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אבותינו
בולעטין

כתיבה וחתימה טובה
פאר אלע וועד יוצאי עיר ועיר וראשיהם,
ידידים ,תומכי אבותינו ,און גאנץ כלל ישראל
וואונטשט ,הנהלת "אבותינו"

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

אבינו מלכנו עשה למען שוכני עפר !
בוי ארבעט אין פראיעקטן קיץ תשע " ט :

1

בערעגסאז ,אוקריינע

2

Beregszasz, Ukraine

6

Presov, Slovakia

7

יאסוב ,סלאוואקיי

Jasov, Slovakia

11

ב .אויוואראש ,אונגארן

16

12

17

18

Brody, Ukraine

מיטל ווישעווע ,רומעניע*

שאמקוט ,רומעניע

Sisov, Slovakia

15

Hogyesz, Hungary

19

מיהאליפאלווע  ,רומעניע

קליין גערץ ,רומעניע

Gherta Mica, Romania

20

טעקנדארף ,רומעניע

Ermihalyfalva, Romania

Viseu de Mijlok, Romania

23

בראד ,אוקריינע

14

העדיעס ,אונגארן

Almosd, Hungary

Havasmezo, Romania

22

Rete, Slovakia

פ .ריסקעווע ,רומעניע

אלמאשד ,אונגארן

10

שישא ,סלאוואקיי

Abaújszántó, Hungary

Gyonk, Old, Hungary

13

מאדי ,אונגארן

יונק ישן ,אונגארן

9

סאנטוב ,אונגארן

Simisna, Romania

24

טשאקוואמען ,אונגארן

Somkuta Mare, Romania

Csokvoamony, Hungary

Teke, Romania

25

שימאני ,אונגארן

Nagysimonyi, Hungary

צוגרייטונגען צו פראיעקטן :
בארשע  פריסטיק  יאווארניק  קריפטש  שעניא  בילקאמין  קאשוי  נ  .וויזשניץ  אזד  פינסק  הידאלמאש  גיבארט
טרעבישאוו  סאניסלוי  זשאדיין  מיהאלען  אפטא  אויבער  -ווישעווע  ברעב  מאיא  אפאדי  ט  .לאפוש  טורץ  נ  .טארקאן

)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

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו –   hfpjc@thejnet.comעס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

נתפרסם לע"נ

דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה

* באמצע העבודה

21

8

Magy, Hungary

Schattendorf, Austria

רעטע ,סלאוואקיי

יונק חדש ,אונגארן

Mezoszilas, Hungary

Mara, Romania

Gyonk, New, Hungary

Balmazujvaros, Hungary

שאטנדארף ,עסטרייך *

פרעשוב ,סלאוואקיי *

3

מארע ,רומעניע

4

מ .סילאש ,אונגארן

5

שימישנע ,רומעניע

