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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

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
הרב בנש"ק ר'
מנאמני


שליט"א

הרה"ג ר'

שליט"א

מראשי הוועד להצלת ביה"ח בעיר



שליט"א



הרה"ח ר'
שליט"א

הרה"ג ר'

מראשי הוועד להצלת ביה"ח


מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

הרה"ח ר'

שליט"א

הרה"ג ר'

שליט"א

שליט"א

מראשי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

זצ"ל אבד"ק

מנו"כ של הגאון הקדוש ר'

נאד-וואזשאן ,אונגארן
Nagyvazsony, Hungary

בנדבת האחים החשובים בני
הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל
הר"ר משה מאיר | הר"ר ליפא
הר"ר מרדכי | הר"ר הערשל
וחתנו הר"ר אהרן גבריאל
הויער הי"ו
בהשתדלות האברכים היקרים:
האחים הר"ר יואל
והר"ר מאיר מרדכי גראס הי"ו
הר"ר יואל דייטש הי"ו

שליט"א

מראשי הוועד להצלת הביה"ח בעיר


מידידי ונאמני

בנין הגדר אנגעהויבן ביים
ביה"ח צו דער צופרידנהייט
פון די בני משפחה שיחי'

שליט"א

הרה"ח ר'

הרה"ח ר'
פראיעקט
תשע"ח-ע"ט
ע"י
אבותינו

הגה"צ ר'
מרבני הוועד להצלת הביה"ח


וחבר מערכת

הרה"ג ר'
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח

שליט"א

Magy, Hungary
December 13, 2018
התודה והברכה מול כבוד
הגה"צ ר'

פראיעקט
תשע"ח-ע"ט
ע"י
אבותינו

שליט"א ,אב"ד דקהילות החרדים בודאפעסט
נכד הגה"ק רבי משה נחום זצ"ל  -עבור עזרתו בקודש

המשך בנין הגדר מיט גרויס הצלחה בס"ד

טרעבישאוו ,סלאוואקיי  2 -בתי חיים

שליט"א

Viseu de Mijlok,
Ukraine

מיטל ווישעווע ,רומעניע

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ו' טבת :רבי חיים יוסף ב"ר משה דוב לאנדא זצ"ל דומ"ץ אורשיווא
ז' טבת :רבי שלמה זלמן מינצענט זצ"ל אב"ד מארגארעטן ,מיהאיפאלווא | רבי נחום ב"ר אהרן רובין זצ"לל מנאראל | רבי יצחק ב"ר משה אהרן גליק זצ"ל מפעלעדיהאזא ,סט .פעטער
רבי אפרים ב"ר משה פירטה זצ"ל אב"ד קראלי | ח' טבת :רבי יעקב קאפל ב"ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד בעטלאן | י' טבת :רבי אליהו מיילעס זצ"ל מחכמי פולין ,פינסק
רבי בנימין וואלף ב"ר ישראל לייב ליכטנשטאדט זצ"ל אב"ד טרענטשין| רבי צבי הערש ב"ר אהרן בערגפעלד זצ"ל אב"ד נימיזשע
י"א טבת :רבי שלמה זלמן ב"ר שלום אולמן זצ"ל אב"ד מאקאווא | רבי יואל ב"ר אליעזר אונגאר זצ"ל אב"ד פאקש
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בוטשום ,רומעניע

Buciumi, Romania

Nyiregyhaza, Hungary
December 13, 2018

Trebisoc, Slovakia

הרה"ג ר'
ובנו היקר הרבני הנכבד ר'
[מאנטריאל]
הרה"ג צמ"ס מוה"ר
חבר מערכת זכרון אבותינו

שליט"א[ ,נייטרא]
הי"ו,
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