בס"ד

כסא דנחמתא
בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של הני ידידים היקרים היושבים בעמק הבכא
הם העומדים בראש למען שמירת קברי אבותיו ,וזכותם מסייעתם להם ולזרעם אחריהם
ה" ה ידידינו היקר אהוב על כל ,פועל רבות בשנים להצלחת
הפעולות הקדושות ע" י המוסד אבותינו ,הרבני התורני החסיד הנכבד
מוה"ר יצחק זאב וויינשטאק שליט"א  -יחד עם כל המשפחה הכבודה הי"ו
לעת פטירת זוגתו האשה החשובה הצו"ח המפורסמת במעשיה הטובים
נאה במעשיה בצניעותיה ,אשת חיל מי ימצא ,אשה יראת ה' היא תתהלל
מרת פערל ע"ה בת הרבני הנכבד מוה"ר יוסף מרדכי איצקאוויטש ז"ל

פרשת

ראה
תשפ"ב

גליון

614

וכן אנו משתתפים בצערן של המשפחה הכבודה הע"י ,בעת סילוקו של נזר תפארתם אביהם היקר

Mezocsat, Hungary

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

גבר נכבד זקן ונשוא פנים אהוב על כל  ,נכד הרה " ק רבינו ישעי ' מקערעסטיר זי " ע
ה"ה הרב החסיד הישיש רבי ישעי' שלו' לאנדא ז"ל יו"ר להביה"ח עדעלין
ויבוא תנחומינו לכבוד כל המשפחה החשובה וכבודה,
ובפרט לזוג' האה"ח תליט"א שעמדה לימינו במסינ"פ רבות בשנים.
והמנחם ירושלים הוא ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עוד  ,ותראו רוב נחת מתוך שמחה מעתה וע " ע

העפטיגע פארשריט אין תיקון המצבות נאכן גמר בנין הגדר

ביים גראבן די יסודות פונעם גדר

Barsana, Romania

Csarda, Romania

מצבות ווערן אויפגעשטעלט און באפעסטיגט



יסודות פאר'ן גדר ווערן אינסטאלירט

Viseu de Mijloc, Romania
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שבונים  /נבנו ע"י  :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 יקותיאל יודא (ייטב לב) זצ"ל אב"ד 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 האנשאוויץ | 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 | ד' אלול :רבי ארי לייב ב"ר יוסף תאומים זצ"ל אב"ד בראד | רבי אלכסנדר אדלער זצ"ל אב"ד
פאקש | רבי מנחם מענדל ב"ר גדלי' גליק זצ"ל אב"ד קעמעטשע | רבי נתנאל ב"ר יחיאל מיכל הכהן
פריעד זצ"לאב"ד ב .אויוואראש | ו' אלול :רבי שלמה זלמן ב"ר משה אוללמאן זצ"לאב"ד ביסטריץ

Somotor, Slovakia

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו הנאמן ותיק וחסיד ,לבו ער להרבצת תורה ויראה,
וביתו פתוח לרווחה לפרנס ולכלכל לכל דורש ומבקש ,ובפרט הגדיל לעשות לכלכל בני תורה בהרחבה,
נצר מטעי מגזע אראלים ותרשישים הרבני החסיד ר' יואל לאנדא שליט"א
והברכה אחת למע"כ אביו הדגול נכבד ויקר שבערכין ידיד נאמן רבות בשנים כש"ת הרב יוסף דוב

העומדים בראש להצלת ביה"ח דעיר נאסויד ויו"ר ביה"ח דעיר סיטשעל
 --ויזכו יחד לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) aka - Avoyseinu
18 Heyward St, Suite 200, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: info@hfpjc.com

Mailing Address 199 Lee Avenue #1114 Brooklyn NY 11211

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

שליט"א

