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ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב מול כבוד חברינו
היקר והדגול איש יקר רוח  ,ומופלג בכל מעלה ומדה נכונה
עושה מלאכת ה ' בנאמנה זה רבות בשנים בלב ונפש חפיצה
שליט " א

כש " ת הרב

עומד לנס עמו בהצלחת המשימה הגדולה של מעינטענענ"ס שע"י אבותינו
לרגל השמחה במעונו עת יכנס בנו הבחור הנחמד ונעים תמים למעלות
כמר אליעזר אבא הי"ו בשעה טובה ומוצלחת ,לעול התורה והמצוה ,למזל טוב

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ו יה " ר ש יזכה ב יח ד עם ב " ב ש יחי ' וכל המשפחה הכבודה והחשובה ,
לראו ת רב נחת דק דושה מכל יוצ " ח מ תוך הרחב ת הדע ת וכט " ס

ברוך הטוב והמטיב :די פאלגנדע פראיעקטן אנגעהויבן נאך לאנגע יארן פון פארצויגענע השתדלות.
יגעתי ומצאתי תאמין :מיר קענען נאר אנגיין מיט'ן חיזוק פון די חשוב'ע בני משפחה וואס ווארטן מיט געדולד ביז מען איז מסדר אלע פראבלעמען!
גרויס פרייד ביי די חשוב'ע צאצאי יוצאי העיר צום
אנהויב פון דער בוי-ארבעט אויפ'ן גדר 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 ע"י ידידינו חכם וסופר איש האשכולות
הרה"ג ר' מנחם מאיר בר"ב יאקאבאוויטש שליט"א | משפחת החשובה הערצקא הי"ו |
הרבני הנכבד ר' חיים קויפמאן שליט"א | הרבני הנכבד ר' גרשון ענגעל שליט"א

ברוך הטוב והמטיב! נאך פילע יארן פון אינטענסיווע השתדלות,
הייבט זיך אן די בוי ארבעט אויפ'ן גדר בס"ד
ע"י הרבני הנכבד הישיש מוה"ר יעקב יאזעפאוויטש הי"ו | בני המשפ' האחים הח' לבית מענדלאוויטש

הרה"ח ר' ישעי' ז"ל – הרה"ח ר' ליבוש ז"ל – הרה"ח ר' משה מענדל ז"ל
בראש המנדבים הח' :מוה"ר יוחנן מענדלאוויטש הי"ו | מוה"ר אברהם שלו' מענדלאוויטש הי"ו
בראשות האברכים היקרים הר"ר יוסף בהרה"ג רי"א וואלדמאן הי"ו | הר"ר ישעי' גוטמאן הי"ו

משפ' הרב החסיד ר' מאיר זאב בהרה"ח ר' אברהם מענדלאוויטש ז"ל
בנדבת חתנו הרבני מוה"ר יצחק ראכליץ הי"ו  -בראשות נכדו האברך היקר הר"ר יואל לעבאוויטש שליט"א

Nyirjako, Hungary

Certizne, Slovakia

מנו"ק של הגה"ק בעל דרך יבחר זי"ע בן הגה"ק בעל מראה יחזקאל מ'דעעש זי"ע
ומנו"ק של הרבני הצדיק המופלג חסיד ועניו רבי יצחק פרענקל זללה"ה

נאך לאנגע ,שווערע פארהאנדלונגען און
השתדלות ,בסיוע ידידינו הרה"ג ר'
ישראל בער האלצער שליט"א ,רב
דק"ק גבעת שאול בקרית יואל ,ווערט
אנגעהויבן די בוי-ארבעט אויפ'ן גדר
ארום דעם ביה"ח אין בעבעני.
ע"י משפחות החשובות  :משפ' הרה"ח ר' יושע
מאנדעל ז"ל משפ' הרה"ח ר' שלמה ווייס ז"ל ע"י
נכדו הרה"ח ר' משה לוי ברוין הי"ו | הרה"ג' משה יונה
הלוי מאנדל שליט"א  משפ'האחים החשובים הרה"ח ר'
אברהם חיים והרה"ח ר' דוד יודא פילאף ז"ל ע"י בנו
הרה"ח ר' ברוך צבי הכהן פילאף שליט"א | הרה"ח ר'
אהרן נח בהרה"ח ר' הלל יושע ז"ל קליין שליט"א

רבני הוועד :הרבנים הגאו"צ שליט"א:

רבי אהרן זילבערשטיין שליט"א –דיין דק"ק ערוגה"ב ד'צעהלים

רבי אלי' יצחק בריסק שליט"א – אב"ד טאשנאד ,מאנסי | רבי מענדל כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ שליט"א
רבי אלי' כ"ץ אב"ד דושינסקיא ,ב"פ
חברי הוועד :בעלי בתים הנכבדים וחשובים הי"ו :הרבני הנכבד ר' בערל בהרר"י כ"ץ שליט"א | מוה"ר בנציון
ווערצבערגער הי"ו חתן הגה"צ אבדק"ק הוניאד זצ"ל | מוה"ר שלו' אליעזר פראנקל הי"ו | מוה"ר פנחס פראנקל הי"ו
מוה"ר ליפא בהרה"ח מהרי"ב טירנויער הי"ו

Babeni, Romania

ביה"ח ווערט
גערייניגט אין
צוגרייטונג צו
בנין הגדר
בס"ד

With much appreciation to the honorable

Tasnad, Romania

Mr. Dan Has - President of the Zalau Jewish Community - for his kind assistance
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ד' אלול :רבי ארי לייב ב"ר יוסף תאומים זצ"ל אב"ד
בראד | רבי אלכסנדר אדלער זצ"ל אב"ד פאקש| רבי מנחם מענדל ב"ר גדלי' גליק זצ"ל אב"ד קעמעטשע • רבי נתנאל ב"ר יחיאל מיכל הכהן
פריעד זצ"ל אב"ד ב .אויוואראש |ו' אלול :רבי שלמה זלמן ב"ר משה אוללמאן זצ"ל ביסטריץ | ט' אלול :רבי מנחם ב"ר יחזקאל דייטש זצ"ל
אב"ד גאלאנטא ,ב .פאלאנקא | י' אלול :רבי מנחם נחום אבי ר' חיים צאנזער זצ"ל מחכמי הקלויז בבראד

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

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