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ד סעליש"אבא "חיים קלמן קליין שליט' בראשות הרב הגאון ר

]  תולדות אנשי מופת' מתולדותיו מובא בס[ד "אב -ע "זי שפירא נתן משההגאון רבי : צ"כ של גאו"מנו �

ע   "זי שמעלקא סעלישער רבי 'הק הגאון חותןל "ץ זצ"אהרן שלמה כ' צ ר"הגה �

ע"זי גיטין טיבבעל ' בן הגאון הקד "אב -ל"זצמנחם נחום העללער ' צ ר"הגה �

אוקריינעאוקריינע, , ראדווילראדוויל

אבותינו
בולעטין 718-640-1470

November 7-14, 2019פ"תשוירא  ק"ערש עדלך ק "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

490
ד"בס
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א"שליט' ג ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

א"שליט' ג ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

ח "מראשי הוועד ביה|  א "שליט' ק ר"ח בנש"הרה

אבותינו  אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  ברגשי

ה"יבורך הבשמם הטוב א "מ כאו"במעונם בשעטולרגל השמחה אשר ' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

א"שליט' ג ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה
���

א"שליט' ח ר"הרה

מנאמני 
���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "הוועד ביה מראשי
���

א"שליט' ג ר"הרה

ח "ביהמראשי הוועד 
���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד ביה

ד"ח אויפגעשטעלט בס"מצבת זכרון אין ביה

ע"זי ק רבי "בן הגה ה"זצוקלק רבי "ק של הרה"מנו

ע"ראדוויל זי'מנוחת קדשו של הרב הקדוש רבינו אור יצחק מ

בראשות נכדו ידיד אבותינו ידיד כל בית ישראל בונה עולמות של תורה  

 
א"שליט' ג ר"בהשתדלות הרה

של בנין  ' העפטיגע צוגרייטונגען צו שלב ב

ן גאנצן  'הגדר צו פארענדיגן די ארבעט אויפ

ד"ח בס"ביה

ה געלונגען צו ערהאלטן א גאר גוטן  "איז ב'ס

פרייז פאר דער גאנצער אונטערנעמונג

ה ר צ ק ה  ר י ק ס

שנת 

:  ו"תשע

בנין שלב  

של ' א

הגדר 

החדש

שנת 

: ז"תשע

בניית 

האוהל  

'הק

שיקט אריין אייער  ! פארפאסט נישט די געלעגנהייט

פארבינדט אייך  ; ברייטהארציגע נתינה ווי שנעלער

.718-640-1470ן וועד אדער רופט אבותינו 'מיט

d

ה"אלע יסודות פולקאם פארענדיגט ב

Almosd, Hungary
Oct. 30, 2019

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
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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

אלטר יצחק אייזיק   רבי| ס ניר על ירושלמי  "מחקאברין ד "ל אב"זצמשה שאפיט  ר"במאיר מארים   רבי: חשון' י :י"שנבנו ע/ח שבונים"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי 
  רביב חשון "י|   מקאברין ל"זצנח נפתלי  ר"בדוד שלמה  רבי|  שוראןד "ל אב"זצדוד פריעדלענדער  ר"ביעקב מאיר צבי  רבי| מחכמי בראד  ל"זציעקב הלוי  רבי: א חשון"י| הומנא , טורץד "ל אב"זצחיים פרידריך  ר"ב] עילו מטורץ[

  ווייטצעןד "ל אב"זצאפרים הלוי לעווינגער קאמארן  ר"במשה  רבי:  ג חשון"י| קליינווארדיין , מפרישטאדטל ל"זצמרדכי יהושע וויינבערגער  ר"באברהם יצחק 

ד"ח אויפגעשטעלט בס"מצבת זכרון אין ביה
מייסטער- הערליכע ארבעט דורכגעפירט דורך בוי

.ח"אויף נייעם מאנומענט אין בילקאמין ביה

דער מאנומענט גיבט באשטעטיגונג אז דער ארט געהערט צום 

.ח און וועט פארגרינגערן דעם פערמיט פראצעדור"ביה

Bialy Kamien, Ukraine
Nov 7, 2019

בכדי מתקן צו זיין די מצבות בכבוד הראוי, שלוחי אבותינו אנטדעקן פיל שרשים

k

נוסח מצבת זכרון


