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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הגה"צ אב"ד דושינסקיא שליט"א ב"פ

הרה"ח ר' בנימין וואלף ענגלענדער שליט"א

יו"ר ועד הרבנים ביה"ח טאשנאד

יו"ר משמרת ביה"ח טערצאל

הרבני החסיד ר' בערל כ"ץ שליט"א

הרה"ח ר' מאיר יעקב פאלאטשעק שליט"א
ובנו הרה"ח ר' משה יודא שליט"א

הרה"ח ר' אברהם חיים כהנא שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח סאניסלא

מחשובי הוועד ביה"ח גאבאלטאוו

הרה"ח ר' עזריאל נפתלי געשטעטנער שליט"א

הרה"ח ר' אברהם יעקב ראזענבוים שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח סילץ-קיוויאשד

מחשובי הוועד ביה"ח יעמערינג

חבר הועד ביה"ח טאשנאד

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

פארשריט אין בוי-ארבעט בס"ד
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

בנין הגדר אנגעהויבן בשעטו"מ!
בראשות האחים הדגולים
וחשובים מוה"ר אברהם
מאיר ומוה"ר יעקב צבי
ראזענוואסער שליט"א
הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א
מוה"ר בערל גאלדבערגער
שליט"א  -אויסטראליע

Ibrany (old), Hungary

שיפוץ ותיקון מקום מכובד על ציוני רבני פאקש

Tasnad, Romania

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

בנדבת הרבני הנכבד
ר' יעקב זוסמאן סופר שליט"א
בהשתדלות הרבני החסיד
ר' אברהם ברי"ל סופר שליט"א

Paks, Hungary

מעזא-טשאט ,אונגארן
צוגרייטונגען צו בוי ארבעט
בראשות הגאון הצדיק אבד"ק טשאטה שליט"א

הארניטשעסט ,רומעניע
ענדגילטיגע פערמיטן ערהאלטן ב"ה
בוי-ארבעט ווערט יעצט צוגעגרייט

Harnicesti, Romania

Mezocsat, Hungary
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט"ו חשון :רבי שמואל [קאמאדער] ב"ר שרגא פייבוש פרענקל זצ"ל
אב"ד דאראג | רבי נתן ב"ר שמעון ליבערמאן זצ"ל מקליינוארדיין | רבי יוסף ב"ר משה ווייס זצ"ל אב"ד טשיסנא ,זבארוב | ט"ז חשון :רבי משה נחום ראזענבוים זצ"ל
אב"ד וואזשאן ,ברעזאווא | רבי יצחק זאב ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי אהרן הלוי ב"ר נח נפתלי ראבינאוויטש זצ"ל מקאברין | רבי שלמה
זלמן ב"ר יעקב בייטום זצ"ל אב"ד מילדוי | י"ח חשון :רבי מאיר יהודה עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | י"ט חשון :רבי יהושע ב"ר יהודה הכהן אדלער זצ"ל אב"ד
ווערפעלעט | כ' חשון רבי קלמן טעביל ב"ר יצחק (איציק) פריינד  -גריסהאבער זצ"ל מפאקש | כ"א חשון רבי גדלי' ב"ר חנוך דוב גליק זצ"ל מבוקין

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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