
דלכבוד ידידינו הרבני הנכב

א"שליטיעקב שלמה פערענץ ר"מוה

מאנטריאל-אבותינומנאמני 

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון 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 רעכיל  "נתפרסם לע
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

718-640-1470

412
ד"בס

ז

February 16-22 ‘,18ח"תשעתצוה -תרומה ק  "ערש

ח"צוגרייטונגען צו פראיעקטן קיץ תשע

,בודושד"אבל"זצפאללאק(נייטרא)אליעזרר"בהללרבי•אונגווארץ"דומל"זצמאשקאוויטששמואלרבי:אדר'א:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
משהר"ב'יחזקייעקברבי•ווערבויד"אבל"זצאלעזרר"בלעוווואלףבנימיןרבי:אדר'ב•הוניאדד"אבל"זצפריינד(נאסויד)יהושעאברהםר"בישראלרבי•נאראלד"אבל"זצריינמאןזלמןמשולםיצחקר"בשלוםרבי•סאסרעגען

•סעמיהעליד"אבל"זצגרינפעלד(חסיד)'שמעיר"ביהודהרבי•רוסקא-גינזד"אבל"זצפרענקלאוריר"בפייבוששרגארבי•קאלאמייאד"אבל"זצעפשטייןהלויצבינחמןר"באייזיקיצחקרבי:אדר'ג•פאפאד"אבל"זצגרינוואלד(ב"ערוגה)

דודרבי•סטראפקאווד"ראבל"זצטענענבויםברוךשלמהרבי:אדר'ה•סטראפקובד"אבל"זצגאטליעב'אריר"ביוסףחייםרבי•שוסבורגל"זצש"אמאירר"בלייביהודהרבי:אדר'ד•נאדיפלאוד"אבשלעזינגערצבימרדכירבי

מיהאלאפאלוואד"אבל"זצשעהנפעלדיוחנןמשהר"בבנימיןרבי•קערעסטיר.בד"אבל"זצגינזבונםשמחהאלעזרר"במשהרבי:אדר'ו•הידאלמאשד"אבל"זצפאנעטשמואלאשרר"במאיריחיאלרבי•זענטאץ"דומל"זצגרוס

!בשורה טובה
, ן פארלאנג פון ציבור'אויפ

קען מען יעצט באקומען די  
קונטרסים פאלגנדע זכרון אבותינו 

:מיט רשימה ותמונות המצבות

[לושקא]אינטערדאם 

טעטש הומנא ברעזאוויץ 

קאוואטשהאז יולניצע 

קאלובפרעשוב 

פאר האלסעיל און פרטים ביטע זיך 
:אבותינו פארבינדן אין אפיס פון 

305. עקסט718-640-1470

רומעניע, מארגערעטן

סלאוואקיי, טרענטשין

אונגארן, מעדיעש-ניר

רומעניע, מארגארעטןח בעיר "וועד להצלת ביה

א "שליטטענקא ד "צ אב"הגהא "שליטראחוב ד "אבצ "הגה

א"שליטטעטשד "צ אב"הגהא "שליטביסטריץ ד "אבצ "הגה

א  "שליטמארגארעטן ד "צ אב"הגהא "שליטטאשנאדד "אבצ "הגה

א"שליטירושלים -סאטמארד "אבצ "הגה

א"שליטדרוממער הערשל ' הרבני הנגיד רא "שליטגרשון ענגעל ' הרבני הנגיד ר

א"שליטוויינבערגער הערשל ' הרבני הנגיד רא "שליטלייבל פריעדמאן ' הנגיד רהרבני 

א"שליטהערשל פריעדמאן ' הרבני הנגיד רא "שליטדוד פריעדמאן ' הנגיד רהרבני 

א"שליטבערל גרינהוט ' רוהרבני הנגיר אהרן אליעזר  ' האחים החשובים הרבני הנגיד ר

א"שליטחיים יודא וויינבערגער ' ח ר"הרהבהשתדלות 

וועד הרבנים

חברי הוועד

:'העפטיגע צוגרייטונגען אנצוהויבן שלב ב
'המשך בנין הגדר ותיקון המצבות ושיפוץ האוהל הק

בנין חלק הגדר: 'שלב א

:'בני משפחה פאראייניגן זיך צו ערמעגליכן שלב ב
אריינשטעלן א ; גענצליכע רענאוואציע אויף שטח הישן

;  ח"ן אונטערשטן טייל ביה'בנין הגדר אויפ; נייער טויער
מצבות470המשך תיקון 

מצבות130תיקון : ד"פארענדיגט בס'שלב א

Trencseny, Slovakia

November 17, 2017

:בהשתדלות

ו"הי' ובניו החא "שליטווייסמ"ברדהערשל' ח ר"הרה

Marghita, Romania

November 17, 2017

ק"אבד-ל "זצל הורוויץ "יחזקאל סגק רבי "כ של הגה"מנו

Nyirmeggyes, Hungary

מצבת מרת לאה  
ה "הענדל לאנגער ע

בני משפחה קוקן ארויס אנצוהויבן בנין  
הגדר ותיקון המצבות אין קומענדן סעזאן



ח שטארק  "ביה
פארלאזט און 

אן קיין  , הפקר 
פאסיגע גדר

שלום אליעזר הרב | ו "הי' החלאנגערבראשות משפחת 
|  ו "הימנחם בויער ' ח ר"הרה| א "שליטליכטענשטיין 

ו"הייוסף מארקוס' ח ר"הרה



שיינע פרעזענטאציע  
ווערט ארומגעשיקט  
, צו נכדי העיר

אינאיינעם מיט די 
געשאצטע פרייז פאר 

.ארבעט-די בוי

בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל 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 

ג  "ידידינו הרהלכבוד 

ק סעליש"אבד, א"שליטחיים קלמן קליין ' ר

אלמאשבעיר ח "הצלת ביהר "יו

.נעמט אנטייל מיט סכומים נכבדים-האבות זייט זוכה אין מציל זיין מקום קבורת 

נעליפינעבעיר ח "ביהמחשובי הוועד -א "שליטאהרן גרשון ענגעל ר"הנכבד מוההרבני ידידינו ולכבוד 

ר"יו-א "שליטדובעריש וועבער הרב 

א"שליטיואל יעקב מייזליש הרב 

א"שליטשמואל צבי שפיטצער הרב 


