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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 אינhfpjc@thejnet.com –זיך פארבינדן מיט אבותינו ביטע , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

ט"תשעקרח ק"ערשעד שלח ק "ערש

475
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

June 27 – July 5, 2019

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

ר"ב[ ק"מהרש]שלמהרבי: סיון' ל| שוראני ד "ל אב"זצ' אריר "במשה יונה רבי : סיוןח "כ: י"שנבנו ע

|ווערבא ד "ל אב"הלוי זציוסף צבי רבי : תמוז' א|בראד ד"ראבל"זצקלוגער( קאמרוב)אהרןיהודה
ס יד רמה"מח, גרויסווארדייןד "ל אב"זצפוקסבנימין זאב ר "בצבימשהרבי 

א"שליטד בראד"צ אב"הגההגדר המפואר בראשות ד בנין "נשלם בס

Gherta Mica, Romania

אוקריינע, בערעגסאז *סלאוואקיי , פרעשוב1 רומעניע, מארע2 אונגארן, סילאש. מ3 4

רומעניע, שימישנע סלאוואקיי, יאסוב5 אונגארן, יונק חדש6 אונגארן, יונק ישן7 8

אונגארן, סאנטוב סלאוואקיי, שישא9 אונגארן, אויוואראש. ב10 אונגארן, מאדי11 12

אונגארן, אלמאשד אונגארן, העדיעס13 רומעניע, קליין גערץ14 *עסטרייך , שאטנדארף15 16

אבלךושלמו ימי 
בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו ולהביע בזה השתתפות העמוקה הנני 

ידידינו החשובכ "נ מע"ה, בעת הילקח מהם נזר תפארה ראש משפחתם היקרה

ו  "הי' ומשפא"שליטחיים לעווי ה "מות "הרבני החסיד כש

מרה בהילקח מהם המתאבלים 
ה"עיוסףר"הרבתיוטל היקרה מרת ' אמם הח

,  ושנות חיים ארוכים, ומהיום עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכם
.צ אמן"בביגאו, ולראות נחמת ציון וירושלים, ומעתה תתנחמו בכפלים
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בא

רודף צדקה וחסד  איש יקר רוח, החשובכבוד ידידינו 

א  "שליטיחזקאל האלצער 'ר ר"מוה

,  בשבועשבוע נ לטובת הצלת קברי אבותינו מדי "שעוסק בלו
.ע"ח ע"מכל יוצלרב נחת ושמחה ' המחותנים שיחיב עם "יחד עם בויזכו 

ורב נחתטוב מזל ברכת 

Mezoszilas, Hungary

Jasov, Slovakia

Mara, Romania Beregszasz, Ukraine

Gyonk, Old, Hungary Gyonk, New, Hungary

Magy, Hungary Balmazujvaros, Hungary

Hogyesz, Hungary Almosd, Hungary

Presov, Slovakia

Simisna, Romania

Abaújszántó, Hungary

Gherta Mica, RomaniaSchattendorf, Austria

Sisov, Slovakia


