
חלקת מחוקק ספון 
ק רבינו  "של מרנא קוה

הגדול  אהרן ביר' הק
ע"זיקארלין 'מ

א"סטאלין שליט-קארלין'ר מ"ק אדמו"בראשות כ
ר הפעולות"יו-ו "הישטייערמאן יעקב' י איש אמונו הרב החסיד ר"ע

א"שליטיוחנן ביערמאן הרב א "שליטמשה פימא הרב :ורבני העיר

:  חברי הוועד

י"נווייסבנימין' רא "שליטגאלדמרדכי' ח ר"הרה| נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר -א "שליטאליעזר קעסטענבוים הרב 


די פלענער  . ח"ם שטח הביה'ארויס פונ, העפטיגע ארבעט אריבערצופירן דעם אפלויף הינטער די הייזער
וועד  ן 'בשליחות פונעם חשובן פארלאנג פון עסקני אבותינו 'זענען געטוישט געווארן אויפ

. ש"א לרפו"שליטק קאפיש"צ אבד"והגה, סקולען'מק "ר הרה"ק אדמו"כקדשו פון בברכת 

בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
מ  "בשעטובמעונם לרגל השמחה אשר ' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

ה"יבורך הבשמם הטוב א "כאו
א "שליט' ח ר"הרה

ל"זצעומד בראש לטובת הצלת 



א  "שליט' רג "הרה

ח בעיר "להצלת ביהמחשובי הוועד 



א"שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א"שליט' ח ר"הרה

מחשובי הוועד 



' ח ר"הרה

א  "שליט

ונאמנימידידי



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א "שליט' ח ר"הרה

מידידי ונאמני 



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א "שליטהכהן' רג "הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א "שליט' ג ר"הרה

ח "להצלת ביהמחשובי הוועד 

א"שליט' ג ר"הרה

ח "מרבני הוועד להצלת הביה



א"שליט'רח "הרה

ח "מחשובי הוועד להצלת ביה



א"שליט' ח ר"הרה

א  "שליט' רח"הרהובנו 

מידידי ונאמני 



א"שליטי"ברא' ח ר"הרה

מידידי ונאמני 



א"שליט' ח ר"הרה

מידידי ונאמני 



א"שליטהכהן' ח ר"הרה

מידידי ונאמני 



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א  "שליטהכהן' רג "הרה

ח "ביהמראשי הוועד להצלת 



א"שליט' ג ר"הרה

ח בעיר  "מראשי הוועד ביה



א"שליט' רג "הרה

ח "הוועד להצלת הביהמראשי  

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  E: hfpjc@thejnet.com

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

נ "נתפרסם לע
ר "בדבורה רעכיל 

ה"יודא עמרדכי 

442
ד"בס

718-640-1470

ם אריגינעלן פארמאט'איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינעס hfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

October 12-19 ‘18ט"תשעלך ק "עד עשנח ק  "ערש

סלאוואקיי, יאץ

הכהן  [ חסיד]משהר "בפנחס זעליג רבי |  מבראדיל "הלוי זצאפריםרבי : חשון' ח| ווארפאלאטאד "ל אב"זצאליעזרר "ביוסףרבי : חשון' ז| :י"שנבנו עח "כ בהביה"ומנו-היארצייט חל בשבוע זו ע אשר "אלו גאונים וקדושים זיבעד : מדור מיוחד

הומנא, טורץד "ל אב"זצפרידריךחייםר "ב[ עילו מטורץ]אייזיקיצחקאלטררבי |  ( לירושלמי)ס ניר "מחמקאבריןל "זצשאפיטמשהר "במאיר מארים רבי :  חשון' י| גרויסווארדייןץ "ל דומ"זצלינדענפעלדקלמןרבי |  ממאדל "זצשווארץ

ו"הי' רח "בהשתדלות הרה סלאוואקיי, זיפעוו
פראיעקט

ח"תשע
י"ע

אבותינו

Jacovce, Slovakia

September 12, ‘18

דאטום אויף מצבה די זעלבע ווי דאטום  
.שיין רעקארד אין די ארכיוון-פון טויט

ח איז אין א שווערן  "היות דער ביה
איז דרינגענד זיך צו פאראייניגן  , מצב

צו פארריכטן דעם מקום קדוש ווי  
ביטע זיך פארבינדן מיט  . שנעלער

718-640-1470: אבותינו

ר ה ת  מ ו ע"ח ל  ז י ר א  נ ר א ש ט ת  ר מ ו ק  ח צ י ה "ר 

ח הונצח לשמם ולזכרם של הרבני החסיד איש צדקה וחסד כהן שדעתו יפה"גדר הביה

ה"החשובה מרת טשארנא ריזל ע' ל וזו"ר יצחק הכהן פריעד ז"מוה
בנדבת בניהם האחים האהובים רודפי צדקה וחסד בכל עת

א"שליטהכהן פריעד אהרן ר"והריחיאל מיכל הכהן ר "הר

!ה"המשך בנין הגדר ברוב פאר והדר בע
א"משה נתנאל הכהן פריעד שליט' ג ר"בהשתדלות רבני וחברי הוועד ובראשם הרה

Mizny Zipov, Slovakia

October 9, 2018

בעלארוס, [פינסק]קארלין 
פראיעקט

ח"תשע
י"ע

אבותינו

. ח"להמשיך בבניית הגדר סביבות הביהבידינו יצליח ' חפץ ד
ס"לכל המסייעים להוושע בכטל יגן "זצק "הצוהזכות 

Pinsk, Belarus - Oct ‘18

Nizny Zipov, Slovakia - October ‘18


