בס"ד

נדבת הבולעטין לשבוע זו
נתנדב לזכר נשמת הגאון הגדול
רבי לייבוש ב"ר שמואל קרעמער זכרונו לברכה
משומעי לקחו של הגה"ק רבי יחזקאל מאוסטראווצי הי"ד
היא"צ ביום ש"ק פנחס י"ט תמוז
היה ת"ח עצום ,ולמד כל ימיו תורה מתוך יסורים,
ישב באוהלה של תורה בישיבת 'תורה תמימה'

פרשת
גליון

פנחס
שנת תש"פ

517

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

והיות שלא הניח זש"ק ,מי שאפשר ילמוד משניות לע"נ ויהי' מליץ יושר בעדו
גם נתארגן קבוצה שיסע לציונו ,בהביה"ח ניו-זשערסי
ביום עש"ק פנחס בשעה  10לפנ"צ מלפני בית המדרש פאפא.
לפרטים נא לקרוא 347-962-9807

הידידים היקרים נכבדים
וחשובים אנשי שם

בנין הגדר ענדליך אנגעהויבן בס"ד נאך לאנגע יארן
פארהאנדלונגען מיט לאקאלע רעגירונגען

הרבני החסיד ר' חיים הערש ווייס שליט"א
ובנו הרה"ח ר' ליפא ווייס שליט"א
יו"ר הוועד להצלת ביה"ח ס .פעטער

בראשות הנכדים החשובים ,בהשתדלות:
הרב החסיד הנכבד מו"ה שמעלקא האלפערט שליט"א חבר הוועד
מארגן הפעולות לשתף ראשי קהלה בוקארעסט לטובת המשכת עבוה"ק ,ותשוח"ח להם.



הגה"צ רבי נפתלי פנחס
ענגלענדער שליט"א ,דומ"ץ פשעווארסק

יו"ר הוועד אשר פעלו במסירות נאמנה להצלחת המשימה עד כה ,ה"ה:
הרה"ג בנש"ק הרב שלו' יושע [בהגה"צ אב"ד משמיע שלו' ד'נירעדהאז זצ"ל] וואלטער שליט"א

יו"ר רבני הוועד להצלת ביה"ח פריסטיק


הרב הגאון ר' יודא מרדכי [בן הרב החסיד ר' לייזער בער ז"ל] דייטש שליט"א  -בשם משפ'

הרה"ג בנש"ק ר' ישעי' רובין שליט"א
אדמו"ר מ'קערעסטיר

בשם משפחתו ,ומשפחת חותנו הרב החסיד ר' חיים ארי' בראווער ז"ל

התודה והברכה להידידים הנאמנים:
הגה"צ רבי חיים יודא דייטש שליט"א אבד"ק חוג חת"ס  -פתח תקוה
חבר הוועד להצלת בתי עלמין באירופה לאנדאן
בראשות הגאון הצדיק מרן הראש ישיבה שליט"א
President Jewish community in Sighetu

With special thanks to



Borsa, Romania

הרה"ג ר' ישי ליעבערמאן שליט"א
דומ"ץ דושינסקיא
מרבני הוועד להצלת ביה"ח שעניא


שנת תשע"ח:
תיקון 600
מצבות בס"ד

הרה"ג ר' יחזקאל גאלדבערגער שליט"א

מרבני הוועד להצלת ביה"ח ניראדיין-שאטענדארף


הרה"ח ר' מרדכי גוטמאן שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח סטראפקוב


העפטיגע פארשריט בס"ד

הרב בנש"ק ר' יושע נפתלי לאנדא שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח עדעלין


נייער גדר ווערט אינסטאלירט

הרה"ח ר' יוחנן גרין שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח מאיע


הרב בנש"ק ר' לייב וואלטער שליט"א ,נירעדהאז
מהוועד להצלת ביה"ח נירעדהאז


הרה"ח ר' בעריש עסטרייכער שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח קראלי

הרה"ח ר' יוסף מארקוס שליט"א

מנאמני 'אבותינוו

Ozd, Hungary

Nyzhni Vorota, Ukraine

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח 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 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 | כ"ג תמוז:רבי ישעי' פאללאק זצ"ל דומ"ץ גרוסווארדיין
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