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גליון

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הגה"צ רבי אהרן זילבערשטיין שליט"א דומ"ץ צעהלים

הרה"ח מוה"ר חיים הכהן הערמאן שליט"א

מרבני הוועד ביה"ח טאשנאד

ואחיו הרה"ח מוה"ר עזריאל יצחק שליט"א

הרה"ח מוה"ר מנחם משה רעטעק שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח אפאשטאג

מחשובי הוועד ביה"ח נ .האלאס ,סערענטש ,טיסאדאדא

הרה"ח מוה"ר יוסף אלי' אייגנער שליט"א

הרה"ח מוה"ר ישראל מאיר לעבאוויטש שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח אבארין

יו"ר הוועד ביה"ח נ .האלאס ,נ .קאראס ,טיסא סענטמארטן ,קאמלאש

הרה"ח מוה"ר בנימין יהושע פוקס שליט"א

הרה"ח מוה"ר יואל בהרר"י טירנויער שליט"א

מידידי אבותינו

מחשובי הוועד ביה"ח אלאווא

הרה"ג ר’ יונתן בנימין יוסף ווייס שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח אלאווא

יו"ר הוועד :הרה"ג בנש"ק הרב שלו' יושע [בהגה"צ אב"ד משמיע שלו' ד'נירעדהאז זצ"ל] וואלטער שליט"א ,בשם משפחתו,
ומשפ' חותנו הרב החסיד ר' חיים ארי' בראווער ז"ל | הרב הגאון ר' יודא מרדכי דייטש שליט"א  -בשם משפ'

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

בראשות נכדיו החשובים
וועד הפועל :הרה"ח ר' צדוק שפיטצער שליט"א | הרה"ח ר' חיים ישעי' הכהן גראס שליט"א
הרה"ח ר' יושע ליפשיץ שליט"א (לאנדאן) | הרה"ח ר' שמואל צבי שפיטצער שליט"א
בסיוע הנכדים החשובים ,בהשתדלות הרב החסיד
מו"ה שמעלקא האלפערט שליט"א
חבר הוועד ,מארגן הפעולות לשתף ראשי קהלה
בוקארעסט לטובת המשכת עבוה"ק ,ותשוח"ח להם

שלב ב :בעז"ה
וועט אויף די
שטח הביה"ח
נמשך ווערן די
בנין הגדר

Mera, Hungary

דער וועד אפעלירט צו די חשוב'ע בני משפחה:
גיבט אייער ברייטהארציגע נדבה כדי מיר זאלן פארענדיגן די ארבעט!
פארבינדט אייך מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו.
פראיעקט זעצט פאר בס"ד
Borsa, Romania
שנת תשע"ח :תיקון המצבות

שנת תש"פ :בנין הגדר שלב א'

העפטיגע צוגרייטונגען צו
קומענדיגע פראיעקטן אין
רומענישע בתי חיים

מנו"כ של גאוה"ק רבני העיר רבי יואב ,והבעל שמן רוקח זצ"ל  -בנדבת הנכדים החשובים
הרה"ח ר' שמואל לעפקאוויטש שליט"א | הרה"ח ר' משה גאלדבערגער שליט"א

מאיע

הרה"ח ר' יוחנן הערצאג שליט"א | הרה"ח ר' ישראל לעבאוויטש שליט"א ובניו הח' הי"ו

התרגשות ביי בני משפחה צום אנהויב פון שלב ב ' של בנין הגדר
מאטעריאל ווערט יעצט פראדוצירט אנצוהויבן די ארבעט בע " ה
Erdohorvati, Hungary

טורץ

דער וועד דרוקט אויס הכרת הטוב צו

יארצייטן

משפחת הרב החסיד ר' אלי' שאול פעקעטע ז"ל
פאר זייער ברייטהאציגע נדבה לטובת דעם ביה"ח

מאראש-אויוואר

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י' אייר :רבי הלל ב"ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | י"א אייר :רבי יצחק ב"ר יחיאל מיכל (זלאטשוב) ראדוויל זצ"ל | י"ב
אייר :רבי ישראל חיים זצ"ל אב"ד טרענטשין | י"ג אייר :רבי יצחק ב"ר ארי' יודא לייב היילברוין זצ"ל אב"ד זענטא | רבי יחיאל ב"ר יהודה כהנא-העלליר זצ"ל אב"ד מאטע-סאלקא | רבי שלום אולמאן זצ"ל אב"ד ווייטצען | י"ד אייר:
רבי זכרי' מענדל ב"ר אברהם פסח צ"ל דומ"ץ קאלאמייא | ט"ו אייר :רבי חיים מאיר יחיאל ב"ר אבי עזרא זעליג זצ"ל מאגלעניצא | רבי גרשון ב"ר משה שטערן זצ"ל אב"ד מאראש-לודאש מח"ס ילקוט הגרשוני
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