
Tiszadob, Hungary 

Rozdil, Ukraine 

B. Cerkov, Ukraine 

Damak, Hungary 

Sandrivka, Ukraine 

Szeliste, Romania 

Rabbi Moshe Greenfeld shlit”a and his family 
Who invested heart and soul in support of Avoyseinu 

Upon the birth of their first grandchild 

  

Mazel Tov! 
With deepest joy, we extend our heartfelt Mazel Tov wishes to a  

dear friend who is a pillar of chesed and maasim tovim 

May Hashem bless these special individuals with all brachos. 
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Budolov, Slovakia 

N. Bercel, Slovakia 

Tarsolt, Romania 

Vetes, Romania 

Csiumesti, Romania 
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Kaufering, Germany Sastin, Slovakia Ruscova, Romania 

Kolomaya old, Ukraine 

To our esteemed friends  

and supporters 

As known, the Avoyseinu askanim devote themselves year-round to rescue 

and preserve the cemeteries of klal yisroel’s previous generation. Now, those 

askanim appeal to all: Help us help them! 
With your kind suport, you are contributing to Avoyseinu’s sole annual fundraiser 

 

We are honored to invite you to  

Avoyseinu’s annual  

Women’s Party 

This Sunday, November 16, 2014 
1:00 – 10:00 PM 

The Concord Plaza 

760 Bedford Ave. Brooklyn, NY 

 

 :בפרשתןע "באר מים חיים זי מספרק "תוכן דבה

 ברך את אברהם בכל' ואברהם זקן בא בימים וד
 

  ממון ופיזר חברון אנשי עם שרה בקבורת לאברהם שהיה והיגיעות הטרחות כל אחר כ"וע

 בא זקן ואברהם נאמר ז"אח לכן .מתו עם עשה אשר אמת של חסד היה וזה ...זה בעד רב

  אושר לכל זכה כי ,זכה בלבד שלזקנה תאמר ולא ...ז"עוה שכר והוא לזקנה שזכה בימים

  לא ...רב סך לפזר אהבתו עבותת חשק ורוב מצוה הידור למען היה הכל ... ב"והעוה ז"עוה

  יותר גדולה צדקה לך אין והנה 'וכו עמו בני קבר ליפות א"כ להנאתו וקטן גדול דבר הניח

  בו ונתקיים 'וכו עמה צדקה לעשות ויגע וטרח עבורה רב ממון שפיזר בשרה כאן שעשה ממה

 ידי שעל בימים בא זקן ואברמם לזה וסמך ומשפט צדקה לעשות 'ה דרך ושמרו שרה במיתת

 הקדושים דבריו נפלא באריכות ש"ע .האמור כדבר לזקנה זכה זה

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו  ...

 (שרה חייבפרשתן  ן"רמב)' חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

Please mail your donation and make checks payable to:  

Avoyseinu/HFPJC - 616  Bedford Ave. 2B Brooklyn NY 11249  
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Csuz, Slovakia 


