי"ח זצ"ל | מצבת זוג'
הרבנית הצדיקת ע"ה |

מצבת הרב
החסיד ר'

בנימין אליעזר
מאנדל ז"ל

פ .ריסקעווע ,רומעניע
מאטעריאל אנגעקומען צום ביה"ח

Apagy, Hungary
May 14, 2020

נאכ'ן פארענדיגן ערשטע פאזע:
בנין טייל פונעם גדר ,און מתקן זיין א חלק
פון מצבות .גרייטן זיך בני משפחה
פארצוזעצן מיט די עבודת הקודש ,און
ממשיך זיין מיט בניית הגדר.
בראשות :הגה"צ אבד"ק בראשוב שליט"א ע"י
בנו הרה"ג ר' הערשל שליט"א | בהשתדלות
הרה"ג ר' יודא יחזקאל שפירא שליט"א

בנין חלק הגדר ותיקון חלק המצבות

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו
ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ' אייר :רב יהודה לייב ב"ר אלקנה זצ"ל אב"ד קליינווארדיין | רבי מרדכי
הלוי ב"ר צבי הירש הורוויץ זצ"ל אב"ד האלמין – שימלוי | כ"ג אייר :רבי
יוסף ב"ר שמעון ראזענפעלד זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | כ"ה אייר :רבי
ישראל יעקב יוקל ב"ר מנחם מענדל (לינסק) הורוויץ-רובין זצ"ל אב"ד
באלחוב | כ"ו אייר :רבי פנחס אלימלך ב"ר אלי' (חתן נוע"א) עלאוויטש
זצ"ל מזבארוב | רבי הלל מאיר משה ב"ר פנחס הכהן שטיינער זצ"ל אב"ד
מפקח כללי פון אבותינו ביים רייניגן דעם ביה"ח אין צוגרייטונג צום בויען
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