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 ב"תשעתולדות ק "ערש

 ד"בס
 ב"תשעויצא 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 ציבור'מיר טוען מעלדן צום חשוב

 אז עס איז דא א מעגליכקייט צו באקומען די  

 וועכנטליכע אבותינו בולעטין
 hfpjc@thejnet.comמעיל צו -ביטע שיקט אריין אייער אי 

 .ביטע לייגט צו אייער קאנטאקט אינפארמאציע, אויב מעגליך

 אשריכם  
 !תושבי וויליאמסבורג

ע באטייליגטע וואס האבן זיך אנגעשטרענגט צו קומען 'טוט הערצליך באדאנקען אלע חשוב" אבותינו"
 .און ארויסגעוויזן זייער שטיצע צו די וואס העלפן אייערע אבות, טראץ די גאר שווערע וועטער

                     
 'ע מנדבים שיחי'א ספעציעלע דאנק פאר אלע חשוב

 .וואס האבן מנדב געווען א גרויסע חלק פון די עסן, פאלאנקע. יאקע און ב, טאראניע. נ, פאטיק. ובפרט די יוצאי העיר ש

 התודה והברכה
 פאר אלע געטרייע מיטהעלפערס 

 :גאסט-ע עהרן'ווי אויך די חשוב

 'תחיגרינוואלד  מרת
 ל"זדוד מאיר גרינוואלד אשת הרב החסיד 

 

 :די געערטע גאסט רעדנערין

 'תחי( קלעצקי)מאיער  מרת
 

 :ס געטרייע מיטארבעטער'אבותינו

 'תחיאונגאר  מרת
 פאר די אינהאלטסרייכע אינטערוויו

 בנין הגדרים
-ח וואו די בוי"קורצע איבערזיכט פון ביה

 ן גדר איז אין פולן שוואונג'ארבייט אויפ

 אונגארן, יאנק –ראמעניא , קאמארשאן
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מער בילדער און פרטים וועט  
 ה"נאכפאלגן אי

 "  פ שמתו"אלא בזכות אבותיהם אע"כך הם ישראל אינם חיים , מה הגפן הזו סומכין אותה על גבי עצים יבשים והיא חיה: גפן ממצרים תסיע
 (ט"תהלים תתכ: ילקוט)

 מאסן נשים צדקניות האבן זיך באטייליגט ביי די הערליכע פארטי אין זאל פון קאנטינענטאל 

 ".אבותינו"אפצוגעבן כבוד אבותינו דורך שטיצן דעם הייליגן מוסד 

 צוליב די גרויסע נאכפראגע 
 ,  מעלדן מיר אז די הערליכע

 פארכאפנדע סלייד פרעזענטעישן  -אויג
 וועט קענען געוויזן ווערן ביי פריוואטע  
 .פרויען אסיפות און משפחה פארברענג

305. עקסט 718-640-1470: ביטע רופט 

 :ביטע שיקט אריין אייער נתינה, פאר די וואס האבן זיך נישט געקענט באטייליגן
 Avoyseinu - 616 Bedford Ave. 2-B, Brooklyn, NY 11211 (Tel: 718-640-1470 ext. 305) 


