בס"ד
הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
שליט"א

פרשת
גליון

הרה"ג ר' הערשל פאללאק
ואביו הגה"צ אבדק"ק בראשוב

הרה"ג בנש"ק ר' ברוך רובין שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו"ר
מ'פאפא שליט"א – מרבני הועד ב'אפט.

פנחס
תשפ"א

560

שליט"א



הגה"צ ר' אהרן ישעי' פיש שליט"א ,אבדק"ק לב יחזקי
מהוועד להצלת ביה"ח האדאס

יו"ר הוועד להצלת ביה"ח פאליאן ריסקאווא


הרה"ח ר' משה גרינפעלד



שליט"א

הרה"ג בנש"ק ר' שלום יושע וואלטער שליט"א
יו"ר הוועד להצלת ביה"ח בארשא

ידיד אבותינו חבר הוועד ביה"ח שעניא  -בערעטאויפאלו


הרה"ח ר' חיים יודא אליעזר יאקאבאוויטש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"



שליט"א

הרה"ח ר' יואל קליין

חבר הוועד להצלת ביה"ח קראלי ,מאנושטאר


הרה"ח ר' משה מרדכי איכל פילאפף
ואביו הרה"ח ר' ברוך הערש

מהוועד להצלת ביה"ח בעבעני

שליט"א



הרה"ח ר' אהרן יודא פינקעלשטיין

שליט"א

מהוועד להצלת ביה"ח בעבעני

שליט"א ,לאנדאן

מהוועד להצלת ביה"ח רעמעט

הערליכער נייער גדר געבויט בשנת תש"פ; וויכטיג צו לייגן
שוץ-קעפל צו פארמיידן שאדנס פון רעגן וכו'.

ב"ה חשובע חברי הוועד האבן בעזהש"י נאך פיל יגיעה והשתדלות געשאפן
די נויטיגע פאנדן בכדי צו קענען פארענדיגן די גאר וויכטיגע שוץ-קעפלעך
) (Drip Capsאיבער די נייע הערליכע גדר ,און דערמיט באשוצן דעם גדר,
זאל בלייבן בעזהש"י דויערהאפטיג.
בראשות נכדי הגה"ק רבי משה נחום ראזנבוים זצ"ל אבד"ק :הרה"צ רבי מאיר גרינוואלד בן כ"ק
אדמו"ר מ'פאפא שליט"א | הרה"ג ר' דוד לייב פישער שליט"א – דומ"ץ פאפא | הרבני החסיד ר' לייב
פריעדמאן שליט"א | מוה"ר יוסף זאיאנץ נ"י | הרה"ח ר' יחיאל טויבער שליט"א | הרה"ח ר’ יוסף
אבערלאנדער שליט"א | הרה"ח ר'שלמה זלמן אבערלאנדער שליט"א | הרבניהנכבד ר' יעקב שלום
פישער שליט"א הרה"ח ר' משה לעווינשטיין שליט"א
ועד הפועל להצלת הביה"ח ובניית הגדר תשס"ב :כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א | הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א |
הרה"ח ר' נחום הירש ז"ל | הרה"ג ר' שמואל בנימין לאפפלערשליט"אובנו הרה"ח ר' אברהם יואל שליט"א

שליט"א

ואמו האה"ח תחי' אשת הרבני החסיד ר' הלל יושע ז"ל

אין המשך פון די פארגאנגענע מעלדונג
איבער די נויטיגע אקטיוויטעטן אין די
ביה"ח דעלאטין ,איז דער נשיא הוועד כ"ק
אדמו"ר דעלאטין שליט"א ,מיט זיינע
חשובע קינדער ,פערזענליך אראפגעפארן
לרגל יומה"ד קדישא של רבינו הק' עט"צ
זידוטשוב זי"ע  -י"א תמוז בכדי צו זעהן
פונדערנאנט די וויכטיגע עבודות הקודש ווי
אזוי מען קען מסדר זיין ווי אומשנעלסטן די
נויטיגע תקונים הביה"ח

Nagyvazsony, Hungary
Our profound appreciation to

Mr. Tamás Péter | Mazsihisz
For his support in the project

Delatin, Ukraine
די רב שליט"א מיט די קינדער ביים
מתפלל זיין בהביה"ח | די רב שליט"א
זייער איבערגענומען פון די בנין הגדר אין
באטראכט די פלאץ ווי מדארף פארענדיגן
די בנין הגדר

יו"ר הועד הרב שלו' יושע וואלטער שליט"א ,מאכט אויסערגעווענליכע פארשריט ווי ס'ווערט
דערהערט די נויטיגע המשכת בניית הגדר ,גאר שיינע סכומים ווערן נתנדב.
זוכה צו זיין צו זכות גמר המצוה פון די איצטיגע פאזע,
ביטע רופט הרב שלו' יושע וואלטער718-902-3613 :
ויחקק פה בעט ועופרת ,באותיות מוזהבות ,אלו אנשי שם המנדבים החשובים ,למען יעמדו זכרם לנצח נצחים ,שיתברכו
מעתה וע"ע ,בכל המשאלות לטובה ולברכה ,וזכות אבות עליהם יגן ,להוושע בכל מילי דמיטב ,ואלו הם אשר בזכותם
הגיענו עד כה:
הנכבד ונשוא פנים מוה"ר אברהם שאהנבערגער שליט"אראה"ק דק"ק עדת יראים ד'וויען בהשתדלות הרב החסיד המפואר ר'
שמעלקא האלפערט שליט"א מ'וויזניץ ב"ב  -הרה"ג המפו' ר' יודא מרדכי דייטש שליט"א [ראש ישיבת דינוב] ,וגיסיו הנכבדים
החשובים ,מוה"ר מאיר זעליג ריספלער ע"ה ,ולהבחל"ח אחיו מוה"ר יעקב מנחם דייטש שליט"א | הרה"ג בנש"ק ר' חיים נחום
לייפער רב דק"ק קדושת צבי| הרב החסיד ר' וואלף בראווער שליט"א | האברך היקר מוה"ר מרדכי יצחק אייזיק בן היו"ר הרה"ג ר' שלו'
יושע וואלטער שליט"א  -הרבני הנכבד מוה"ר חיים לעשקאוויטש שליט"א

א גרונטליכע אפשאצונג איז יעצט
דורכגעפירט ע"י :הרה"ח חיים
וויינבערגער שליט"א ,בני המשפחה
ארגאנאזירן זיך צו ראטעווען די ביה"ח.

Borsa, Romania
בנין הגדר שלב א'
ותיקון המצבות

ביים אפשאצן די ביה"ח

בנדבת משפחות החשובות  :משפחת של הרב החסיד מוה"ר ישעי' וואלף לעוו ז"ל
משפחת של הרב החסיד מוה"ר יוסף אייזיק לעוו שליט"א
משפחת של הרב החסיד מוה"ר נתן יוסף גרין שליט"א
אין די טעג ווערט גערייניגט די ביה"ח ,ווי מ'וועט בעזהש"י תיכף זיך נעמען בויען דעם
נייעם גדר ,וחפץ ה' בידינו יצליח וזכות אבות עליהם יגן ,להוושע בכל מילי דמיטב.

ביים רייניגן די
ביה"ח

Nagydobos, Hungary

Maia, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ב תמוז :רבי אורי שרגא פייוויל ב"ר אהרן זצ"ל מדובענקא |כ"ג תמוז:
ישעי' פאללאק זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | רבי אברהם גאלער זצ"ל אב"ד קריפטש חתן ר' דוד מקריפטש | כ"ד תמוז :רבי עמרם ישי ב"ר יצחק אייזיק סג"ל ביליטצער
סערענטש | רבי שמעון ב"ר דוד צבי עהרענפעלד זצ"ל אב"ד מיהאלעוויץ | כ"ה תמוז :רבי מאיר ב"ר שמואל הלוי זצ"ל אב"ד סטאבניץ ,אפטא בעל אור לשמים | רבי שלמה ארי' לייב
ב"ר יעקב אלישע הכהן מאנדעל זצ"ל דומ"ץ קליינווארדיין | רבי ישעי' ב"ר דוד יהודה ליב זילבערשטיין זצ"ל אב"ד ווייטצען | כ"ו תמוז :רבי יחיאל מיכל ב"ר מרדכי באב"ד זצ"ל אב"ד
בילקאמין | כ"ז תמוז :רבי משה ב"ר אורי שרגא פייוול (אור החכמה) מאנטאג זצ"ל מזענטא | רבי משה חיים ב"ר יצחק אייזיק (קאלוב) טויב זצ"ל מראזלא
רבי

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

זצ"ל אב"ד

גרויסווארדייןפאללאק ז"ל
ישעי'ביה"ב"חרהישןישראל
הרבני החסיד ר'
מראשיהוועד
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