בס"ד

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו

פרשת

פנחס
תשפ"ב

גליון

609

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

בראש וראשון ידידנו הנאמן
איש חיל עומד לצדינו בכל עת ועונה
הרה"ח ר' יושע פיש שליט"א
מנאמני אבותינו
הרב הגאון ר' שמעון כ"ץ שליט"א
דומ"ץ סאטמאר מאנסי
מרבני הוועד ביה " ח נעמיזשא ,ריסקאווא

דוד יחזקאל שמואל שרייבער שליט"א
 Hungaryהרה"ח ר'
Mezocsat,
חבר הוועד ביה " ח נירגעלשע  ,סעטשע  ,גרויסווארדיין

המחותנים היקרים והחשובים
הרה"ח ר' שלמה דוב ווידער שליט"א
מראשי הוועד ביה " ח קריפטש  ,נירעדהאז
הרה"ח ר' יואל גוטמאן שליט"א
מראשי הוועד ביה " ח סאמושסעג
הרה"ח ר' מאיר ווערטהיימער שליט"א
חבר הוועד ביה " ח זבארוב  ,ליפענע  ,קאמארנע

*

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

ביה"ח ווערט גערייניגט אין צוגרייטונג צו תיקון המצבות

בנין האוהל הק' אין די לעצטע פאזעס בס"ד

wall around cemetery built by ESJF

Szerencs, Hungary


בנין הגדר זעצט פאר בס"ד
יסודות פאר'ן גדר ווערן אינסטאלירט

פארענדיגט פארשידענע תיקונים אין ביה"ח

Barsana, Romania

Mezocsat, Hungary
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