
"אבותינו" פייערט 
היסטארישע אפצייכענונג 

פון "20 יאר" ראטעווען קברי 
אבות איבער גאנץ אייראפע

איבער הונדערט טויזנט מציבות, הונדערטער גדרים און צענדליגער אוהלים, פילע 
טויזנטער ווענט פון בתי מדרשים און טויזנטער משפחות מיוחסות בישראל, שרייען 

אויס דעם שב"ק פרשת שמות תש"פ: ברוך שהחיינו וקימנו... ברוך הטוב והמטיב...!

די  אין  ווענדפונקט  היסטארישע  א  אפגעצייכנט  ווערט  תש"פ  שנת  ווינטער  דעם 
עבודת הקודש והנשגב פון "אבותינו," האלטנדיג ביי א גאנצע תקופה פון צוואנציג יאר 
אין די הייליגע ארבייט פון ראטעווען קברי ישראל, אויף א פארנעם וואס האט בסייעתא 
דשמיא געווינען דעם צוטרוי פון יהדות החרדית, און ווערט גלייכצייטיג געשעצט דורך 

די שרי עיר ועיר מדינה ומדינה איבער'ן גאנצן אייראפעאישן קאנטינענט.

דערגרייכונג,  באזונדערע  א  "אבותינו"  פייערט  שמות  פרשת  וואך  די  ספעציפיש 
שם  קונה  האט  וואס  בולעטין,"  "אבותינו  הונדערטסטן  פינעף  צום  אנקומענדיג 
און  אינפארמאטיווע,  רייכע,  אויסנאם  אן  אלס  אידענטום  חרדישן  גאנצן  ביים  געווען 
תשס"ט,  טהרה  פר'  וואך,  ערשטע  די  פון  אנגעהויבן  "פלאטפארמע."  טראסטבארע 
ערשיינט דער "אבותינו בולעטין" מידי שבוע בשבוע, אזוי אייגנארטיג און באשיידן, אן 
קיין איבעריגע פאמפע, און גיט אראפ א פונקטליכע באריכט איבער די פעולות חובקות 
זרועות עולם וואס איז פארגעקומען במשך די וואך בשייכות מיט הצלת בתי חיים אין 
אייראפע. יעצט, איבער א יאר-צענדליג שפעטער, האלט מען ביי בולעטין נומער פינעף 
הונדערט, א ווענדפונקט וואס ווערט אויפגענומען מיט שעצונג, זעהנדיג ווי די ארבייט 
צו אינפארמירן דעם ציבור בכלליות ובפרטיות גייט אן אזוי תמידין כסדרן, מיט דער 

פולסטער נאמנות בס"ד.

לכבוד די דאפלטע אפצייכענונג פון יובל העשרים און 500'סטע וועכנטליכע בולעטין, 
איז א פאסיגע צייט צו ברענגען פאר'ן ציבור מער דראמאטישע חלקים פון די עבודת 
הקודש אונטער די קוליסן וואס מען האט אלץ זוכה געווען אויפצוטאן בסייעתא דשמיא, 
צוזאמען מיט די אלופי אלפי בני משפחות המיוחסות, און די חשובע אידן נדבנים בלב 
ונפש חפיצה, במשך די אלע יארן כולן שוין לטובה. דעריבער ווערט צוגעשטעלט דער 
נייער "גליון אבותינו" – ערשטמאליג די וואך פרשת שמות תש"פ לפ"ק, און אזוי ווייטער 
די  איבער  באשרייבונגען  אינפארמאטיווע  לענגערע  מיט  צייט  קומענדיגע  די  במשך 

פעולות פון "אבותינו."

לרגל גליון

יובל 
העשרים 

לעבודת הקודש
 בהצלת קברי אבות 

באייראפע

בס"ד

צווישן די היסטארישע היסטאריע
בולעטינען במשך

 די יארן
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צוליב פארהאנדלונגען א
. ג.ד.

זענען נאך די בתי חיים אינמיטן די ארבעט

. 

לכן הזהרו מאוד ומאוד ובפרט באלו הימים לתקן את זאת

 , 

ובפרט שאנו מצפים לתשלום גמול טוב

 ,
שימליצו טוב בפרט ליום דין 

 

 

 אונזער אויסדרוקן מיר ווילן השנה כצאת

  ,ידידים ע'חשוב אלע פאר וואונטשן הארציגע

  די פאר ובפרט ,בכלל נדבנים און עסקנים

 עיר ומשפחה משפחה הוועד ראשי געטרייע

  בנאמנות יאר גאנץ א עוסק זענען וועלכע ,ועיר

 .ח"הביה שמירת און תיקון ,בנין ,הצלה די פאר

 
וכל העוסקים בצרכי צבור באמונה הקב

ה ישלם  "

' שכרם וכו

וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם   

 

כתיבה וחתימה טובה ושנת גאולה וישועה

. 

הנהלת אבותינו   
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דיבורים נלהבים מספה
)שער המלך ק "

חודש אלול שער א
 (   ש"ג עיי"סופ' 

בגודל ענין תיקוני בתי חיים
:   

 

די נייע סטאטוס באריכט מיט אינפארמאציע אויף

 (דפים 7כ "סה)ח "ביה 500 

קען מען באקומען דורך 

Fax on demand 
ביטע רופט . 

718-841-7077
 25. עקס 

 וואו חיים בתי אלע ענטהאלט ליסטע פאלגענדע די

 .תיקונים נויטיגע דורכגעפירט האט אבותינו

 

 געהאלטן ווייטער ווערן וועלכע ח"ביה פון ליסטע די

 וועט (ס"מעינטענענ) אבותינו פון אויפזיכט די אונטער

 ."באריכט סטאטוס" קומענדיגע די אין ערשיינען ה"אי

 בולעטין אבותינו

שלהי שנת 
 א"תשע

 ב"תשע כ"עיועד 

117 
 ד"בס

HFPJC/ Avoyseinu - 616 Bedford Ave, Suite 2-B, B’klyn, NY 11249 - T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com - Affiliated Organizations: London: CPJCE  E. Yisroel: Asra Kadisha 

718-640-1470 

*
באמצע ולסיים העבודה   

ת להתחיל בשנה זאת"בעזהשי** 
בשיתוף פעולה•

צו ערהאלטן די בולעטין ביי אימעיל
 ,

ביטע שריבט צו אבותינו 
hfpjc@thejnet.com 

-

עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ
'

ם אריגינעלן פארמאט

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 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
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אבותינו

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

ה"תשענצביםערב 

ו"תשעסוכותעד ערב  300

בתי חיים מתוקנים  
ה"תשע–ס "שנת תש

גדריםבנין 

תיקון מצבות ואוהלים

ח"ביהכבוד

זכרון

אבותינו


רשימת

המציבות

לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים
צורך... 

יותר מתכריכים מלבושיהם
ומי המסתפק בזה... 

(ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)

שידעו מקום אבות לכבד מקום קברות אבותם  
(וישב' ס דרוש הודאה לפ"חת)

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו  

חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק
(שרהחיין"רמב)' 

ויתילדו על משפחותם
(במדבר' פ)

כתיבה וחתימה טובה  

לנשיאי ורבני וחברי הוועד שליט
א" -לידידינו 

לכל העוסקים בצרכי צבור באמונה 
ולהכלל ישראל-

זכות הגדול של הגנת אלפי קברי אבות וקברי צדיקים

יגן להכתב  , 
בספרן 

של צדיקים גמורים

"אבותינו"נ "מאחלים בלו
ורשת החינוך ליוצאי ת

בודאפעסט" אבותנחלת"ת החרדי "

*
מצע העבודה

בא
/

טים          
שאר פר

או 
 **

תוף פעולה
שי

ב

"פרנס השנה"
לפירסום הגליון 

ה"לשנת תשע
ח לו"ותשוח

Maintenance

"לברר בדיוק בס•
ד בחיפוש וחיקור היטב בעד גבולי הביה

ח  " •
לסייע באירגון בני המשפחה צאצאי יוצאי העיר לעבוד  

עבודה משותפת להצלת מקום מנוחת כבוד אבותם נבג

מ" •
לפקוח היטב על כל פרטי תהלוכי העבודה כולל
: , אומנות,זהירות

ועדינות בין שרי העיר ושכני המקום

וויכטיגע מעלדונג פון די

ס אפטייילונג"מעינטענענ

100
ד"בסא"תשעבחוקתי ק  "ערש

א"תשעבמדברק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
718-640-1470

ח הרוצה בעילום שמו שפזר  "יזכר לטובה ואשרי חלקו של אחד המיוחד הרה

מהונו סכום גדול ועל ידו נתאפשרה לנו לגשת אל הקודש בתיקון הביה
ח "

בעיר קאברין ולהתחיל בפעולות ההצלה הנחוצת

דמיטיבב היקרים לטובה שיתברכו בכל מילי "זכרה לו ולכל ב
קאבריןח בעיר "ביהותיקון   להצלתוועד  -החותמים בכבוד 

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadishaנ  "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

בעלארוס, קאברין
ווערן  וועלעכע זענען געווען הפקר ' הקעצמות 

 צוזאמגענומען למקום מנוחתם

ח"ם ביה'געפירט אינ' שווערע הויפנס פון ערד געמישט מיט עצמות הק
שלוחי הועד–אבותינו –בפיקוח עסקני אתרא קדישא 

.מיר דאנקען אלע מיטהעלפערס. להלאה' יעזור הכן , בולעטין אויסגאבע" הונדערטסטע"ד די "אבותינו צייכנט אפ בס

Kobryn, Belarus
May 10, 2011

Kobryn, Belarus
May 10, 2011

ווערט גערייניגט צוצגרייטן דעם בנין הגדר   - סלאוואקיי, סטעטניק

עסקני אבותינו טרעפן מצבות אינמיטן רייניגן די ביה
ח"

מצבותאויף פארזינקענע הייבט ספעציעלע טראקטאר 

ל"זחיים ' רהרבני החסיד  אשת ' תחיראטה י מרת  "ע

'שיחיומשפחתה החשובה 

היות מיר נעמען אויף פרישע כוחות זיך אפצוגעבן מיט די פארצווייגטע ארבעט לטובת די מעינטענענ
ס " , דיגע באריכטן און בילדער וועלן אביסל שפעטיגן'דעריבער איז מעגליך אז די כסדר, ח"פון די פילע ביה

  -ווילאנג די נייע ארבעטערס ווערן טרענירט 
מיט דאנק פאר אייער קאאפעראציע און פארשטענדעניש
.

Stitinik, Slovakia
May,18, 2011

Stitnik, Slovakia
May,18, 2011

-

זכרון אבותינו
רומעניע, טורא-הערכת שומא 

אבותינו

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

נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי
hfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-

עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ
ם אריגינעלן פארמאט'

ח"תשעויצא ק "ערש
ח"תשעוישלח עד  

400
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

אונגארן,עדעליןבנין הגדר בעיר 

ח"ע-ז"המשך פראיעקטן תשע
41#

י אבותינו"ע

39#

י אבותינו"ע

ח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור

ראטה(חוסט)צבייואלר"בשמעוןמשהרבימאדד"אבל"זצעוזרישראלר"באשררבי:כסלו'ז:אבותינוי"עשנבנו/שבונים

ד"אבל"זציעקבר"בכתריאלרביבילקאמיןד"אבל"זצ'שמריר"באברהםרבי:כסלו'חדיורעד"אבל"זצ
מאטעסאלקא

יהושער"בזעליגרבימפאקשל"זצגריהאבר-פריינדדודר"ביצחקרבימבראדיל"זצמאירר"באברהםרבי:כסלו'ט

ד"אבל"זצראזענבערגשמחהר"בצבירבינאדאדווארד"אבל"זצ
הלויהירשצביר"ב(חריף)יוסףרבי:כסלו'ימיהאלפאלווא

שמעוןר"בצבייואלרבי:כסלוא"יווילחאוויץד"אבל"זצגראסיהודהדודר"בישראלרביזבארובד"אבל"זצליכטאג

לייביהודהאברהםר"בנפתלירביבעקעשד"אבל"זצפאפעדעריעקבר"במרדכירבי:כסלוב"יחוסטד"אבראטה

קורימאד"אבל"זצפערליעקבר"ב'ישעירבי:כסלוג"ימאדעד"אבשווארץהכהן(אריקול)

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו  
' שיחי' ב ומשפ"הם וב

לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"

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

העפטיגע פארשריט אין די עבוה
ם אויפבוי פון גדר'ק פונ"

Edeleny, Hungary
November 21, 2017

ן גדר  'מאטריאל פאר
ח"אפגעלאדנט ביים ביה

 גדר ווערן געשטעלטן 'פאריסודות

סלאוואקיי, טרענטשיןתיקון המצבות בעיר 

'א ומשפ"שליטווייסמ "ברדהערשל' הרבני החסיד רבהשתדלות 

ל"זצל הורוויץ "יחזקאל סגק רבי "תיקון מצבת של הגה

"ע
י ידידינו האברך היקר והחשוב ר

א"שמואל צבי שפיצער שליט' 

Turea, Romania
November 16, 2017

:ח"ם ביה'באריכט פונ
:ח"מצב הביה

דער שטח איז ליידער אזוי 
אז עס איז ,  פארלאזט

אוממעגליך צו דערקענען אז  
.ח"דאס איז א ביה

נישטא קיין גדר: מצב הגדר

צו נויטיג : המצבותמצב 

פאררעכטן

:פרייליכע אויפדעקונג
האבן עסקני אבותינו דערווייל  , צוליב די שווערע געוויקסן

ן 'אבער נאכ. ח"ם ביה'נאר געפינען פיר מצבות אינ

האט מען צווישן די איינצלנע  , באטראכטן די בילדער
מצבות פונקט געטראפן די מצבה פון דעם ראש  

!המשפחה

ל"היימאן זאהרן צבי ' החסיד רהרב מצבת 
ל"שמואל ז' ח ר"בן הרה

אונגארן, קאלובח החדש של עיר "פנקס ביה

 מהדורת בראך

ברכת מזל טוב לבבית

גרויס פרייד ביי נכדי קאלוב צום 
ח מיט "ם פנקס הביה'ערשיינונג פונ

די רשימה און בילדער פון 
718אלע 

ווי אויך א סקירה קצרה  , מצבות

.ן תיקון המצבות פראיעקט'איבער

, היקרלהנדבן החשוב ידידינו 
הרבני הנגיד החשוב והמופלג לשם ולתפארה

המדות  נועם , 

נודע , ופאר המעלה
לשבח ולתהלה במעשיו המפוארים ובמדותיו המוזהבות

  ,

ה  "ה, ער לכל דבר שבקדושהלבו 

א"שליטאברהם בראך ר "ת מוה"כש

בן ידידינו היקר הרבני הנגיד הנכבד החשוב
,  מפורסם בקרב עם סגולה, 

,  איש האשכולות ורב תבונות, ולתהלהלשבח 

ובפרט 
מפזר מהונו וממונו ללומדי תורה

,  ואיהו גופא צורבא מדרבן, 

א"שליטבראךחייםשמואל' ג ר"ת  הרה"כשה "ה
וחתן ידידינו היקר הרבני הנגיד הנכבד התורני החשוב

 ,

,  טוב לב ומטיב לכל, לשבח ולתהלה, בקרב עם סגולהמפורסם 

א"שליטיושע געלבשטיין חיים ר "מוהת"ה כש"ה

, רוממות קל בגרונו, לרגל הדיצה וחדוה בארמונו

שהשמחה במעונו
צ  "בשעטומלמזל טוב ' בנישואי בתו החשובה תחי

ויזכו 
כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחי

ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' 

מצבה איז צאמגעשטעלט  
אויף אלע פיר זייטן  

מצבה פון 
פארנט

מצבה פון 
הינטן

בלב מלא צער אנו המומים בדבר השמועה לא טובה אודות פטירת אדם היקר באנשיםנטפי תנחומים

איש  , 

מופלג בכל מעלה , עם יראתו הקודמת, עוסק באורייתא תדירא,חסיד ונכבד, חי ורב פעלים

,שאלוי.נח בעיר "עמד בראש להצלת ביה, ומדה נכונה

הרב החסיד רבי 
,ה"עפנחס גלויבער 

"שחל

ח לדאבון לב כל מכיריו ושלוחה בזה נטפי תנחומינו לכל המשפחה הכבודה הע

, י"

א"שליטמשה' ח ר"כ בנו היקר ידידנו עוז הרה"ובפרט למע

והמנחם 
ירושלים הוא ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עוד

.ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, 

א "שליטיחיאל מיכל הערמאן '  הרבני החסיד ר

בעירח"ביההוועדמראשי

זשיפעוו, אפאשטאג, אויוואראש. ב
,  א"שליטשפיטץ ' חיים ארירבי צ  "הגה

ל"ד ביסטריץ זצ"בן הגאון הצדיק אב–עץ חיים ווילרייק י "ר

אבותנחלת ת "בעד תלמידי התלב בכל פעל גדולות ונצורות 

 בולעטיןבולעטין-
–ק אחרי "ערש

ע "קדושים תש

ך א ו ו י  ד משך  ב ן  ט ע ט י ו ו י ט
ק א  
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: 1פאזע  ♦
דער גאנצער ביה

"
ח ווערט יעצט גערייניגט

 .
 
: 2פאזע  ♦ 

ערשטע יסודות פארן טייל פונעם גדר וואס  

ויסווארדיין
ראמעניא  

די נויטיגע   פארמאליטעטן און אנגעצייכענטע 

גבולות זענען שוין פארגעברייט
ווערט יעצט  ,    - געבויעט 

ווי עס וועט ווערן נאכגעפאלגט ווייטער 

ארום די גאנצע ביה
.ה"ח אי"  

: 3פאזע♦
די געשאצטע 

3-5 
טויזענט מצבות 

, בערך -

ע
ע ע

ע
ך ע

וועלן נאכדעם אויפגעשטעלט ווערן אויף נייע  

שטארקע יסודות
    .

פאר מער פרטים ביטע רופט די קאמיטע 

917-548-9577, אדער אבותינו 
718-640-1470 

 
עקסענטשאן 

303   

אונגארן  אטשאד-
' ח ר"רה

יצחק אייזיק שווארץ
אשר לעמל  ' ח ר"ל אבי הרה"ז 

' ח ר"
יצחק גאלדשטיין

ל"ז 

  
מיט די הילף פון די חשוב
'

ע אפשטאמיגע משפחות
  ,
הויבט מען אן די בוי ארבעט אין די קומענדיגע טעג  

:ה"אי

     ♦ 
אויפבויען די גדרים ארום דעם גאנצען ביה

ח  "
♦

מצבות אלע טן פאררע און אויפשטעלן     ♦
אויפשטעלן און פאררעכטן אלע מצבות

 

פאר מער פרטים ביטע רופט די קאמיטע 

718-486-8087, אדער אבותינו 
718‐640‐1470

 
עקסענטשאן 

303   

–אבותינו 

ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע

Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeterie

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211  Tel. 718

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Ce

, בתי חיים 400העכער
ווי אויך די רשימה פון  אלע ביה

"
ח וועלכע זענען  

רופט , ראגראם
   25.  עקסט 718-841-7077

-אבותינואבותינו
ד"בס

ל י י ט א  ן  ו פ ט  כ י ז ר ע ב י א
ע  צ ר ו ק
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וועד הרבנים ארה
ב"

הרב חיים אלעזר פריעדמאן שליט

ד טענקא"אב–א " הרב צבי פאללאק שליט
"אב–א "

ד גרויסווארדיין
הרב שלום פאללאק שליט

ץ סקווירא"דומ–א "
הרב מאיר שפיטץ שליט

ד ביסטריץ"אב–א "
שליט שנעבאלג פייבל חיים הרב

-א"
מאנסי אברכים דקהל רב

בית החיים הענקי בעיר 
גרו

הרב חיים פייבל שנעבאלג שליט

 -א 
רב דקהל אברכים מאנסי

הרב יחזקאל האראוויטץ שליט
ד קנין תורה"אב–א " לאנדאן הרבנים וועד

הרב זאב פעלדמאן שליט
 - א "

רב דקהל תורה עץ חיים
הרב משה פאללאק שליט

ץ לאנדאן  "דומ–א "
הרב לייבל ווייס שליט

"דומ–א "
ץ התאחדות קהלות החרדית קאמיטע

'ר
בעריש ווייס הי

 - ו "
מאנטשעסטער   'אלי'ר

בצלאל שרייבער הי
לאנדאן - ו " ע

ן ברוקלין -ו "י פרידמאן הי"מרדכי ברא'ר ברוקלין - ו "שפיטץ הי'חיים ארי'ר 'ר
זאב פינחס נוסנצווייג הי

ברוקלין -ו " 'ר
חיים צבי שאהן הי

ברוקלין -ו " ברוקלין -ו "מ ראטה הי"משה בר'ר ברוקלין - ו "י פאללאק הי"בר'ישעי'ר 'ר
חיים דוד אולמאן הי

 - ו "
לאס אנדזשעלעס "מרדכי ברא'ר

ברוקלין -ו "ש וואלטער הי

בית החיים בעיר
-ניר  ' צ ר"כ של הגה"מנוח

אברהם יודא שיפמאן
הר, ד"אב–ל "זצ 

הרה,  ל מאוהעל"זצשווארץ  קאמיטע

' צ ר"הגה צאצאי
אברהם יודא שיפמאן

  ל"ד זצ"אב 
  פ"ב-ו"הי פרידמאן צ"ברי שמעלקא'ר

"הי שווארץ ט"ברי משה'ר  ל"ז שווארץ אייזק יצחק'ח ר"הרה צאצאי
ו וויליאמסבורג

מרדכיברוך'ר  
"הי דרעזדנער

 ו וויליאמסבורג

ך
ע ע

  פ"ב-ו"הי שווארץ יושע יצחק'ר  סיגעיט-ו "הי שווארץ גרשון יצחק'ר

מאנסי– ו"הי שווארץ א"ברי משה'ר  ל"ז גאלדשטיין יצחק' ח ר"הרה צאצאי

es (HFPJC)

8-640-1470  Fax. 718-228-8368

emeteries in Europe  Eretz Yisroel: Asra Kadisha

נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע

צו באקומען דורך די פעקס די נייע באריכט פון אלע אקטיוויטעטן אין 

שוין אנגעשלאסן אין די 
ס פר"מעינטענענ

 200'סטע 
פראיעקט!

 די 200'סטע פראיעקט, הצלת ביה"ח ובנין הגדר

ביה"ח ישן נושן בעיר קאלאמייע, אוקריינע 

רבני הוועד:

האחים הגה"צ דומ"ץ סאטמאר אנטווערפן שליט"א - כ"ק אדמו"ר הורדענקע מאנטשעסטער שליט"א -

 
כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א - הגה"צ אב"ד וויזניץ מאנסי שליט"א - כ"ק אדמו"ר מקאסוב שליט"א

 

ראשי הוועד:

בראשות העסקן הנמרץ הרוצה בעילום שמו - 

הרה"ח ר' מרדכי אורנשטיין הי"ו

ה!
הז

מן 
ענו לז

יינו והגי
בזכות "אבותינו" ורבותינו:  ברוך שהח

זכות הדפסת הגליון לע"נ מרת מרים לאה צפורה ב"ר שמואל ע"ה
לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים... צורך יותר מתכריכים

 
ומלבושיהם... ומי המסתפק בזה.. )ליקוטי שו"ת חת"ס ל"ז(

ערש"ק עקב תשע"ג

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

בולעטין
#200
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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

צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ"ד, ביטע  

פארבינדט זיך מיט אבותינוhfpjc@thejnet.com יישר כחכם       
 

עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן 
 
דעם בולעטין אינעם ארגעניעלן פארמאט

א הארציגן דאנק פאר די 'נחשונים' און ראשי 

פראיעקטן,  אלע  פון  משפחות  די  פון  הוועד 

וואס א דאנק אייך האבן מיר ב"ה זוכה געווען 

אומגלויבליכן  דעם  צו  אנקומען  קענען  צו 

דערגרייכונג!

ואין מזרזין אלא למזורזין: עס פאדערט זיך 

וויכטיג די פולסטע קאאפעראציע פון אלע בני 

משפחה אנטקעגן צו קומען די ראשי הועד און 

אויסצאלן ווי אמשנעלסטן די מינימאלע חלק 

השותפות כדי צו קענען אנגיין מיט די ארבעט 

און היט'ן אויפ'ן מקום מנוחת אבות עצהיו"ט. 

חשוב'ע משפחות:

א הארציגן הכרת הטוב פאר די נדיבי לב וואס זענען אונז אנטקעגן געקומען אין די פארגאנגענהייט מיט גרעסערע 

סכומים צו קויפן זכותים און ערמעגליכן אז דער הייליגער מוסד "אבותינו" זאל קענען אנגיין מיט די עבודה"ק.

בראשונה להעלות לשבח: ראשי מייסדי אבותינו ה"ה

הרה"ח ר' הערשל קעסטנבוים ז"ל - הרה"ח ר' בנימין זאב זוסמאן ז"ל - הרה"ח ר' ישראל איסר גרינפעלד ז"ל

ויבלחט"א הנדיבים החשובים:
הר"ר משה גרינפעלד הי"ו

הר"ר זאב פנחס נוסענצווייג הי"ו

הר"ר מרדכי בערקאוויטש הי"ו

 הר"ר אברהם ואחיו הר"ר יעקב צדוק

ע"י בנו הר"ר הערשל שאהנבערגער הי"ו

 האחים החשובים בני
הרה"ח ר' יונה הערצאג ז"ל

הר"ר חיים קויפמאן הי"ו

הר"ר יצחק זאב וויינשטאק הי"ו

הר"ר ר' דוד הערש קאהאן הי"ו

משפ' הרה"ח ר' מרדכי לעפקאוויטש ז"ל

הר"ר ר' משה חיים בערקאוויטש הי"ו

הר"ר ר' יושע פיש הי"ו

הר"ר יצחק זאב פילאפף הי"ו

הר"ר וואלף וואלטער הי"ו

הר"ר ישראל מרדכי קאהן הי"ו

הר"ר שמואל בנימין פר"מ הי"ו

חשוב'ע נדיבי עם:

 "מאתים" לנוטרים את פריו 

בס"ד

מנו"כ של הגה"ק רבינו יהודה ליב פיסטינ'ער זי"ע - מהיכלא קדישא של רבינו בעש"ט הק' זי"ע ועוד גאו"ק זי"ע

מיסודו של הרב החסיד בנש"ק רבי פנחס וויינבערגער ז"ל - ובהשתדלות בנו הרה"ג ר' הלל ונכדו הרה"ג ר' שמואל לוי שליט"א

והתרוממות טוען מיר מיטטיילן מיט'ן  פון התרגשות  געפילן  מיט ספעציעלע 

200'סטע  די  אפצייכענען  פונעם  בס"ד  דערגרייכונג  היסטארישע  די  ציבור 

פראיעקט דורך "אבותינו", אין די לאנגיעריגע עבודת הקודש פון ראטעווען און 

ספעציעלע הנחה - הערכת שומא!צוריקשטעלן בתי חיים ומנוחת "אבותינו" איבער די לענג און ברייט פון אייראפע.

לכבוד דעם 200'סטן פראיעקט, איז דורך א חשובער נדבן ערמעגליכט 

געווארן א הנחה פאר די קומענדיגע 20 פראיעקטן

 $200 הנחה פאר ביה"ח עוועליועישאן

כל הקודם זכה!

 רופט  #303 - #304 718-640-1470

D
ar

tD
es

ig
nP

rin
t.c

om

יהי ה"א עמנו כאשר היה עם "אבותינו" אל יעזבנו ואל יטשנו!

Much appreciation to Mr. Jacob Zalishchyker, Director of the Kolomaya Jewish Community, for 

his continuous aid in rescuing and rebuilding the Kolomaya Cemeteries.

תש"פ לפ"קפר' שמותגליון א' 

HFPJC



ואמר הכתוב וירדתי אל ההרים, המה 
הרים  וישאו  הרים,  הנקראים  האבות 
שלו' לעם, במה שימליצו טוב בעבורם, 
על  להשתטח  עצמו  את  אדם  ויתאמץ 
קברי אבותיו אף שהדרך רחוקה הוא לו, 
אין דרך רחוק לטהור גברא, הבא לטהר 
את עצמו ליוה"ד יסע באלה מסעי ויחנה 
מתאוה  הוא  אשר  התאווה  בקברות 
לתפלתם וגם הקב"ה מתאוה לתפלתם 
של צדיקים ובגלל אבות תושיע בנים 
זכות אבותם מסייעתם וצדקתו עומדת 

לעד וכו'.

מקומות  בכמה  שראיתי  ובפרט 
בפרץ  עומדים  ולא  גדר  גודרין  שאינן 
אינו  הקברות  בית  הוא  מות  והחצר 
ופרוץ  צד  מכל  ונפרץ  מחיצות  מוקף 
בהמות  רגלי  וכו'  העומד  על  מרובה 
הולכים בה דריסת בהמות גסות ודקות 
את  לחפור  בהקברים  חפירות  עושין 
מנהג  לנהוג  פלילי  עון  והוא  הארץ 
בזיון לקדושים אשר בארץ המה אשר 
קנו מקומם, ומה נורא המקום הזה כרם 
ד' צבאות בית ישראל, כמו שמשמרין 
כרם חמד הנטוע בנטיעת יקרים שיהא 
לקפוץ  הנמי'  תוכל  שלא  סביב  הגדר 
ולכלות הנטיעה, כמו כן קדושת הארץ 
ואנכי  כמ"ד  לבוא  לעתיד  שקדשה  זו 
וכולן  אמת,  זרע  כולה  שורק  נטעתיך 
יצמחו לעתיד לבוא כציץ השדה יציצו 
ינהגו  שלא  מהראוי  המתים,  לתחיית 
הארץ  שבת  והיתה  הפקר,  מנהג  בהם 
תפרו"ץ  לא  וכרמך  תזר"ע  לא  שדך 

לבהמתך ולחיות השדה.

ומצוה התלוי' בארץ חובת הגוף על 
כל החבורות הקדושות של גומלי חסדים 

שעושין חסד עם המתים בכל עיר ועיר, 
עליהם מוטול שיצוו למשמשים לסבב 

בכל עת את ביה"ק ולגדור פרצת וכו'.

לחננה  שעת  החודש  בזה  ובפרט 
והשעה צריכה לבקש ולהתפלל על קברם 
פנים  נשא  ואיך  בעדינו,  טוב  שימליצו 
לבקש על פניהם אחר שמזלזלים בכבודם, 
השור  רגל  משלחי  הרגל  זה  ושלח 
גללים,  בצרורות  הנזק  בחצר  והחמור 
להם  אין  הצדיקים  נפשות  ובוודאי 
מנוחה במקום הטנופות במקום טומאת 
המטמאים בהמות טמאות וכו' ובוודאי 
על  מרחפין  אינן  זה  בגלל  שבנפשות 
קבריהון וסלקין לעילא ורוח בני אדם 
יורדת  הבהמה  נפש  אם  למעלה  עולה 
רצה  דלא  ביעקב  מצינו  וכן  למטה. 
להקבר במקום טומאה וכו' וכן עצמות 
כל  ועצמות  ישראל  בני  העלו  יוסף 

השבטים.

ובפרט  ומאוד,  מאוד  הזהרו  לכן 
באלו הימים לתקן את זאת, והחסד הזה 
שעושים עם המתים הוא חסד של אמת.

ובפרט שאנו מצפים לתשלום גמול 
טוב שיליצו טוב בפרט ליום הדין, ודבר 
קל הוא לצבור, שאין חסרון כיס בדבר 
המוטל על הציבור, ואם אין בקופה של 
צדקה מעות, יעשו נדבה על זה וכו' רק 
עצה טובה קמשמע לי' לעשות בנין וכו' 
שלא תהא מפולש כרשות הרבים, ואנו 
סותמין אותם בקורות והם יסתמו אותם 
בלחיי"ם שיזכרו אותנו וכו', ולמשפטינו 
יעמדו כחומה סביב, והמקטרגים יעמדו 
המות  בלע  יקויים  זה  ובזכות  חוצה, 
לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וגו'.

בגודל חיוב כבוד 
קברי אבותינו

גליון אבותינו . גליון א'

מפי ספרים וסופרים
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פון "אבותינו"
איבער צוואנציג יאר צוריק האט א חשובע משפחה געשאפן דעם התעוררות פון הצלת קברי אבות דורך 
אונטערנעמען די רעטונג פון אלטן ביה"ח אין שעניא, סלאוואקיע. דאס האט געפירט צום התייסדות פון 
"אבותינו" אין יאר תש"ס און צו די רעטונג און באנייאונג פון איבער הונדערט טויזנט קברי ישראל דורכאויס 

אייראפע עד יום הזה.
לא יאומן כי יסופר וואס "אבותינו" האט בסייעתא דשמיא באוויזן צו דערגרייכן אין די צוויי צענדליג יארן, 

ועד היד נטוי' ביתר שאת וביתר עז לכבוד שוכני עפר הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם.

אויפגעשטעלט  געווארן  שוין  זענען 
ארזי הלבנון  וצדקניות  צדיקים  ציוני  ביי 
און  פארזיכטיגע  די  דורך  עליון  קדושי 
"אבותינו"  פון  ארבייט  אחריות'דיגע 
די  אין  אוהלים  אור-אלטע  נאכצוגיין 

אויפגעראכטענע בתי חיים.

מציבות  טויזנט!  הונדערט  איבער 
און  אפגעראטעוועט  געווארן  זענען 
אויפגעראכטן במשך די פארלאפענע 
צוואנציג יאר. דער נומער רעדט פאר 
זיך אליינס, ויושר יליצו בעדינו חיות 

אש.

איבער זיבן טויזנט זעקס הונדערט 
אידן פון אלע שיכטן און קרייזן האבן 
די  פאר  קאסטן  געלאזט  שוין  זיך 
אחד  "אבותינו,"  פון  הקודש  עבודת 
המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין 

לבו לשמים. 

פרעכטיגע  די  פון 
אויפגעראכטענע 
זענען  חיים,  בתי 
אכציג  און  הונדערט 
אריין געקומען צו זיין 
שטענדיגע  אונטער 
און  השגחה 
מעינטענענס אז די הערליכע צושטאנד 
ווייטער אנהאלטן  ברוב פאר והדר זאל 
און נישט צוריקפאלן ח"ו. מען שניידט די 
גראז אפאר מאל א יאר, מען קוקט זיך 
אום אויף די גדרים, און די שליחים פון 
אבותינו שטייען על המשמר אז דער מצב 

זאל ווייטער אנהאלטן צום גוטן.

און  ווייטער  געגאנגען  "אבותינו"  פון  אקטיוויטעטן  די  זענען  יארן  אלע  די  במשך 
ווייטער, און אנגעקומען צו פעולות און שתדלנות אויף מער ווי זיבן הונדערט און פופציג 
בתי חיים. די שטאפל פון די אקטיוויטעטן זענען אייגנארטיג ביי יעדן ביה"ח באזונדער, 
די ארומיגע אייגנטומער, די לאקאלע באהערדע, די שרי  ווייסן  יעדן פאל  אבער אין 
המדינה, און בעיקר די אייניקלעך בני המשפחה, אז דער ביה"ח איז נישט קיין שטח הפקר 

און מען גיט זיך אפ דערמיט.

באלייכט  בולעטין"  "אבותינו  דער  וואס 
און  נייעס  לעצטיגע  מיט  וועלט  אידישע  די 
געמאסטענע  באשיידענע  א  מיט  פעולות, 
אמת'דיגע שפראך וואס ברענגט די צוטרוי און 
שעצונג פון רבבות אלפי ישראל אין די גאנצע 

וועלט

בתי חיים זענען אריין אין די ארבייט פון 
ווערן אפגעשאצט, פארצוימט, אפגערוימט 
ארבייט  די  אבער  אויפגעראכטן,  אדער 
ביי  פאזעס.  מיטעלע  די  אין  נאך  האלט 
"אבותינו" איז דא א "קאוד סיסטעם" פון 
דרייצן שטאפלען, און די דאזיגע בתי חיים 
האלטן אינמיטן די שתדלנות און פעולות 

צו ווערן מתוקן בכבוד הראוי.

בני  טויזנט  צען  איבער 
גאנצע  די  איבער  פון  משפחה 
ביז  שוין  האבן  וועלט  אידישע 
היינט געארבייט אין די עבודת 
זיך  "אבותינו"  פון  הקודש 
קברי  זייערע  מיט  אפצוגעבן 
אבות. אשרי להם ואשרי חלקם.

וואו "אבותינו" איז טעטיג מיט די גרויסע 
איבעראל  אייראפע.  דורכאויס  פעולות 
זענען בס"ד די טויערן אפען צו הערן און 
פריינטליכע  נאנטע  די  אדאנק  העלפן, 
מיט  עסקנים  די  פון  ארבייט  צוזאמען 
די  אין  באפעלקערונג  און  באהערדע  די 

באטרעפנדע שטעט.

געווארן  זענען  חיים  בתי 
פון  אפגעראטעוועט,  גענצליך 
חורבן עולם צו מוסטערהאפטע 
כבוד און ארדענונג, לתפארת בית 

ישראל, יקרי דשכבי ויקרי דחיי.
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כתיב ועשית עמדי חסד ואמת, וידוע דרז"ל ע"ז במד"ר, שהחסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת וכו', ולהגיע 
לבחי' חסד זה הוא ע"י שהאדם עושה חסד של אמת היינו החסד שעושה עם המתים שאינו מקווה לשום גמול מהם עי"ז 
נותנים לו מלמעלה )דרך מתנה( בחי' חסד של אמת הבלתי מוגבל וכו', לפי שעי"ז נמשך החסד הבלתי מוגבל שאין שם שום תערובות 

דין כלל וכו', והוא המגין ומציל גם בעידן ריתחא שלא יהי' שום נו"מ ופ"ר ר"ל ורק טוב וחסד יהי' כל הימים אכי"ר.

...ולזאת באתי עם הספר לאוהביי וידידיי אשר אבותיהם וקרוביהם מנוחתם כבוד בביה"ק דפה, לעוררם לעשות חסד 
של אמת עם אבותיהם וקרוביהם ולנדב ברוח נדיבה לצורך המצוה הגדולה הלזו. ובזכות זה יחוננם השי"ת במתנת חנם בחסד 
נצחיי ובלתי גבולי לשומרם מכל צר ונזק ומכל נגע ומחלה ופגע רע ר"ל, ולהריק עליהם ברכה עד בלי די בבני חיי ומזוני ובהצלחה בכל 

הפרטים ברוחניות וגשמיות.

ובפרט בזה החודש שעת לחננה והשעה צריכה לבקש ולהתפלל על קברם שימליצו טוב בעדינו, ואיך נשא פנים לבקש 
על פניהם אחר שמזלזלים בכבודם וכו'. לכן הזהרו מאוד ומאוד, ובפרט באלו הימים לתקן את זאת, והחסד הזה שעושים 

עם המתים הוא חסד של אמת.

ובפרט שאנו מצפים לתשלום גמול טוב שיליצו טוב בפרט ליום הדין, ודבר קל הוא לצבור וכו'... ואנו סותמין אותם בקורות והם 
יסתמו אותם בלחיי"ם שיזכרו אותנו וכו', ולמשפטינו יעמדו כחומה סביב, והמקטרגים יעמדו חוצה, ובזכות זה יקויים בלע המות לנצח 

ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וגו'.

אין פרשת חיי שרה זעהן מיר אויך וואס אברהם אבינו האט איינגעלייגט וועלטן, געצאלט גרויסע געלטער פאר די קבורה ולכבודה. 
אלע מפרשים זענען מפליג די גרויסקייט פון כבוד המת און דעם גרויסן שכר וואס מיר זעהן ביי אאע"ה, אז גראד נאכדעם האט ער בזכות 
די גרויסע מצוה באקומען שכר פון הקב"ה, ווי עס שטייט וה 'ברך את אברהם בכל - "ברכה כללית," און גלייך נאכדעם מיט'ן זווג פאר 
יצחק אבינו ע"ה, אלעס דורך די געוואלדיגע מצוה וואס אברהם אבינו האט געטאן בגוף ובממון לטובת מקום קבירתה פון שרה אמנו 

במערת המכפלה.

גליון אבותינו . גליון א'
בזכות זהירות 
בכבוד קברי 

אבותינו ברכות והשפעות טובות
אגרות 
מוהרש"ב, 
חלק א', 
אגרת קע"ו 

שער המלך
שער א' אלול 
סוף פר' ג'

באר מים 
חיים
 פרשת חיי שרה
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נתפרסם לע"נ דבורה רעכיל ב"ר מרדכי יודא ע"ה

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe - E. Isroel: Asra Kadisha

ביי יעדן איז ידוע דער הייליגער מאמר הזוהר, "ישמח ישראל בעושיו," אז ביי א שמחה שיקט מען אראפ די אור 
עלטערן פון גן עדן זיך צו קומען משתתף זיין אין די געהויבענע צייט בעידן חדותא. צו דער זעלבער צייט קומט אן 
התעוררות, וויאזוי זעהט אויס זייער ציון? קען מען אהינקומען זיך אויסגיסן דאס הארץ? אדער ווערט דאס פלאץ 

ח"ו פארשוועכט? זענען דא עפעס פלענער צו בויען ח"ו? וויאזוי קען מען פארזיכערן דאס פלאץ לכבוד ולמנוחה?

יעצט איז דער פאסיגער צייט זיך צו מאכן א חשבון, צי האט מען נישט מעגליך אייגענע קברי אבות וועלכע דארפן 
מעגליך איבערגעפרישט ווערן? צי ווארטן נישט אייערע עלטערן און זיידעס אויך אז איינער זאל א בליק טון אויפ'ן 
כבוד פון מנוחת משכבם? ווער ווייסט אין וועלכע מצב זייערע קברים און מציבות און די באטרעפנדע בתי חיים 
בכלל געפינען זיך היינט צו טאגס? אידן פארן כסדר אויף נסיעות צו מקומות הקדושים, אבער עס וואלט געווען כדאי 
אויך צו קומען כאפן א בליק אין דער זייט צו די קברים פון זייערע אבות הקדושים, אזוי ארום קען מען אויפטוען 

געוואלדיגע חסד של אמת אויפצורעכטן די קברים און בתי חיים פון די מליצי ישרה מדור דור.

זכאון כן תהוין בהנהו חבורתא. וואויל איז פאר די שותפים אין די עבודת הקודש און די משפחות וואס כאפן די 
זכותים, אשרי להם פאר די זכותים פון ראטעווען די קברים פון הייליגע אבות ואמהות מליצי יושר בגבהי מרומים, און 

אשרי להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור.


