בס"ד

עש"ק יתרו לסדר כבד את אביך וכו'
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עד ערש"ק משפטים תש"ע
לע"נ

לע"נ

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

זכור אהבת קדומים!

יעקב שרגא

אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה...

ע"ה

גרינפעלד

א הארציגע בקשה פון אונזערע אבות :פארגעסט נישט פון אונז...וועלן מיר נישט פארגעסן פון אייך...

פאלגענד זענען טייל פון בתי חיים פאר וועלעכע עס זענען שוין ערהאלטן געווארן א באדייטענדע סכום פאר די דרינגענדע תיקונים.
בשם די אלע משפחות ווענדען מיר זיך צי אלע אפשטאמיגע :ווערט א שותף צו די הייליגע ארבייט! אז מען זאל קענען עס פארענדיגען.

ביטע פארבינדט אייך מיט די ראשי הוועד פון יעדען ביה"ח ,אדער מיט אבותינו אויף 718-640-1470 :עקסט303 .
ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' לכל העוסקים ומסייעין

טאקאי,

אונגארן

טאקאי טוען ממירר
עיר טאקא
יוצאי ע ר
פרייד פאר אלע וצא
מיט פר ד
מט
מעלדן אז די ערשטע פאזע פונעם

אויפבוי דעם פאדערשטן גדר
ווערט שוין יעצט צוגעגרייט אויף אדר הבעל"ט
בהשתדלות יוצאי העיר
בנדבת הרבני הנכבד שמו מפארים

יונתן הכהן שטראססער

שליט"א
הר"ר
די תיקון המצבות וועט ווערן ערמעגליכט דורך די
נדבת לב פון די חשובע יוצאי העיר הי"ו.

Aug. 27, 2009

הומנא ,סלאוואקיי
אסיפה א' משפטים הבעל"ט
נאכ'ן פארענדיגן דעם דויערהאפטיגן גדר מיט די מיטהילף פון די
יוצאי העיר ,איז אן אסיפה פארריפן געווארן דורך

הגה"צ ר' נח אייזיק אלבוים שליט"א ,אב"ד הומנא יצ"ו
בסיוע פון הרבני הנכבד ר' ברוך גראס הי"ו (718-793-2668) -

1 800
1,800

מציבות וואס
כדי צו קענען ערמעגליכן די איבערבוי פון
זענען אין זייער א פארלאזטע צושטאנד .די אסיפה וועט פארקומען
בבית האב"ד שליט"א אום זונטאג  10:30פארמיטאג.
Rabbi Oelbaum ‐ 141‐43 73rd Ave., Flushing, NY 11367
Kew Garden Hills

סא-בעזדעד ,אונגארן
טטיסא
בעזהשי"ת איז נתנדב געווארן א באדייטנדע טייל פון די קאסטן
אויפצובויען דעם גדר דורך די יוצאי העיר,

ובפרט דורך די חשוב'ע משפחת קעסטנבוים הי"ו,
בני הרבני החסיד הנכבד

הרב ר' הערשל קעסטנבוים

שליט"א.

בהשתדלות מוה"ר שלמה שבתי ברמ"א קעסטנבוים הי"ו
ביטע זיך פארבינדן מיט האברך מוה"ר יושע בלום הי"ו
) (718-852-6418צו נעמען אנטייל צו ערמעגליכן דאס באלדיגע
אויפבוי פונ'ם גדר.

Ö bulletin@hfpjc.com
b ll ti @hf j
מעיל ,ביטע שרייבן צו:
בולעטין אויף אי -ל
וועכענטליכע ל
ל
ערהאלטן די
ל
 Õצו
צו באקומען דורך די פעקס די
באריכט פון  420ביה"ח ,רופט
"קול אבותינו"
718-841-7077 Ext. 25
פאר בולעטין אינפארמאציע
Ext. 30

אבותינו – ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע
)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
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