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גליון
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שנת תש"פ
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הרה"ג ר' חיים הלל היללער שליט"א
מרבני הוועד להצלת ביה"ח קאברין

הרה"ג ר' נפתלי פנחס ענגלענדער

שליט"א

דומ"ץ פשעווארסק-לאנדאן

מרבני הועד להצלת ביה"ח פריסטיק

הרה"ג ר' מענדל כ"ץ

שליט"א אב"ד ראסלאוויץ

מראשי הוועד ביה"ח טאשנאד

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר' יוסף זונדל שפיצער שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח קאפאשנאוו

לא היה ימים טובים לישראל כ' חמשה עשר באב

ברוך הטוב והמטיב

הרה"ח ר' יוסף אויש שליט"א

מראשי הוועד ביה"ח פאקש ,יונק
הרה"ח ר' יוסף סאנדעל שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח ברעזוב
הרה"ח ר' יואל בר"א פרענקל שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח גונזרוסקע
הרה"ח ר' ישראל מאיר לעבאוויטש שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח נאד-האלאס ,ט .סט .מארטאן
הרה"ח ר' יואל לעבאוויטש שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח נ .אדאני ,באגאד ,טשערטיזנע

הערכת שומא

שלוחי אבותינו ב " ה בייגעקומען פילע שטרויכלונגען געשאפן דורך דעם שיפן באדן אויף
וואס דער ביה "ח ליגט  .נייער גדר אויף דריי זייטן פון ביה " ח און  500מצבות אויפגעשטעלט.
חברי הוועד :משפחת
הרבני החסיד ר' יודא
רייזמאן ז"ל ,ע"י נכדו
היקר הרבני הנכבד ר'
משה יצחק רייזמאן
ושותפו
שליט"א,
הרבני הנכבד איש
האשכולות ידען וחוקר
מוה"ר יודא ארי'
שליט"א,
טעסלער
[המפורסם לשבח בספרו
היקר "כנפי יונה"] הרבני

וועד להצלת ביה"ח הנכבד מוה"ר זלמן
שע"י מוסדות ווערעצקי
לייב קאפפעל שליט"א,
בראשות האחים הגאונים
הנכבד
הרבני
|
הרב אב"ד ור"מ שליט"א
מוה"ר יואל בהרה"ח ר'
א
והרב ראש ישיבה שליט"
אפרים יוסף עפשטיין
א
"
שליט
והרב יחיאל מיכל לאנדא
שליט"א בהשתדלות
נכדי הגה"ק רבי מאיר'ל ביינהורן
הרבני הנכבד ר' שלום
זצ"ל והגה"ק רבי משה
דוב לאנדא זצ"ל – אבד"ק ווערצקי פעלדמאן שליט"א

Nyzhni Vorota, Ukraine

Zavaliv, Ukraime
ביה"ח אין פארלאזטן צושטאנד

מצבות אין ביה"ח איבערגעבויט אויף נייע יסודות

העפטיגע צוגרייטונגען צום בנין הגדר החדש
בראשות  :הרה" ח ר ' נפתלי מייזלער שליט"א יו"ר
ואחיו הרה" ח ר ' אליהו מאיר שליט"א
הרה" ח ר ' הערשל גרין שליט"א

נכדי טשערטיזנע פאראייניגן זיך אנצוהויבן תיקון הביה" ח
בראשות משפחת הרב החסיד ר' משה מנחם מענדלאוויטש ז "ל

Certizne, Slovakia
Breb, Romania

מצבות של הר"ר ארי' לייבוש ב"ר יעקב (אבי
הר"ר משה מנחם) ,וזוגתו האה""ח מרת
פערל ,וכלתם האה"ח מרת לאה ב"ר מאיר
זאב (וואלדמאן) אשת ר' משה מנחם ז"ל
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מדור מיוחד :בעד אלו
גאו"ק זי"ע אשר היא"צ
חל בשבוע זו ומנו"כ
בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ח אב :רבי צבי הירש ב"ר
משה אייזענשטיין זצ"ל
אב"ד בילקאמין | כ' אב :רבי
אהרן פרידמאן זצ"ל
מאוהעל | כ"א אב :רבי
שלמה זלמן ב"ר משה
מעשיל ריינער זצ"ל ראב"ד
באלחוב | רבי זאב וואלף
ב"ר ברוך (נאנאש)
גאלדבערגער זצ"ל אב"ד ב.
הוניאד | רבי חנוך העניך ב"ר
אברהם יהושע (נאסאד)
פריינד זצ"ל אב"ד

אינטערדאם

