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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

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

הרבני הנגיד מוה"ר מענדל שווימער שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח מיהאיפאלווא ,לושקא ,זאדניע

ידיד נאמן חכם וסופר הרב דובעריש וועבער שליט"א
יו"ר מערכת זכרון אבותינו

הרב בנש"ק מוה"ר מרדכי ראזענפעלד שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח קאברין ,ווילחאוויטץ
ולכבוד חתנו הגה"צ אב"ד שעניא שליט"א
מרבני הועד ביה"ח שעניא

הרה"ג מוה"ר שלום אליעזר ליכטענשטיין שליט"א
מח"ס מופת הדור -עומד לצידינו בכל עת ועונה
ומראשי הועד ביה"ח בעטלאהן ,נירמעדיעש ,יולניצא

הרה"ח מוה"ר אהרן פערל שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח איבראן

מאטעריאל פאר'ן אפלויף

הרה"ג מוה"ר מאיר נפתלי אילאוויטש שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח ב .אויפאלו
הרב ר' ישכר בעריש מאנדעל שליט"א  -לאנדאן
מחשובי הועד ביה"ח טעגלאש ,טערצאל

Tasnad, Romania

מוה"ר ר' יוסף מארקוס שליט"א בן הרה"ח ר' שמעלקא שליט"א וב"ב

שתחי'

לרגל נשואי בתם החשובה והמהוללה שתחי'

Sieniawa, Poland

בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של האי ידיד נאמן המפורסם בצדקת פזרונו ולבו ער לכל
דבר שבקדושה ה"ה הרבני הנכבד מוה"ר ר' חיים קויפמאן שליט"א
היושב בעמק הבכא על פטירת אביו הרבני הנכבד החשוב המפורסם במעשיו הכבירים
מוה"ר ר' אברהם זכרונו לברכה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
המשתתפים בצערכם ,הנהלת ועסקני אבותינו

Ibrany (Old) Hungary

יארצייטן

Ibrany (New) Hungary
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י | :ח' חשון :רבי אפרים הלוי זצ"ל מבראדי | רבי פנחס זעליג ב"ר משה [חסיד] הכהן שווארץ זצ"ל ממאדע | רבי קלמן
לינדענפעלד זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | י' חשון :רבי מאיר מארים ב"ר משה שאפיט זצ"ל מקאברין מח"ס ניר (על ירושלמי) |
פנחס (ניגרעשט) וויינבערגער זצ"ל ר"מ בבודאפעסט | י"א חשון :רבי יעקב הלוי זצ"ל מחכמי בראד | רבי יעקב מאיר צבי ב"ר דוד פריעדלענדער זצ"ל אב"ד שוראן מח"ס דרך ימה | רבי דוד שלמה ב"ר נח נפתלי זצ"ל מקאברין
י"ב חשון :רבי אברהם יצחק ב"ר מרדכי יהושע וויינבערגער זצ"ל קליינווארדיין מח"ס פני יצחק | י"ג חשון :רבי משה ב"ר אפרים הלוי לעווינגער-זצ"ל אב"ד ווייטצען |
ט"ו חשון :רבי שמואל [קאמאדער] ב"ר שרגא פייבוש פרענקל זצ"ל אב"ד דאראג * רבי נתן ב"ר שמעון ליבערמאן זצ"ל מקליינוארדיין * רבי יוסף ב"ר משה ווייס זצ"ל אב"ד זבארוב

רבי אלטר יצחק אייזיק [עילו מטורץ] ב"ר חיים פרידריך זצ"ל אב"ד טורץ ,הומנא | רבי יעקב ב"ר

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

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

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

