ערש"ק שמיני עד ערש"ק תזריע

718-640-1470

בס"ד

תשע"ט

אבותינו
בולעטין
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March 28 – April 4, 2019
...ועוד כי

לעצטע דערמאנונג!

רצה להודיענו

איינצושרייבן פאר מעינטענענ"ס היי-יאר תשע"ט
צו פארלאנגען א מעינטענענ"ס קאנטראקט,
ביטע זיך פארבינדןT: 718-640-1470 ext. 302/306 :
E: maintenance@hfpjc.com

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

3

מנו"כ של הרה"ח ר' נפתלי הירץ ב"ר יונה רוב ז"ל

בראשות :הרה"ח ר' לייבל רובין הי"ו
הרה"ח ר' אליעזר רוב הי"ו
האברך הרה"ח ר' חיים אביגדור קארנבלי  -לאנדאן

Mara, Romania – March ‘19

מען שטעלט אויף די מצבות

4

סילאש באלהאש ,אונגארן

האבות באשר
אנחנו חייבים
לכבד מקום
קבורת
אבותינו הק'.
(רמב"ן חיי שרה)

עת הזמיר הגיע !

מארע (קראצעשט),רומעניע

מקום קבורת

בוי ארבעט אויפ'ן נייעם גדר און
תיקון המצבות אנגעהויבן בס"ד
מיט א שטארקן ערפאלג.

ביים גראבן די יסודות פאר'ן גדר

מנו"כ של הרבנים גאו"ק ,רבי משה חיים העכט זצ"ל  -רבי משה הערצפעלד זצ"ל

בראשות הגה"צ ר' שמואל בערגער שליט"א ,אבדק"ק מישקאלץ | הגה"צ ר' נחום צבי מאיר [הערשל] ראזענפעלד שליט"א מו"ץ בק"ק שיכון סקווירא
הרבני הנכבד ר' גרשון דוד סופר שליט"א | הרבני הנכבד ר' אהרן יוסף ראזענפעלד שליט"א | הרבני הנכבד ר' יצחק יוסף סופר שליט"א |
האחים הח' הרבני הנכבד ר' משה ,והרבני הנכבד ר' יצחק ,הרבני הנכבד ר' יעקב גרשון פאללאק שליט"א

הערליך נייער גדר ווערט אין די טעג פארענדיגט צו די גרויס התרגשות פון די בני המשפחה.

Mezoszilas, Hungary – March ‘19
We extend our deepest appreciation to the honored Federation of the Jewish Communities in Romania, Especially the honored
Mr. Dan Hass - President of the Zalau Jewish Community
)For the instrumental assistance to enable the restoration in the following Romanian Cemeteries, Simisna, Babeni, Simleu Silvaniei, Buciumi (Vermazo
בכבוד והוקרה בשם בני המשפחה יוצאי העיירות  :שימישנא  -בעבעני – שימלוי – בוטשאם

ברכת מזל טוב ורב נחת
כבוד ידידינו הרה"ג ר' עמרם יודא ווייס שליט"א
ובנו ידידינו העוסק רבות בשנים להצלת קברי אבות
הרה"ג ר' יצחק ווייס שליט"א
מראשי הוועד של הביה"ח גיבארט ,טארקאני ,טאקטעקענעז ,ריטשע
ויזכו יחד עם ב"ב עם המחותנים לרב נחת ושמחה מעתה ועד עולם

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"א אדר :רבי מנחם מענדל ב"ר
ארי' לייבוש (מדוקלא) האלבערשטאם זצ"ל מפריסטיק | רבי בנימן ב"ר משה צבי גרויסווארדיין פוקס זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | כ"ב אדר:
רבי שלום ב"ר איתמר אפרים קרויז צז"ל אב"ד לעגענע-מיהאלי | כ"ד אדר :רבי אלעזר אילעזר ליפא ב"ר פנחס אלימלך עלאוויטש זצ"ל
מזבראוב | כ"ז אדר :רבי משה דוד ב"ר חיים (מחנה חיים) סופר זצ"ל אב"ד סאסרעגען | כ"ח אדר :רבי בנימין שעכטער זצ"ל אב"ד פעזינג |
כ"ט אדר :רבי אהרן ווילהיים זצ"ל אב"ד פעזינג | רבי דוד יהודה לייב ב"ר שלמה זעלצער זצ"ל אב"ד הומנא

)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

