בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

הרה"ג ר' בנימין יחזקאל שרגא גאלדבערגער שליט"א
פרשת

מראשי הוועד ביה"ח שאטענדארף ,באגאד ,ניר אדאני

כי תבא
תשפ"א

הרה"ג ר' דוד לייב פישער שליט"א דומ"ץ דקהל קהלת יעקב פאפא
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גליון

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

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' חיים יודא אליעזר יאקאבאוויטש שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח קראלי

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

בוי ארבעט הויבט זיך אן בס"ד
וועד הרבנים בראשות הגה"צ אב"ד איבראן שליט"א
בראש וראשונה האחים הדגולים וחשובים מוה"ר אברהם מאיר ומוה"ר יעקב צבי ראזענוואסער שליט"א –
רבות בשנים עשו בעד מנוחת אבותם בלב ונפש  -לע"נ זקינם החסיד המפו' ר' אברהם מאיר ראזענוואסער זללה"ה ,מנו"כפה
משפחת החסיד המפורסם ר' מרדכי פריעד הי"ד וזו' האה"ח מרת סימא ע"ה מנו"כ פה איבראן

בשם הוועד אנו מודים ומברכים להני האברכים יקרים ת"ח מצויינים וחשובים

מוה"ר יואל לעבאוויטש ומוה"ר יוסף וואלדמאן שליט"א
בעד השתדלותם הגדולה להצלחת עבוה"ק

ע"י צאצאיהם הרבני הנכבד מוה"ר מענדל אונגאר שליט"א
לע"נ אמו האה"ח מרת צפורה ב"ר נחום יאקאבאוויטש הי"ד ,חתן הרה"ח ר' מרדכי פריעד הנז'
הרבני הנכבד מוה"ר אהרן קליין שליט"א

הרה"ג ר' יצחק בהרה"ג ר' עמרם יודא ווייס שליט"א – יו"ר
וועד הפועל למשפחת בריעף הי"ו:
הרב אהרן פערל שליט"א | הרב יחיאל אלטר טויב שליט"א | הרב ישכר בעריש בריעף שליט"א
מצד משפחת טעללער הי"ו הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א יו"ר

Certizne, Slovakia

Ibrany (new), Hungary

Babeni, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ח אלול :רבי יעקב (יעקובקא) ב"ר דניאל זצ"ל מבראד |
כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד דאנציג מח"ס סדרי טהרה |
רבי אברהם הלוי שטרויס זצ"ל אב"ד פ .לאדאני | כ"ג אלול :רבי שמעון ב"ר יצחק יודא ליעבערמאן זצ"ל אב"ד שעניא

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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