ערש"ק דברים עד עש"ק ואתחנן תשע"ח

אבותינו
בולעטין

בס"ד

432

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

July 19-26, ‘18

כסא דנחמתא
בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של הני ידידים נאמנים המפורסמים בצדקת פזרונם ולבם
ער לכל דבר שבקדוקשה ה"ה הרבני הנכבד מוה"ר ר' אברהם קויפמאן שליט"א
ובנו הרבני הנכבד מוה"ר חיים שליט"א
היושבים בעמק הבכא על פטירת זוגתו/אמו האשה החשובה מפורסמת במעשיה הטובים ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד,
ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים ,עדי יקוצו וירננו שוכני עפר ,בב"א
המשתתפים בצערכם ,הנהלת ועסקני אבותינו

קריפטש ,פוילן

זאדניע ,אוקריינע
מנו"כ של הרב החסיד ר' יצחק וויינגארטען ז"ל
ואשה הח' מרת רחל אשת הרב החסיד מנחם יצחק מויזקאפף ז"ל

הי"ו
בראשות נכדם הרבני החסיד מוה"ר
הי"ו | הרבני החסיד ר'
חברי הוועד :הרבני החסיד מו"ה
ומשפ'
ומשפ' הח' הי"ו | הרבני החסיד ר'
הי"ו
הח' הי"ו | הרבני החסיד מו"ה
הי"ו
|
|
והנכדים החשובים לבית

מנו"כ של הרה"ק ר' דוד'ל קריפטשער (שיף) זצ"ל
בהשתדלות האברך היקר בנש"ק מוה"ר אלימלך בהרה"ג ר' חיים דוד פריעד שליט"א
די נכדים הח' זענען זייער נתרגש אפצוראטעווען
מנוחת כבודו ,וואס ווארשיינליך איז איבערגעבליבן
די יסודות פונעם אוהל הק' .דער ביה"ח איז דרינגענד
נויטיג ארומצונעמען מיט א פעסטן גדר און צוריק
בויען דעם אוהל הק'.
כידוע איז הרה"ק רבי דוד געווען נערץ ומקודש ביי די
צדיקי הדור בימיו ווי רבינו הגה"ק מ'אפטא והגה"ק
הבנ"י זי"ע ועוד ,זייענדיג מגדולי תלמידי רבינו
הקדוש הרבי ר"א מליזענסק זי"ע .דערפאר איז א
זכי' גדולה קונה זיין דעם גרויסן אין הייליגן זכות פון
אפראטעווען די מקום הק' ,ווי זכותו הגדול והק' וועט
בודאי מגין זיין להוושע בדבר ישועה ורחמים ולחיים
נצחיים ולכט"ס .ביטע פארבינדט אייך מיטן יו"ר
הוועד  917-621-7869אדער מיט אבותינו.
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

זאטור ,פוילן

Zarnya, Ukraine
July 16, 2018
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

בהשתדלות:
הרה"ח ר'
והרה"ח ר'

טאלטשווא ,אונגארן

מנו"כ הגאון הקדוש ר'

זצ"ל  -בעל יד יצחק

בראשות הרה"ג ר'

שליט"א ,ר"מ בישיבת וויזניץ  -יו"ר

שליט"א
שליט"א

Vitka, Hungary

Tolcsva, Hungary
July 18, 2018

Stropkov, Slovkia

Zator, Poland
July 2018

Nyireghaza, Hungary

Ladomirova, Slovakia

Legyesbenye, Hungary

Gherta Mica

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט' אב :רבי גבריאל ב"ר דוד הורוויץ זצ"ל ממאגלינצא
| י' אב :רבי אהרן יוסף שמואל ב"ר יחזקאל סג"ל זצ"ל אב"ד טרענטשין | ט"ו אב רבי שלמה כ"ץ זצ"ל אב"ד שארוואר | רבי מרדכי ארי' ב"ר הערש פריעדמאן זצ"ל אב"ד בארדיוב
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נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר
מרדכי יודא ע"ה

