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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

סאנטוב ,אונגארן

דיבורים נוראים מהגה"ק רחמ"ד
ווייסמאנדל זצוק"ל לאור המצב
פע"א לאחרי מלחה"ע ,התנצל לפני התלמידים בישיבת
נייטרא ,ותיאור האיך כי בעת צר ,פנו אליו אנשי הח"ק,
שישתדל עמם להצלת ביה"ח שלא יחולל ח"ו ,ואז עמד
במסינ"פ להצלת ה'כלל ישראל ,ותמה הכי לא רואים גורל
השעה להתעסק בכל היכולת בעד הצלת החיים - ,ועכשיו
אמר ,בשברון לב ,מי יודע אם הייתי משתדל בעדם ,הלא כוחם
גדול להתפלל בעד החיים ,ואז היינו זוכים לסייעתא דשמיא
להציל יותר.

יאספאווא ,אונגארן
ביה"ח ווערט גערייניגט אין צוגרייטונג צום בוי-ארבעט

גרויס אויפוואכונג ביי בני משפחה
צו שאפן פאנדן פאר נויטיגע
תיקונים אין ביה"ח ,ובפרט מיט'ן
ערהאלטן א צוזאג פון לאקאלע
געמיינדע ארויס צוהעלפן מיט נאך
פאנדן ,ווי נאר א חלק ווערט געטון.
חלק פון גדר פארענדיגט
בשנת תשפ"ב

ס'איז יעצט דא א
געלעגנהייט זיך צו
משתתף זיין און
אפקויפן זכות גמר
המצוה .פארבינדט
אייך מיט אבותינו
ווי אמשעלסטן.
Abaujszanto, Hungary

ביעכאוו ,פוילן

התודה והברכה
להרבני הנכבד ר'
פנחס נאדלער
שליט"א

ב .קאוואראליע ,אונגארן

נכדי הרה"ק רבי נחמי' יחיאל בן
היהודי הקדוש זי"ע פראקלאמירן
גרויסארטיגן קאמפיין צו שאפן
פאנדן כדי צוצוטרעטן להצלת
מקום הקודש.

ארבעט אויף הערליכער שטיינערנער וואנט כמעט פארענדיגט

און אונזער פרשה פון הקמת
המשכן געפונען מיר ווען כלל
ישראל האט ארויסגעקוקט
אויף השראת השכינה ,האט
מרע"ה געבענטשט אידן :ויהי
נועם ד' וכו' יהי"ר שתישרה
שכינה במעשה ידכם
ס'ווערט געברענגט אין תיקוני
זוהר אז כהיום איז די שכינה
שורה במקום קבורת הצדיקים
זייט זוכה אין מרבה זיין
השראת השכינה ,דורכ'ן
אפקויפן גמר המצוה פון
פעולות לתיקון ולהצלת קברי
ישראל.
מיר
ווילן
גלייכצייטיג
פארזיכערן אז מיר פרובירן
בס"ד אנצוגיין מיט דער
ארבעט אויף וויפיל נאר
די
אונטער
מעגליך
אומשטענדן.

מצבות ליגן צעבראכן
אויף דער ערד
Bychawa, Poland

באטטאניע ,אונגארן

With appreciation to

Mr. Tamás Péter | Mazsihisz
For his support in the project

Battonya, Hungary

הרה"ג ר' משה לעווינשטיין

בני משפחה שטארק צופרידן
צום ענדיגן תיקון המצבות.

שליט"א

דרינגענדער אפיל:
וויבאלד די ארבעט האט זיך
פארצווייגט מער ווי
געראכטן ,זענען צוגעקומען
פרישע קאסטן .ביטע זייט
זיך משתתף.

הרה"ג ר' משה הערש
בערקאוויטש שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח דיורא
***
הרבני החסיד

בשם הוועד:
הרה"ג ר' דוד שלמה יונגרייז
הרה"ח ר' משה ראטה

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ב' אדר :רבי בנימין וואלף (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 | :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

Tolcsva, Hungary

נטפי תנחומין

מצבות ליגן צעבראכן
אויף דער ערד

יארצייטן

הרבני החסיד

טאלטשווע  ,אונגארן

צוגרייטונגען ווערן געמאכט פאר
תיקון המצבות בס"ד.

חלק פון גדר אויפגעבויט ,דורך
טיילווייזער גרענט

Boldogkovaralja, Hungary

מחשובי הוועד ביה"ח
סענדזשארץ | סאמאטאר
ויזכו כולם לראות רב נחת
דקדושה מכל יוצ"ח

ברגשי צער ואנחה הנני משתתפים בצערם של המשפחה הכבודה
לבית מארמארשטיין הי"ו ,ובפרט לידידינו הרה"ח ר' נפתלי צבי שליט"א,
העוסק רבות בשנים בלו"נ לטובת "אבותינו" ,היושבים בעמק הבכא על פטירת
אמם נזר משפחתם האשה החשובה הצו"ח ומפורסמת במעשיה הטובים ע"ה
המקום ינחם אתכם ,ולא תוסיפו לדאבה עוד מעתה וע"ע בביגוא"צ בב"א
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