
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

443
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October 19-26, 2018ט"תשעוירא ק  "עד ערשלך ק "ערש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

פראיעקט
ט-ח"תשע

י"ע
אבותינו

נ "נתפרסם לע
ר "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

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

דודרבי|ימהדרךס"מחשוראןד"אבל"זצפריעדלענדערדודר"בצבימאיריעקברבי|בראדמחכמיל"זצהלוייעקברביחשוןא"י: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

ו"ט|ווייטצעןד"אבל"זצקאמארן-לעווינגערהלויאפריםר"במשהרביחשוןג"י| אברהםמלל-יצחק פניס"מחקליינווארדיין, מפרישטאדטלל"זצוויינבערגעריהושעמרדכיר"ביצחקאברהםרביחשוןב"י| מקאבריןל"זצנפתלינחר"בשלמה
ל"זצנחוםמשהרביחשוןז"ט| זבארוב, טשיסנאד"אבל"זצווייסמשהר"ביוסףרבי|דעתאמריס"מחמקליינוארדייןל"זצליבערמאןשמעוןר"בנתןרבי|שפראמריס"מחדאראגד"אבל"זצפרענקלפייבוששרגאר"ב[ קאמאדער]שמואל רביחשון

שלמהדעתס"מחמילדויד"אבל"זצבייטוםר יעקב"זלמן בשלמהרבי|ל"מהראצוואתס"מחמקאבריןל"זצראבינאוויטשנפתלינחר"בהלויאהרןרבי|קאלאמייאד"אבל"זצעפשטייןהלויצבינחמןר"בזאביצחקרבי|וואזשאןד"אב

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

פראיעקט
ט-ח"תשע

י"ע
אבותינו

דיפוןטיילבאדייטנדעאהיות
דורךגעדעקטנישטזענעןהוצאות

צווועדדערזיךווענדט,גרענטדעם
זיךהעיריוצאיע'חשובדי

זכותזייןקונהאוןאנצושליסן
.מצוהשלגומרה

:אבותינורופטביטע
301/303.עקס718.640.1470

בהשתדלות  
:האברכים היקרים

ואחיויוסף לייב ר"מוה

ו"הישמואל דוד ר"מוה

חיים צבי  'רח"הרהבני
א"שליטקויפמאן 

משולם  ' רח"הרהנכדיבשם
ל"זריזל 

Jod, Hungary

October 16, 2018

Nyirbator, Hungary

October 18, 2018

כסא דנחמתא

ערהאלטן געווארן  גרויסע השתדלות און מיט , ד איז נאך פיל יגיעה וטירחה"בס
דער גרויסארטיגער פראיעקט ווערט . ח"די טיילווייזע גרענט לטובת הגדר הביה

.רעגירונגיעצט דורכגעפירט צו דער צופרידנהייט פון די משפחה און דער 
:הוועדראשי

א"שליטר מטאהש "ק אדמו"כבראשות

א"שליטץ "חיים דוד כ' רצ"הגה•

ל סאטמאר "ץ דקיט"חבר הביד

א"שליטשלמה ווייס ' רק "הרב בנש•

צבי ' רק"בנשהרבי"עפעקעטע משפחת•

צ  "בהגהא"שליטאביגדור פעקעטע 

ל"זצהעלמעץ ק"אבד

א"שליטפישל שאפפער ' רח"הרה•

לבית גאלדנער החשובהמשפחה•

א"שליט

צ  "בצער רב מבכים אנו פטירתו של האי גאו
נוצר חוטר מגזע גאונים וקדושים 

ה  "ע ה"שרפי מעלה זי
ל "ק גבעת שאול קראלי זצ"ק אבד"כצ "הרב הגה

ח בעיר נאראל  "מראשי הוועד להצלת ביה
ותנחומינו ישעשעון נפשם של  בני המשפחה  

ובפרט לכבוד בנו יקירו  , ו"הכבודה והחשובה הי
מ ידידינו עוז איש חיל ורב פעלים "מ

א  "יעקב שליט' ק ר"ג בנש"הרה
דקראלי  רב דקהל גבעת שאול 

לדאבהתוסיפוולאינחמכםהואירושליםוהמנחם
.עולםועדמעתהשמחהמתוךנחתרובותראו,עוד

י"נהערשל נאווי ר"מוהובסיוע

י"נזאפיר מענדל ר"מוה

עם המשפחה והמחותנים  ויזכו ביחד 
לראות רב נחת דקדושה  ' שיחי

ח "יוצמכל 

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
הנאמן איש חי ורב לידידינו מזל טוב

לרגל השמחה אשר ' שיחיב "ובפעלים 
ה"המ "בשעטובמעונם 

ת  "הרבני החסיד הנכבד כש

א"שליטגרשון ענגל ר"מוה
ח "ר הועד להביה"יו

ניערדהאז-מארגארעטן
לרגלי קישור החיתון הנעשית יפות  

י "נבנו החתן המופלגאצל 
'תחיק "בתש' הכלה החג"עב

לבביתברכות טוב ורב מזל ברכת 
לכבוד ידידינו הנאמן  עמוק י אנו מברכים מקרב לב "בשמחת הלב ובהודאה להש

צ פאר מקדושים  "ה הגה"ע ה"ק זי"מגזע גאוגבר חכם בעוז כביר המעש עם  רב תבונות 

א"שליטשווארץ יצחקיקותיאלרבי 
ק בראד "אבדק

א "שליטהמופלגהחתןג "עבשתחיהחשובההכלהבתו עם החיתון קישור לרגלי 
ווילעדניקק"אבדקא "שליטאבערלאנדערחייםרבי צ "של הגהבנו 


