
 בשמחה וגיל נשגר מיטב ברכותינו לכבוד ידידינו 
 נצר לשולשלת  , מגזע אראלים ותרשישים

 כ  "ק ששמשו ברבנות בעיר קאלאמייע ושם מנו"ק רבי נחמן צבי עפשטיין ולמעב"הגה
 ה הגאון הגדול מורה ודאין ודורש טוב ושפתותיו שושנים  "ה

 א"שליטווייס ' רבי יצחק ארי צ"הגה
 ץ בעדה החרדית"ק הארדענקא ודומ"אבד

 ק אפטא"א אבד"קרויז שליט' ג כבוד שמו מפארים רבי ישעי"לרגל שמחת נשואי נכדו בן חתנו כבנו הרה
 ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל  "ויה

 .ס"ח שמחה ונחת וכט"א יזכו לראות מהם ומכל יוצ"צ שליט"וביחד עם כל המחותנים הרבנים הגאו

151 
 ב"תשעבלק ק   "עד ערש ד"בס ב"תשעחקת ק  "ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 
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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

 טיילווייזע ארבעט  *
 דארף פארענדיגט ווערן

 פראיעקט 
 ד"פארענדיגט בס

 פראיעקטן זוממער 
 ד"ב בס"תשע

לבנות חומה לשמירת המתים 

צורך יותר  .. המופקרים

 ...  מתכריכים לבושיהם

 ומי המסתפק בזה  

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)

 ברעב

 דעלאטין

 לעגעשבעניע

 רוסקע-גינז

 בעקעטש

 מאקשע

 נאראל

 לעמעש

 ראחוב

 גוטא שימלוי

 בילקאמין

 שעברעשין

 נימיזשע*

 קאמארזשאן קאברין

 מאגלניצע

 קאלאמייע*

 מאריאפאטש

 ווערבוי

 גרויסווארדיין*

 בערבעשט*

 ווישעווע. א*

 בערעזאווע

 לערדענע

 ח בעיר"בנין הגדר בביה

 אוקריינע, ברעזאווע
 ן גדר'ביים אויפשטעלן די פונדאמענטן פאר ח"ן גדר ביים ביה'מאטריאל פאר

ל "זמנחם אהרן שטיינמעץ ר "בנדבת האחים החשובים בני הרבני החסיד מוה

 א  "שליט  שמחה' א אחיו הרבני החסיד ר"ויבלחט

 א"שליט מאיר יעקב שטיינמעץר  "ח מוה"בהשתדלות הרה

 ד"מעטער אויפגעבויט בס 600גדר פון  הערליכער 

אין המצוה נקראת "
 "אלא על מי שגומרה

איז  $ 120,000איבער 
שוין אינוועסטירט  

געווארן אויפצובויען א   
 מעטער גדר   600

און אויפצושטעלן  
 .מצבות 1,150איבער 

 חיים ברודער: בשם הוועד

 ווישעווע. ח בעיר א"מטעם הוועד להביה

 כדי צו ערמעגליכן  
ק און  "די גמר עבוה

אויפשטעלן די לעצטע  
 ,מצבות 200

 (10,000$געשאצט אויף )

איז דער וועד גרייט  
צו פארקויפן דער  
זכות גומרה של 

 !מצוה

 ראמעניע, ווישעווע. א        

 אויפגעשטעלטע מצבות 1150טייל פון די 

Berezova, Ukraine 

June 25, ‘12 June 25, ‘12 


