
ח בארשא"פריידיגע מעלדונג פון וועד להצלת ביה
ע'ווילן מיר איבערגעבן א הערצליכן דאנק פאר די חשוב, בשם אלע נכדי בארשא

ו"שלום יושע וואלטער הי' ח ר"בראשות הרה, ו"משפחת בראווער הי
,וועלכע האבן אונטערגענומען צו דעקן א גאר באדייטנדע טייל פון די הוצאות הגדר

!בכדי צו שאפן א חשק ביי די אנדערע בני משפחה זיך צוצושטעלן צו דעקן דעם פראיעקט

ס"בידינו יצליח וזכות הקדושים יגן להוושע בכט' וחפץ ד

אונגארן, וואיעתיקון בית החיים בעיר 35

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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סלאוואקיי, גיידושתיקון בית החיים בעיר

מאטריאל ווערט  

ח"אפגעלאדנט ביים ביה
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'  ל ומשפ"זצשלמה דוב פיש ' צ ר"כ של הגה"מנו

]קאוולער[בראווער ' משפחת החראש בית אב , ל"זיחזקאל צבי קאוולער ' החסיד רהרבני 

ל"ז שטראהמשה מאיר ' החסיד רהרבני בני : ראשי הוועד

Gajdos, Slovakia
December 20, 2016

יסודות ווערן געגראבן 

ן גדר'פאר

חכם לב יקח מצוות  
:  ו"ע יוצאי העיר הי'חשוב

ם פראיעקט  'די געטרייע ראשי הוועד האבן אונטערגענומען צו דעקן די קאסטן פונ
.ק ווי שנעלער"אז מען זאל קענען אנהייבן די עבוה

.קומט זיי אנטקעגן מיט שיינע נתינות אז דער פראיעקט זאל זיך נישט אויפהאלטן
303עקס  718-640-1470אבותינו פארבינדט אייך מיט 

Vaja, Slovakia

ן גדר המפואר ווערט צוגעגרייט'מאטריאל פאר

!  ברוך שהחיינו לזמן הזה
מיט גרויס שמחה ווערט אויפגענומען די בשורה טובה אז נאך יארן פון 

ה  "האט זיך ב, אומערמידליכע השתדלות ביי די שכנים און אינסטאנצן
!ח אין גיידוש"ן ביה'ארבעט אויפ-אנגעהויבן די בוי

רומעניע, ח בעיר בארשא"המשך למודעה בנוגע תיקון ביה באריכטן פארלאנגט דורך משפחה:הערכת שומא

ו"היאליעזר שפירא ר "י הר"ע

א"שליטיואל חיים ' ח ר"בנו הרה

פוילן, לאבאווע
Labowa, Poland

:ח"ם ביה'באריכט פונ
  Size C: ח"גודל הביה

מט נישט  נענייער גדר  :מצב הגדר
וויכטיג צו  ; ח"אריין די גאנצע ביה

לייגן גדר אויף די אריגינעלע  
ח זאל  "גבולות אז דער ביה

.פארבלייבן גאנץ

300 בערך :סכום המצבות

צו פאררעכטןנויטיג : המצבותמצב 

Cemetery size rate Linear meters
Size A Up to 150m
Size B 150-300m
Size C 300-450m
Size D 450-600m
Size E 600m and up

Labowa, Poland
-

איש על מחנהו ואיש על דגלו -בן יכבד אב 

ו"ע נכדי בארשא הי'שטארקער אפקלאנג פון פארגאנגענע בולעטין ביי די חשוב
:א המשך צו די יחוס המשפחות יוצאי עיר בארשאאיז פאלגענד 

  ל"זצישראל שמעון מאיר וואלדמאן ' רצ "הרה
  ל"זצאלעזר אלימלך וואלדמאן ' צ ר"בנו הרה•

  מבארדיוב
ר יעקב צבי וואלדמאן  "יחידו הגבנו : ילדיוואלו 

רפאל ' צ ר"חמיו של הרה[מפרעשבורג ) פרענקל(
'  אהרן ארי' צ ר"ההחתנו |] הורוויץ מסטריזוב

אברהם  ' צ ר"הרהחתנו | מטעמשוואר לייפער 
ראובן ' צ ר"הרהחתנו | ל "יהושע העשיל גלאנץ זצ

ל  "מנחם לייפער זצ

ק  "אבדמשה דוב ווייסבערג ' רצ "הגהחתנו •

טארקאן  

  –ד מהאדאס "היפיש ' יחזקי 'צ ר"חתנו הגה•

]ממאטעסאלקאאליעזר ' צ ר"הרהאבי [מאטאסאלקא 

ל"יעקב שטיינמעץ זצ' צ ר"הגה 
  | ל"ז אלעזר ר"הר | ל"ז בערל ר"הר :בניו•

  | ל"ז ]סאמעטער[ רובין הכהן פנחס ר"הר :חתניו•

  יוסף ר"הר | ל"ז ]מבאטיזע[ פריעד משה ר"הר
ל"ז ]מבארשא[ ווערצבערגער מרדכי

ל"ר פנחס הכהן ז"בני הר
  צבי חיים ר"הר ,ד"הי ]אוהעל[ ל"ז מרדכי ר"הר :בניו•

  אלעזר ר"הר ,ד"הי ל"ז אבא ר"הר ,ד"הי ]מוזשאי[ ל"ז

 יעקב ר"הר ,ל"ז ישעי ר"הר ,ל"ז שאול ר"הר ,ד"הי ל"ז

ל"ז )בעסערמין(

ל"זצ משאפראן ר"אדמו ק"הגה ק"כ :חתנו•

  הערשל ר"הר 'משפ :ח"מיוצ :צבי חיים ר"הר בני•
ל"ז מאשקאוויטש נפתלי ר"הר , ל"ז קרויס•

געלעגנהייט צו באעהרן די ראשי הוועד די בכל אתר ואתר  גאלדענע 
ח"פאר זייער גרויסארטיגע פעולות להצלת הביה


 דגמאות פארשידענע המשפחה קרובי נאנטע די פאר ארויסגעשיקט ווערט טעג די אין
 און פאראייביגן צו חיים בתי איבערגעבויעטע די אויף ארויסשטעלן בכדי טבלאות פון

א"שליט הוועד וראשי גדולי די פון פעולות העראישע און גרויסארטיגע די זיין מנצח

ם  'צושטעלן די מעגליכקייט ארויפצולייגן די טבלא אינוועט " אבותינו"
.ח לזכרון ולנצח די נדבנים און ראשי הוועד"ביה

איבערצושמועסן אייערע פונקטליכע פארלאנגען און געדאנקן  
hfpjc@thejnet.com|  301. עקס 718-640-1470רופט 

יאה וגדיאטבא  מזלאברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
מ"אבותינו לרגל השמחה במעונם בשעטוקברי נ למען הצלת "ידידנו היקרים העוסקים בלו כ"למע

מ בכל  "האי גברא יקר באנשים מו
כלבפי נכונה נכבד ומדה מעלה 

ת  "ג כש"הרה 

א  "שליטיצחק ווייס  ר"מוה

איש יקר  שבקדושה דבר הרבני החסיד ראש וראשון לכל 
   ת"כשעומד הכן לעזרת אבותינו באנשים 

חיים נחום מערמלשטיין  ק רבי "צ בנש"הגה
ק אמרי חן דעלאטין"אבד -א "שליט

ח"יוצמכל  ס"וכטא  לראות רב נחת ושמחות "וכל משפחתם שליט כ"מעומי שברך אבותינו הוא יברך את 

ח איש האשכולות ידען  "ידידינו הרה
ת"כשנפלא חוקר הדורות 

דובעריש וועבער ר "הר
ר זכרון אבותינו"יו, א"שליט

עמודי התווך
המפורסם הרב החסיד בני 

    ל"זלייביש גראס ' ר

מתחיל במצוה
ר נפתלי צבי  "ביהודא ' יקותיא ר"מוה

ממשיך פעולותיו גיסו  , ה"ע גוטמאן

א"שליטשטרויס יצחק ר "הר

זכות גומרה של מצוה
חיים קויפמאן  ' הרבני הנכבד ר

זאב   'הרבני הנכבד ר| א "שליט

א"שליטגאלדשטיין 

א ראש מכון ימי קדם"שליטיואל יעקב מייזליש ' ג ר"י ידידינו היקר הרה"נמסר עא"שליטדובעריש וועבער ' ח ר"י ידידינו היקר הרה"נמסר ע  


