
א"שליט' רצ "הגה

ח "מרבני הוועד להצלת הביה



א  "שליט' רג "הרה

ח בעיר "להצלת ביהמראשי הוועד 



א"שליט' ח ר"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת הביה



א  "שליט' רח "הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה



א  "שליט' ג ר"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה

א"שליט' ק ר"הרב בנש

מערכתוחברמנאמני 



א"שליט' רג "הרה

ח  "מחשובי הוועד להצלת ביה



א"שליט' רח "הרה

מידידי ונאמני 



א  "שליט' ג ר"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה



א"שליט' ח ר"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה

התודה והברכה מול כבוד
בודאפעסטד דקהילות החרדים "אב, א"שליט' צ ר"הגה

עבור עזרתו בקודש-ל "ק רבי משה נחום זצ"נכד הגה

בותינו  אברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת 
ה"יבורך הבשמם הטוב א "כאומ "בשעטובמעונם לרגל השמחה אשר ' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

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  "לענתפרסם 

רעכיל  דבורה 
ה"מרדכי יודא ער "ב

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

ט"תשעויחי ק"עד ערשויגש ק "ערש

451
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

Dec 13-20, 2018

פראיעקט
ט"ע-ח"תשע

י"ע
אבותינו

Nyiregyhaza, Hungary

December 13, 2018

אנגעהויבן ביים בנין הגדר 
ח צו דער צופרידנהייט  "ביה

'משפחה שיחיפון די בני 

ק"ל אבד"זצ' הגאון הקדוש רכ של "מנו

בנדבת האחים החשובים בני  

ל  "זברוך גראס ' הרבני החסיד ר
ליפא ר "הר| משה מאיר ר "הר
הערשלר "הר| מרדכי ר "הר

אהרן גבריאל ר "הרוחתנו
ו"היהויער 

:  בהשתדלות האברכים היקרים
יואלר "האחים הר

ו"היגראסמרדכי מאיר ר "והר
ו"הידייטשיואלר "הר

פראיעקט
ט"ע-ח"תשע

י"ע
אבותינו

ד"המשך בנין הגדר מיט גרויס הצלחה בס

אונגארן, וואזשאן-נאד

בתי חיים2-סלאוואקיי, טרעבישאוו

[  נייטרא], א"שליט' ג ר"הרה

, ו"הי' הנכבד רהרבני ובנו היקר 

[מאנטריאל]

א  "שליטר "ס מוה"ג צמ"הרה

חבר מערכת זכרון אבותינו

רומעניע, בוטשוםרומעניע, מיטל ווישעווע

אורשיוואץ "ל דומ"זצמשה דוב לאנדא ר "בחיים יוסף רבי : טבת' ו: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
פעטער  . סט, מפעלעדיהאזאל "זצמשה אהרן גליק ר "ביצחקרבי | מנאראל לל "זצאהרן רובין ר "בנחוםרבי | מיהאיפאלווא , מארגארעטןד "ל אב"זצשלמה זלמן מינצענטרבי : טבת' ז

פינסק, ל מחכמי פולין"זצאליהו מיילעס רבי : טבת' י| בעטלאןד "ל אב"זצברוך בענדיט ליכטענשטיין ר "באפל יעקב קרבי : טבת' ח| קראליד "ל אב"זצמשה פירטה ר "באפריםרבי 
נימיזשעד "ל אב"זצאהרן בערגפעלד ר "בצבי הערש רבי | טרענטשיןד "ל אב"זצישראל לייב ליכטנשטאדט ר "בוואלףבנימיןרבי 

פאקשד "ל אב"זצאונגאראליעזרר "ביואלרבי | מאקאוואד "ל אב"זצשלום אולמן ר "בשלמה זלמן רבי : א טבת"י
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Magy, Hungary

December 13, 2018
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