בס"ד

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב
מול כבוד חברינו היקר והדגול איש יקר רוח ,

פרשת

חקת-בלק
שנת תש"פ
גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

שליט"א

כש"ת הרב

שתחי'

נשיא של ארגון מ.א.ז.א.ק .שע"י ממשלת הרוממה אונגאריה
לרגל השמחה במעונו לאירוסי בתו החשובה תחי' למז"ט
עב"ג החתן התמים מו"מ מנחם מנדל גולדברג נ"י

הוא הגבר אשר עומד בלו " נ להצלחת הצלת ותיקוני הביה" ח

בערך בשנות תש"ן ,איז געבויט געווארן א גדר אמיץ וחזק אויף די פאדערשטע זייט פונעם ביה"ח,
[אמו הצדקנית
בפקודת הקודש
מנו"כ ב'ווערצקי ,זוג' של

הי"ד ,נקראת ע"ש זקינה הצדקנית
זי"ע] .כעת ווערט נמשך די עבוה"ק מיטן אויפבוי פון א פרעכטיגן גדר אויף
אבדק"ק

אלע אנדערע חלקים פונעם ביה"ח.
צאצאי יוצאי העיר שליסן זיך אהן און די הייליגע אונטערנעמונג ,בראשות:
· נכדי הגה"ק רבי מאיר'ל ביינהורן זצ"ל – אבד"ק ווערצקי בנדבת נכדו
הרבני הנכבד מוה"ר זלמן לייב קאפפעל שליט"א ,ובהשתדלות הרבני
הנכבד ר' שלום פעלדמאן שליט"א
· נכדי הרב הצדיק רבי אלעזר ווייזער זצ"ל ,חותנו של הרה"ק רבי סענדר
ליפא מ'זידוטשוב אבי ה'מלבוש זי"ע ,בנדבת נכדו הרבני הנכבד
מוה"ר יואל בהרה"ח ר' אפרים יוסף עפשטיין שליט"א
· נכדי הרב החסיד רבי אהרן מתתיהו מערמלשטיין [גיסו של הסופר המפוסם
הרב החסיד רבי יוסף צבי הכהן כ"ץ ,חתנו של הרה"ק אדמו"ר מ'בריד זצ"ל] וחותנו
הרב החסיד רבי יחיאל הכהן כ"ץ זכרונם לברכה ,בהשתדלות משפחת
הרבני החסיד ר' יודא רייזמאן ז"ל ,ע"י נכדו היקר הרבני הנכבד ר' משה
יצחק רייזמאן שליט"א ,ושותפו הרבני הנכבד איש האשכולות ידען וחוקר
מוה"ר יודא ארי' טעסלער שליט"א[ ,המפורסם לשבח בספרו היקר "כנפי יונה"].

ביים גראבן יסודות
פאר'ן גדר

Ozd-Bolyok, Hungary

Nyzhni Vorota, Ukraine
שליט"א  ,יו"ר מערכת זכרון אבותינו

הרב
הרב

Nagytarkany, Slovakia

שליט"א ,רב ד'אונגוואר

צו ווערן א שותף אין די הייליגע אונטערנעמונג ביטע פארבינדט אייך מיט
הר"ר יודא ארי' טעסלער  011-32-48-663-7565אדער מיט "אבותינו עקס303 .
Our profound appreciation to the Esteemed Mayor
Mr. Ryabinchak Mihaylo Mihaylovich
For his kindness and support in preparing the project

Borsa, Romania

הזדמנות נדירה לרגל יומא דהילולא קדישא
פון הרה" ק רבינו דוד מ' קריפטש זי" ע:
אין די יעצטיגע טעג איז נתפרסם געווארן די הייליגע
אונטערנעמונג בביה"ח בעיר קריפטש ,פוילן ,מנו"כ של הצה"ק
רבי דוד'ל מ'קריפטש .גדי זוכה צו זיין בבנין האוהל על ציון הק'
קען מען זיך פארבונדן מיטן וועד אדער מיט אבותינו ,עקס.303 .
והקדושים אשר בארץ המה יליצו יושר בעדינו חיות אש

Breb, Romania

Hidalmas, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ב תמוז :רבי בנציון ב"ר יוסף צבי האלפערט זצ"ל אב"ד נאנאש | רבי משה ב"ר שמחה חיים גרינבערגער זצ"ל ראב"ד מיהאלאוויטץ | י"ג תמוז :הרה"ק רבי דוד ב"ר אברהם אליקים שיף זצ"ל
מקריפטש | רבי יואל ב"ר שמעון חיים פעלנער זצ"ל אב"ד אוהעל | י"ד תמוז :רבי חיים אברהם ב"ר מרדכי ארענשטיין זצ"ל אב"ד בארדיוב | רבי נח ברוך ב"ר דוד משה פישער זצ"ל אב"ד פישטיאן,
פרעשוב | ט"ו תמוז :רבי צבי הירש ב"ר יצחק שיף מק"ק זבארוב אבי הישמח משה זצ"ל | 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 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
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