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סלאוואקיי ,ברעזאוויצאבני� גדר אבני בעיר 

 ע"תשי "נצוק "עד ערש

:ח "בגודל זכות בניית חומת הביה) ש"ג עיי"סופ' חודש אלול שער א(ק שער המל� "מתו� דיבורי� הנלהבי� של ספה

.....ë−ë½ íôîì× îðô¼− îò−¬õ¾ôñî ,í®îì îðô¼− ó−è−þ¬šôíî.

אי� א סכנה–ח הפקר או� איבערגעוואקס� "ביה–ט "אלול תשס

קורצע איבערזיכט פו� א טייל אקטיוויטעט� במש� די ווא�

יעקב משול�' נ ר"לע

 ומרת ל"זנחמ� חיי�  ר"ב 
 ה"עיעקב שרגא  ר"במינדל 

גרינפעלד

 ר"באהר� ' נ ר"לע

 ר"בבילא  ומרת ל"זמשה חיי� 

נוסענצווייגה "עלוי יצחק 

)אהייא, אוניווערסטי הייטס( י"ניהודה צבי לאטמא . דרבנדבת איש המעש והחסד 

ה"עבריינדל ומרת משה יעקב ר "נ הוריו מוה"לע

� שטאטראט  'גדר געבויט לויט די פארשריפט� פונ–ע "אלול תש

ב אלול"כ צ"יאד דאנציג "אבסדרי טהרה  בעלע "זישמואל זאנוויל ר "ב אלחנרבינו נ מר�"לעזכות הדפסת הגליו� בשבוע זו נתנדב 

ו"הייוס� ליכטענשטיי ' ר ר"מוה, ו"היאברה� בער פריעדמא ' ר ר"מוה, ו"היפישל בנציו שאפפער ' ר ר"י מוה"נתנדב ע

x 301 718-640-1470או ע� אבותינו  917-417-1355י "ניוס� מארקוס ' ה בשבוע הבא נא להתקשר ע� ר"אודות הנסיעה לדאנציג אי

Brezovica, Slovakia 
Aug 19 , ‘10

Brezovica, Slovakia 
Aug 07,  ‘09

נ דבורה  "לע

רעכיל  

ר מרדכי  "ב

ה"יודא ע

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 J. Cemeteries in Europe � E. Yisroel: Asra Kadisha

בעת שמחתכ–זכות אבות 
458.00$ת   "נח  -  252.00$שבע ברכות   -$   36.00כלה   -חת� :לזכות

304אדער   300. עקסט 718-640-1470ביטע רופט אבותינו 

וע  "זוממער תש -ד "בוי אקטיוויטעט בס�  

קומענדיגע פראיעקט
  �עגערבעגי    �קונאגוטא   �בערבעשט   �קאלאמייע   �טאקאי 

 פאקש  �)    מצבות( לאזנא  �טשארנא  � ) מצבות(בריד�לאדאני. ט � לאגמי� 

אנגייענדיגע ארבעט
 )  מצבות 600(  הומנא    �ערדעבעניע    � )   מצבות(גרויסווארדיי

ברעזאוויצע  �   לינסק

רעפארט פו-מע קע שוי ערהאלט דור# פאקס  די נייע סטאטוס-ע "אלול תש

בתי חיי� 454 
25. עקסט 718-841-7077ביטע רופט קול אבותינו 

1-216-387-0270ביטע פארבינדט איי� מיט אבותינו אדער , צו נעמע� אנטייל אי� די עבודת הקודש


