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:   ע"ס זי"דברים נלהבים מתוך דרשת חת
ת  "כמקדש שנחרב וכסוהוא ממש ... והנה החסד שעושים עם המתים היא חסד של אמת

 ... וזה חסד גדול שלא יאומן... כמנדבים למלאכת המשכןהרי הם ... והעוסקים עמו, ל"שנשרפה ר

 ה"עיעקב שרגא 
גרינפעלד

צחק העלו 

נוסענצווייג

מודעה ובקשה נחוצה
ע"ק זי"העוסקים בלב ונפש למען כבוד מקום מנוחת אבותה" ח"וועד משמרת ביה"לכבוד ראשי  

ביטע ליינט מיט אויפמערקזאמקייט
ע  "ס קאסטן פאר די יאר תש"ע בני המשפחות וועלכע האבן שוין אויסגעצאלט די יערליכע מעינטענענ'מיר דאנקען אלע חשוב

– April ‘10ולמספרם  April ‘11   .
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,  ס ארבעט"קענען מיר בשום אופן נישט אונטערנעמען די מעינטענענ, אויב אבער די גאנצע קאסטן איז נאכנישט אויסגעצאלט

ס אינמיטן די סעזאן  וועלן מיר זיין געצווינגען צו פארלאנגען א  "און אין פאל די בני המשפחה ווילן ארגאנאזירן מעינטענענ
.ספעציעלע צוגאב צוליב די עקסטערע נסיעה הוצאות

קענען מיר נישט נעמען אחריות פאר די אויפהאלטונג פון די  , נעמט אין אכט אז אויב די הוצאות זענען נישט אויסגעצאלט
.ח"און קען שטעלן אין א סכנה די עתיד פון ביה, ל"כלפי די שומרים וד' ווי אויך איז דאס גורם א חילול ה. ח"ביה
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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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