
אבותינו

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
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

נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע
ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

ז"תשעשופטיםעד  ז"תשעראהק "ערש

389
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

!  ד"ותכל העבודה בסבעלארוס , קוברין

-

צו שאפן א שטיבל זיך צי ' י בקשת פון די פוקדים על ציון הק"עפ
איז געמאכט געווארן די נויטיגע, קענען אפשטעלן

. צוגרייטונגען דאס דורכצופיהרן
ביטע זיך פארבינדן מיט אבותינו אויף  , זיין דעם זכותקונה 

301. עקסט718-640-1470
מליץ טוב זיין להוושע בדבר ישועה ורחמים ע וועט זיכער "זיק "זכות הצה

.ס"פ ועם כט"ר בכו"ג ועם חיי נחת ארוכים וברוכים בבחומ"ט בספשצ"ולכוח

טבלא שהועמד  
על חומת  

ח לחוק "הביה
לזכרון המנדבים  
החשובים

שיזכרו לטובה 
ולברכה ולכל  
טוב סלה

התודה 
והברכה פאר 
די אלע חשובע  
נדבנים ועסקנים 
לטובת הצלת 

ח"הביה

מצבהנייע 
ווערט  

געשטעלט  
אוהל אין 

לזכרון  
משה  רבינו 
רעיא 

מהימנא  
ע "קוברין זי'מ

לידיעות הציבור
ן נייעם געזעץ פון בעלערוס קען מען גיין באזוכן אן  'לויט

א וויזע דורך אריינפארן אין ארויספארן מיט ערעפלאן  

טעג  5אין מינסק און זיין אין לאנד פאר ווייניגער  ווי 

רומעניע, מיקולע
30#

י אבותינו"ע

ד"המשך בנין הגדרים בס

סלאוואקיי, לאדמיראווערומעניע, פעטריווע
31#

י אבותינו"ע

22#

י אבותינו"ע

Micula, Romania

August 15, 2017

Petrova, Romania

August 16, 2017

Ladomirova, Slovakia

August 16, 2017

קברי  נ לטובת הצלת "העוסק בלולידידינו ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב 
מגזע אבהן קדישין', מגדולי תומכי תורה ולומדי, המפורסם בפעולותיו הכבירים, אבותינו

לאנדאן, סאסובק"אבד-א "שליטפרישוואסער שלמה ' רהגאון  ת הרב "כש
'  ולכל משפחתו החשובה שיחי

מ"בשעטו' שתחיהמהוללההכלהג "עב-ו"היהמופלג החתן בנם נישואי לרגל 
קורימא-פריסטיק-דזיקוב -דאנציגמראשי הוועד בעיר 

ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' שיחיהמחותנים עם ויזכו כלם ביחד 

.  ח"אריינגאנג צום ביה, קאברין
375-295-215-301שומר נומבער פון 

איז וויכטיג צו רופן פריער 'ס

: י אבותינו"עשנבנו /שבוניםח "כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

טעטש, פאליאןד"אבל"זצב"יקותיאל יודא טר"בבצלאל'אלי' ראב' למאגלינצאד"אבל"זצשפיראהעשיליושעאברהםר"בזעליגעזראאבירבי:אבח "כ

האנישאוויץד"אבל"זצבינדיגערפייבילשרגאר"באברהםברוךרביווערפלעטד"אבל"זצטענענבויםצביר"בוואלףזאברביאלול ' א, בבארדיובכ"ומנואונסדארףד "ל אב"זצזאנדיץיעקבגבריאלרבי

שעה3פון מינסק קיין קאברין מיט א קאר דויערט 

מינסק

קאברין


