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הרב יחזקי' קאלמאנאוויטש שליט"א
מראשי חבורת אתרא קדישא
הרה"ח ר' אברהם שמואל עלנבויגן שליט"א
ואביו הרה"ח ר' מרדכי שליט"א
חברי הוועד ביה"ח פעטראווע
הרה"ח ר’ יודא חיים יצחק רובינשטיין שליט"א

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ואביו הרה"ח ר’ משה אליעזר שליט"א
חבר הוועד בעיר ראמאלי

בוי-ארבעט זעצט פאר ערפאלגרייך בס"ד

הרה"ג ר' גבריאל גאלדבערגער שליט"א
יו"ר הוועד ביה"ח סטודעני
הרה"ח ר' וואלף שטארק שליט"א
יו"ר הוועד הערנאדנעמעטי
הרה"ח ר' יעקב מנחם דייטש שליט"א
חבר הוועד ביה"ח בארשא ,מיידאן
הרה"ח ר' ליפא וואלנער שליט"א
מידידי ונאמני אבותינו

צוגרייטונגען צו ערמעגליכן דעם פראיעקט בס"ד

כ"ק הגאון הצדיק אבד"ק טענקא שליט"א – נשיא | האחים החשובים בנש"ק הרב החסיד ר' מרדכי וואלטער שליט"א –

מנו"כ של הרבני החסיד ר' אהרן נפתלי צבי פריעדמאן ז"ל,
חותן הרה"ח ר' אברהם חיים שפיצער ז"ל (נאנאש)

יו"ר ,ואחיו הרה"ג ר' שלום יושע שליט"א | הרב ישראל שלו' אפרתי שליט"א | הידידים החביבים אנשי חיל ואנשי שם,

בראשות נכדיו החשובים

רודפי צדקה וחסד :הרה"ח ר' קלמן חיים שפורן שליט"א  -הרה"ח ר' צבי יעקב הכהן אודזער שליט"א –

וועד הפועל :הרה"ח ר' צדוק שפיצער שליט"א | הרה"ח ר' חיים ישעי' גראס שליט"א
הרה"ח ר' יושע ליפשיץ שליט"א (לאנדאן) | הרה"ח ר' שמואל צבי שפיצער שליט"א

נתנדב סכום נכבד לע"נ הרבני החסיד והנכבד מגזע גאו"ק -

Mera, Hungary
Arad, Romania
פאנעלן ווערן אריינגעלייגט אין די יסודות פונעם גדר

דער וועד איז אנטשלאסן ווי אמשנעלסטען צוטרעטן צו די עבוה"ק.
די בוי-ארבעט ציט אריין אין גרעסערע קאסטן ,און דער וועד טוט אפעלירן

פארבינדט אייך היינט מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו .718-640-1470

לעצטע צוגרייטונגען צום איבערבוי פון ביה"ח
בראשות :הרב החסיד ר' יעקב צבי ראזנוואסער שליט"א | הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א | הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א
משפחת בריעף בראשות הגה"צ אב"ד איבראן שליט"א ,ע"י בני משפחות ה"ה:
הרב אהרן פערל שליט"א | הרב יחיאל אלטר טויב שליט"א | הרב ישכר בעריש בריעף שליט"א

Ibrany, Hungary

Buciumi Varmezo, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ד שבט :רבי יעקב משה ב"ר נתן אשכנזי זצ"ל אב"ד זבארוב | כ"ח שבט :רבי מאיר ב"ר יהודה לייב פאזנער זצ"ל
אב"ד דאנציג בעמח"ס בית מאיר | כ"ט שבט :רבי ארי' לייב קאלקער זצ"ל מבראד | ל' שבט :רבי דוד ב"ר משה הכהן כהנא – באכנער זצ"ל אב"ד בראד | רבי ישראל משה קליין זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין
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