ערש"ק ואתחנן עד ערש"ק עקב תשע"ט

718-640-1470

בס"ד

481

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
הרה"ג ר'

שליט"א (לאנדאן)

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

שליט"א
הרה"ח ר'

שליט"א

מרבני הוועד להצלת הביה"ח


א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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הרה"ח ר'

שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח


רעטע ,סלאוואקיי

הרה"ח ר'

תיקון לערך  250מצבות
בהשתדלות :הרה"ח ר' משה יונה וויינגארטען שליט"א

מחשובי תומכי

שליט"א

מחשובי הוועד להצלת ביה"ח בעיר

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

קומענדיגע פראיעקטן

בראשות :כ"ק אדמו"ר מצעהלים שליט"א
הגה"צ אב"ד ברכת אברהם וראש ישיבת נהרדעא

נכד הגאון ר' מנחם שעהן אב"ד

טשאקווא  -אמאני  ,אונגארן | בנין הגדר ותיקון המצבות
בנין ביה"ח בנדבת:
הרה"ח ר' פנחס נאדלער
שליט"א
Csokvaomany, Hungary

גיבארט ,אונגארן | המשך בנין הגדר

Rete, Slovakia
מצבות חשובות בהביה"ח
א) הרב הגאון הגדול ר' מנחם שעהן זצ"ל אבד"ק

מכתב נלהב מהגה"צ רבי שמואל
אליעזר שטערן שליט"א דומ"ץ
בבד"צ דמרן הגר"ש וואזנר זצ"ל
מצאצאי יוצאי העיר ,ליקח חבל
בדבר הצלת הביה"ח.

גיסו ועמיתו של הגאון מהר"י אסאד זצ"ל אבד"ק ד .סערדעהעלי

ב) זוג' הרבנית שינדל ע"ה
ג) הרב החסיד ר' ברוך גיפס ע"ה
ד) זוג' האה"ח מרת שרל ע"ה
ה) הרב החסיד ר' יוסף מאיר יודא קאראלעק ע"ה
ו) הרב החסיד ר' חיים גוטמאן ע"ה
ג)
ה)
א)

ב)

ד)

ו)

בנין ביה"ח בראשות חשובי
חברי הוועד צאצאי יוצאי
העיר:
בהשתדלות הרה"ח ר' יצחק
ווייס שליט"א

Hogyes, Hungary

Gibart, Hungary

קריפטש  ,פוילן | בנין הגדר ואוהל
מנו"כ של הרה"ק רבינו דוד'ל
מקריפטש זי"ע תלמידו של רבינו רבי
אלימלך מליזענסק זי"ע

בנין ביה"ח בראשות הנכדים
החשובים בהשדלות הרה"ח
בנש"ק ר' אלימלך בהרה"ח ר'
חיים דוד פריעד שליט"א

Krzywcza, Poland

ושלמו ימי אבלך ,בשם הועד להצלת ביה"ח דעיר סילץ ,קיוויאשד
הנני בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו לכבוד המשפחה הח' לבית ראזענבוים היקרה בעת
הילקח מהם ,נזר תפארתם איש יקר רוח צנוע ומעלי ,נודה לשבח ולתהלה
כש"ת מוה"ר אהרן יושע ע"ה
ובכן יבא תנחומינו לאלמנותו האה"ח תחי'
ולכבוד אחיו היקר הרבני הנכבד מוה"ר אברהם יעקב הי"ו ולכל המשפחה הכבודה הי"ו
ומהיום עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכם ,ושנות חיים ארוכים,
ומעתה תתנחמו בכפלים ,ולראות נחמת ציון וירושלים ,בביגאוצ"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ט מנ"א :רבי צבי הירש ב"ר משה אייזנשטיין זצ"ל אב"ד בולקאמין | כ' מנ"א :רבי אהרן
פריעדמאן זצ"ל מאוהעל | כ"א מנ"א :רבי שלמה זלמן ב"ר משה מעשיל ריינער זצ"ל ראב"ד באלחוב | רבי זאב וואלף ב"ר ברוך (נאנאש) גאלדבערגער זצ"ל אב"ד ב .הוניאד | רבי חנוך העניך ב"ר

אברהם יושע (נאסאד) פריינד זצ"ל אב"ד אינטערדאם
)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

