
אז פארשטייען וועלכע נדבנים די דאנקן פוןמיר הוצאות די צו פראיעקטןבנוסף בוי די

78
ח"איש יקר רוח ועדין הנפש רודצו, כ ידידנו הנאמן"מתכבדים אנו בזה להגיש תודתינו הלבבית אמע

ו"הייצחק זאב פילאף '  ח ר"הרה

אבותינואשר בא לקראתינו בנדבו סכום הגון להקל ההוצאות של 
.ס"בכט' ב שיחי"הוא יברך אותו וב, ומי שברך את אבותינו

ד"בסא"תשעויגשק  "ערש
א"תשע  ויחיק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין 718 640 ען אז 1470 ם וועלכע פארשט ר דאנקן ד נדבנ עקטןבנוסף צו ד הוצאות פון מ ד בו פרא

.ווירטשאפט זייער קאסטבאראדמיניסטראטיווע איז די  )וואס ווערט צאמגעשטעלט דורך די אייניקלעך(

!אייער הילף פאר די עבודת הקודש ראטעוועט טויזענטער קברים

ן בולעט
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ח  ח  ""הערכות שומא בביההערכות שומא בביה

סלאוואקייסלאוואקיילעמעשלעמעש
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ח איז אנטדעקט געווארן די  "באזוכנדיג דעם ביה
היסטארישע מצבה

יי יז פ מ י י פון וילן פ ן וו יז ו ו מ סלאוואקייסלאוואקיי,,לעמעשלעמעש
ח  "י וועד להצלת הביה"נעשה ע

ח "בהשתדלות הרה

יעקב שמואל בערגער ' ר
לעיקוואד - ו "הי

נוסח המציבה
ואמה ' על אבי..... האשה הצניעה

כל  ' וזה הי..... ועבודה ולגדל צאצ.....ועל
הפנויים לעבודת  ' מגמתה והקדושה עתותי

הי"השי וכדומה במלבושיה והתנהגותה 'ת

ה"מצבת בת קדושים הרבנית ריזל וואלדמאן ע
μþðë ó¾ íþëšêî...

Lemesany, Slovakia
November 08, ‘10

מקום קבורתה איז געווען פארהוילן פון די בני משפחה ביז היינט

Lemesany, Slovakia
November 08, ‘10

ה וכדומה ההש   ת והתנהגותה במלבוש
בדרך התורה ואבותינו הקדושים סבלה יסורים 

  ובנוהנועם אלימלך  ק"הצה כמה שנים נכדת
 ישראל והעבודת לוי והקדושת אלעזר ר"הר
 ה"זצלה מבעלז ש"מהר' והק משה הבאר ובנו

ל"ז ש"והב ח"והב צ"והחכ

ה"עריזל מרת

י"נמשולם זלמן הרב בת

ר הרב אלימלך'אשת נאלעזר י"מבארדיוב

אין שטארק פארלאזטן מצב, ח הפקר"ביה

י"מבארדיוב נאלעזר אלימלך ' אשת הרב רל

טוב באם הדרך בכתר שם נפטרה 
ק"ז לפ"אב תרס' ח ן ערד'צובראכענע מצבות פארווארפן אויפ

ההבהרה וסקירה קצרה נתקבלו בהוקרה  

ו  "הידובעריש וועבער מאת ידידנו הרב 

זכרון אבותינור "יו

סלאוואקיי, לעמעשה מבארדיוב שנמצא כעת בעיר "עריזל וואלדמאן  אודות מצבת הרבנית המפרסמת הצדיקת

צ"הרה בן מבארדיוב ל"ז פרענקל זלמן משולם 'ר ק"בנש החסיד בת היתה רייזל 'מ
מבוקארעסט פרענקל זלמן משולם 'ר צ"הרה בן פרענקל העשיל יהושע אברהם 'ר

ללל

  'ר צ"הרה בן מבארדיוב וואלדמאן אלימלך אלעזר 'ר המפורסם החסיד היה בעלה
  ק"אבד וואלדמאן צבי יעקב 'ר 'הג בן מבארשא וואלדמאן מאיר שמעון ישראל

ל .לוי קדושת בעלק"הרהחתןליפא'רצ"הרהחתן

ק"הרה בן זונדל יהודה 'ר צ"הרה בת טויבא 'מ 'הי העשיל יהושע אברהם 'ר אשת
.מבעלזא שלום השר

זנוויל שמואל 'ר צ"הרה בת לאה מאטיל 'מ 'הי פרענקל זלמן משולם 'ר אשת
.האנשאוויץ ק"אבד בינדיגער אברהם ברוך ר"הג בן מבארדיוב ל"ז בינדיגער

בת מירל שפרינצא 'מ 'הי ש"בזוו מבארדיוב בינדיגער זנוויל שמואל 'ר צ"הרה אשת
ישראל 'ר ק"הרה בן משה באר בעל מקוזניץ בריעא אליקים משה 'ר ק"הרה

.עלינו יגן  זכותם,בארשא

  מצבתה ואת ,מצבתה על חרות כאשר לעמעש בכפר הדרך אם על נקברה רייזל 'מ
.החיים הבית מצב לברר כדי ללעמעש נסעו אבותינו ששלוחי בעת פלא באופן מצאנו

  מקאשוי הבאן עם בחזרה ולקחוהו ,שם ונפטר ,לרופאים לקאשוי והובל נחלה ריזל 'מ
 ,נפטרת מינן בר שהיתה מאחר רשיון בלי זה והיה ,שמה לקברה כדי ,לבארדיוב

  בין בכפר וקברוהו לפחד התחילו הדרך ובאמצע ,חי איש כמו הבאן על וישבוהו
.להמשפחה נעלם היה קבורתה ומקום ,לבארדיוב קאשוי

מסוליצאראזענבערגערהאלברשטאםאונגערגלאנץל'

: ע וכידוע פתגם הצדיקים"ח בפרט לעת כזאת שנתגלה מצבת בת קדושים זי"הפרסום הזה נתנדב לעורר הציבור הרחב ליקח חבל בדבר מצוה נדירה להציל הביה

"  ח"כשעושים טובה ליוצ' שהצדיקים בגנזי מרומים יש להם  נייחא נפשי"
303. עקסט 718-640-1470נא לקרוא , ח"ליטול חלק בהצלת הביה

.מקאזשניץ
ק"הרה בן אלעזר 'ר ק"הרה בן מליזענסק נפתלי 'ר חתן 'הי מקאזניץ משה באר הבעל

 . מליזענסק אלימלך 'ר

  ,מסוליצא ראזענבערגער ,האלברשטאם-אונגער ,גלאנץ משפחת אםהיהריזל'מ
.מאונגוואר לייפער ,מטעמשוואר לייפער

.המשתתפים כל על יגן 'הק אבותיהם וזכות שם הנקברים מצוה ומתי ח"הביה הצלת מצות זכות

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

!בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    עליכם יגן אבות זכות
458.00$)  פרנס היום(ת  "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   - חתן :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האבן א חלק אין די עבוה

זכות 
אבות

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


