 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו ,בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים â
בס"ד
ערש"ק וישב עד ערש"ק מקץ תשע"ט
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Mezoszilas, Hungary

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

Mateszalka, Hungary

אבותינו
בולעטין

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

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' מנחם משה רעטעק שליט"א
מראשי הוועד של הביה"ח

ט .דאדא  -נ .האלאס
****
הרה"ח ר' אברהם דוב יודא מאנדל שליט"א

Gyonk new, Hungary

מחשובי הוועד להצלת הביה"ח דאנציג

Nagysimonyi, Hungary

****
הרה"ח ר וואלף לאנדא שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח אויבערווישעווע

Nagysimonyi, Hungary

****

הרה"ח ר' יואל שפיטצער שליט"א
מחשובי הוועד פועל ישועות
להצלת ביה"ח בעיר מאגלעניץ
****
הרה"ח ר' משה נתן בראווער שליט"א
מחשובי הוועד הביה"ח זיפאוו

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

ביה"ח פארלאזט

Almasd, Hungary

בנדבת נכדי הגה"ק
בראשות הגה"צ רבי

זי"ע  -מנו"כ פה
שליט"א,
שליט"א

****
הרה"ח ר' הערשל רובין שליט"א
מחשובי הוועד הביה"ח מיהאיפאלווא

אב"ד נייטרא – ירושלים ,בן
(א) מקום הקודש
על ציוני הצדיקים א
הק' נגמר ברוב
פאר והדר.
(ב) שיפוץ אצל
קברי הצדיקים
מבית ומחוץ.
(ג) שביל החדש
מלפני הכניסה
Piestany, Slovakia
ג

Gyonk (old), Hungary

זכות הצה"ק יגן על כל העוזרים להוושע בכט"ס

****

הרה"ח ר' יחזקאל שרייבער שליט"א
מחשובי הוועד של הביה"ח

נירגעלשע-סאלמאד
****

ב

הרה"ח ר יודא כהנא שליט"א
ובנו הרה"ח ר' יחזקאל כהנא שליט"א
מחשובי הוועד הביה"ח מאטעסאלקא

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה
והמחותנים שיחי' לראות רב נחת
דקדושה מכל יוצ"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"א כסלו :רבי שמואל ב"ר יצחק סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד סעטשע אבי מנו"א מטשענגער | רבי יעקב קאפיל ב"ר צבי הירש (חריף) זצ"ל מווערבוי | כ"ב כסלו:
רבי אדוני' ב"ר מרדכי שלמה שמעלצער זצ"ל דומ"ץ פעטראוואסעלע | כ"ד כסלו  :רבי משה ב"ר מנחם צוקערמאנדעל זצ"ל אב"ד ווערבוי | רבי יצחק ב"ר יו"ט ליפמאן קארפעל זצ"ל דומ"ץ פאקש | כ"ה כסלו  :רבי נפתלי הכהן ביין זצ"ל אב"ד מידסענט ,לעמעש רבי
חזקי' פייוויל ב"ר חיים פלויט זצ"ל אב"ד שוראני – תלמיד חת"ס | כ"ו כסלו  :רבי יעקב קאפל ב"ר יודא פר"מ זצ"ל אב"ד נירעדהאז | כ"ח כסלו  :רבי ישראל זצ"ל אב"ד קאלאמייע | רבי דוב יעקב ב"ר אברהם האלפרין זצ"ל אב"ד באלחוב | רבי משה דוד ב"ר יעקב פרץ
פריעדמאן זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | רבי יהושע ב"ר משה שמואל בריסק זצ"ל אב"ד טיסא-דאדא | רבי משה חיים ב"ר גרשון הלוי ליטש-ראזענבוים זצ"ל אב"ד קליינווארדיין | רבי יושע אהרן צבי ב"ר משה וויינבערגער זצ"ל (מהריא"ץ) אב"ד מארגערעטן

)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
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