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אבותינו

בולעטי

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

":אבותינו"בשבח המוסד , א"שליטרבי יעקב מאיר שכטער מדברי הגאו� הצדיק 
שנמנו על דבר מצוה גדולה ונעלה שאי� לה דורשי� שמעלתה גדולה עד למאד... תיתי לה� להני

... למע� שימור והחזקת בתי עלמי�" אבותינו"והקימו מפעל גדול ומבור� בש� 
...  ועתה מה גדלה זכות� של האברכי� היקרי� חכמי לב שנטלו עליה� מצוה נדירה זו

ולבנות נפשות למתי� כידוע  עסקו בה התנאי� לציי� את הקברות , ומי יוכל לתאר גודל המצוה הזאת

'ל להתבר� בכל מילי דמיטיב וכו"וזכאה חולקיה של מי שיטול חלק לעזור ולסייע ביד העסקני� היקרי� הנ

Berbesti, Romania

October 2010

Berbesti, Romania

November 2006

ח צו ערמעגליכ� איבערבוי"ביי� רייניג� דע� ביה

ח  "איש יקר רוח העומד לימינינו ידידינו החשוב רודצו

ו"הימרדכי הכה
 רובי
 ר  "הר

ת  "והת אבותינומדי שנה בשנה להקל ההוצאות של ' שזכה לרכוש זכות נצחי בבואו בעזרת ה

ס"ב שיחיו בכט"הוא יבר� אותו וכל ב אבותינוומי שבר�  - אבות נחלת 

ה  "בנדבת נכדי יוצאי העיר ה-ראמעניע , בערבעשט  בעיר ח"ביה ותיקו� בני�

!בשמירת קברי אבותיכ�,    תנו לב בעת שמחתכ�,    עליכ� יג
 אבות זכות
458.00$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

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368

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

א"קליינווארדיי
 יע'ח ד"להצלת ושמירת ביהי ועד "פרסו� הגליו� בשבוע זו נתנדב ע
ל אשר מסר נפשו למע� חינו� הבני�  "זנת
 ווייס ר "ב משה' ה ר"ח מו"נ הרה"לע

יבור+יהא זכרו הטוב -כ בהאי שתא "ע בעיו"נלב -ח בעיר קליינווארדיי� "נ למע� קיו� הביה"ומתומכי בלו
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ה  "בנדבת נכדי יוצאי העיר ה -ראמעניע , בערבעשט  בעיר ח"ביה ותיקו� בני�

•' ומשפחת� החשובה שיחי  א"שליטאברה� קויפמא
  'ורט ליפא "יו' חנני' ח ר"האחי� החשובי� הרה

• ו"היאלחנ
 יונגער  הרב בהשתדלותו •  ו"הי גאנ, החשובה משפחת •  ו"הישמואל בנימי
 פריעדמא
  ר"הנכבד מוה הרבני


