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אבותינו
בולעטין אבותינומדי שנה בשנה לדמי שכר דירת 718-640-1470
ן בולעט

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718 640 1470

::מודעה ובקשהמודעה ובקשה
ע משפחות ע משפחות ''ווערט יעצט ערהאלטן ביי די חשובווערט יעצט ערהאלטן ביי די חשוב, , ווי שוין געמאלדןווי שוין געמאלדן

אינ אנגעשלאסן שוין זענען אינוועלכע אנגעשלאסן שוין זענען מעינטענענ''וועלכע מעינטענענם פראגראם""ם פראגראםס בילדער''44דידיס הערליכע מיט באריכט פולע בילדערטע הערליכע מיט באריכט פולע טע
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..טע פולע באריכט מיט הערליכע בילדערטע פולע באריכט מיט הערליכע בילדער''44דידי,,ס פראגראםס פראגראם""ם מעינטענענם מעינטענענ''וועלכע זענען שוין אנגעשלאסן אינוועלכע זענען שוין אנגעשלאסן אינ
.  .  חח""די באריכטן ווערן איבערגעגעבן דורך די געטרייע שלוחי אבותינו וועלכע האלטן אן אויפזיכט איבער די ארבעט פון די שומרי הביהדי באריכטן ווערן איבערגעגעבן דורך די געטרייע שלוחי אבותינו וועלכע האלטן אן אויפזיכט איבער די ארבעט פון די שומרי הביה  
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:באריכטן 4די מיט  (Balmazujvarus) אויוואראש. ח בעיר ב"ביהפון   דוגמאדוגמא
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אונגארן, אויוואראש.ב

ע"זיפני מבין ק בעל "כ של הגה"מקום מנו

י יוצאי העיר  "עח "ומשמרת ביהתיקון 
:בראשות

'תחי' וזוגי "נ גרינוואלד יודא' ח ר"הרה

May 4, 2010 June 22, 2010 4  
באריכטן

:בנדבת משפחת
ל"זצ קראסנאד "צ אב"הגה

ל"זאליעזר אבא הערמאן ' ח ר"הרה

ל"זישראל איסר גרינפעלד ' ח ר"הרה

ל"ז פריעד יצחק' ח ר"הרה

:ח משפחת"ולהבחל

August 5, 2010 Nov. 25, 2010 4#3#

–א "שליט פריעד מאיר' ג ר"הרה
אויוואראשד "אב           

י"נ פריעד ירחמיאל' ח ר"הרה

י"נ לאנדא חיים משה' ח ר"הרה

 י"ניעקב שלום פריעד ' ח ר"הרה

!!מאל א יאר אצל קברי אבותיכםמאל א יאר אצל קברי אבותיכם  44דורך אייער מיטהילף האט איר די געלעגנהייט צו זיין  דורך אייער מיטהילף האט איר די געלעגנהייט צו זיין  ––" " כמותוכמותושלוחו של אדם שלוחו של אדם ""
))20112011' ' ולמסולמס((ן קומענדע יאר ן קומענדע יאר ''ס פארס פאר""אין די צייט ווערט מסודר די מעינטענענאין די צייט ווערט מסודר די מעינטענענ

פראגראםפראגראם"  "  חח""משמרת ביהמשמרת ביה""ס ס ''וועלכע זענען שוין אונטער אבותינווועלכע זענען שוין אונטער אבותינו  בתי חייםבתי חיים  108108  שליסט אייך אן מיט דישליסט אייך אן מיט די

..ענטפערט ווי פריער די בריוון וועלכע זענען יעצט ארויס געשיקט געווארן צו די משפחותענטפערט ווי פריער די בריוון וועלכע זענען יעצט ארויס געשיקט געווארן צו די משפחותביטע ביטע 
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