
   ר"הרבני החסיד מוה
 א "שליטשלמה יהודה ווינקלער 

 מידידי אבותינו

   ה"הרבני החסיד מו
 א "שליטיחיאל מיכל קליין ' ר

 באגאד. חבר הוועד בעיר נ

 'ר המפורסמים ק"הגאו של כ"מנו
  'ר הגאון ובנו

 
 די יסודות ווערן געגאסען

 'אבותינו'אונטער דער השגחה פון 

 בראשות הנכדים החשובים
 , א"שליט'ח ר"הרה

 א"שליט' ח ר"הרה



ארבעט איבערצובויען און פארגרעסערן  
, ד"דעם אוהל אריין אין פולן שוואונג בס

ע בני  'צו דער צופרידנהייט פון די חשוב
 .משפחה

 ג  "הרה
 א  "שליטשלום אונגאר  ' ר

 חבר הוועד בעיר בארדיוב

 
 הרבני החסיד

   א"שליטגרשון ענגעל  ר"מוה 
 נירעדהאז -הוועד בעיר מארגערעטן  מראשי

 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 "נתפרסם לע

 דבורה רעכיל  
 ה"ר מרדכי יודא ע"ב

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

 ט"תשעויקהל  ק"עד ערשכי תשא ק "ערש

461 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

February 21-28, 2019 

 כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור

  רבי | מיידאן ד"אב ל"זצ יאמפיל מיכל יחיאל ר"ב מרדכי רבי :אדר ז"ט  :י"ע שנבנו ח"בהביה

  ד"אב ל"זצ סופר פישל אפרים מרדכי ר"ב נפתלי רבי :אדר ז"י | האלמין ץ"דומ ל"זצ גאטליעב שמעון

 ר"ב צבי יעקב רבי :אדר ט"י | בבראדי מ"מ ל"זצ ריישר אפרים רבי :אדר ח"י | פעטשעניידארף

  רבי :אדר א"כ | יעמרינג ד"אב ל"זצ מרדכי רבי :אדר 'כ | סאבאסלא ד"אב ל"זצ ווייסמאן אברהם

  משה ר"ב בנימן רבי | מפריסטיק ל"זצ האלבערשטאם (מדוקלא) לייבוש 'ארי ר"ב מענדל מנחם

  גרויסווארדיין ד"אב ל"זצ פוקס גרויסווארדיין צבי

 

 ברכת מזל טוב
  טוב מזל ברכת בזה אנו משגרים אהבה ברגשי

  הם אבותינו לטובת העוסקים הנאמנים לידידינו
  במעונם אשר השמחה לרגל 'שיחי 'ומשפ ב"וב

 ה"ה יבורך הטוב בשמם א"כאו מ"בשעטו

 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ויזכו כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחי

 ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית
 י אנו מברכים מקרב לב עמוק  "בשמחת הלב ובהודאה להש  

 ה"ע ה"ק זי"לכבוד גבר חכם בעוז כביר המעש עם  רב תבונות מגזע גאו  

 א"שליטד סיגוט "אבצ פאר מקדושים "הגה 

 מארגארעטן'בומרבני הוועד  - ניערדהאזר רבני הוועד בעיר "יו 

 א"שליטזלמן לייב וואגשאל צ רבי "הגה' ומחות 

 אפטא'דח "מראשי הוועד להצלת ביה 

 שתחי החשובה הכלהג "א עב"שליט המופלג החתןלרגלי קישור החיתון עם בנו   

 הרבני החסיד 

 א "שליטיעקב זאב שווארץ  ר"מוה

 סטראפקוב -מראשי הוועד בעיר טיסעניץ 

 הרבני החסיד 

 א "שליטחיים ברוך גאטטערער  ר"מוה

 ריטשא -מראשי הוועד בעיר קראלי 

 הרבני החסיד 
 א "שליטהערמאן  ב"ברחיים  ר"מוה

 מראשי הוועד בעיר אפאשטאג

 הרבני החסיד
 א "שליטיוסף יצחק טעסלער  ר"מוה 

 א"שליטמאיר יעקב ' ובנו הרבני החסיד ר

 מראשי הוועד בעיר וויטקא

 ג  "הרה
א   "שליטחיים קלמן קליין ' ר

 ד סעליש"אב

 ר רבני הוועד בעיר אלמאשד"יו

 :בעבר' אבותינו'י "ק ע"סקירה קצרה מעבוה

פעסטער צעמענטענער גדר אויף  
 א טייל פון אונטערשטן זייט

אייזערנער -און-הערליכע צעמענט
 גדר אויף דער אויבערשטער זייט

הערליך איבערגעבויטער אריינגאנג 
 ח"צום ביה

           
 ם אלטן גדר פאלט 'א טייל פונ

 צאם נאך א שווערן שטורעם

 בנדבת משפחה החשובה הנכבדה נכדי  
 ל"זישראל שטיינלויף ' ח ר"הרה

Presov, Slovakia 

און גרונטליכע  , נאך גרויס פארשריט
חקירות איבער די פונקטליכקייט פון 

ה פעסטגעשטעלט  "איז ב, די גבולות
געווארן די ריכטיגע ארגיניעלע  

 .ח"גבולי הביה

 :ניחום אבלים
 '  תחישפירא  עהרטע מרת'ע און גע'מיר באטייליגן זיך אין די צער פון אונזער חשוב

 א  "שליטברוך ' ח ר"ידידינו הרהאשת 

 ה"עהאשה החשובה צו די פטירה פון איר טייערען מוטער  

 צואיר זאלט זוכה זיין און , ת זאל העלפן איר זאלט קיינמאל מער נישט שפירן קיין צער"השי

 "נחלת אבות"ת "ות" אבותינו"עס וואונטשן די פרויען פאראיין פון ווי . נחת מתוך הרחבת הדעת  

אדרעס פונעם   GPSזענען מיר מפרסם די  ע"זיק מקאלאשיץ "הגהק פריסטיק אבי "ע אבד"הלברשטאם זימנחם מענדל ' ק ר"א אדר של הגה"לרגל היומא דהילולא כ: פוילן, פריסטיק

 ע"זיאלימלך מליזענסק ' ק  רבי ר"בת הרהאסתר עטיל כ הצדיקת מרת "געפונט זיך מנו הישןח "בביה(. ה נמשך ווערן בקרוב"בנין הגדר וועט אי)  N 49 50 0118 E21 36 3361( החדש)ח "ביה

[ 2]פאזע ם אלטן גדר 'צוגרייטונגען צום איבערבוי פון א טייל פונ  

   


