ערש"ק בראשית עד ערש"ק נח תשע"ט

בס"ד

אבותינו
בולעטין

Oct 4-11, 2018

441

ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית

בשבת והודי' להשי"ת ,הנני מברכים מקרב לב עמוק בברכת מזל טוב
למע"כ ידידינו הנאמן המפורסם לשבח ולתהלה בכל מעלה ומדה נכונה
העוסק אתנו יחד לטובת הצלת קברי אבות ז"ל זה רבות בשנים בנאמנות יתירה,

718-640-1470

ה"ה כש"ת הרבני החסיד ר' משה דוד אהרן לאנדא שליט"א

ולב"ב החשובה שתחי'
לרגל אירוסי בתו הכלה החשובה והמהוללה שתחי'

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

ומי שברך אבותינו הוא יברך את מע"כ עם המחתנים שיחי' וכל משפחתם הי"ו לראות רב נחת ושמחות וכט"ס מכל יוצ"ח
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

מנו"כ של הרבנית הצדיקת מרת מלכה ע"ה ,אמא דמלכות הגה"ק בעל פני מבין זי"ע גאב"ד ב .אויוואראש

ברוך שהחיינו! בנין הגדר ותיקון המצבות אנגעהויבן בס"ד.
דרשו שלום העיר :מיטן זיך פאראייניגן מיט די פארשריפטן פון די ראשי העיר ירום הודם איז
ערמעגליכט געווארן דעם פראיעקט .פילע דאנקען צו Honorable Mayor Jan Gabar

 חומת הר " ר יצחק ומרת טשארנא ע " ה -הצלת ביה"ח ווערט פאראייביגט לשמם ולזכרם הרבני החסיד איש צדקה וחסד כהן שדעתו יפה

מוה"ר יצחק הכהן פריעד ז"ל וזו' החשובה מרת טשארנא ע"ה

Nizny Zipov, Slovakia
October 3, 2018

בנדבת יוצ"ח בראשות האחים האהובים כל אחד לפי מהללו הר"ר יחיאל מיכל הכהן והר"ר אהרן הכהן שליט"א

רבני הוועד:

חברי הוועד:

הגה"צ אב"ד ב .אויוואראש שליט"א
הגה"צ אב"ד קראסנא שליט"א

הרה"ג ר' משה נתנאל הכהן פריעד שליט"א -יו"ר
הרה"ג ר' יחיאל מיכל הכהן הערמאן שליט"א

הרה"ח ר' עוזר חיים הכהן
הרה"ג ר' מנחם אלי' הכהן פריעד שליט"א
האחים הח' הרה"ח ר' משה נתן ור' יואל בראווער שליט"א פריעד שליט"א  -אנטווערפן
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

המשך בנין הגדר בס"ד

נשלם בנין הגדר ותיקון  570מצבות!

בנדבת הרבני הנכבד ר' פנחס קליין שליט"א

זכות בנין הגדר נקבע ע"ש חומת טוכמאן  -בירנבוים
לע"נ הרבני החסיד ר'
– יליד סטראפקוב ,נפטר ר"ח ניסן תשע"א
וזוג' הח' מרת מינדל בת הרה"ח ר' לוי יצחק
ע"ה נפטרה כ"ה שבט תשמ"ה

ז"ל

ז"ל
לע"נ הרבני החסיד ר'
יליד סטראפקוב  -נפטר כ' סיון תשע"ב
והוריו הרה"ח ר' ישעי' יעקב ב"ר מרדכי דוד
הכהן וזו' טויבא ב"ר יקתואל זלמן ע"ה

העפטיגע פארשריט אינ'ם פראיעקט

Legyesbenye, Hungary
September 27, 2018

Stropkov, Slovakia
September 30, 2018

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :א' חשון :רבי חיים ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל ב.קערעסטיר – רבי שמעון ב"ר משה יחיאל הכהן שאטין אב"ד
שאראש-פאטאק | ג' חשון :רבי אליעזר ב"ר נפתלי צבי הוראוויץ זצ"ל מדזיקוב | ד' חשון :רבי יעקב ב"ר אלימלך צבי הלוי שפירא זצ"ל אב"ד טערצאל | רבי יששכר דוב ב"ר נתנאל (פני מבין) הכהן פריעד זצ"ל ה .מאד

)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
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

נתפרסם לע"נ דבורה
רעכיל ב"ר מרדכי
יודא ע"ה

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו –   hfpjc@thejnet.comעס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

