בס"ד

פרשת
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גליון

523

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א

הרה" dר' אלחנן יונגער שליט"א

נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר | פטרון אבותינו

מהוועד להצלת ביה"ח וויטקא ,ב ע ר ב ע ש ט

הרה"ח ר' וואלף שטארק שליט"א

הרה"ג ר' דוד שלמה יונגרייז שליט"א

ובנו הרה"ג ר' צדוק שטארק שליט"א

מהוועד להצלת ביה"ח ט א ל ט ש א ו ו א

יו"ר הועד להצלת ביה"ח ה ע ר נ א ד  -נ ע מ ע ט י

הרה"ח ר' יואל מענדלאוויטש שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח נ י ר מ א ד א

בויט אויף א חומה בצורה
יעצט אין די ימי הרחמים והרצון,

ראחוב ,אוקריינא
תיקון האוהל של הגה"ק בעל ליקוטי מהרי"ח זי"ע אב"ד ראחוב
וזוג' הרבנית הצדיקת מרת צירל ע"ה

נאך בשנה הזו בשנת ברחמי"ך ה'רבי"ם רח"ם [ה' תש"פ] לפ"ג

בת הגה " ק רבי מנחם זאב ווייסבערג אבדק " ק טארקאני
בראשות :הגאון הצדיק ראב"ד דקהל יט"ל ד'סאטמאר שליט"א

הוועד :הרה"ח ר' משה חיים פריעדמאן שליט"א בהגה"צ ר' ברוך
אברהם זצ"ל  -לוגאנו | ובנו הרבני הנגיד מו"ה שמואל בנימין
פריעדמאן שליט"א | הרה"ח ר' יעקב הערש פריעדמאן שליט"א וחתנו
הגה"צ אבד"ק בראד שליט"א | הרה"ח ר' אברהם ברוך גאדינגער
שליט"א ובניו החשובים שליט"א | הרה"ג ר' שמעון ברייש שליט"א
הרבני הנגיד מו"ה שמואל בנימין אליעזר בערגער הי"ו ובניו החשובים
מוה"ר מרדכי יעקב ומו"ה ישראל חיים הי"ו | משפחת הרבני הנגיד מו"ה
חיים אהרן שידלא ז"ל  -אויסטראליע | הרה"ח ר' מעכיל שלעזינגער
שליט"א ובניו החשובים שליט"א | הרה"ח ר' אשר פערלמאן שליט"א
הרה"ח ר' יוסף חיים האלפערט שליט"א | הרה"ח ר' יצחק שלו'
האללענדער שליט"א | הרה"ח ר' הערשל לאנדא שליט"א

|
Rachov, Ukraine

סקירה קצרה:

תשס"ד :אפשאצונג אויף ביה"ח
ביה"ח זייער שטארק פארלאזט

תשע"ג :ספעציעלע גאביאנס )(Gabions
געבויעט צו אפזיגלען דעם בארג

תשע"ז :הערליכע גדר געבויעט
ארום די ביה"ח

אין די פאלגנדע בתי חיים זענען א גרויס חלק פון די נויטיגע פאנדן שוין
געשאפן .מיט אייער מיטהילף קען ווערן ארומגענומען און אפגעהיטן.
יעצט חודש אלול איז באקאנט מפי ספרים וסופרים אלס שטארק מסוגל
צו שאפן א חומה בצורה אפגעהיטן צו ווערן מכל צרה וצוקה ולהוושע
בדבר ישועה ורחמים.

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט' אלול :רבי מנחם ב"ר יחזקאל דייטש זצ"ל אב"ד גאלאנטא ,פאלאנקא |
י' אלול  :רבי מנחם נחום אבי ר' חיים צאנזער זצ"ל מחכמי הקלויז בבראד | י"א אלול :רבי משה חריף ב"ר הירץ זצ"ל מבראד | רבי צבי הירש ב"ר אליהו רייכמאן זצ"ל אב"ד נאדיאידא | י"ב אלול :רבי אליהו ב"ר בנימין שיק זצ"ל |
י"ג אלול רבי חיים מאיר זאב ב"ר בנימין הכהן הארטמאן אב"ד שימלוי | ט"ז אלול :רבי שלמה ב"ר משה כ"ץ זצ"ל אב"ד סאבאסלוי | רבי פנחס חיים ב"ר אברהם זאב הלוי הורוויץ דומ"ץ גרויסווארדיין
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