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 ב"תשעיתרו  ק "ערש

 ד"בס
 ב"תשעמשפטים ק   "עד ערש

 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  E: hfpjc@thejnet.com 

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

718-640-1470 

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

 (ן חיי שרה"רמב). 'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק  ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

 לאנדאן -א "שליטשרייבער ' אלי' הרבני החסיד ר
 ח גרויסווארדיין"ועד להצלת ביה

 ו"הינשואי נכדו לרגל 
 

 א"שליטפאללאק ' ישעי' הרבני החסיד ר
 ח גרויסווארדיין"ועד להצלת ביה

 ו"הינשואי נכדו לרגל 

"ט"ב הבעל"תשע"  ן זוממער'פאלגענדע בתי חיים זענען שוין צוגעגרייט פאר די נויטיגע איבערבוי פאר  

 :י"בקשה מעומק הלב פאר די אלע יוצאי העיר הע
 מציבות 600עס ווערט צוגעגרייט צו פארענדיגען דאס אויפשטעלן פון די איבריגע 

 ח"ביטע העלפט דעם איבערגעגעבענעם עסקן החשוב העוסק בכל לבו להצלת הביה

 917-743-0671 –' שיחי' הח' ו ומשפ"היחיים בראדער ר "הר
 

ראמעניא, ווישאווע-אויבער  

 בעקעטש
 גדר ומציבות אונגארן

א"ר  מרדכי בערקאוויטש שליט"י הר"ע  

 לעגעשבעני
 בנין הגדר אונגארן

א"ר פנחס קליין שליט"י הר"ע  

 ברעזאווע
 גדר ומציבות אוקריינא

א"ר  מאיר יעקב שטיינמעץ שליט"י הר"ע  

 גוטא
 גדר ומציבות סלאוואקיי

א"י משפחת גאנדל שליט"ע  

 אונגארן, דיורא
 גדר ומציבות

א"ר יעקב נפתלי הארטמאן שליט"הר' ושות  
 א"ר משה לעווענשטיין שליט"י הר"ע

 לעמעשאן
 גדר ומציבות סלאוואקיי

א"ר יעקב בערגער שליט"הרי "ע  
א"גלאנץ שליט' יחזקאר  "הר  

 בילקאמין
 בנין הגדר אוקריינא

א"ר אליעזר טארים שליט"ר יואל ורה"הר  

 שעברעשין
 בנין הגדר פוילן

א"ר נחום שמשון עסטרייכער שליט"י הר"ע  

 דעלאטין
 מציבות1,500תיקון  אוקריינא

 א"ד דעלאטין שליט"צ אב"י הגה"ע

 מאריאפאטש
 בנין גדר אונגארן

א"ר יושע לעפקאוויט ש שליט"הר' י משפ"ע  

 :  ד"הצלחה אין דעם עבר בס
 מציבות אויפגעשטעלט 400גדר פארענדיגט 

 

:וממנו ילמדו וכן יעשו  
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 ברכת מזל טוב
 ,  העושה ומעשה לטובת אבותינו, לידידינו הנאמן אהוב לכל מכיריו

 משמרת אבותינונ לטבות "ובפרט עוסק בלו

 א  "שליטפאללאק  הכהןיצחק מרדכי ' ה הרבני החסיד ר"ה

 .  'לרגלי השמחה להולדת הנכדים היקרים שיחי
 ח דורות ישרים ומבורכים  "לראות מהם ומכל יוצ' שיחי' ב וכל משפ"ויזכה ביחד עם ב

 .ס"ב שיחיו בכט"הוא יברך אותם וכל באבותינו ומי שברך 
 

  מזל טובברגשי אהבה וידידות משגרים אנו בזה ברכת 
א בשמו  "כאו' שיחי' ומשפ ב"בלידידינו הנאמנים עם 

 ה"מ ה"הטוב יבורך לרגלי שמחת צאצאיהם בשטו

אלו קרואי מועד אנשי שם אשר עוסקים רבות  
 למען הצלת בתי החיים ברחבי אייראפע 

 !  יעצט איז די פאסיגע געלעגנהייט מסדר צו זיין דעם איבערבוי
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