להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:

בס"ד

הגה"צ ר' אהרן זילבערשטיין

הרה"ח ר' מרדכי גאלד

שליט"א

דומ"ץ ערוגה"ב צעהלים | מחשובי הוועד ביה"ח טאשנאד

הגה"צ חיים ארי' שפיטץ
פרשת

וארא
תשפ"ב

גליון

582

ידיד נאמן הרב יואל שווארץ

שליט"א ,ר"י ווילרייק

שליט"א [מח"ס זכות אבות]

ומראשי מערכת זכרון אבותינו

מנאמני אבותינו

הרה"ג ר' פישל לאנדא

הרה"ח ר' וואלף לאנדא

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח אושפיצין

הרה"ג ר 'ישראל בער האלצער

הרה"ח ר' נחום שמשון עסטרייכער

שליט"א,

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח שעברעשין

רב דק"ק גבעת שאול בקרית יואל | מנאמני אבותינו

הרה"ח ר' דוד יחזקא' שמואל שרייבער

שליט"א

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח סאלמאד

מחשובי הוועד ביה"ח עגבעל

הרה"ח ר’ שלום יוסף דייטש

שליט"א

מחשובי הוועד ביה"ח אוהעל ,נאנאש

הרה"ח ר’ אברהם יוסף ווייזער

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

שליט"א

מראשי הוועד ווילחאוויץ ,חוסט ,אויפהערטא ,לעוועלעק

הרה"ג בנש"ק ר' שמואל שמעלקא הורוויץ

שליט"א

שליט"א,

[מח"ס זרעא קדישא] – מראשי הוועד לינסק

מחשובי הוועד ביה"ח ניגרעשט

וי ז כ ו כ ו לם ל רא ות ר ב נחת ד ק דוש ה מ כ ל י וצ " ח

1
פון די פאלגנדע פראיעקטן פעלט נאך א באדייטנדע טייל פון די קאסטן,
ביי טייל

החשובות ,צאצאי יוצאי העיר

סטרולאוויטש | שווארץ -
 Lukova, Ukraineוויינגארטען

טשארדא ,רומעניא

10

11
Csarda, Romania

Onod, Hungary

בהשתדלות :הגאו"צ שליט"א

בהשתדלות :משפחת
אב"ד לאפוש שליט"א | אב"ד
גבעת
ק
הגאון הצדיק אבד"
Nyitrazsámbokrét,Slovakia
קראלי ב"פ שליט"א | הרה"ג ר'
שאול זצ"ל
יעקב משה שטעסל שליט"א| הרב
 Tirgu Lapos, Romaniaיצחק בערענשטיין שליט"א | הרה"ח
ר' יעקב שמשון גראס שליט"א

לאפוש ,רומעניא

ווערפלעט ,אונגארן

הרה"ג ר' יושע ברוך
 Negresti, Romaniaווערצבערגער שליט"א

ברסאניף ,רומעניא

ניגרעשט ,רומעניא

בנדבת משפחת

בנדבת :נכדי רבני העיר ,הגאו"ק
רבי יוסף יעקב קאהן וחתנו רבי
חיים מאיר שיק זצללה"ה

12

בראשות :הגאון הצדיק אב"ד
טשאטה שליט"א ,ובנו הרה"ג ר'
יואל טענענבוים שליט"א |
 Verpelet, Hungaryהרה"ח ר' אלכסנדר שטערן הי"ו

בנדבת משפחת הרה"ח ר' פנחס
רייך ז"ל.

אנאד ,אונגארן

7

8

ס .לובאווע ,סלאוואקיי 4

וואג-וועטש ,סלאוואקיי 1

שינאווע ,פוילן

2
פאליען ריסקאווע ,רומעניא 5

Edeleny, Hungary
משפחותSeptember
בהשתדלות28, 2017

9

בנדבת :צאצאי יוצאי העיר
בראשות :הרה"ח ר' יודא
יחזקאל שפירא שליט"א |
 Havasmezo, Romaniaהרה"ג ר' הערשל פאללאק
שליט"א

לוקאווע ,אוקריינא

Stara Lubova, Slovakia

בראשות יו"ר הועד :הרה"ח ר'
שמחה פריעדמאן שליט"א |
הרה"ח ר' אברהם יצחק
פראנצויז שליט"א

Sieniawa, Poland

1

Rachiv, Ukraine

בראשות :הרה"ח בנש"ק ר'
שלמה דוב ווידער שליט"א |
והרה"ח בנש"ק ר' אלימלך
בהררח"ד פריעד שליט"א

6

Vagvecse, Slovakia

זצ"ל אב"ד |ונכדי החסיד
הצדיק ר' יעקב ניישלאס ז"ל

5

6

בנדבת :צאצאי יוצאי העיר
בראשות המשפחה החשובה לבית
שטערנליכט הע"י

קריפטש ,פוילן

ועד הפועל :הרה"ג ר' שלמה
הערצאג שליט"א | נכדי
הגה"ק ר' ברוך בענדיט ל"ש

3

מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ'ם גאנצן פראיעקט!

בנדבת משפחת הח'
טעסלער | פריעדמאן | לעווי |
Barsana, Romania

קלאר| לעבאוויטש |
בערקאוויטש | שטיינמעץ |
פייערווערקער | גליק

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ז טבת :רבי שמואל ב"ר שלום אוסטרער זצ"ל מבראד | כ"ח טבת :רבי אברהם אבא ב"ר נתן
הכהן פירטה-זינגר זצ"ל ראב"ד קראלי | רבי ישכר ב"ר שלמה זלמן אולמאן זצ"ל מגרויסווארדיין | כ"ט טבת :רבי אהרן זעליג ב"ר יהודה זונדל סג"ל זצ"ל מחכמי בראד | רבי יוסף ליסער לאנדא זצ"ל מבראד
| רבי מאיר ריינער זצ"ל אב"ד אילאק | רבי שמחה חיים ב"ר אהרן גרינבערגער זצ"ל דומ"ץ מיהאלאוויטץ | רבי רפאל ב"ר ברוך גראס זצ"ל אב"ד בערבעשט | א' שבט :רבי ישראל עוזר ב"ר משה וואלף זצ"ל
אב"ד טערצאל ,מאדא | רבי משה ב"ר יוסף שיק זצ"ל אב"ד יערגין ,חוסט | רבי שמואל זאנוויל ב"ר ברוך אברהם בינדיגער זצ"ל מבארדיוב | רבי אלי' ב"ר שמואל שמעלקא קליין זצ"ל אב"ד האלמין | ב'
שבט :רבי נתן נטע ב"ר בנימין קולמאן זצ"ל אב"ד טשארנא | ג' שבט :רבי דוד ב"ר יצחק אייזיק שיק זצ"ל אב"ד סעטשין ,טאקאי
H e r itage F o u ndat ion F o r P r e serv ation o f J e w ish C e met eries ( H F PJC) a k a - A v o y seinu
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Mailing Address 199 Lee Avenue #1114 Brooklyn NY 11211
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

