בס"ד

עש"ק תרומה לסדר כל איש אשר ידבנו לבו
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עד עש"ק תצוה פרשת זכור תש"ע

לע"נ

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

לע"נ

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

ב"ר

ז"ל

ב"ר יעקב שרגא

ע"ה

גרינפעלד

דיבורים נוראים ממרן חת"ס זי"ע:
והנה החסד שעושים עם המתים היא חסד של אמת ...והוא ממש כמקדש שנחרב וכס"ת
שנשרפה ר"ל ,והעוסקים עמו ...הרי הם כמנדבים למלאכת המשכן ...וזה חסד גדול שלא יאומן...
)מתוך דרשת חת"ס ער"ח אדר  -נעתק מספר פרדס משה ח"א מהודרת נוסענצווייג דף קנ"ט(

אקציעע
דר" ק
אבותינוו "אדר
ות
באחד באדר משמיעים על השקלים ...ומציינין את הקברות

)שקלים פ"א מ"א(

הצלת ביה"ח – בנין הגדרים ותיקוני המצבות – משמרת בתי חיים – קול אבותינו – זכרון אבותינו

זייט מנדב וויפיל איר קענט ,ולמצוה גדולה יחשב.
אויב מעגליך ,ביטע שליסט אייך אן:
חבר המפעל$100 :
שותף נאמן$360 :
פרנס היום$500 :
ביטע נעמט אויף די חשוב'ע עסקנים בסבר פנים יפות!
:î® íëðò ¼’ëî¾ì þ¼−−ê öš−¾ò−−þê ¬ò¼š þ−ê
Avoyseinu
y
-616 Bedford
f Ave. Suite 2-B, Brooklyn,
k y NY 11211
301 .¬½š¼ 718-640-1470 ¬õîþ þ¼ðê

קורצע איבערזיכט פון א טייל אקטיוויטעטן במשך די וואך

משמרת ביה"ח –  Maintenanceליסטע #8
75

אבעריןOborin -
בנין ומשמרת ע"י האחים החשובים:

הר"ר אברהם משה אייגנער
הר"ר יוסף אלי' אייגנער הי"ו

הי"ו

צו באקומען דורך די פעקס די באריכט פון 420
ביה"ח ,רופט "קול אבותינו"

718-841-7077 Ext. 25
פאר בולעטין אינפארמאציע Ext. 30

בנין ומשמרת ע"י יוצאי העיר בראשות:

הר"ר נחמן צבי קעפעטש

שליט"א

ובנו

הר"ר שמעון משה קעפעטש

בהשתדלות:

הר"ר שלמה זלמן אייגנער

נ .פעליש– Nyirpillis

הי"ו
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הי"ו

בהשתדלות :

הר"ר חיים משה אלימלך כ"ץ

)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

הי"ו

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

