
ברקבני-א"שליטמדעעשר"אדמוק"כבראשותדעעשבעירח"בביהמצבות1,000אסיפה לטובת תיקון לערך 

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 רעכיל  "נתפרסם לע
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

411
ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
לייב  ' ארירבי: ט שבט"כדאנציג  , מעזריטשד "ל אב"זציהודה לייב פאזנער ר "במאיררבי : ח שבט"כזבארוב  ד "ל אב"זצנתן אשכנזי ר"ביעקב משה רבי: שבטד "כ

גרויסווארדייןץ "ל דומ"זצקלייןמשהישראלרבי בראד ד "ל אב"זצמשה הכהן כהנא באכנער ר"בדודרבי: שבט' למבראדל"זצקאלקער 

בותינו  אהעוסקים לטובת לידידינו הנאמניםמזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

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

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

February 9-16, ‘18ח"תשעתרומה -משפטים ק "ערש

א "שליטנפתלי הירצקא זופניק '  ח ר"הרה

מנאמני אבותינו

א "שליטיושע שטראה ' ח ר"הרה

גיידאשח "להצלת ביהמראשי הוועד 
א"שליטחיים לעווי ' ת  ר"הרבני החסיד כש

וויען', תחי' החב"ונו
ונפש מהעומדים בראש בלב 

התלמידים יוצאילמען טובת 

בודאפעסט-אבותנחלתת "הת

maintenance@hfpjc.com| 306. עקסט718-640-1470: ס אפטיילונג"ביטע פארבינדט זיך מיט די מעינטענענ, פאר אלע פרטים בנוגע מעינטענעס

ויזכרו לטובה הני חשובי ראשי העסקנים
העוסקים לטובת המשמרת בתי חיים 

ח איז  "ס תשע"דער דאטום איינצושרייבן פאר מעינטענענ!און פארלאזטפון אייערע אבות ווערן איבערגעוואקסן ח "לאזט נישט דעם ביה

Jelka, Slovakia

Kemecse, Hungary

Majdan, Ukraine

:  ח בראשות"בנין ביה
אליעזר בער דייטש  'ח ר"הרה

א"שליטהחשובה ' ומשפ, ה"ע

:  ח"משמרת ביהר"יו
ישראל אשר  ' ח ר"הרה

א"שליטפראמאוויטש 

:  ח בראשות"בנין ביה
מרדכי  'רח "הרה

ה "עלענעראוויטש 
א"שליט' החומשפחתו 

:  ח"ר משמרת ביה"יו
נפתלי ' ח ר"הרה

א"שליטלענעראוויטש 

:  ח בראשות"בנין ביה
ו"הימענצערמשפחת 

ו  "היגאלדבערגערמשפחת

ו"היפראנצאזמשפחת 

:  ח בראשות"משמרת ביה
אהרן עקיבא  ' ח ר"הרה

ובנו א "שליטגאלדבערגער 

א"שליטמשה מנחם ' ח ר"הרה

ס"די פאלגנדע בתי חיים זענען אן מעינטענענ
!פאר בלויז א פאר יאר

ס פאר עטליכע יאר"דוגמאות פון בתי חיים אן מעינטענענ

ח  "בילד פון ביה
.ס"אן מעינטענענאיין יאר

ח  "בילד פון ביה
.ס"אן מעינטענענצוויי יאר

ח"בילד פון ביה
.ס"אן מעינטענענדריי יאר

י אבותינו"ס שע"בתי חיים אונטער מעינטענענ145דוגמאות פון די 

סלאוואקיי, יאקע

אונגארן, קעמעטש

אוקריינא, מיידאן

א "שליטאברהם הערש הארוויץ ' ח ר"הרה

ראחוב, טארקאני. נח "להצלת ביהמחשובי הוועד 

א "שליטירחמיאל משה ביטמאן ' ג ר"הרה

עדעליןח "להצלת ביהמחשובי הוועד 

באשר אנחנו  ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

(ן חיי שרה"רמב). 'חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

בנוגע די  , א"שליטר מדעעש "ק אדמו"כבראשות , אין אפיס פון אבותינו, משפטים' ח בעיר דעעש איז פארגעקומען א"א וויכטיגע אסיפה לטובת ביה

ן בויען א שיינעם גדר און  'די אלע יארן מיטח "העומד בראש לטובת הביה, א"שליטר מדעעש "ק אדמו"כ. ח"ער ביה'ם דעעש'ווייטערדיגע ארבעט אינ

בראשות  , די בני משפחה. ח"האלט מיט די אנטוויקלונגען איבער דאס איבערבוי פון די מצבות און נאך נויטיגע תיקונים צום ביה, אויפהאלטן די ארט בכבוד

.ד"ח ווי אמשנעלסטן בס"א קוקן ארויס אויף די השתתפות פון אלע יוצאי העיר צו ערמעגליכן די תיקון ביה"שליטחיים יוסף ווירצבערגער ר "מוה


