
 אונגארן, נירעדהאז
 פראיעקט

 ח"תשע
 י"ע

 אבותינו

העפטיגע  
 פארשריט  

אין מאנומענטאלן  
 פראיעקט פון  

 בנין הגדר ארום 
 .ח"דעם ביה

 

 טוב ורב ברכות ח נירעדהאז ווינטשט א הערצליכן מזל "ביהוועד להצלת 

 א"שליטשלמה דוב וויעדער ר "החסיד מוהלידידינו הנאמן חבר הוועד הרבני 
 'תחי' בתו החנשואי לרגל 

 
 

Nyiregyhaza, Hungary 

November 15, 2018 

 שר וגדול נפל בישראל
חוטר מגזע גאונים נוצר , נר ישראלבצער רב מבכים אנו פטירתו של האי גאון וצדיק 

תלמידים  והעמיד עמל והרביץ תורה בישראל , גברא רבא חסידא ופרישא, וקדושים
ובפרט , שבשמיםלאבינו בדברים הנחמדים יקרים מפז לקרבן הלהיב הלבבות , הרבה

 ,  ק"האבותההגדיל לעשות בעד הנצחת וזכות קיום מקום מנוחת ראשי 
 ה"ה, ביתו פתוחה לפנינו לעמוד בסיוע ועזר בכל עת מצוא

 ל  "זצקאפיש ד "אבק הגאון הצדיק "כ
 וויטקא -נעמיזשא  –ריסקאווע  -פינסק /ח קארלין"ביההוועד להצלת מראשי 

 ותנחומינו ישעשעון נפשם של משפחתו הכבודה והרוממה  

 א"ק תליט"בתש' א ואמם הרבנית הצ"צ שליט"הרבנים החשובים גאו
 א"צ בב"בבגוא, ולא יוסיפו לדאבה עוד, ינחם אותם וירפא את שברםהמקום 

 
 ו"הייוסף אליהו אייגנער ה "ברכת תנחומין למעלת ידידינו הנאמן הרבני החסיד מו

ל"ז אברהם משהה "המבכה מרה את פטירת אחיו המנוח הרב החסיד מו  

 

 
 
 

 אבותינו
 בולעטין

 איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  א קורצער 

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 

 447 
 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

 November 16-22 ‘18 ט"תשעוישלח  ק "עד עשויצא  ק  "ערש

|  נאדאדוואר ד"ל אב"זצ יהושער "ב זעליגרבי  |  מפאקשל "זצגריסהאבר -דוד פריינדר "ב יצחקרבי |  מבראדיל "זצ מאירר "ב אברהםרבי : כסלו' ט :י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

  יעקבר "ב מרדכירבי  :כסלו ב"י|  חוסטד "אב ראטה שמעוןר "ב צבי  יואלרבי : א כסלו"י|  ווילחאוויץד "ל אב"זצ גראס יהודה דודר "ב ישראלרבי |  זבארובד "ל אב"זצ ליכטאגהלוי  הירש צביר "ב( חריף) יוסףרבי  :כסלו' י| מיהאלפאלווא ד "ל אב"זצשמחה ראזענבערג ר "ב צבירבי 

   מארגארעטןד "ל אב"זצ וויינבערגער צבי אהרן יהושער "ב זלמן שמואלרבי : ד כסלו"י|  קורימאד "ל אב"זצ פערל יעקבר "ב' ישעירבי  :כסלו ג"י|  מאדעד "אב שווארץהכהן ( קול ארי) לייב יהודה אברהםר "ב נפתלי רבי | בעקעשד "ל אב"זצ פאנפעדער

 

 רומעניע,  קליין גערטץ
 פראיעקט

 ט-ח"תשע
 י"ע

 אבותינו

 ח ווערט  "ביה
 גרונטליך גערייניגט 

אין צוגרייטונג צו די  
 עבודת הקודש פון  

 .ד"בנין הגדר בס
ן  'די בוי ארבעט אויפ

נייעם גדר איז 
ערווארטעט אנצוהויבן 
אין די קומענדיגע טעג  

 .ד"בס

Gherta Mica, Romania 

November 12, 2018 

 : בנדבת
  מקדושים פארצ "הגה

בראד ק  "אבדק
 א"שליט

גרינפעלד 'משפ| סינאי ' משפ:   געווינערס וואס האבן אריינגעברענגט דאס מערסטע געלט

!אשריכם, ע מנדבים'חשוב קינדער  און די טייערע , עלטערןע 'דרוקט אויס א דאנק פאר אלע חשוב" אבותינו" 
 .קאמפיין און זענען ארומגעגאנגען מיט די ראפלסוואס האבן מיטגעארבעט אין דעם 

 ,  מיט אייערע הארציגע נדבות
 .העלפט איר אבותינו העלפן אייערע אבות

JOIN THE AVOYSEINU REVOLUTION 

315 CEMETERIES RESTORED  100,000+ GRAVES PRESERVED 

 :ם ראפל קאמפיין'געווינערס פונ
 ב"וומסשווארץ ' משפ

 ב"וומסגליק ' משפ

 ב"וומסדייטש ' משפ

Bosch machine 

Linen set 

Carriage 

 פ"לעבאוויטש ב' משפ

 י"קאייזדארפער ' משפ

 

Watch 

Vacuum Cleaner 

 ב"וומספריעדמאן ' משפ

 ב"וומסשישא ' משפ

 

American Girl 

Keyboard 

 ב"וומספריעדמאן ' משפ

 פ"בבערגער ' משפ

 ב"וומסווייסמאן ' משפ

 

 

Mitzvah Kinder 

Scooter 

Magna Tiles 

 ראדוויל -בראד בעיר , ע"ק זי"עוסק רבות בשנים בעד מנוחת קדשו של אבותה

 טוב ורב ברכות לבביתמזל ברכת 

 א  "שליטיחזקאל גאלדבערגער ' ג ר"הרה

 באגאד. נ -אדאני . נח "ר הביה"יו 
**** 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם אבותינו הנאמנים העוסקים לטובת לידידינו  טובמזל ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 א  "שליטשמואל דוד פישער '  הרבני החסיד ר

 פישטיאןח "ר להצלת הביה"יו
 

 פ  "ב ,א"שליטראדוויל 'מר "ק אדמו"כצ "הגה

 מיהאלעניח "ר הביה"יו
**** 

 א "שליטפאיע ד "אבהגאון הצדיק 

 באגאד. נח "ר הביה"יו 
**** 

 א "שליטחיים רפאל פערענץ ' חברנו הנאמן הרבני החסיד ר

 נחלת אבות -אבותינו חבר הנהלת 
 א "שליטיואל טירנויער ' רהרבני החסיד 

 אלאוואח "מחשובי הוועד הביה
 


