
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 אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

ח"תשעב "בהעדאמור ק "ערש

421
ד"בס

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 "ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד

רבי  : ה אייר"כ| גרויסווארדיין  ד "ל אב"זצשמעון ראזענפעלד ר "ביוסףרבי : ג אייר"כ| שימלוי –האלמין ד "ל אב"זצצבי הירש הורוויץ ר "במרדכי הלוי רבי | קליינווארדייןד "ל אב"זצאלקנהר "ביהודה לייב רב : אייר' כ

אילאקד "ל אב"זצשטיינערהכהן פנחסר "בהלל מאיר משה רבי | מזבארובל "זצעלאוויטש( א"חתן נוע)' ר אלי"בפנחס אלימלך רבי : ו אייר"כ| באלחוב ד "ל אב"זצרובין -הורוויץ( לינסק)מנחם מענדל ר "בישראל יעקב יוקל 

May 4 - 11, ‘18

!ה"בנין הגדר פארענדיגט מיט גרויס הצלחה בע

רומעניע, שימישנאח "אסיפה לטובת הצלת ביה
בהשתדלות האברכים היקרים 

ו "היחיים שלמה קרויס ר "ו הר"היאלימלך פריעד ר "הר
שטובאיןזונטאגפארגאנגענעםדעםפארגעקומעןאיזאסיפהוויכטיגעגארא

פוןהמשפחהבנידידורךפאררופןו"היגריןיודל'רח"הרההנגידהרבניפון
.ל"זהירש'ישעי'רח"הרה

וואסאבותינופוןאפשאצונגגרוטליכעאנאךגעקומעןצושטאנדאיזאסיפהדי
,גדרגוטןאאן,צושטאנדגעפארפולןאאיןהחייםביתמצבדיגעטראפןהאט

.מעולהושמורהגדרריכטיגערדערמיטזייןמסדרדרינגענדגאראיזעסאון
א"שליטקרויסמשהאברהם'רג"הרההמסוביןבראשגעוועןמפארהאטעס

גרויסעדיאיבערמשתתפיםדיגעוועןמעוררהאטוואס,טאפאלטשאןק"אבדק
אזוי.קבריםתיקוןפוןהעניןגודלדיאוןהחייםביתאויפןהערשטוואססכנה
מיט'אבותינו'דורךאהערגעשטעלטבראשורןדיגעווארןאויסגעטיילטאיזאויך

.הצלהדיאיבערפלענערדיאוןח"ביהמצבדיאיבערבילדעראוןדעטאלן

דיאויףרושםשטארקעאאיבערגעלאזטהאבןהלבמןהיוצאיםדבריםדי
זאלמעןאזפרטיםדיגעווארןאפגעשמועסטאיזומידתיכףאוןפארזאמלטע Vagfarkasd, Slovakia

May 1, 2018ד"בסהקודשמלאכתדימיטאנהייבןשבועותטוביוםקומענדיגןן'אויפקענען.
זייןמגיןזיכערוועטנפטריםדיפוןזכותדי

.דמיטבמיליבכללהתברךמשתתפיםאויףאלע

וועלכעהעיריוצאידיצויוצאהקריאהומכאן
מלאכתגמרעללנצחזייןבייהילפיגקענען

אבותינוצומעלדןביטעזיךזאלןהקודש
(917):טעל.וועדצוםאדער 621-7869

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

סלאוואקיי, הגדר וואגפארקאשדנשלם בנין 
ל"זאהרן בלומענטאהל' ח ר"ה אשת הרה"ערבקהמרת ' כ האשה הח"מנו

א"שליטאליעזר דוד בלומענטאהל ח "בהרהאהרן ה "החסיד ידידנו מוהרבני בראשות 

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

רומעניע, המשך בנין הגדר דעסעשט

Desesti, Romania

May 1, 2018

,  נאך פיל השתדלות
ווערט ענדליך  

' באנגעהויבן שלב 
!ם פראיעקט'פונ

:ראשי ועסקני הוועד
 ו"היאדלערמשפחת החשובה

חיים אביגדור  ' ח ר"הרה
א"שליטקארנבלי

Our appreciation to the honored Mr. David Lieberman President of Jewish Community in Maramureș
And the Federation of the Jewish Communities in Romania (FCER) For enabling the Desesti project

צוגרייטונג צו פראיעקטן
תיקון המצבות בעיר

רומעניע, פעטריווע
בעירתיקון המצבות 

סלאוואקיי, טרענטשין
י צאצאי יוצאי העיר בראשות הוועד"ע

ז"הגדר המפואר נבנה בשנת תשע

Petrova, Romania

August 28, 2017

:ע יוצאי העיר'בקשה צו די חשוב
ביטע זייט אייך משתתף מיט א  

ברייטהארציגע נתינה צו ערמעגליכן  
!די תיקון המצבות אין דעם סעזאן

י צאצאי יוצאי העיר בראשות הוועד"ע

ז"חלק המצבות מתוקן בשנת תשע

מיט אייער  : ע יוצאי העיר'חשוב
באטייליגונג וועט מען קענען  
!פארענדיגן די תיקון המצבות

!נעמט א חלק אין די געוואלדיגע מצוה

Trencin, Slovakia

November, 2017

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 

א"שליטיוסף סאנדל ' הרבני הנכבד ר
ברעזובמחשובי הוועד בעיר 

ומחותנו החשוב

א"שליטברוך גרינהוט ' הרבני הנכבד  ר
נאנאש. המחשובי הוועד בעיר 

המחותנים הנכבדים ידידים יקרים 

!בשורה טובה
עס איז יעצט ערשינען  

קונטרס זכרון אבותינו  דער 
רומעניע, טעלטשח "פון ביה

 לאנדא מהדורת

א"שליטיואל יעקב מייזליש הרב | ר "יו-א "שליטדובעריש וועבער הרב 

א"שליטשמואל צבי שפיטצער הרב | א "שליטיואל שווארץ הרב 

ק   "עסקני אבותינו בשעת די עבוה

Simisna, Romania

א  "שליטחיים ברוך  גאטטעהרער '  הרבני הנכבד ר

ריטשע, קראלימראשי הוועד בעיר 

ומחותנו החשוב

א  "שליטיוסף מארקוס ' הרבני הנכבד ר

אגארד  . ז, נירמעדיעשמחשובי הוועד בעיר 

טערצאלא מחשובי הוועד בעיר "שליטיעקב הערש ראזענוואסער ' הרבני הנכבד ר


