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איבערזיכט  ן קורצע  וואך במשךאקטיוויטעטן  טייל אפו  די 
_____________________________________________________________________________  

  

  ה"בשבוע הבא איהרשימה המשך   - 'רשימה ב )ס"מעינטענענ( ח"משמרת ביה
  

  ו"הי וואלנער ליפא' ר –ו "הי דייטש מרדכי יודא' ר  –ו "הי אבעלעס יודא אהרן' ר –ו "הי פאללאק מרדכי יצחק' ר –ו "הי בריץ 'ישעי' ר :הנהלה
  

 

ע 'די הילף פון די חשוב אדאנקארגאניזירט געווארן די יערליכע מעינטענעס קאנטראקט  -ווידער ה"בעזח איז "ביי די פאלגענדע ביה
  300עקסענטשאן  718-640-1470 ביטע רופט פרטים מערפאר  .משפחותאפשטאמיגע 

  

  ח"הוועד למשמרת הביה יראש ]מ[  ח"ראשי הוועד לתיקון ובנין הביה ]ב[
 

  )רומעניא( אלשא וואלקא
  י"נ ראזענבערג ישפייב' ר ]ב[
  י"נ פערענץ רפאל חיים' ר ]מ[

  )אונגארן(קאוואראליע-באלדאג
  י"נ מאן ליפא ר"הר ]ב[
  י"נ מאן בעריש' ר ]מ[

  )אונגארן( קליינווארדיין
  י"נ גראס אבא שמואל' ר

 א"שליט פערל הערש יוסף 'ר ג"ההר
  

  )אונגארן( קארלאט

  י"נ בערקאוויטש -גוטמאן  משפחת ]ב[
  י"נקלמן גוטמאן  'ר ]מ[

  )רומעניא(קערעסטיר-סעקעלי
  י"נ בערקאוויטש הערש אייזיק' ר
  י"נ פרידריך משה' ר

  )סלאוואקיי( יאקע

  דהווע ]ב[
  י"נ מענצער יושע ישראל' ר ]מ[

  )אונגארן( סאבאסלא.ה

   י"נ בראדער חיים 'ר
)אונגארן(קעמעטש

   י"נ לענעראוויטש מרדכי ר"הר
  )אוקריינא( גאניטש

  לעיקוואד - 'תחי אדלער תרמ

 )רומעניא( בעטלאהן
  הוועד ]ב[
  י"נ  שלום אליעזר ליכטענשטיין 'ר ]מ[
  

  )סלאוואקיי(מארסעלאווע

  י"נליעבערמאן -פישביין  משפחת ]ב[
  'תחי פישבייןמרת  ]מ[

  )אונגארן( פעטנהאזא
  י"נ חיים קויפמאן' ר ]ב[
  י"נ זילבערשטיין משהיצחק ' ר ]מ[

  

 און די ראשי הוועד מיט כע האבן זיך שוין פארבינדןלמשפחות וועההארציגען יישר כח פאר אלע בני מיר שפירן א פליכט איבערצוגעבן ברבים א 

 .והקדושים אשר בארץ המה יליצו טוב בעדיהם. צוגיין מיט די הייליגע ארבעט אומגעשטערטאנווייטער  טערמעגליכרכדעם דו
 
 
 
 
 
 

  

 
  

בחקותי -בהר

ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע –אבותינו   
Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries  (HFPJC) 

616 Bedford Ave, Ste 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 

לטובת די כבוד פון אונזערע זיידעס און באבעס מקום מנוחה  היות דער ציל פון אט דעם צעטל איז געווידמעט
  :דעריבער בעטן מיר, וועלכע געפונען זיך אין די הונדערטער פארלאזטע בתי חיים אין אייראפע

,  ד כאטש איין גאנצע וואך אין נישט אראפרייסן"לאזט דעם צעטל  הענגן אויף די וואנט אין אייער ביהמ, ביטע
ש וזכות המצוה הגדולה יגן בעד כל העוזרים ומסייעים"יס די עסקנים לשהעלפט ארו, אדרבה
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