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הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
הרבני החסיד ר' מרדכי פארהאנד שליט"א  -חבר הוועד קאלוב ,לאדאמיר ,מוזשאי
הרבני החסיד ר' חיים יושע לעפקאוויטש שליט"א  -חבר הוועד הוועד נ .טארקאני
הרה"ג ר' שלום אליעזר ליכטענשטיין שליט"א
יו"ר הוועד יולניצא ,בעטלאן ,נירמעדיעש ,טיסא-בעזדעד
הרבני החסיד ר' שבח ניימאן ובנו הרה"ח ר' ישראל משה ניימאן שליט"א
חברי הוועד שאנדריף

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר' יעקב כ"ץ שליט"א ,יו"ר הוועד ריסקאווא ,נימיזשא ,קורימא

הרה"ח ר' חיים יחזקאל הערשקאוויטש

שליט"א  -יו"ר הוועד אקנא-מארוש

 --וי ז כו כולם לרא ות רב נחת דקד ושה מ כל י ו צ"ח --

בשורה טובה!

ערשטע זייט גדר געבויט

בנין הגדר ווערט ענדליך אנגעהויבן בס"ד נאך קאמפליצירטן
פערמיט פראצעדור און פילע בוראקראטישע פארשפעטיגונגען
בראשות הנכדים החשובים ,בהשתדלות:
הרה"ח בנש"ק ר' אלימלך בהרה"ח ר' חיים דוד פריעד שליט"א
זעלטענע געלעגנהייט אפצוקויפן זכות בנין האוהל החדש!

מנו"כ של הרה"ק רבינו דוד'ל מקריפטש זי"ע

תלמיד רבינו רבי אלימלך מליזענסק זי"ע
וידועים התואר שכינהו רבינו הק' הרבי מ'לובלין זי"ע ובלשו"ק" :הרב הצדיק הנסתר הקדוש

מו"ה דוד מ'קריפטש ,שהוא נורא ומהולל מאוד ובו מאירה נשמת רבי יעקב בר אידי ".ורבינו הק'
האוהב ישראל מאפטא זי"ע אמר "מיר וועלן מסר'ן אונזער חבר ר' דוד'ל קריפטשער אז ער איז א
צדיק ,ער זאל גיין אקעגן משיח'ן"

ביטע זיך פארבינדן מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו
Our profound appreciation to the following honorable officials

Mr. Jan Paczek - Przemyśl Staroste

Mr. Waclaw Pawlowski - Mayor of Krzywcza

Ms. Marta Bochenek Bertnicka -

Mr. Piotr Sobol - Geodesy And Cartography

Conservator

Dept. of the Krzywcza Commune Office

Krzywcza, Poland
June 16, 2020

ברגשי אהבה מאחלים אנו בברכת מז"ט חמה ולבבית ,מול כבוד חברינו הדגול נעים הליכות איש חיל ורב פעלים,
הרבני החסיד בנש"ק כש"ת מוה"ר שלמה דוב ווידער הי"ו לרגל השמחה אשר במעונו בנשואי בנו החתן המופלג לשבח ולתהלה,
ויה"ר שיבנו ביתם נאמנה עם דורות ישרים ומבורכים .כאוות ידידו ומעריצו ,המברך בשם הועד אלימלך פריעד

בנדבת הרבני החסיד הנכבד כש"ת
מוה"ר מאיר זעליג ריספלער שליט"א

בעזרת השי"ת איז און די טעג
פארענדיגט געווארן תיקון
הביה"ח ווי ס'איז אויפגעשטעלט
געווארן א זכרון צו די נפטרים
וועלכע זענען נטמן געווארן דא,
און צוריקגעברענגט די כבוד
המקום הקדוש
זכות המצוה יעמוד בעדו להתברך בכל טוב סלה

פארשונגען נאך אלטע מצבות דורכן מפקח כללי
אינעם שטח פון אנדעקטע אריגינעלע יסודות האוהל

פארענדיגן  /קומענדיגע פראיעקטן בס"ד
 )2נ .טארקאני ,סלאוואקיי

 )5אזד ,אונגארן

 )6אראד ,רומעניע

 )7טרעבישאוו ,סלאוואקיי

 )8הידאלמאש ,רומעניע

 )9בארשא ,רומעניע

 )10פ .ריסקעווע ,רומעניע

 )11ברעב ,רומעניע

 )12ווערעצקיא ,אוקריינא

 )13ט .לאפוש ,ראמעניע

 )14ע .סענדזשארש ,ראמעניע

 )15א .מאראש ,ראמעניע

 )16ניגרעשט ,ראמעניא

 )17פריסטיק ,פולין

 )18שינאווא ,פולין

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ז סיון :רבי יחיאל מיכל אויערבאך מקורימא ב"ר צבי מנחם מענדל (תרט"ז) בהרר"ז מהאניפאלי זי"ע | כ"ח סיון :רבי משה יונה ב"ר ארי' זצ"ל אב"ד שוראני
כ"ט סיון :רבי חיים זצ"ל אב"ד נ .וואזשאן | ל' סיון :רבי שלמה (מהרש"ק) ב"ר יהודה אהרן (קאמרוב) קלוגער זצ"ל מגיד מישרים בראד
ר"ח תמוז :רבי יוסף צבי הלוי זצ"ל אב"ד ווערבוי | 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
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