
  בולעטיןבולעטין- - אבותינואבותינו
ד"בס

ע"ק וישלח תש"ערש

לה אתם 'ברוכים

3030

ברוכים אתם לה
החובקות זרועות עולם יזכרו לטובה ולאות להני תרי צנתרי דדהבא -ע "לשנת תש -פעולות אבותינו 

י תמיכתם החשובה במשך השנה  "ק ע"אשר משמיא קזכי להו להיות שותפים נאמנים בעבוה

ו   "הימשה גרינפעלד ' הרבני הנגיד רו  "הי זאב פנחס נוסענצווייג' הרבני הנגיד ר

בודאפעסט-ראש בית אב אבותינו                                       ב  "ארצה-ראש בית אב אבותינו            

ר"לע ב'נ ז"אהרן חיים משה ב"ר בילא ומרת ע"ל יצחק לוי ר"לעה"ר ב'נ משולם ע"יעקב חיים נחמן ב"ר מינדל ומרת ע"ה הלוי שרגא יעקב ה"ר

עס ווערט גאר דרינגענד געזוכט
 

אן ארנטליכער איינוואוינער אין די געגנט פון  

ן שניידן'בשעת

בברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם וכל טוב סלה, והקדושים אשר בארץ המה יליצו בעדם ובעד כל המסייעם שיתברכו ממעון הברכות

סלאוואקיע, יאקע

הר יעקב שרגא הלוי עה ומרת מינדל בר נחמן חיים עיעקב משולם בנ רלעהר לוי יצחק על ומרת בילא בר משה חיים זאהרן בנ רלע

סלאוואקיע, פישטיאן –יאקע 
.צו שניידן די גראז רעגלמעסיג אין די צוויי בתי חיים

October  26, 2009

שניידערס  - דערווייל זענען מיר געצווינגען צו דינגען ספעציעלע גראז 

פארשווערט , ווי פארשטענדליך. קילאמעטער ווייט 400פון בערך 
און עס ציט אריין גרעסערע קאסטן פאר די  , דאס זייער די ארבעט

משפחות'חשוב נאכן שניידןיאקעע
סלאוואקיע, יאקע. ע משפחותחשוב

סלאוואקיע, פישטיאן

October  26, 2009

      

ל

ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע–אבותינו 
Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
USA: 616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211  Tel. 718-640-1470  Fax. 718-228-8368

Europe: 1075 Budapest, Hungary, Wesselenyi u. 28. Tel: 36-1-321-5499

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  Eretz Yisroel: Asra Kadisha

נ "נתפרסם לע
דבורה רעכיל 

מרדכי  ר "ב

ה"עיודא 

June 16, 2009

די  , צו באקומען דורך די פעקס

סטאטוס באריכט פון  

ח"ביה 420 
" קול אבותינו"רופט  ,

Ext 25718-841-7077
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