
זוע אשר היארצייט חל בשבוע "ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד
:  י"ח שנבנו ע"בהביהכ "ומנו

בני)יהוסףר"בשלוםמאיררבי|מאדאץ"דומל"זצפלאנערדוביששכרר"בזעליגאשריהושערבי:שבט'ה

רבי:שבט'ט|שימאניד"אבשווארצשטייןשמואליוסףרבי|מעזשלאבאריץל"זצראטטענבערגהלוי(שלשים

|זענטאד"אבל"זצאולמאן'זכריר"באיסררבי|בילקאמיןד"אבל"זצטארים(רימנוב)מענדלמנחםר"ביעקבישראל

|זבארובד"אבל"זצאמסעלפרץר"בצבייצחקרבי|בעטלאןד"אבל"זצליכטענשטייןקאפיליעקבר"ביהודהרבי
ד"אבל"זצקאניזשאיוסףר"בזעליגאשררבי|מבראדל"זצגעלערענטערמשהר"ביהושעשאולרבי:שבט'י

אהרןיצחקרבי:שבטא"י|הידאלמאשד"אבל"זצפאנעטהבצלאלחייםר"בשמואלאשררבי|סענטפעטער
ד"אבל"זצאטלבדודר"במאיררבישוסבורגד"ראבל"זצוויינבערגערמשהרבי|מעזשלאבאריץץ"דומל"זצשווארץ

ווערפעלעטד"אבל"זצטענענבוים(שורקנטע)צבישרגאר"במשהרבי|קאברין,סאלאנט

ד"בס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע  
"אבותינו"אקטיוויטעטן פון 
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Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha
ה"עמרדכי יודא ר "ברעכיל דבורה נ "נתפרסם לע

ד"החדש בסהגדר צוגרייטונגען צו בנין 
י משפחות החשובות  "בראשות צאצאי יוצאי העיר ע

ה  "פערל ע' ל וזו"ט ליפא קויפמאן ז"יו' חנני' בני הרב החסיד ר
א"שליטומשפחתו אברהם ' ח הרבני החסיד ר"להבחלואחיו 

ל "הערשל קויפמאן ז' הרב החסיד רמשפחת 
א"שמעון קויפמאן שליט' אלי' ג ר"הרה: ר וועד הפעולה"יו

פרשת

בא
פ"שנת תש

גליון

502

!ברוך הטוב והמטיב
נאך די אומערמידליכע כוחות צוריקצובאקומען דעם  

זענען די בני משפחה , ח"דרויסנדיגער חלק פונעם ביה
באגייסטערט איבער די געוואלדיגע אנטדעקונגען דורך 

.עסקני אבותינו פון פילע מצבות אינעם נייעם שטח

א"שליטחיים העללער ' ח ר"הרה
(אוהל)ח בערעגסאז "ביהמהוועד להצלת 

ח "וחתנו הרה

א"שליטפריינד הערש אהרן ' ר
(ישן)ח קראלי "ביהלהצלת מהוועד 

בירנבוים  דוד ' שמוא' ח ר"הרה
א"שליט

(חדש)ח סטראפקוב "ביהלהצלת מהוועד 

א"שליטמאיר פריעד רבי ג "הרה

ח  "ובנו הרה

א"שליטפריעד מרדכי ירחמיאל ' ר
ח אויוואראש"ביהלהצלת מהוועד 

א"שליטרייך אייזיק יצחק ' ח ר"הרה
שעניא, ח מערק"ביהלהצלת מהוועד 

א"שליטאברהם שיף ' ח ר"הרה
שעניא, ח מערק"ביהלהצלת מהוועד 

א"שליטמענדל באכנער ' ח ר"הרה
שעניא, ח מערק"ביהלהצלת מהוועד 

שלמה מרדכי ' ח ר"הרה
א"שליטגאלדבערגער 

ח סטראניאן"ביהלהצלת מהוועד 

א"שליטוואלטער יושע ' שלו' ח ר"הרה

,  נירעדהאז, נאדודווארח "מהוועד להצלת ביה
בארשא

שטח באדעקט מיט שמוץ

מצבה ארויסגעשלעפט פון דער ערד

און מצבות דעריןחשטגערייניגטער 

ווייטערדיגע רייניגונגען און אנטדעקונגען פון מצבות

א"שליטץ דושינסקא "ג דומ"הרהר רבני ועד הפעולה "יו

א"שליטפאלא .סהחרדיםקהילותד"אבצ "ואחיו הגהא"שליטיעמערינגד"אבצ"הגהבראשות

|א"שליטשעניאד"אבג "הרה| קליימערא סניף "שליטסאטמאר 'דל"קיטץ"דומצ"הגה

ה"זללהגרינפעלדלייבחיים' ח ר"הרהואחיו ה"זללהאיסרלישרא' ח ר"בני ונכדי הרה

אן א גדר, ח פארלאזט"ביה

התעוררות ביי בני משפחה אין 
בעפארברייטונג צו דער נסיעה  

צום אוהל  
החדש בעיר  

.בערעגסאז

נייער אוהל 
הערליך  
איבערגעבויט

Sena, Slovakia

Harnicesti , Romania

Beregszasz, Ukraine


