יומא דהילולא של רבינו אלחנן אשכנזי זי" ע בעל סדרי טהרה – ערש"ק כ"ב אלול
מנו"כ בביה"ח בעיר דאנציג ,פוילן

בס"ד

ביה"ח איבערגעבויט בשנת תשס"ו ע"י אבותינו בשיתוף פעולה וועד להצלת בתי עלמין – לאנדאן

פרשת
גליון

נתנדב ע"י :וועד הרבנים הגאו"צ שליט"א ,וע"י וועד הבעה"ב החשובים
ובראשם האחים החשובים הנכבדים פרישוואסער שליט"א
והרבני הנגיד הנכבד מוה"ר ר' יהודה מאנדל שליט"א

נצו"י
שנת תש"פ
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בשעת דער ארבעט איז געפונען געווארן מנו"כ און ארגינעלע מצבות פון

הגאון הקדוש בעל סדרי טהרה זי"ע
הגאון הקדוש בית מאיר זי"ע

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

צו לייגן א קוויטל ,ביטע שיקט צו:
E: maintenance@hfpjc.com | F: 718-228-8368

מצבת בית מצבת בעל
מאיר זי"ע סדרי טהרה זי"ע

התעוררות צום יארצייט נאכ'ן אנטדעקן מצבה של

דרינגענדער רוף בנוגע משמרת ביה"ח האט שטארקן אפקלאנג
צאל בתי חיים איינגעשריבן שטייגט צו  - 187זיבן נייע בתי חיים צוגעקומען די וואך

בראשות הרה"ח ר' יוסף לייב
קאין שליט"א

Lechnitz, Romania
N. Tarkany, Slovakia
בראשות :הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א בראשות :הרה"ח ר' יוסף לייב קאין שליט"א
[ביה"ח אן מעינטענענ"ס פון תשע"ז]

[ביה"ח אן מעינטענענ"ס פון תשע"ד]

Kantorjanosi, Hungary

התעוררות ביי בני
משפחה לרגל די
זמן היארצייט

Sena, Slovakia

Teke, Romania

Boui, Romania

בראשות הרה"ח ר' יצחק בער
ווירצבערגער שליט"א

Saniob, Romania

בראשות הרה"ח ר' אלי' גליק
שליט"א

Szeliste, Romania

בראשות הרה"ח ר' מענדל ציק שליט"א

הגה"ק רבי שמעון ליבערמאן זי"ע
אבדק"ק שעניא

וואס לאחרונה איז נתגלה
געווארן מקום מנוחתו און
די ארגינעלע מצבה ,בעת
דעם אויפבוי פונעם נייעם
גדר ,צו פארענדיגן
ארומנעמען דעם גאנצן
שטח הביה"ח.
נוסח המציבה :שמעון | מורה דרך | ע | ...ו | ...נוצר
תאנה יאכל פר | ..הצדיק אמ"ו הרב המה"ג מ' שמעון
בן הרב המה"ג מ' יצחק יהודה

נפטר בשיבה טובה כ"ג אלול תרט" ..תנצבה

בראשות :הרה"ח ר' יעקב
ביילוש שליט"א
הרב ר' שמואל נחמי' הירש שליט"א
מנאמני אבותינו ויו"ר הוועד להצלת ביה"ח לודאש

ביה"ח ווערט גערייניגט אין צוגרייטונג צום
בויען א נייעם גדר בס"ד
בראשות:
האחים הרה"ח ר' נפתלי ור' אליהו מאיר מייזלער
שליט"א | הרה"ח ר' הערשל גרין שליט"א

Breb, Romania

הערליכער נייער גדר ארום דעם ביה"ח
בראשות הרבני הנגיד ר' חיים צבי
ובנו ר' דוב שאהן שליט"א

הרה"ג ר' מאיר האלבערשטאם שליט"א אבדק"ק אוהל רפאל
מראשי הוועד להצלת ביה"ח איסטריק
הרה"ח ר' מיכל בהרה"ח ר' איסר גרינפעלד שליט"א
מראשי הוועד להצלת ביה"ח ב .אויוואראש ,ש .פאטיק

הרה"ח ר' חיים יצחק רובינשטיין שליט"א
ואביו הרה"ח ר' משה אליעזר שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח ראמאלי-סטרימבא
הרה"ח ר' שלום פאללאק שליט"א
מחשובי הוועד להצלת ביה"ח גרויסווארדיין

Hidalmas, Romania

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל
בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד
דאנציג מח"ס סדרי טהרה | ר' אברהם הלוי שטרויס זצ"ל אב"ד
פ .לאדאני | כ"ג :רבי שמעון ב"ר יצחק יודא ליעבערמאן
זצ"ל אב"ד שעניא | כ"ו :רבי עמרם ב"ר יצחק יעקב בלום
זצ"ל אב"ד ב .אויפאלא | כ"ז :רבי יעקב ב"ר יצחק באב"ד
זצ"ל המייסד הבראדער קלויז | רבי נחמן ב"ר פישל ליטוואק
זצ"ל מראדוויל | כ"ח :רבי יחזקאל הארטמאן זצ"ל אב"ד
שימלוי | כ"ט :רבי שלו' דוב פישל זצ"ל ראב"ד ווערפעלעט

H e r i t a g e F o u n d a t i o n F o r P r e s e r v a t i o n o f J e w i s h C e m e t e r i e s ( H F P J C) a k a - A v o y s e i n u
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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