
 .געווענליך אן איינמאליגע געלעגנהייטאון עס איז , ח ווערן מפורסם נאר יענע וואך"די ביה 
 , און קונה זיין געוואלדיגע זכותים( א וואך$ 300)בולעטין ם 'מנדב צו זיין די קאסטן פונ

   301/305.  עקסט 718-640-1470אבותינו  רופט ביטע 

 גאר וויכטיגע מעלדונג בנוגע 
 ב"ח תשע"משמרת ביה

 ב"תשעוישלח ק  "ערש
125 

 ב"תשעוישב ק  "עד ערש ד"בס

 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 "לע נתפרסם
ר "דבורה רעכיל ב

 ה"עמרדכי יודא 

718-640-1470 

 ,  ד"ב בס"ן זוממער תשע'ח ווערן יעצט אנגעגרייט צו די ארבעט אויפ"אזוי ווי צענדליגע ביה
 :בעטן מיר בשם המשפחות בכל לשון של בקשה, און די משפחה איז אנגעוויזן אויף די הילף פון די יוצאי העיר

 ביטע ערמעגליכט אז דער בולעטין זאל קענען געליינט ווערן אין לויף פון א גאנצע וואך  
 .(נישט פארדעקן אדער אראפרייסן)

 .ם לעצטן שניט'גרויס התרגשות ביי די אפשטאמיגע משפחות ביים באקומען דעם באריכט מיט בילדער פונ

 אונגארן, בעסערמין. הח בעיר "ביה: ם לעצטן באריכט'דוגמא פונ

May 13, 2011 

July 4, 2011 

August 8, 2011 

 'תחי' וזוגו "הימרדכי גליקמאן ' ר: י יוצאי העיר בראשות"נבנה ע

 ו  "הי גליקמאן מרדכי' י ר"ו ע"הי גליקמאן ,שלעזינגערמשפחת  :ח"ר משמרת ביה"יו

 ו  "הי גאנץ משה יעקב' י ר"ע גאנץמשפחת  ו  "הי שפיצער יושע' י ר"ע שפיצערמשפחת 

-ארויס טעג פאלגנדע די אין ווערט ,סיבות פארשידענע צוליב
 ,משפחות אפשטאמיגע אלע צו בריוון אויפקלערונגס געשיקט

   ."ב"תשע ס"מעינטענענ" אראנזשירן בנוגע

 (משפחות די פון נאמען אין מיטגליד משפחה איין) הוועד ר"יו דער, 
 טבת 'כ ביז קאנטראקט א אונטערצושרייבן געלעגנהייט די האבן וועט

 .התשלומין סדר א באשטימט ווערן וועט עס וואו ,ט"הבעל
 "קאנטראקט פריוואטע א ר"יו ן'פאר צוגעגרייט האט "אבותינו  

  .העיר יוצאי אלע מיט הוצאות חלק די זיין צו מסדר
 אויבנ די איז ,פאראויס פון באצאלט שוין האבן וואס אלע די פאר-

 .אקטועל נישט הסכם שטר דערמאנטע

 .ם סיסטעם'וועלן ארויספאלן פונ, ט"טבת הבעל' ח וואו א קאנטראקט איז נישט אונטערגעשריבן ביז כ"ביה

 

 ".בצד "הנקרא ______ ר המשפחות של יוצאי עיר"ובין יו, "צד א"בין אבותינו הנקרא 

 :הסכם  פאלגענדע די צו צו שטימען אונטערגעשריבענע די ,מיר

  און היט וואס שומר א אויפנעמען ן'דורכ ח"ביה ן'אויפ השגחה א צוצושטעלן באאויפטראגט איז א צד 1.
 .זוממער א מאל4 ווערן געשניטן ח"ביה די מוז ,סדר באשטימטן דעם לויט .רעגלמעסיג ח"ביה דעם רייניגט

  ,צופרידענשטעלנד איז עס אז מאכן צו זיכער ארבעט די נאכגיין פערזענליך א צד וועט שניט יעדן נאך2.
 .ח"הביה מצב ם'פונ ב צד צו געשיקט ווערן וועלן בילדער .ח"הביה מצב ן'מיט קשר פערזענליכע א שאפנדיג

  און שומר פארן געלט כוםס די אריין נעמט וואס פרייז ס"מעינטענענ פארלאנגטע די אלןבאצ דארף ב צד 3.
  סכום איבריגע די און ,-/-/- דאטום ן'ביז $___ סך :התשלומין סדר ."אבותינו" מוסד ן'פאר הוצאות שכר די

 .קארדס קרעדיט אדער טשעקס-העד לעגיטימע אנגענומען אויך ווערט עס .-/-/- דאטום ן'ביז $___

 דאזיגן דעם ענען'חתמ ן'בשעת מסודר ווערן דארף השנים במשך אנגעזאמלט זיך האבן וואס חובות אלטע4.
 .תשלומין סדר גילטיגע א מיט שטר

 _______________ _______________  ב"תשע כסלו ט"י יום ח"באעה ז"וע

 (ר המשפחה"יו)צד ב             (  אבותינו)צד א         
 

 טבת' מוז ווערן אונטערגעשריבן ביז כ: הסכם דוגמא פון שטר

Hajduboszermeny, Hungary 

October 25, 2011 

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


