
ה רבותינו  "ק ה"כ של שרי התורה  הגה"מקום מנו

ועוד, ע"זי האב רחמי  ע"זי הבושם הערוגת ע"זי היוצר הבית, ע"זים שיק "המהר

אבותינואשר בא לקראתינו בנדבו סכום הגון להקל ההוצאות של 
י  "נ' לרגל השמחה  השורה אצלו בנשואי בנו הח'  ט  לו ולכל הנלוים אליו שיחי"ומגישים אנו ברכת מז 

ס  מתוך שמחת ונחת  "בכט'  ב שיחי"ומי שברך אבותינו הוא יברך אותו ואת כל  ב

א"תשעתרומה ק  "ערש

86
א"תשעתצוה ק  "עד ערשד"בס

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 דבורה  "לע
ר "רעכיל ב

ה"מרדכי יודא ע

301. ביטע רופט עקסט. עס ווערט גאר דרינגענד געזוכט א סעקרעטערי וואס קען טייפן אונגאריש און ענגליש פאר די ניו יארק אפיס פון אבותינו

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

!בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    עליכם יגן אבות זכות
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

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•

.ן קומענדיגן יאר'ד דורך אבותינו אויפ"ח אין חוסט איז באנייט געווארן בס"ס פון די ביה"מיט פרייד טוען מיר מעלדן אז די מעינטענענ
:  י יוצאי העיר בהשתדלות ובנדבת"ע

ו"תשס, ד"ה שנת תשס"איבערגעבויט בע

Huszt, Ukraine
April 2006

:א"ח לשנת תשע"וויכטיגע מעלדונג פון משמרת ביה
ס התחייבות כדי מיר זאלן קענען "ביטע אריינשיקען די מעינטענענ

.מסדר זיין פארן קומענדיגען יאר בעוד מועד
אדער פאר סיי , אויב איר האט נאך נישט ערהאלטן אייער חשבון 

   306. עקסט 718-640-1470: וועלעכע פראגע ביטע רופן

ברגשי אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש תודתינו הלבבית  
כ ידידינו  הנאמן עוסק ושונן בחוקי חורב מגזע אראלים ותרשישים"אמע

א  "שליטמרדכי ראזענפעלד הרב 

718-640-1470

 אוקריינעחוסט בבית החיים בעיר ( ס"מעינטענענ)ח "משמרת ביה

ו  "היט גאלד "יו' חנני ר"י מוה"ע -' שיחי גאלדמשפחת החשובה 

ל  "שטערן ז' ישראל שלו' ו  חתן הרב  החסיד ר"היאפרים טייטלבוים  ר"מוהו

נ  זקינם הרב החסיד  "לע' שיחי פריעדמאןמשפחת החשובה 

ו"הי פריעדמאן צבי חייםר "י מוה"ע -ל "ר משה יואל ז"אברהם ב' ר

Huszt, Ukraine
June 2005

ו"תשסבשנת ( בערך)מציבות  1,000של  תיקון 

Huszt, Ukraine
June 2007

ד"בנין הגדר בשנת תשס

וכאן המקום להודות לאלו אנשים חשובים אשר נדבה רוחם בעת  

:י אבותינו"ו ע"תשס -ד "בניית הגדר עמידת ותיקון המצבות בשנות תשס

מאנסי  –הבושם רב בני ערוגת –א "שליטמשה יחזקאל גרינוואלד ' ג ר"הרה

צעהלים -ק ערוגת הבושם "ץ דק"דומ -א"שליטאהרן זילבערשטיין ' ג ר"הרה

טאראנטא–ו"הי רייכמאןהאחים הנכבדים למשפחת 

א"שליטשמואל דוד פריעדמאן הרב  

ו"היזונדל זעלמאנאוויטש ר  "מוה

החשוב העומד לצידינו בכל עת ועונה  ידידינו רב של בהשתדלות 

אבותינומנאמני  - ו"הייושע פיש ' רח "הרה

ס"ישלם השם כפעלם הטוב עם רוב נחת וכט' ועוד נכבדים חשובים שיחי


