ערש"ק

טהרה  /שבת הגדול –

718-640-1470

עד ערש"ק אחרי תשע"ט

אבותינו
בולעטין

April 11-18, 2019

בס"ד

467

מזלא טבא וגדיא יאה
סל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידנו החשוב לבו הטוב ער למען שמירת קברי אבותינו ורבותינו וזכותם מסייעתו

ה"ה הרבני הנגיד הנכבד והנעלה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה איש האשכולות כבוד שמו מפארים

הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א
נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר  -ומנכבדי ופטרוני אבותינו
ובנו יקירו ידידינו האברך הנגיד הנכבד מאד נעלה כש"ת ר' יואל שליט"א
ויה"ר שיזכו יחד עם ב"ב שיחי' לראות מכל יוצ"ח רב נחת מתוך שמחה והרחבה וכט"ס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

בנדבת :הרבני החסיד והנכבד ר' שמואל לעפקאוויטש

9

סאנטוב אונגארן

5

שימישנע ,רומעניע

שליט"א

חברי הוועד :הרב הגאון ר' יצחק אברהם יונגרייז שליט"א | הרה"ח ר' משה הערש שלעזינגער הי"ו

מנו"כ הגאונים
וקדושים רבני העיר
זי"ע הרב הגאון
המפורסים יואב זצ"ל
בעהמ"ח שערי בינה
וחן טוב בהרב הגאון
מו"ה ירמי' זצ"ל אב"ד
פה ,ד' סיון תק"צ

עסקני
אבותינו
ביים
צוגרייטן די
ארבעט

הרב המפורסים מה"ו
אלעזר זלה"ה
בעהמ"ח שמן רקח זר
זהב ועוד כ"ז שבט
תקצ"ז

ביים צוגרייטן
די יסודות

סקירה קצרה אויף דער פארצווייגטער היסטאריע פונעם פראיעקט:
ערשטע אפשאצונג
אויפ'ן פארלאזטן ביה"ח

מען אנטדעקט
פראבלעמען

ביים פארהאנדלען
מיט די שכנים

ווייטערדיגע פארהאנדלונגען
ב"ה ערפאלגרייך!

In appreciation to Mr. Dan Hass - President of the Zalau Jewish Community
For his kind assistance

סאניסלא  ,רומעניע

אויוואראש ,אונגארן
אסיפה נהדרה בבית הגה"צ אבד"ק אויוואראש שליט"א
חברי הוועד :הגה"צ אבד"ק אויוואראש שליט"א | הרב ר' יודא גרינוואלד שליט"א וב"ב יו"ר | הגה"צ מקראסנע שליט"א | הר"ר משה חיים
לאנדא שליט"א וב"ב | הרה"ג ר' יעקב שלו' פריעד שליט"א | הרה"ג ר' אלעזר ליבערמאן שליט"א אב"ד בעסערמין | הר"ר חיים עוזר ואחיו
הר"ר מאיר הי"ו בני הרה"ח ר' איסר גרינפעלד ז"ל | הרה"ג ר' משה נתנאל פריעד שליט"א | הר"ר ישראל מרדכי קאהן שליט"א | הרה"ג ר'
מנחם אלי' פריעד שליט"א | הר"ר יוסף נתנאל ואחיו הר"ר יואל משה פריעד שליט"א | הר"ר יחאל מיכל ואחיו הר"ר אהרן פריעד בני הרה"ח
ר' יצחק ז"ל | הר"ר עוזר ב"ר ברוך פריעד שליט"א | הר"ר יושע וואלף גרינפעלד שליט"א | הר"ר יואל ב"ר עוזר חיים פריעד שליט"א| הר"ר
יחיאל מיכל הערמאן שליט"א | הר"ר משה נתן ואחיו הר"ר יואל בני הרה"ח ר' מענדל מאיר בראווער שליט"א

אסיפה נהדרה בבית הגה"צ אבד"ק מגד יהודה שליט"א
פילע אפשטאמיגע צאצאי יוצאי העיר האבן פוקד געווען קברי אבותם אין סאניסלוי ,בעת די
געהויבענע סטראפקובער נסיעה ביום ד' אדר העעל"ט ,און נאכן צוזען פון דער נאנט די
אויסערגעווענליכע נויטיקייט מתקן צו זיין די גאר נויטיגע תיקונים ,איז תיכף אינטערגענומען
געווארן צו פאררעכטען מקום הקודש בכבוד הראוי לתפארת אבותם ז"ל.
א וועד איז געשאפן געווארן בראשות דעם רב שליט"א ,עס איז ערווארטעט צו ערהאלטן גרויס הילף
פון די בני משפחה ,צו קענען שאפען די נויטיגע פאנדן בכדי צו קענן צוטרעטן בקרוב צו די עבודת
הקודש.
פאר מער אינפארמאציע ,ביטע פארבינדט זיך מיט:
האברך ר' משה יודא בן הרה"ח ר' מאיר יעקב פאלאטשעק הי"ו.845-782-3779 :

אא

ווי באקאנט פאר צאצאי יוצאי העיר נכדי הגאו"ק הפני מבין וצאצאיו הגאו"ק זצוק"ל ,אז פאר פילע יארן איז
געבויט א הויז אויפן שטח הביה"ח .נאך פילע השתדלות איז יעצט געשאפן געווארן א קאמיטע בראשות דעם רב
שליט"א ובני המשפחה החשובה הי"ו ,אפצוראטעווען און אויסלייזן דאס הייליג ארט .זייער ווארעם איז
אויפגענומען געווארן די הייליגע אונטערנעמונג ,עס איז ערווארטעט אין די קומענדע טעג מסדר זיין אלעס בכבוד
הראוי און מיט די אויסערגעווענליכע מיטארבעט פון בני המשפחה .זכות הקדושים יגן להוושע בכל טוב סלה.
פאר מער אינפארמאציע ,ביטע פארבינדט אייך מיטן יו"ר וועד הפעולה
הרה"ג ר' משה נתנאל פריעד הי"ו718-935-1058 :

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ז :ניסן :רבי יחיאל נתן ב"ר משה האלבערשטאם זצ"ל אב"ד בארדיוב |
רבי יצחק מאיר ב"ר נפתלי הכהן שווארץ זצ"ל דומ"ץ דראגמירעשט | ה' ניסן :רבי יהושע ב"ר יצחק פריינד זצ"ל מקראלי | רבי אברהם ב"ר יצחק זצ"ל בראדי
| ט' ניסן :רבי נתן פייטל ב"ר אברהם רייניץ זצ"ל אב"ד ה .מאד י"א ניסן :רבי יעקב משה ב"ר ישעי' שווארץ זצ"ל אב"ד קה"י קראלי
)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC

נתפרסם לע"נ

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe E. Yisroel: Asra Kadisha

דבורה רעכיל

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו hfpjc@thejnet.com
–

ב"ר מרדכי יודא ע"ה

עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

