
אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש  ברגשי 
,  כ ידידינו הנאמן איש יקר רוח ועדין הנפש"תודתינו הלבבית אמע

א  "שליטדובריש וועבער הרב 
י אבותינו"שע" זכרון אבותינו"ר של מערכת "יו

לכל עניני יוחסין  אבותינו בסבר פנים יפות לטובת העומד תמיד הכן 
'  תחי' בארוסי בתו החט לרגלי השמחה השורה במעונו "ומשגרים בזה ברכת מז
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א"תשע קדושיםק"ערש

ד"בס
א"תשעאמור ק  "עד ערש

אבותינו
בולעטין ע718-640-1470

ס"ח עם כט"יוצושמחת מכל נחת ר שיזכה הוא וכל נלוים אליו לרוב "ויה

ן ע
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718 640 1470

 ê−í ó−³ôí ó¼ ó−¾î¼¾ ð½ìí íòíî³ôê ñ¾ ð½ì ...½×î ëþìò¾ ¾ðšô× ¾ôô êîíî"þ íõþ¾ò¾ ³"ñ ,îô¼ ó−š½î¼íî... −þí óíö×¾ôí ³×êñôñ ó−ëðòô×  ...öôîê− êñ¾ ñîðè ð½ì íïî ...)³ì ³¾þð"þ¼ ½"þðê ì(

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

Evaluation
ן פארלאנג פון די  'אויפ

איחוד המשפחות )ב(
, אבותינומיט די הילף פון 

שטעלן זיך די משפחות  

ח"בנין ותיקון הביה )ג(
ח ווערט איבערגעבויט  "די ביה
.  מיט א פעסטן גדראבותינו דורך 

 - ח "משמרת ביה )ד(
Maintenance

ח בכבוד  "כדי צו האלטן דעם ביה
 אבותינושאצט , משפחות
.ח פון זייערע אבות"אפ די ביה

צוזאם צונויפצושטעלן די
.ם איבערבוי'קאסטן פונ 

מען שטעלט צוריק אויף די מצבות  
.אויף שטארקע יסודות

א פערזענליכע  אבותינוהאלט , הראוי
.ח"ן ביה'אויפזיכט אויפ

Maintenance - ח "משמרת ביה
י אבותינו"ח שע"משמרת ביהח וועלכע האבן זיך איינגעשריבן אין "פאלגנד זענען די ביה
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ראמעניע, לודאשח בעיר "ביה

ס "צ בעמח"כ של  הגה"מנו

ל"זצהגרשוני ילקוט 

ח בהשתדלות"ומשמרת הביהתיקון 

  ו"היהירש ' שמואל נחמי ר"הר

ק "מרנא קוה הזדמנות נדיר לרגל הילולא קדישא שלל"מצבת של בעל ילקוט הגרשוני זצ

אא""זיעזיע  קובריןקוברין''משה ממשה מ  רבינורבינו
,  ח כרוך ומסובך בהון תועפות"היות ההוצאות בעד ההצלה ותיקון הביה

,  ונחוץ ביותר לגשת למלאכת הקודש בלי איחור כלל

, כ אנו פונים לכל מי אשר אש הקודש עודנו בוער בקרבו"ע
סכומים הגונים ולזכות בזכות הצלת קברי הצדיקים לנדב נא

'  נ להצלת קברי ישרא"העוסק בלו
ידיד ותומך נאמן אבותינו

:בנדבת

ו"הי קליינמאן אליעזר ר"הר

  -ו "הי פעפערמאן הירץ יונה ר"הר

אנטווערפן

ק ק
..ט ט ""ט ניסן הבעלט ניסן הבעל""ככ––אמור אמור ' ' ביום גביום גביומא דהילולא ביומא דהילולא 

.ובזה יזכה להיות שותף נאמן לכל הפעולות ויחקק שמו לעד ולנצח נצחים ולהוושע בכל מילי דמיטב

הנכבד  העסקן ח נא להתקשר עם "בנוגע הפרטים אודות הצלה ותיקון הביה

  303.  עקס אבותינועם או , 347-573-0719–ו "הישמעון לעווינגער  ת"כש

בשם הוועד -בכבוד ובהוקרה 
  

ל ל
אנטווערפן

  -  ו"היפאללאק . א ר"הר
לימא-פערו

  אוקריינע, סעליש. נח בעיר "ביה
ו"הייואל שניצער ר "בנדבת יוצאי העיר בהשתדלות הר

:  לשלוח תרומות
Please make checks payable to HFPJC

Specify in memo Kobryn. 

New Square: Rabbi Eliezer Goldman  | סקווירא: הרב אליעזר גולדמאן שליט"א
18 Truman Av. New Square, NY 10977

Williamsburg: Rabbi C. H. Hiller  | וומס"ב:  הרב חיים הלל היללער שליט"א
225 Division Ave  Apt  7-C  Brooklyn  NY 11211

Ludos, Romania
January 2006
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225 Division Ave. Apt. 7 C ,  Brooklyn, NY 11211

Boro Park: Rabbi Yuda Weinberg   | בארא פארק: הרב יודא וויינבערג שליט"א
1369-51 St. Brooklyn 11219 

Boro Park: Rabbi Yuda Wolf           |          בארא פארק: הרב יודא וואלף שליט"א
1043 53 St., Brooklyn, NY 11219

You can also mail your donation directly to Avoyseinu. 
Mailing info is provided on the bottom.

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

g p

וזכות המצוה הגדולה בוודאי יגן בעד העוזרים ומסייעים להתברך  
.ס"בכל משאלות לבבם לטובה ולברכה ולכט Vinogradiv, Ukraine

May 2009


