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 ב"תשעקרח ק   "עד ערש ד"בס ב"תשעשלח ק  "ערש

 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 11211 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com 

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

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

718-640-1470 

 (ן חיי שרה"רמב. )'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק  ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

 אונגארן, קערעסטיר

 ידידנו הנאמן כבוד שמו מפארים הרב הגאון

 'שיחי ב"ובא  "שליטהלל וויינבערגער רבי 

 קאלאמייעח בעיר "ר להצלת ביה"יו
 '  ק שיחי"בתש' הח הכלהג "ו עב"הי' הח בנולרגלי נשואי 

 א"צ שליט"וביחד עם כל המחותנים הרבנים הגאו
 .יתברכו עם כל הברכות האמורות בתורה

 .ח שמחה ונחת וכל טוב סלה"ויזכו לראות מכל יוצ

 ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא  
 נ למען הצלת קברי אבותינו"כ ידידנו היקרים העוסקים בלו"למע

 ידידנו הנאמן הרבני הנכבד

 'שיחי ב"ובו "הימשה יוסף הירש ר "מוה

 ו"הי מאיר' ח ר"בן הרבני הנכבד הרה

  'ט תחי"לרגל הולדת בתו למז
 ו  "הי' הח' כן יתברכו עם כל מילי דמיטב הם ומשפ

 נטפי תנחומים
בפטירת האי גברא יקירא  , בלב מלא רגש באנו בזה לנחם המשפחה החשובה

בפעולותיו הכבירים  , איש מורם מעם נודע בשערים, עטרת תפארת המשפחה
 ' ,ירא וחרד לדבר ד, איש יקר רוח, נ הרבני הנכבד"ה, פ"לטובת הכו

 ,  לבו ער לכל דבר שבקדושה' לא נח ולא שבת והי, עסק בתורה תדירא

 זכרונו לברכהמנשה בירנבוים ' ח ר"הרה
 א"יע סטראפקוביליד 

 

 
 

 י ראשי הועד שכל הפעולות הגדולות"ואי לזאת הוסכם והוחלט עפ
 .של בניית הגדר ותיקון המצבות יונצח ויקבע לזכרון ולטובת נשמתו 

 .ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, המנחם ירושלים הוא ינחמכם

  
 ו לנדב סכומים הגונים  "ובכן בקשתינו שטוחה לכבוד הידידים היקרים הי

 .זה לזכותו ולנחת רוח לנשמתו בגנזי מרומים' ובוודאי יהי, נ"בעד טו
 .הקדושים אשר בארץ המה יליצו טוב לכל העוזרים להוושע בכל מידי דמיטב

 סלאוואקיי, ח בעיר סטראפקוב"וועד להצלת ביה
א"ירושלים שליט –סטראפקוב 'ר מ"ק אדמו"בנשיאות כ  

 ע  "זיקאברין 'משה מ רבינוק "כ של האי סב"מקום מנו: בעלארוס, קאברין

 א"שליטרבי דוד מיכאל שמידל צ "בראשות הגה -" אתרא קדישא"בשיתוף פעולה ובפיקוח עסקני 
 

 שלוחי אבותינו און אתרא קדישא פארן קיין קאברין : שלב ג
 .ח"בניית הגדר סביבות הביהצוגרייטונגען צום צו מאכן די נויטיגע 

חיים ראבינאוויטש  הרב: ובפרטיות, ק"התודה והברכה לכל אלו שעוזרים במסירת נפש להצלחת העבוה
 ו"ת שמעון לעווינגער הי"כש' העסקן הח, רב  דקהל פינסק  –א "שליטמשה פימא  הרב, רב דקהל בריסק – א"שליט

Special thanks to the honorable Mayor Kenda and Deputy Mayor Trubchik.  
With deep appreciation to Mr. Alex Arsalanov and family 

 

 ן 'סטאדע בהמות פאשען אויפ
 .גדר דרינגענד פארלאנגט. פעלד

 

 ה נתנדב"איז שוין ב'ס
 געווארן סכומים עצומים צו 

 .  'און ב' פארענדיגן שלב א
 ד "א דאנק דעם איז בס
 פארמיטן געווארן די  

 .געוואלדיגע בזיון המתים
 

 קויפטס דעם אומשאצבארע זכות  , טייערע ברידער
 !צו ערמעגליכן בויען די גאר נויטיגע גדר כדי מציל צו זיין די קברי צדיקים

  

הויפענעס ערד  
געמישט מיט  
'  עצמות הק

אריבערגעפירט  
ח  "אינמיטן ביה

 פאר קבורה

'שלב א  

May 10, 2011 

 בערג מיט  
 ערד און  
'  עצמות הק

צוזאמגענומען  
 ח  "אין ביה

May 10, 2011 

די  וואסער  
קאנאל ווערט  
אריינגעפירט  

אין א פייפ און  
דערנאך   

איבערגעדעקט  
 December 14, 2011 מיט ערד

ספעציעלער  
ג "בנין ע"

"  העצמות
ה  "ווערט בע

 December 20 , 2011 אויפגעבויעט

 'שלב ב

 ...רגלי בהמות הולכין בה

הבעל שם מצבת 
איש   -מקערעסטיר 

בן   חייםר "אלוקי כמוה
 ע"זייחיאל מיכל ר "מוהר

נ  "הוא הגבר אשר דאג ולא מש מזכרונו להתעסק בלו
ח בעיר סטראפקוב וגם ציווה לפני מותו  "בעד הביה
 .ב להמשיך בבנין הגדר ותיקון המצבות"וביקש מב

ג "י ידידנו הנאמן הרה"נתנדב געווארן ע  
א "שליטמרדכי שמואל יונתן בערקאוויטש ר "מוה  

מנחם גרשון  ' ק ר"מצבת הגה
   קערעסטירד "אב -ע "זיוו "גר

ארגעניעלע נוסח המצבה 
-יעצט  פון דאסניי איבער

 .געשריבן אויף די נייע מצבה

We extend our heartfelt gratitude for the assistance of two honorable individuals: 
The honorable Mr. Andrew Goltsman and Mr. Peter Kivaka 


