בס"ד
המחותנים החשובים
הגה"צ ר' מאיר הכהן פריעד אב"ד אויוואראש ,הרבני החסיד מוה"ר קלמן ליבערמאן שליט"א מייסד אבותינו
והרבני החסיד מוה"ר שמואל דוד בירנבוים שליט"א יו"ר הועד ביה"ח סטראפקוב
פרשת
לרגל השמחה אצל נכדם היקר ר' אליעזר אבא הכהן בהרה"ג ר' מרדכי פריעד שליט"א
בה"ב
תשפ"א

גליון
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הגה"צ רבי נפתלי אלימלך וואגשאהל שליט"א
אב"ד אור לשמים אפטא – מרבני הוועד ביה"ח אפטא

הגה"צ ר' ברוך אברהם פריעדמאן שליט"א
דומ"צ קיט"ל העריסאן מרבני הוועד האנשאוויץ

הרה"ח ר’ משה מאיר הלוי שאהנוואלד שליט"א הרה"ח ר’ משה גרינפעלד שליט"א
מראשי הוועד בעיר זשאדיין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר’ ראובן יוסף גרינפעלד שליט"א
חבר הוועד בעיר עדעלין

בני משפחה נעמען זיך צוזאם אויפצושטעלן די  500מצבות
זעלטענע געלעגנהייט איינצוגעבן פאר א טיילווייזע גרענט

ידיד אבותינו חבר הוועד ביה"ח שעניא ,ב .אויפאלו
הרה"ח ר' יצחק שווארץ שליט"א
חברהוועד ביה"ח טאקטעקנעז ,טיסאליק

צוגרייטונגען צו בויען שוץ-קעפל פאר'ן גדר
בראשות נכדי הגה"ק רבי משה נחום ראזענבוים זצ"ל אבד"ק
הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד שליט"א דומ"ץ פאפא  -בן כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א
הרה"ג ר' דוד לייב פישער שליט"א  -דומ"ץ פאפא | הרה"ח ר' משה לעווינשטיין שליט"א

שוץ קעפל פארלאנגט

Nagyvazsony, Hungary

Szikso, Hungary

הערליכער נייער גדר
געבויט בשנת תש"פ
בנדבת הרבני החסיד
כביר המעש מוה"ר
שמואל בנימין
לאפלער שליט"א
ובניו החשובים הי"ו
וויכטיג צו לייגן שוץ-
קעפל צו פארמיידן
שאדנס פון רעגן וכו'.

פעולות החשובות עד כה :בנשיאות הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א ,ושאר חשובי יוצאי
העיר הי"ו ,ובראשם הרה"ח ר' נחום הירש ז"ל - ,משפחת לאפלער החשובה הי"ו

מצבות החשובות בביה"ח

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

שיינע אסיפה בראשות הגה"צ אבדק"ק בראד שליט"א
וואו משתתפים נעמען אויף זיך צו שאפן די קאסטן פאר'ן גמר בניית הגדר
וועד הפועל להצלת ביה"ח:
הרה"ג בנש"ק ר' שלום מיכלאוויטש שליט"א | הרה"ג ר' יואל בן הרב בנש"ק יחיאל מיכל באש שליט"א

א ) האב " ד הגאון רבי משה שמואל יצחק בן הגאון ר ' יואב אב " ד סאנטוב זי " ע ב ) הצדיקת המ '
הינדל ברתא דמלכא רבינו החת " ס זי " ע א " ח הגאון ר ' דוד צבי עהרענפעלד זצ " ל ג ) בנה
האב " ד הגאון ר ' שאול עהרענפעלד זצ " ל ד ) זוגתו הרבנית הצדיקת חנה ע " ה ה ) האב " ד הגאון
רבי מנחם מענדל שיק זצ " ל ו ) הדיין הרה " ג ר ' חיים פנחס גאלדבערגער ז " ל ז ) הרב החסיד ר '
צבי יעקב רייכמאן ז " ל ח ) חתנו הרב הגדול הצדיק ר ' אליעזר בלום זצ " ל

נכדי רבנו הק' מרן בעל אור יצחק מראדוויל זי"ע | מוה"ר משה ארי' פריעדלענדער הי"ו | מוה"ר יהוסף ברי"ח
קרויס הי"ו | מוה"ר שמעון מערץ הי"ו מוה"ר יחיאל פריעד הי"ו | מוה"ר בנימין זאב הירשפעלד הי"ו

אוהל הק'
און
טיילווייזע
וואנט
געבויט אויף
דריי זייטן
פון ביה"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ה אייר :רבי ישראל יעקב יוקל ב"ר מנחם מענדל (לינסק) הורוויץ-רובין זצ"ל
אב"ד באלחוב | כ"ו אייר :רבי פנחס אלימלך ב"ר אלי' (חתן נוע"א) עלאוויטש זצ"ל מזבארוב | רבי הלל מאיר משה ב"ר פנחס הכהן שטיינער זצ"ל אב"ד אילאק | 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

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

Radiviliv, Ukraine
הבולעטין נתנדב
לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

הרבני החסיד ר' ישעי'
גרויסווארדייןז"ל
פאללאק
ב"ר ישראל
מראשיהוועד ביה"ח הישן

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Af f iliated Or ganizations : London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

