ערש"ק שופטים עד תצא תשע"ח

בס"ד

אבותינו
בולעטין

436

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

Aug 16-23, 2018
ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה
ידידינו הרה"ח בנש"ק
ידידינו הרה"ח מסור בלו"נ לטובת אבותינו
ר' שלמה ווייס שליט"א
ר' יוסף מארקוס שליט"א
מראשי הוועד קורימע
מראשי הוועד נירמעדיעש ,ז .אגארד
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

גמר בנין הגדר ווערט יעצט דורכגעפירט בס"ד

בנין הגדר ותיקון המצבות אנגעהויבן בס"ד
בראשות הוועד :הרה"ג ר' יחזקאל גאלדבערגער שליט"א
הרה"ח ר' יונתן ווייס שליט"א | הרה"ח יואל לעבאוויטש שליט"א
ועוד שאר חברי הוועד כאו"א בשמו הטוב יבורך לברכה

בהשתדלות בני הרבני החסיד הנכבד
מוה"ר משה שלו' גריסג-ט ז"ל
די עבוה"ק ווערט ווייטער פארגעזעצט נאך
פיל השתדלות פון אויסארבעטן א הסכם צו
די צופרידענהייט פון די שכני המקום.

***
זכות גומרה של מצוה :אזוי ווי עס
פעלט נאך אויס א באדייטענע סכום
בכדי צו פארענדיגן די מלאכת הקודש.
צו נעמן א חלק ביטע פארבינדט אייך
מיטן חבר הוועד הרה"ח ר' יואל
לעבאוויטש  347-346-3173אדער מיט
אבותינו  718-640-1470עקס 303

***
העתק מהספר תולדות רבינו מהגה"ק בעל מנח"א
ממונקאטש זי"ע איבער די גרויסע חשיבות פון דעם ביה"ח

Szentmiklosi , Ukraine
August 15, 2018
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

נשלם בנין הגדר ותיקון המצבות בס"ד
ראשי ועסקני הוועד :בהשתדלות הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א  -יו"ר
הגאון הצדיק אב"ד דושינסקי שליט"א | הגאון הצדיק אב"ד קאפיש שליט"א | הרה"ח ר' יוסף יצחק
ובנו הרה"ח ר' מאיר יעקב טעסלער שליט"א | הרה"ג הנכבד ר' יואל גאלדמאן שליט"א | הרה"ג אב"ד
פרעשוב שליט"א | הרה"ח ר' יצחק אייזיק רייך שליט"א ומשפחתו הח' נ"י | הרה"ח ר' יוסף אויש
שליט"א ומשפחתו הח' נ"י | הרה"ג ר' מרדכי דוב כ"ץ שליט"א | הרה"ח ר' פנחס משה לאנדא שליט"א |
הרה"ח ר' יחזקאל דוד לעפקאוויטש שליט"א  -א"י | | הרה"ח ר' מרדכי ווייס שליט"א  -סיגעיט

Nyirbogat, Hungary
August 5, 2018
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

בראשות הרבני החסיד מוה"ר

הי"ו

נשלם בנין הגדר ותיקון המצבות בס"ד

Vitka, Hungary August 5, 2018
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ו' אלול :רבי שלמה זלמן ב"ר משה אוללמאן זצ"ל ביסטריץ | ט' אלול :רבי מנחם ב"ר
יחזקאל דייטש זצ"ל אב"ד גאלאנטא ,פאלאנקא | י' אלול :רבי מנחם נחום אבי ר' חיים צאנזער זצ"ל מחכמי הקלויז בבראד | י"א אלול :רבי משה חריף ב"ר הירץ זצ"ל מבראד | רבי צבי הירש
ב"ר אליהו רייכמאן זצ"ל אב"ד נאדיאידא | י"ב אלול :רבי אליהו ב"ר בנימין שיק זצ"ל | י"ג אלול :רבי חיים מאיר זאב ב"ר בנימין הכהן הארטמאן אב"ד שימלוי
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Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha
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