בס"ד

פרשת

מטו"מ

...באתי להזהיר את החיים שיזהרו בכבוד המתים ... ...והוא עון פלילי לנהוג מנהג בזיון
לקדושים אשר בארץ המה ...ובפרט שראיתי באיזה מקומות שאין מגדרין גדר...

תשפ"א

גליון

561
(מתו"ד ספה"ק שער המלך אלול שער א')

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים..
(ליקוטי שו"ת חת"ס ל"ז)

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
תיקון המצבות בשנת תשס"ג ע"י הרה"ח ר'
שמואל פישמאן שליט"א ,מאנטריאל

Maia, Romania

די מאטריאל
ביים ביה"ח
| ביים מאכן די
לעכער | ביים
לייגן די זוילען

Nyirtura, Hungary


המשך בנין הגדר ברוב פאר והדר
מנו"כ הרב החסיד ר' אשר זעליג ליכט ז"ל

וועד להצלת ביה"ח :בראשות משפ' האחים הח' הנגידים המפורסמים מוה"ר אהרן ז"ל | ומוה"ר מנחם צבי
וויינשטאק ז"ל  -ע"י בניו הנגידים הח' שליט"א | משפ' האחים החשובים הנכבדים מוה"ר חיים לייב ז"ל |
ומוה"ר ישראל איסר גרינפעלד ז"ל ע"י בניהם הח' שליט"א | ומשפחת הרב החסיד בנש"ק ר' ישעי' שלו' לאנדא
שליט"א וזוגתו האשה החשובה שתחי' | הרה"ח ר' עמרם נתן ווייס שליט"א | הרה"ח ר' שמואל פישמאן שליט"א

בעזהש"י ווערט יעצט
פארענדיגט די הערליכע
ארבעט פון די איצטיגע פאזע
וואס נעמט אריין די איבערבוי
פון א גרויסן טייל פונעם גדר,
B
זכות אבות יגן להוושע בכט"ס

בראשות משפ' נכדיו :הרב החסיד ר' לייבוש ווייס ז"ל  -ע"י
בנו הרה"ח ר' בערל שליט"א וחתנו הרה"ח ר' פייוול סופר
שליט"א | הרב החסיד ר' אלי' שאול פעקעטע ז"ל וזו'
יבדלחט"א שתחי'  -ע"י בנם הרה"ח ר' יוסף שליט"א | הרב
החסיד ר' נחמן ליכט שליט"א – ע"י בנו הרה"ח ר' ישעי'
שליט"א וחתנו הרה"ח ר' יצחק ראזמאן שליט"א
יוצ"ח המשפחות הח' לבית ליכט | גראס | לעווינגער |

Erdohorvati, Hungary

מייעראוויטש | ווייס | בענזשאי | מארקאוויטש | פעקעטע



A

פראיעקט זעצט פאר בס"ד
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 |

B

B

Sarospatak, Hungary

הרה"ח ר' יוחנן הערצאג שליט"א

Abaujszanto, Hungary

בהשתדלות הרה"ח ר' יצחק גליק שליט"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ח תמוז :רבי שלמה ב"ר יוסף גאנצפריעד זצ"ל אב"ד ראב"ד אונגוואר | כ"ט תמוז :רבי יהודה דוד ב"ר יחיאל ראטענבערג זצ"ל אב"ד טאליא,
סעטפעטער | ב' אב :רבי יעקב [יעקבקא] ב"ר יחזקאל (נודע ביהודה) סג"ל לאנדא זצ"ל מבראד | ה' אב :רבי ישראל [עילוי] העללער זצ"ל מפינסק

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

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