
 

ביים בויען דעם 
 גדר המפואר

Tarnobrzeg, Poland 

June 9, 2017 

Ozd, Hungary 

June 14, 2017 

  משפחה בני ביי צופרידנהייט גרויס
 די פון שוואונג שנעלע די איבער
 .אזד אין הגדר בנין אין ק"עבוה

 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 אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

 ז"תשעקרח עד   ז"תשעשלח ק "ערש

380 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 
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 י אבותינו"ע

 נאך פיל פארהאנדלונגען  ! ברוך שהחיינו

 ן נייעם גדר'ארבייט אויפ-הויבט זיך אן די בוי
 :  בראשות

  א  "שליטלבית פרישוואסער ק "החסידים הנכבדים בנשהאחים 

  ר  "האדמו, ל"זצ יואל בערצ רבי "הגהחתן , ד חמעלניק"אב-א"שליטחיים אלעזר ווייס ' רג "הרה

 ע  "קירמא זי'ק רבי מיכל מ"הגהנכדי ' ומשפחתו הח, בראזילראצפערט 'מ

 א"שליטיואל גאלדמאן ' ג ר"הרה 

 א"שליטברוך יודא גאנץ ' ח ר"הרה: בהשתדלות

 ד אנגעהויבן ארבעט אויף די יסודות"בס

 ע  "זיקורימע 'יחיאל מיכל מ' ק ר"הגהכ של "מנו

Kurima, Slovakia 

June 13, 2017 

ד פראיעקטן "בס
 פוילן, נאראלבנין האוהל בעיר  ז"קיץ תשע

 פוילן, דזשיקובבנין הגדר בעיר 

Narol, Poland 

June 9, 2017 
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 י אבותינו"ע

 וואשאן ד "ל אב"זצחיים  רבי: ט סיון"כ ח "ס ליקוטי מהרי"מחראחוב ד "אבל "זציהודה פריעדמאן ר"בישראל חיים  רבי: ד סיון"כ: י"ח שנבנו ע"בהביהכ "ומנו -אשר היארצייט חל בשבוע זו ע "ק זי"אלו גאובעד : מיוחדמדור 

 ע"נאראל זי'יעקב מ' כ של הרב הקדוש ר"על מקום מנו

  א"שליטיעקב גאלד ' ק ר"ג בנש"א ובנו הרה"פ שליט"ב קראלי ק"צ אבד"י הגה"נתנדב ע

 סי געיט -ק עבודת ישראל "אבד א"שליטישכר רובין ' ק ר"ג בנש"בהשתדלות הרה
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 י אבותינו"ע

 סלאוואקיי, ישןקורימע בנין הגדר בעיר 
 פוילן  , ח בעיר דזיקוב"להצלת ביהוועד 

 ה  "ה, א"שליטגאונים וצדיקים ם "האדמוריבנשיאות 
 א  "שליט 45באבוב 'ר מ"אדמו ק"כ

 ק"ארצה -א "שליטדזיקוב 'מר "אדמוק "כ| ב  "ארצה -א "שליטדזיקוב 'מר "אדמוק "כ
 

 לאנדאן -    ו"הימ בערגער "געציל ברר "ידידינו הנכבד מוה: בהשתדלות

 :  ה"מעשה החסידים ואנשי בנדבת הנדבנים הדגולים 

חיים משה  הנכבד הרב החסיד |   א "שליטאליש ענגלענדער הנכבד הרב החסיד 
 א  "שליטפרישוואסער לבית ק "בנשהחסידים הנכבדים האחים |     א"שליטפעלדמאן 

   א"שליטחיים דוד לויפער  הנכבד הרבהחסיד 

 אונגארן, אזדבנין הגדר בעיר 

 יחקק בזה באותיות מוזהבות לזכות נצחי עד עולם
 ,  ולקחו מקח טוב" אבותינו"הני ידידים יקרים חביבים עמודי התווך של המוסד , אלו אנשי שם

 ה"ה, לטובת הפעולות הגדולות להצלת בתי החיים, "אבותינו"בעד עסקני , ווען'ברכישת  ה

 אנו משגרים אהבה ברגשי
  לידידינו טוב מזל ברכת בזה

 לטובת העוסקים הנאמנים
  'ומשפ ב"וב הם אבותינו

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

ויזכו כלם ביחד עם  
המשפחה  והמחותנים 

לראות רב נחת  ' שיחי
 ח "דקדושה מכל יוצ

גבריאל ' ג ר"הרה
 א"שליטגאלדבערגער 

 ח בעיר"מראשי הוועד ביה

 פיליפעץ, ראסטאקע, סטודעני
**** 

 

 ידידינו הנאמן  

חיים לייב ' צ ר"הגה
 א"שליטדייטש 

 פתח תקוה   -ס "ד חוג חת"גאב
****   

 הנכבד   ח"הרה

  א"שליטחיים יאקאב ' ר

בעיר  ח "מראשי הוועד ביה
 שאמקוט, פאנטיאש, בוטשום

**** 
 

 ק"ג בנש"הרה

  א"שליטיחזקאל גלאנץ  'ר 

בעיר  ח "מראשי הוועד ביה
 סלאוואקיי, לעמעשאן

 

 משפחת האי גברא רבא טפסר ומרומם זקן ונשוא פנים בפני מלכים  

 ל"ז קעסטענבוים צבירבי ה הרב החסיד המפורסם "יתייצב הורוזנים 

 ט  "זו הבעלבשבוע צ חל "ובפרט כי יום היא, נ"זכות הפעולות נקבע לע
 נ"ויעלה בזה זכרונו הבהיר לעד ולנ -סיוןך "זביום 

 מצריםמעשיו ופעליו הטובים נודעים בשערים רדף צדקה וחסד בלי דקת צ

 מלכים ושרים התייצב בשתדלנות ועסקנות קרן עם ישראל להרים חצרות ב

 להציל הרבה בתי חיים בארצות תבל מנוחת קדושים וטהורים הניףדיו י 
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 י אבותינו"ע

 החסיד המופלג  הרבני 
 לשבח ולתהילה  

 ת"כשבונה עולמות של תורה  

 י  "נמשה גרינפעלד  ר"מוה

 'ומשפחתו החשובה שיחי
 
 
 

 : בהשתדלות
 ,  א"שליטבוכינגער יצחק גרשון ' ר

 "הפעמון"עורך 
 

    :משפחתי "נתנדב ע
 ל"זגרינוואלד ' ארי' ח ר"הרה

 ל  "זיוסף טויבער ' ח ר"הרה

 מאנטריאל  , ל"זיושע דייטש ' ר ר"הרה 

 ל  "ז בצלאל יונה רובין' ח ר"הרה

 א"שליטישראל חיים בוכינגער ' ח ר"הרה 

 

 ו"אנס, ח"מיוצחיי נחת ושמחה ורחמים ולראות בכל טוב ולהיפקד בדבר ישועה עליהם להוושע יגן ' פעולות הקזכות 


