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ס"וויכטיגע מודעה פון ענדגילטיגע באשלוס בנוגע מעינטענענ
. ח פון די אבות"ס אין די ביה"צוצוהעלפן פאר די געטרייע משפחות אראנזשירן און באגלייטן מעינטענענ אבותינואון א כבוד פאר ' עס איז א זכי

,  פילע הוצאות און קאמפליקאציעס וואס די הייליגע אויפגאבע ברענגט מיט זיך, אבער צוליב די שוועריגקייטן

. ח וועלכע האבן נישט באצאלט די הוצאות"ם סיסטעם די ביה'זענען מיר געצווינגען ארויסצושטעלן פונ
.ן משמרת אבותינו פראגראם'ח וועלכע זענען נאך אונטער"פאלגנד איז א טיילווייזע ליסטע פון די ביה
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אגארד. ז

  !הבהרה
 ליסטעס אונזערע אויף נישט זענען ח"ביה טייל

 באצאלט נישט איז יארן פארגאנגענע די אין וויבאלד
 זענען מיר און משפחות די דורך הוצאות די געווארן
  משמרת פון אראפצונעמען עס געצווינגען געווען

  די אויפפאדערן שטארק טוען מיר .אבותינו
  דעם אויסצאלן און צאמצונעמען זיך משפחות
  די באגלייטן און ארגאנאזירן צו אדער ,באלאנס

  משמרת א אן ח"ביה א ווייל ,אליינס ס"מעינטענענ
  איז'ס .געשעדיגט ווערן צו סכנה שטארקע א אין איז

 נעמען קענען נישט וועט אבותינו אז פארשטענדליך
 אין ח"ביה ארויסגעפאלענע די אויף אחריות שום קיין
  .ו"ח פראבלעם א פון פאל

 הערות מיט קומט איר איידער :להעיר המקום ובכאן
  מברר זייט ביטע ,ח"ביה א פון צושטאנד די אויף
 .ליסטע די אויף פיגורירט ח"ביה די אויב

maintenance@hfpjc.com: מעיל-אי 718-640-1470x 306: משמרת אבותינו: ביטע רופט, פאר מער אינפארמאציע

ח  "ביה
:  סטאטוס

.   י אבותינו"אונטער משמרת שע -סדר התשלומין איז מסודר דורך די משפחה  *

.  אונטער הבחנה צו עס וועט בלייבן אונטער משמרת -באלאנס נישט אויסגעצאלט ** 

' מצבות ראשי משפ
ל"לעבאוויטש ז

י  "עד "בס נתאפשרק "עבוה

ס"זכות המצוה יגן להוושע עם כט–ו "היאנטשיל לעבאוויטש ר "א בשמו הטוב יבורך ובהשתדלות הר"כאו' ו ובניו הח"הייחיאל לעבאוויטש ר "הרבני החסיד מוה

ק דורך פארשפרייטן  "צוצוהעלפן די עבוה
:ביטע רופט, ד"די בולעטין אין אייער ביהמ

...  צורך יותר מתכריכים מלבושיהם.. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

(ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)ומי המסתפק בזה 
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