ערש"ק בשלח עד ערש"ק יתרו

בס"ד

תשע"ט

אבותינו
בולעטין

456

Jan 17-24, 2019

ושלמו ימי אבלך
בחרדת הקודש ובשם מאות ידידי המוסד ,ובשם כל ראשי הוועדים להצלת בתי חיים ,אנו משגרים
כסא דנחמתא לכבוד האי גברא רבא מעוז ומגדול ,העומד לנס עמו בפעולותיו הכבירים ,ידיו רב לו
בהצלת קברי ישראל ,ובפרט הגדיל לעשות עמנו בעצה ותשוי' בכל עת ועונה ,בסבר פנים יפות
וברוב תבונה ,איש צדיק וחסיד מאוד נעלה ,לבו ער לכל דבר שבקדושה,

718-640-1470

הרב הגאון הצדיק ר' אליקים שלעזינגער שליט"א
ראש ישיבת הרמה ונשיא ה"וועד להצלת בתי עלמין באירופה"

לעת פטירת זוג' האשה החשובה המפורסמת במעשיה הגדולים לטובת הכו"פ
הרבנית הצדקנית מרת יהודית ע"ה

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

מכילתא בפרשתן פ' בשלח

ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו'
להודיע חכמתו וחסידותו של משה
שכל ישראל עוסקין בביזה ומשה עוסק במצות עצמות יוסף

בת האי איש חיל נודע בשערים ומפורסם ברחבי תבל הרה"ג ר' משה בלוי ז"ל

וכן יבוא תנחומינו לבניו הגאו"צ ידידים נאמנים שליט"א
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד ,ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים,
עדי יקוצו וירננו שוכני עפר ,בב"א

עליו הכ' אומר חכם לב יקח מצוות

צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס"ד
בנין הגדר והמצבות מיטל ווישאווא ,ראמעניא

מכתב נלהב מהגה"צ רבי אברהם
ניסן ניימאן שליט"א דומ"ץ וויזניץ
מצאצאי יוצאי העיר ,ליקח חבל
בדבר הצלת הביה"ח.



בראשות הוועד :משפחת הרה"ח ר' ליפא מערץ שליט"א

********
ביה"ח אין
זייער א
פארלאזטן
צושטאנד

בריוון ארויסגעשיקט
Viseu de Mijloc, Romania
צו די בני המשפחה

ביה"ח פארן רייניגן

בהשתדלות משפ'
צאצאי יוצאי העיר
***
מצבות חשובות
בהביה"ח

א) הרב הגאון הגדול ר' חיים
פרידריך זצ"ל אבד"ק [אבי הגאון
ר' יצחק אייזיק אבד"ק הומנא]
ב) זוג' הרבנית חיה ע"ה,
ג) האשה בשא גראזינגער ע"ה
ד) הרבני הנכבד ר' שמשון ע"ה

א

ב

Turc, Romania
ד
ג

גרויסע פעולות ווערט איצט
געמאכט דורך צאצאי יוצאי
העיר צו שאפן די נויטיגע
פאנדן בכדי און קומענדן
סעזאן אויפצובויען דעם
נייעם גדר
בהשתדלות
משפ' צאצאי
יוצאי העיר
Velky Bickev, Ukraine

חדש!

שליט"א אבד"ק מגד יהודה
מחשובי וועד רבני "אבותינו"
וחתנו הרב בנש"ק
ר' מיכל באש שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח בעיר נאדיפאלו

****

הרה"ג בנש"ק ר' יעקב כ"ץ שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח בעיר
נירבאטור ,קורמא ,וויטקא ,נעמיזשע

****
שליט"א
יו"ר הוועד למשמרת ביה"ח
בעיר נירמאדא
****

 730בתי חיים

נייע סטאטוס באריכט

הגאון הצדיק רבי

משולם יהודא פאלאטשעק

הרה"ח ר' יואל מענדלאוויטש

צו ערהאלטן די נייע סטאטוס באריכט
איבער די לעצטע אקטיוויטעטן אין

שבט תשע"ט

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

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

אריינגערעכנט די  313בתי חיים מתוקנים

ביטע שיקט אן אימעיל צו statusreport@hfpjc.com

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"א שבט:
ב"ר דוד אטלב זצ"ל אב"ד סאלאנט ,קאברין | רבי משה ב"ר שרגא צבי (נטע שורק) טענענבוים זצ"ל אב"ד ווערפעלעט | רבי שלמה זלמן ב"ר אלי' קליין זצ"ל דומ"ץ זענטא-גאווא | י"ב שבט:
אב"ד עדעלין | י"ג שבט :רבי יוסף יוזפא מנחם ב"ר יעקב זצ"ל מנאנאש | ט"ז שבט :רבי משה הכהן גרוס זצ"ל אב"ד פעטשיניידארף | רבי אברהם ווייסמאן זצ"ל אב"ד סאבאסלוי | י"ז שבט :רבי יעקב הכהן פישער זצ"ל אב"ד מיהאלפאלווא
| רבי יעקב ב"ר משה (זבארוב) ווייס זצ"ל אב"ד קורימא | י"ח שבט :רבי פנחס חיים ווייס זצ"ל אב"ד נאנאש| רבי מרדכי יהודה ב"ר יששכר לעוו זצ"ל אב"ד אינטערדאם ,נאסאד
רבי יצחק אהרן שווארץ זצ"ל דומ"ץ מעזשעלאבאריץ | רבי משה וויינבערגער זצ"ל ראב"ד שוסבורג | רבי מאיר
רבי ישראל אברהם אלטר ב"ר שלום לאנדא
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