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הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
הרבני החסיד ר’ ראובן יוסף גרינפעלד שליט"א – וחותנו הרבני החסיד ר' חיים צבי גאלד שליט"א

חבר הוועד ביה"ח קונאגוטא

חבר הוועד ביה"ח עדעלין

הרבני החסיד ר’ ישראל דוב האלצער שליט"א – מידידי ונאמני אבותינו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרבני החסיד ר' אברהם שלמה יאקאבאוויטש שליט"א  -מידידי ונאמני אבותינו

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בנין הגדר מאכט פארשריט בס"ד | בני משפחה שטרענגען זיך ווייטער אן צו שאפן זייער
חלק פונעם פראיעקט צו ערמעגליכן דאס פארענדיגן פון גדר און תיקון אויף  500מצבות
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 ניישטאדט-גאלדנער-העללער הע"י

הרה"ח ר' אברהם לעפקאוויטש שליט"א | הרה"ח ר'
אליעזר פרענקל שליט"א ,לאנדאן | הרה"ח ר' מרדכי
הכהן ברח"א קאהן שליט"א ,מאנטריאל | 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

לעצטע צוגרייטונגען ווערן געמאכט
אנצוהויבן די בוי-ארבעט בס"ד
וועד אנטשלאסן צוזאמצונעמען די קאסטן פון די עבוה"ק
בראשות הוועד:
נכדי הרבני החסיד ר' אליהו שאלאמאן ז"ל ,יליד טורץ:
האחים הח' הרה"ח ר' שמואל דוד והרה"ח ר' יצחק יודא שאלאמאן שליט"א
הרה"ח ר' יוסף והרה"ח ר' שמשון מארקוס שליט"א
הרה"ח ר' יואל גרובער שליט"א

Turt, Romania

Nyirbator, Hungary
מצבות פון קברי אבות אין ביה"ח:

בנין הגדר בס"ד

סקירה
קצרה פון
תיקונים
בביה"ח
בעבר

הרה"ח ר' שלמה
מרדכי ז"ל

שנת תש"פ :תיקון טהרה שטיבל

שנת תש"פ :בנין הגדר שלב א'

בנו הרה"ח
ר' אלי' ז"ל

זו' האשה הח'
מרת לאה ע"ה

הרה"ח ר' יעקב
שאלאמאן ז"ל

שנת תשע"ה :בנין האוהל הק'

הערכת שומא – באריכטן ארויסגעגעבן פאר בני משפחה וועלכע זענען זיך מאחד איבערצובויען דעם ביה"ח
 )1לופעני ,רומעניע

 )2בערסאניף ,רומעניע
הערכת שומא פארלאנגט דורך ידידינו היקר ידען וחוקר הדורות
הרב יודא ארי' טעסלער שליט"א  -מח"ס כנפי יונה בשם משפחתו הח',
בהשתתפות יוצאי העיר ה"ה משפחת לעווי ע"י הר"ר אפרים משה לעווי

הערכת שומא פארלאנגט דורך

הרה"ג ר' משה ראובן איצקאוויטש שליט"א
מנו"כ של אביו הרבני החסיד ר' מנחם מענדל ז"ל
בני משפחה נעמען זיך צוזאם צו נתנדב זיין די סכומים
וואס פאדערן זיך איבערצובויען דעם ביה"ח בכבוד הראוי

בן ידידינו הרה"ג ר' יוסף ז"ל בעמח"ס מנהג ישראל תורה | משפחת לעבאוויטש
ע"י הר"ר אנשיל לעבאוויטש הי"ו בן ידידינו הרב החסיד ר' יחיאל ז"ל

Lupeni, Romania

בני משפחה נעמען זיך צוזאם צו נתנדב זיין די סכומים
וואס פאדערן זיך איבערצובויען דעם ביה"ח בכבוד הראוי

Barsana, Romania

ווערט א שותף אין די פראיעקטן און זייט זוכה צום גמר המצוה !  718-640-1470עקסט 303 .
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י | :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 | א' אדר :רבי הלל ב"ר אליעזר (נייטרא) פאללאק זצ"ל אב"ד בודוש ,סאסרעגען | רבי שלום ב"ר יצחק משולם זלמן ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל | רבי ישראל ב"ר אברהם יהושע (נאסויד) פריינד זצ"ל אב"ד הוניאד |
ב' אדר  :רבי בנימין וואלף לעוו ב"ר אלעזר זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יעקב יחזקי' ב"ר משה (ערוגה"ב) גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא | ג' אדר :רבי יצחק אייזיק ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי שרגא פייבוש ב"ר אורי פרענקל זצ"ל
אב"ד גינז-רוסקא | רבי יהודה ב"ר שמעי' (חסיד) גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהאלי | ד' אדר :רבי יהודה לייב ב"ר מאיר א"ש זצ"ל משוסבורג | רבי חיים יוסף ב"ר ארי' גאטליעב זצ"ל אב"ד סטראפקוב |
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