
 חכם לב יקח מצוות
 אבותינו מאז ומקדם  וידידי מנאמני , שבחבורההמיוחד לאחד , נברךבשירה וקול תודה 

 פזרונובלבו הטוב ובצדקת המפורסם , וכעת הניף ידו שנית לעמוד לצידינו בכל יכולתו

 'שתחי ב"ונוא "שליטזאב פנחס נוסנצווייג   ר"ה הר"ה

 בודאפעסטנחלת אבות ת החרדי "עבור הת –" חודש שבט"פרנס 
 גרויסווארדיין – יארע – דאברא –מאד . ה: ר של בתי חיים"ויו

 ק  "לעבוהנאמן זכה להיות שותף אשר א מקרב לב על "כ שליט"ובכן נודה אמע

 ב שיחיו בכל משאלות לבו לטובה מתוך נחת והרחבה"הוא יברך אותו וכל ב אבותינוומי שברך 

133 
 ב"תשעבשלח ק  "ערש

 ד"בס
 ב"תשעיתרו ק  "עד 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 

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

ויקח משה את  ' שכל ישראל היו עוסקים בכסף וזהב ומשה היה עוסק בעצמות יוסף שנא...

 (מדרש רבה בפרשתן)חכם לב יקח מצוות ' ה עליך נתקיים הכ"בקעצמות יוסף אמר ה

 סלאוואקיי, ראדוואן. נ
 א"שליט מייזלישמשה ' צ ר"י הגה"ע

 לאנדאן -ק ראדוואן "אבד

 ראמעניא, מיהאיפאלווע
 א  "שליט כהנא אלימלך הערש' בראשות הרב החסיד ר

 א"שליטיוסף אשר פריינד ' ר ר"י מוה"ע

 אונגארן, אדווארי
 א"שליטגראס ' ישעיצ רבי "י הרה"ע

 בערבעשט-מקערעסטיר ר"אדמו

 

 סלאוואקיי, מעדזשלאבריץ
 א"שליטיעקב שמואל מיטטעלמאן ' ר ר"י מוה"ע

 סלאוואקיי, פרעשאוו
 ל"זישראל שטיינלויף ' י נכדי הרבני החסיד ר"ע

 

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

 ה"מ ה"הטוב יבורך לרגלי שמחת צאצאיהם בשטו

 פוילן, נאראלח בעיר "ביהוועד להצלת 
 [מפורסם בדורו לפועל ישועות בקרב הארץ' הי]ע "נאראל זי'ק רבי יעקב מ"כ של הגה"מנו

 :בראשותי "יוצאי העיר העי נכדי "ע

 ו"היפרויליך בנציון ' הרבני הנכבד ר -ו "הייושע חיים רובין הרב   -ו  "הי גאלד שמשון יעקבהרב  

 א  "שליט ישכר רובין' ג ר"הרה: בהשתדלות

 ו"הירובין ' אריר "הר –ו "הישמעון אנפאנג ר "הר –א "שליטנפתלי צבי הוראוויץ  הרב : ועד הפועל

טרעפן  א ביים "אבותינו שליטשלוחי -פוילן נאראל 
גדרפונעם די יסודות פון חלקים   

 

Narol, Poland 

  ביסטריץד "אב א"שליטמאיר שפיץ צ הרב "הגה
  גרויסווארדייןח "ומרבני הוועד ביה - ביסטריץח "ר ביה"יו 

 'שתחי נשואי בתולרגל 
 א"יע לעמבערגא רב בעיר "שליטמרדכי שלמה באלד  'ג ר"הרה

 העומד לימינינו בכל עת ועונה  
 ו"היבר מצוה של בנו לרגל שמחת 

 א"שליט לעפקאוויטש בצלאל משה' ג ר"הרה
 ר"ידיו רב לו בפעולותיו הכבירים להצלחת ילדי התשב

 בודאפעסט  נחלת אבות ת החרדי "ומנהל הת
 ו"הינכדו נשואי לרגל 

 א "שליט פראמאוויטש אשר' ישרא' ח ר"הרה
  מיידאןח בעיר "ר למשמרת הביה"יו

 'שתחיבתו נשואי לרגל 

 א"שליט שענבערגער יוסף צבי' ח ר"הרה
 וואמאסמיקלאש – סטראקאווח "ר ביה"יו

 ו"היבנו נשואי לרגל 

 איז פארגעקומען בביתו של  

  א"שליטאלטר אליעזר האראוויץ צ רבי "הגה
 ישראל  אגודת ד "רב דביהמ

 :  ק האדמורים"בהשתתפות כ

 דאמבראווא  נאראל  באבוב
   ברעזשאן  קראלי

  ועד חשובע א באשטימט געווארן איז עס ווי
  וואס א"שליט הגאונים הרבנים בראשות הפועל

  צו פאנדן נויטיגע די שאפן צו אפגעבען זיך וועלן
 .אומשנעלסטן ווי איבערבוי די ערמעגליכן

 

 הקדושים אשר בארץ המה יליצו טוב   
 .לכל העוזרים להוושע בכל מידי דמיטב

 ויקח משה את  
 עצמות יוסף עמו

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

'  המחותנים שיחיב וכל "עם בהיקרים ביחד ידידינו ויזכו 
 .ומבורכיםח דורות ישרים "לראות מהם ומכל יוצ

 
 
 
 
 

 
 
 

 :  ויתילדו על משפחותם
 , רעקארדס וכדומה-רעגירונג, פנקסים, פאר אלע עניני יחוס

 300. עקס 718-640-1470רופט דירעקט דעם ממונה לעניני יחוס  

 :זכות אבות

      וזכות אבות יגן עליכם, בשמירת קברי אבותיכם,  לב בעת שמחתכםתנו 
 301/304עקס  718-640-1470אדער רופט   , שיקט אריין אייער ברייטהארציגע נדבה

 

צאצאי יוצאי העיר נאראלחשובים ב "בע, עסקנים, אסיפה גדולה פון רבנים  

 איבעגעגעבן א ספעציעלן דאנק פאר דיווערט ח "און פון דעם וועד להצלת הביה' אבותינו'אין נאמען פון 

 Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland  

 ח"פאר די ביהבאריכטן פארלאנגט געווארן  –הערכת שומא 


