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LegenyeMihai, Slovakia 

November, 26 2015 

פראיעקטן  19י האפן מיר צו פארענדיגן די פאלגענדע "בעזהש
 !נעשה ונצליח' ובשם ה, אינעם יעצטיגע סעזאן

 אבותינו
 718-640-1470 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו 

  'ארי רביאלול ' ד • שוראני ד"אב ל"זצ ראזענבערג דוד ר"ב צבי מנחם רבי• אלול ' ג • אנאד ד"אב ל"זצ שיק יעקב ר"ב מאיר חיים רבי אלול' ב : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד 
  משה ר"ב זלמן שלמה רביאלול ' ו •אויוואראש  ד"אב ל"זצ פריעד הכהן מיכל יחיאל ר"ב נתנאל רבי • קעמעטשע ד"אב ל"זצ גליק' גדלי ר"ב ל מענד מנחם רבי • פאקש ד"אב ל"זצ אדלער אלכסנדר רבי • בראד ד"אב ל"זצ תאומים יוסף ר"ב לייב

 בבראד הקלויז מחכמי ל"זצחיים צאנזער ' ר אבי נחום מנחם רבי   אלול' י • פאלאנקא, גאלאנטא ד"אב ל"זצ דייטש יחזקאל ר"ב מנחם רבי אלול' ט • ביסטריץ ל"זצ אוללמאן

 ,לאדעמער
 סלאוואקיי  

23# 

 י אבותינו"ע

 , רזעפניק
 פוילן

22# 

 י אבותינו"ע

, סענטזשארזש. ע
 ישן -חדש  ראמעניא

21# 

 י אבותינו"ע

,  וואגפארקאדש
 סלאוואקיי

20# 

 י אבותינו"ע

 ,אזד
 אונגארן 

19# 

 י אבותינו"ע

 ,  נאראל
 פוילן

18# 

 י אבותינו"ע

, ישןקורמא 
 סלאוואקיי

 קורמא חדש
 26#פראיעקט 

17# 

 י אבותינו"ע

, פעטריווא
 ראמעניא

30# 

 י אבותינו"ע

,  (סטרימבא)ראמאלי 
 ראמעניא

29# 

 י אבותינו"ע

, קאפאניע. וו
 אוקריינא

28# 

 י אבותינו"ע

 בראד
 אוקריינא

27# 

 י אבותינו"ע

-שאמקוט
 ראמעניא, מארע

25# 

 י אבותינו"ע

 ,טרעבישאן
 אוקריינא

24# 

 י אבותינו"ע

 אונגארן, ריטשע1.

 אונגארן, יאסקערענע2.

 אונגארן, בעסערמין. ה3.

 אונגארן  , בוקוני4.
 

 *ראמעניא , מיהאפאלווע5.

 אונגארן, וואיע6.

 ראמעניא, סאניאב7.

 אונגארן, נאנאש. ה8.
 

 סלאוואקיי, הומנא 9.
 אונגארן, טערצאל10.
 אונגארן, גיבארט11.
 אונגארן  , שאנקאד12.

 

 אקריינא, ראחוב13.

 ראמעניא,  לעכניץ14.

 פוילן, דזיקוב15.

 סלאוואקיי, גיידאש16.

 ראמעניא, קאצקוי1.

 ראמעניא, דיסעשט2.

 ראמעניא, בארשא3.

 ראמעניא, לאפוש4.

 ראמעניא, סופלאק 5.

 ראמעניא, קראלי6.

 סלאוואקיי, זיפעוו. נ7.

 סלאוואקיי, גאבעלטאוו8.

 סלאוואקיי, מילדוי9.

 סלאוואקיי, פישטיאן10.

 סלאוואקיי, טרענטשין11.

 אונגארן, סאנטוב12.

 אונגארן, מאקאווא13.

 אונגארן, וויטקא14.

 אונגארן, דיארמאט חדש. פ15.

 אונגארן, אפאדי16.

 ראמעניא, מיכא. ג 17.

 עסטרייך, שאטענדארף18.

 פוילן, פריסטיק19.

 

50 
 פראיעקטן

 בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

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

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

 אינעם געווארן פארענדיגט שוין איז ת"להשי 'והודי שבח ברוב

 .והדר פאר ברוב פראיעקטן 31 די סעזאן יעצטיגע

 עיר בכל א"שליט הוועד עסקני חשובע די פאר והברכה התודה

 .כה עד הגיענו מיטהילף דיגע'פ"מסינ זייער דאנק א וואס ,ועיר

 פעלם עם כל מילי דמיטיב' ישלם ה
  

 ,מיקולע
 ראמעניא

31# 

 י אבותינו"ע

 העברעל בהודאה 

 

 א"שליטחיים יודא דייטש ' ר צ"הגה

 פתח תקוה –ס "ד חוג חת"אב
 רומעניא -מרבני אבותינו

 לאזנאח "ר להצלת ביה"יו
 

 

 א"שליט שאהנבערגער צדוק יעקב' הרבני הנכבד ר

 טארדישקעט-מיקאלע . וו-סטרעקאוומראשי הוועד בעיר 
 

 א"שליט ווייס לייב זלמן' הרבני  הנבכדר

 יארמאט. פ –מוזשאי מראשי הוועד בעיר 
 
 

 

 א"שליט פריעדמאן זאב בנימין שמואל' הרבני הנכבד ר

 טארקאני-האנשאוויץ-ראחוב-מאד -בעזי-בעבעשטר "יו
            

 א"שליטגליק  הכהן מאיר מענדל' רהרבני הנכבד 

 קראלימחשובי הוועד בעיר 
 

סקירה קצרה של  
 ז"קיץ תשעק "עבודה

 פערהאנדלונגען ן די'אין מיט* 

 אלול' תצא ה' ע יארצייט א"צ זי"ק בעל עט"ע חתנו של הרה"ק רבי יוסף ראטענבערג זי"ק של הגה"מנו" קאזאווא"ק בעיר "לשלוחי דרחמנא ההולכים לפקוד על ציון זקה: 'צאתכם ובואכם לשלו

 ובפרט שראיתי באיזה מקומות  ... באתי להזהיר את החיים שיזהרו בכבוד המתים...

 לכן הזהרו מאד מאד לתקן את זאת שימליצו טוב ובפרט ליום הדין  ... גדרשאין מגדרין 

 ('אלול שער אשער המלך ק "ד ספה"מתו( ...והמקטריגים יעמדו חוצה, יעמדו כחומה סביבולמשפטינו 

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


