
א"שליט רובין לייבל' הרבני החסיד ר

ל"ק טאקיי זצ"צ אבדק"א חתן הגה"שליט משה' ח ר"ובנו הרה 
גערעש. נ–ח בעיירות  קראצעשט "מחשובי הוועד להצלת ביה

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

462
ד"בס

718-640-1470

- February 28ט"תשעפקודי ק "עד ערש–ויקהל  ק "ערש March 7, 2019

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

לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו   מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"הם וב

ט"ד אנגייענדיגע פראיעקטן תשע"בס
אונגארן, )אויבן ישן- בודא(בודאפעסט  אונגארן, וואזשאן- נאד אוקריינע, בערעגסאז

כביר המעש  בנדבת הרבני החסיד 

' החובניו א "שליטלאפלער לאפלער לאפלער לאפלער שמואל בנימין שמואל בנימין שמואל בנימין שמואל בנימין ר "מוה

ק  "אבדד "אב, ל"זצנחום נחום נחום נחום משה משה משה משה  ק רבי "הגהנכדי ,  ו"הי

החשובים בראשות הנכדים 

א "שליטחיים העללער חיים העללער חיים העללער חיים העללער ' רח "הרה

א"שליטאהרן צבי בלוישטיין אהרן צבי בלוישטיין אהרן צבי בלוישטיין אהרן צבי בלוישטיין ' ח ר"הרה

רייךרייךרייךרייךרבי קאפיל רבי קאפיל רבי קאפיל רבי קאפיל '  הגאון  הקכ של "מנו
ע"ק זי"ע ועוד גאו"זי    

א"שליט פאללאק יואל אשר' רג "הרה

ח בעיר גרויסווארדיין"להצלת ביההוועד ראש 

Budapest Csörsz, 

Beregszasz, Ukraine – Feb 28, ‘19Nagyvazsony, Hungary– Feb 28, ‘19

המשך בנין הגדרביים בויען דעם אוהל

המשך תיקון הגדר

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

דבורה רעכיל 
ה"מרדכי יודא ער "ב

• מזבראוב  ל"זצפנחס אלימלך עלאוויטש  ר"באלעזר אילעזר ליפא  רבי: ד אדר"כ : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

•  פעזינג ד "ל אב"זצאהרן ווילהיים  רבי: ט אדר"כ• פעזינג ד "ל אב"זצבנימין שעכטער  רבי: ח אדר"כ• סאסרעגען ד "ל אב"זצסופר ) מחנה חיים(חיים  ר"במשה דוד  רבי: ז אדר"כ

הומנאד "ל אב"זצשלמה זעלצער  ר"בדוד יהודה לייב  רבי

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

  מיטארבעט אייער פאר הודאה און שעצונג אונזער אויסדריקן מיר ווילן ראשית

  פון ח"ביה די איבערצובויען באוויזן ה"בע מיר האבן דעם דורך וואס ,אהער ביז

  צו דערגרייכונג געוואלדיגער א ספק א אן איז'ס .הראוי בכבוד אבות אייערע

  אייער ,אייך פאר זכות אומשאצבארע אן ,ל"ז אבות קברי אונזערע באשיצן

.ישראל כלל פאר און נאנטע

  אנהאלטן ווילט איר אז זיכער איז ,מצב יגע'בכוד א אין איז ח"ביה דער אז יעצט

  ס"מעינטענענ ווירקזאמע א אראנזשירן צו 'זכי די האבן און ,צושטאנד דעם

  באזוכן פערזענליכע ,דיגע'כסדר מיט ,רעגלמעסיג געשניטן איז גראז די אז אזוי

  די פארזיכערן צו בייהילפיג גאר סיסטעם דער איז ,ערפארונג פון .ח"ביה צום

.אבותינו קברי פון עקזיסטענץ ווייטערדיגע

  פריוואט ס"מעינטענענ מאכן זאל משפחה די אז רצון אונזער איז לכתחילה

  ם'אינ באזוכן דיגע'כסדר אויסשטעלן און שומר לאקאלער א אויפנעמען ן'דורכ

  פאר אייך פאר טון צו דאס גרייט מיר זענען ,אוממעגליך איז דאס אויב .ח"ביה

!זיין טוב מליץ זיכער וועלן אבות אייערע .אפצאל יערליכער מינימאלער א

M A I N T E N A N C E  D I V I S I O NM A I N T E N A N C E  D I V I S I O NM A I N T E N A N C E  D I V I S I O NM A I N T E N A N C E  D I V I S I O N
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EEEE: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com  ����  302/306עקס  718-640-1470: זיך איינצושרייבן

מרדכי ' נפתלי בן הרב החסיד ר' ח ר"הרהבני המשפחה בראשות 
טיף באגייסטערט צוזעהנדיג פון דער נאנט די סייעתא  , ל"לענארוויטש ז

בתי  4די מעינטעינעס אין און די סוסקסעספולע , דשמיא פון די אויפבוי
!זכות אבות יגן. חיים פון זייערע ראשי האבות

Kemecse, Hungary

Stranany, Slovakia

Bokony, Hungary

Demecser, Hungary

  â  התפעלות פון בני משפחה  ביים פוקד זיין קברי אבותâ   


