בס"ד

לכבוד הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
פרשת

חקת

תשפ"א

גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הגה"צ אבדק"ק בראד שליט"א
ידיד נאמן יו"ר ביה"ח בראד ,ראדוויל

הרה"ח ר’ שמואל נחמי' הירש שליט"א
ידיד נאמן עוסק רבות בשנים לטובת אבותינו
יו"ר הוועד בעיר לודאש
הרה"ח ר’ זלמן לייב קאפעל שליט"א
מראשי הוועד בעיר שימאני ,ווערעצקי
הרה"ח ר’ בנימין זאב שווארץ שליט"א
מראשי הוועד בעיר מאנאשטור

מראשי הוועד בעיר מאראש-אויוואר

הרה"ח ר’ חיים ברא"א הכהן הערמאן שליט"א
מראשי הוועד בעיר אפאשטאג

הרב זלמן לייב רובין שליט"א
מראשי הוועד בעיר אפט
הרה"ח ר’ אלימלך פריעד שליט"א
מראשי הוועד בעיר קריפטש
הרה"ח ר’ חיים יחזקאל הערשקאוויטש שליט"א

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

די אסיפה איז פארגעקומען בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מ'דעלאטין שליט"א -
וועלכער האט פיל אינוועסטירט צו בויען דעם גדר ארום דעם ביה"ח .אויך איז געווען
אנוועזנד הנהלת אבותינו ,און מען אויסגעשמועסט די ווייטערדיגע פלענער פאר'ן
ביה"ח .בס"ד וועט מען אינעם קומענדיגן שלב פארענדיגן דעם גדר און איבערבויען די
מצבות אינעם ביה"ח .דער קאסאנ'ער רבי שליט"א האט אויסגעדרוקט זיין שטיצע און
וועט פארזעצן צו זיין צו הילף צו ערמעגליכן דעם איבערבוי.
שלב א' נבנה
בשנת תשע"א
בנדבת כ"ק
אדמו"ר
מ'דעלאטין
שליט"א

דער וועד קוקט ארויס צו קענען אנהויבן די וויכטיגע עבוה"ק
פון איבערבויען דעם פארלאזטן ביה"ח
וועד 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 | הרה"ח ר' אברהם ווידער שליט"א |
הרה"ח ר' יחזקאל בר"י כהנא 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

Delatin, Ukraine

מערערע פרישע מציבות געפינען געווארן בשעת די ארבעט

בילד פון איין פון די  190בתי חיים
אונטער משמרת ביה"ח
תיקון הביה"ח בראשות :הגה"צ רבי
אברהם לויפער שליט"א אבד"ק דאראג
יו"ר וועד הפועל :הרה"ג יצחק בהרה"ג
ר' עמרם יודא ווייס שליט"א

חברי הוועד:

נכדי החסיד המופלג מוה"ר בנימין אליעזר מאנדל זללה"ה | משפחת הרה"ג
ר' עמרם יודא 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

בראשות הרה"ח ר' אליעזר דוד איצקאוויטש שליט"א

Nagytarkany, Slovakia
טארקאני19,זי"עMay
נכדי הגאון הקדוש אב"ד2021
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

Horinchovo, Ukraine

הגדר נבנה ע"י האירגון המפו' לשבח ESJF

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ו' תמוז :רבי ברוך ב"ר זאב וואלף (ראצפערט) גאלדבערגער זצ"ל מנאנאש | ז' תמוז :רבי משה קלונימוס יהודה ב"ר יונה בערקאוויטש זצ"ל אב"ד
חאלטאוויץ -קארלאט | -רבי צבי אלימלך ב"ר משה שעהנפעלד זצ"ל אב"ד מעזאלאבארץ | י"ב תמוז :רבי בנציון ב"ר יוסף צבי האלפערט
זצ"ל אב"ד נאנאש | רבי משה ב"ר שמחה חיים גרינבערגער זצ"ל ראב”ד מיהאלאוויטץ

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

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

