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ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
העומד לצידינו בסעד ועזר בכל עת ועונה ,ומופלג בכל מעלה ומדה נכונה כש"ת
ידידינו הנאמן הרה"ח ר’ חיים רפאל פערענץ שליט"א – מראשי ומנהלי אבותינו
הרה"ח ר' טובי' ליעבערמאן שליט"א
מנאמני אבותינו
הרה"ח ר’ חיים עוזר גרינפעלד שליט"א
מראשי הוועד בעיר שאראשפאטאק

הרה"ח ר’ חיים מרדכי וויינגארטן שליט"א
מראשי הוועד בעיר זארניא

הרה"ח ר’ אברהם סופר שליט"א
מראשי הוועד בעיר פאקש

הרה"ח ר’ יואל ב"ר ברוך הערש פילאף שליט"א
מראשי הוועד בעיר בעבעני
 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר’ אביגדור נחום שלעזינגער שליט"א
מראשי הוועד בעיר טאלטשווע

נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם

המשך אין עבוה"ק בביה"ח על מקום מנוחת קדשו של
הגה"ק רבי משה דוב לאנדא זצוק"ל  -אב"ד ווערעצקי והגליל
וועד להצלת ביה"ח שע"י מוסדות ווערעצקי:
בראשות האחים הגאונים הרב אב"ד ור"מ שליט"א והרב ראש ישיבה שליט"א
והרב יחיאל לאנדא שליט"א

בצער רב ובלב רגיש הרי אנו כל בני החבריא ,אשר יקרת ערך המשפחה הכבודה והנכבדה ,מאוד לנו קרובה
ונצמדה בלב עמוקה וטמונה ,ולכן כאבכם וצעריכם הוא אישי ובהרגשה גדולה ,ובמיוחד לראש תפארתינו
האי גברא יקר הערכין מיחודי סגולה ,ה'ראש בית אב פה "אבותינו" הרב החסיד מוה"ר קלמן ליעבערמאן
שליט"א ,וב"ב היקרה והמופלגת במעשיה הכבירים בכל יכולתה תליט"א,
וחתנם כבנם יקר תמים למעלות עם מדות נשגבות ומופלג בכל מעלה ומידה נכונה ,מוה"ר יעקב שליט"א,
וזוג' האשה הצו"ח אשה יראת ה' היא תתהלל ,עם כל ב"ב החשובים הי"ו.
ותנחומינו יעלה ויחול על ראשם כי הבוכ"ע הוא מנחמכם ,והוא הנותן ליעף כח ,והוא יחזק לבבות הנשברים
לחזק ולאמץ בעוז ותעצומות ביתר שאת ואמיץ כח ומעתה וע"ע לא תוסיפו לדאבה ולראות חיי נחת וכט"ס

תיקון המצבות זעצט פאר בס"ד

ניי דעכל געבויט העכער'ן ציון

בראשות :הגה"צ ר' דוד שלמה יונגרייז שליט"א  -ר"מ בישיבת וויזניץ

נייע עפענונג אין ביה"ח

בנדבת ידידינו עוז הרבני הנכבד מוה"ר משה ראטה שליט"א |
משפחת הרב החסיד המפורסם ר' זלמן טאלטשווער ז"ל בהשתדלות הנכדים חשובים הנכבדים:
מוה"ר משה יוסף גוטמאן שליט"א | מוה"ר אביגדור נחום שלעזינגער שליט"א |
מוה"ר שמואל אליעזר ברילל שליט"א

Tolcsva, Hungary
מצבה של הגה"ק רבי
משה דוב לאנדא
זצוק"ל  -אב"ד
ווערעצקי והגליל

צוגרייטונגען צו בנין הגדר

Nyzhni Vorota, Ukraine
יו"ר הוועד:
הגאון הצדיק אב"ד
טשאטה שליט"א
בהשתדלות בנו:
הרה"ג ר' יואל
טענענבוים שליט"א

תיקון המצבות
בהשתדלות:
הרה"ח ר' יצחק
פירער שליט"א
הרה"ג ר' צבי אלימלך
הכהן רובין שליט"א

Mezocsat, Hungary

התודה והברכה מעומק הלב לרבני וחברי הועד שליט"א ,לגודל מפעלם להתחלת מלאכת
הק' ,בזכות מפעלם הגיעני עד הלום .וברכה מיוחדת לכבוד אחד המיוחד הרבני הנכבד
מוה"ר בערל בהרר"י כ"ץ שליט"א בעד מפעלו להצלחת המשימה ,זכות אבות יגן בעדם.

Encs, Hungary
ביה"ח ווערט גערייניגט אין צוגרייטונג צו דער ארבעט

רבני הוועד :הרבנים הגאו"צ שליט"א :רבי אהרן זילבערשטיין שליט"א –דיין
דק"ק ערוגה"ב ד'צעהלים | רבי אלי' יצחק בריסק שליט"א – אב"ד טאשנאד ,מאנסי |
רבי מענדל כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ שליט"א | רבי אלי' כ"ץ אב"ד דושינסקיא ,ב"פ
חברי הוועד :בעלי בתים הנכבדים וחשובים הי"ו :הרבני הנכבד ר' בערל בהרר"י
כ"ץ שליט"א | מוה"ר בנציון ווערצבערגער הי"ו חתן הגה"צ אבדק"ק הוניאד זצ"ל
מוה"ר שלו' אליעזר פראנקל הי"ו | מוה"ר פנחס פראנקל הי"ו |
מוה"ר ליפא בהרה"ח מהרי"ב טירנויער הי"ו
רבי משה ב"ר צבי הירש (דאמבראווא) ווייס זצ"ל אב"ד

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ז אב :רבי יחיאל ב" ר יצחק לייב וואגשאהל זצ"ל אב"ד פריסטיק |
זבארוב | רבי משה מרדכי ב"ר ישעי' פאללאק זצ"ל אב"ד וואדקערט |כ"ח אב :רבי אבי עזרא זעליג ב"ר אברהם יושע העשיל שפירא זצ"ל אב"ד מאגלאניצא | ל' אב :רבי אלי בצלאל ב"ר ייטב לב זצ"לאב"דפאליאן ,טעטש
רבי גבריאל יעקב זאנדיץ זצ"ל אב"ד אונסדארף ,טאקאי ,ומנו"כ בבארדיוב | א' אלול :רבי זאב וואלף ב"ר צבי טענענבוים זצ"ל אב"ד ווערפלעט | רבי ברוך אברהם ב"ר שרגא פייביל בינדיגער זצ"ל אב"ד האנישאוויץ
ב' אלול :רבי חיים מאיר ב"ר יעקב שיק זצ"ל אב"ד אנאד | ג' אלול  :רבי מנחם צבי ב"ר דוד ראזענבערג זצ"ל אב"ד שוראני דומ"ץ יארמוט

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

הבולעטין נתנדב
לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

הרבניהחסידר'ישעי'
פאללאק ז"ל
ב"רישראל
מראשי הוועד ביה"ח הישן גרויסווארדיין

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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