
 (ט"ילקוט תהלים תתכ)... פ שמתו"הם ישראל אינם חיים אלא בזכות אבותיהם אעכך ... מה הגפן

 ב"טבת תשע' כ:  דאטוםגעדענקט דעם 
 .  ב"ן יאר תשע'ס פאר"ווען מען קען אונטערשרייבן דעם קאנטראקט אויף מעינטענענביז 

 .אויפזיכטס 'ח מער נישט אונטער אבותינו"עטע שטר הסכם איז די ביה'חתמ'א געאן 
 306/307. עקסט 718-640-1470: רופטביטע , פארשטענדענישמיר ערווארטן אייער 

 יואל בערקאוויטש, דייטש מרדכי יודא ,אבעלעס יודא אהרן ,וואלנער ליפא ,פאללאק יצחק מרדכי

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 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

 ב"תשעויחי ק   "עד ערש ב"תשעויגש ק  "ערש

128 
 ד"בס

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

 אבותינוי "שע (Maintenance)מודעה מטעם וועד למשמרת בתי חיים 

 ב"כסלו תשע –א "חשון תשע

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

 אונגארן, דאמאק (3
_________ 
Damak 

 סלאוואקיי ,דעדינקא (2
_________ 
Dedinka 

 ראמעניע, קאמארזשאן( 1
_________ 
Camarzana 

    ח"ביה

     סטאטוס 

 א"ט חשון תשע"כ א"טבת תשע' א
 

 א"ז חשון תשע"כ
משפחות 

 פארלאנגען 
אן  

 אפשאצונג

אבותינו  
-ארויס

געגעבן  
 באריכט

ווינטער  
 א"תשע

 ווינטער  
 א"תשע

 ווינטער  
 א"תשע

פאנדרעיזינג  
 אקטיוויטעטן

א באדייטנדע  
ה  "איז שוין ב סכום

.  געשאפן געווארן
א שותף אין  ווערט 

ביטע  ! ק"די עבוה
  303. רופט עקסט

 ב"חשון תשע' כ
 (רייניגונג –' פאזע א)

 

 ב"תשעחשון ' כ
 סטאטוס ד"איבערגעבויט בס

תיקונים  פון 
ח  "אין ביה

 ד"בס

 מדינת סלאוואקיי

  אכסניא היתה שנה מאלף למעלה
  ,ישראל כלל של לתפארתה

  אכסניא ,הראשונים זמן מתקופת
  הן בישראל חשובות לקהילות

 .בכפרים והן בעיירות

 מודעה חשובה
 

ד ווערט אין די טעג פארמירט אן  "בס
אנגעזעענע וועד פון בעלי בתים  

צאצאי יוצאי מדינת  , חשובים
סלאוואקיי אויפצוהאלטן בכבוד  

הראוי די לעצטע פארבלייבעניש פון  
 .  די קהילות אין סלאוואקיי

 .ה"פרטים יבואו בע
 

 

 1#מודעה  

 :ן דאטום'לויט, כראנאלאגישע סדר העבודה
 

 !  יעצט איז די פאסיגע געלעגנהייט מסדר צו זיין דעם איבערבוי –יעשו וממנו ילמדו וכן 


