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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  E: hfpjc@thejnet.com  F: 718-228-8368 

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

נ  "נתפרסם לע
ר "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע רופט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

Ongoing work on the fence construction in the cemetery of Velky Hores, Slovakia 

 נ"לע

Szeliste de Sus, Romania 

October 15, 2004 

Project preparations for restoration in 
Cemetery of Szeliste de Sus, Romania 

 

Sponsored by the descendants through 

•Family of R’ Avrohom Yosef Cik z”l 

By R’ Shulom and R’ Mendel Cik 

•Family of R’ Bentzion Moshe Gelbman 

By R’ Menachem Zalmen Gelbman and R’ Oizer Yoel Greenfeld 

•Family of R’ Lipa Mertz 

By the sons of R’ Avrohom Y. Mertz 
 

Resting site of Rabbi Menachem Zev Schick zt”l   

Grounds are being prepared for the construction Material for the fence arrives to the cemetery Velky Hores, Slovakia   August 11, 2013 

Material is unloaded in cemetery 

Cemetery in Szeliste terribly neglected 

Stone of R’ 

Avrohom Weg z”l 

August 16, 2013 

HFPJC a.k.a. Avoyseinu 

718-640-1470 

A brief overview on our weekly activities 
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The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries 

 הקברות בית ..גדר גודרין שאין מקומות בכמה ראיתי 

 עון והא..בה הולכים בהמות רגלי ..מחיצות מוקף אינו

  אשר המה בארץ אשר לקדושים בזיון מנהג לנהוג פלילי

 ינהגו שלא מהראוי ..הזה המקום נורא ומה מקומם קנו

 של 'הק החבורות כל על הגוף חובת ..הפקר מנהג בהם

 עת בכל לסבב לשמשים שיצוו מוטל עליהם ..חסדים גומלי

 בהמות המטמאים הטומאה במקום הטנופת במקום מנוחה להם אין צדיקים נפשות ובדאי ..פרצות ולגדור הקברות בית את

  מצפים שאנו ובפרט ,זאת את לתקן הימים באלו ובפרט ומאוד מאוד הזהרו לכן ..שכונתם מחנה מחניהם את טמאות

   .חוצה יעמדו והמקטריגים ,סביב כחומה יעמדו ולמשפטינו ..דין ליום בפרט טוב שיליצו ,טוב גמול לתשלום

'חודש אלול שער א סוף פרק ג  

R’ Avrohom Weg z”l 
Resting site in Szeliste 

Son R’ Pinchas Weg z”l Son R’ Yaakov Weg z”l 

Son R’ Shloma Weg z”l 

Son-in-law 
R’ Benzion M. Gelbman z”l 

Son-in-law 
R’ Avrohom Y.  Cik z”l 

Son-in-law 
R’ Lipa Mertz z”l 


