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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 בנש"ק הרב ברוך בערגער שליט"א
מראשי הוועד להצלת ביה"ח מילדוי

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

...ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו
חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק'( .רמב"ן חיי שרה)

הרה"ח ר' אייזיק הערש בערקאוויטש שליט"א
הגה"צ אב"ד מישקאלץ שליט"א
ובנו הרה"ח ר' אהרן יודא שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח מעזא-סילאש
וועד להצלת ביה"ח ס .קערעסטיר ,סענזשארץ

הרה"ח ר' אברהם שמואל גאלדשטיין שליט"א
הרב חיים העללער שליט"א
מראשי וועד להצלת ביה"ח לעכניץ ,טעקענדארף מראשי הוועד בבנין האוהל בערעגסאז

הרה"ח ר' עוזיאל צבי ווייס שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח קראלי

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

צוגרייטונגען צו פראיעקטן
זייט זוכה אין מציל זיין מקום קבורת האבות  -נעמט אנטייל מיט סכומים נכבדים.

בעבעני ,רומעניע

מנו"כ של הרבני החסיד
ר' צבי ישכר דוב הלוי מאנדל ז"ל

הרב החסיד ר' צבי ישכר מאנדל ז"ל וזו' מרת שיינדל

יו"ר וועד הפעולה:
הר"ר ברוך צבי הכהן פילאפף שליט"א | הר"ר משה לוי ברוין שליט"א

ביה"ח איז אין שווערן צושטאנד; דרינגענד פארלאנגט
איבערצובויען.
שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן! פארבינדט אייך
מיט אבותינו אדער מיט'ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה.

בנו הרה"ח ר' יוסף גרשון ז"ל
וזו' מרת זעלדא ע"ה

בנו הרה"ח ר' יודל ז"ל
וזו' מרת דבורה ע"ה

בנו הרה"ח ר' דוד יהודה ז"ל
וזו' מרת גאלדא ע"ה

בתם בריינדל יוטא ע"ה
וזו' הרה"ח ר' יקותיאל פנחס
פילאף ז"ל

• בתם מרת שיינדל ע"ה,
אשת הרה"ח ר' שלמה ווייס ז"ל
• בנם הרה"ח ר' יהושע ז"ל
וזו' מרת רחל ע"ה

בנם אברהם חיים
בנם דוד יהודה

Babeni, Romania

מאראש אויוואר ,רומעניע

וואג-וועטש ,סלאוואקיי
מנו"כ של הגה"צ רבי פרץ ניישלאס אבי הגאון רבי יעקב אב"ד וועטש זצ"ל
הרבנית הצדיקת ליבא ע"ה א"ח של הגה"צ רבי ברוך בענדיט זצ"ל
ואם הגה"ק רבי הלל קאלאמייער זצ"ל יליד וועטש | הרה"ח ר' שלמה שעהנבוים ז"ל ומשפ'

מנו"כ של הרבנית הצדיקת רבקה אש"ח של הגה"ק בעל כנסת יחזקאל זצ"ל
הרב החסיד ר' יצחק דוב פאללאק ז"ל | הרב החסיד ר' בנימין אליעזר שפיטצער ז"ל
האה"ח מרת קילא שרה פישער אשת הרה"ח ר' זאב מאיר ז"ל

הרה"ח ר' שלמה הערצאג שליט"א | הרה"ח ר' יעקב יוסף ואחיו ר' שמואל מאיר
ניישלאס שליט"א | הרה"ח ר' פנחס יודא ליכטענשטיין שליט"א | הרה"ח ר' אשר
אנשיל ליכטענשטיין שליט"א חברי וועד הפעולה :מו"ה ר' נפתלי הערש
באנדא הי"ו | הרב שלו' אליעזר ליכטענשטיין הי"ו | הרב שלו' צבי ניישלאס הי"ו |
הרב ישעי' שלו' ניישלאס הי"ו | הרב משה פאלקאוויטש הי"ו

בראשות צאצאי יוצאי העיר חברי הוועד ה"ה:
הרב הגאון ר' יחיאל שטיינמעץ שליט"א ,דומ"ץ מאנסי
הרב החסיד ר' מרדכי הערשקאוויטש שליט"א
הרב החסיד ר' שלמה ווייס שליט"א
יו"ר וועד הפעולה :הרה"ח ר' חיים יחזקאל ואחיו הרה"ח ר'
שלמה בני הרר"מ הערשקאוויטש הי"ו

בראשות צאצאי יוצאי העיר חברי הוועד ה"ה:

ביה"ח איז אין
שווערן
צושטאנד;
דרינגענד
פארלאנגט
איבערצובויען.

ע"ה

בני משפחה קוקן ארויס אנצוהויבן בנין הגדר ותיקון
המצבות אין קומענדן סעזאן
שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן!

באטטאניא ,אונגארן
בראשות ידידינו האברך מוה"ר שמואל צבי

שפיטצער הי"ו

חבר מערכת זכרון אבותינו
גרויס פרייד ביי בני המשפחה צו התגלות פון מקום מנוחת זקינם
הרבני מוה"ר אליעזר ליפמאן קליין ז"ל אין באטטאניא
שווער פון הרה"ח המפורסם מוה"ר אליעזר פיין ז"ל ראה"ק דק"ק
מעזא-קאוואטשהאזא יע"א  -און פון הרה"ח ר' יצחק משה אסאד
ז"ל זון פון הגה"ק רבי יהודא אסאד זצוק"ל אב"ד סערדאהעל
בית החיים אין גאר שווערער נאכגעלאזטער צושטאנד!
העפטיגע פלענער פאר גרויסע קאמפיין ביי בני המשפחה ,משפחת
רובינשטיין  -ברילל  -היימאן  -טרענק ,צו אפראטעווען דעם מקום
מנוחה פונעם זיידן -האפענונג צו מגלה זיין נאך מצבות פון ראשי
משפחת פיין וועלכע זענען דא געקומען למנוחה
מצבת ר' אליעזר
ליפמאן ז"ל

ביה"ח שטארק
פארלאזט און הפקר

Vagvecse, Slovakia

בריוו ווערט
ארומגעשיקט
צו נכדי העיר,

Ocna Mures, Romania

Battonya, Hungary
עסקני אבותינו ביים
אפשאצן דעם ביה"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:

ח' כסלו :רבי אברהם ב"ר שמרי' זצ"ל אב"ד בילקאמין רבי כתריאל ב"ר יעקב זצ"ל אב"ד מאטעסאלקא ט' כסלו :רבי אברהם ב"ר מאיר זצ"ל מבראדי רבי יצחק ב"ר דוד פריינד-גריהאבר זצ"ל מפאקש
נאדאדוואר רבי צבי ב"ר שמחה ראזענבערג זצ"ל אב"ד מיהאלפאלווא  י' כסלו :רבי יוסף (חריף) ב"ר צבי הירש הלוי ליכטאג זצ"ל אב"ד זבארוב רבי ישראל ב"ר דוד יהודה גראס זצ"ל אב"ד ווילחאוויץ  י"א כסלו :רבי יואל
צבי ב"ר שמעון ראטה אב"ד חוסט י"ב כסלו :רבי מרדכי ב"ר יעקב פאפעדער זצ"ל אב"ד בעקעש  רבי נפתלי ב"ר אברהם יהודה לייב (קול ארי) הכהן שווארץ אב"ד מאדע
רבי זעליג
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ב"ר יהושע זצ"ל אב"ד

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

