בס"ד
הגה"צ ר' שמעי' לעוו שליט"א
פרשת

אמור
תשפ"א

גליון

552

חבר הוועד ביה"ח מאיע

חבר הוועד ביה"ח דעמעטשער ,קעמעטש

הרה"ח ר' חיים יוסף ווירצבערגער שליט"א

הרה"ג ר' יואל יעקב מייזליש שליט"א

חבר הוועד ביה"ח ביסטריץ – באן
הרב שמואל נחמי' הירש שליט"א מלודאש
ידיד אבותינו  -ראש הוועד ביה"ח לודאש
הרה"ח ר' משה יצחק רייזמאן שליט"א
חבר הוועד ביה"ח ווערעצקי

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' נפתלי לענעראוויטש שליט"א

הרה"ח ר' יואל טובי' רייך שליט"א
חבר הוועד ביה"ח מארסעלאווא ,מערק

ידיד נאמן  -מראשי מערכת זכרון אבותינו
הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א
ואביו הרה"ג ר' עמרם יודא שליט"א
חבר הוועד ביה"ח גיבארט  ,איבראן  ,טארקאן

הרה"ח ר' עמרם נתן ווייס שליט"א
חבר הוועד ביה"ח שאראש  -פאטאק

ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס

טבלא אין אוהל

אין נייעם הערליכן אוהל הק'
געבויעט דורך הגה"צ מ'בראד שליט"א

Radiviliv, Ukraine
Brody, Ukraine

הויכפונקט פון נסיעה

ציבור איז פוקד ביי די אפגעראטעוועטע חלק הבית החיים
גרויס התרגשות ביים מתפלל זיין אצל מקום מנוחת אדירי תורה גאונים וקדושים זי"ע.
דער שטח איז בס"ד ניצל געווארן נאך פילע השתדלות ווי אויך ארום גענומען געווארן
מיט א נייער גדר ע"י אבותינו בסיוע הגה"צ מבראד שליט"א

_ השלמת בנין הגדר ב'ראדוויל _

Radiviliv, Ukraine

באטייליגטע אונטער
געוואלדיגער רושם דקדושה,
פארמירן תיכף א וועד בכדי צו
שאפן אין די טעג די נויטיגע
פאנדן פאר שלב ב' פון השלמת
בניית הגדר.

מאנומענט צו
פאראייביגן
דעם גאנצן
שטח פארן
ביה"ח

דריי ווענט געבויט בס"ד

Brody, Ukraine

וזכות הצדיק יגן על כל המסייעים
להתברך בכל משאלות לבם

לטובה.

ט .בעזדעד

Tiszabezded, Hungary

נירבאטור

Nyirbator, Hungary

שאראשפאטיק

Sarospatak, Hungary
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מערא

Mera, Hungary
הבולעטין נתנדב
לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

הרבני החסיד ר'ישעי'
פאללאק ז"ל
ב"רישראל
מראשיהוועד ביה"ח הישן
גרויסווארדיין

