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 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
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

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"ר מרדכי יודא ע"ב 

471 
 ד"בס

718-640-1470 

 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

 May 23-30, 2019 ט"תשעבחקותי ק "ערשעד בהר ק "ערש

צבי  ר"במרדכי הלוי רבי   | קליינווארדייןד "ל אב"זצ אלקנה ר"ביהודה לייב  רב: אייר' כ  : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

 גרויסווארדייןד "ל אב"זצשמעון ראזענפעלד  ר"ב יוסף רבי: ג אייר"כ  שימלוי  –האלמין ד "ל אב"זצהירש הורוויץ 

ווען דאס הויז וואס איז , גרויס פרייד ביי צאצאי יוצאי העיר אויוואראש
ווערט  ,  און דער ארומיגער שטח, ח משנים קדמוניות"ן ביה'געבויט אויפ

 .ד אריבערגעפירט אונטער אידישער בעלות"בס

 ח"ן ביה'דאס הויז אויפ

 11 אונגארן, אויוואראש. ב

 12 אונגארן, מאדי
לעצטער חלק , נאך פיל השתדלות

פון גדר און תיקון המצבות ענדליך 
 .ד"ערלויבט צו פארענדיגן בס

 החסיד משפחת הרבני בנדבת

   ל"זברוך גראס  'ר 

 צוגרייטונגען צו פראיעקטן
 אונגארן, העדיעס

 אונגארן, אלמאשד

 עסטרייך, שאטענדארף

 רומעניע, מיטל ווישעווע

 רומעניע, מיהאליפאלווע

 מצבות 300צוגרייטונגען צו תיקון לערך 

 הרב הגאון  בראשות 

 א  "שליט משה מאנדל' ר

 פלעטבוש -מרדכי ק בני "אבד

 ,  א"שליטמשה נתנאל פריעד ' ג ר"הרה בהשתדלות –, א"שליטק אויוואראש "אבדצ "בראשות הגה

 ל  "אויוואראש זצ. ח של הגאונים וצדיקים רבני העיר ב"בנדבת יוצ
 ל "זצרבי עוזר פריעד צ "ח של הגאוה"המשפחות החשובות יוצ ה"ה

 ל"זצק בעסערמין "אבדצ "ח של הגה"ויוצ
 א בשמו הטוב יבורך לברכה על דבר עזרתם הגדולה להצלחת המשימה הגדולה ובכוחם הגיענו עד כה"כאו

 ח"בעד שמירת הביהא העוסק רבות בשנים "שליטשמואל פריעד ר "להרוברכה מיוחדת 

 

  אברהם' ג ר"הרה, ער שליח פונעם וועד'דער חשוב

'  שלו יעקב' ג ר"הרהחתן , א"שליט לעוו יושע

 שרייבט אונטער דעם קאנטראקט, א"שליט פריעד

Balmazujvarus, Hungary 

Magy, Hungary 

May 23, 2019 

Almosd, Hungary 

Hogyes, Hungary 

Schattendorf, Austria 

Viseu de Mijlok, Romania 

Ermihalyfalva, Romania 

  כסףמחבר כ של הגאונים בעל "מנו
,  |  ל"הגאונים זצוקובניו  נבחר

יעקב צבי הירשפעלד  ' רהגאון 
'  הרב החסיד רוחתנו | ץ "דומל "זצ

 ל"ז מאנדל שמשון


