בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
פרשת
שליט"א – נשיא וועד הביה"ח
הגה"צ
ראה
שנת תש"פ
שליט"א
הרב ר'
גליון
שליט"א – חברי הוועד ביה"ח
ובנו ר'
שליט"א
הרה"ח ר'
,
,
חבר הוועד ביה"ח
חבר הוועד ביה"ח
שליט"א
הרה"ח ר'
שליט"א – יו"ר וועד הביה"ח
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר'

שליט"א – מנאמני

ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס

בראשות הנכדים החשובים ,בהשתדלות הוועד ,בראשות ידידינו:
בנש"ק הרה"ח ר' שלו' יושע וואלטער שליט"א
הרה"ג ר' יודא מרדכי דייטש שליט"א
•••

ערשטע פאזע פארענדיגט בס"ד נייער
גדר געבויט אויף  249מעטער ,און תיקון
 502מצבות .גרונטליכע רייניגונג פון
הויפנס שמוץ אונטערגענומען .דריי
שמוץ
טראנספארטן
ריזיגע
אוועקגעפירט פון ביה"ח! נאכ'ן
אויפרייניגן ווערט אנטדעקט גאר
חשוב'ע מצבות:

הערליכע פעסטע נייע צעמענטענעם גדר

וועד להצלת ביה"ח
שע"י מוסדות ווערעצקי

דרינגענדע ווענדונג
צו די חשוב'ע בני המשפחה הי"ו

בראשות האחים הגאונים
הרב אב"ד ור"מ שליט"א
והרב ראש ישיבה שליט"א

ס'פעלט נאך א באדייטענע סכום צו קענען
ממשיך זיין נאך אין דעם איצטיגען סעזאן מיט די
נעקסטע פאזע פונעם בנין הגדר.

והרב יחיאל מיכל לאנדא שליט"א
•••

הגה"ק רבי

זייט זוכה אינם גמר המצוה
אין המצוה נקראת אלא ע"ש גומרה!
•••

רב תודה וברכה מול כבוד
הרב החסיד הנכבד מו"ה שמעלקא האלפערט שליט"א חבר הוועד
ומארגן הפעולות לשתף ראה"ק בוקארעסט לטובת המשכת עבוה"ק,
ותשוח"ח להם.

סקירה קצרה:

Borsa,
Borsa,Romania
Romania
With special thanks to
President Jewish community in Sighetu

שנת תשס"ט :אפשאצונג אויף ביה"ח

ביה"ח שטארק פארלאזט

שנת תשע"ח :תיקון המצבות

שנת תשע"ט :פארהאנדלונגען...

שנת תש"פ :פערמיטן ערהאלטן בס"ד!

בוי-ארבעט אנגעהויבן בס"ד

זצ"ל אבד"ק

בנו של הג"ר שלמה זלמן ז"ל פון דאברא ,בן הרה"ג ר'
משה דוב ווייסבערג זצ"ל אב"ד דאברא מתלמידי הרה"ק
רבי מנחם מענדל מרימאנוב זי"ע והחוזה מלובלין זי"ע.
הג"ר משה דוב אחר פטירת אביו בילדותו נתגדל אצל
הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז ,והיה לו חזקה לאכול בכל
עש"ק אצל הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז .נסע גם
להרה"ק ר' צבי הירש מרימאנוב ולמד שם שנה שלימה,
גם נסע אצל הרה"ק מבעלזא זי"ע
כשהגיע לפרקו נשא מרת דרעזל ע"ה ,בתו של

הגה"ק ר'

זצ"ל,

נוסח המציבה:
איש זקן ושבע ימים
מנעוריו גודל על ברכי צדיקים
בעסק התורה שם לילות כימים
מתוך יסורים ומכאובים שימש
בהוראה לעבד קרוב לארבעים
שנה הרב המאוהג מוה

בן הג"ר מאיר ביינהארן אבד"ק ווערעצקי ,ר' צבי הירש
נפטר בחיי אביו בצעירותו [שגם מצבתו מצאנו זה עתה].
משה דוב
אחר חתונתו ישב אצל חותנו בווערעצקי ,ואחר שנפטר
בן החסיד מ' שלמה זלמן נפטר
חמיו פתאום ,בקש ממנו חמיו זקינו הג"ר מאיר ,שישאר
ליל ש"ק פ' תולדות ה' כסליו
שנת בונה ירושלים לפ"ק תנצבה
אצלו והוא יחזיק אותו כדי שיוכל ללמוד בתורה בלי דאגה,
אחר פטירת זקנו נתמלא מקומו ונתקבל למורה צדק
בווערעצקי עד פטירתו .
נפטר שבת קודש פרשת תולדות ה' כסליו שנת תרנ"ט
חדש אחד לפני פטירת הרה"ק משינאווא .אשתו הרבנית
מרת דרעזיל נפטר בחצי ימיה י"ז אלול תרמ"ב.
אלה שמות צאצאיו :בנו הג"ר שלום נח לנדא אב"ד
ווערעצקי | בנו הג"ר חיים יוסף דומ"ץ ארשיווא | בנו הג"ר
יצחק מאיר שו"ב ומו"ץ ורב דביהמ"ד שומרי שבת בעיר
חוסט | בנו הג"ר יהושע העשיל אב"ד וויטקא ואחריו
מצבת הג"ר צבי
בנירעדהאז (חתנו של הגה"צ מבאגאד זצ"ל דלקמן) [מיו"ח
ביינהארן זצ"ל
חתנו הג"ר יחזקאל שרגא אבד"ק פאיע] בתו אשת הג"ר שלמה ליב וויינבערגער אבד"ק
באגאד בזוו"ר [ובזוו"ש נשא מרת טויבא בת ר' אברהם יצחק טויב בן הרה"צ ר' אהרן צבי
מבריד] בתו מ' בריינדיל אשת הרבני מו"ה ר' ישראל שלום טויב שו"ב בערעגסאס [מילדיו:
בנו הרבני מו"ה ר' שמואל דוד טויב ז"ל שו"ב במוזשאי ,בתו אשת ר' בעריש וויינבערגער]
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הרב דובעריש וועבער שליט"א יו"ר זכרון אבותינו -ותשוח"ח לו

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי" ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ד אב :רבי משה ב"ר אליעזר (אושפיצין) וואהל זצ"ל אב"ד ה .מאד | רבי אפרים זלמן ב"ר מנחם מאניש מרגליות זצ"ל מבראד | כ"ו אב :רבי נח נפתלי ב"ר ישראל יעקב זצ"ל מקאברין | רבי יששכר בעריש ב"ר
אשר זעליג לויפער זצ"ל דומ"ץ דזיקוב ,מנו"כ בשאמלוי | כ"ז אב :רבי יחיאל ב"ר יצחק לייב וואגשאהל זצ"ל אב"ד פריסטיק | רבי משה ב"ר צבי הירש (דאמבראווא) ווייס זצ"ל אב"ד זבארוב | רבי משה מרדכי
ב"ר ישעי' פאללאק זצ"ל אב"ד וואדקערט | כ"ח אב :רבי אבי עזרא זעליג ב"ר אברהם יושע העשיל שפירא זצ"ל אב"ד מאגלינצא | ל' אב :רבי אלי בצלאל ב"ר ייטב לב זצ"ל אב"ד פאליאן ,טעטש |
רבי גבריאל יעקב זאנדיץ זצ"ל אב"ד אונסדארף ,טאקאי ,ומנו"כ בבארדיוב
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