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א"תשעשמיני ק  "ערש

ד"בס
א"תשעתזריע 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

פאר אינטערעסירטע אין סיי וועלכע פרטים פון 
:ביטע פארבינדט אייך מיט אבותינו, ה"אייערע קברי אבות ע

Avoyseinu/HFPJC: 616 Bedford Ave. Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211

Tel: 718-640-1470
  305. עקס: פאר ענגליש - 303. עקס: אידיש -ח "פראגן פון ביה

304. עקס: נדבות פאר אבותינו/ח"צו באצאלן ביה - 306. עקס: ס"מעינטענענ

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

Evaluation
ן פארלאנג פון די  'אויפ

  אבותינושאצט , משפחות
.ח פון זייערע אבות"אפ די ביה

איחוד המשפחות (ב)
,  אבותינומיט די הילף פון 

שטעלן זיך די משפחות  
צוזאם צונויפצושטעלן די

.ם איבערבוי'קאסטן פונ 

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

מען שטעלט צוריק אויף די מצבות  
.אויף שטארקע יסודות

 -ח "משמרת ביה (ד)
Maintenance

ח בכבוד  "כדי צו האלטן דעם ביה
א פערזענליכע  אבותינוהאלט , הראוי

.ח"ן ביה'אויפזיכט אויפ

א"זוממער תשע( Maintenance)ח "בנוגע משמרת ביה

, Aprilביז  Aprilפון איז באזירט ( Caretakers)ח "אזוי ווי אונזער קאנטראקט מיט די שומרי הביה
:ס פאר היי יאר"ח וועלכע זענען נאכנישט מסודר מיט די מעינטענענ"ע עסקנים פון די ביה'אפעלירן מיר צו אלע חשוב

    ס"מסדר צו זיין די מעינטענענ 306. עקסט 718-640-1470ביטע אריינרופן צו אונזער אפיס אויף.   

ס ווערט נישט אראנדזשירט צייטליך  "אויב מעינטענענ: געדענקט

".ח"ן ביה'קענען מיר בשום אופן נישט זיך אפגעבן מיט די אויפזיכט אויפ"

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

אוקריינע, אולאק. ט
:י"הגדר נבנה ע

לאנדאן–' תחי קליין מרת

:י"ח ע"משמרת ביה

 זאב יצחק ר"מוה
ר"יו–ו "הי וויינשטאק

ו"הי קליין יוסף ר"מוה

ו"הי קעסטנבוים ברוך יואלר "מוה

Tiszaujlok, Ukraine
November 28, 2010

" אולאק. ח בעיר ט"ביה"

איינע פון די איבער

ח וועלכע זענען  "ביה 100 

אונטער די אויפזיכט פון  

.  משמרת אבותינו

ן  'בילד גענומען נאכ

שניידן און רייניגן דעם  

.טע מאל'4ח די "ביה

 -א"חשון תשע-

און העכער ווערט אייער נאמען און די נעמען פון אייער פאמיליע $ 100פאר א נדבה פון : "זכרון טוב"ם ספר 'שרייבט אייך אריין אינ
און איר קענט  , ווי אויך באקומט איר א מעמבערשיפ נומער.  ח וואס ווערן דעמאלטס געבויעט"בימי רחמים ורצון ביי די ביהלזכרון טוב פארשריבן 

.  אריינרופן אין אפיס ביי יעדע געלעגנהייט צו מזכיר זיין אייער נאמען פאר א מינימאלן אפצאל
hfpjc@thejnet.comמעיל אויף -אדער ביי אי 718-228-8368ביטע פאקסן אלע אייערע אינפארמאציע צו אונז אין אפיס אויף 

.307. עסט 718-640-1470דארף מען אריינרופן אויף , פאר ספעציעלע קוויטלעך

ר"יגן לכל המסייעים להתברך בכל מעשי ידינו מתוך שמחה ונחת אכי, וזכות אבות, כ של הקדושים אשר בארץ המה"זכות הגנת מנו

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

ס"ויושר יליצו בעד כל המסייעים להתברך בכט. ן וואך'ן חסד של אמת פון נישט פארדעקן די מודעה דורכ'אין נאמען פון די בני המשפחה טוען מיר אויסדריקן אונזער הכרת הטוב פאר•

י אבותינו"שע" זכרון טוב"ספר 


