בס"ד

פרשת

וישלח

גליון

תשפ"ב

576

הגה"צ ר' משה טענענבוים שליט"א
אב"ד מילדוי  -יו"ר הוועד ביה"ח באדאלא
הרב שמואל בנימין בערגער שליט"א
ובנו הרה"ג ר' ישראל חיים שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח נ .טארקאן ,ראחוב

הרה"ח ר' אהרן הערש בלוישטיין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר'

מאיר פריעדמאן

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד ביה"ח סעדרעש

שליט"א

הרה"ח ר' אברהם שלום סטרולאוויטש

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח לוקאווע
שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח בערעגסאז

בנציון לאנדא

הרה"ח ר' חיים הערש וואלנער
מחשובי הוועד ביה"ח גערעש ,מאדאראס

שליט"א

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח עדעלין ,שאראשפאטיק

הרה"ח ר' הערשל ברד"מ ווייס

שליט"א

יו"ר הוועד ביה"ח טרענטשין

הרה"ח ר' נפתלי צבי מארמארשטיין

שליט"א

מידידי אבותינו

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

בוי ארבעט אנגעהויבן אויף מקום מנו"ק של

הרה"ק רבינו דוד'ל מקריפטש זי"ע
תלמיד רבינו רבי אלימלך מליזענסק זי"ע

וידועים התואר שכינהו רבינו הק' הרבי מ'לובלין זי"ע ובלשו"ק" :הרב
הצדיק הנסתר הקדוש מו"ה דוד מ'קריפטש ,שהוא נורא ומהולל מאוד ובו
מאירה נשמת רבי יעקב בר אידי ".ורבינו הק' האוהב ישראל מאפטא זי"ע
אמר "מיר וועלן מסר'ן אונזער חבר ר' דוד'ל קריפטשער אז ער איז א צדיק,
ער זאל גיין אקעגן משיח'ן"

בראשות ובהשתדלות הנכדים החשובים: ,
הרה"ח בנש"ק ר' אלימלך בהרה"ח ר' חיים דוד פריעד שליט"א
והרה"ח בנש"ק שלמה דוב ווידער שליט"א

Krzywcza, Poland

מנו"כ של הרב החסיד רבי אברהם זאב קויפמאן ז"ל
וזוגתו האשה החשובה מרת שרה בינא ב"ר יו"ט ליפמאן ע"ה

בראשות צאצאי יוצאי העיר בהשתדלות:

א

ב

ג

ד

Tasnad, Romania

בני האחים החשובים ,המפורסמים בנדבת לבם לכל דבר
שבקדושה ,ה"ה הרב החסיד ר' חנני' יו"ט ליפא קויפמאן ז"ל
ואחיו הרה"ח ר' אברהם ארי' ז"ל ,בני הרה"ח ר' אברהם זאב ז"ל
בהרה"ח ר' חיים ארי' ז"ל מסאטמאר ,בהרה"ח ר' יוסף ליפמאן
ז"ל בהרה"ח ר' אברהם זאב ז"ל מנו"כ פה הארניטשעסט

מצבת
האשה
החשובה
מרת שרה
בינה ב"ר
יו"ט ליפמאן

יו"ר :הרה"ח ר' יוסף חיים בהרה"ח ר' זאב קויפמאן שליט"א

11

ה

יארצייטן

א) נייער גדר געבויט אנשטאט דראטענער צוים | ב) אינסטאלירט טויער | ג)
איבערגעמאכט אלטער צעמענטענער גדר | ד) געבויט צעמענטענער אויסגוס פאר
וואסער | ה) געבויט א בריק איבער'ן גרוב וואס לויפט דורך ביה"ח

Harnicesti, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י | :י"ד כסלו :רבי שמואל זלמן ב"ר יהושע אהרן צבי וויינבערגער זצ"ל אב"ד מארגארעטן | ט"ו כסלו :רבי ברוך ב"ר
אהרן עקפעלד זצ"ל אב"ד טשוז | י"ז כסלו :רבי פנחס דוד ב"ר זאב זצ"ל אב"ד בוקין | רבי מרדכי צבי ב"ר שמואל שלעזינגער זצ"ל אב"ד נאדיפאלו | י"ח כסלו :רבי נפתלי ב"ר מאניש מרגליות זצ"ל מגדולי חכמי בראד
רבי חיים צבי ב"ר יעקב עהרנייך זצ"ל אב"ד מאד | רבי יחיאל מיכל ב"ר נתנאל הכהן פריעד זצ"ל אב"ד אויוואריש | י"ט כסלו :רבי יושע פאליק ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד סאנטוב  ,טשעטשע |
כ"א כסלו :רבי שמואל ב"ר יצחק סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד סעטשע | רבי יעקב קאפיל ב"ר צבי הירש (חריף) זצ"ל מווערבוי | כ"ב כסלו :רבי אדוני' ב"ר מרדכי שלמה שמעלצער זצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלע
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