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. ח ווערט יעצט גערייניגט"דער גאנצער ביה: 1פאזע  ♦

 

ערשטע יסודות פארן טייל פונעם גדר וואס  : 2פאזע  ♦ 

ראמעניא  ויסווארדיין

די נויטיגע   פארמאליטעטן און אנגעצייכענטע 

ווערט יעצט  ,  גבולות זענען שוין פארגעברייט

ווי עס וועט ווערן נאכגעפאלגט ווייטער  - געבויעט 

.ה"ח אי"ארום די גאנצע ביה

 

, בערך -טויזענט מצבות  3-5די געשאצטע : 3פאזע♦ עע ךעע ע

וועלן נאכדעם אויפגעשטעלט ווערן אויף נייע  

.    שטארקע יסודות

,917-548-9577פאר מער פרטים ביטע רופט די קאמיטע 

   303עקסענטשאן   718-640-1470אדער אבותינו 

אונגארן  אטשאד-
אשר לעמל  ' ח ר"ל אבי הרה"ז יצחק אייזיק שווארץ' ח ר"רה
ל"ז יצחק גאלדשטיין' ח ר"

,  ע אפשטאמיגע משפחות'מיט די הילף פון די חשוב  

הויבט מען אן די בוי ארבעט אין די קומענדיגע טעג  

:ה"אי

  
ח  "אויפבויען די גדרים ארום דעם גאנצען ביה ♦     

מצבות♦ אלע טן פאררע און אויפשטעלן אויפשטעלן און פאררעכטן אלע מצבות♦    

 

,718-486-8087פאר מער פרטים ביטע רופט די קאמיטע 

   303עקסענטשאן  1470‐640‐718אדער אבותינו 

ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע–אבותינו 
Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeterie
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211  Tel. 718
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Ce

ח וועלכע זענען  "ווי אויך די רשימה פון  אלע ביה, בתי חיים 400העכער
   25.  עקסט 718-841-7077רופט , ראגראם

-אבותינואבותינו
ד"בס

ל י י ט א  ן  ו פ ט  כ י ז ר ע ב י א ע  צ ר ו ק
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ב"וועד הרבנים ארה
  ד טענקא"אב–א "הרב חיים אלעזר פריעדמאן שליט

 ד גרויסווארדיין"אב–א "הרב צבי פאללאק שליט
ץ סקווירא"דומ–א "הרב שלום פאללאק שליט

  ד ביסטריץ"אב–א "הרב מאיר שפיטץ שליט
שליט שנעבאלג פייבל חיים מאנסי-א"הרב אברכים דקהל רב

גרובית החיים הענקי בעיר 

 רב דקהל אברכים מאנסי -א הרב חיים פייבל שנעבאלג שליט
ד קנין תורה"אב–א "הרב יחזקאל האראוויטץ שליט

לאנדאן הרבנים וועד
  רב דקהל תורה עץ חיים - א "הרב זאב פעלדמאן שליט
ץ לאנדאן  "דומ–א "הרב משה פאללאק שליט

  ץ התאחדות קהלות החרדית"דומ–א "הרב לייבל ווייס שליט
קאמיטע

מאנטשעסטער   - ו "בעריש ווייס הי 'ר
ןע לאנדאן - ו "בצלאל שרייבער הי'אלי'ר
  ברוקלין -ו "י פרידמאן הי"מרדכי ברא 'ר
ברוקלין - ו "שפיטץ הי 'חיים ארי 'ר
ברוקלין -ו "זאב פינחס נוסנצווייג הי 'ר
ברוקלין -ו "חיים צבי שאהן הי 'ר
ברוקלין -ו "מ ראטה הי"משה בר 'ר
ברוקלין - ו "י פאללאק הי"בר 'ישעי 'ר
לאס אנדזשעלעס - ו "חיים דוד אולמאן הי 'ר
ברוקלין -ו "ש וואלטער הי"מרדכי ברא 'ר

-ניר בית החיים בעיר
הר, ד"אב–ל "זצ אברהם יודא שיפמאן' צ ר"כ של הגה"מנוח

הרה,  ל מאוהעל"זצשווארץ 

קאמיטע
  ל"ד זצ"אב אברהם יודא שיפמאן' צ ר"הגה צאצאי

  פ"ב -  ו"הי פרידמאן צ"ברי שמעלקא 'ר
  

  ל"ז שווארץ אייזק יצחק 'ח ר"הרה צאצאי
  ו וויליאמסבורג"הי שווארץ ט"ברי משה 'ר
עך ו וויליאמסבורג"הי דרעזדנערמרדכיברוך'ר ע
  סיגעיט - ו "הי שווארץ גרשון יצחק 'ר
  פ"ב -  ו"הי שווארץ יושע יצחק 'ר
  

  ל"ז גאלדשטיין יצחק' ח ר"הרה צאצאי
מאנסי– ו"הי שווארץ א"ברי משה 'ר

es (HFPJC)
8-640-1470  Fax. 718-228-8368
emeteries in Europe  Eretz Yisroel: Asra Kadisha

נ דבורה  "נתפרסם לע

ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע

צו באקומען דורך די פעקס די נייע באריכט פון אלע אקטיוויטעטן אין 
ס פר"מעינטענענשוין אנגעשלאסן אין די 


