
 ע"תש פ"ויקק  "עד עש
נ"לע

יעקב  ' ר
  ר"במשולם 

  ל"ז חיים נחמן
 ר"ב מינדל ומרת

  ה"ע שרגא יעקב
גרינפעלד

נ"לע

יעקב  ' ר
  ר"במשולם 

  ל"ז חיים נחמן
 ר"ב מינדל ומרת

  ה"ע שרגא יעקב
גרינפעלד

נ"לע

  ר"באהרן ' ר
  ל"זמשה חיים 

  ר"בבילא  ומרת
ה  "עלוי יצחק 

נוסענצווייג

נ"לע

  ר"באהרן ' ר
  ל"זמשה חיים 

  ר"בבילא  ומרת
ה  "עלוי יצחק 

נוסענצווייג

ע"תשפרה -תשאק "עש   4343ד"בס

גומרה שם על אלא נקראת המצוה אין
ך א ו ו י   ד ך   ש מ ב ן   ט ע ט י ו ו י ט ק א ל   י י ט א   ן   ו פ ט   כ י ז ר ע ב י א ע   צ ר ו ק

נפעלד נפעלדגר גר

אח "קויפט דעם זכות צו ערמעגליכן די תיקון הביהט 

. . ה געשאפן געווארן פאר די פאלגנדע פראיעקטןה געשאפן געווארן פאר די פאלגנדע פראיעקטן""א באדייטנדע סכום איז שוין בא באדייטנדע סכום איז שוין ב
!!ווערט א שותף צו ערמעגליכן די הייליגע ארבעטווערט א שותף צו ערמעגליכן די הייליגע ארבעט

... אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה

ע"תש זוממער  4#  ליסטע

תיקון הגדר והמציבות– אונגארן , דיורא
:  י משפחת החשובות"ע

ו"הי רייכבערג –ראטה–וויינבערגער–פעלבערבוים  –פילאף

ו"יצ דיוראד "ל אב"זצמשה שמעון ראטה ' ק ר"נכדי הגה

גאלדשטיין ליונה
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ל"זיונה גאלדשטיין'ונכדי הרב החסיד ר

ו"הימשה לעווינשטיין ר "בהשתדלות הר

תיקון הגדר והמציבות– אונגארן , קונאגוטא
ל"זשרגא פייוול גאלד 'כ של הרב החסיד ר"מנו

Gyure, Hungary
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ו"ח נכדיו החשובים הי"י יוצ"ע

ו"הי שלום אבערלענדערר "ו וגיסו הר"הי גאלד צבי חייםר "בראשות הר

תיקון הגדר והמציבות– אונגארן , לאדאני. ט
ר"מנו החסיד הרב של ל"זגראסהכהןחנוךר"בזאב'כ

Kunagota, Hungary
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ה פארראכטן"מציבות ב

ל"ז גראס הכהן חנוך ר"ב זאב'כ של הרב החסיד ר"מנו

ו"ח נכדיו החשובים הי"י יוצ"ע

  א"שליט גראס הכהן משה 'ג ר"בראשות הרה

ו"הי ליפא ט"יו' חנניר "ו ואחיו הר"הי 'ישעי חייםר "בהשתדלות בניו הר Tiszaladany, Hungary
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Szaniszlo, Romania

תיקון הגדר– ראמעניא , סאניסלא
.ה די ערשטע פאזע פון תיקון המציבות"פארענדיגט געווארן ב -א

.ווערט פארגעזעצט, ן גדר'השתדלות צו ערמעגליכן די נויטיגע תיקונים פאר - ב

ו"הי ץ"כ אלימלך משה חייםר "בהשתדלות הר
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ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע–אבותינו 
Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211  Tel. 718-640-1470  Fax. 718-228-8368
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  Eretz Yisroel: Asra Kadisha

ה"עמרדכי יודא ר "בדבורה רעכיל נ "נתפרסם לע

  420צו באקומען א באריכט פון  
רופט , ח דורך די פעקס "ביה

" קול אבותינו"

718-841-7077 Ext. 25
Ext. 30  - בולעטין אינפארמאציע 

!לכל העוסקים ומסייעים'מעם הפעלם ותהי משכורתם שלמה' ישלם ה .אדער רופט אבותינו, ח"ביטע פארבינדט אייך מיט די ראשי הוועד פון יעדן ביה


