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הרב החסיד הנכבד ר' יוסף הערש הכהן פערל שליט"א
יו"ר הוועד להצלת ביה"ח קליינווארדיין – מנאמני אבותינו

הרה"ח ר' יוסף חיים קויפמאן שליט"א
מהוועד להצלת ביה"ח האריטשעסט ,קאוואטש

הרה"ח ר' יואל בר"ע הכהן פריעד שליט"א

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מהוועד להצלת ביה"ח ב .אויוואראש

דער דאטום איינצושרייבן פאר מעינטענענ"ס תש"פ איז
• אונטער'ן מעינטענענ"ס פראגראם
שניידט מען דעם ביה"ח אין פיר
באשטימטע צייטן .אין רוב פעלער
איז דאס גענוג ,אבער אין געוויסע
ערטער פעלט אויס מער.
• אויב עס איז א רעגנדיגער סעזאן,
קען די גראז צוריקוואקסן ביז צוויי
וואכן.
• איידער'ן פארן צום ביה"ח זאל מען
מברר זיין דעם אדרעס,
אינפארמאציע פונעם שומר ,און
דעם נומער פונעם שלאס.
• ביטע אכט געבן נישט צו צעברעכן
די שלעסער אריינצוגיין אינעם
ביה"ח.
Budulov, Slovakia

Celldomolk, Hungary

Hajduboszormeny, Hungary

Hajdudorog, Hungary

Iara, Romania

Nagyolved, Slovakia

• ביטע געדענקען צו פארמאכן דעם
שלאס ביים ארויסגיין.
• אויב מען באזוכט דעם ביה"ח
אינמיטן דער נאכט ,איז וויכטיג צו
לאזן וויסן דעם שומר פון
פאראויס.
• ביטע נישט געבן צו גרויסע "טיפס"
פאר'ן שומר.

פאר א מעינטענענ"ס קאנטראקט ,ביטע זיך פארבינדןT: 718-640-1470 ext. 302/306 E: maintenance@hfpjc.com :
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
פרענקל זצ"ל אב"ד

ג' אדר :רבי יצחק אייזיק ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי שרגא פייבוש ב"ר אורי
גינז-רוסקא | רבי יהודה ב"ר שמעי' (חסיד) גרינפעלד זצ"ל אב"ד סעמיהעלי | ד' אדר :רבי יהודה לייב ב"ר מאיר א"ש
משוסבורג | רבי חיים יוסף ב"ר ארי' גאטליעב זצ"ל אב"ד סטראפקוב | ה' אדר :רבי שלמה ברוך ב"ר יהודה טענענבוים זצ"ל
ראב"ד סטראפקאוו | רבי דוד ב"ר חיים גרוס זצ"ל דומ"ץ זענטא | רבי יחיאל מאיר ב"ר אשר שמואל פאנעט זצ"ל אב"ד
הידאלמאש | ו' אדר :רבי משה ב"ר אלעזר שמחה בונם גינז זצ"ל אב"ד ב .קערעסטיר | רבי בנימין ב"ר משה יוחנן
שעהנפעלד זצ"ל אב"ד מיהאלאפאלווא | ז' אדר :רבי משה גינזבורג זצ"ל אב"ד ראזדיל | רבי דוד יוסף ב"ר ישראל הלוי
וואהרמאן זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יהודה ב"ר דוד לייב פריעדלענדער זצ"ל אב"ד נימיזשא
זצ"ל
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