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

ח"תשעוישלח עד  ח"תשעויצא ק "ערש

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

מאטעסאלקאד"אבל"זציעקבר"בכתריאלרביבילקאמיןד"אבל"זצ'שמריר"באברהםרבי:כסלו'חדיורעד"אבל"זצ

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

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

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  
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"הם וב

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

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

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

א"שמואל צבי שפיצער שליט' י ידידינו האברך היקר והחשוב ר"ע

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

718אלע די רשימה און בילדער פון 
ווי אויך א סקירה קצרה  , מצבות
.ן תיקון המצבות פראיעקט'איבער

המדות  נועם , הרבני הנגיד החשוב והמופלג לשם ולתפארה, היקרלהנדבן החשוב ידידינו 
,  לשבח ולתהלה במעשיו המפוארים ובמדותיו המוזהבותנודע , ופאר המעלה

ה  "ה, ער לכל דבר שבקדושהלבו 
א"שליטאברהם בראך ר "ת מוה"כש

,  מפורסם בקרב עם סגולה, בן ידידינו היקר הרבני הנגיד הנכבד החשוב
,  איש האשכולות ורב תבונות, ולתהלהלשבח 

,  ואיהו גופא צורבא מדרבן, מפזר מהונו וממונו ללומדי תורהובפרט 
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

צ  "בשעטומלמזל טוב ' בנישואי בתו החשובה תחישהשמחה במעונו
ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

מצבה איז צאמגעשטעלט  
אויף אלע פיר זייטן  

מצבה פון 
פארנט

מצבה פון 
הינטן

נטפי תנחומים
איש  , בלב מלא צער אנו המומים בדבר השמועה לא טובה אודות פטירת אדם היקר באנשים

מופלג בכל מעלה , עם יראתו הקודמת, עוסק באורייתא תדירא,חסיד ונכבד, חי ורב פעלים
,שאלוי.נח בעיר "עמד בראש להצלת ביה, ומדה נכונה

,ה"עפנחס גלויבער הרב החסיד רבי 
, י"ח לדאבון לב כל מכיריו ושלוחה בזה נטפי תנחומינו לכל המשפחה הכבודה הע"שחל

א"שליטמשה' ח ר"כ בנו היקר ידידנו עוז הרה"ובפרט למע
.ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, ירושלים הוא ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עודוהמנחם 

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 


