
  לידידינו טוב מזל ברכת בזה אנו משגרים אהבה ברגשי
 'ומשפ ב"וב הם בותינוא לטובת העוסקים הנאמנים

 א"כאו מ"בשעטו במעונם אשר השמחה לרגל 'שיחי
 ה"ה יבורך הטוב בשמם

 אבותינו

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com 

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע
 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו 

718-640-1470 

  א"שליטזונדיל זעלמנאוויטש ' רהרבני הנכבד 

 מנאמני אבותינו לטובת בתי חיים באוקריינא
 

   א"שליטיעקב בירנבוים ' ישעי ר"מוה הנכבדהרבני 

 סטראפקאווח בעיר "הוועד ביהמראשי 

 

   א"שליטשמואל חיים בראך ר "הרבני הנכבד מוה

 נירמאדע, מאקאוואח בעיר "הוועד ביהמראשי 

 

 א"שליטמרדכי וואלטער ר "הרבני הנכבד מוה

 ל"נירעדהאז זצ'ד' ד משמיע שלו"אבצ "בהגה

 ראקעוויטץר הוועד "יו
 

   א"שליטיודא מרדכי דייטש  'רג "הרה

 מיידאןח בעיר "מראשי הוועד ביה

 

 ,  א"שליטץ "שמעון כ' הרב הגאון ר

 מאנסי  -ל דסאטמאר"ץ קיט"דומ
 וואיע, ריסקאווא, נעמיזשעח בעיר "מראשי הוועד ביה

 

' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 
 ח  "רב נחת דקדושה מכל יוצלראות 

M A I N T E N A N C E  D I V I S I O N 
   

 ס"דוגמאות פון מעינטענענ

Hosszumezo, Romania 

Hanusovce, Slovakia 

 :י יוצאי העיר בראשות"בנין ע
  א  "שליטאשר אלימלך מייזעלס ' רח "הרה|  א"שליטבראד ד "אבצ "הגה 

 א"שליטשמואל בנימין פריעדמאן ' ח ר"הרה

 :  ח בראשות"משמרת ביה
 א"שליט קעסלער' החמשפחת | א  "שליט רייך 'החמשפחת 

 Dec 29- Jan 5, ‘18 ח"תשעשמות  –ויחי ק "ערש

  ונכבדים נאמנים ידידים 'הח האחים :בראשות

 והרבני ,א"שליט מייזלער נפתלי ר"מוה הרבני

 א"שליט אליהו מאיר ר"מוה

 יואל רבי • עטרת ישועהס "במח ,דזיקובד "אב זי״עיהושע הורוויץ  ' ר הגה״ק • מאקאוואד "ל אב"זצשלום אולמן  ר"ב זלמן שלמה רבי: א טבת"י : י"עח שנבנו "כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

יחיאל מיכל  ר"ב מרדכי רבי •   הומנאד "ל אב"זצישראל אליעזר סאפיר  ר"ביהודה לייבוש  רבי: ד טבת"י•  באלחובד "ל ראב"זצאהרן מאיר פרידלענדער ר "בשלמה יהודה זלמן לייב  רבי: ג טבת"י•  פאקשד "ל אב"זצאליעזר אונגאר ר "ב

 מגראסווארדייןל "זציהודה פריעדלענדער  ר"במנחם מענדל  רבי: ח טבת"י • הידאלמאשד "ל אב"זצ סאלאמאן הלוינתן נטע צבי  רבי: ז טבת"י •מראדוויל ל משומסק חתן רבי יוסף "זצלערנער 

 ראמעניא, ברעב

  ,מצב שווערן א גאר אין איז ברעב פון ח"ביה די ווי יאהרן פילע נאך

  העיר יוצאי צאצאי בקרב התעוררות גרויס א געווארן י"בעזהש איז

  לצורך .ח"הביה לטובת תיקונים נויטיגע די זיין מתקן צו זיין משתדל

  ווי ,רייניגען גרונטליכע א דורכגעפירט איצט ווערט צוגרייטונגן די

  מיט נעמען אנטייל העיר יוצאי צאצאי די זיך וועלן ערווארט איז'ס

   .ח"הביה לטובת נכבדים סכומים

 א דרינגענדע ווענדונג מקרב לב אנא אל תחמיצו את השעה

 שליסט אייך אן אין דעם הייליגן קאמפיין  
 צו ראטעווען מקום קבורת אבותינו ראשי משפחתנו

 וזכותם רב להוושע בכל הטוב אמן

 סלאוואקיי, זשיפעוו

  טובה בשורה די אויף נעמען ,הוועד וחברי המשפחה בני

 ,השתדלות פארצויגענע לאנג נאך ענדליך אז ,ומרנינה

  צו פערמיטן די ערהאלטן טעג די אין ד"בס מען האט

 .ח"ביה די ארום גדר א בויען

ח אינגאנצן הפקר"ביה  

 החכם עיניו בראשו
 יעצט איז דער זמן זיך איינצושרייבן 

 !ח"ס אויף תשע"מעינטענענפאר 
 
 

 מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
  ג"סוף פ' ק שער המלך אלול שער א"ספה; ז"נ' ד סי"יור ו"ס ח"ת חת"ליקוטי שו: חיוב לבנות חומה למתים המופקריםבענין 

 ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש :ח"קיימא לחומת ביה של ענין בניןב 

  ה ונכתבה זאת הפרשה"ת חיי שרה ד"עה' הקן "רמב: החיוב לכבד קברות אבות   

 והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים, גודל השכר של זו המצוה  : 
 שםבאריכת נפלא בכמה מאמרים  -ה ואברהם זקן "באר מים חיים דק "בספה   

 וישב' ס דרוש הודאה לפ"חתדרשות : בענין מצבת זכרון למקום קברות אבותיו 

   כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרתגדול חסד שעושים עם המתים : 
 הלזוש באריכת נפלא בענין גודל המצוה "ס ועיי"ח אדר תק"ס ער"חתדרשת   

 (ם חי שרה"מלבי)הדברות ודומה לעשרת , הוא פנות האמונה,ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר•

 

 

                         

405 
 ד"בס

 קוקט ארויס אויף די בריוו 
ע בני משפחה'געשיקט צו די חשוב  

 

, ס אפטיילונג איינצושרייבן"פארבינדט אייך היינט מיט די מעינטענענ
 302/306עקס  718-640-1470

E: maintenance@hfpjc.com 

ח אין א שרעקליכע מצב"ביה  

 דער זיך דערנענטערט עס ווי אזוי !דערמאנונג וויכטיגע און צייטליכע
   איז וואס אפטיילונג ס"מעינטענענ די אין איינשרייבן פון דאטום

  די זיין מסדר אליינס נישט קענען וועלכע די פאר געווידמעט
   .ס"מעינטענענ

 איז יעצט דער זמן זיך איבערקלערן אויב איר ווילט אז די  
 .מקום קבורת אבותיכם זאל אויסזעהן ווי די בייגעלייגטע בילדער

  ר"ביונה צבי ' ח ר"הרה( א
 ל"זשלמה ליטמאן 

דבורה ח מרת "האה' זו( ב
מיכל  יחיאל  'בת רעלקה 

 ה"עצבי יונה ' אשת ר

 מיכל  יחיאל ' ח ר"הרה( ג
 ל"הכהן זיונה צבי  ר"ב

'  בת רטילה ח מרת "האה' זו( ד

'  ל אשת ר"זשלמה יוסף 

יחיאל מיכל מאלדוואן  
 ה"ע

   

1 2 

3 4 

יחיאל  ' צ ר"אשת הגה, ה"ע  מלכה ח מרת "כ של האה"מנו
 ____________________________ קאפישץ "דומ, ל"זצפריעד  הכהןמיכל 

 

  קומענדיגע

  וועט סעזאן

  ה"בעז מען

  גיין ווייטער

  עבודת די מיט

 .'הק

 :  י יוצאי העיר בראשות"נבנה ע
  ומשפחתו   ל"זאליעזר בער דייטש ' ח ר"הרה

   ו"היהיללער  משפחת|   ו"הייודא דוד לייב שארף  'ח ר"הרה
 ו"הייודא מרדכי דייטש ' ח ר"הרה: בהשתדלות

 ו"הייודא דוד לייב שארף  'ח ר"הרה: ח"ר משמרת ביה"יו


