בס"ד
הידידי ם היק רי ם נכ בדי ם וחשו בי ם אנשי ש ם

פרשת

וישלח
תשפ"א

הרה"ח ר' וואלף וואלטער שליט"א ואביו ר' מרדכי שליט"א  -מנאמני אבותינו

גליון
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הרה"ח ר' ישראל בער האלצער שליט"א – מנאמני אבותינו
הרה"ח ר' משה מאנדל שליט"א -מראשי הוועד ביה"ח וואלנדארף ,טארקאן

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר' יחזקאל ברי"נ שרייבער שליט"א -מראשי הוועד ביה"ח נירגעלשע-סאלמאד

העפטיגע פארשריט אין תיקון המצבות און רייניגן דעם ביה"ח

גרונטליכע הערכת שומא דורכגעפירט אין ביה"ח

בראשות משפ' הח' לבית קרייזמאן הי"ו

בראשות הרה"ח ר' יואל בר"י לעבאוויטש שליט"א

ע"י הרה"ח ר' ישראל מאיר לעבאוויטש שליט"א

Pyiterfolvo, Ukraine

ביה"ח אין שאקירנדן מצב – פרעמדע מתים זענען באערדיגט געווארן אינעם ביה"ח ר"ל!

Khmylnik, Ukraine

עס איז באשעטיגט געווארן אז זייט שנת תשע"ג זענען ר"ל שוין צוגעקומען  2-3נייע שורות פון קברים !

בנין הגדר ווערט אנגעהויבן אין ביה"ח בס"ד
בנדבת משפחת החשובה ווייס  -טויבער שליט"א
בראשות הרבני הנגיד ר' בערל ווייס הי"ו (לאס אנדזשעלעס)
הרבני הנכבד ר' יחיאל מיכל טויבער שליט"א וזו' שתחי'
בהשתדלות הרה"ג ר' יואל בהרב הגאון ר' שמעלקא פריעדמאן שליט"א

מאפעס ווייזן אז א גרויסער
חלק פון ביה"ח איז
אוועקגענומען געווארן און
ווערט גענוצט פאר א שאסיי.

למשפחותם לבית אבותם
אינפארמאציע אויף ראש בית אב ,הרה"ח ר' יהושע יצחק שעהנפעלד ז"ל מנו"כ
פעטערפאלווע – ע"י הרב יואל יעקב מייזליש שליט"א

הרבני מו"ה יהושע יצחק שעהנפעלד ז" ל  -זוגתו מרת לאה ע"ה

מאטריאל פאר'ן גדר קומט
אן צום ביה"ח

לידתו :הרבני מו"ה יהושע יצחק שעהנפעלד ז"ל נולד לאביו הרבני מו"ה דניאל ז"ל .שנת לידתו לא נודע בבירור ,אבל ניתן לשער
שנולד לא מאוחר מ שנת תקע"ד-ה לפ"ק ,שהרי לערך שנת תקצ"ד לפ"ק כבר נולד לו בת.
זוגתו :בהגיע לפרקו נשא לאשה את מרת לאה ע"ה( ,לבית כ"ץ -ראפאפורט) מעיר פעטערפאלווע.
עיר מושבם :קבעו מושבם בעיר פעטערפאלווע.
פטירתם :הרבני מו"ה יהושיע יצחק שעהנפעלד ז"ל נפטר ביום ד',
ח' אדר ראשון שנת תרמ"ג לפ"ק ,ומנו"כ בביה"ח של עיר
פעטערפאלווע יע"א .וזה נוסח מצבתו :פ"נ איש ירא ד' תם וישר
אשר כל ימיו הי' נהנה מיגיע כפו ולא נסג גבול אחירים  ...כל אדם
והי' עבר על מדותיו ,ה"ה יקר ונחמד מו"ה יהושיע יצחק ב"כ דניאל
ז"ל נפטר בש"ט ד' [ח?] אדר ראשון תרמ"ג לפ"ק ,ת.נ.צ.ב.ה.

הערה ממכון ימ"י קדם על הביה"ח

Tamaseni, Romania

בילד ווייזט מצבה נעבן
גוי'שע קברים ר"ל

מצבת הרה"ח ר' יהושע
יצחק ז"ל

ראינו לנכון לעורר את בני המשפחה על מצב הבית החיים בעיר פעטערפאלווא ,מקום מנוחת הוריה של מרת חנה פייער
ע"ה ,שהוא מוזנח מאוד ,ובודאי יהי' לזכות אם יתארגנו בני המשפחה לתקן ולשפץ את הבית החיים .ועוד זאת שע"י
תיקון ונקיון של הבית החיים מתגלין כל המצבות והרבה פעמים יש חידושים וגילויים לבני המשפחות.

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייטחל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ז כסלו :רבי פנחס דוד ב"ר זאב זצ"ל אב"ד בוקין | רבי מרדכי צבי ב"ר שמואל שלעזינגערזצ"ל אב"ד נאדיפאלו | י"ח כסלו :רבי נפתלי ב"ר מאניש מרגליות
זצ"ל מגדולי חכמיבראד | רבי חיים צבי ב"ר יעקב עהרנייך זצ"ל אב"ד מאד | רבי יחיאל מיכל ב"ר נתנאל הכהן פריעד זצ"ל אב"ד אויוואריש | י"ט כסלו :רבי יושע
פאליק ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד סאנטוב ,טשעטשע | כ"א כסלו :רבי שמואל ב"ר יצחק סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד סעטשע | רבי יעקב קאפיל
ב"ר צבי הירש (חריף)זצ"ל מווערבוי | כ"ב כסלו :רבי אדוני' ב"ר מרדכי שלמה שמעלצערזצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלע
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