
 א "שליטיצחק מרדכי הכהן פאללאק  ' ח ר"הרה

 בעיר  ח "להצלת ביהמראשי הוועד 

 זענטא
 

 א  "שליטהערשל ווייס  ' ח ר"הרה

 בעיר  ח "להצלת ביהמראשי הוועד 

 לאזנע, טרענטשין
 

 הרב החסיד זקן ונשוא פנים  

 א "שליטיוסף צבי הכהן פערל  ' ר

 ליינווארדייןקח "ביהר להצלת "יו
 

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

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 "לענתפרסם 
ר מרדכי יודא  "רעכיל בדבורה 

 ה"ע

 383 
 ז"תשעפנחס ק  "ערשעד  ז"תשעבלק ק "ערש ד"בס

718-640-1470 

 אוקריינע, ח בעיר טרעבישאן"תיקון ביה

 :ג תמוז"י•  מיהאלאוויטץד ”ראב ל"זצשמחה חיים גרינבערגער  ר"במשה  רבי•  נאנאשד "אב  ל"זצר יוסף האלפערט "בנציון ב רבי :ב תמוז"י: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
דוד משה פישער   ר"בנח ברוך  רבי•  בארדיוב, בוא-טיסאד "ל אב"זצמרדכי ארענשטיין  ר"בחיים אברהם  רבי :ד תמוז"י•   אוהעלד "ל אב"זצשמעון חיים פעלנער  ר"ביואל  רבי• טערצאל, נירבאטער ד"אב ל"זציצחק יהודה ראזענבערג  ר"במרדכי  רבי

  ביסטריץץ "ל דומ"זצעזריאל באנדער  רבי• •  ווערבוי ד"אב ל"זצחיים צבי מאנהיימער  רבי•  שוראני ד"אב ל"זצשמואל  רבי :ז תמוז"י•ל "זצהישמח משה אבי  זבארוב ק"מקיצחק שיף  ר"בצבי הירש  רבי ו תמוז"ט•   פרעשוב, פישטיאן, מילכדארףד "ל אב"זצ
  •חותן הפני מבין  מקליינווארדיין ל"זצעוזר פריעד  ר"ביצחק  רביט תמוז "י •מאד . הד "אב ל"זצנפתלי ווינקלער  ר"במרדכי יודא רבי • 

 א"שליטמרדכי יוסף פערל  'בראשות הרבני התורני הנכבד ר
 :פאלגענדע נויטיגע תיקונים דורכגעפירט א"שליטוואלף פערל ' ת ר"והרבני הנכבד כש

 מצבות 55אויפגעשטעלט לערך 
 און אויך דעם טרעפ ויפגעבויט א

 ח"אריינגאנג צים ביה
ח"אפגערייניגט דעם ביה 

24# 

 י אבותינו"ע

Trebusany, Ukraine 

June 29, 2017 

 25# רומעניע, ח ובנין האוהל בעיר שאמקוט מארע"תיקון ביה

 י אבותינו"ע

 ד אויף די "העפטיגע פארשריט בס
 .ן גדר און אוהל'ארבייט פאר-בוי

 

משפחה החשובה והרוממה לבית  : בראשות

 הנכבדהחסיד י בנם ידידינו הרב "ע האלפערט

,  לאנדאן-א"שליטמשה בצלאל האלפערט ' ר

  ל"זצהאלפערט בנציון  ר"ביוסף צבי ' ק ר"הגהנכדי 

 ל"זצאהרן צבי קעללער ' ק ר"וחתן הגה

 :  בסיוע שאר משפחות צאצאי יוצאי העיר

 | א "שליטחיים יאקאב ' רח "בהשתדלות הרה

 א"שליטחיים צבי גאלדבערגער ' רח "הרה

מען בויעט יסודות האוהל אויף די 
 אריגינעלע גבולות

 ח"ן גדר קומט אן צום ביה'מאטריאל פאר

 ד"אב ל"זצ קאטצבורג הכהן חיים ישראל רבי צ"הגה של כ"מנו - אונגארן ,אזד בעיר ח"בביה הגדר בנין רוב ה"בע נשלם
 

'  שטארקע אינטערעס ביי בני משפחה איבערצובויען דעם אוהל הק
. ן טרעפן די ארגינעלע יסודות'ל נאכ"זצח "מהריעל ציון בעל כתבי 

 "הפעמון"עורך , א"שליטגרשון יצחק בוכינגער ' ה ר"מו :בהשתדלות

 :   י משפחת"ענתנדב 
, ל"זיושע דייטש ' ר ר"הרה|  ל  "זיוסף טויבער ' ח ר"הרה| ל "זגרינוואלד ' ארי' ח ר"הרה

 א"שליטישראל חיים בוכינגער ' ח ר"הרה|  ל  "ז בצלאל יונה רובין' ח ר"הרה| מאנטריאל  

צו קויפן דעם ! געלעגנהייט לבנות ציון על נפש הצדיקגאלדענע 
 (.  718) 781-2548: פארבינדט אייך מיט אונז, זכות בנין האוהל

 

 

 ל"זציצחק עזריאל ק רבי "ואביו הגהאהרן צבי קעללער  'רק "חותנו הגהכ "מנו -ל "ד זצ"היבנציון האלפערט ' ק ר"הגה בןיוסף צבי ' ק ר"ק האחרון הגה"שימש שם אבד

Somkuta Mare, Romania     July 5, 2017 

Ozd, Hungary 

June 18, 2017 

 פארענדיגט גדר אוהל ם'פונ געפונען יסודות ארגינעלע

נייע געבויטע   די בילד פון
אין שטאט , אוהל

 אונגארן, נאנאש

ק בעל "על ציון הגה
 וחתנו  " אפסי ארץ"

 ל"זצבנציון האלפערט ' ר

   תמוזב "צ י"יא

. 'ארבייט אין די בתי חיים צוליב טוישנדע געזעצן און גרעניצן וכו-מיט יעדן פארבייגייענדע יאר ווערט שווערער די בוי( י"רש)אין חשבון במצות שמקיימין בעפר... מי מנה עפר יעקב

 718-640-1470: ס בתי חיים זענען אין א גוטן צושטאנד'עלטערן-רופט היינט זיכער מאכן אז אייער אור: אין מחמיצין את המצוות! לייגט דאס נישט אפ אפילו אויף איין טאג

 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 

האלפערט ' בנדבת משפ  

" אבותינו"י "ע -ו "הי  

Hajdunanas, Hungary 

,  דרינגענד וויכטיג צו שאפן די נויטיגע פאנדס 
 הויפענעס אנגעזאמעלטע  פירן די בכדי אוועק 

 .'ערד וכדו

  אויך גייען פארהאנדלונגען
  צו פערמיטן די איבער אן

 ארום גדר דעם בויען קענען
 .ד"בס ח"ביה פולן דעם

 


