
 
 
 

 וזכות אבות יגן עליכם     , בשמירת קברי אבותיכם,  תנו לב בעת שמחתכם: זכות אבות
 ת נחלת אבות  "צו נעמען א חלק אין די פארצווייגטע ארבעט פון אבותינו אדער פון ת

 :  שיקט אריין אייער ברייטהארציגע נדבה צו
 - 718-640-1470 X 301 Avoyseinu 616 Bedford Ave. #2-B; Bkly’n NY 11249 

 
 
 
 
 

  ו"היוואלף ראזענבערג ר "י הר"ע( 14

 צוגרייטונגען צו בוי ארבעט:  סטאטוס

 ב"תשעתרומה ק   "עד ערש ב"תשעמשפטים ק "ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן

718-640-1470 

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

 ... מצוה לאהבו ולרחם עליו..וכאשר יאמין האדם אלה היסודות...תחיית המתים, היסוד שלשה עשר

 (סנהדרין' המשניות סוף מס' ם בפי"ד הרמב"מתו)... וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלו היסודות הרי זה יצא מן הכלל
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 ד"בס

 

 שלבלב מלא צער משתתפים אנו בצערו  -נטפי תנחומים 

,  פנקסים, פאר סיי אלע פראגעס בעניני יחוס: ויתילדו על משפחותם
 רופט דירעקט דעם ממונה לעניני יחוס  , רעקארדס וכדומה-רעגירונג

T: 718-640-1470 X 300 – F: 718-228-8368 

אוקריינא, שאנדריף  15 אוקריינא, טשודי 

אוקריינא, חוסט  ראמעניא, ניגרעשט 

14 

17 

ראמעניא, יועד  ראמעניא, ריסקעווע 

 סלאוואקיי, מעדיער ראמעניא, פעטריווא

 פתיחות שערי אבותינו
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א"שנת תשע  

 סלאוואקיי, סטראפקאוו

אונגארן, פאסאב אונגארן, ווערפעלעט   

  ו"הייעקב יוסף ברייער ר "י הר"ע( 15
 באריכט ווייטער  פארגעזעצט:  סטאטוס

   ו"היאהרן יוסף ווייס ר "י הר"ע( 16
 פולקאמע באריכט ארויסגעגעבן :  סטאטוס

 ו"היחיים הערש פריעדמאן ר "י הר"ע( 17

 ו "היטייטעלבוים  אפרים  ר"הר                   

 ו"הי ט גאלד"יו' חנניר "הר                     

 ס"אנגעשלאסן אין מעינטענענ:  סטאטוס

  ו"היהערשל נאווי ר "י הר"ע( 18

 באריכט ווערט צוגעגרייט:  סטאטוס

  ו"היהערשל נאווי ר "י הר"ע( 19

 פולקאמע באריכט ארויסגעגבן :  סטאטוס

   ו"הימרדכי וויזניצער ר "הרי "ע( 20

 משפחה ארגאנאזירט זיך:  סטאטוס

  ו"הי צימענטמרת י "ע( 21

 משפחה ארגאנאזירט זיך:  סטאטוס

תושבי וויליאסבורג אשריכם  ( 22
 פארזאמעלטע זען און הערן  הונדערטער 

 אבותינופון אקטיוועטעטן די נאנט די פון 

   ו"היבלייך ' אברהם שמואר "י הר"ע( 23

 י בני משפחה  "אסיפה פארגעקומען ע

  ו"היאליעזר זוסיא קליין ר "י הר"ע( 24

 א"אלול תשעח איבערגעבויעט  "ביה:  סטאטוס

    ו"היאלכסנדר שטערן ר "י הר"ע( 25

 ו"היליפא פריעדמאן  ר"הר: בהשתדלות

 מציבות אויפגעשטעלט 200:  סטאטוס
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24 

 א"שליט מקראליר "ק אדמו"כ
 בודאפעסט   נחלת אבותת החרדי "ות אבותינומנאמני 

 ו"נשואי בנו הילרגל 

 ו"היאשר אלימלך מייזעלס ' הרבני החסיד ר
 האנאשאוויץח "מראשי הועד להצלת ביה

 ו"היארוסי בנו לרגל 

 ו"הישמואל דוד פישער ' הרבני החסיד ר
 ועוד בעזי, פישטיאןח "מראשי הועד להצלת ביה

 ו"הינשואי בתו לרגל 

  מזל טובברגשי אהבה וידידות משגרים אנו בזה ברכת 
א בשמו  "כאו' שיחי' ומשפ ב"בלידידינו הנאמנים עם 

 ה"מ ה"הטוב יבורך לרגלי שמחת צאצאיהם בשטו

אלו קרואי מועד אנשי שם אשר עוסקים רבות  
 למען הצלת בתי החיים ברחבי אייראפע 

 אסיפה חשובה 
בבית   פארגעקומעןאן אומפאזאנטע אסיפה איז 

  ו"הישבתי יצחק ברוינער ' הרבני החסיד ר
 בעירח "די זאפארטיגע הילף לבנין הביהלטובת  

     Oliksandrivka - אוקריינא, שאנדריף

: עס איז פארמירט געווארן די פארלגענדע חשובע קאמיטע  
 ה"ע ניימאן יוסף' ר' משפ -  ו"הישבתי יצחק ברוינער ר "הר

 ו"הי ברוינער נחוםר "ב אייזיק 'ר - ו"הי ברוינער וואלףר "ב בעריש 'ר

 אליעזר' שלו בהרב אברהם 'ר - ו"הי ברוינער יחיאל ר"ב וואלף 'ר -

  שמשון ר"ב וואלף 'ר - קרויס חיים משה ר"ב' יחזקא' ר - ברוינער

  גאלדבערגער יושע 'חתן ר פערלמוטער יואל' ור"הי ראזענבערג

 ו"הי ראפופורט יוסף ר"ב דוד' ר -  ו"הי

 הכלל נ תמיד למען "עושה בלו, לצידינוהכן העומד  ידידינו וידיד נפש כל חי

 בודאפעסט'ד ב"רב דקהל חב –' שיחי ב"ובא "שליטברוך אבערלענדער ת הרב "כש

 ה"עמנחם מענדל היושבים בעמק הבכא על פטירת בניהם היקר מחמד עיניהם 
.ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, והמנחם ירושלים הוא ינחמכם ולא יוסיף לדאבה עוד  
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Oliksandrivka, Ukraine 


