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 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 

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

נ דבורה  "לע
ר "רעכיל ב

 ה"מרדכי יודא ע

718-640-1470 

 טיילווייזע ארבעט  *
 דארף פארענדיגט ווערן

 פראיעקט ווערט
 ד"פארענדיגט בס

לבנות חומה לשמירת 

.. המתים המופקרים

צורך יותר מתכריכים  

 ... מלבושיהם

 .  בזהומי המסתפק 

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)
 ה פארענדיגט אין  "בעזם גדר 'פונאיין וואנט 

 אונגארן, מאריאפאטש
 ה  "פרומט ע' הצ' ל וזו"צ רבי יעקב פרץ זילבערמאן זצ"כ הרה"מנו

 ע"ראצפערט זי'ק רבי נפתלי הירצקא מ"הוריו של הרה

ם גדר ווערט 'ווארימע בריוו לטובת די איבערבוי פונ
 .אויפגענומען מיט התרגשות ביי די בני המשפחות

 ה נתנדב און ערמעגליכט "סכומים הגונים ווערן ב
 . ח"דאס אנהייבן בויען דעם נייעם גדר ארום דעם ביה

 ו  "הי  'לעפקאוויטש וזוגתו החיושע ' ר ח"בראשות הרה

 ו"הישלמה לעפקאוויטש ר "מוה' החבנו ו
 

   ו"הייעקב משה שטעסל ' ר בהשתדלות נכדם האברך היקר

 תיקון מצבות  
 בעירח "בביה

 סלאוואקיי, ווערבוי
 בראשות  

 'שיחיהערצאג החשובה ' משפ

 חלק מצבות זענען שוין אויפגעשטעלט 
 אויף נייע צעמענטענע יסודות

 בשעת די  
 ארבייט-בוי

 זבארוב  

 דעלאטין

 לעגעשבעניע בערעזאווע

 רוסקע-גינז

 בעקעטש

 מאקשע

 נאראל

 לעמעש

 ראחוב

 גרויסווארדיין*

 בערבעשט

 ווישעווע. א*

 גוטא דיורא

 בילקאמין

 נימיזשע* שעברעשין

 קאמארזשאן שאנדריף

 מאגלניצע

 קאלאמייע*

 מאריאפאטש

 ווערבוי

 !  ק"ביטע ווערט א שותף אין די עבוה

 העלפט פארענדיגן די אויפבוי
 פונעם גדר ארום דעם  

 !ח"גאנצן  ביה

 ה פארענדיגט ברוב פאר והדר"בעערשטע וואנט 

 ברגשי אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש ברכותינו  
 צ דורש טוב לעמו"ט הלבבית אל מול כבוד ידידינו הנכבד הגה"ברכת מז

 א  "שליטיחזקאל שרגא טייטלבוים הרב ת  "כש
 סאטמאר קליימער 'ל ד"ץ קהל יט"דומ

 אוקריינא ,בולחובח בעיר "ביההוועד להצלת ק של "בראש עבוהעומד 
 ' שיחיק  "בתש' הכלה החג "ו עב"הי' לרגלי נשואי בנו הח

 ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל "ויה
 .ס"וכטח שמחה ונחת "ומכל יוציזכו לראות מהם  א"שליטצ "המחותנים הרבנים הגאווביחד עם כל 

  !עליכםזכות אבות יגן , בעת שמחתכם    

                     $ 36.00:  כלה-לזכות חתן

$                      252.00:  שבעת ימי המשתה 

 458.00$(:  פרנס היום)ת "נח
 ,ק"צו ווערן א שותף אין די עבוה

 X 301 718-640-1470ביטע רופט 

Verbo, Slovakia 

May 29, 2012 

Verbo, Slovakia 

May 29, 2012 

Máriapócs, Hungary 

May 30, 2012 


