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סלאוואקיי, סטראקאוו בעיר צוגרייטונגען  סלאוואקיי, יאקא נגמר תיקון הגדר בעיר  

  ו"הי מענצער יונתן יוסף' ח ר"בראשות הרה

א

ו "הישענבערגער  יעקב צדוק' ח  ר"הרה בנדבת
מענצערישראל'"ל יושע

ק ק
ו"הייושע מענצער ישראל' ח ר"בהשתדלות הרה  

Jelka, Slovakia    April  29 ‘10

ע"זוממער תש - בוי אקטיוויטעטן 
קומענדיגע פראיעקטן                                                    אנגייענדיגע ארבעט                         ה"פארענדיגט בעז   
ינסקל בעזי  טאקאי  סטראקאוו) מצבות( גרויסווארדיין  הומנא          לאזנא    נירמאדע  ) מצבות( אויבערווישעווע      יאקא  קערעסטיר    

Strekov, Slovakia    Nov.12 ‘09

ומועדיכם שמחתכם וביום

יגן עליכם ועל בניכם אבות וזכות
השתדלו לטובת הגנת קברי אבותיכם

  געלעגנהייט פאסיגע א איז דעריבער .)ש"עיי פנחס 'הק זוהר( "קינדער פון שמחות די מיט מיטפרייען זיך העליון עולם פון אראפ 'הק אבות די קומען" באקאנט ווי

 מיט יאר גאנץ א עוסק זענען וועלכע ,אבותינו פון ק"עבוה די ארויסהעלפן דורך כבוד זייער פאר אנצונעמען זיך ',שיחי קינדער אייערע פון שמחות די ביי

  זיך פלאגן וועלכע אבותינו פון לאסט שווערע די פארגריגערן טוט און הוצאות גרויסע די אין חלק א נעמט ביטע .שמירה זייער פאר פ"מסינ
.משפחות די פון געדעקט נישט ווערט וואס -  500$ באטרעפט מוסד די אויפצוהאלטן הוצאות טעגליכע די . עקזיסטענץ איר אויף שטארק

.עסקניםע'אדער די פאלגענדע חשוב,  Bedford Avenue #2‐B, Brooklyn, NY, 11211 616/  917-803-5715  אבותינוביטע רופט 

יואלקרית מאנסי פארק-בארא יואל קריתוויליאמסבורג מאנסי פארק-בארא וויליאמסבורג

ו"הי קעפעטש משה שמעון ר"הר

917-217-5015

 י"נ פריעדמאן בנימין שמואל ר"הר
 914-263-7954 

 א"שליטיוסף צבי הכהן פערל  ג"הרה
718-490-9952 

י"נהירש ' שמואל  נחמי ר"הר

  347-512-4514

ו"הי שפיצער' מרדכי גדלי ר"הר

845-783-8548
  י"נמיכל טויבער  ר"הר

  646-208-0066

 י"ניעקב אלכסנדר גוטמאן  ר"הר
347-731-8537

י"נאשר יואל פאללאק  ר"הר

  917-548-9577

ו"הידוד פישער ' שמוא ר"הר י"נאשר פריינד  יוסףר"הר י"נמענדל קליין מנחםר"הר   י"נמשה דוד לאנדא ר"הר

צו באקומען דורך די פעקס די באריכט פון 

ח "ביה 440 
718-841-7077 Ext. 25 " קול אבותינו"רופט 
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נ דבורה רעכיל  "לע:נתפרסם 
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

ה"נ  יואל ע"ולע
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