
הון ועושר בביתו 
 וצדקתו עומדת לעד

 

With tremendous gratitude 
we laud our generous and 
prominent supporter, the 

renowned 

 R’Yissocher 
Berish Kohn shlit”a 

Of Montreal 
A legendary supporter of  

many important causes 
 

Along with his esteemed 
and honorable sons shlit”a 

 

Upon their recent 
sponsorship to publish 

the 

“HFPJC Bulletin” 
 

In memory of their beloved 
and distinguished wife/mother 

Mrs. Miriam Leah Tzipora 
Bas R’ Shmiel a”h 

 

May the tremendous zechus 

of publicizing the unique 

activities of the HFPJC, and 

raising public awareness 

about the dire plight of our 

ancestral cemeteries be an 

aliya for her pure neshama 

and a merit for their entire 

family. 

2012: Sample of one of 120 cemeteries 
which were enrolled in maintenance through sponsoring families. 

 

Sanctifying Hashem’s name in remote villages, through 

honoring  the final resting site of our ancestors. 
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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  F: 718-228-8368 

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

נ  "נתפרסם לע
ר "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

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

Committee of Maintenance Division - Year 2013 

 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם
 'מי שהיא חכם קונה לו נפשות שמלמדם דרך טוב והרי הם לו כאלו קנאם וכו 

 ('א פסוק ל"י' י משלי פ"רש)

Koseleve, Ukraine 

Koseleve, Ukraine 

Blessed is one who sanctifies Hashem’s name… 

T: 718-640-1470 ext. 302/306 F; 718-228-8368   E: maintenance@hfpjc.com 

 

Mark the date: 

 

The final date to enroll in Maintenance 2013 

Enrolling past this date will incur additional costs 

To request a maintenance contract, kindly contact: 

 דיבורים מלהיבים
 ח"בנוגע כבוד ביה

 

  להודיענו רצה כי ועוד ...

  האבות קבורת מקום

  לכבד חייבים אנחנו באשר

   'הק אבותינו קבורת מקום
 (חיי שרה' ן הק"רמב)

 

 

ואברהם זקן בא בימים  

ברך את אברהם  ' וה

  ... בכל
 

 לקבירת הכל הקצה ואשר...

 הידור למען היה הכל ,מת

  עבותות חשק ורוב המצוה

  רב סך לפזר אהבתו

 לקבורה קרקע לקנות

  ולא ,לזה הכל ולהקצות

 לזריעה שדה בתובו להניח

  ,מאכל עץ כל בו ולנטוע

  כל בתוכו שהיה ובפרט

 העץ וכל ה"כמ עצים מיני

  גבולו בכל אשר בשדה אשר

  גדול דבר הניח ולא סביב

  ליפות א"כ ,להנאתו וקטן

  אשר ונמצא ,עמו בני קבר

 לשכר גם זכה בזה גם

  הפירות בכל כאשר ז"עוה

  כ"וע ז"בעוה אוכל שאדם

 נאמר שרה מיתת אחר

  'וה בימים בא זקן ואברהם

  הכל בכל אברהם את ברך

  ז"עוה לברכת שזכה כנזכר

  מהפירות הכא והעולם

  חיים מים באר) :וכאמור והקרן

 בכמה באורך ש"עיי שרה חיי 'פ
 (המצוה בגדולת בחינות

HFPJC a.k.a. Avoyseinu 

718-640-1470 

The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries January 18, 2013 

A brief overview on our weekly activities 

Bulletin 
With pride and honor we extend our heartfelt Mazel Tov to   

Grand Rabbi of Kalev shlit”a – Williamsburg 

Who stood at our side with wisdom and kindness 

Upon the recent marriage of his dear grandson 
May he and his illustrious family merit much nachas and simchos  

from all of their offspring  
With much appreciation: the board at HFPJC and Nachlas Avos 

Maintenance Committee: 
Rabbi Avraham Shalom  

Friedman shlit”a 

 

R’ Yosef Menachem 

Perlstein 
 

 

Fence restoration through: 

Esteemed brothers R’ Yechezkel 

Shrage Friedman shlit”a 

 

Rabbi Avraham Shalom  

Friedman shlit”a 


