מתוך מודעה בשבועון קול קובל:

רשימת ההכנסות של קק"ל לסוגיהן ,רשימת הארגונים התורמים
ורשימת אוספי התרומות בקובל בשנת 5391

מתוך "קאוולער שטימע" – יום חמישי ,ד' דחוהמ"פ תרצ"ז – 1-4-1391

הגליל והחּולה
בד בבד עם תחילתה של הפעילות המוצהרת שהמתינו לה זמן רב ,לגאולת הגליל והחולה ויישובם ,ייאספו בימי השביעי
והאחרון של פסח ,בכל בתי הכנסת ,בתי המדרש והשטיבלעך (בתי הכנסת של החסידים) המקומיים ,נדרים (תרומות בעת העלייה
לתורה) למען קרן קימת לישראל ,לטובת גאולת הארץ ,וייערכו אזכרות לגיבורים שנפלו בארץ ישראל.
מתוך "קאוולער שטימע" – יום ראשון הושענא-רבה תרצ"ח – 62-3-1391

בחירות בוועדת קק"ל
ביום רביעי ,היום הראשון של חול המועד ,התקיימה האסיפה הכללית השנתית של ועדת הקרן הקיימת המקומית .פותח
את האסיפה המורשה ה' צוריף וכיו"ר האסיפה נבחר ה' יוסף מילשטיין .המזכיר ה' פאפע קורא את הדו"ח השנתי של
הכנסות הקרן הקיימת בקובל במשך שנת תרצ"ז ,שלאחר דיון קצר התקבל לתשומת לב (אושר על ידי האסיפה) .מורכבת
ועדת קק"ל החדשה לשנה הבאה ,באופן הזה :ה' זאב צוריף (ציונים) מורשה ,ה"ה אהרן ערליך (מזרחי) ,חיים ברוינשטיין
(ליגה) – סגן נשיא; יעקב בעקער (ליגה) – גזבר; חיים לייב פאפע – מזכיר; גברת חנה פוגאטש ,ה"ה יוסף אינבערג ,יוסף
מילשטיין ,אהרן צופערפיין ,יעקב מאלושקע וכן נציגי בתי הספר :ה"ה לייער – גימנסיה "תרבות"; לעווינשטיין –
"הרצליה"; טויב"-קלומל" – חבר הנשיאות; המפקחים על מקורות ההכנסה השונים :חגיגות – יוסף אינבערג; נדרים
(תרומות בעת העלייה לתורה) – אהרן ערליך; תרומת-המטר – אהרן צופערפיין; בתי הספר – יוסף מילשטיין; ספר הילד –
גברת חנה פוגאטש; קופסאות (קופות התרמה) – חיים ברוינשטיין; מיבצעים שונים – זאב צוריף; בוועדת הביקורת :ה"ה עו'
(עורך העיתון "קאוולער שטימע") בוראק ,משה פוגאטש ,משה שווארצבלאט ,מתתי' (מתתיה – יהודים דתיים אינם כותבים את צירוף
האותיות יה בסוף שם) קערזשנער ,יצחק אטלעס ,שינדל והאסיפה ננעלת.
מתוך "קאוולער שטימע" – יום שישי ,ה 11-בפברואר 1393

ילד מביא את עזרתו למען ארץ ישראל
בימים אלה הגיע למערכת שלנו (קול קובל) הילד בן ה 8-מטותל (מרדכי?) לרר ,מרחוב וורשבסקה ,תלמיד הכיתה ה 6-בבית
ספר "הרצליה" ,שהחזיק בידיו הקטנטנות ערימה של מטבעות קטנים ,ואמר בלבביות :קבלו ממני את הכסף הזה שחסכתי,
בסך הכל  6זלוטס ,ואני מבקש מכם שילחו את הכסף שלי למען הילדים והילדות שאבותיהם ואמותיהם נהרגו בארצנו,
ארץ ישראל  .נעתרנו לבקשתו והילד הלך מאיתנו מרוצה.

מתוך "קול קובל" ,גיליון  21 ,201באוקטובר 2111

קערות קק"ל
ועד הקק"ל בקובל מבקש את כל אוספי התרומות מהקערות שהוצבו בבתי הכנסת בערב יום כיפור ,וכן שאספו תרומות
ממקורות אחרים ,שיכניסו את הכסף לחשבון הקק"ל בבנק העממי ,מספר .913
מתוך "קול קובל" ,גליון  02 ,551בדצמבר 9101

"באזאר חנוכה"
ההכנות ל"באזאר חנוכה" של ועדת הנשים המקומית לטובת קרן קיימת ,מתקדמות בקדחתנות והאוכלוסיה המקומית מתייחסת לעניין
בהבנה.
"באזאר חנוכה" יהיה מרשים מאוד ויהיו בו הרבה אירועי חנוכה .הוא יימשך כל שבוע החנוכה.

