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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

מנו"כ ראש בית אב משפחת החשובה

הי"ו ה"ה הצדיק המפורסם רבי

זצ"ל

משפחת הרה"ג הנכבד החסיד המפואר הרב ר'
האחים החשובים הנכבדים לבית
הרבני הנכבד מוה"ר

August 31 – September 7, 2018

שר וגדול נפל בישראל

בצער רב מבכים אנו פטירתו של האי גאון וצדיק נוצר חוטר מגזע גאונים וקדושים אפסי ארץ
איש האשכולות ועומד בפרץ מראשי המדברים בכל מקום ,עמל והרביץ תורה בישראל
והעמיד תלמידים הרבה זכה וזיכה הרבים בדרשותיו הנפלאים ובה הלהיב הלבבות לקרבן לאבינו שבשמים
ובפרט הגדיל לעשות בעד הנצחת וזכות קיום מקום מנוחת ראשי האבותה"ק
כ"ק הגאון הצדיק אב"ד דושינסקיא זצ"ל
ראש הוועד להצלת ביה"ח ריסקאווע – נעמיזשא  -וויטקא
ותנחומינו ישעשעון נפשם של משפחתו הכבודה והרוממה הרבנים החשובים גאו"צ שליט"א
ואמם הרבנית הצ' בתש"ק תליט"א
המקום ינחם אותם וירפא את שברם ,ולא יוסיפו לדאבה עוד ,בביאת משיח צדקינו ,במהרה בימינו

היסטארישע אנטדעקונג בביה"ח טרענטשין

ז"ל

א

שליט"א |

ב

ג

ד

הי"ו | ומשפחת

בהשתדלות האה"ח אשת הרבני הנכבד ר'

הי"ו | משפחה הח' לבית

(ארצה"ק) הי"ו

א חבל על דאבדין ולא משתכחין ה"ה הגאון הגדול ǀהמפורסים אב"ד דקהילתנו מהור"ר דוד כ"ץ ז"ל אשר
 ǀכל ימיו עמל והרביץ תורה בישראל והעמיד תלמידים  ǀהרבה בכמה הקהילות גם רבים השיב מעון ...
...מימי ילדותו  ...בק"ק רוזניץ ומשם
ב נתמנה להיות אב"ד בק"ק לאוויטץ ומשם  ǀבק"ק בראנדוס ומשם הופיע אור תורתו  ǀובא לכאן ק"ק
טרענשין לאב"ד ור"ם קודם  ǀפסח תקל"ב לפ" ק ונתבקש לישיבה העליונה  ǀושבק חיים לכל חי י"נ
ביום ה' י"א אדר ראשון  ǀתקמ"ג לפ"ק תנצבה
ג בקדושה ובטהרה יא אדר תקמג לפק ǀפנ ǀהרב המאוה"ג המפורסם  ǀבשם טוב החסיד ועניו ǀופעל ,,,,,
במצות ǀומרביץ תורה ברבים ǀוהי' מקיים זאת התורה  ǀאדם כי ימות באוהל זכה ǀוזכה הרבים במאור
ה"ה ǀאמ"ו מו"ה דוד כץ זצ"ל ǀאב"ד ורמ פה בקהלתינו
והמדינה תנצבה
ד גם היה גבאי נאמן לגבות ǀמעות ארץ ישראל מהמנדבים ǀליתן מה שקצבו על עצמם ǀכל שנה ומסרם
לידי  ǀאנשי נאמנים לשלוח לשם להסב לעניים  ǀדשם

Ladomirova, Slovakia
August 29, 2018
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

בראשות הגה"צ רבי
בן

שליט"א ,אב"ד נייטרא – ירושלים
מח"ס עצי השדה על יור"ד
שליט"א
תשו"ח לכבוד ידידינו איש האשכולות חכם וסופר הרב דובעריש וועבער שליט"א
ראש מערכת זכרון אבותינו בדבר עזרתו לפענוח המצבה

Piestany, Slovakia
August 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
הרה"ג ר' יחזקאל גאלדבערגער שליט"א
מראשי הוועד בעיר אדאני ,באגאד ,שאטענדארף

הגאון הצדיק אב"ד מגד יהודה שליט"א
חבר וועד הרבנים שע"י אבותינו
הרב הגאון ר' אליהו סאפרין שליט"א
ורעייתו החשובה תחי'  -מראשי הוועד בעיר שאנקאד

הרבני הנכבד ר' אליעזר מאיר לעפקאוויטש שליט"א
מחשובי הוועד בעיר קאברין ,נירעדהאז

הרה"ג ר' יוסף זינדל שפיצער שליט"א
מראשי הוועד בעיר קאפאשנאוו

הרבני הנכבד ר' שמעון ישראל פערלמוטער שליט"א
מידידי אבותינו  /ומראשי התומכים לרשת החינוך החרדי נחלת אבות

הרבני הנכבד ר' מיכל פישביין שליט"א
מידידי אבותינו

הרה"ח בנש"ק ר' זלמן לייב רובין שליט"א
מראשי הוועד בעיר קערעסטיר  -אפטא

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד דאנציג מח"ס סדרי טהרה | כ"ו
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