
ח  "ם ביה'א באריכט פונ :הערכת שומא

איז פארלאנגט געווארן פון די משפחות

ברגשי אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש  

נחלת אבותת "מהנהלת ת, כ ידידינו הנאמן איש יקר רוח ועדין הנפש"תודתינו הלבבית אמע

ו"היוואלף לאנדא ר  "מוה 

נחלת אבותת "ר של ת"ולמען טובת התשבאבותינו העומד תמיד הכן בסבר פנים יפות לטובת 
ס"ח עם כט"ויתברכו כולם ברוב נחת מכל יוצ–ט לרגלי השמחה השורה במעונו "ומשגרים בזה ברכת מז

85
א"תשע משפטיםק  "ערש

ד"בס
א"תשעתרומה ק  "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

718-640-1470

... והעוסקים עמו, ל"ת שנשרפה ר"והוא ממש כמקדש שנחרב וכס... חסד של אמתוהנה החסד שעושים עם המתים היא 

(ח אדר"ס ער"דרשת חת... )וזה חסד גדול שלא יאומן...  כמנדבים למלאכת המשכןהרי הם 

ראמעניע, קַאמַארזשַאן בעירבנין הגדר ותיקון המצבות 

ל מעיר וויען"זניסן לעווי ' בנדבת האחים החשובים בני הרבני החסיד ר

מנהג ישראל תורהס "א מח"שליט לעווי יוסף' ג ר"בראשות הרה

ח אין זייער א פארלאזטע צושטאנד"ביה

!בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    זכות אבות יגן עליכם
458.00$(  פרנס היום)ת  "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   -חתן :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האבן א חלק אין די עבוה

זכות 
אבות

Camarzana, Romanina

September 2010

מצבות פארווארפן און חרוב

ראמעניע, שנִטיא  פאַ 
קרית יואל–ו "היגאלדבערגער  ש"ברדחיים צבי  ר"י מוה"ע

סלאוואקיי, טא  גו  
קרית יואל–ו "הינתן גאנדל  ר"י מוה"ע

סלאוואקיי, רןמא  קא  
א"שליטאלחנן יונגער  'ג ר"י הרה"ע

אונגארן, טשפא  ִריא  מאַ 
ו"הילעפקאוויטש  י"ברשלמה  ר"י מוה"ע

אוקריינע, ִטיניע  הע  . ט
שיחיו' ובניו הח ו"היצבי מארקאוויטש ' י הרבני החסיד ר"ע

ִינע   ִליפ  אוקריינע, הַארשפַאלוואַ נע 
בארא פארק–ו "הישלמה ראזענבערג  ר"י מוה"ע

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•

ט  "ה אנהייבן אין קומענדיגע סעזאן הבעל"ח וועט זיך אי"די בוי ארבעט אין די פאלגענדע ביה

הבתי חייםפאר תיקוני  צוגרייטונגען

7#

ו "הי לעוויי "בר משה אפריםר "בהשתדלות האברך מוה

ס"בברכת הצלחה וכט -ו "הייושע חיים הכהן אקערמאן ר "י מוה"פרסום הגליון בשבוע זו נתנדב ע


