בס"ד

הגה"צ רבי חיים יודא דייטש שליט"א,
פרשת

אבד"ק חוג חת"ס פתח תקוה  -מרבני אבותינו

בהעלתך
שנת תש"פ

הרה"ח ר' שלמה דוב ווידער שליט"א

גליון
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מהוועד להצלת ביה"ח קריפטש  -נירעדהאז

הרה"ח ר' יואל ביטמאן שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח עדעלין  -ווערעצקי

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' חיים העללער שליט"א
מהוועד להצלת האוהל הק' בערעגסאז

למשפחותם לבית אבותם

חשוב'ע מצבות אין ביה"ח

ביה"ח גאר פארלאזט

הצדיק רבי ארי' ליבוש ניילענדער זצ"ל,
יארצייט כ"ג כסלו תרכ"ג [א]

גילוי חשוב :עפ"י דברי ההספד בספר דרך יבחר על חותנו
זצ"ל ,מבורר כי זה המצבה של חותנו וז"ל שם:

שער תורת
חיים הספד

א

ב
חתנו הגה"ק רבי חיים בצלאל (בעל דרך יבחר) זצ"ל ,אבד"ק [ב]
וזו' הרבנית הצדיקת מרת שרה אסתר בלומא ע"ה [ג]

גדר מערסטנס צעפאלן

ג

בתם האה"ח הצ' מרת בילא בריינדל ע"ה [ד]
אשת רבי מרדכי יהודה ליעבערמאן ז"ל [ד]

ה

ד

בתם האה"ח מרת ליבא ע"ה [ה]
אשת רבי יוסף פאנעטה ז"ל [ו]
(בן רבי משה יצחק ז"ל בנו של הגה"ק בעל מראה יחזקאל זצ"ל
ו

בתם האה"ח מרת דינה ע"ה [ז]

ז

עוד מצבות חשובות
[ח] הגאון רבי שלמה בן שרגא הכהן רז"ב זצ"ל ,אב"ד (משנות תרל"ז עד תרנ"ט)
[ט] חתנו הגה"ק רבי שמואל עהרנגרובער זצ"ל ,אב"ד (משנות תרנ"ט עד תרע"ט)

צושטאנד פון בזיון :ביה"ח איז פול מיט שמוץ

ח

התרגשות ביי בני משפחה
ביי ערהאלטן די בוי-פערמיטן

ט

י

ערשטע חלק פון די געבויטע גדר

[י] הרבני החסיד המפואר מו"ה יצחק פראנקעל זצ"ל
ח

(נתחדש מצבבתו ע"י נכדיו הח' תשס"ח)

ארגינעלע יסודות געפונען פונ'ם אוהל

נאך גאר לאנגע אויפהאלטונגען איז די וואך צוגעגרייט
געווארן די ביה"ח בכדי צו פארענדיגן דעם גדר ברוב פאר
והדר  -און ממשיך זיים בבניית האוהל על ציון הקדוש
של הגאון הק' מהרי"ח קאטצבורג זצ"ל אבד"ק.
בהשתדלות הוועד בראשות :הרבני הנכבד חכם וסופר
מוה"ר ר' גרשון יצחק בוכינגער שליט"א ,עורך "הפעמון"
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ט סיון :רבי אברהם יחזקאל ב"ר יעקב קאפיל (חריף) רייך זצ"ל אב"ד ווערבא | כ' סיון – רבי אהרן ב"ר
אלימלך פריעד זצ"ל אב"ד ביסערמין | רבי משה יוחנן שאהנפעלד ב"ר בנימין זצ"ל אב"ד מיהאיוואלפא | כ"ב סיון :רבי יוסף לייב ב"ר אליעזר זוסמאן סופר זצ"ל אב"ד פאקש | רבי משה חיים ב"ר יהושע זעליג גרינפעלד
זצ"ל אב"ד סענפעטער | כ"ג סיון :רבי פנחס ב"ר אליהו שיק זצ"ל מו"ץ בקאברין | כ"ו סיון :רבי ליפמאן שארגער זצ"ל אב"ד יעמרינג | רבי אברהם יושע העשיל ב"ר חיים מאיר יחיאל שפירא זצ"ל ממאגעלניצא
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