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מודעה חשובה בענין
חקירת ודרישת בביה"ח – Evaluation

זע

ס

ביי די פאלגענדע בתי חיים זענען דורכגעפירט געווארן גרונטליכע אפשאצונגען איבער די פונקטליכע
גבולות הביה"ח ,און איבער די מצב הביה"ח בכלליות .אזוי אויך איז ב"ה אנגעקניפט געווארן די נויטיגע
פארבינדונגען מיט די אינסטאנצען ,וכו' -כדי צו ערמעגליכען די איבערבוי דעם יעצטיגן זומער
אפשטאמיגע משפחה מיטגלידער קענען זיך פארבינדען מיט די משפחה עסקנים אדער מיט "אבותינו" ,עקסט303 .

ב .אויפאלוי

)אונגארן(

)אוקריינע(

Berettyoujfalu

ר' ישרא' יעקב הירש

טעטש

נ"י

)אונגארן(

הרה"ג ר' חי"ד ווייס

שליט"א

דיין דק"ק סאטמאר -אנטווערפן

)פוילן(

ר' מענדל קאפלאוויטש
)רומעניא(

Lechinta

ר' אברהם שמוא'
גאלדשטיין נ"י

אויבער -רינע

)רומעניא(

ר' צדוק שפיטצער

ר' מרדכי גוטמאן
ובניו שיחי'

נ"י

)אונגארן(

דיורא

נ"י

)סלאוואקיי(

ר' משה לעווינשטיין
משפחת פילאף שיחי'

נ"י

בערבערשט

שאלד-וואדקערט

גונזרוסקע

נ"י

)אונגארן(

ר' משה חיים פריעדמאן
ובנו ר' שמוא' בנימין נ"י

אניק

)אונגארן(

ר' עמרם יודא גרינוואלד

נ"י

ר' יחזקא' פרענקל

נ"י

)אוקריינע(

Onik

Goncruszka

Soltvadkert

)רומעניא(

Berbesti

ר' יוסף לעפקאוויטש

נ"י

)אונגארן(

Gyure

Trebisov

Csokvaomany
נ"י

נ"י

ר' געציל ב"ר יחזקאל
בערגער נ"י

Felsorona

Szabolcs

ר' פנחס נאדלער

Dzikow

הרב ר' שלמה יעקב געלבמאן
ר' שלום ציק נ"י

טשאקאווע אמאני טרעבישאוו

Miechow

לעכניץ

ר' אברהם יודא לעבאוויטש

נ"י

סאבאלש-באקע

Tecso

)רומעניא(

Szelistye

Bickev

)אוקריינע(

מיעכאוו

קליין ביטשקעוו

סלושט

דזיקעוו

)פוילן(

נ"י

ר' אהרן יוסף ווייס

נ"י

עפ"י בקשת די משפחות ,למען כבוד די אור  -עלטערן הקדושים אשר בארץ המה ז"ל
ביטע לאזט די "בולעטין – באריכט" אויף די וואנט כאטש די איינע וואך ,ויושר יליצו בעדינו.
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