בס"ד

להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
פרשת

משפטים
תשפ"ב
גליון

586

הרה"ח ר' יצחק זאב וויינשטאק

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח ש .פאטיק

הרה"ח ר' מאיר יעקב טעסלער
ואביו הרה"ח ר' יוסף יצחק שליט"א

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח יועד ,בילא-טשערקאוו

מחשובי הוועד ביה"ח וויטקא

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר' בעריש קויפמאן
ובנו הרה"ח ר' חיים הערש שליט"א
ונכדיו אברכים הח' מו"ה ר' יוסף לייב שליט"א
ומו"ה ר' שמואל דוד שליט"א
שליט"א

הרה"ח ר' יחזקאל האלצער

שליט"א

מידידי אבותינו

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

נייער סטאטוס באריכט

שיפוץ ותיקון מקום מכובד על ציוני
הגאו"ק רבני ווערפעלעט זי"ע

שנת תשפ"ב

ווי אויך א כהנים שטוב ווערט
יעצט אהערגעשטעלט

אויסצוגן פונעם סטאטוס באריכט:

•סטאטוס פון  800בתי חיים

יו"ר הוועד :הגאון הצדיק אב"ד
טשאטה שליט"א
בהשתדלות בנו :הרה"ג ר' יואל
טענענבוים שליט"א

Verpelet, Hungary

צוגרייטונג צו בויען
א נייער וועג צו פירן
צום ביה"ח
בראשות:

הרה"ח ר'

מאיר

יעקב טעסלער שליט"א

Vitka, Hungary

הערליכע נייע
טויערן
אינסטאלירט
ביים ביה"ח

זיכו הרבים  :מעגליכקייט צו קונה זיין א זכות אין יעדן ביה"ח געבויט דורך אבותינו ,מיט'ן מנדב זיין די
אויסגאבן פאר די וועכענטליכע בולעטין - ,כהיום האלטן מיר בעזהש"י ביי די נומער  ,# 586דער בולעטין
ווערט צושפרייט צווישן צענדליגע טויזענטער ליינער ,און דאס איז א גרויסע שליסעל צי די עבוה"ק.
פאר א פרנס השנה  /חודש /שבוע ,און מנצח זיין לזכות/ולעי"נ .,ביטע ריפן  718.640.1460עקס301 .

בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של ידידינו החשובים ה"ה

Mezocsat, Hungary

יארצייטן

צו די חשובע חברי
הוועד פון די
פאלגענדע בתי
חיים .פועלט
אלעס גוטס!

•  370איבערגעבויטע בתי חיים (אריינגערעכנט
די וועלכע מ'האלט אינמיטן בויען)
•  500בתי חיים זענען שוין געווארן
אפגעשאצט ,און מען איז עוסק צו פארשאפן
די נויטיגע פאנד"ס /שתדלנות מיט די שכנים
און שטאט-באהערדע
•  45אוהלים איבערגעבויט אויף די ארגינעלע
יסודות
• ערשיינט בקרוב:קאלום פון אינפאמאציע
בנוגע דעם מעינטענענ"ס פראגראם אין
וועלכע  215ביה"ח זענען איינגעשריבן .די
אלע בתי חיים ווערן געשניטן פיר מאל א יאר
און באקוקט דורך א שליח מיוחד צו זען אויב
מ'דארף עפעס פאררעכטן.
באריכט
סטאטוס
צו ערהאלטן דעם נייעם
To receive the new Status
Report please email:
שיקט אן אימעיל צו:
statusreport@hfpjc.com

קאשוי ,סלאוואקיי טשאטה ,אונגארן

סאנטוב ,אונגארן

לרגל היארצייט של לרגל היארצייט של
הגה"ק רבי שאול הגה"ק בעל נטע שורק
זצ"ל
בראך זצ"ל
ד' אדר א'
כ"ו שבט

לרגל היארצייט של
הגה"ק בעל שמן רוקח
זצ"ל
כ"ז שבט

הרבנים היקרים הנכבדים ה"ה הרה"ג בנש"ק הרב ישעי
שליט"א ,אבד"ק קערעסטיר ,וב"א הרה"ג בנש"ק הר"ר
זלמן לייב רובין שליט"א ,וכל המשפחה הכבודה הע"י,

הרבני היקר הנכבד מאד נעלה
הרה"ג בנש"ק
ר' יעקב צבי פריעדמאן שליט"א
מראשי הוועד להצלת ביה"ח ראחוב,
בהילקח מהם נזר משפחתם אחיו \ אביו החסיד המופלג
וכל המשפחה הכבודה הע"י בהילקח
בנש"ק הרב מאיר יוסף ז"ל,
מהם נזר משפחתם זוג' האשה הח'
נכד הצדיקים הקדושים לבית קערעסטיר-ראפשיטץ זי"ע
צנועה וחסידה ע"ה
והנני בזה להביע תנחומינו ,לכל משפחתם הכבודה היקרה ,ומהיום ישמע רק בשורות טובות בבתיכם,
ושנות חיים ארוכים ,ומעתה תתנחמו בכפלים ,ולראות נחמת ציון וירושלים ,בביגאוצ"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ו שבט :רבי שאול בראך זצ"ל אב"ד קאשוי | כ"ז שבט :רבי אלעזר לעוו זצ"ל אב"ד סאנטוב – בעל שמן רוקח | כ"ח שבט  :רבי מאיר ב"ר
יהודה לייב פאזנער (בית מאיר) זצ"ל אב"ד דאנציג | כ"ט שבט  :רבי ארי' לייב קאלקער זצ"ל מבראד | ל' שבט :רבי דוד ב"ר משה הכהן כהנא – באכנער זצ"ל אב"ד בראד | רבי ישראל משה קליין זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | א' אדר :רבי
הלל ב"ר אליעזר (נייטרא) פאללאק זצ"ל אב"ד בודוש ,סאסרעגען | רבי שלום ב"ר יצחק משולם זלמן ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל | רבי ישראל ב"ר אברהם יהושע (נאסויד) פריינד זצ"ל אב"ד הוניאד | ב' אדר  :רבי בנימין וואלף לעוו ב"ר
אלעזר זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יעקב יחזקי' ב"ר משה (ערוגה"ב) גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא
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