בס"ד

שר וגדול נפל בישראל
פרשת

וישב
תשפ"א

גליון

536

בצער רב מבכים אנו פטירתו של האי גאון וצדיק נר ישראל ,נוצר חוטר מגזע גאונים
וקדושים ,גברא רבא חסידא ופרישא ,עמל והרביץ תורה בישראל והעמיד תלמידים
הרבה ,הלהיב הלבבות בתפלותיו הנלהבים ובדבריו הנחמדים יקרים מפז
לקרבן לאבינו שבשמים ,ובפרט הגדיל לעשות בעד הנצחת וזכות קיום
מקום מנוחת ראשי האבותה"ק ,אשר פתח ביתו היתה פתוחה לפנינו לעמוד בראש

המערכה להצלת מקום מנוחת אבותה"ק ,ה"ה

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

כ"ק הגאון הצדיק ראב"ד דק"ק סאטמאר

זצ"ל

נשיא הוועד להצלת ביה"ח ראחוב – טארקאני – האנשאוויץ
ותנחומינו ישעשעון נפשם של משפחתו הכבודה והרוממה

הרבנים החשובים גאו"צ שליט"א ואמם הרבנית הצ' בתש"ק תליט"א
המקום ינחם אותם וירפא את שברם ,ולא יוסיפו לדאבה עוד ,בבגוא"צ בב"א
מנו"כ של הגאון הקדוש רבי נפתלי טייטלבוים זצוק"ל – אבדק"ק נירבאטור וגאו"צ וחסידים וישרים זללה"ה

הוועד:
בראשות כ"ק האדמורי"ם ורבנים הגאו"צ ובעלי בתים נאמנים וחשובים שליט"א
כ"ק אדמו"ר מ'טאהש שליט"א | משפחת
כ"ק אדמו"ר מ'ראצפערט זצ"ל -בראזיל |
הגה"צ דומ"ץ דקיט"ל ד'סאטמאר ב"פ |
הרה"ג אב"ד ריסקאווע | הרה"ג ר' יעקב
הכהן כ"ץ – ר"מ בישיבה תו"י ד'סאטמאר |
הרה"ג ר' זושא הכהן כ"ץ – דומ"ץ
התאחה"ר | הרבנים האחים הח' בני הגה"צ
מ'העלמעץ זצ"ל | המשפחות הח' והרוממות
לבית ניישטאדט-גאלדנער-העללער הע"י

אברהם
ר'
הרה"ח
לעפקאוויטש שליט"א |
הרה"ח ר' אליעזר פרענקל
שליט"א – לאנדאן | הרה"ח
ר' מרדכי וועכטער שליט"א |
הרה"ח בנש"ק ר' שלמה ווייס
שליט"א | הרה"ח ר' פישל
שאפפער שליט"א | הרה"ח ר'
אברהם משה לאנדא שליט"א

אסיפה נהדרה פארגעקומען בבית הרבני החסיד הנכבד ,והמפורסם ברחבי
תבל במעשיו הכבירים ,נזר העסקנים רבות בשנים,
כש"ת מוה"ר אברהם לעפקאוויטש שליט"א
בן הרב החסיד המרומם ,שר וטפסר מפרנסי וגדולי הדור ,הוא הגבר אשר פעל בכל כוחו בעד כל קדשי בית ישרא' ,מגדולי
מקורבי כ"ק מרן רבינו הק' מ'סאטמאר זיע"א ,מוה"ר לייבוש לעפקאוויטש זללה"ה  -ראש הקהל דק"ק ייט"ל ד'סאטמאר

לטובת המשכת עבודת הק' להצלת ביה"ח.
בבית אביו ,איז דער נאמען באטור געווען זייער נאנט און צוגעבונדן צו מוה"ר אברהם.

דערפאר ,נאך וואס דער אוהל הק' ,איז הערליך איבערגעבויט געווארן ,און
שלב א' פון בניית הגדר איז ב"ה הערליך פארענדיגט ,איז דער חשוב'ער ועד
יעצט אקטיוו צו שאפן די נויטיגע פאנדן ממשיך צו זיין מיט'ן בניית הגדר
בשלימות פונעם גאנצן ארום ,און ווי אויך מתקן זיין די מצבות ,און
אוועקשטעלן א קביעות'דיגע מעינטעינעס.
דער וועד אפעלירט צו אלע צאצאי יוצאי העיר זיך אנצושליסן,
וחפץ ד' בידינו יצליח.

ביה"ח כהיום אין א שווערן מצב

הערליכע בילדער
פון האנשאוויץ
מעינטענענ"ס

שלב א' פון גדר פארטיג בס"ד

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ד כסלו :רבי משה ב"ר מנחם צוקערמאנדעל זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יצחק ב"ר יו"ט ליפמאן קארפעל זצ"ל דומ"ץ פאקש | כ"ה כסלו :רבי נפתלי הכהן ביין זצ"ל אב"ד
מינדסענט ,לעמעש | רבי חזקי' פייוויל ב"ר חיים פלויט זצ"ל אב"ד שוראני – תלמיד חת"ס – | כ"ח כסלו :רבי ישראל זצ"ל אב"ד קאלאמייע | רבי דוב יעקב ב"ר אברהם האלפרין זצ"ל אב"ד באלחוב | רבי משה דוד ב"ר יעקב פרץ פריעדמאן זצ"ל דומ"ץ גראסווארדיין
| רבי יהושע ב"ר משה שמואל בריסק זצ"ל אב"ד טיסא-דאדא |רבי משה חיים ב"ר גרשון הלוי ליטש-ראזענבוים זצ"ל אב"ד קליינווארדיין | ל' כסלו :רבי אהרן ב"ר שלום גרינפעלד זצ"ל אב"ד וויטקא | א' טבת :רבי ישעי ב"ר מאיר (טיקטין) זצ"ל בראדי
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