ערש"ק וירא עד ערש"ק חיי שרה תשע"ט

בס"ד

אבותינו
בולעטין

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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Oct 25 - Nov 1, 2018
ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה

הרה"ח ר' פנחס קליין שליט"א

הרה"ג בנש"ק ר מרדכי דוב

הכהן כ"ץ שליט"א

הרה"ח ר' בערל גרינהוט שליט"א

יו"ר להצלת הביה"ח לעגעשבעניע

מחשובי הוועד הביה"ח וויטקא-נ .באטער-קורימע

מחשובי הוועד של הביה"ח מארגערעטען

****
הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א

****

****

הרה"ח ר' מאיר זאב פרידריך שליט"א

הרה"ח ר' יצחק מיכאל יאקאב שליט"א

מראשי הוועד של הביה"ח בערבעשט -וויטקא
מראשי הוועד של הביה"ח מ .סאלקע,
מחשובי הוועד של הביה"ח בעיר בוטשום
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

Legyesbenye Hungary

Stropkov, Slovakia

Nyireghaza, Hungary - Oct ‘18

Szentmiklosi, Ukraine

Gyonk (old), Hungary



בנדבת :האחים החשובים הי"ו בני הרבני החסיד ר' יחיאל אויש-טעמפלער ז"ל
הרה"ח ר' שמחה אויש הי"ו ומשפחתו הח' הי"ו  -בהשתדלות מוה"ר דוד לייב אויש הי"ו
בהשתדלות ידידנו הנאמן הרה"ח ר' דובעריש וועבער הי"ו – יו"ר מערכת זכרון אבותינו
מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י • :ט"ז חשון :רבי משה נחום ראזענבוים זצ"ל אב"ד וואזשאן ברעזאווא • רבי יצחק זאב ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא •
אהרן הלוי ב"ר נח נפתלי ראבינאוויטש זצ"ל מקאברין מח"ס צוואת מהרא"ל • רבי שלמה זלמן ב"ר יעקב בייטום זצ"ל אב"ד מילדוי מח"ס דעת שלמה • י"ח חשון :רבי מאיר יהודה עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי • י"ט חשון :רבי יהושע ב"ר יהודה הכהן אדלער
זצ"ל אב"ד ווערפעלעט מח"ס מהר"י כ"ץ • כ' חשון :רבי קלמן טעביל ב"ר יצחק (איציק) פריינד  -גריסהאבער זצ"ל מפאקש • כ"א חשון רבי גדלי' ב"ר חנוך דוב גליק זצ"ל מבוקין מח"ס חיי עולם • כ"ב חשון :אבי אהרן יודא לייב [ר' לייב אוהן] עקשטיין זצ"ל
דומ"ץ ווייצען מח"ס כנפי נשרים • כ"ג חשון רבי אברהם ב"ר יעקב ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל * רבי מאיר קליין מבעסערמין * רבי יחזקאל שרגא ב"ר דוד דוב מייזליש אב"ד ראדוואן מח"ס זכרון יחזקאל

רבי

)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

