להידידים היקרים נכבדים
וחשובים אנשי שם:

בס"ד

פרשת

תצא

גליון

כ"ק הגה"צ אבדק"ק טשאטה שליט"א,
רבני הוועד להצלת ביה"ח טשאטה ,ווערפעלעט ,פוטנאק

הרה"ח ר' וואלף שטארק שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח הערנאדנעמעטי ,ר .יאנווער

הרה"ח ר’ יעקב שווארץ שליט"א
וועד להצלת ביה"ח קאשוי

הרה"ג ר’ עמרם יודא ווייס שליט"א
חבר הוועד ביה"ח טאקטאקענעז ,טיסאליק
הרה"ח ר' יעקב ברוך טירנויער שליט"א
וועד להצלת ביה"ח טאשנאד

תשפ"ב
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הרה"ח ר' שלום אליעזר ליכטענשטיין

שליט"א

וועד להצלת ביה"ח בעטלאהן

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' אברהם יושע גראס שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח ליסקא

הרה"ח ר' יואל עפשטיין שליט"א
וועד להצלת ביה"ח ווערעצקי

הרה"ח ר' יוסף גרובער שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח בערסאניף

הרה"ח ר’ מרדכי הערש לוגער שליט"א
הוועד להצלת ביה"ח פולדעש

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

פארש-ארבעט ווערט געמאכט מיט פארגעשריטענע אינסטרומענטן ,ע"י עסקני אבותינו
בראשות די חשובע רבני וחברי וועד שליט"א ,והנדבנים החשובים

Upon return from the memorable
trip to Frankfurt, we want to express
our deep gratitude to the Frankfurt
Rabbinic board, the Jewish museum,
and the Jewish community. Their
contribution was central to the
success of our research. Full list of
names will follow.

ובראשם ידידינו היקר הרבני הנגיד הטפסר והמרומם מוה"ר זאב פנחס נוסענצווייג שליט"א
די הייליגע אונטערנעמונג איז פארשטענדליך פארצווייגט בכדי צו קענען ממשיך זיין בעבוה"ק
צו מפענח זיין די ציוני הקודש פון די גדולי עולם אדירי התורה ארזי הלבנון זי"ע הנטמנים שם.
ומכאן הקריאה יוצא מיט א בקשה גדולה ,ארויסצוהעלפן בגוף ובנפש ,סיי ווער ס'האט און זיין
באזיץ בילדער ,אדער סיי וועלעכע בייהילפיגע אינפארמאציע ,בבירור מקום מנוחת קדשם ,פון
די גאוני ארץ ,וואס מנו"כ אין די ביה"ח ,ווי אויך איז יעצט די אויסערגעוויינליכע הזדמנות
זוכה צו זיין בזכות נצחי ,דורך מנדב זיין הוצאות בירור ציוני הקודש ,און דערמיט ווערט איר א
שותף און די הייליגע זכותים פון אלו הקדושים וגאוני ארץ זצוק"ל.
צו משתתף זיין מיט אינפארמאציע און הוצאות עבוה"ק ,ביטע פארבינדט אייך מיט אבותינו.

ובזכות זה נזכה להוושע באלו ימי הרחמים והרצון בדבר ישועה ורחמים

בעכאוו

פיעטרקאוו

פינטשוב

Piotrkow Trybunalski, Poland

Pinczow, Poland

פעניגע

Somotor, Hungary

Penyige, Hungary

This cemetery is being built through the ESJF
With the joint effort of the MAZSIHISZ
Under the supervision of Avoyseinu

סאמאטאר

יארצייטן

With much respect,
Calman Lieberman – Chaim Ferencz Frankfurt am Main, Germany

Bychawa, Poland

קאשוי  -אוהל של הגה"ק
ר' משה יונגרייז זצ"ל אב"ד קאשוי

Kosice, Slovakia
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