בס"ד

הרב הגאון ר' שלמה פרישוואסער שליט"א  -אבד"ק סאסוב  -לאנדאן
מראשי הוועד ביה"ח דאנציג -דזיקוב  -פריסטיק -קורימא
פרשת

ויגש

תשפ"א

גליון

538

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

בוי-ארבעט אויפ'ן ביה"ח ווערט אנגעהויבן בס"ד
חברי הוועד:

הרבני הנכבד מוה"ר מרדכי גוטמאן שליט"א  -הרבני
הנכבד מוה"ר ישרא' שמעי' ראזנער שליט"א ,וזוג'
הח' שתחי' – .הרבני הנכבד מוה"ר יוסף כהנא
שליט"א  -משפחת הרב החסיד ר' משה האנדלער
ז"ל ,ע"י בנו הרבני החשוב מוה"ר יושע שליט"א,
ואחותו הח' אשת הרבני החשוב מוה"ר מאיר ברוך
הכהן קאהן שליט"א

הרבני הנכבד הרב אלעזר אלימלך שטערן שליט"א,
יו"ר אתרא קדישא – ארצה"ב .משפחתו הח' ,ע"י
חתנו היקר מוה"ר אברהם שאול הכהן קאהן הי"ו- .
הרבני הנכבד מוה"ר מרדכי חנה רעזמאוויטש שליט"א
ומשפחתו החשובה הע"י  -הה"ג מוה"ר מרדכי שלמה
בהרה"ח ר' ישרא' ארי' ז"ל גאלדבערגער שליט"א

הרה"ג ר’ חיים יודא וויינבערגער שליט"א
מרבני הוועד בעיר מארגארעטען
חבר הוועד ביה"ח טאשנאד
הרה"ח מוה"ר חיים ברוך גאטהערער
הרה"ג מוה"ר אהרן פערל שליט"א
שליט"א  -חבר הוועד ביה"ח קראלי
בן הרב הגאון רבי יוסף צבי הכהן זללה"ה
לעפקאוויטש
הרה"ח מוה"ר חיים יושע
הרה"ח מוה"ר יואל ברמ"מ בראווער שליט"א
חבר הוועד ביה"ח ב .אויוואראש ,זיפעוו ,בארשא
שליט"א  -חבר הוועד טארקאני ,נירעדהאז

הגה"צ ר' אלי' כ"ץ שליט"א אב"ד דושינסקיא ב"פ

בוי-ארבעט אויפ'ן ביה"ח זעצט פאר בס"ד
פעולות הק' נתנדב ע"י
הרבני הנכבד מוה"ר מנחם גרשון לעבאוויטש שליט"א
בראשות הרה"ח ר' יואל בר"י לעבאוויטש שליט"א

Buciumi, Romania

מאטעריאל קומט אן צום ביה"ח

מצבות ווערן הערליך אויפגעשטעלט

Pyiterfolvo, Ukraine

יסודות ווערן געשטעלט פאר'ן גדר

זוילן פאר'ן גדר ווערן געשטעלט ארום די גבולי הביה"ח
אין ערשטער פאזע פון בנין הגדר בס"ד

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י | :ט' טבת :רבי מנחם זאב ב"ר אברהם ווייסבערג זצ"ל אב"ד טארקאני | י' טבת :רבי אליהו מיילעס זצ"ל מחכמי פולין ,פינסק | רבי בנימין וואלף ב"ר ישראל
לייב ליכטנשטאדט זצ"ל אב"ד טרענטשין| רבי צבי הערש ב"ר אהרן בערגפעלד זצ"ל אב"ד נימיזשע | י"א טבת :רבי שלמה זלמן ב"ר שלום אולמן זצ"ל אב"ד מאקאווא | רבי יואל ב"ר אליעזר אונגאר זצ"ל אב"ד פאקש | י"ג טבת :רבי שלמה יהודה זלמן לייב ב"ר
אהרן מאיר פרידלענדער זצ"ל ראב"ד באלחוב | י"ד טבת :רבי יהודה לייבוש ב"ר ישראל אליעזר סאפיר זצ"ל אב"ד הומנא
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