בס"ד

לכבוד הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
הרבני הנגיד ר’ גרשון ענגעל שליט"א –חבר הנהלת אבותינו

פרשת

תצוה
תשפ"ב

גליון

588

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מראשי הוועד בעיר מארגערעטן
הגה"צ אב"ד ריסקעווע שליט"א

הרה"ח ר’ אפרים ראזענפעלד שליט"א
מראשי הוועד בעיר שוסבורג
הרה"ח ר’ חיים יוסף גראס שליט"א
חבר הוועד בעיר ערדא-הארוואטי

מרבני הועד בעיר ריסקעווע ,קורימא

הרה"ח ר’ חיים יחזקאל הערשקאוויטש שליט"א
יו"ר הוועד בעיר מאראש-אויוואר

הרב שמואל נחמי' הירש שליט"א –מ'לודאש
יו"ר הוועד בעיר לודאש
הרה"ח ר’ אשר מענדל כהנא שליט"א
חבר הוועד בעיר סאמאטאר

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בנדבת הגה"צ אבד"ק בראד שליט"א
שנת תשע"ו:
נייער שטארקער
גדר געבויט
ארום חלק פון
ביה"ח

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

פראיעקטן אין בתי
חיים בס"ד

שנת תשע"ז:
הערליכער אוהל
געבויט על מקום
מנו"כ של הרב
הקדוש רבינו
בעל אור יצחק
מ'ראדוויל זי"ע

בהשתדלות הרה"ח ר' אברהם יוסף זאפיר שליט"א
בנדבת הרה"ח ר' משה לעווי שליט"א

Verpelet, Hungary
מקום מיוחד להתפלל

Nyirkata, Hungary

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

כהנים
שטיבל
מקום מיוחד להתפלל

כהנים
שטיבל

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט' אדר :רבי אלימלך ב"ר אליעזר הלוי ליעבערמאן זצ"ל אב"ד בולקאמין | רבי טובי' ב"ר פנחס הכהן (טעלעקט) פישער זצ"ל
אב"ד שארוואר | רבי ישראל יעקב ב"ר מרדכי (נדבורנא) לייפער זצ"ל מחוסט | רבי חיים ב"ר יהושע [חריף] (מגיני שלמה) זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי משה ישעי' ב"ר שמואל שווארטץ זצ"ל מלינסק-עטשעד | י' אדר:
רבי משה ארי' ב"ר מאיר יהודה לייב עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | רבי אייזיק צבי ב"ר שלמה זצ"ל אב"ד קאברין | י"א אדר :רבי דוד (החסיד) הכהן זצ"ל אב"ד טרענטשין | רבי יצחק נתן ב"ר אליעזר ליפשיץ זצ"ל
אב"ד ה .מאד ,סאנטוב | ט"ו אדר :רבי מרדכי לייב פריעדמאן זצ"ל אב"ד בארדיוב | רבי עקיבה יוסף ב"ר יהושע אהרן צבי (מהריא"ץ) וויינבערגער זצ"ל ממארגארעטען
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