ערש"ק תזריע עד ערש"ק טהרה תשע"ט

בס"ד

אבותינו
בולעטין

466

ברכת מזל טוב ורב נחת
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

ידיד נאמן הרב הגאון בנש"ק הרב שלמה פרישוואסער שליט"א –אבד"ק סאסוב ,וראש ישיבת חיי עולם
מרבני הוועד הביה"ח קורימא – דאנציג – נירעדהאז  -דזיקוב

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

April 4 - 11, 2019

הרה"ח ר' משה ראטה שליט"א

הרה"ח ר' שמואל בנימין פריעדמאן שליט"א

הרה"ח ר' יחיאל מיכל פישביין שליט"א

עוסק רבות בשנים בעד הצלת מקום מנוחת אבותיו ז"ל

עוסק רבות בשנים בעד הצלת מקום מנוחת אבותיו ז"ל

מידידי ונאמני אבותינו

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

5

6

שימישנע ,רומעניע

בראשות הרה"ג ר' אברהם משה קרויס שליט"א אבדק"ק טאפלטשאן
נכדי הרה"ח ר' ישעי' הירש ז"ל | הרבני הנגיד ר' דוד שאמועל שליט"א | הרבני הנגיד
ר' יודל גרין שליט"א | בהשתדלות האברך היקר ר' אלימלך פריעד שליט"א

יאסוב ,סלאוואקיי

בראשות הרה"ח הישיש מוה"ר ר' מענדל ווייס שליט"א ובנו הרה"ח ר' נטע שליט"א
הרה"ג ר' ישעי' אשר אנטשיל ווייס שליט"א | הרה"ג ר' יעקב ווייס שליט"א
משפחת הרה"ח ר' אברהם שמואל טענענבוים ז"ל

Our deepest appreciation to

 Mr. Dan HassPresident of the Zalau Jewish Community

For enabling this project
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Simisna, Romania

Jasov, Slovakia
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בנדבת :האחים החשובים הי"ו
בני הרבני החסיד ר' יחיאל אויש-טעמפלער ז"ל,
הרה"ח ר' שמחה אויש הי"ו ומשפחתו הח' שליט"א | בהשתדלות מוה"ר דוד לייב אויש שליט"א
ובהשתדלות ידידנו הנאמן הרה"ח ר' דובעריש וועבער שליט"א – יו"ר מערכת זכרון אבותינו

יונק ( ישן ) ,אונגארן

יונק (חדש ) ,אונגארן

)Gyonk, Hungary (Old

)Gyonk, Hungary (New
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סיסאוו ,סלאוואקיי
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14

טעקענדארף ,רומעניע

15

מיטל ווישעווע ,רומעניע

אזד ,אונגארן

11

פ .ריסקעווע ,רומעניע

12

באסקאוויץ ,טשעכיי

13

פריסטיק ,פוילן

16

בילקאמין ,אוקריינע

17

מיהאיפאלווע  ,רומעניע

18

עגערעש ,רומעניא

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ט אדר :רבי אהרן ווילהיים זצ"ל אב"ד פעזינג | רבי דוד יהודה לייב ב"ר שלמה זעלצער זצ"ל אב"ד הומנא | ב' ניסן :רבי יעקב
(חריף ב"ר אברהם שפירא (צאנז) זצ"ל אב"ד הומענא | ג' ניסן :רבי נפתלי צבי הירש ליפחאוויץ זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יהודה ווייס זצ"ל דומ"ץ אונגוואר | ד' ניסן :רבי אברהם ארי' ב"ר יצחק (אה"ו) סג"ל הורוויץ זצ"ל מבראד | רבי נחמן הכהן
רובינשטיין זצ"ל אב"ד ראחוב | ה' ניסן :רבי אבהם חיים ב"ר יצחק (באניהאד) מוטצען זצ"ל דומ"ץ האלמין | רבי יעקב יוסף ב"ר שמעון גינז זצ"ל אב"ד ,בעסערמין | רבי יעקב שמואל ב"ר אברהם שלמה עליאש זצ"ל אב"ד סאמאש-אאויוואר

)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

נתפרסם לע"נ

דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה

