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הרה"ג ר' יחיאל מיכל הכהן הערמאן שליט"א
להצלת ביה"ח אויוואראש ,אפאשטאג ,זיפאוו
מהוועד
__________
הרה"ח ר' ישראל שמעי' ראזנער שליט"א וזוגתו שתחי'
להצלת ביה"ח בוטשאם-ווערמעזא
מהוועד
__________

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ווערעצקי ,אוקריינע

חברינו היקר מאד נעלה הרבני החסיד
ר' חיים רפאל פערענץ שליט"א חבר הנהלת אבותינו
ובנו יקירו החתן הנחמד תמים למעלות רמות,
מנשה הלל הי"ו
המופלג ה"ה
__________

הרה"ח ר' מרדכי וועכטער שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח נירבאטור

נייער שטח

הרה"ח ר' יואל קליין שליט"א
ואמו האשה החשובה מרת קליין תחי'
מהוועד להצלת ביה"ח בעבעני
__________
הרה"ח ר' משה הערש רייזמאן שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח ווערעצקי
__________
הרה"ח ר' משה לאווענשטיין שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח דיורא
__________
הרה"ג ר' אנטשיל גראס שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח טרעבישאן

אלע מצבות הערליך אויפגעשטעלט

מצבות אין נייעם שטח
הערליך אויפגעשטעלט
אויף פעסטע יסודות
וועד להצלת ביה"ח
שע"י מוסדות ווערעצקי
בראשות האחים הגאונים
הרב אב"ד ור"מ שליט"א
והרב ראש ישיבה שליט"א

Nizhny Vrota, Ukraine

והרב יחיאל מיכל לאנדא שליט"א
•••

ערקאוואש ,רומעניע
בנדבת האחים הח' הרה"ח
ר' יוסף חיים ואחיו הרה"ח ר'
הערשל בני הרב החסיד ר'
וואלף קויפמאן שליט"א
הרבני הנכבד הרב שמואל
חיים בראך ובנו הרבני
הנכבד ר' אברהם שליט"א
בראשות הרה"ג ר' אלי'
שמעון קויפמאן שליט"א

פעסטער גדר
ווערט
אויפגעשטעלט
ארום דעם
גאנצן ביה"ח

Erkavas, Romania

ברעב ,רומעניע
בראשות האחים הרה"ח
ר' נפתלי והרה"ח ר' אליהו
מאיר מייזלער שליט"א
הרה"ח ר' הערשל גרין
שליט"א
הרה"ג ר' אלחנן יונגער
שליט"א

תיקון הגדר
והמצבות
פארענדיגט אין
ביה"ח בס"ד
Breb Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ
בהביה"ח שנבנו ע"י :ג 'כסלו :רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר זצ"ל אב"ד שארוואר | ז' כסלו :רבי
אשר ב"ר ישראל עוזר וואהל זצ"ל אב"ד מאד | רבי פנחס דוד ב"ר זאב זצ"ל אב"ד ביקין | רבי משה שמעון ב"ר
יואל צבי (חוסט) ראטה זצ"ל אב"ד דיורע ח' כסלו :רבי אברהם ב"ר שמרי' זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי כתריאל ב"ר
יעקב זצ"ל אב"ד מאטעסאלקא | ט' כסלו :רבי אברהם ב"ר מאיר זצ"ל מבראדי | רבי יצחק ב"ר דוד פריינד-
גריהאבר זצ"ל מפאקש | רבי זעליג ב"ר יהושע זצ"ל אב"ד נאדאדוואר | רבי צבי ב"ר שמחה ראזענבערג זצ"ל
אב"ד מיהאלפאלווא | י' כסלו :רבי יוסף (חריף) ב"ר צבי הירש הלוי ליכטאג זצ"ל אב"ד ד זבארוב :רבי ישראל ב"ר
דוד יהודה גראסזצ"ל אב"ד ווילחאוויץ
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