 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
ערש"ק בהעלתך עד ערש"ק שלח תשע"ט
June 20-27, 2019

718-640-1470

474

אבותינו
בולעטין

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

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

הרה"ג ר'

קליין גערץ ,רומעניע

שליט"א

מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

הרה"ח ר'

שליט"א  -אבדק"ק בראד

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר'

הרה"ג בנש"ק ר'
יו"ר להצלת ביה"ח

שליט"א

הרח"ח ר'

שליט"א

שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח

הרה"ח ר'

1

ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית





מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

Gherta Mica, Slovakia
June 18, 2019

הרה"ח ר'

הרה"ח ר'



נאך פיל השתדלות און
אינטערווענץ ביי די שכנים און
באאמטע ,הויבט זיך אן בס"ד
די בוי-ארבעט אויפ'ן נייעם גדר
ארום דעם ביה"ח.

הי"ו

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח


בנדבת הגה"צ פאר מקדושים
רבי יקותיאל יצחק שווארץ

תחי'

שליט"א

מראשי הוועד להצלת ביה"ח


בערעגסאז ,אוקריינע
הערליכער ארבעט אויפ'ן נייעם אוהל בס"ד פארענדיגט

בשמחת הלב ובהודאה להש"י אנו מברכים מקרב לב עמוק לכבוד ידידינו הנאמן
גבר חכם בעוז כביר המעש עם רב תבונות מגזע גאו"ק זי"ע ה"ה הגה"צ פאר מקדושים

בהשתדלות הרבני הנכבד מוה"ר חיים העללער שליט"א
והרבני הנכבד מוה"ר אהרן הערש בלוישטיין שליט"א

רבי יקותיאל יצחק שווארץ שליט"א  -אבדק"ק בראד
יו"ר הצלת בתי חיים  ,בראד ,ראדוויל ,מיהאלעני
לרגלי נישואי בתו הכלה החשובה שתחי עב"ג החתן המופלג שליט"א
בנו של הגה"צ רבי חיים אבערלאנדער שליט"א אבדק"ק ווילעדניק

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

מיהאליפאלווע ,רומעניע
בראשות הוועד :בני הרבני החסיד ר' מרדכי לייב פריינד ז"ל ,ובראשם
• הרבני הנכבד ר' יחזקאל שוויממער שליט"א • ,הרבני הנכבד ר' יוסף אשר פריינד שליט"א
• בני הרב החסיד הר"ר משה חיים הכהן רובין ז"ל

בשורה טובה ומרנינה!
אבותינו ערהאלט לאנג-ערווארטעטע פערמיטן אנצופאנגען די בוי-ארבעט אויפ'ן ביה"ח,
נאך יארן פון השתדלות און באמיאונגען ביי דער שטאט-ראט .פראיעקט ווערט יעצט
צוגעגרייט צו פארענדיגן אין די קומענדיגע וואכן בס"ד.

דרינגענדער רוף צו צאצאי יוצאי מיהאליפאלווע!
צוליב וואס מען האט ב"ה באקומען רשות צו בויען דעם 'גאנצן' גדר ,אויף אלע פיר זייטן,
זענען צוגעקומען באדייטנדע הוצאות צום סך הכל פון די קאסטן.
מצווה הבאה לידך – אל תחמיצנה! לאזט נישט פארפאלן גיין דעם געלעגנהייט
איבערצובויען דעם ביה"ח תיכף ומיד .שיקט אריין אייער ברייטהארציגע נתינה ווי שנעלער;
פארבינדט אייך מיט'ן וועד אדער רופט אבותינו .718-640-1470
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שאטנדארף ,עסטרייך

בנדבת ובהשתדלות בני הרב
החסיד ר' מאיר ישראל
גאלדבערגער שליט"א
בראשות אחיהם הרה"ג ר'

בנימין יחזקאל שרגא
שליט"א
דערמיט ווערט נמשך די עבוה"ק

שנת תשע"ז :ערשטער פרואוו צו
בויען דעם גדר ווערט אפגעשטעלט
צוליב קעגנערשאפט פון די שכנים
און באאמטע.

לאנג-ערווארטעטער פראיעקט
פאנגט זיך אן בס"ד,
צו צופרידנהייט פון די בני משפחה.

מאת אמם האה"ח ע"ה
וואס האט לאחרי רוב יגיעה ממציא
געווען מקום מנוחת אביה הרב
החסיד ר' יחזקאל שרגא קרויס ז"ל
חפץ ד' בידינו יצליח להמשיך ברוב
פאר והדר – וזכות אבות יגן

Schattendorf, Austria
June 18, 2019

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ,ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
• י"ח סיון רבי ישראל זאב ב"ר שמואל הלוי זצ"ל דומ"ץ אוהעל | י"ט סיון :רבי אברהם יחזקאל ב"ר יעקב קאפיל (חריף) רייך זצ"ל אב"ד ווערבא | כ' סיון רבי אהרן ב"ר אלימלך פריעד זצ"ל אב"ד
ביסערמין | כ"ב סיון :רבי יוסף לייב ב"ר אליעזר זוסמאן סופר זצ"ל אב"ד פאקש | רבי משה חיים ב"ר יהושע זעליג גרינפעלד זצ"ל אב"ד סענפעטער | כ"ג סיון :רבי פנחס ב"ר אליהו שיק זצ"ל מו"ץ
בקאברין | כ"ד סיון  :רבי אברהם ב"ר שמואל קארנפעלד זצ"ל אב"ד מאקאווא | רבי ישראל חיים ב"ר יהודה פריעדמאן זצ"ל אב"ד ראחוב
)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

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