בס"ד

פרשת
פרשת

פנחס
ויחי
תשפ"
תשפ"אב

גליון
גליון

560
580

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' אברהם ברוך גאדינגער שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח ראחוב

הרה"ח ר' וואלף שטארק שליט"א
יו"ר להצלת ביה"ח הערנאדנעמעטי ,יאנווער





הרה"ח ר’ מרדכי עלענבויגן שליט"א
חבר הוועד ביה"ח פעטראווע ,טיסאליק

הרה"ח ר' משה לעפקאוויטש שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח סאמאטאר ,בארדיוב





הרה"ח ר' אברהם יצחק מערץ שליט"א וב"ב שתחי'
חבר הוועד להצלת ביה"ח טשעטנעק ,מיטל ווישעווע

יצחק ברוך שפיטצער

שליט"א,
הרה"ח ר'
משב"ק כ"ק אדמו"ר מ'ספינקא שליט"א



ואביו הרה"ג ר' יעקב אלימלך שליט"א
מהוועד פועל ישועות להצלת ביה"ח מאגלניצע

הרה"ח ר' אהרן נח קליין שליט"א
ואמו האה"ח אשת הרה"ח ר' הלל יושע ז"ל
חבר הוועד להצלת ביה"ח בעבעני

הרה"ח ר' שלום יונתן ווידער שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח טאלטשווע





הרה"ח ר’ יושע שטראה שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח גיידוש

חסד ואמת  -חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת...
וועד משמרת אבותינו צייכנט אפ בס"ד אן ערפאלגרייכער מעינטענענ"ס סעזאן מיט'ן לעצטן שניט
כהיום זענען  215בתי חיים אנגעשלאסן אין די מעינטענענ"ס אפטיילונג
דוגמאות פון די הערליכע בילדער און רעפארטס וואס ווערן ארויסגעשיקט אין די טעג

Tesco, Ukraine

טעטש ,אוקריינע
בראשות הרב בנש"ק ר' יעקב שמשון גאלד
שליט"א
משפ' הח' שטיינמעץ שליט"א ,בהשתדלות
הרה"ח ר' אליעזר יצחק שטיינמעץ שליט"א

Apostag, Hungary

אפאשטאג ,אונגארן
בראשות משפחת החשובה הערמאן שליט"א

Hajduboszermeny, Hungary

בעסערמין ,אונגארן
בראשות האה"ח מרת וואזנער שתחי'
הרה"ח ר' בנימין יצחק ווייס שליט"א

Suplac, Romania

סעפלאק ,רומעניע
בראשות הרה"ח ר' ישראל משה וועבער
שליט"א

Boldva, Hungary

באלדווע ,אונגארן
בראשות :הרה"ח ר' ליפא גראס שליט"א

Gbely, Slovakia

עגבעל ,סלאוואקיי
בראשות הר"ר אברהם רעבענווארצל הי"ו
הר"ר אברהם יוסף ווייזער הי"ו

Ruscove, Romania

ריסקעווע ,רומעניע
בראשות :הגה"צ אב"ד דושינסקא ז"ל,
יבלחט"א הרה"ג ר' שלום אליעזר כ"ץ
שליט"א ואחיו הרה"ג אב"ד ריסקעווע
שליט"א ,בהשתדלות הרה"ח ר' ישראל
יעקב פאללאק שליט"א

Apa, Romania

אפא ,רומעניע
בראשות הרה"ח ר' אברהם יקותיאל
יערמיאש שליט"א

Foldes, Hungary

פולדעש ,אונגארן
בראשות משפחת החשובה לוגער שליט"א

Ganitch, Ukraine

גאניטש ,אוקריינע
בראשות מרת אדלער שתחי'

Hossomeze, Romania

האסעמעזע ,רומעניע
בראשות הרה"ח ר' יודא דוד לייב שארף
שליט"א

Ladmovce, Slovakia

לאגמיץ ,סלאוואקיי
בראשות הרה"ח ר' שאול נח פריעדמאן
שליט"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ז טבת :רבי נתן נטע צבי הלוי סאלאמאן זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"ח טבת :רבי מנחם מענדל ב"ר יהודה
פריעדלענדער זצ"ל גראסווארדיין | כ' טבת :רבי יהודא ב"ר שמעון קאין זצ"ל אב"ד עגערבעגי | רבי בנציון ב"ר עמרם בלום זצ"ל ב .אויפאלו | כ"א טבת :רבי יוסף ב"ר לייב שאצקעס זצ"ל אב"ד בראד | רבי שמואל ב"ר יהודה בראך
זצ"ל אב"ד נירמאדע | כ"ב טבת :רבי שמואל דוד ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד פעהער-דיארמאט | רבי דוב בעריש אברהם ב"ר ישעי' בנעט זצ"ל אב"ד קאלוב | רבי יצחק אייזיק ב"ר מאיר כהנא זצ"ל אב"ד זשאדאני
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