
99
א"תשעבהר ק "ערש

ד"בס
א"תשעבחוקותי 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

:מודעה משמחת
,  צו די שטארקע צופרידנקייט פון די פילע אפשטאמיגע משפחות

. ח"ה ווידער באנייט געווארן פאר צענדליגע ביה"ס פראגאם איז ב"טוען מיר מעלדן אז די יערליכע מעינטענענ

.ח דאס ערשטע מאל דעם זוממער סעזאן"ן רייניגן די ביה'פאלגענד זענען א טייל פון די הערליכע בילדער גענומען געווארן נאכ

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

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

Szilagysomlyo, Romania

April, 2011

תיקון המציבות  
:י"ע

ד  "ג אב"הרה
א"דאראג שליט

ח  "משמרת ביה
:י"ע

ר נפתלי  "הר
ו"ווייס הי

Kraszna, Romania

April, 2011

:י"ח ע"תיקון הביה
ר  "הר' האחים הח

אברהם ומאיר  
ו"היפישמאן 

:י"ח ע"משמרת ביה
שרגא הערש   ר"הר

ו"היפישמאן 

ו"היגליק ' אלי ר"הר

מאיר הערש   ר"הר
Jelka, Slovakiaו"היליעבערמאן 

April, 2011

י "ח ע"משמרת ביה
:יוצאי העיר בראשות

ו"הי מענצער' משפ

 גאלדבערגער' משפ
ו"הי

ו"הי פראנצויז' משפ

:בהשתדלות

ישראל יושע  ר "הר
ו"הימענצער 

Gyomore, Hungary

May, 2011

ח  "משמרת ביה
י יוצאי העיר  "ע

:בראשות
ר עזריאל נפתלי  "הר

ו"געשטעטנער הי

:פאלגענד איז בקיצור די סדר און מהלך פון אבותינו
–הערכת שומא  (א)
(Evaluation )–  אבותינו

.ח"אפ די פארלאנגטע ביה שאצט

איחוד המשפחות (ב)
-העלפט די משפחות צונויפ אבותינו

.ם איבערבוי'שטעלן די קאסטן פונ

ח"בנין ותיקון הביה (ג)
שטעלט אויף די גדר און   אבותינו 

.מצבות אויף שטארקע יסודות

(   Maintenance)–ח "משמרת ביה (ד)

האלט  , ח בכבוד הראוי"כדי צו האלטן דעם ביה
.ח"ן ביה'א פערזענליכע אויפזיכט אויפ אבותינו

, ן ציבור'מיר טוען מעלדן צום חשוב

אז עס איז דא א מעגליכקייט צו באקומען די  

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

.ביטע לייגט צו אייער קאנטאקט אינפארמאציע, אויב מעגליך

,  ח"ה פערזענליך באזוכן דעם ביה"ע שלוחי אבותינו וועלן אי'די חשוב –  שלוחו של אדם כמותו
.ה אז דאס פלאץ ווערט געהאלטן בכבוד הראוי"כדי צו פארזיכערן בע, ל"מקום מנוחת אבותיכם זצ

306. עקסט 718-640-1470: ס פראגראם"ביטע רופט שוין אריין אין אפיס זיך אנצושליסן אין דעם מעינטענענ


