בס"ד

ערש"ק אחרי-קדושים תש"ע

עד ערש"ק אמור תש"ע
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לע"נ

לע"נ

ר' אהרן
משה חיים ז"ל
ומרת בילא ב"ר
צחק ע"ה
לוי יצחק
לו
נוסענצווייג

ר' יעקב
משולם ב"ר
נחמן חיים ז"ל
ומרת מינדל ב"ר

ב"ר

קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך

יעקב שרגא

ע"ה

גרינפעלד

התודה והברכה
בלב מלא רגש מביעים אנו תודתינו העמוקה לכבוד כל חבורתא קדושתא

דקהלה המפוארה של שיכון סקווירא
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
הקהלה הע"י
רבנן ותלמידיהןן שליט"א  -וראשי ק
ובמיוחד לכל ן
על אשר קבלו שליחי המוסד בסבר פנים יפות ובטוב לב
לחזק עבוה"ק של הצלת ותיקון הבתי חיים באייראפע
זכות אבותינו הק' בודאי יגן עליהם ויזכו לנחת ושמחה וכל טוב סלה.
כברכת  -הנהלת אבותינו

מודעה
אין די קומענדיגע וואך פרשת אמור וועט די הנהלת משמרת ביה"ח זיין גרייט ממשיך
זיין זיך דורך צו רעדן די אקטועלע פראגעס בנוגע די ענינים פאר maintenance
616 Bedford Ave #2-B
זונטאג פרשת אמור  משעה  1:30עד  3:00
±−þë
±
þë ’−¼¾−
בשם הנהלת משמרת ביה"ח ¼¾ -

בתי חיים וועלכע האבן זיך ניי איינגעשריבן פאר מעינטענע"ס
גרוסווארדיין )ביה"ח החדש(

Oradia (New), Romania
משמרת ביה"ח ע"י:

בנין ומשמרת ביה"ח ע"י:

עומד בראש פעולות אבותינו – ארה"ב

Antwerp -California -New York

צעלדאמאלק

פאראד
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משמרת ביה"ח בהשתדלות:
הרב ר' יצחק מנשה פריעד שליט"א

 440ביה"ח
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הר"ר זאב פנחס נוסענצווייג הי"ו

סאמבאטעהלי

רופט "קול אבותינו" 718-841-7077 Ext. 25

Bardejov‐Slovakia
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וועד לצלת ביה"ח ד'בארדיוב

Szombathely - Hungary

צו באקומען דורך די פעקס די באריכט פון

בארדיוב

Farad - Hungary
וועד למשמרת ביה"ח בהשתדלות:
נוואלד ההי"ו
גרינוואלד
יודא גר
הר"ר עמרם ודא

Celldomolk - Hungary
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משמרת ביה"ח בהשתדלות:
מרת לעפקאוויטש תחי'
Baltimore

)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 J. Cemeteries in Europe Eretz Yisroel: Asra Kadisha
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מרת הענדלער תחי'

נתפרסם :לע"נ דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה
ולע"נ יואל ע"ה
ב"ר יחיא' דוב נ"י

