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ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב מול כבוד חברנו היקר והדגול,
המופלג בכל מעלה ומדה נכונה עושה מלאכת ה' בנאמנה ה"ה
כש"ת הרב

שליט"א

לרגל השמחה במעונו עת הולדת בתו למזל טוב
ויה"ר שיזכו ביחד עם ב"ב שיחי' וכל המשפחה הכבודה והחשובה,
לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

בראשות הנכדים היקרים :הרבני הנכבד מוה"ר ר' דוד שיק הי"ו ,ומשפחתו הח' הע"י | הרבני הנכבד
מוה"ר ר' מרדכי צבי קאהן שליט"א ,ומשפחתו הח' הע"י ,בן הגאון הגדול אבד"ק סענטפעטער זצ"ל

~ בשנת תשע " ג נעשה תיקון הגדר  ,בנדבת משפחת קאהן החשובה והרוממה ~
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Onod, Hungary
 ביה"ח פארלאזט און איבערגעוואקסן
מצבות :הגה"צ רבי חיים מאיר שיק זצ"ל זוג' הרבנית מרת ריזל ע"ה
הגה"צ רבי יוסף יעקב קאהן זצ"ל הרה"ג רבי מאיר ב"ר יעקב יוסף זצ"ל
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יו"ר הוועד :הגאון הצדיק אב"ד טשאטה שליט"א
בהשתדלות בנו :הרה"ג ר' יואל טענענבוים שליט"א

Ocna Mures, Romania

Mezőcsát, Hungary

דער וועד אפעלירט צו אלע חשוב'ע
צאצאי יוצאי העיר ארויסצוהעלפן
מיט סכומים הגונים כראוי למען
קדושת האבות.

Bercu, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ח כסלו :רבי ישראל זצ"ל אב"ד קאלאמייע | רבי דוב יעקב ב"ר אברהם האלפרין זצ"ל אב"ד באלחוב | רבי משה דוד ב"ר יעקב פרץ
פריעדמאן זצ"ל דומ"ץ גראסווארדיין | רבי יהושע ב"ר משה שמואל בריסק זצ"ל אב"ד טיסא-דאדא |רבי משה חיים ב"ר גרשון הלוי ליטש-ראזענבוים זצ"ל אב"ד קליינווארדיין | ל' כסלו :רבי אהרן ב"ר שלום
גרינפעלד זצ"ל אב"ד וויטקא | א' טבת :רבי ישעי ב"ר מאיר (טיקטין) זצ"ל בראדי | ג' טבת :רבי מרדכי ב"ר לוי משה יהודה מראדוויל זצ"ל | ד' טבת :רבי שרגא פייש ב"ר שמואל הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד טשעטשע
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