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Her i tage Foundat ion For  Preservat ion of  Jewish Cemeter ies (HFPJC) aka -  Avoyseinu  
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Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

ל "ר שמואל הלוי יונגרייז זצ"רבי שרגא פייש ב: טבת' ד| ל "ר לוי משה יהודה מראדוויל זצ"רבי מרדכי ב: טבת' ג: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד
, ד מארגארעטן"ל אב"זצ  רבי שלמה זלמן מינצענט: טבת' ז| ץ אורשיווא "ל דומ"ר משה דוב לאנדא זצ"רבי חיים יוסף ב| ד פיסטין "ל אב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"רבי משולם ב: טבת' ו| ד טשעטשע "אב

 |  ד קראלי "ל אב"ר משה פירטה זצ"רבי אפרים ב| פעטער . סט, ל מפעלעדיהאזא"ר משה אהרן גליק זצ"רבי יצחק ב| ל מנאראל "ר אהרן רובין זצ"רבי נחום ב| מיהאיפאלווא
 ד בעטלאן"ל אב"ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"רבי יעקב קאפל ב: טבת' ח

 פרשת

 מקץ
 א"תשפ

 גליון

537 

 ,  (לאס אנדזשעלעס)ו "היווייס משפחת החשובה בראשות 
 ה"ח של האחים החשובים הנגידים הנכבבדים ומפורסימים במעשי צדקה וחסד ה"יוצ

 ו"היאהרן ווייס ר "ח מוה"ולהבחל| ל"זבערל ווייס  ר"מוה| ל "זווייס משה ר "מוה
 

 ' שתחי' א וזו"שליטיחיאל מיכל טויבער ' הרבני הנכבד ר 

 א"שליטשמעלקא פריעדמאן ' בהרב הגאון ר יואל' ג ר"בהשתדלות הרה

 ו "הילבית קרייזמאן ' הח' בראשות משפ

 א"שליטישראל מאיר לעבאוויטש ' ח ר"י הרה"ע

Tamaseni, Romania 

December 14, 2020 

 :ן איבערבויען'פאר

, ח"אנגעהויפטע ערד אין ביה
 פארדעקט מצבות

 :ן איבערבויען'נאכ

, אנגעהויפטע ערד אויף די מצבות
   -ווערט פארזיכטיג אראפגענומען 

 מצבות אויפגעשטעלט

Khmelnik, Ukraine 

December 14, 2020 

א"שליטמנחם גרשון לעבאוויטשר "י הרבני הנכבד מוה"נתנדב ע' פעולות הק

 א "שליטלעבאוויטש  י"בריואל ' ח ר"בראשות הרה

 צווייגן ווערן צעמאלן צו שטויב דורך ספעציעלן מאשין ריזיגע הויפנס צווייגן אפגעשניטן און צאמגענומען  

ח און דעם לאקאלן מעיאר צו "שלוחי אבותינו באזוכן דעם ביה
 פארהאנדלען איבער פערמיטן

ב ר ת  ו א ר ל ו  כ ז י צ ו ו י ל  כ מ ת  ח ט"נ כ ו ת  ע ד ה ת  ב ח ר ה ך  ו ת מ  ס"ח 

 

 הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

 א"הרב מרדכי גאלד שליט
 נחלת אבות– אבותינומעמודי התווך של המוסד 

 א"הרב יוסף הערש וויינשטאק שליט
 דובניקח "מחשובי הוועד ביה

 א"בנימין זאב שווארץ שליט' ח ר"הרה
 מאנאשטור. קח "מחשובי הוועד ביה 

 

 א  "שמואל צבי שפיטצער שליט' ח ר"הרה
 באטאניא, קאוואטשהאזא .מח "ר הוועד ביה"יו

Pyiterfolvo, Ukraine 

Buciumi Varmezo, Romania 


