
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"תשעלך עד  ח"תשענח ק  "ערש

395
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

בעד אלו : מדור מיוחד
ע אשר  "גאונים וקדושים זי

-היארצייט חל בשבוע זו 
ח  "כ בהביה"ומנו

: י אבותינו"שנבנו ע/שבונים

אהרןאברהםרבי:תשרי'ל

ד"אבל"זצפשערהאפערמשהר"ב

יעמערינג
יחיאלר"בחייםרבי:חשון'א

רבי|קערעסטירל"זצמיכל

הכהןיחיאלמשהר"בשמעון

פאטאק.שד"אבשאטין
נפתליר"באליעזררבי:חשון'ג

מדזיקובל"זצהוראוויץצבי
ר"ביעקברבי:חשון'ד

ל"זצשפיראהלויצביאלימלך

יששכררבי|טערצאלד"אב

(מביןפני)נתנאלר"בדוב

מאד.הל"זצפריעדהכהן
יהודהשלמהרבי:חשון'ו

וויינבערגערשמואלר"בלייב

באגאד-נירד"אבל"זצ

-

כלם ביחד עם המשפחה ויזכו 
רב לראות ' והמחותנים שיחי

ח  "דקדושה מכל יוצנחת 

22#

י אבותינו"ע

פוילן, רזעפניקבנין הגדר 
ג  "הוועד בהשתדלות ידידינו הרהבראשות 

|  א "שליטשטערןשמעון יוסף ' ר
א"שליטמנחם מענדל טאגער ' ח ר"הרה

. ד "ם בנין הגדר בס'העפטיגע פארשריט אינ
נכדי יוצאי העיר נעמען זיך צאם צו דעקן די 

.ן פראיעקט'לעצטע קאסטן פאר

25#

י אבותינו"ע

רומעניע, שאמקוטתיקון המצבות 
י בנם ידידינו  "ו ע"היהאלפערטבראשות משפחת 

לאנדאן-א"שליטמשה בצלאל ' ח הנכבד ר"הרה

:  שאר משפחות צאצאי יוצאי העירבסיוע 

א  "שליטחיים יאקאב ' ח ר"בהשתדלות הרה

א"שליטחיים צבי גאלדבערגער ' ח ר"הרה

32#

י אבותינו"ע

רומעניע, קאצקויבנין הגדר 
ח  "בראשות ידידינו הרה

א"שליטמשה יונה וויינגארטן ' ר
: בסיוע שאר משפחות צאצאי יוצאי העיר

. ד "ם בנין הגדר בס'העפטיגע פארשריט אינ
נכדי יוצאי העיר נעמען זיך צאם צו דעקן די 

.ן פראיעקט'לעצטע קאסטן פאר

34#

י אבותינו"ע

סלאוואקיי, גאבאלטאוובנין הגדר 
אברהם חיים  ' ח ר"בראשות ידידינו הרה

'  א בהשתדלות בניו הח"שליטכהנא 

ו"היאייזיקר"ומוהאביגדורר "מוה

. ד "ם בנין הגדר בס'העפטיגע פארשריט אינ
יסודות זענען שוין אריינגעשטעלט געווארן  

.און דער גדר ווערט יעצט פארענדיגט

35#

י אבותינו"ע

רומעניע, בארשעתיקון המציבות 
ח "ר ידידינו הרה"יו, בראשות הוועד

א"שליטשלום יושע וואלטער ' ר

ח אויפגעשטעלט און "אלע מצבות אין ביה
פאזע פון בנין הגדר ווערט צווייטע . פארראכטן

נכדי יוצאי העיר נעמען זיך צאם . יעצט צוגעגרייט
ן פראיעקט'פארקאסטן צו דעקן די 

36#

י אבותינו"ע

אונגארן, הארשפא  מאקעוועח "תיקון ביה
בראשות ידידינו הנכבד הרבני התורני

א"שליטשמואל חיים בראך ' ר

כ של הרב  "ח מנו"נויטיגע תיקונים אינעם ביה
ע איז  "הקדוש רבי אברהם צבי ראבינשטיין זי

אין די טעג פארענדיגט געווארן ברוב פאר והדר

ידידינו הנכבד הרב 

א"שליטשלום יושע וואלטער 

ח "ר להצלת ביה"יו

נאדודוואר-בארשא 
נכדולהולדת 


הנכבד  ידידינו 

א"שליטגרשון בוכינגער הרב 

ח "איגודד צאצאי מהריר "יו

אזדק "ל אבד"קאצבורג זצ
להולדת בתו



האברך החשובידידינו 

א"שליטיואל סאבו ' טובי' ר

נחלת אבותת "ממציוני תלמידי ת
להולדת בתו



הנכבד הרב החסידידידינו 

אהרן יודא פינקלשטיין  ' ר
לאנדאן-א "שליט

רעמיטח "ר להצלת ביה"יו
לאירוסי בנו



הנכבד הרב החסידידידינו 

א"שליטיעקב רובין ' ר

מיהאליפאלוועח "מראשי הוועד לביה

בתולנשואי 


ג"הנכבד הרהידידינו 

א"שליטיוסף שעהנוואלד ' ר

ח "ר להצלת ביה"יו

פריסטיק, זדאדיין
בתולאירוסי 


מזל ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  טוב

לרגל  ' שיחי' ב ומשפ"אבותינו הם וב
השמחה צאצאיהם אשר במעונם  

.א בשמם הטוב יבורך"מ כאו"בשעטו

Rzepniek, Poland

October 10, 2017

Somkuta Mare, Romania

October 8, 2017

Catcau, Romania

October 11, 2017

Gabaltov, Slovakia

September 2017

Borsa, Romania

October 1, 2017

Mako, Hungary

September 2017


