בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

הרה"ח ר' ישראל יעקב הירש שליט"א
פרשת

יו"ר ביה"ח פיר ,יארע ,סאסרעגן | מידידי אבותינו –נחלת אבות

קרח
תשפ"א

הרה"ח ר’ יואל פרענקל ואביו הרה"ח ר' אביגדור שליט"א
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גליון

הרה"ח ר' אהרן נח קליין שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח בעבעני

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' שאול אשר פריעדמאן שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח זעמפלין

ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס

באטטאניע ,אונגארן
העפטיגע קאמפיין צווישן בני המשפחה להצלת ביה"ח נאך
וואס אבותינו שאפט א גרענט פאר די טיילווייזע קאסטן

מנו"כ של הרבנים הגאונים הצדיקים :רבי יואל אונגאר זצ"ל | חתנו רבי אליעזר זוסמאן סופר
זצ"ל | זוג' הרבנית הצ' חי' שרה ע"ה | בניהם רבי יוסף ליב ורבי שמעון ורבי שמואל בנימין זצ"ל

ילכו מחיל אל חיל :די משפחות חשובות וואס האבן מנדב געווען לתיקון
ביה"ח אין קאוואטשהאזא ,וועלן זיך אנרופן מיט סכומים הגונים פאר'ן
ביה"ח אין באטטאניא.

בנדבת הרבני הנכבד ר' יעקב זוסמאן סופר שליט"א

מנו"כ של מוה"ר אליעזר ליפמאן קליין ז"ל חותן הרה"ח מוה"ר אליעזר פיין ז"ל
מוה"ר דוד לייב דייטש ז"ל וזוגתו מרת הנלה ע"ה חתן מוה"ר שלמה זלמן פיין ז"ל

בהשתדלות הרבני החסיד ר' אברהם ברי"ל סופר שליט"א
Battonya, Hungary

בראשות נכדם :ידידינו האברך מוה"ר שמואל צבי שפיטצער
הח' הרה"ח ר' חיים צבי רובינשטיין ז"ל והרה"ח ר' יחזקאל ז"ל ,בני הגה"צ אב"ד קאוואטשהאזא זצ"ל הי"ד | משפ'
האחים הח' הרה"ח ר' יודל היימאן ז"ל ,הרה"ח ר' משה ז"ל ,הרה"ח ר' ליפא ז"ל | משפ' הרה"ח ר' שלמה זלמן
ברילל ז"ל מקאוואטשהאזא | משפ' הח' טרענק הי"ו נכדי הרה"ח ר' משה ראזענפעלד ז"ל מקאוואטשהאזא
הי"ו ,חבר מערכת זכרון אבותינו | משפ' האחים

סעטשין ,אונגארן



בראשות:
• הרה"ח ר' נחום זינגער שליט"א
• הרבני הנגיד ר' יחזקאל שרייבער
שליט"א  -לאנדאן
• נכדי הרבני החסיד ר' שמשון
גרינבוים ז"ל – מנו"כ שם
• בהשתדלות האה"ח מרת
גאטטעסמאן תחי'
אשת הרבני החסיד ר' קלמן ז"ל

ניר-יאקע ,אונגארן

Szecseny, Hungary
ביה"ח גערייניגט אין צוגרייטונג צו בנין הגדר



ווארעמער מכתב הערצה והסכמה
מאת הרבנים הגאונים נכדי
הגאו"צ לבית פאקש זי"ע .ה"ה
הרב הגאון ר' יוסף משה סופר שליט"א
והרה"ג ר' אברהם נתן סופר שליט"א
לגודל פעולות הק' ע"י הרב החסיד
ר' יעקב זוסמאן סופר שליט"א

Paks, Hungary

בשם הועד :רב תודה להנדבנים הדגולים ,האחים החשובים,
מוה"ר יצחק יודא ומוה"ר שמואל דוד שאלאמאן הי"ו
ולכבוד העסקן הדגול מוה"ר אברהם יוסף מארקוס הי"ו עבור גודל השתדלותו להצלת הביה"ח

בראשות:
• משפחת הגאון הצדיק רבי יונה
פילאף זצ"ל
• נכדי האחים החשובים החסידים
המפורסמים הר"ר הירצקא והר"ר
חיים צבי יאקאבאוויטש זלל"ה
• משפחת החשובה הערצקא הי"ו
• הרבני הנכבד ר' חיים קויפמאן
שליט"א

Nyirjako, Hungary
ביה"ח גערייניגט אין צוגרייטונג צו בנין הגדר

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ר"ח תמוז :רבי יוסף צבי הלוי זצ"ל אב"ד ווערבא | רבי משה צבי ב"ר בנימין זאב פוקס זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין ,מח"ס יד רמה
ד' תמוז :רבי יעקב ב"ר מרדכי (סקאהל) ריינמאן זצ"ל אב"ד ראדיחוב ,האלישיץ ,נאראל
ו' תמוז :רבי ברוך ב"ר זאב וואלף (ראצפערט) גאלדבערגער זצ"ל מנאנאש

Turc, Romania
הבולעטין נתנדב
לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

הרבני החסיד ר' ישעי'
גרויסווארדייןז"ל
פאללאק
ב"ר ישראל
מראשיהוועד ביה"ח הישן
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