בס"ד

הגה"צ אבד"ק בראד שליט"א

מנאמני אבותינו ומרבני הוועד ביה"ח בראד – ראדוויל
הרב אהרן פערל שליט"א
הרה"ח ר' משה אהרן האפמאן שליט"א
מנאמני אבותינו בלונ"ח
וחותנו הגה"צ אב"ד איבראן שליט"א
מרבני הוועד ביה"ח איבראן
הרה"ח ר' אברהם לעפקאוויטש שליט"א
חבר הוועד ביה"ח נירבאטור
משפ' הרב שמואל גרובער ע"ה
חבר הוועד ביה"ח וועלקי קאפאניע  -טורץ
הרה"ח ר' יוסף אויש שליט"א
חבר הוועד ביה"ח פאקש
הרה"ח ר' יושע שטראה שליט"א
חבר הוועד ביה"ח גיידוש
הרה"ח ר' הערשל קויפמאן שליט"א
חבר הוועד ביה"ח ערקאוואש
הרה"ח ר' יודא לייב פריעדמאן שליט"א
חבר הוועד ביה"ח סעדרעש
הרב יוסף זונדל שפיצער שליט"א

פרשת

בשלח
תשפ"א

גליון

542

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

חבר הוועד ביה"ח קיפאשנאוו

ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס
תיקון טעות מ'בולעטין פ' בא :מתוך חברי הוועד של אראד ביה"ח :הידידים החביבים אנשי חיל
ואנשי שם ,רודפי צדקה וחסד הרה"ח ר' קלמן חיים שפורן שליט"א | הרה"ח ר' צבי יעקב הכהן
אודזער שליט"א  -נתנדב סכום נכבד לע"נ הרבני החסיד והנכבד מגזע גאו"ק
 ואתכם הסליחההי"ו -
בראשות הרה"ח ר'
שיחי' -
משפחת הח'
שיחי' ע"י הרה"ח
משפחת הח'
בהשתדלות הרה"ח ר'

ומשפ' שליט"א  -לאנדאן
שליט"א  -לאנדאן

בראשות הרה"ח ר' ישראל הערשקאוויטש שליט"א

מצבות רבני
העיר הגה"צ ר'
נתן מיללער
זצ"ל בעל שו"ת
אבני חשן
ובנו הגה"צ ר'
שלמה זצ"ל

מצבת
הגה"צ ר'
יהושע
פאליק
ביכלער
זצ"ל
אבדק"ק

מצבת
הרבני
החסיד ר'
שמשון
גרינבוים
ז"ל

שליח אבותינו ביים
אפשאצן דעם ביה"ח און מצבות

Szecseny, Hungary

דער וועד איז אנטשלאסן ווי אמשנעלסטען צוטרעטן צו די עבוה"ק.
די בוי-ארבעט ציט אריין אין גרעסערע קאסטן ,און דער וועד טוט אפעלירן

פארבינדט אייך היינט מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו .718-640-1470

ביה"ח שטארק פארלאזט ,אן א גדר

"
Erdohorvati, Hungary

החותמים בשם הוועד להצלת ביה"ח :משפחות החשובות ווייס – פעקעטע – ליכט הי"ו
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט"ז שבט :רבי משה הכהן גרוס זצ"ל אב"ד פעטשיניידארף | רבי אברהם ווייסמאן זצ"ל אב"ד סאבאסלוי |
י"ז שבט :רבי יעקב הכהן פישער זצ"ל אב"ד מיהאיפאלווא | רבי יעקב ב"ר משה (זבארוב) ווייס זצ"ל אב"ד קורימא | י"ח שבט :רבי פנחס חיים ווייז זצ"ל אב"ד נאנאש | רבי מרדכי יהודה ב"ר יששכר לעוו
זצ"ל אב"ד איטערדאם ,נאסאד | י"ט שבט :רבי שמעון ב"ר יהודה גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהאלי| כ"א שבט :רבי שרגא פייוויל גראסמאן זצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלא

Her itage Foundat ion For Pr eser vation of Jew ish Cem et er ies (HFPJC) aka - Avoys einu
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

