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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

רבני הוועד :הרבנים הגאו"צ שליט"א :רבי אהרן זילבערשטיין
שליט"א –דיין דק"ק ערוגה"ב ד'צעהלים | רבי אלי'
אב"ד טאשנאד ,מאנסי | רבי מענדל כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ שליט"א | רבי אלי'
כ"ץ אב"ד דושינסקיא ,ב"פ
חברי הוועד :בעלי בתים הנכבדים וחשובים הי"ו :הרבני הנכבד ר'
בערל בהרר"י כ"ץ שליט"א | מוה"ר בנציון ווערצבערגער הי"ו חתן הגה"צ
אבדק"ק הוניאד זצ"ל | מוה"ר שלו' אליעזר פראנקל הי"ו | מוה"ר פנחס
פראנקל הי"ו | מוה"ר ליפא בהרה"ח מהרי"ב טירנויער הי"ו

כתיבה וחתימה טובה
פאר אלע רבנים וראשי הוועד שליט"א יוצאי עיר ועיר
וראשיהם ,ידידים ,תומכי אבותינו ,און גאנץ כלל ישראל
וואונטשט ,הנהלת "אבותינו"

הרב ר' אליעזר קעסטענבוים שליט"א
נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר –
ומנכבדי ופטרוני אבותינו
ומחותנו הרבני הנכבד

יצחק בריסק שליט"א –

הרה"ח ר' אפרים ראזענפעלד שליט"א
מראשי הוועד להצלת ביה"ח שוסבורג ,טאקאי


הרבני הנכבד

Tasnad, Romania

הרה"ח ר' קלמן ליעבערמאן שליט"א
ראש בית אב הנהלת אבותינו
ומחותנו הרבני הנכבד

הרה"ח ר' יוסף פנחס סטרולאוויטש שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח לוקאווע
ובנו הרה"ח ר' יואל שליט"א


הרבני הנכבד
הרה"ח ר' חיים יודא לעפקאוויטש שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח טארקאני ,קראלי ,באטור


ידיד נאמן איש חיל
הרבני הנכבד ר' יושע פיש שליט"א
מרבה פעלים להצלחת אבותינו


הרבני הנכבד ר' יששכר ווייס שליט"א
וזוגתו החשובה שתחי'
מראשי הוועד להצלת ביה"ח דובניק
בעידנא חדוותא –בשמחת הכנסת ספר תורה בהדרא


Krzywcza, Poland

Sieniawa, Poland

Rozwadow, Poland

האחים החשובים והנכבדים
הרה"ח ר' חנני' יו"ט גאלד שליט"א
הרה"ח ר' מרדכי גאלד שליט"א
מידידי אבותינו

זעלטענע געלעגנהייט! מ'קען באקומען א טיילווייזער גרענט פאר די פאלגנדע בתי חיים.


הרה"ג ר' יודא מרדכי דייטש שליט"א

מנה"ר ישיבת שער יששכר דינוב
חבר הוועד להצלת ביה"ח בארשא ,האסעמעזא

הרה"ג ר' משה יונה מאנדעל שליט"א

חבר הוועד להצלת ביה"ח בעבעני

הרב בנש"ק ר' בנציון לאנדא שליט"א

חבר הוועד להצלת ביה"ח עדעלין ,שארשפאטאק


Kállósemjén, Hungary

Tiszafured, Hungary

הרה"ג ר' יודא יחזקאל שפירא

שליט"א

חבר הוועד להצלת ביה"ח פאליען ריסקעווע

פארבינדט אייך מיט אבותינו פאר מער פרטים איבער דעם פראיעקט 718-640-1470 :עקס300/302 .
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ו אלול :רבי עמרם ב"ר יצחק יעקב בלום זצ"ל אב"ד ב .אויפאלא | כ"ז :רבי יעקב ב"ר יצחק באב"ד זצ"ל המייסדהבראדער קלויז
| רבי נחמן ב"ר פישל ליטוואק זצ"ל מראדוויל | כ"ח :רבי יחזקאל הארטמאן זצ"ל אב"ד שימלוי | כ"ט :רבי שלו' דוב פישל זצ"ל ראב"ד ווערפעלעט | ב' תשרי :רבי אברהם יקותיאל זלמן ב"ר מאיר הכהן ראפאפארט זצ"ל מבראד
[ביה"ח הישן] | רבי פנחס יהודה פייפער זצ"ל אב"ד קאוועגרעש | ג' :רביישראל ב"ר גדלי' ליפשיץ זצ"ל בעמח"ס תפארת ישראל אב"ד דאנציג | רביכתריאל ב"ר יחיאל הכהן העללער זצ"ל אב"ד מאטא-סאלקא | ד' :רבי משה ב"ר
אברהם שטיין זצ"ל אב"ד סענטזשארץ | ה' :רבי דוד יהודה לייבב"ר מאיר זצ"ל אב"ד נאנאש | ו' :רבי יששכר דוב ב"ר יצחק מענצערזצ"ל אב"ד יאקא | רבי יושע ברך ב"ר נתן פייטל רייניץ זצ"ל אב"ד טשעטשאוויטץ

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

פאללאק ז"ל
הרבניהחסידר'ישעי'ב"רישראל
מראשיהוועד ביה"ח הישן גרויסווארדיין
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