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ב"תשעשמיני ק  "עד ערשד"בס

אבותינו
בולעטין

העומד לימינינו   , עסקן נמרץ לטובת הכלל, לידידינו הנאמן איש יקר רוח

א"שליטישראל משה שפיצער ה  "הרבני החשוב מו

א"ראש העיר בקרית שיכון סקווירא יע. ס
לב ובנדיבת לב בחפץ עת בכל עמנו עושה אשר הטוב כל על ן718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

בת לב על כל הטוב אשר עושה עמנו בכל עת בחפץ לב ובנד

ס"ב שיחיו לראות רב נחת ושמחות וכט"הוא יברך אותו וכל ב אבותינוומי שברך 
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718 640 1470

  אבות ברכת נברך עמוק לב מקרב
  עינינו מאורי הגאונים הרבנים לידידינו

  ראשי -  ואוהדינו ידידינו ולכל ,א"שליט
  ועיר עיר של משפחות וראשי הוועד
שזכותיעזורת"השיומדינהמדינה

בנין גדריםבנין גדרים
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שזכותיעזורתהשי.ומדינהמדינה
 .כולכם על יגן אבות
 הזכות לנו שנתן הכל לאדון לשבח עלינו

 לן עלה ז"וכ .מצוה לדבר מסייע להיות
  אשר לב וחכמי הנדיבים של בסיוע
 להתקיים זכינו להתנדבותם הודות

  החובקות'הק בפעולות כה עד ולהמשיך
תבלזרועות

תיקון מצבותתיקון מצבות
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.תבלזרועות
י הנני פונים אנא תנו יד  "ואל אחבנ

שנוכלו להמשיך כי תדעו נאמנה  
.קשה מנשואשהמצב 

 הגנת של ק"עבוה הרי לבכם ובנדבת
 ,לזכותכם יחקק ,אבותיכם קבורת מקום

 זה ובזכות .נצחים ולנצח ולברכה לטובה
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יתאחדוותמיד,שועתיכםישמעת"השי
 ברוחניות ונחת שמחה ,שלחנכם על

.ט"יו ושמחת ח"יוצ מכל ובגשמיות

,המברכים בכל לב

הנהלת אבותינו
ת נחלת אבות"הנהלת ת

ח"שמירת הביה ח"שמירת הביה
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זכרוןזכרון
אבותינואבותינו



רשימתרשימת

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
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