
Margita, Romania

November 13, 2017

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. Yisroel: Asra Kadisha

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

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ח"תשעויצא ק  "עד ערשח"תשעתולדות ק "ערש

אוקריינע, נעליפינע

ד"ח בס"ארגאניזירן זיך איבערצובויען דעם פארלאזטן ביהמשפחה בני 

אונגארן, עדעליןח בעיר "בנין ותיקון ביה

ד"בס

399

:ח"וועד להצלת ביה
ג  "הרה: בניו החשובים| ר "יו-א "שליטשלום לאנדא ' ישעי' ק ר"הרב החסיד בנש

ח  "הרה, יושע נפתלי' ח ר"הרה, משה ביטמאן'ג ר"הרהוחתנועדעליןק"אבד

א"שליטבנציון' ח ר"הרה, יצחק יונה' ר

א  "שליטאודוואריק "צ אבד"הגהא "שליטאויסטראליע -סידניק"צ אבד"הגה

א"שליטאוהב ישראל אפטא ק "ג אבד"הרהא "שליטסטראזשניץ'מר"אדמוק"כ

א"שליטראובן יוסף גרינפעלד ' ח ר"הרה

ו"הייואל ביטמאן' ח ר"ובמיוחד הרה, א"שלום שליט' ישעי' ח ר"האברכים היקרים נכדי הרהבהשתדלות 

ח שטארק  "ביה
און אין א  , פארלאזט

עס איז  . בזיון
דרינגענד צו בויען א  
גדר און אויפשטעלן  
Nelipino, Ukraine.די מצבות

November 15, 2017

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

1

ד  "תמוז תרפ' נפטר ח, ר מנחם"מרת מלכה ב' זו( 2ו "ד כסלו תרע"נפטר י, ר מרדכי ישראל הכהן"חיים מנחם ב' ר( 1
א סיון  "נפטר י, ץ"ר משה יוסף כ"יעקב צבי ב' ר( 4ט "ח אייר תרס"ד שנה נפטר ער"בן צ, ר זאב"משה אלכסנדר ב' ר( 3

ה"ח אדר תרע"נפטר כ, ר משה יוסף הכהן"מרת הענדל ב( 6ג "ב סיון תרס"נפטר י, ר יחיאל מאיר"יוסף ארי ב' ר(  5ט "תרע

ח"ע-ז "פראיעקטן תשע
ק עדעלין"ל אבד"זצישראל אברהם אלטר לאנדא ' רהמפורסם הרב הגאון כ "מנו



מען רייניגט דעם שרעקליך  
ח צוצוגרייטן  "באוואקסענעם ביה

די בוי ארבייט



ח פולקאם גערייניגט"דער ביה

41#

י אבותינו"ע

Edeleny, Hungary

November 8, 2017

הגדר' נשלם שלב א
ותיקון המצבות

רומעניע, דיסעשט


Desesti, Romania

November 5, 2017

40#

י אבותינו"ע

38#

י אבותינו"ע

ד געענדיגט בויען  "בס
ערשטן חלק פון גדר און  
אויפגעשטעלט אלע 
מצבות

הגדר' נשלם שלב א

,  מארגערעטן
רומעניע


און המשך צו די מעלדונג  
פון פארגאנגענע וואך איז 

ד געענדיגט בויען  "בס
.ערשטן חלק פון גדר

ח"מצבות בביה
123456

דריקט אויס א הערצליכן' אבותינו'

!יישר כח
"די אידישע צייט–די צייטונג "ע שטאב פון 'צו די חשוב

פאר די באלערנדע און אינפארמאטיווע אינטערוויו 
אין ליכט פון די צוגרייטונגען איבערצובויען דעם

.'אבותינו'ן מוסד 'ח דורכ"סטן ביה300
!תולדות און האט הנאה' פ' די צייטונג'ליינט אין 

א"שליטעקיבא מרדכי שטראססער ' הרבני הנכבד ר

עסק רבות לטובת אבותינו-י "נמשהלרגל נישואי בנו החתן כמר 


א"שליטשמואל בנימין פריעדמאן ' הרבני  הנבכד ר

מאד ועוד, בעזי, בערבעשט, ראחובמראשי הוועד בעיר 

א"שליטשמואל חיים בראך ' הרבני הנכבד ר

מאקאווער "יו


א"שליטיצחק מרדכי פאללאק ' הרבני הנכבד  ר

זענטאמראשי הוועד בעיר 

ברגשי אהבה הנני בזה לקדם בברכת מזל טוב
ה"ה, ק בכל לב"כ הידידים הנאמנים המה ראשי ומנהלי המוסד העוסקים תמיד עבוה"פני מע

א"שליטחיים רפאל פערענץ ר "הרבני מוהומחותנו-א "שליטיעקב אלכסנדר גוטמאן ר "הרבני מוה

צ  "לרגל השמחה המשותפת אשר במעונם בלידת הנין והנכד בשעטומ

'  שיחי' ומשפב"וביזכו לרב שמחה ונחת הם 



' שיחי' ב ומשפ"וכן יתברכו מעל ידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו הם וב
ה "א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו

ברכת  
צאתכם  

לשלום

ק דאראג"אבדא "שליטאברהם לויפער ' צ ר"הגה

ועוד, פאפא, מיהאלי.ל, סעטשא, דאראג, ח בעיר שימלוי"ר הביה"יו
הצדיקיםלפקוד על קברי לרגל צאתם , ו"ולכל משתתפי הנסיעה הי

כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך 

חידוש פני המצבה על ציון המצויינת של 
ע"זינאות דשא בעל -נייטרא 'רבינו הגדול מ

ל "ק רבני העיר זצ"ותיקון המצבות מאבותיו הגאו

יצחק צבי  רבי צ "הגה:בראשות
ירושלים  –ד נייטרא "אב, א"שליטאונגאר 

א"שליטנייטרא'ר מ"ק אדמו"כבן

|א "שליטשרגא פייש הערצאג ' הנכבד רהרבני 

|  א "שליטשמואל דוד פישער ' ח ר"הרה

א"שליטשפיצער חיים 'רח "הרה


