
84
ד"בסא"תשעיתרו ק  "ערש

א"תשעמשפטים ק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

!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

ט  "א הבעל"חודש אדר תשע -ה אנהייבן די נעקסטע סעזאן"ח וועט זיך אי"די בוי ארבעט אין די פאלגענדע ביה

הבתי חייםפאר תיקוני  צוגרייטונגען

ראמעניע, אטיע בעירבנין הגדר 

ו"הי אנשיל' ח ר"בהשתדלות בנו הרה -ו "הייחיאל לעבאוויטש ר  "ובראשם הרבני הנכבד מוה, בנדבת יוצאי העיר

Irsava, Ukraine

June 2010
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הנאמן  ברגשי אהבה הננו להודות לידידנו 

אבותינולמען זכות קיום , חפיצהנ "בלו, עת ועונהבכל לימינינו העומד 

ו"הייוסף מארקוס ר  "הר

ס"ב שיחיו בכט"הוא יברך אותו וכל ב אבותינושברך ומי 

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

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•

ס"בברכת הצלחה וכט ו"היהערשל זילבערשטיין ' ח ר"י  הרה"פרסום הגליון בשבוע זו נתנדב ע

ח  "ביה
פארלאזט  

-איבעראון 
געוואקסן

Atea, Romania

May 2010

:  ה"החשובים הבראשות הנכבדים , יוצאי העיר בנדבת–אוקריינע, ארשיווע בעיר הגדרבנין להגן 
–ו "הי ליפשיץ יחזקאל ר "הר -ו "הי ליפשיץ שלמהר "הר -  ר"יו ,ו"הישבתי יוסף פרייזלער ר "הר

ו  "הי קעסטנבוים בערל ר "הר -ו "הי שווימער העשיל יושע ר "הר - ו"הי קארפען 'ארי חייםר  "הר

Road barrierפון   דוגמא

איז ערהאלטן געווארן 'ס
צושטומונג פון  די נויטיגע 

ראט צו בויען -שטאטדי 
צו   Road barrierא  

געבויטן  -די נייבאשיצן 
גדר פון ווערן געשעדיגט 

ם 'אינדורך רייזנדע קארס 
דערנעבנדיגע שמאלן 

.  ראוד

דיגע  'פרטיות
שטר הסכם מיט  

פרייזן און  
פארשריפטן  

, פאר די ארבעט
ארויסגעגעבן 

ביים 
אראנדזשירן  

.דעם פראיעקט

ע"תשגדר אין ארשעווע פארענדיגט

שמאלער   
ד"געדרייטער ראו

מצבת זקנתינו החשובה  

ה  "ע בילאמרת 

שמאלער   
ד"געדרייטער ראו

(ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)ומי המסתפק בזה ...צורך יותר מתכריכים ומלבושיהם... לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים
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