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ד"בס

קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך
גרינפעלד

יעקב משולם' נ ר"לע

 ומרת ל"זנחמן חיים  ר"ב 
 ה"עיעקב שרגא  ר"במינדל 

גרינפעלד
נוסענצווייגלוי יצחק 

 ר"באהרן ' נ ר"לע
 ר"בבילא  ומרת ל"זמשה חיים 
נוסענצווייגה "עלוי יצחק 

ע "תשתבוא ק "עד ערש 6565 ע"תש תצא' ק פ"ערש

ע "זיוהבית מאיר  סדרי טהרהציוני קודש של רבותינו מאורי הגולה מרנן בעל ח בעיר דאנציג נעשית בשיתוף פעולה עם "ק בהביה"העבוה

ל

פוילן ,,דאנציגדאנציג בעיר -Maintenance– ח "משמרת ביה
,  א"שליטיושע יחזקאל טעמפלער  הרב, א"שליטלייבוש טייטלבוים  הרב, א"שליטשלמה לייב וויינבערגער  הרב, א"שליטטודרוס זילבער  הרב: ו בסיוע הרבנים הגאונים"ח נעשה תשס"תיקוני הביה
א"שליטבנציון לאוב  הרב, א"שליטחיים קלמן גוטמאן  הרב, א"שליטץ "חיים דוד כ הרב, א"שליטץ "אהרן גד כ הרב, א"שליטזלמן לייב פילאפף  הרב, א"שליטעזריאל מאיר קאהן  הרב

ל  "זציהודה ליב  ה"מובן  מאיר רבינו

ד"אב -בית מאיר בעל 

ל"זצ אשכנזי אלחנן רבינו

ב אלול  "היארצייט כיום , ד"אבבעל סדרי טהרה 

אבותינו) / לאנדאן(הוועד להצלת בתי עלמין באייראפא 

ח"ס-ו"מציבות בשנת תשס 500בנין הגדר ותיקון 

בנדבת הנכבדים  המפורסמים 

ק  "האחים החשובים בנש
א"שליטפרישוואסערלבית

ט"בשנת תשס–לאחרי בניית הגדר ותיקון המציבות –שנתחדשו ברוב פאר והדר
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שוואסערלבית אשליט פר
)לאנדאן(

ו"הי יודא מאנדעל' ח ר"הרה

)ניו יארק( 

א"שליטהכולל היקרים ובסיוע רבני ותלמידי 

בעיר ניו יארק  בהשתדלות   
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ו"הישטיינבערגער 'יעקב שלו'רח "הרה

תודתינו נתונה בזה

י"נסאמעט ) מייקל(מיכל . למר

Director of Jewish Community – Gdansk
הרוצה בעילם שמו –ג "וומס תהלת יואלסניף  סאטמאר'י ד"הכולל תוי אחד מרבני "ל נתנדב ע"זצהסדרי טהרה זכות המצבה של על עזרתו בכל עת לסדר הענינים

ה"תשס בשנת ח"ביה

Gdansk, Poland
May 30, 2005

Gdansk, Poland
August 2006

Gdansk, Poland
Aug 18 ‘10

)  הזדמנות נדירה אולי בפעם הראשונה לאחר המלחמה(ב אלול "כלרגל היומא דהילולא הסדרי טהרה של ' לאלו המשתוקקים להיות על ציונו הק
917-417-1355: נא לפנות אצלו במוקדם האפשרי טעל. ת"ט בעזהשי"י העומד הכן לשרת בקודש ולסדר הענינים עצהיו"נמארקוס יוסףר"יכולים להתקשר עם הר

נמצא מצבה של
ע"אלול תש– ח "משמרת ביהבנין הגדר החדשד"בעל הסדרי טהרה בס

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

קקףק קן

ו"היאלעזר מויזקאפף ר "הר - ו "הייואל שטארק ר  "הר - ו "הימנחם טייטלבוים ר "הר י"זכות הדפסת הגליון בשבוע זו נתנדב ע

בעת שמחתכםבעת שמחתכם––זכות אבות זכות אבות 
458.00$ת   "נח  -   252.00$שבע ברכות   -$   36.00כלה   -חתן :לזכות

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


