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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב מול כבוד ידידינו הרבני היקר
והדגול איש יקר רוח  ,העומד לצידינו בלב ונפש חפיצה לבו הטוב ער לכל
דבר שבקדושה  ,ועסיק באורייתא תדירא ,

שליט " א

כש " ת מוה " ר

בן יקיר למעלת כבוד אביו המפורסם אשר נתן נפשו בעד הצלת ביה " ח
איש חיל ורב פעלים העסקן המרומם הרב צבי זללה " ה
לרגל השמחה במעונו בלידת נכדו הי " ו למז " ט

ויה " ר שיזכה ביחד עם ב " ב שיחי ' לראות רב נחת
דקדושה מכל יוצ " ח מתוך הרחבת הדעת וכט " ס

בראשות חברי הועד בראשם הגאו"צ שליט"א
דושינסקיא | ראסלאוויץ | דומ"ץ צעהלים | טאשנאד
הרבני הנכבד ר' פנחס פראנקל שליט"א |
הרבני הנכבד ר' בערל כ"ץ ומשפחתו הח' שליט"א

נאכ'ן פארענדיגן די הערליכע בנין הגדר
החדש ,ווערט יעצט נמשך די עבוה"ק
ווי ס'ווערט דורכגעפירט די ארבעט
מתקן צו זיין  300מצבות אין ביה"ח,
בני המשפחה נעמען אנטייל בעין יפה וברוח נדיבה
זכות אבות יגן להוושע בכט"ס

ראזוואדוב ,פוילן
מנו"ק של הרה"ק רבי
משה מ'ראזוואדוב
זי"ע  ,קאנטראקטאר
ווערט אויפגענומען
איבערצובויען דעם
ביה"ח .וועד
פארמירט זיך צו
שאפן די פאנדן פאר
די עבוה"ק.

Tasnad, Romania

אוליינאב ,פוילן
צוגרייטונגען פאר
תיקון המצבות ,ווי
אויך אפיר צו זוכן
מקום מנו"ק של
הגה"ק רבי אברהם
בעל תולדות
אברהם זי"ע .וועד
 Rozwadow Polandווערט פארמירט.

Ulanow, Poland

פריסטיק ,פוילן

ביעחאוו ,פוילן

זיצונגען מיט
פאבריקן און
פלאנירונגען ווערן
אויסגעארבעט
בכדי צו פארמאכן
מיט א דויערהאפטן
גדר ביי די ראוד
ארום דעם ביה"ח.

העפטיגע
צוגרייטונגען צו די בוי
ארבעט .בני משפחה
הייבן אן שאפן
נויטיגע פאנדס בכדי
צו אנהויבן זאפארט
מלאכת הקודש.
Frysztak, Poland

Bychawa, Poland

מנוחת קדשו של הרה " ק
רבינו בעל אור יצחק מ ' ראדוויל זי " ע
בראשות נכדו ידיד אבותינו וידיד כל בית ישראל
בונה עולמות של תורה

הגה " צ אבדק " ק בראד שליט " א
נשיא הפעולות הק ' בראדוויל
נכד להצה " ק אדמור " י ראדוויל – בראד זי " ע

יארצייטן

בעזהש " י האט מען די וואך ווייטער טיילווייז
ממשיך געווען מיט בניית הגדר  ,און בס " ד איז
געלונגען מסדר צו זיין די השגחה בעת די
לעכער פארן גדר זענען געמאכט געווארן  ,וזכות
הקדושים יליצו יושר בעד העוסקים בעדם
להוושע בכל הטוב אמן

Radyvyliv, Ukraine

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ו אייר :רבי פנחס אלימלך ב"ר אלי' (חתן נוע"א) עלאוויטש זצ"ל מזבארוב | רבי הלל מאיר
משה ב"ר פנחס הכהן שטיינער זצ"ל אב"ד אילאק | כ"ט אייר :רבי חיים ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל אבד"ק ה' מאד | א' סיון :רבי זאב וואלף ב"ר אפרים זצ"ל דומ"ץ קאלאמייא | רבי יהודה צבי (השני)
ב"ר שלמה טויב זצ"ל אב"ד ראזדאל | ב' סיון :רבי אברהם בנימין ב"ר שמואל דוד סג"ל יונגרייז זצ"ל אב"ד פעהערדיארמאט | ג' סיון :רבי מרדכי שעהנפעלד זצ"ל דומ"ץ מיהאלי-פאלווא
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