ערש"ק

נח עד עש"ק לך

בס"ד

תשע"ט

אבותינו
בולעטין

442

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

חלקת מחוקק ספון
של מרנא קוה"ק רבינו
הק' רבי אהרן הגדול
מ'קארלין זי"ע

קארלין [פינסק] ,בעלארוס

בראשות כ"ק אדמו"ר מ'קארלין-סטאלין שליט"א
ע"י איש אמונו הרב החסיד ר' יעקב שטייערמאן הי"ו  -יו"ר הפעולות
ורבני העיר :הרב משה פימא שליט"א  הרב יוחנן ביערמאן שליט"א

October 12-19 ‘18

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ

כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה
שליט"א הרה"ח ר'
עומד בראש לטובת הצלת


הרה"ג ר'
מרבני הוועד להצלת הביה"ח


שליט"א

הרה"ח ר'

זצ"ל

שליט"א
הרה"ג ר'
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח

הרה"ח ר'

שליט"א


שליט"א

ובנו הרה"ח ר'

שליט"א

הרה"ח ר'

מראשי הוועד להצלת ביה"ח

שליט"א

מידידי ונאמני





חברי הוועד:
הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א  -נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר | הרה"ח ר' מרדכי גאלד שליט"א  ר' בנימין ווייס נ"י


ברא"י

הרה"ח ר'

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד

שליט"א

מידידי ונאמני


העפטיגע ארבעט אריבערצופירן דעם אפלויף הינטער די הייזער ,ארויס פונ'ם שטח הביה"ח .די פלענער
זענען געטוישט געווארן אויפ'ן פארלאנג פון עסקני אבותינו בשליחות פונעם חשוב'ן וועד
בברכת קדשו פון כ"ק אדמו"ר הרה"ק מ'סקולען ,והגה"צ אבד"ק קאפיש שליט"א לרפו"ש.



הרה"ח ר'

הרה"ח ר'
שליט"א

שליט"א

מידידי ונאמני


מידידי ונאמני
הכהן

הרה"ח ר'

שליט"א


הרה"ח ר'
מראשי הוועד להצלת ביה"ח

מידידי ונאמני

הרה"ח ר'

שליט"א



שליט"א

הרה"ח ר'
מידידי ונאמני

מראשי הוועד להצלת ביה"ח

שליט"א




הרה"ג ר'

שליט"א הרה"ח ר'
מראשי הוועד להצלת ביה"ח

הכהן

מראשי הוועד להצלת ביה"ח



שליט"א



הרה"ג ר'

שליט"א

הכהן
הרה"ג ר'
מראשי הוועד להצלת ביה"ח

מראשי הוועד ביה"ח בעיר

שליט"א




הרה"ג ר'

Pinsk, Belarus - Oct ‘18

שליט"א

הרה"ג ר'
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח

שליט"א

מראשי הוועד להצלת הביה"ח

שליט"א

חפץ ד' בידינו יצליח להמשיך בבניית הגדר סביבות הביה"ח.
זכות הצוה"ק זצ"ל יגן לכל המסייעים להוושע בכט"ס
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

זיפעוו ,סלאוואקיי

יאץ ,סלאוואקיי

המשך בנין הגדר ברוב פאר והדר בע"ה!

הי"ו

בהשתדלות הרה"ח ר'

בהשתדלות רבני וחברי הוועד ובראשם הרה"ג ר' משה נתנאל הכהן פריעד שליט"א

היות דער ביה"ח איז אין א שווערן
מצב ,איז דרינגענד זיך צו פאראייניגן
צו פארריכטן דעם מקום קדוש ווי
שנעלער .ביטע זיך פארבינדן מיט
אבותינו718-640-1470 :

Nizny Zipov, Slovakia - October ‘18
חומת הר"ר יצחק ומרת טשארנא ריזל ע"ה


גדר הביה" ח הונצח לשמם ולזכרם של הרבני החסיד איש צדקה וחסד כהן שדעתו יפה

מוה"ר יצחק הכהן פריעד ז"ל וזו' החשובה מרת טשארנא ריזל ע"ה
בנדבת בניהם האחים האהובים רודפי צדקה וחסד בכל עת
הר"ר יחיאל מיכל הכהן והר"ר אהרן הכהן פריעד שליט"א

Jacovce, Slovakia
September 12, ‘18



דאטום אויף מצבה די זעלבע ווי דאטום
פון טויט-שיין רעקארד אין די ארכיוון.

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י | :ז' חשון :רבי יוסף ב"ר אליעזר זצ"ל אב"ד ווארפאלאטא | ח' חשון:
שווארץ זצ"ל ממאד | רבי קלמן לינדענפעלד זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | י' חשון :רבי מאיר מארים ב"ר משה שאפיט זצ"ל מקאברין מח"ס ניר (לירושלמי) | רבי אלטר יצחק אייזיק [עילו מטורץ] ב"ר חיים פרידריך זצ"ל אב"ד טורץ ,הומנא

רבי אפרים הלוי זצ"ל מבראדי | רבי פנחס זעליג ב"ר משה [חסיד] הכהן

)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
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
צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו –   hfpjc@thejnet.comעס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

Mizny Zipov, Slovakia

נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר
מרדכי יודא ע"ה

