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הרה"ג אב"ד דאראג שליט"א

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

יו"ר הוועד בעיר דאראג טשעטשע ,טארקאני ,שימלוא

הרה"ג יואל שווארץ שליט"א

הרה"ג אהרן ישעי' פיש שליט"א
יו"ר הוועד האדאס

הרב יואל געלב שליט"א
יו"ר הוועד בעיר נאטצענאוויטש

הרב מרדכי ראזענפעלד שליט"א
מנאמני אבותינו

הרה"ח ר’ יעקב אלי' רייזמאן שליט"א
חברי הוועד ווערעצקי

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

יו "ר :הרב החסיד הנכבד בנש" ק רבי אשר ישעי' הורוויץ שליט "א
ס  .יו "ר :הרב החסיד בנש "ק ר ' יואל יודא רובינפעלד שליט "א
בשיתוף פעולה עם  :בוני צאנז בנשיאות הגה"צ אב "ד קהל ייט " ל סאטמאר – בלומינגראוו שליט"א
וכ"ק אדמו" ר מאוזרוב ב" ב שליט"א  -ע" י איש אמונו הרבני הנכבד בנש" ק מוה" ר אחיקם קויפמאן הי" ו
רבני וחברי הוועד - :הרה"ג ר' זלמן לייב וואגשאל שליט"א וחתנו האברך הרב צבי הערש שעהר שליט"א  -הגה"צ אב"ד אור לשמים
אפטא וומ"ס שליט"א  -הרה"ג ר' זלמן לייב רובין שליט"א  -הרה"ג ר' ברוך יודא האלברשטאם שליט"א
 -הרה"ג ר' ברוך רובין שליט"א  -הרה"ח ר' יושע יודא פריעדמאן שליט"א

בס"ד גרויס פארשריט איז געמאכט געווארן אפצוראטעווען מקום הקודש ,העראאישע עסקנים אינאיינעם מיט
שלוחי אבותינו אונטער די געניטע אנפירערשאפט פונעם יו"ר שליט"א ,מאכן גאר דורכדרינגליכע פארשונגען בכדי
צו באשטימען די ארגיניעלע גבולות פון די אוהלי קודש.
· גרויס השתדלות ווערט געמאכט צו ערמעגליכן פוקד זיין ציון הקדוש של בעל אור לשמים ביומא דהילולא קדישא
כ"ה תמוז הבעל"ט.

המשך בנין האוהל

Opotow, Poland Jul.12.22

בנין מקום מיוחד לכהנים על סביבות
מנו"ק של הגה"ק אבד"ק טשאטה זצ"ל

בנדבת משפחת הח'
טעסלער | פריעדמאן | לעווי | קלאר| לעבאוויטש |
בערקאוויטש | שטיינמעץ | פייערווערקער | גליק

Barsana, Romania

Szerencs, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט"ו תמוז :רבי צבי הירש
ב"ר יצחק שיף מק"ק זבארוב אבי הישמח משה זצ"ל | י"ז תמוז  :רבי חיים צבי ב"ר דוד יהודה ליב מאנהיימער זצ"ל
אב"ד שאטמנסדארף ווערבוי אונגוואר | רבי עזריאל ב"ר יוסף באדנער זצ"ל דומ"ץ ביסטריץ | רבי מרדכי יודא ב"ר
נפתלי הירץ ווינקלער זצ"ל אב"ד ה .מאד | י"ט תמוז  :רבי יצחק ב"ר עוזר פריעד זצ"ל מקליינווארדיין חותן הפני
מבין | כ"ב תמוז :רבי אורי שרגא פייוויל ב"ר אהרן זצ"ל מדובענקא |
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