הגה"צ אב"ד טשאטה שליט"א
מרבני הוועד ביה"ח טשאטה

בס"ד

פרשת

וישב
תשפ"ב

הגה"צ אב"ד ברעזנא שליט"א
מרבני הוועד ביה"ח ברעזנא

הרבני הנגיד ר' יצחק ראבינאוויטש שליט"א
יו"ר הוועד ביה"ח יאזקרעינא

הגה"צ ר' ישעי' ווייס שליט"א אב"ד אור לישרים

הרה"ח ר' משה גרינפעלד שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח שעניא  ,ב  .אויפאלו  ,קאברין

יו"ר הועד משמרת ביה"ח מילדוי
הרה"ח ר' משה שטיינמעץ שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח טעטש ,סאניסלא

גליון

577

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' יצחק שאהנוואלד
ובנו הרה"ח ר' משה מאיר

שליט"א

שליט"א

יו"ר הוועד ביה"ח זשאדיין

הרה"ח ר' משה נתן בראווער שליט"א
חבר הוועד ביה"ח ש  .פאטיק  ,זיפאוו  ,בארשא  ,ב  .אויוואראש

הרה"ח ר' משה דוד נידערמאן שליט"א

הרה"ח ר' בעריש בר"א שוויממער שליט"א
חבר הועד ביה"ח טשערטיזנא

הרה"ח ר' נפתלי לענעראוויטש שליט"א
חבר הוועד ביה"ח קעמעטשע  ,דעמעטשער  ,סטראניאן

ומחותנו הרה"ח ר' שמואל בנימין פריעדמאן שליט"א
חבר הוועד ביה"ח קאברין

מנאמני אבותינו

הרה"ח ר' יצחק שלמה וויינשטאק שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח קאברין

וי ז כ ו כ ו לם ל רא ות ר ב נחת ד ק דוש ה מ כ ל י וצ " ח

Harnicesti, Romania – November 25 ‘21

Mezocsat, Hungary – November 25 ‘21


Ozd, Hungary

Nyirbator, Hungary – Nyirbator 23 ‘21

בערסאניף ,רומעניע | צוגרייטונגען אנצוהויבן די בוי ארבעט
וועד הפעולה :העסקנים החשובים  -הרה"ח ר' יודא ארי'
טעסלער שליט"א מח"ס כנפי יונה | הרה"ח ר' אפרים משה
לעווי בהרה"ג ר' יוסף ז"ל מח"ס מנהג ישראל תורה | הרה"ח ר'
יצחק לעבאוויטש שליט"א בהרה"ח ר' יחיאל ז"ל .
בנדבת הנכבדים החשובים הרה"ח ר' חיים לעווי שליט"א
משפ' הרה"ג ר' בנימין גרובער שליט"א | הרה"ח ר' בנציון
לעבאוויטש שליט"א | משפ' הרה"ח ר' שלמה אהרן
פריעדמאן שליט"א | הרה"ח ר' אלי' גליק שליט"א | הרה"ח
ר' יחזקאל דוד ב"ר יעקב בערקאוויטש שליט"א | הרה"ח
ר' אלי' צבי יוראוויטש שליט"א | הרה"ח ר' יחיאל מיכל
בר"א קלאר שליט"א  | -הרה"ח ר' אברהם ברא"י
בערקאוויטש שליט"א

Nacina Ves, Slovakia- November 23 ‘21

ט .לאפוש ,רומעניע | נאך שווערע שתדלנות ווערט ענדליך
ערמעגליכט צו פארענדיגן גדר בס"ד

Barsana, Romania

Tirgu Lapus, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"א כסלו :רבי שמואל ב"ר יצחק סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד סעטשע | רבי יעקב קאפיל ב"ר צבי הירש (חריף) זצ"ל מווערבוי | כ"ב
כסלו :רבי אדוני' ב"ר מרדכי שלמה שמעלצער זצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלע | כ"ד כסלו :רבי משה ב"ר מנחם צוקערמאנדעל זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יצחק ב"ר יו"ט ליפמאן קארפעל זצ"ל דומ"ץ פאקש | כ"ה כסלו  :רבי
נפתלי הכהן ביין זצ"ל אב"ד מידסענט ,לעמעש | רבי חזקי' פייוויל ב"ר חיים פלויט זצ"ל אב"ד שוראני | כ"ח כסלו :רבי ישראל זצ"ל אב"ד קאלאמייע | רבי דוב יעקב ב"ר אברהם האלפרין זצ"ל אב"ד באלחוב | רבי משה דוד
ב"ר יעקב פרץ פריעדמאן זצ"ל דומ"ץ גראסווארדיין | רבי יהושע ב"ר משה שמואל בריסק זצ"ל אב"ד טיסא-דאדא | רבי משה חיים ב"ר גרשון הלוי ליטש-ראזענבוים זצ"ל אב"ד קלייננווארדיין
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