
ברכת מזל טוב לבבית
א יקרא "אב, העושה ומעשה לטובת אבותינו, לידידינו הנאמן אהוב לכל מכיריו

נחלת אבותת נחלת החרדי "ר היקרים של ת"א יקרא דחיי הני תשב"דשכבי אב

'שתחי ב"ונוא "שליטמרדכי גאלד ' ה הרבני החסיד ר"ה

.  'לרגלי השמחה להולדת בנם שיחי
ר"ס אכי"וכטמתוך נחת ושמחה  ח "ואת כל יוצ, בעזרם לגדלו' ת יהי"השי

106
א"תשעבלק ק"ערש

ד"בס
א"תשעפנחס 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

אוקריינע, נגמר תיקון מצבות בעיר בריד
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המצבות( 241)גמר תיקון כל 


בנדבת יוצאי העיר בהשתדלות
  אנטווערפן– ו"היטעסלער ' יודא ארי ר"הר
'  תחי' וזו ו"הישאול יודא שטיינמעץ  ר"מוה

ו"הילייבל גאלדענבערג ומשפחתו  ר"מוה

ו"הייוסף מארקוס ר "בסיוע מוה



להודות  הוועד כאן המקום בשם 

'  להמשפחה החשובה שוויממער שיחי
ל  "זמשה שוויממער ר "נכדי הרבני החסיד המופלג  מוה

ו"כ בעיר בריד יצ"מנו
ז  "שבנו הגדר בשנת תשנ

ח על ידם  "וזכו שנעשה גם הגמר תיקון הביה

אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה

ח"פארלאנגטע באריכטן אין ביה–הערכת שומא 

Zator -פוילן , זאטור 

ו"היבנציון גוטטער ר "י מוה"ע

Csap -אוקריינע , טשאפ 

ו"היפאלאטשעק ' משה גדליר "י מוה"ע

Petrosani -ראמעניע , פעטראשאן 

ו"הייושע מאיר ווייצנער ר "י מוה"ע

Bialy Kamien–אוקריינע , בילקאמין 

ו"הייואל טארים ר "מוהי "ע

V. Kostolany–סלאוואקיי , קוסטאלאן 

ו"היהערצאג י האחים החשובים  "ע

Sobotiste -סלאוואקיי , סובאטיצא 

ו"היהערצאג י האחים החשובים  "ע

Stara–סלאוואקיי , טורא. ס  Tura

ו"היהערצאג י האחים החשובים  "ע

בעלארוס פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
קאברין לינסק זבארוב ארשיווע דיורא סעדרעש קאמארזשאן בערבעשט

שעברעשין ווערבוי קאלאמייע מיקאלע .וו קאראס-ניר גערעש נימיזשע  

לעמעש יולניצא (  הישן)יינק  סאמבאטהעלי גרויסווארדיין לאזנע  

דעדינקע ראחוב פאסאב אטיא

קומענדיגע  

בוי פראיעקטן 

א"זוממער תשע

טשעטניקפארענדיגט *ווערפעלעט *ווישעווע *הומנא לודאש קונאגוטע מאקעווע עגערבעגי בריד

געפאדערטע חלק פארענדיגט* 

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

.ח להם"ותשו. אוקריינע, ברידח בעיר "י הוועד להצלת ביה"הדפסת הגליון בשבוע זו נתנדב ע


