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הרה"ח ר' חיים העללער שליט"א

הרה"ח ר' יצחק אייזיק רייך שליט"א

מהוועד להצלת ביה"ח בערעגסאז (אוהל)

מהוועד להצלת ביה"ח מערק ,שעניא

וחתנו הרה"ח
ר' אהרן הערש פריינד שליט"א

הרה"ח ר' אברהם שיף שליט"א

מהוועד להצלת ביה"ח קראלי (ישן)

הרה"ח ר' מענדל באכנער שליט"א

הרה"ח ר' שמוא' דוד בירנבוים

מהוועד להצלת ביה"ח מערק ,שעניא

מהוועד להצלת ביה"ח סטראפקוב (חדש)

הרה"ח ר' מרדכי שלמה
גאלדבערגער שליט"א

שליט"א

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מהוועד להצלת ביה"ח מערק ,שעניא

הרה"ג רבי מאיר פריעד שליט"א
ובנו הרה"ח
ר' ירחמיאל מרדכי פריעד שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח אויוואראש

מהוועד להצלת ביה"ח סטראניאן

הרה"ח ר' שלו' יושע וואלטער שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח נאדודוואר ,נירעדהאז,
בארשא

ברוך הטוב והמטיב!
נאך די אומערמידליכע כוחות צוריקצובאקומען דעם
דרויסנדיגער חלק פונעם ביה"ח ,זענען די בני משפחה
באגייסטערט איבער די געוואלדיגע אנטדעקונגען דורך
עסקני אבותינו פון פילע מצבות אינעם נייעם שטח.
יו"ר רבני ועד הפעולה הרה"ג דומ"ץ דושינסקא שליט"א
בראשות הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א ואחיו הגה"צ אב"ד קהילות החרדים ס.פאלא
הגה"צ דומ"ץ קיט"ל ד'סאטמאר שליט"א סניף קליימער | הרה"ג אב"ד שעניא שליט"א |
בני ונכדי הרה"ח ר' ישראל איסר זללה"ה ואחיו הרה"ח ר' חיים לייב גרינפעלד זללה"ה

שליט"א

צוגרייטונגען צו בנין הגדר החדש בס"ד
בראשות צאצאי יוצאי העיר ע"י משפחות החשובות
בני הרב החסיד ר' חנני' יו"ט ליפא קויפמאן ז"ל וזו' פערל ע"ה
ואחיו להבחל"ח הרבני החסיד ר' אברהם ומשפחתו שליט"א
משפחת הרב החסיד ר' הערשל קויפמאן ז"ל
יו"ר וועד הפעולה :הרה"ג ר' אלי' שמעון קויפמאן שליט"א

Sena, Slovakia

שטח באדעקט מיט שמוץ

גערייניגטער שטח און מצבות דערין
Harnicesti , Romania

ביה"ח פארלאזט ,אן א גדר

מצבה ארויסגעשלעפט פון דער ערד

ווייטערדיגע רייניגונגען און אנטדעקונגען פון מצבות

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו
ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ה' שבט :רבי יהושע אשר זעליג ב"ר יששכר דוב פלאנער זצ"ל דומ"ץ מאדא | רבי מאיר

שלום ב"ר יהוסף (בני

שלשים) הלוי ראטטענבערג זצ"ל מעזשלאבאריץ | רבי יוסף שמואל שווארצשטיין אב"ד שימאני | ט' שבט :רבי

התעוררות ביי בני משפחה אין
בעפארברייטונג צו דער נסיעה
צום אוהל
החדש בעיר
בערעגסאז.

ישראל יעקב ב"ר מנחם מענדל (רימנוב) טארים זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי איסר ב"ר זכרי' אולמאן זצ"ל אב"ד זענטא |
רבי יהודה ב"ר יעקב קאפיל ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד בעטלאן | רבי יצחק צבי ב"ר פרץ אמסעל זצ"ל אב"ד זבארוב |
י' שבט :רבי שאול יהושע ב"ר משה געלערענטער זצ"ל מבראד | רבי אשר זעליג ב"ר יוסף קאניזשא זצ"ל אב"ד

סענטפעטער | רבי אשר שמואל ב"ר חיים בצלאל פאנעטה זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"א שבט :רבי יצחק אהרן
שווארץ זצ"ל דומ"ץ מעזשלאבאריץ | רבי משה וויינבערגער זצ"ל ראב"ד שוסבורג רבי מאיר ב"ר דוד אטלב זצ"ל אב"ד
סאלאנט ,קאברין | רבי משה ב"ר שרגא צבי (נטע שורק) טענענבוים זצ"ל אב"ד ווערפעלעט

נייער אוהל
הערליך
איבערגעבויט

Beregszasz, Ukraine
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