
ד"בס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע  
"אבותינו"אקטיוויטעטן פון 

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) aka - Avoyseinu
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

:  י"ח שנבנו ע"בהביהכ "ומנוזוע אשר היארצייט חל בשבוע "ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד
רבי : סיון' ו|מארגערעטין, מבארשאל "ר משה גרשון פיש זצ"רבי בנציון ב| האנישאוויטץד "ל אב"בלום זצ( בית שערים)ר עמרם "רבי יהודה צבי ב| קלאמייאד "ל אב"ר יהודה אשכנזי זצ"רבי גרשון ב: סיון' ה

רבי | זענטאץ "ל דומ"רבי ישראל לעבאוויטש זצ: סיון' ז |טעטשד "ל אב"טייטלבוים זצ( ל"בן ייט)ר אליהו בצלאל "רבי חיים ב| מסטראפקובל "האלבערשטם זצ( שינאווא)ר יחזקאל שרגא "אברהם שלום ב
|  מאדא . הץ "ל דומ"ר יואל פלעגמאן זצ"רבי משה יוסף ב: סיון' ט| טעטש ץ "ל דומ"ווייס זצמאיר רבי | קעמעטשעד "ל אב"ר משה לענערוויטש זצ"רבי מרדכי ב: סיון' ח |בגראסווארדייןמ "ל ר"משה קליין זצ

מבארשאל "ר יוסף לייפער זצ"רבי יצחק ב: סיון' י|אידא -נאדיד "ל אב"ל ביליצער זצ"ר פנחס סג"באייזיק רבי יצחק 

ביים ערהאלטןהתרגשות ביי בני משפחה 

Jelka, Slovakia

Presov, Slovakia

Zborov, Slovakia

א "שליטהערצאג מרדכי אהרן 'ח ר"הרה

י אבותינו"שע–אבות מנוחתמקוםלהצלתהוועדחבר

א"שליטפערלמוטער א "ברבשמעון ישראל ' רח "הרה
בודאפעסט-ת נחלת אבות"י ת"ורשת החינוך שע–אבותינו מנאמני 

א"שליטבנימין זאב זילבערשטיין ' רח "הרה

אויוואראש. ב| אפאשטאג ח "מהוועד להצלת ביה

א"שליטיושע שטראה ' ח ר"הרה

ח  גיידאש"מהוועד להצלת ביה

פרשת

(א)נשא 
פ"שנת תש

גליון

511

!  לכל ידידינו ולכלל ישראלס"שמחת יום טוב וכט
...כבד את אביך ואת אמך...

ועוד כי רצה : ..פרשת חיי שרה' ן הק"דברי רמב
קבורת האבות באשר אנחנו חייבים  להודיענו מקום 

'לכבד מקום קבורת אבותינו הק

!העלפט אבותינו העלפן אייערע אבות
,  שיקט אייער ברייטהארציגע נדבה

:צו, געלט' יזכור'ווי אויך אייער 
Avoyseinu – 616 Bedford Ave. Apt. 2B 

Brooklyn NY 11249

:ביטע זיך פארבינדן, ס"פאר מעינטענענ

T: 718-640-1470 ext. 302/306  E: maintenance@hfpjc.com

פ  "תשס בילדער "דוגמאות פון מעינטענענ

ס אויפזיכט'בתי חיים אונטער אבותינו180פון די 

מאנדלאליעזרבנימיןר"מוההמופלגהחסידנכדי
ה"זללה

'רג"הרהמשפחת|דאראגק"אבד,א"שליטלויפעראברהם'רצ"הגה

|א"שליטווייסיצחק'רג"הרהבנוי"עא"שליטווייסיודאעמרם

'רהנכבדהרבני|א"שליטלעפקאוויטשיושעחיים'רהנכבדהרבני

לייבדוד'רהנכבדהרבני|א"שליטלעפקאוויטשיודאחיים
מאיראליעזר'רהנכבדהרבני|א"שליטלעפקאוויטש
א"שליטמאנדלמשה'רהנכבדהרבני|א"שליטלעפקאוויטש

הקדושהגאוןנכדי
ע"זיטארקאניד"אב
בראדק"אבדצ"הגה

'רהנכבדהרבני|א"שליט

בנימיןשמואל
|א"שליטפריעדמאן

ק"הגהשלח"יוצשאר

ל"זצטארקאןד"אב

ביים רייניגן און אנצייכענען
ח"די גבולות הביה

אלטער גדר ווערט צענומען

Kurima, Slovakia

Stropkov, Slovakia Dobra, Slovakia

347-482-8521יצחק ווייס ' ר:  ביטע רופט , גמר המצוהקויפן זכות


