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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

בצער רב מבכים אנו על סילוקו של עטרת תפארת ישראל גאון ישראל
וקדושו ,פאר הדור לוחם מלחמתה של תורה ,מרא דארעא קדישא
עמל והרביץ תורה בישראל והעמיד תלמידים הרבה ,הלהיב הלבבות בתפלותיו
הנלהבים ובדבריו הנחמדים יקרים מפז לקרבן לאבינו שבשמים ,ובפרט הגדיל
לעשות בעד הנצחת וזכות קיום מקום מנוחת ראשי האבותה"ק ,אשר פתח ביתו
היתה פתוחה לפנינו לעמוד בראש המערכה להצלת מקום מנוחת אבותה"ק ,ה"ה

כ"ק הגה"ק גאב"ד ירושלים

זצוק"ל

נשיא הוועד להצלת ביה"ח פעיזינג
ותנחומינו ישעשעון נפשם של משפחתו הכבודה והרוממה

המשך בנין הגדר ברוב פאר והדר!

המקום ינחם אותם וירפא את שברם ,ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ולא יוסיפו
לדאבה עוד ,והימים האלו יתהפכו לששון ולשמחה בבגוא"צ בב"א

Barsana, Romania

בנין הגדר ווערט אנגעהויבן בשעטו"מ
בראשות נכדים היקרים ראשי ופארי המשפחה הכבודה ה"ה :הרה"ג ר' מאיר ואחיו הרב החסיד ר'
ישראל שטערן שליט"א | בהשתדלות הנכדים היקרים :הרב ישראל בער האלצער שליט"א,
חתן הרב החסיד ר' חיים הערש שטערן ז"ל | הרב חיים אלישע בהרר"י שטערן שליט"א | הרב
יואל יצחק בהרר"א שטערן שליט"א

דער גאב"ד זצ"ל ביים משתדל זיין מיט עסקני אבותינו לטובת קברי אבותיו
אין פעיזינג ,סלאוואקיי – ביה"ח מתוקן שנת תשס"ד
בנדבת הני ידידים נאמנים יבלחט"א העוסקים בכל לב לשמירת והצלת מקום מנוחת אבותם,

ה"ה בני ונכדי החסיד המפורסם ר' יונה צבי הערצאג זלה"ה

Csarda, Romania
ביים אנצייכענען די גבולות תחת השגחת אבותינו

מאטעריאל ווערט געליפערט צום ביה"ח

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
ידיד נאמן הרה"ג בנש"ק
הרה"ג ר' יעקב כ"ץ שליט"א הרה"ח ר' בעריש מאנן שליט"א
הרב יואל יעקב מייזליש שליט"א
מראשי הוועד בעיר
מראשי הוועד בעיר
מראשי הוועד בעיר סאמאטאר ,זבארוב
ומראשי המערכת זכרון אבותינו

וויטקא ,נעמיזשא ,ריסקאווע

באלדאג קאוואראליע

Pezinok, Slovakia

➔
אויפ'ן
ביה"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ח ' אב :רבי פנחס זעליג ב"ר יצחק יהודה לייב בעטלהיים זצ"ל אב"ד פאפא | רבי ברוך מרדכי ב"ר אליהו פרענקל זצ"ל דומ"ץ קליינווארדיין | רבי ישראל
ב"ר שלמה זלמן אוללמאן זצ"ל מגרויסווארדיין | רבי דוד יצחק ב"ר חיים צבי קויפטייל זצ"ל ראב"ד ביסטריץ | ט' אב :רבי גבריאל ב"ר דוד הורוויץ זצ"ל ממאגלינצא | י' אב :רבי אהרן יוסף שמואל ב"ר יחזקאל סג"ל זצ"ל אב"ד טרענטשין
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