בס"ד

53

עש"ק בהעלותך תש"ע

לע"נ

עד עש"ק שלח תש"ע

אבותינו בולעטין

ר' אהרן
משה חיים
ומרת בילא ב"ר
לוי יצחק ע"ה
נוסענצווייג
ב"ר

ז "ל

קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך

לע"נ

ר' יעקב משולם
ב"ר נחמן חיים ז"ל
ומרת מינדל ב"ר
יעקב שרגא
גרינפעלד
ע"ה

בנין הגדר בביה"ח בעיר בעזי ,אונגארן
בנין הגדר נגמר בס"ד בכי טוב ע"י יוצאי העיר בסיוע

הרה"ח ר' חיים ידידי' פישער

הי"ו – קרית יואל

והתודה והברכה לידידינו היקר
אשר בנדבת לבו הטוב הגיענו עד כה ,ה"ה

הרה"ח ר' שמואל בנימין פריעדמאן

הי"ו

מחשובי "וועד אבותינו" בעיר מאנסי
Bezi, Hungary May 25, ‘10

ישלם ה' פעלכם ותהי משכורתכם שלמה מעם ה'

בשעת די
בוי ארבעט

B i Hungary
Bezi,
H
M 10,
May
10 ‘10

B i Hungary
Bezi,
H
M 10,
May
10 ‘10

ן בוי אקטיוויטעטן  -זוממער תש"ע
אנגייענדיגע ארבעט

פארענדיגט בעז"ה
קערעסטיר )מצבות( יאקא  בעזי
לאזנא  אויבערווישעווע ) 100מצבות(


סטרעקאוו

 גרויסווארדיין )מצבות(

נירמאדע

ו
קומענדיגע פראיעקטן אי"ה
הומנא  טאקאי  לינסק  ערדאבאניע
פ .ראדוואן  ט .לאדאני



[ לישרים נאוה תהלה \

כברכת ידידיו העוסקים יחד במסגרת הועד אבותינו –מאנסי יע"א,

יוחנן הערצאג  yמעכיל טויבער  yשמעון משה קעפעטש  yמאיר ניימאן  yיוסף אשר פריינד
הערשל שפיטץ  yיודא פישער  yיושע הערצאג  yיעקב הערצאג  yמנחם שלעזינגער

זכות אבות – בעת שמחתכם
לזכות :חתן-כלה  - $36.00שבעת ימי המשתה  - $252.00נח"ת $458.00
ביטע רופט אבותינו  718-640-1470עקסט 300 .אדער 304

)Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 Tel. 718-640-1470 Fax. 718-228-8368
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe Eretz Yisroel: Asra Kadisha

נתפרסם :לע"נ דבורה רעכיל ב"ר מרדכי יודא ע"ה

תודתינו העמוקות הנאמרות בדברינו אלה מול מע"כ חברינו היקר הנכבד מאוד
כמוה"ר שמואל בנימין פריעדמאן הי"ו וזוג' החשובה שתחי'
הוא הגבר אשר בנאמנותו נתייסד הועד החדש בעיה"ת מאנסי יע"א ,ובנוסף גם זכה לעשות ביתו בית ועד למסיבה נהדרה ומפוארה ,בה השתתפו
מסלתה משמנה מחשובי הבעה"ב וגדולי הרבנים שליט"א .זכות המצוה יגן בעדו וב"ב להתברך עם כל הברכות האמורות בתורה ולכל טוב סלה!

