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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"כ בהביה"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד
ר  "רבי יששכר בעריש ב| מקאברין ל"ר ישראל יעקב זצ"רבי נח נפתלי ב:ו אב"כ| מבראד ל"ר מנחם מאניש מרגליות זצ"רבי אפרים זלמן ב| מאד.ד ה"ל אב"וואהל זצ( אושפיצין)ר אליעזר "רבי משה ב: ד אב"כ

רבי משה מרדכי  | זבארוב ד"ל אב"ווייס זצ( דאמבראווא)ר צבי הירש "רבי משה ב| פריסטיקד"ל אב"לייב וואגשאהל זצר יצחק "ברבי יחיאל :ז אב"כ| בשאמלוי כ"מנו, ץ דזיקוב"ל דומ"אשר זעליג לויפער זצ

|טעטש,ד פאליאן"ל אב"ר ייטב לב זצ"אלי בצלאל ברבי: אב' ל| מאגלינצא ד"ל אב"ר אברהם יושע העשיל שפירא זצ"רבי אבי עזרא זעליג ב: ח אב"כ| וואדקערט ד"ל אב"פאללאק זצ' ר ישעי"ב
בבארדיובכ"ומנו,טאקאי, ד אונסדארף"ל אב"זצזאנדיץרבי גבריאל יעקב

ב ר ת  ו א ר ל ו  כ ז י צו ו י ל  כ מ ת  ח ט"נ כ ו ת  ע ד ה ת  ב ח ר ה ך  ו ת מ ס"ח 
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Borsa, Romania

With special thanks to 

President Jewish community in Sighetu
:סקירה קצרה

:בראשות ידידינו, בהשתדלות הוועד, בראשות הנכדים החשובים

א"שליטיושע וואלטער ' שלו' ח ר"ק הרה"בנש

א"שליטיודא מרדכי דייטש ' ג ר"הרה
•••

תיקון המצבות: ח"שנת תשעח שטארק פארלאזט"ביהח"אפשאצונג אויף ביה: ט"שנת תשס

ד"ארבעט אנגעהויבן בס-בוי!ד"פערמיטן ערהאלטן בס: פ"שנת תש...פארהאנדלונגען: ט"שנת תשע

נייערד"בספארענדיגטפאזעערשטע
תיקוןאון,מעטער249אויףגעבויטגדר
פוןרייניגונגגרונטליכע.מצבות502

דריי.אונטערגענומעןשמוץהויפנס
שמוץטראנספארטןריזיגע

ן'נאכ!ח"ביהפוןאוועקגעפירט
גאראנטדעקטווערטאויפרייניגן

:מצבותע'חשוב

ק"אבדל"זצרביק"הגה
'רג"הרהבן,דאבראפוןל"זזלמןשלמהר"הגשלבנו

ק"הרהמתלמידידאבראד"אבל"זצווייסבערגדובמשה
.ע"זימלובליןוהחוזהע"זימרימאנובמענדלמנחםרבי
אצלנתגדלבילדותואביופטירתאחרדובמשהר"הג

בכללאכולחזקהלווהיה,מצאנזחייםדבריבעלק"הרה
גםנסע.מצאנזחייםדבריבעלק"הרהאצלק"עש

,שלימהשנהשםולמדמרימאנובהירשצבי'רק"להרה
ע"זימבעלזאק"הרהאצלנסעגם

שלבתו,ה"עדרעזלמרתנשאלפרקוכשהגיע

,ל"זצ'רק"הגה
הירשצבי'ר,ווערעצקיק"אבדביינהארןמאירר"הגבן

.[עתהזהמצאנומצבתושגם]בצעירותואביובחיינפטר
שנפטרואחר,בווערעצקיחותנואצלישבחתונתואחר
שישאר,מאירר"הגזקינוחמיוממנובקש,פתאוםחמיו
,דאגהבליבתורהללמודשיוכלכדיאותויחזיקוהואאצלו
צדקלמורהונתקבלמקומונתמלאזקנופטירתאחר

.פטירתועדווערעצקיב
ט"תרנשנתכסליו'התולדותפרשתקודששבתנפטר
הרבניתאשתו.משינאוואק"הרהפטירתלפניאחדחדש
.ב"תרמאלולז"יימיהבחצינפטרדרעזילמרת
ד"אבלנדאנחשלוםר"הגבנו:צאצאיושמותאלה

ר"הגבנו|ארשיוואץ"דומיוסףחייםר"הגבנו|ווערעצקי
בעירשבתשומריד"דביהמורבץ"ומוב"שומאיריצחק
ואחריווויטקאד"אבהעשיליהושער"הגבנו|חוסט

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

ח "נשיא וועד הביה–א "שליטצ"הגה

א  "שליט' רהרב 
ח "חברי הוועד ביה–א"שליט' רובנו 

א  "שליט' רח"הרה

, , ח"ביההוועדחבר

ח"ביההוועדחברא"שליט' רח"הרה

ח  "ר  וועד הביה"יו–א"שליט

מנאמני –א "שליט' רח "הרה

:המציבהנוסח 
ימיםושבעזקןאיש
צדיקיםברכיעלגודלמנעוריו
כימיםלילותשםהתורהבעסק
שימשומכאוביםיסוריםמתוך

לארבעיםקרובלעבדבהוראה
מוההמאוהגהרבשנה

דוב  משה 
נפטרזלמןשלמה'מהחסידבן

כסליו'התולדות'פק"שליל
תנצבהק"לפירושליםבונהשנת

ח "מיו( ]ל דלקמן"זצמבאגאדצ "חתנו של הגה)בנירעדהאז
ק  "אבדוויינבערגערליבשלמהר "אשת הגבתו [ פאיעק "אבדשרגאיחזקאלר "הגחתנו 

צביאהרן' צ ר"טויב בן הרהיצחקאברהם' בת רטויבאמרת נשא ש "ובזוו]ר "בזוואגאדב
:  מילדיו]בערעגסאסב "שוטויבשלוםישראל' ה ר"אשת הרבני מובריינדיל' מבתו [ מבריד

[וויינבערגערבעריש' בתו אשת ר, במוזשאיב "ל שו"זטויבדודשמואל' ה ר"הרבני מובנו 

âע ו  נ ל ר  ס מ נ ם  י ט ר פ ה ו ת  ו ע י ד י ו "ה נ י ד י ד י âי 

ח לו"ותשוח-זכרון אבותינור "יוא"שליטדובעריש וועבער הרב  

רב תודה וברכה מול כבוד  
א  חבר הוועד "שליטשמעלקא האלפערט ה "הרב החסיד הנכבד מו

,  ק"ק בוקארעסט לטובת המשכת עבוה"ומארגן הפעולות לשתף ראה
.ח להם"ותשוח

הערליכע פעסטע נייע צעמענטענעם גדר   

דרינגענדע ווענדונג  
ו"היע בני המשפחה'צו די חשוב

קענען  וצפעלט  נאך א באדייטענע סכום 'ס
דעם איצטיגען סעזאן מיט די אין ממשיך זיין נאך 

.בנין הגדרפונעם נעקסטע פאזע 

זייט זוכה אינם גמר המצוה  
!ש גומרה"אין המצוה נקראת אלא ע

•••

ח  "וועד להצלת ביה
י מוסדות ווערעצקי  "שע

בראשות האחים הגאונים   

א"שליטמ "ד ור"אבהרב 

א"שליטראש ישיבה והרב

א"שליטלאנדאמיכליחיאלוהרב
•••

ר צבי "מצבת הג
ל"ביינהארן זצ

Borsa, Romania


