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קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך

בנין גדר אבנים
אונגארן–ערדעבעניע 
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כ שמה"ל מנוח"זצדוד טייטלבוים ' צ ר"נדבת נכדי הגה

ח המפורסם"לאחרי רוב השתדלות של הרה

א  "שליט שמעון וואלף קליין 'הרב ר

ירושלים

ןהכרת הטוב  ו

בשם כל יוצאי עיר ערדעבעניע אנו אסירי תודה להראש העיר

Kántor Dezso 
על השתדלותם לטובת, וסייעתו

"  הגדר המיוחד של אבנים"בנין  

הודו ירים למלכים תשועה הנותן
Erdobenye, Hungary

Maintenance -ח "וויכטיגע אויפקלערונג בנוגע משמרת ביה

הנותן תשועה למלכים ירים הודו

:לשאלת הרבים טוען מיר נאכאמאל קלארשטעלן
ל

:אבותינו נויטיגט זיך דרינגענד אין נדבנים פאר די פאלגנדע קאסטן

)'ח–משלי י (חכם לב יקח מצוות 

ד

- קאליר 10,000 געווארן  אינם לעצטע חודש איז געדריקט
ח"לטובת בנין ביה' בולעטינס וכדו, קאפיס פאר בראשורס

פרינטער  •
700$ג      "ליעסינחודש 

y g y
July 14, ‘10

 דיאיןאויסגעצאלטאינגאנצן זענעןקאסטןדיוועןנאר
 מיט אפצוגעבן זיך מעגליך איז ,אונטערגעשריבן איז קאנטראקט

  פארשטענדליך ווי( .גראז די שניידן ן'מיט ובפרט ,ס"מעינטענענ די

  ואין ט"עצהיו סיסטעם דעם אויפצוארבעטן צייט נעמט אנשטרענגונג אלע נאך
).למעלה שיעור

 אפטיילונג ס"מעינטענענ אינם איינגעשריבן ה"ב איז ,כהיום

ל ל

–י פון נחלת אבות "ע תלמידים נ'לטובת צוויי חשוב
מיטצוהאלטן אין א היימישע קעמפ, בודאפעסט

צוויי טיקעטס  •
mileage    2,000$אדער  

  קאנטרי

באנגאלוי קאלאניס   60עכנטליך פארשפרייט אין וו
בולעטין•

      250$

)  סקווירא, קרית  יואל, מאנסי(
בתי מדרשים  110וועכנטליך פארשפרייט אין  

בולעטין   •
125$

ל

וע  "זוממער תש -בוי אקטיוויטעטן ן  
ה"פארענדיגט בעז

נירמאדע  לאזנא     בעזי  יאקא   קערעסטיר  
אטשאדנסעמיהאליאויבערווישעוועטעגלאש

אנגייענדיגע ארבעט
  )מצבות(גרויסווארדיין    ) מצבות 600(  הומנא 

ראדוואןפערדעבעניעלינסק

ה"קומענדיגע פראיעקטן אי
קונאגוטא  קאלאמייע   סטרעקאוו  טאקאי 

לל

 אנדערעדיבייאז,זעלבסטפארשטענדליך.חייםבתי100בערך

  צו אוממעגליך אונז איז )אבותינו דורך געווארן מתוקן איז'ס אויב אפילו( ח"ביה
.ס"מעינטענענ די אויף אחריות דעם טראגן

געשניטן  צוליב די עקאנאמיע זענען נדבות דראסטיש
עס צו ערזעצן געווארן און עס פאדערט זיך זאפארט

כל איש •
לבו אשר ידבנו   

304. עקסט 718-640-1470ביטע שיקט אריין אייער נדבה אדער רופט אבותינו 

נ דבורה "לע
ר "רעכיל ב

ה"מרדכי יודא ע

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave 2-B, B’klyn, NY 11211 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of J. Cemeteries in Europe Eretz Yisroel: Asra Kadisha
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Ext. 25  718-841-7077:ביטע רופט) עמודים 7(ח "ביה

ו  "היפריעד  הכהןיואל משה ר "מוה - ו "הי גוטמאן יואלר "י מוה"פרסום המודעה בשבוע זו נתנדב ע זכות
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