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נ דבורה רעכיל  "נתפרסם לע
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

ח"תשעוירא ק  "ערשעד ח     "תשעלך ק "ערש

396
ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

מבראדיל"זצהלויאפריםרביחשון'חווארפאלאטאד"אבל"זצאליעזרר"ביוסףרביחשון'ז:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
ממאדעל"זצשווארץהכהן[חסיד]משהר"בזעליגפנחסרביגרויסווארדייןץ"דומל"זצלינדענפעלדקלמןרבי(לירושלמי)נירס"מחמקאבריןל"זצשאפיטמשהר"במאיררביחשון'יר"ב[מטורץעילו]אייזיקיצחקאלטררבי

דודרביימהדרךס"מחשוראןד"אבל"זצפריעדלענדערדודר"בצבימאיריעקברביבראדמחכמיל"זצהלוייעקברביחשוןא"יבבודאפעסטמ"רל"זצוויינבערגער(ניגרעשט)פנחסר"ביעקברביהומנא,טורץד"אבל"זצפרידריךחיים

ד"אבל"זצקאמארן-לעווינגערהלויאפריםר"במשהרביחשוןג"יאברהםמלליצחקפניס"מחקליינווארדיין,מפרישטאדטלל"זצוויינבערגעריהושעמרדכיר"ביצחקאברהםרביחשוןב"ימקאבריןל"זצנפתלינחר"בשלמה

זבארוב,טשיסנאד"אבל"זצווייסמשהר"ביוסףרבידעתאמריס"מחמקליינוארדייןל"זצליבערמאןשמעוןר"בנתןרבישפראמריס"מחדאראגד"אבל"זצפרענקלפייבוששרגאר"ב[קאמאדער]שמואלרביחשוןו"טווייטצען

לבביתברכות טוב ורב מזל ברכת 
ש  "ובירמעלות רמות בתורה עלה למעלות תמים להחתן י אנו מברכים מקרב לב עמוק "בשמחת הלב ובהודאה להש

בודאפעסטאבות נחלת של התלמוד תורה החרדי קודש הילולים פרי -גביהן על שם טוב העולה ובכתר 

ה"עאלישע' בן המנוח ר, ו"הייצחק פעדער ' אריה החתן "ה

א"שליטיצחק פלורנס ' הרב רת "המרומם כשהחסיד בת ' תחי' החהכלה ג "עבמ "לרגל חגיגות החתונה בשטו

ושמחותנחת מתוך ' ר שיזכו לבנות בית נאמן בישרא"ויה

א  "שליטמשה בצלאל לעפקאוויטש 'רג "ט מיוחדת לכבוד הני אנשי חיל כבירי המעש הרה"ומז
"'תאנה יאכל פרינוצר "אשר עליהם יאמר -א "תליטח "האה' וזוג

א "שליטמרדכי גאלד ר "ביחד עם הרב החסיד מוההנהלת אבותינו ה "ובכן יתברכו האורחים הדגולים ה

א בשמו הטוב יבורך לברכה"עם כל המשתתפים כאולבית סאבו ' הח' ומשפ

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם בותינו אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

א"שליטחיים ראבינאוויטש ג הרב "הרה

בעלארוס, בריסקק "רב דק

א"שליטשמעון ישראל פערלמוטער ' רהנכבד הרבני 

ת נחלת אבות "ידידי ונאמני אבותינו ות

א"שליטץ "שמעון כ' ג ר"הרה

ץ סאטמאר מאנסי"דומ

אונגארן, ח עדעלין"הערליכע אסיפה להצלת ביה

Edeleny, Hungary

September 28, 2017

ח"ע-ז"פראיעקטן תשע

ר  "יו, ו"היגאטערער חיים ברוך ר "הר: ח"ביהלהצלת ועד 

ו"היפריינד אהרן הערש ר"הר| )ק"משב)ו "היפריעדמאן משה ר"הר

ו  "היעסטרייכער בעריש ר"הר| ו "היגליק מענדל מאיר ר"הר

ו"היווייס עוזיאל צבי ר"הר| ו "היטירנויער שמעון משה ר"הר

!ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה

רומעניע, קראליבנין ותיקון הגדר בעיר 
ל"ר זצ'לע קראלי'יושע' כ של הצדיק ר"מנו

Nagykaroly, Romania

October 15, 2017

ח"מאטריאל ווערט אפגעלאדנט צום ביה

אונגארן, נאנאש. הח "בנין הגדר בביה
ד"ווערט פארענדיגט אין די טעג בס' עבודת הק

37#

י אבותינו"ע

Hajdunanas, Hungary

October 21, 2017

סלאוואקיי, זשאדייןח "תיקון הביה

Zdana, Slovakia

October 25, 2017

ח ווערט "דער ערד נעבן דעם ביה
אויסגעגראדט כדי צו ערמעגליכן די 

.ן גדר'ארבייט אויפ-ווייטערדיגע בוי

:סקירה קצרה מעבודה בעבר
געבויטם גדר ווערט 'גרויסער טייל פונ-1
גראדמצבות ווערן אויפגעשטעלט -2

א "שליטישראל שלמה זילבערשטיין' הרבני הנכבד ר

קאבריןבעיר ח "חברי הוועד ביה

הוועדבראשות
לביתק"בנש'הח'משפבנדבת

ח"הרהבנםי"ע,ו"היהאלפערט

ועודא"שליטבצלאלמשה'ר
בשמוא"כאוהוועדחברישאר
לברכהיבורךהטוב

ק עדעלין"ל אבד"זצישראל אברהם אלטר לאנדא ' הרב הגאון הגדול הצדיק המפורסם רכ "מנו

שלום לאנדא  ' ישעי' רק "החסיד בנשהרב אן ערפאלגרייכער אסיפה איז פארגעקומען בראשות 
וואו נכדי  [ ע"זימקערעסטיר ' ישעי' הצדיק הקדוש מרן רל איידעם פון הרב "זק עדעלין "אבדבן הגאון הצדיק ]א "שליט

בשעת די . ח"ן ביה'חרוב, עדעלין האבן זיך צאמגענומען צו נעמען שריט צו פארריכטן דעם פארלאזטן
כדי , ח"ן תיקון הביה'האבן זיך די בני משפחה פארפליכטעט צו דעקן די קאסטן פארבינדן מיט, אסיפה

.ה"מען זאל עס נאך קענען פארענדיגן אין דעם יעצטיגן סעזאן בע

:ח"וועד להצלת ביה
וחתנו  עדעלין ק"אבדג "הרה: החשוביםבניו | ר "יו-א "שליטשלום לאנדא ' ישעי' רק "הרב החסיד בנש•

א"שליטבנציון' ח ר"הרה, יצחק יונה' ח ר"הרה, נפתלייושע ' ח ר"הרה, משה ביטמאן' ג ר"הרה

א"שליטאודוואריק "צ אבד"הגהא "שליטאויסטראליע -סידניק "צ אבד"הגה•

א"שליטאוהב ישראל אפטא ק "ג אבד"הרהא "שליטסטראזשניץ'מר "ק אדמו"כ•

א"שליטראובן יוסף גרינפעלד ' ח ר"הרה•

ו"הייואל ביטמאן' ח ר"ובמיוחד הרה, א"שלום שליט' ישעי' ח ר"בהשתדלות האברכים היקרים נכדי הרה•


