בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

פרשת

ידיד נאמן הרה"ג ר ' יואל שווארץ שליט"א [מח"ס זכות אבות ]  -ומראשי מערכת זכרון אבותינו

שמיני

תשפ"א

גליון

549

הרה"ג בנש"ק ר' שמואל שמעלקא הורוויץ שליט"א[ ,מח"ס זרעא קדישא] – מראשי הוועד לינסק
וכבוד אביו הגה"צ אבדק"ק זרע קודש וראש ישיבת בית מאיר שליט"א
הרבני החסיד ר' ישראל אשר פראמאוויטש שליט"א – מראשי הוועד מיידאן
הרבני החסיד ר' שמואל בנימין הכהן פריעדמאן שליט"א – מחשובי הוועד קאברין
ומחותנו הרבני החסיד ר' בעריש שווימער שליט"א  -מנאמני אבותינו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

סניף משמרת ביה"ח שע"י אבותינו
מיר דריקן אויס אונזער דאנק
פאר די חשוב'ע ראשי הוועד וועלכע האבן שוין איינגעשריבן די בתי חיים
אין מעינטענענ"ס תשפ"א .דאס פארגרינגערט שטארק די ארבעט.

לעצטע צוגרייטונגען ווערן געמאכט אנצוהויבן די בוי-
ארבעט אין די פאלגנדע בתי חיים:
ביה"ח הארניטשעסט ,רומעניע

ביטע פארבינדט אייך יעצט מיט אבותינו איינצושרייבן אייערע קברי אבות אין דער
T: 718-640-1470 ext. 302/306  E: maintenance@hfpjc.com

זכות אבות יגן לכל העוסקים והמשתתפים להוושע בחיי נחת וכל טוב סלה
Harnicesti, Romania
אות הוקרה ומודעה משמחת לרגל סידור המעינטענענ"ס ,מאת הוועד להביה"ח בעיר קאברין ,בעלארוס
וועד בראשות כ"ק אדמורי"ם
הרבנים הגאונים ,אנשים
מכובדים שליט"א:
סלונים :הרה"ג ר' יודא ווינבערג
סלאנים :הרב יודא וואלף
זוועהיל :הרב אליעזר גאלדמאן
כ"ק ארמו"ר מקאלוב שליט"א
הרב יצחק אייזיק קרישעווסקי
הרב נתן זכובסקי

מרנא ורבנא אוהבן של

הנכבדים שליט"א אשר

ישראל [א]

רבי משה מ'קאברין זיעועכי"א
ביום כ"ט ניסן ,א' תזו"מ הבעל"ט

נדבו סכומים עצומים
להצלת מקום הקדוש ה"ה
הרב אליעזר קעסטנבוים

הנני מקדמים ברוב תודה וברכה את מע"כ הרבני החסיד
עוסק בצרכי ציבור בלב ונפש ,שמו הטוב כשמן הטוב

נשיא ופטרון כולל ומכון

הרוצה בעילום שמו שליט"א
שנטל על שכמו הוצאות השנה לצורך
כבוד וניקוי ביה"ח הענקי,

הרב שלמה זאלצמאן

[א] ע"פ בקשתו שלא לכתוב אליו שבחים רק זאת יכולים לכתוב
"שאני אוהב ישראל בכל לבבי ובכל נפשי בלי שום הבדל בין חסידים"
לאחרים'

הרב פנחס זאלצמאן
הרב יוסף וויינבערג
* **
הרב חיים ראבינאוויטש
רב דקהל בריסק
הרב משה פימא
רב דקהל פינסק
העסקנים החשובים:

ביה"ח וואג-וועטש ,סלאוואקיי

דמשק אליעזר  -יו"ר
הרב מרדכי ראזענפעלד
הר"ר משה גרינפעלד

ויה"ר שרבינו זי"ע ימליץ טוב בעד כל המסייעים להצלת
ולהגנת הביה"ח ,שיתברכו בכט"ס וחיי נחת מכל יוצ"ח.

הרב חיים הלל היללער

הר"ר מרדכי גאלד
הר"ר שלמה הערש קארפען
הר"ר ישראל שלמה זילבערשטיין
הר"ר שמואל בנימין הכהן פר"מ
הר"ר אגחב"ע
ואחרון חביב הנדבן הנכבד הרוצה

Vagvecse, Slovakia

בעילום שמו שליט"א

Kobryn, Belarus

מוה"ר ר' שמואל בראך
מוה"ר שמעון נתן גרינפעלד
מוה"ר יחיאל מיסקי

לרגל יומא הלילולא קדישא של

המנדבים החשובים הנגידים

בנין הגדר ותיקון המצבות בראשות צאצאי יוצאי העיר ע"י משפ' הח':
בני הרה"ח ר' חנני' יו"ט ליפא קויפמאן ז"ל וזו' פערל ע"ה | ואחיו להבחל"ח
הרה"ח ר' אברהם ומשפחתו שליט"א | הרה"ח ר' הערשל קויפמאן ז"ל | יו"ר
וועד הפעולה :הרה"ג ר' אלי' שמעון קויפמאן שליט"א

אוהלי הקדוש
שנבנה ע"י אבותינו
בנדבת הוועד

בהשתדלות חברינו היקר
מצבה של רבינו
משה זי"ע

יכולים לשלוח קוויטלעך אל כתובת kobryn@hfpjc.com :

מוה"ר שמעון לעווינגער

בנין הגדר בראשות 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

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ו ניסן :רבי ישכר בערטשע ב"ר יוסף (בארשא) לייפער זצ"ל מאונגוואר | כ"ח ניסן :רבי מאיר ב"ר לוי הכהן כהנא זצ"ל אב"ד טשעטשאוויץ
רבי עמרם ב"ר יוסף גרינוואלד זצ"ל מטשארנא | רבי מרדכי ב"ר משה ישעי' שווארטץ זצ"ל מקליינווארדיין | רבי עזרא ב"ר גדלי פיקעלשטיין זצ"ל ר"מ בעיר חוסט | כ"ט ניסן :רבי משה ב"ר ישראל אליעזר פאליער זצ"ל מקאברין | רבי יוסף יוזפא ב"רמנחםצבי ראזענבערג
זצ"ל אב"ד פישפיק-לאדיין | ל' ניסן | :רבי יחזקאל ב"ר יוסף הלוי זצ"ל אב"ד אונסדארף ,טרעטשין | רבי צבי הירש ב"ר אליהו נתן גוטמאן זצ"ל אב"ד נירבאטור | רבי מאיר ב"ר שמואל פרענקל זצ"ל מראצפערט | א' אייר :רבי דוב בעריש ב"ר שלום זצ"ל אב"ד נאראל
| ב' אייר :רבי אהרן צבי ב"ר עזריאל אייזיק קעלער זצ"ל אב"ד טאקענדארף – שאמקוט | ג' אייר :רבי יודא לייב פיסטינער זצ"ל מקאלאמייא | רבי ישעי' (קערעסטירער) ב"ר משה שטיינער זצ"ל מבאדראג-קערעסטיר

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

