
א"שליט צ "הגה

ח "מחשובי הוועד הביה

��� 

א  "שליט' צ ר"הגה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א"שליט' ג ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א  "שליט' רג "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה
���

א  "שליט' ק ר"ג בנש"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה
���

א"שליטר ח "הרה

מנאמני 

���

א  "שליט' ח ר"הרה

ח "הוועד הביהמחשובי 

���

א  "שליט' רח "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א"שליט' ח ר"הרה

ח "הוועד הביהמחשובי 

לידידינו הנאמני� העוסקי� לטובת אבותינו  מזל טוב ברגשי אהבה משגרי� אנו בזה ברכת 

ה"א בשמ� הטוב יבור� ה"כאומ "בשעטובמעונ� לרגל השמחה אשר ' שיחי' ב ומשפ"ובה� 

א"שליט  צ"הגה
ח "להצלת הביהר וועד הרבני� "יו

א"שליט' ק ר"ג בנש"הרה
ח "להצלת הביהר וועד הרבני� "יו

א"שליט צ "הגה

ח "מחשובי הוועד הביה

��� 

א  "שליט' ח ר"הרה

מפקח כללי של 

���

א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א  "שליט' ח ר"הרה

 ח"הביהמחשובי הוועד 

���

א  "שליט' ח ר"הרה

מחשובי 

���

א"שליטר ח "הרה

ח "הוועד הביהמחשובי 

���

א  "שליט' רח "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

���

א  "שליט' רח "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה

  ביז מיטארבעט אייער פאר הודאה או� שעצונג אונזער אויסדריק� מיר וויל� ראשית

  אייערע פו� ח"ביה די איבערצובויע� באוויז� ה"בע מיר האב� דע� דור� וואס ,אהער

  אונזערע באשיצ� צו דערגרייכונג געוואלדיגער א ספק א א� איז'ס .הראוי בכבוד אבות

.ישראל כלל פאר או� נאנטע אייער ,איי� פאר זכות אומשאצבארע א� ,ל"ז אבות קברי

  דע� אנהאלט� ווילט איר אז זיכער איז ,מצב יגע'בכוד א אי� איז ח"ביה דער אז יעצט

  גראז די אז אזוי ס"מעינטענענ ווירקזאמע א אראנזשיר� צו 'זכי די האב� או� ,צושטאנד

  פו� .ח"ביה צו� באזוכ� פערזענליכע ,דיגע'כסדר מיט ,רעגלמעסיג געשניט� איז

  עקזיסטענ� ווייטערדיגע די פארזיכער� צו בייהילפיג גאר סיסטע� דער איז ,ערפארונג

.אבותינו קברי פו�

  �'דורכ פריוואט ס"מעינטענענ מאכ� זאל משפחה די אז רצו� אונזער איז לכתחילה

 אויב .ח"ביה �'אינ באזוכ� דיגע'כסדר אויסשטעל� או� שומר לאקאלער א אויפנעמע�

  מינימאלער א פאר איי� פאר טו� צו דאס גרייט מיר זענע� ,אוממעגלי� איז דאס

!זיי� טוב מלי� זיכער וועל� אבות אייערע .אפצאל יערליכער
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EEEE: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com: maintenance@hfpjc.com  ����  302/306עקס  718-640-1470: זי� איינצושרייב�

אבותינו
בולעטי�

א קורצע איבערזיכט פו� די וועכנטליכע אקטיוויטעט� פו� אבותינו  

718-640-1470

January 2-9, 2020פ"תשויחי  ק "עשעד ויגש  ק  "ערש
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ד"בס

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 "נתפרס� לע
ר "בדבורה רעכיל 

ה"יודא עמרדכי 

���

ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ויזכו כל� ביחד ע� המשפחה  והמחותני� שיחי
���

� אריגינעל� פארמאט'איז ערלויבט צו פארשפרייט� דע� בולעטי� אינעס  �  hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלט� וועכנטלי� די בולעטי� אוי� אי

  | אורשיווא  "דומ ל"זצ לאנדא דוב משה ר"ב יוס� חיי רבי | פיסטי� ד"אב ל"זצ עפשטיי� הלוי צבי נחמ� ר"ב משול רבי :טבת 'ו  :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושי גאוני אלו בעד :מיוחד מדור

  'ח | קראלי ד"אב ל"זצ פירטה משה ר"ב אפרי רבי | פעטער .סט ,מפעלעדיהאזא ל"זצ גליק אהר� משה ר"ב יצחק רבי |מנאראל לל"זצ רובי� אהר� ר"ב נחו רבי |מיהלאלפלווא ,מארגארעט� ד"אב ל"זצ   מינצענט זלמ� שלמה רבי :טבת 'ז

 לייב ישראל ר"ב וואל! בנימי� רבי |פינסק ,פולי� מחכמי ל"זצ מיילעס אליהו רבי :טבת 'י |  טארקאני ד"אב ל"זצ ווייסבערג אברה ר"ב זאב מנח רבי :טבת 'ט | בעטלא� ד"אב ל"זצ ליכטענשטיי� בענדיט ברו  ר"ב קאפל יעקב רבי :טבת
  נימיזשע ד"אב ל"זצ בערגפעלד אהר� ר"ב הערש צבי רבי | זשאמבאקערק ד"אב ל"זצ לאשברי�- ברילל יהודה יעקב ר"ב לייב מרדכי רבי |טרענטשי� ד"אב ל"זצ ליכטנשטאדט

ט"תשע ס"מעינטענענ פו� דוגמאות

!ע בני משפחה'צו די חשובדרינגענדער רו� 
ח איז גרייט אריי�  "די עבודת הקודש איבערצובויע� דע� פארלאזט� ביה

,ווי שנעלערשיקט אריי� אייער ברייטהארציגע נתינה . צוגיי� אי� שוואונג

רומעניע, מאראש אויוואר

ו "הי מער�ברגשי צער ואנחה הנני משתתפי� בצער� של המשפחה הכבודה לבית 

ווישעווע. מ, סלושט, סטעטניקמראשי הוועד ,א"שליטאברה' יצחק  'ח ר"הרהלידידינו ובפרט 

  ל"זליפא ' הרבני החסיד רפטירת אביו היושבי� בעמק הבכא על 

.צ אמ�"בביגאו, ולראות נחמת ציו� וירושלי�בבתיכ� ומהיו� עוד ישמע רק בשורות טובות 

נטפי תנחומי�

   646-270-1420: חיי� יחזקאל הערשקאוויטשחיי� יחזקאל הערשקאוויטשחיי� יחזקאל הערשקאוויטשחיי� יחזקאל הערשקאוויטש' ר וועד הפועל ר"� יו'פארבינדט איי� מיט

Hajduboszormeny, Hungery

Marghita, Romania Jelka, Slovakia

Beresdovtsy, Ukraine

,ח"ס פונע� ביה"בנוגע אנפראגעס איבער די מעינטענענ: אונגאר� , סענפעטער

,אז דאס ווערט אנגעפירט בלויז דור� די בני המשפחה, טוה� מיר דא מודיע זיי�

. 'אבותינו'� אויפזיכט פו� 'או�  איז נישט אונטער

.פאר מער פרטי� קע� מע� זי� פארבינד� מיט די בני משפחה


