 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים • בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון â
בס"ד
March 7-14, 2019
ערש"ק פקודי – ויקרא תשע"ט

אבותינו
בולעטין

463

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

ידידינו הנכבד חכם וסופר

718-640-1470

הרה"ג ר' שלו' אליעזר ליכטענשטיין שליט"א

עוסק בנאמנה רבות בשנים בעד הצלת מנוחת ראשי אבות ז"ל.
הרב דובעריש וועבער שליט"א
ובהוקרה! על דבר נדבתו החשובה בסידור עבורינו
יו"ר מערכת זכרון אבותינו
'מפה' מעשי ידי אומן מפליא פלאות ותשוח"ח לו
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

פארשריט אין בנין האוהל

שטארקער פארשריט אין בוי ארבעט
בנדבת משפחה החשובה הנכבדה נכדי
הרה"ח ר' ישראל שטיינלויף ז"ל

Beregszaz, Ukraine
March ‘19

שווערע ארבעט ביים צונעמען דעם
אלטן ,צובראכענעם צעמענטענעם גדר

Presov, Slovakia
March ‘19

הערכת שומא:
יעצט ערשינען די לאנג-ערווארטעטער זכרון אבותינו
קונטרס מיט אינפארמאציע אויף קרוב צו  900מצבות!

ה .צעצע אלשא-צעצע ,אונגארן
בראשות :בני המשפחה צאצאי יוצאי העיר

שליט"א

פרטים פון די אפשאצונג:
מצב הביה"ח :דריגענד נויטיג צו בויען א שטארקן גדר ,אפצוטיילן דעם אידישן
ביה"ח מצבות 60 :פארלאזט ,אין א שווערע מצב

בילד פון ביה"ח
נעבן דעם גוי'שן
בית הקברות

ביה"ח
גוי'שן בית הקברות

צו ערהאלטן א זכרון אבותינו קונטרס ,ביטע זיך פארבינדן מיט 'אבותינו'.
מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שבונים/שנבנו ע"י :א' אדר :רבי הלל ב"ר אליעזר )נייטרא( פאללאק זצ"ל אב"ד בודוש ,סאסרעגען | רבי שלום ב"ר יצחק משולם זלמן ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל
רבי ישראל ב"ר אברהם יהושע )נאסויד( פריינד זצ"ל אב"ד הוניאד | ב' אדר  :רבי בנימין וואלף לעוו ב"ר אלעזר זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יעקב יחזקי' ב"ר משה )ערוגה"ב( גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא | ג' אדר :רבי יצחק אייזיק ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא
רבי שרגא פייבוש ב"ר אורי פרענקל זצ"ל אב"ד גינז-רוסקא | רבי יהודה ב"ר שמעי' )חסיד( גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהעלי | רבי מרדכי צבי שלעזינגער אבד"ק נאדיפאלו | ד' אדר :רבי יהודה לייב ב"ר מאיר א"ש זצ"ל משוסבורג
רבי חיים יוסף ב"ר ארי' גאטליעב זצ"ל אב"ד סטראפקוב | ה' אדר :רבי שלמה ברוך טענענבוים זצ"ל ראב"ד סטראפקאוו | רבי דוד גרוס זצ"ל דומ"ץ זענטא | רבי יחיאל מאיר ב"ר אשר שמואל פאנעט זצ"ל אב"ד הידאלמאש
ו' אדר :רבי משה ב"ר אלעזר שמחה בונם גינז זצ"ל אב"ד ב .קערעסטיר | רבי בנימין ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל אב"ד מיהאיאפאלווא
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נתפרסם לע"נ

דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו –   hfpjc@thejnet.comעס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

