בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
פרשת

במדבר
שנת תש"פ

מוה " ר הערשל קויפמאן שליט " א
חבר הוועד ביה " ח הארניטשעסט – ערקאוואטש

מוה " ר בנימין לאנדא שליט " א

גליון

510

מנאמני אבותינו | חבר הוועד ביה " ח נירמאדא

מוה " ר יעקב פרץ בלוישטיין שליט " א
חבר הוועד ביה " ח בערעגסאז  -אוהל

ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

נאכן פארענדיגן די תיקוני הביה"ח ברוב פאר והדר,
דורך המשפחה החשובה בני הרה"ח ר' מאיר ישראל גאלדבערגער שליט"א,
ווי זיי האבן ממשיך געווען די פעולות אמם ע"ה.
צ ו ם ש ל י מ ו ת ע ב וה " ק  ,א י ז א ו ו עקגע ש טעל ט א ה ע ר ל יכע ט ב ל א
ל ז כ ר ו ן נ צ ח מ ה פ ע ול ו ת ה ג ד ולו ת ל ה צ ל ת מ ק ו ם ה ק ו דש .

נייער טויער אינסטאלירט
אין קאשוי ביה"ח

נייער גדר
אויף חלק
ביה"ח


Kassa, Slovakia

פראיעקט גייט ווערן בע"ה איינגעפעדעמט נאך
ברייטהארציגע השתתפות פון נכדי טארקאן
בראשות:

נייער וועג
געפלאסטערט


נכדי החסיד המופלג מוה"ר בנימין
אליעזר מאנדל זללה"ה
הגה"צ ר' אברהם לויפער שליט"א ,אבד"ק דאראג |
משפחת הרה"ג ר' עמרם יודא ווייס שליט"א ע"י
בנו הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א | הרבני הנכבד ר'
חיים יושע לעפקאוויטש שליט"א | הרבני
הנכבד ר' חיים יודא לעפקאוויטש שליט"א |
הרבני הנכבד ר' דוד לייב לעפקאוויטש שליט"א |
הרבני הנכבד ר' אליעזר מאיר לעפקאוויטש
שליט"א | הרבני הנכבד ר' משה מאנדל שליט"א

פארשריט אויף בנין
הגדר בס"ד
בראשות משפחת צאצאי יצאי
העיר הי"ו
בהשתדלות יו"ר הוועד :הרה"ג ר'
שלמה אלימלך בן הרה"ג דוד גליק
שליט"א חתן הרב החסיד ר' אשר
לעמיל לאנדא ז"ל  -בשם כל בני

נכדי הגאון הקדוש
אב"ד טארקאני זי"ע
הגה"צ אבד"ק בראד
שליט"א | הרבני הנכבד ר'

שמואל

בנימין

פריעדמאן שליט"א | שאר
יוצ"ח של הגה"ק

אב"ד

טארקאן זצ"ל

צו קויפן זכות גמר המצוה ,ביטע פארבינד אייך מיטן
יו"ר הוועד :ר' יצחק ווייס שליט"א 347-482-8521

המשפחה הע"י
ובהשתתפות משפחתו החשובה של

מדור מיוחד:

הרב החסיד ר' אפרים שמואל
פעלדמאן ז"ל

בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:

צוויי זייטן
געבויט בס"ד


Apagy, Hungary
May 20, 2020

כ"ט אייר :רבי חיים ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל אבד"ק ה' מאד | א' סיון :רבי זאב וואלף
ב"ר אפרים זצ"ל דומ"ץ קאלאמייא | רבי יהודה צבי (השני) ב"ר שלמה טויב זצ"ל
אב"ד ראזדאל | ב' סיון :רבי אברהם בנימין ב"ר שמואל דוד סג"ל יונגרייז זצ"ל
אב"ד פעהערדיארמאט | ג' סיון :רבי מרדכי שעהנפעלד זצ"ל דומ"ץ מיהאלי-
פאלווא | רבי מרדכי עזריא ב"ר יהושע אהרן צבי מהריא"ץ וויינבערגער זצ"ל
אב"ד מארגערעטין

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) aka - Avoyseinu

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

