בס"ד

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
פרשת

אמור
תשפ"ב

גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

Mezocsat, Hungary

יו"ר הוועד :בראשות :הרה"ח ר' משה ברי"ט שווארץ שליט"א
הרה"ח ר' אברהם יושע ראטה שליט"א

הגה"צ אב"ד וואדקערט שליט"א  -מרבני הוועד ביה"ח ש .וואדקערט
הרה"ג אב"ד ריסקעווע שליט"א  -מרבני הוועד ביה"ח ריסקעווע
הרה"ג אב"ד קאפיש שליט"א  -מרבני הוועד ביה"ח טאשנאד
הרה"ח ר' מרדכי גדלי' שפיטצער שליט"א  -מחשובי הוועד ביה"ח בריזדאוויץ
הרה"ח ר' חיים העללער שליט"א  -מחשובי הוועד ביה"ח בערעגסאז
הרה"ח ר' אהרן הערש פריינד שליט"א  -מחשובי הוועד ביה"ח קראלי
הרה"ח ר' שלו' אליעזר ליכטענשטיין שליט"א  -מחשובי הוועד ביה"ח בעטלאהן
 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

ע"י:
הרה"ח ר'

יעקב אלעזר
לאנדא
שליט"א
Piotrkow Trybunalski, Poland

בראשות בני משפחה הי"ו

Chelm, Poland

חשוב'ע אינגלעך :ווערט א גבאי צדקה!
העלפט דעם הייליגן מוסד 'אבותינו'
ראטעווען די קברי אבות אין אייראפע.
Tiszakarad, Hungary

רופט אריין  718-640-1470עקסט400 .
און לאזט א מעסעדזש .מ'וועט אייך
בע"ה צוריקרופן.

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"א אייר :רבי יצחק ב"ר יחיאל מיכל (זלאטשוב) ראדוויל זצ"ל |
י"ב אייר :רבי ישראל חיים זצ"ל אב"ד טרענטשין | י"ג אייר :רבי יצחק ב"ר ארי' יודא לייב היילברוין זצ"ל אב"ד זענטא | רבי יחיאל ב"ר יהודה כהנא-העלליר
זצ"ל אב"ד מאטע-סאלקא | רבי שלום אולמאן זצ"ל אב"ד ווייטצען | י"ד אייר :רבי זכרי' מענדל ב"ר אברהם פסח צ"ל דומ"ץ קאלאמייא | ט"ו אייר :רבי
חיים מאיר יחיאל ב"ר אבי עזרא זעליג זצ"ל מאגלעניצא | רבי גרשון ב"ר משה שטערן זצ"ל אב"ד מאראש-לודאש מח"ס ילקוט הגרשוני
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