
אוקריינע, דאווידקא�ח בעיר "וועד להצלת ביה
.י.נ, ברוקלי� - וועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע  - י אבותינו "שע

י  "בהשתדלות נכדי יוצאי העיר הע 

ו"הי דרוממער' ומשפחת הח–ל "זצבי הכה� שוואר	 ר "משפחת הרבני החסיד הר: בראשות

ברגשי אהבה מתכבדי� אנו בזה להגיש  
ח"כ ידידינו הנאמ� איש יקר רוח ועדי� הנפש רודצו"תודתינו הלבבית אמע

ו"הייושע ביר� וויינער ר  "מוה 

נחלת אבותת "ר של ת"ולמע� טובת התשבאבותינו העומד תמיד הכ� בסבר פני� יפות לטובת 

ו  בברכת  "הי הערשלר "מוה אבותינוואת בנו איש החסד ידיד ' שיחי ב"ובחדא מחתא  מברכי� אותו ואת ב

ח מתו  הרחבת הדעת"ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ–' מזלא טבא לרגל קישור החיתו� אצל הב� יקיר החת� שיחי

79
א"תשע  ויחיק  "ערש

ד"בס
א"תשעשמותק  "עד ערש

אבותינו
בולעטי�

א קורצע איבערזיכט פו� די וועכנטליכע אקטיוויטעט� פו� אבותינו  

718-640-1470

�  'א פולקאמע באריכט פונ: הערכת שומא

.ח ערהאלט� ביי די משפחה"ביה
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אונגאר�, דאמאק
ו"הייעקב הירש  ישראלר "י מוה"ע

ח אי� זייער א פארלאזטע צושטאנד"ביה

:מודעה ובקשה
  כדבעי לתק� מותו לפני לנו צוה  ל"ז שוואר	 הכה� צבי ר"הר החסיד הרבני המנוח אבינו היות

  אבות שמה השוכני� הקדוש המקו� ולכבוד ,צוויו לקיי� וכדי ,מאד המוזנח ח"הביה את

  אבותינו י"ע מפורטת שומא הערכת שקבלנו אחרי ק"עבוה אל לגשת קמנו ,ל"ז משפחתינו

.ודחו� מאוד לסדר התיקוני� בעוד מועדמהמצב המוזנח מאוד 

בית החיי� או� מצבות הפקר 

ל"או� איבערגעוואקס� ר

Damak, Hungary
September 2010
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נ "נתפרס� לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

� אריגינעל� פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייט� דע� בולעטי� אינ

.  לודאשאו�  הומנא, לאזנא ,בריד, קאלאמייעארבעט אי� - צוליב דע� שווער� ווינטער זענע� מיר געצווינגע� אפצושטיפ� די בוי
.ואתכ� הסליחה. � קומענדיג� סעזא�'ה ווער� פארגעזעצט ביי� ערשט� געלעגנהייט אינ"עס וועט אי

'תחי עטיל חנהבת שרה ' עטרה חיהדפסת הגליו� נתנדב  לזכות הילדה 

ח אי� זייער א פארלאזטע צושטאנד"ביה

�!בשמירת קברי אבותיכ�,    תנו לב בעת שמחתכ�,    זכות אבות יג� עליכ
458.00$)  פרנס היו�(ת  "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   -חת� :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האב� א חלק אי� די עבוה

זכות 
אבות

ה א�  "ע דרעזילכ של מרת "מנו

י"המצבה נתק� ע -ו "הי אייזדארפער' משפחת הח

ה"ע' וזוגהערשל לאנדא ' ר ר"הרבני החסיד מוה 

: יכולי� לפנות אצל דאווידקא�'ח ד"לעזור ולסייע ולהערות בכל עניני הביה

  917-582-2254 -ו "היאלימל� מרדכי שוואר	 ר "מוה
303. עקסט 718-640-1470  אבותינואו אל 

Davidovke, Ukraine
November 2010
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