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כ"ברגשי אהבה נתכבדי� אנו בזה להגיש תודתינו הלבבות אמע

ג המפואר"הרה, כה� שדעתו יפה, המפורס� בחסידותו, ידיד נאמ�

א"שליטיוס� צבי הכה� פערל ר "מוה

א"יעקליינווארדיי� ח בעיר "מיושבי ראשונה להוועד של תיקו� הביה

נחלת אבותת החרדי "וממייסדי הת–רבות בשני� כול� שוי� לטובה  אבותינווחבר וועד  
ח  "ויראו רוב נחת מכל יוצ, ט"מזבברכת ' ב שתחי"הנני לקדמו ביחד ע� נו, ולרגל השמחה השורה במעונו בארוסי נכדתו

א"תשע  ויצאק  "ערש
ד"בס

א"תשע  וישלחק   "עד ערש

אבותינו
בולעטי�

א קורצע איבערזיכט פו� די וועכנטליכע אקטיוויטעט� פו� אבותינו  

סלאוואקיי, לאגמי�ח בעיר "ה נשל� בני� הגדרי� ותיקו� המצבות בביה"בעז

718-640-1470

,  כי אי  ערו� לגודל המצוה שהיא חסד של אמת... בידיה� " אבותינו"שמעשי ל "ובאנו בזה לחזק ולעודד את העסקני� הנ...

ובפרט שיש בזה הסרת חרו� א� מ� השמי�  , ואי� לשער את גודל השכר של הפעולות שבכגו� אלו

...ק"כנודע מספהמדת הדי� למדת הרחמי� ובפעולותיה� ה� מהפכי� 

""אבותינואבותינו""  המוסדהמוסד  בשבחבשבח  אא""שליטשליטובית דינו הצדק ובית דינו הצדק   אא""שליטשליט  דד""ק הגאבק הגאב""ככמדברי הגאוני� הצדיקי� העדה חחרדית מדברי הגאוני� הצדיקי� העדה חחרדית 

ח מתוק�"ביה

גדר פארענדיגטח פארלאזט"ביה

...ז נעשי� שותפי� בכל הפעולות הנשגבות"י תרומות הגונות ולהיות חבר לדבר מצוה שעי"ולכ� מצוה גדולה לסייע ביד� ע

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368
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נ "נתפרס� לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

• • • • כסלו ' וצ "ה יו� היא"ע אליעזר שמואלר "ב� הר שלמה' נ ר"לע ו"הי ראזענצווייג' שלו אברה�ר "י הר"זכות הדפסת הגליו� בשבוע זו נתנדב ע

ע"בכ להצלחה • • • • ו "הי זילבערשטיי� שלמה ישראל ר"הר • • • •  ו"הייצחק אייזיק פערלשטיי� ר "הר

.כדי צו ערמעגליכ  דאס איבערבויEvaluation ח זענע  ערהאלט  געוואר  ביי די משפחות די פונקטליכע דעטאל  פו  די"אי  די ביה :הערכת שומא 

     

!בשמירת קברי אבותיכ�,    תנו לב בעת שמחתכ�,    עליכ� יג� אבות זכות
458.00$ת   "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   -חת� :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האב� א חלק אי� די עבוה

זכות 
אבות

ו"הישאול נח פריעדמא� ' ה ר"ח הנכבד מו"בנדבת הרה

Sept. 2004Ladmovce, Slovakia

Ladmovce, Slovakia

Ladmovce, Slovakia

ביי� מעסט�ח פארלאזט"ביה

August 2010Stitnik,  Slovakia

Feb. 2009M. Kovacshaza, Hungary

,  קאוואטשהאז
אונגאר�

שמואל   ר"מוה
שמעלקא 

ו"היקליי� 

,  סטעטניק
סלאוואקיי

 ראטהמרת  

ח   "אשת הרה' תחי

ל"ז חיי�' ר

ומשפחתה  
'החשובה שיחי


