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 י אבותינו"ע

ד פראיעקטן "בס
 ז"קיץ תשע

 :  י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

 מזבארובל "עלאוויטש זצ( א"חתן נוע) אליר "באלימלך פנחס רבי : ו אייר"כ  |באלחוב ד "ל אב"רובין זצ -מנחם מענדל הורוויץ ר "בישראל יעקב יוקל רבי : ה אייר"כ
   קאלאמייאץ "דומ, ל"זצ אפריםר "בזאב וואלף רבי  :סיון' א|  פאקשץ "ל דומ"זציהודה בנעטה ר "במנחם מענדל רבי : ז אייר"כ 

 אונגארן, (ישן) באגאט   
 בנין הגדר

 אונגארן, יאסקערענע .2
 תיקון המצבות

 אונגארן, מאקעווע
 ח"תיקון הביה

 אונגארן ,שאנקאד. 12
 בנין הגדר

 אונגארן, גיבארט. 11
 בנין הגדר

 אונגארן, וויטקע
 בנין הגדר

 אונגארן, וואיע. 6
 המשך בנין הגדר

 אונגארן, אפאדי
 בנין הגדר ותיקון המצבות

 אונגארן , בוקוני. 4
 תיקון המציבות

 

 אונגארן, קאוואראלי. ב
 ח"שביל להביה

 בעסערמין. ה. 3
 בנין האוהל

 אונגארן, ריטשע. 1
 תיקון הגדר

 אונגארן, מערק
 השלמת בנין הגדר

 אונגארן, טערצאל. 10  
 תיקון הגדר

 אונגארן ,לעגעשבעניע
 המשך השתדלות לבנין הגדר 

 אונגארן ,נאנאש. ה. 8
 המשך בנין הגדר ותיקון המציבת

 סלאוואקיי, הומנע. 9
 המשך תיקון המצבות

 סלאוואקיי ,סטראפקוב
 המצבות/השתדלות לבנין הגדר

 סלאוואקיי, גיידוש. 16
 המשך בנין הגדר

 סלאוואקיי, זשדאני
 המשך בנין הגדר 

 סלאוואקיי ,קורימא
 בנין הגדר ותיקון המצבות

 סלאוואקיי, לאדעמער
 בנין הגדר ותיקון המציבות המשך 

 סלאוואקיי ,פארקאשד.וו
 בנין הגדר

 אונגארן, פולדעש
 בנין האוהל

 

 רומעניע,  שאמקוט
 בנין הגדר והאוהל

 רומעניע, דעסעשטי
 בנין הגדר ותיקון המצבות

 רומעניע, פעטריווע
 בנין הגדר

 רומעניע (חדש-ישן) קראלי
 בנין הגדר

 רומעניע, (ראמאלי) סטרימבא
 בנין הגדר

 סלאוואקיי, סאליבי
 בנין הגדר

 סלאוואקיי קאשוי
 בנין הגדר

 סלאוואקיי, זיפעוו. נ
 בנין הגדר ותיקון המצבות

 ראמעניא טורץ
 הגדר בנין

 ראמעניא ,קליין גערץ
 תיקון המצבות

 רומעניע, לאפוש. ט
 המשך בנין הגדר

 רומעניע, ווישעווע. א
 השלמת בנין הגדר

 רומעניע, הידלמאש
 תיקון הגדר

 רומעניע, מיהאליפאלווע. 5
 בנין הגדר

 רומעניע, גרויסווארדיין
 המשך בנין הגדר ותיקון המציבת

 

 רומעניע, בארשא
 בנין הגדר ותיקון המצבות

 בעלארוס, פינסק
 בנין הגדר

 

 פוילן, פריסטיק
 המשך בנין הגדר

 פוילן ,נאראל
 בנין האוהל

 

 רומעניע ,בעבעני
 בנין הגדר

 

 רומעניע, לעכניץ. 14
 בנין הגדר

 

 רומעניע, שימלוי
 המשך בנין הגדר

 

 רומעניע, סענטדשארדש

 תיקון המציבות
 רומעניע, סאניאב. 7

 בנין הגדר ותיקון המצבות

 עסטרייך ,שאטענדארף
 בנין הגדר

 פוילן, דזיקוב. 15
 בנין הגדר

 

 פוילן, ברעזוב
 בנין הגדר

 

 פוילן, רזעפניק
 המשך בנין הגדר

 

 אוקריינע, ראחוב. 13
 בנין הגדר

 

 אוקריינע, בילקאמין
 ח"השתדלות להצלת הביה

 

 אוקריינע, בראד
 ח"השתדלות להצלת הביה

 אוקריינע ,ראדוויל
 בנין הגדר

 ד"בס
 פראיעקטן

 ז"תשע
 

פארצייכנטע  
פראיעקטן  

זענען  
 /אנגעהויבן

 פארענדיגט

Hajdunanas, Hungary 

November 23, 2016 

 היסטארישע אויפדעקונג  

 פוילן, דזיקובח "אין ביה

 בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

 א "שליטמאיר ברוך קאהן ' ח ר"הרה

 ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה

 נאנאש. ה

 א "שליטיחיאל מיכל הערמאן  ' ח ר"הרה

 בעיר ח "להצלת ביהמראשי הוועד 

 אויוואראש. ב -אפאשטאג  -זיפעוו . נ
 

פארענדיגט   ווערט ח אין לעכניץ "בנין הגדר ארום דעם ביה

 .ו"צו די צופרידנהייט פון בני משפחה הי, מ"בשעטו

 :בנדבת הנכדים החשובים
 הרבני החסיד הנכבד  ידידינו וראשונה בראש 

 א"שליט פריעדמאןל "י ז"ברא מרדכי' ר

 א"שליטיוסף לייב קאין ' הרבני החסיד ר

 א"שליט ליכטענשטיין ישראלה "ומו שמעוןה "מוהאחים החשובים 

 א"שליטאברהם שמואל גאלדשטיין ' הרב החסיד ר: בהשתדלות

 א"זיעדזיקוב בית פון אוהל הקדוש לצדיקי יסודות ארגיניעלע א גרויסע טייל פון די געווארן דשמיא נפלאה איז אנטדעקט בסייעתא 
  געווען נפש מוסר זיך האבן וואס ,ל"ז 'עלי בני ומפורסמים חשובים חסידים שם אנשי דורך ,ח"תשכ בשנת לערך געווארן געבויט 'הק אוהל היינטיגע די איז כידוע

  א איז דערפאר .יסודות ריכטיגע די נאכצוזוכן געווען אוממעגליך איז אומשטענדן דעמאלטסדיגע די לויט .ליושנם עטרה ולהחזיר הקדושים להצדיקים נייחא לעשות
 איז ארום אזוי ,האוהל סביבות המצבות שרשי געפונען דורך ,ח"הביה קרקע פון גרונד פונקטליכע די געווארן נתברר איז בירורים גרונטליכע נאך אז שמחה גרויסע

   די פארגעזעצט ווערט הגדר בניית פון משך אין י"בעזהש ,טייל גרויסע א נתברר שוין איז כהיום .יסודות ארגיניעלע די נאך זוכעניש די געווארן פארגרינגערט
 .נאכפאלגן וועלן דעטאלן ווייטערדיגע און הגדר בניית פון בילדער .זייטן פיר אלע פון יסודות פונקטליכע די פון קלארקייט די איבער זוכעניש

 303 עקס 718-640-1470 אבותינו" פון אפיס אין אויך ווי ,44-743-260-5965 הוועד ראשי די מיט פארבונדן זיך איהר קענט אונטערנעמונג הייליגע די אין זיין צו זוכה

 ה"ה, א"שליטגאונים וצדיקים ם "האדמורי בנשיאותפוילן , ח בעיר דזיקוב"להצלת ביהוועד 
  א"שליט 45באבוב 'ר מ"אדמוק "כ
 ק"ארצה -א "שליטדזיקוב 'מר "אדמו ק"כ| ב  "ארצה -א "שליטדזיקוב 'מר "אדמו ק"כ

 לאנדאן -    ו"הימ בערגער "געציל ברר "ידידינו הנכבד מוה: בהשתדלות

 :  ה"מעשה החסידים ואנשי בנדבת הנדבנים הדגולים 

 א  "שליטפעלדמאן חיים משה הנכבד הרב החסיד |   א "שליטאליש ענגלענדער הנכבד הרב החסיד 

  א"שליטחיים דוד לויפער הנכבד הרב החסיד |  א "שליטפרישוואסער לבית ק "בנשהאחים החסידים הנכבדים     

בילד  
פונעם  

יעצטיגע  
 אוהל

 

 צורך יותר מתכריכים ומלבושיהם.. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)... ומי המסתפק בזה...


