
רומעניערומעניע, , ח מיהאלעןח מיהאלען""אסיפה לטובת ביהאסיפה לטובת ביה
ע"זידן ' ר ק"הרה בןלוי משה יהודה ' ק ר"כ הרה"מנו

ע"זיאפטא 'בעל אוהב ישראל מק רבינו "וחתן הרה, ע"זיראדוויל 'יצחק מק רבינו "בן הרה

: א"שליטצ "ם גאו"האדמוריבנשיאות 
א"שליט בראד ק"אבדקק "צ פאמ"הגה|  א"שליט ובראד ראדוויל י"אדמור ואחיו| פ "ב, א"שליט ראדוויל'מ ר"אדמו ק"כ

אבותינו
בולעטין 718-640-1470

September 12-19, 2019ט"תשע תבא כי ק"ערש עד תצא כיק "ערש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

â בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים להתוודע מהנעשה על ידינו: מטרת הגליוןâ

485
ד"בס

k
א"יעקב פעלדמאן שליט' רהמפואר ג "הרהבבית ח "אסיפה למען הצלת ביה

  א "שליט טשערנאביל'מר "ק אדמו"כבראשות 

ר הוועד"יו - א  "שליטחיים משה פעלדמאן ' הנגיד המרומם רהרבני 
פ"א ב"שליט ראדוויל'מר "אדמוק "כ|  א "שליט ק בראד"אבדקצ "הגה, :א"שליטחברי הנשיאות 

|  א"שליטל טייטלבוים "מוהר צ"בהגה אלימלך צבי' פה מפיק מרגליות ר ג"הרה

 א"שליטחיים משה ' רהחסיד  הרבנימשפחת |  ]מאנסי[- א"שליט בראד'מר "אדמו בן מיכאלאוויטש שלום' ג ר"הרה

אסיפה די איז ,א"שליט ם"האדמורי בראשות
 'ר ג"הרה דורך געווארן איינגעלייטעט

וסופרים ספרים מפי געברענגט האט וועלכער ,א"שליט

 מצליח ה"ב האט'מ ווי ,"אבותינו" מוסד ן'מיט אינאיינעם
  ,בראד ,ראדוויל בעיר ח"ביה די אפצוראטעווען געווען
  .ועוד גערץ קליין

וגדיא יאהמזלא טבא 
ורבותינוסל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידנו  החשוב לבו הטוב ער למען שמירת קברי אבותינו 

אבותינוהתווך של ועמוד נאמן ידיד , ה הרבני הנגיד הנכבד והנעלה בונה עולמות של תורה"ה

'תחיהחשובה ' וזוא "שליטמשה גרינפעלד ר "מוה
'תחי' ג הכלה הח"צ עב"בשעטומט "ו למז"לרגל שמחת החתונה של בנם היקר הי

ס  "ח רב נחת מתוך שמחה והרחבה וכט"מכל יוצלראות 'והמחותנים שיחיב "זכו יחד עם בר שי"ויה

א"שליטד "צ אב"הגה

ח "הביהמרבני הוועד להצלת 

א"שליט' ג ר"הרה

ח "הביהמרבני הוועד להצלת 

א"שליט' ח ר"הרה

ח "הביההוועד להצלת מחשובי 

א"שליט' רח "הרה

ח "הביההוועד להצלת מחשובי 

zz

הההה""""ההההיבורך יבורך יבורך יבורך בשמם הטוב בשמם הטוב בשמם הטוב בשמם הטוב א א א א """"מ כאומ כאומ כאומ כאו""""במעונם בשעטובמעונם בשעטובמעונם בשעטובמעונם בשעטולרגל השמחה אשר לרגל השמחה אשר לרגל השמחה אשר לרגל השמחה אשר ' ' ' ' שיחישיחישיחישיחי' ' ' ' ב ומשפב ומשפב ומשפב ומשפ""""ובובובובאבותינו הם אבותינו הם אבותינו הם אבותינו הם אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת     ברגשיברגשיברגשיברגשי

z z

ל  "זמשה ישראל פעלדמאן ' כ החסיד המפורסם הרב ר"מנו

ו"היוהרוממה לבית פעלדמאן הנכבדה ' משפחת החראש בית אב 

הרבני הנגיד המרומם  ח"מיו

ר הוועד"יו -א  "שליט פעלדמאן משה חיים' ר

מצבת הרב החסיד רבי 

ל"משה ישראל פעלדמאן ז

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

נ "נתפרסם לע

דבורה רעכיל 
ה"עמרדכי יודא ר "ב

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

| שימלוי  ד"אב הארטמאן הכהן בנימין ר"ב זאב מאיר חיים רבי :אלולג "י :י"שנבנו ע/ח שבונים"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי 

   מבראדל "זצ) י"חותן הנוב(  דניאל ר"ב) יעקובקא( יעקב רבי: אלולח "י| זוטא פתחא ס"מחגרויסווארדיין  ץ"דומ הוראוויץ הלוי זאב אברהם ר"ב חיים פנחס רבי|  סאבאסלוי ד"אב ל"זצ ץ"כ משהר "ב שלמה רבי: ז אלול"ט

Mihaleini, Romania

גרונטליכע רייניגונג און  

אפשאצונג פון די מצבות

וסופרים ספרים מפי געברענגט האט וועלכער ,א"שליט
וואס רוח נחת און הנאה די ק"וזוה מדרשים ל"חז מאמרי

שלא כבודם על משגיח איז'מ אז נהנה זענען קדושים די
זענען מיר וואס אחריות דיגע'מורא דאס ,ו"ח יחולל
דערויף זיין צו נזהר אחרונים ספרי בגדולי כמבואר מחיוב

וואס בנוגע ,נזר אבני 'מתשו העתק און ,זריזות גרויס מיט

.בעדם מתעסק זענן וואס די פאר באצאלן טוען מתים די
באריכט א געווארן געהערט איז התעוררות דברי די נאך
און נאמן ידיד א זייענדיג ,א"שליט פון

אבותיו מנוחת מקום קדושת למען בשנים רבות עוסק

  .ועוד גערץ קליין
  פון געווארן געהערט איז דיבורים שטארקע

  דשמיא סייעתא די אראפגעלייגט האט ער ,
 י"ע לחיים שתיית .געזען דא האט'מ וואס

 ',הח  משפחת ובני  מברכותיו והאציל

  ר"היו בראשות פעלדמאן משפחת בני  . ולהנהלת

  דורך ח"ביה דעם אפצוראטעווען איבערגענומען שטארק

  .מצבות 2,000 די אויפשטעלן און גדר הערליכן א בויען

.יצליח בידינו 'ד וחפץ

Somkuta Mare, Romania Sep. 9, 2019

Viseu de Mijlok, Romania
September 10, 2019

רומעניערומעניע, , מיטל ווישעוועמיטל ווישעווע 18 רומעניערומעניע, , שאמקוטשאמקוט 23

:נוסח המצבה

ח"פנ א

משה ישראל ' מ

ישכר דוב  ' במ

ח אדר א  "נפטר כ

תרכד תנצבה


