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ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו 
718-640-1470

סלאוואקיי  , פישטיאןח בעיר "תיקונים שונים בביה
ד נייטרא  בעל נאות דשא"ע אב"כ של מרן הגאון הקדוש רבינו שמואל דוד אונגאר זי"מנו

ז"ד קיץ תשע"צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

א"שליט נייטרא'ר מ"ק אדמו"כירושלים בן –ד נייטרא "אב, א"שליטיצחק צבי אונגאר רבי צ "הגה :בראשות

א"שליטחיים שפיצער ' ח ר"הרה| א "שליטשמואל דוד פישער ' ח ר"הרה |א "שליטהערצאג שרגא פייש ' הרבני הנכבד ר

:  ק"הגאורבני העיר מציבות של 

שמואל דוד הלוי  רבי 

נאות  בעל , ל"זצ) 1( אונגאר

ואביו | ק נייטרא "אבד, דשא

,  ל"זצ )2(יוסף משה רבי 

הרבנית  ' וזוג, ד פישטיאן"אב

דוד ואביה רבי | ה "ע) 3(' הצ

,  ל"זצ) 4(פישער משה 

'  וזוג, פישטיאןד הראשון "אב

רבי | ל "ז) 5( 'הרבנית הצ
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ח בעיר  "תיקון המצבות בביה

ו"פישטיאן בשנת תשס
:ח בראשות"בנין ומשמרת ביה

שמואל דוד פישער  ' ח ר"הרה
א"שליט

א"שליטדוד הערצקא ' ח ר"הרה

א"שליטקלמן וועבער ' ח ר"הרה

,צדיקיםקישור החיתון בבית לרגלי , הגיעמשוש עת , לנויום בשורה היא 

, יחדהעוסקים אתנו בשיתוף פעולה 

ע"קבורת ראשי אבות צדיקי עליון זילהצלת 

ט חמה  "נברך בברכת מזעלינו בראש הן הם הידידים הנאמנים וחביבים 

  א"שליט דזשיקוב'מ ר"אדמו ק"כ מול

א"שליט 45- באבוב ק"אבד צ"הגהחתן 
פוילן-ח בעיר דזשיקוב"העומד בראש הוועד לטובת ביה

  א"שליט בריזדאוויץ'מ ר"אדמו ק"כ' ומחו
רומעניא-ח בעיר גערלא"נשיא הועד להצלת ביה

א"ם שליט"והאדמורי' ובכן צדיקים יראו וישמחו ויזכו יחד כל המחו

עולםלראות מזה הזיווג ומכל צאצאיהם רוב נחת דקדושה מעתה ועד 

, בחבורתינואנו בזה בברכת מזל טוב מקרב לב מול אחד המיוחד מגישים , ברכת מזל טוב ורב נחת

ט"לידלת בתו למזלרגל  -א "שליטבערקאוויטש  יואלר "ת מוה"היקר נחמד ונעים כשהאברך 

,ט"עצהיוובהאי שעתא נודה לו על כל עמלו להיות עומד על המשמר בעד המשמרת בתי חיים לנהל הכל 

.ס"וכטח "נחת מכל יוצחיי לראות ' שתחיובכן יבורך גבר הוא וביתו 

  בלייער יעקבר "ת מוה"לרגל קישור החיתון לכבוד האי גברא יקירא כליל המעלות כש: ונרים כסא דברכתא
נ להצלת קבורת מנוחת אבות "ידידים נאמנים ועוסקים בלו' עם המחותנים הח' שיחי' א ומשפחו הח"שליט

.ו"תענוג ונחת עם רב ברכות אנסויזכו כולם לרוב ' שיחי' א ומשפחתו הח"שליט קרויס' ארי פנחס ר"נ מוה"ה

נגילה ונשמחה בו
 זה היום עשה ד 'יוסף עמו וכועצמות את ויקח משה 
יוסף  עוסק במצות עצמות ומשה ...

מצוות  אומר חכם לב יקח ' הכעליו 
)מכילתא בפרשתן(

* * *

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

דבורה  נ "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

Tiszalok, Hungary
September 13, 2016

רבי | ל "ז) 5( 'הרבנית הצ

,  ל"זצ) 6( וועבערקלמן 

ד  "אב

ל"ז בלומענטאהל אהרן' ח ר"ה אשת הרה"ע רבקהמרת ' האשה החכ "מנו -סלאוואקיי , פארקאשד. ווח בעיר "תיקון ביה

ל"דוד זאליעזר ' בן הרבני הנכבד ר א"שליט בלומענטאהל אהרןה "מוידידינו נכדם הרבני החסיד בראשות 

Vlcany, Slovakia
July 2016

ח הפקר  "ביה

חוץ ביי די [

אן  ] אריינגאנג

קיין גדר  

להבדיל בין  

ישראל לעמים

מצבת
'  האשה הח 

ה  "ע רבקהמרת 

ח  "אשת הרה

אהרן ' ר
בלומענטאהל  

ל"ז

:פראיעקט-בוי וואגפארקאשד פון מעלדונג פרייליכער
  וואגפארקאשד אין מצב דעם בנוגע התעוררות לעצטיגע די נאכפאלגנדיג 

  איז עס אז מעלדונג די פרייד גרויס מיט אויף משפחה בני די נעמען ,ח"ביה

  וועט פראיעקט דער .ק"עבוה די פאר סכום פולע די צאמצונעמען געלונגען

.סעזאן בוי קומענדן ם'אינ אנהויבן ה"בע זיך

.בעדם טוב ילוצי המה בארץ אשר הקדושים וזכות

אונגארן, )ישן(נירבאגאט     
בנין הגדר

אונגארן, יאסקערענע
תיקון המצבות

אונגארן, מאקעווע
ח"תיקון הביה

אונגארן ,שאנקאט
בנין הגדר

אונגארן, גיבארט
בנין הגדר

אונגארן, וויטקע
בנין הגדר

אונגארן, וואיע
המשך בנין הגדר

אונגארן, אפאדי
בנין הגדר ותיקון המצבות

אונגארן , בוקוני
תיקון המציבות

אונגארן, קאוואראלי .ב
ח"שביל להביה

בעסערמין. ה
בנין האוהל

אונגארן ,ריטשע
תיקון הגדר

אונגארן, מערק
השלמת בנין הגדר

אונגארן, טערצאל    
תיקון הגדר

אונגארן ,לעגעשבעניע
המשך השתדלות לבנין הגדר  

אונגארן ,נאנאש. ה
המשך בנין הגדר ותיקון המציבת

סלאוואקיי, הומנע
המשך תיקון המצבות

סלאוואקיי ,סטראפקוב
המצבות/השתדלות לבנין הגדר

סלאוואקיי, גיידוש
המשך בנין הגדר

סלאוואקיי, זשאדיין
המשך בנין הגדר 

סלאוואקיי ,קורימע
בנין הגדר ותיקון המצבות

סלאוואקיי, לאדמיראווע
בנין הגדר ותיקון המציבות המשך 

סלאוואקיי ,פארקאשד.וו
בנין הגדר

אונגארן, פאלדאש
בנין האוהל

,  מארע שאמקוטע
רומעניע

בנין הגדר והאוהל

רומעניע, דעסעשטי
בנין הגדר ותיקון המצבות

רומעניע, פעטריווע
בנין הגדר

רומעניע )חדש- ישן(קראלי 
בנין הגדר

רומעניע, ראמאלי
בנין הגדר

סלאוואקיי, סעלעבי .ד
בנין הגדר

סלאוואקיי קאשוי
בנין הגדר

סלאוואקיי, זיפעוו .נ
בנין הגדר ותיקון המצבות

ראמעניא טורץ
הגדר בנין

ראמעניא, קליין גערץ
תיקון המצבות

רומעניע, לאפוש. ט
המשך בנין הגדר

רומעניע, ווישעווע .א
השלמת בנין הגדר

רומעניע, הידלמאש
תיקון הגדר

רומעניע, מיהאליפאלווע
בנין הגדר

רומעניע, גרויסווארדיין
המשך בנין הגדר ותיקון המציבת

רומעניע, בארשע
בנין הגדר ותיקון המצבות

בעלארוס, פינסק
תיקון המצבות

פוילן, פריסטיק
המשך בנין הגדר

פוילן ,נאראל
בנין האוהל

רומעניע ,בעבעני
בנין הגדר

רומעניע, לעכניץ
בנין הגדר

רומעניע, שימלוי
המשך בנין הגדר

רומעניע, סענטדשארדש
תיקון המציבות

רומעניע, סאניאב
בנין הגדר ותיקון המצבות

עסטרייך ,שאטענדארף
בנין הגדר

פוילן, דזשיקוב
בנין הגדר

פוילן, ברזעזוב
בנין הגדר

פוילן, רזעפניק
המשך בנין הגדר

אוקריינע, ראחוב
בנין הגדר

אוקריינע, בילקאמין
ח"השתדלות להצלת הביה

אוקריינע, בראד
ח"השתדלות להצלת הביה

אוקריינע ,ראדוויל
בנין הגדר

ד"בס

פראיעקטן 

לשנת  

ז"תשע
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Piestany, Slovakia


