
ד"בס

102 א"תשעבהעלותך ק   "עד ערשא"תשענשא  ק "ערש

אבותינו
בולעטין 718-640-1470

!חכם לב יקח מצוות–יש קונה עולמו בשעה אחת 
:אבותינו נויטיגט זיך דרינגענד אין נדבנים פאר

ח"גבולות הביהדי מאשין צו מעסטן  GPSנייע 

 15,000$
בעי"עפ דאס וועט מומחים די"די פארשנעלערן ה

ווען- ס מיני'נייע מאטאר פאר אבותינו

 7,000$
זיין צו ממשיך ערמעגליכט ווערט דערמיט ן בולעט

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ח "ן פונקטליכע גרעניץ פון ביה'ביים לייגן די מאטריאל לויט

תיקון הגדר והמציבות– אונגארן , קונאגוטא
ל"זשרגא פייוול גאלד ' כ של הרב החסיד ר"מנו

יוצ"ע החשובים"י נכדיו ו"היח

ה פארשנעלערן די  די מומחים וועט דאס בעיעפ
.שטעלן די פונקטליכע גבולות-ק פון קלאר"עבוה

,  דערמיט ווערט ערמעגליכט ממשיך צו זיין
ח"אפצוראטעווען און באזוכן הונדערטער ביה

ו "היח נכדיו החשובים"י יוצ"ע

:מטיבי לכת' בראשות הני ג

ו  "הי גאלד צבי חייםר "הר -ו "הישאול נח פריעדמאן ר "הר

ו"הי שלום אבערלענדערר "הר
Kunagota, Hungary
May 28, 2011

די מאטריאל איז אויסגעלייגט ביים גרעניץ ן גדר ליגט גרייט'די סחורה פאר פאענדיגטע מצבות
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תיקון המציבות: 3#פארענדיגט פאזע 

ראמעניע, עגערבעגי
ק "י יוצאי העיר בהשתדלות האברך החשוב בנש"ע

ל

,  עליכם יגן אבות זכות
ל

Viisoara, Romania
May 30, 2011

Viisoara, Romania
May 30, 2011

א"שליטברוך יודא האלבערשטאם הרב 

   
      

,  לב בעת שמחתכםתנו
קברי אבותיכםבשמירת 

    $                  36.00כלה   -חתן :לזכות
        $               252.00שבעת ימי המשתה     

458.00$)  פרנס היום(ת "נח

,  ק"האבן א חלק אין אלע עבוהצו 
5קאנטראקטאר  4קאנטראקטאר  3קאנטראקטאר  2קאנטראקטאר  1קאנטראקטאר 

)מצבות 300(הומענע  טשעטניק דעלאטין קונאגוטע בערבעשט

.גרופעס-באזונדערע בוי 5פאלגנד זענען די צוגעגרייטע פלענער פאר די 
.עסקני המשפחה בעטן זיך ארוסצוהעלפן ערמעגליכן דעם איבערבוי נאך אין דעם זוממער

!אין המצוה נקראת אלא על מי שגומרה. אבותינו שטייט גרייט דאס דורכצופירן

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

  718-640-1470רופט אבותינו   
304אדער   301. עקסט

ע )צב(מע ק טשעטנ ן אט ע ע ק בערבעשט

סאמבעטהעלי זבארוב קאלאמייע )רייניגן(גרויסווארדיין  אטיא

קאראס-ניר לעמעשאן ראדוויל )מצבות 230(ווישעווע . א קאמארזשאן

לאזנא גערעש נעמיזשע


