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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' שלום יושע וואלטער שליט"א
מהוועד ביה"ח בארשא  ,נאדודוואר

הרה"ג ר' ישראל בער האלצער שליט"א
רב דק"ק גבעת שאול בקרית יואל | מנאמני אבותינו

הרה"ח ר' ברוך שפירא שליט"א
מהוועד ביה"ח פאליאן ריסקאווע

הוועד ביה"ח בוטשאם

הרה"ח ר’ זאב גאלדשטיין שליט"א
מ הועד ביה"ח קאשוי

הרה"ג ר' יעקב כ"ץ שליט"א
הועד ביה"ח נירבאטור  ,ריסקאווא

הרה"ח ר' אליקים שאלאמאן שליט"א
ידידי אבותינו

הרה"ח ר' פנחס ווארך שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח סערענטש

הרה"ח ר' יושע הענדלער שליט"א

 --ויזכו כול ם לר או ת רב נח ת ד קדוש ה מכל יוצ " ח --

מנו"כ של הרה"ח רבי חיים מרדכי כהנא [בערקאוויטש] ז"ל
וזוג' האה"ח מרת פרומט ע"ה

בראשות בני הרב החסיד רבי משה סטראלאוויטש
זללה"ה וזוג' החשובה מרת אלטע פרומט עליה השלו'
ובני הרב החסיד ר' דוד וויינגארטען ז"ל

נייער גדר ווערט געבויט ארום דעם ביה"ח
בארג ווערט באפעסטיגט מיט שטיינער
Lukove, Ukraine

הנהלת אבותינו פארן קיין אייראפע משתדל זיין פאר די בתי חיים
ראזוואדוב ,פוילן

פיעטרקאוו ,פוילן

Rozwadow, Poland

אלפינע ,פוילן

קריפטש ,פוילן

Krzywcza, Poland

Piotrkow Trybunalski , Poland

אפטא ,פוילן

בוי ארבעט הויבט זיך אן בס"ד!

פארן רייניגן

בנדבת :משפחת הרב החסיד ר' הערשל
מארקאוויטש ז"ל | בהשתדלות :הרה"ח ר'
אהרן שמואל יאקאבאוויטש שליט"א
ובנדבת :משפחת הרב החסיד ר' אלי'
ליפשיץ שליט"א
ביים רייניגן

ביים רייניגן

פריסטיק ,פוילן
Chepa

Olpina, Poland

ביעחאוו ,פוילן

Frysztak, Poland

Opatow, Poland

וואגוועטש ,סלאוואקיי

טארניגראד ,פוילן

Bychawa, Poland

Tarnogrod, Poland

Vagvecse, Slovakia

-

בני משפחה גרייטן זיך
איבערצובויען בית
החיים בכבוד הראוי
ועד הפועל :אברכים הח'
מוה"ר ר' יואל בהרר"י
שניטצער שליט"א |
מוה"ר ר' יושע בלום
שליט"א | מוה"ר ר' יודא
ביקעל שליט"א

Aranyosmedgyes, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ר"ח תמוז :רבי יוסף צבי הלוי זצ"ל אב"ד ווערבא | רבי משה צבי ב"ר בנימין זאב פוקס
זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין ,מח"ס יד רמה | ד' תמוז :רבי יעקב ב"ר מרדכי (סקאהל) ריינמאן זצ"ל אב"ד ראדיחוב ,האלישיץ ,נאראל | ו' תמוז :רבי ברוך ב"ר זאב וואלף (ראצפערט)
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