בס"ד

להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
הרה"ח ר' חיים ברוך גאטטעהרער שליט"א

הרה"ח ר' יעקב זוסמאן סופר שליט"א

יו"ר ביה"ח ריטשע ,קראלי

יו"ר ביה"ח פאקש

הרה"ח ר' יואל ברד"מ פרענקל שליט"א

הרה"ח ר' ישראל מרדכי הכהן קאהן שליט"א

וחותנו הנכבד והמפואר

מחשובי הוועד ביה"ח אויוואראש ,זיפאוו

פרשת

תרומה
תשפ"ב
גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' חיים לעווי שליט"א –

[וויען – עסטרייך]

הרה"ח ר' חיים יושע לעפקאוויטש שליט"א

מידידי אבותינו – נחלת אבות

מחשובי הוועד ביה"ח נירעדהאז ,טארקאני

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

שטח ווערט
גערייניגט אין
צוגרייטונג צו
דער ארבעט

סאמאטאר ,סלאוואקיי
ראשי העסקנים :הרה"ג ר' יואל יעקב מייזליש שליט"א בן הגאון
1
הצדיק אבד"ק שאפראן זצ"ל | הרה"ג ר' משה הערש בן הגאון
המפורסם ר' געציל בערקאוויטש שליט"א דומ"ץ קרית יואל

בראשות הרה"ח ר' יעקב
מאיר טעסלער שליט"א
Vitka, Hungary

שטיינערנער
גדר ווערט
געבויט ארום
דעם ביה"ח

Somotor, Slovakia
גרויסער טייל איז שוין נתנדב געווארן.

זייט פון די זוכים און זכות גומרה של מצוה!
נעמט אנטייל אין די הייליגע אונטערנעמונג.

בראשות האחים הח' הרה"ח
ר' פנחס והרה"ח ר' יצחק
אייזיק ווארך שליט"א | משפ'
הח' רעטעק הי"ו | הרה"ח ר'
יוסף נח לאנדא הי"ו

ניגרעשט ,רומעניע
Szerencs, Hungary

שטיינערנער גדר
ווערט געבויט
ארום דעם ביה"ח

גרויס ווארימקייט ביי בני המשפחה
צו די צוגרייטונגען פון תיקון הביה " ח
בני משפחה זענען מנדב די פאלגנדע זכותים :
זכות שער הכניסה  :משפ ' הח ' רייך הי " ו
זכות נקיון ביה"ח  :משפ ' הח ' ווערצבערגער הי " ו
זכות כותל אחד  :משפ ' הח ' הערשקאוויטש הי " ו
זכות כותל שני  :משפ ' הח ' ווייס הי " ו
זכות תיקון המצבות  :הרבני הנכבד ר ' הערשל נאווי הי " ו

הביה"ח הוקם ושופץ רבות בשנים,
ע"י הרב החסיד המפורסם לשבח
ולתהלה רבי ליפא מאנן זללה"ה.

בראשות הרה"ח ר' בעריש
מאנן שליט"א | הרה"ח ר'
מרדכי זעליג מאנן שליט"א

Boldogkavaralja, Hungary

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ב' אדר:
(שערי תורה) לעוו ב"ר אלעזר זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יעקב יחזקי' ב"ר משה גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא | ג' אדר:
ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי שרגא פייבוש ב"ר אורי פרענקל זצ"ל אב"ד גונז רוסקא | רבי יהודה ב"ר שמעי'
(חסיד) גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהעלי | ד' אדר :רבי יהודה לייב ב"ר מאיר א"ש זצ"ל משוסבורג | רבי חיים יוסף ב"ר ארי' גאטליעב
זצ"ל אב"ד סטראפקוב | ה' אדר :רבי שלמה ברוך ב"ר יהודה טענענבוים זצ"ל ראב"ד סטראפקוב | רבי דוד ב"ר חיים גרוס זצ"ל דומ"ץ
זענטא | רבי יחיאל מאיר ב"ר אשר שמואל פאנעט זצ"ל אב"ד הידאלמאש | ו' אדר :רבי משה ב"ר אלעזר שמחה בונם גינז זצ"ל אב"ד
ב .קערעסטיר | רבי בנימין ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל אב"ד מיהאי פאלווא | ז' אדר :רבי משה גינזבורג זצ"ל אב"ד ראזדיל |
רבי דוד יוסף ב"ר ישראל הלוי וואהרמאן זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יהודה ב"ר דוד לייב פריעדלענדער זצ"ל אב"ד נימיזשא

Negresti, Romnia
ביה"ח שווער איבערגעוואקסן ,מצבות פארלאזט

רבי בנימין וואלף
רבי יצחק אייזיק

ברגשי צער ואנחה ,הנני משתתפים יחד עם כל המשפחה הכבודה הי"ו,
בעת הילקח מהם נזר תפארתם ,האי גברא יקירא,
איש חיל ורב פעלים המופלג בצדקתו הגדולה לכל קדשי בית ישראל ,ה"ה

נטפי תנחומים בזה הנה שלוחה לכל המשפחה הכבודה הי"ו המנחם ירושלים הוא ינחמכם .ומעתה אל תוסיפו עוד
לדאבה ,ותזכו לחיי נחת ולהרחבת הדעת דקדושה ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם מעתה ועד עולם.
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