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80
א"תשעוארא ק  "עד ערשד"בס

אבותינו
בולעטין

, ידידנו הנאמן העומד לימינינו בכל עת ועונה
אש  תמיד תוקד בקרבו למען זכות קיום אבותינו

ו"היהירש ' שמואל נחמיר  "הר
ועוד - לודאש ח בעיר "העומד בראש התיקון הביה

אבותינו  מדי יום ביומו להקל ההוצאות של ' שזכה לרכוש זכות נצחי בבואו בעזרת ה 718-640-1470

רומעניע ווערט פארגעזעצט, )Viisoara( עגערבעגיח בעיר "בנין הגדר ארום דעם ביה
ל"זצ מניחות יהודה ס"בעמחיודא קאין  רבי•  ל"זצתורת יקותיאל ק בעל "אבי הגה -  ל"זצ ראזענבערגער פרץ רבי: : כ של הגאונים הצדיקיםכ של הגאונים הצדיקים""מקום מנומקום מנו

ן
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

ה בעזרת בבואו נצח זכות לרכוש שלשזכה ההוצאות להקל ומו ב ו נומד אבות
ס"ב שיחיו בכט"הוא יברך אותו וכל ב אבותינוומי שברך 

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

א"שליט יודא האלבערשטאם ברוך' הרב ר •   א   "שליט גרינפעלד חנה ברוך' ג ר"ובהשתדלות נכדם הרה,  בנדבת נכדי יוצאי העיר 

ט"תשס-ח "תשס
ח ווערט ארומגענומען "ביה

Viisoara, Romania
December 12, 2008

Viisoara, Romania
December 12, 2008

:ח"טבת תשס

אויף בלויז 

דריי זייטן

פאדערשטע וואנט אומפארענדיגט ביז מען באשטעטיגט די פונקטליכע גבולות-"דריי זייטן"גדר ווערט געבויט אויף בלויז 

Viisoara, Romania
December 20, 2010

ד באשטעטיגט געווארן דורך זקני יוצאי העיר  "די פונקטליכע גבולות ארום אלע פיר זייטן איז בס -ברוך שהחיינו לזמן הזה 

א"שליטשווארץ  יואל' בהשתדלות נכדו הרב ר –זכרונו לברכה חיים פעדער ' די חשובע קינדער פון הרב החסיד ר–עגערבעגי 

Viisoara, Romania
December 20, 2010, ,

:א"טבת תשע
ח ברוב פאר והדר ווערט פארגעזעצט נאך פילע השתדלות "בנין הביה

ראמעניע, עגערבעגיח בעיר "י וועד לתיקון הביה"פרסום הגליון בשבוע זו נתנדב ע

718-302-4444ם בנין הגדר און אין די צוקונפטיגע תיקון המצבות ביטע רופט 'אנטיילצונעמען אין די הוצאות פונ 

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

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

זכות 
אבות

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ


