
 באריכט אויף די טעטיגקייטן לטובת  

 בתי חיים אין סלאוואקיי
 

איז גרונטליך , אין פארברייטונג צו פארמירן דעם קרן
אפגעשאצט געווארן די אקטיוויטעטן פון אבותינו אין די מזרח  

 500פון די עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז . אייראפע לענדער
ח וואו אבותינו איז אקטיוו איז סלאוואקיי אויף גאר א  "ביה

 פארנעמנדיג, ן ארט'חשוב

 .ס אקטיוויטעטן'פון אבותינו 18%
 

 

 
 י אבותינו"סלאוואקיי שע'חיים המתוקנים במתוך בתי 

 סלאוואקיי, טאראניע-נאד
 י "עהאחים וויינשטאק בנדבת 

 א"שליטוויינשטאק זאב יצחק ר "הר

 סלאוואקיי, דאברע
 זאב פנחס  ר "בנדבת הר

 א"שליטנוסנצווייג 

זייט נישט קיין  
 !לשעברצועק א
ח האט מען  "אין די ביה

ליידער אסאך 
איז 'פארשפילט און ס

פארשוועכט געווארן דער  
 .מקום קדוש

 ח"א גאז סטאנציע אויף א ביה ח"א קאמפלעקס אויף א ביה

Hungary 
39% Romania 

19% 

Ukraine 
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Poland 
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Serbia 
4% 

Austria 
1% Belarus 

1% 

129 
 ד"בס ב"תשעויחי ק  "ערש

 ב"תשעשמות ק   "עד ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com 
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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

 2#מודעה  
 !בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    עליכם יגן אבות זכות

 304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האבן א חלק אין די עבוה

 ב"כסלו תשע –א "חשון תשע

 סטאטוס פון תיקונים 
 ח"אין ביה

  אבותינו גיבט ארויס
 באריכט

משפחות פארלאנגען  
 א באריכט

לב יקח מצוות  חכם
ווינטער איז די פאסיגע צייט צו  

פון   אראנזשירן די איבערבוי
פילע  ! אייערע קברי אבות

דערפאלגרייכע פראיעקטן  
זענען שוין צושטאנד געקומען  
דורך די געטרייע השתדלות  
פון בלויז עטליכע צאצאי  

 .יוצאי העיר

 !וממנם ילמדו וכן יעשו
 

צו ווערן א שותף אין די  
ווי אויך צו אראנזשירן  , ק"עבוה

מיטונגען פאר די צאצאי יוצאי  
ביטע רופט  ', בראשורן וכו, העיר

 303. אבותינו אויף עקסט

 אוקריינע, נעליפינע
  

 א"ט חשון תשע"כ
 א"שלמה ראזענבערג שליט ר"הר

 אוקריינע, העטיניע
  

 א"טבת תשע' ט
 א"צבי מארקאוויטש שליט' הרב החסיד ר' משפ

 ראמעניע, דעסעשט
  

 א"טבת תשע ב"י
 'מרת אדלער תחי

 סלאוואקיי, קאמארן
  

 א"ד טבת תשע"י
 א"אלחנן יונגער שליט' הרב ר

 :ן דאטום'לויט, כראנאלאגישע סדר העבודה
 

 ב"טבת תשע' כ:  געדענקט דעם דאטום
 . ב"ן יאר תשע'ס פאר"ביז ווען מען קען אונטערשרייבן דעם קאנטראקט אויף מעינטענענ

 .ס אויפזיכט'ח מער נישט אונטער אבותינו"עטע שטר הסכם איז די ביה'חתמ'אן א גע

 306/307. עקסט 718-640-1470: ביטע רופט, מיר ערווארטן אייער פארשטענדעניש
 יודא מרדכי דייטש, אהרן יודא אבעלעס, ליפא וואלנער, יצחק מרדכי פאללאק

 י אבותינו"שע (Maintenance)מודעה מטעם וועד למשמרת בתי חיים 

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


