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

 !  ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה
 פוילן, דזיקובח "ן ערשטן וואנט בביה'ה אן אויפ"בזיך הייבט ארבייט -בוי

ן  'ארבעט אויפ-העפטיגע בוי

 גדר גייט אן אין פולן שוואונג

 ז"תשעב "בהק  "ערשעד  ז"תשעאמור ק "ערש 

376 
 ד"בס

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

  עזרא אבי ר"ב יחיאל מאיר חיים רבי :אייר ו"ט :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור

   הגרשוני ילקוט לודאש ד"אב ל"זצ שטערן משה ר"ב גרשון רבי :אייר ז"ט  מבין הפני אבי שעניא ץ"דומ ל"זצ פריעד הכהן 'גדלי ר"ב מיכל יחיאל רבי   ל"זצ ממאגלניצא השרף שפירא זעליג
 רבי :אייר ג"כ  גרויסווארדיין ד"אב ל"זצ ראזענפעלד יוסף רבי :אייר ב"כ  שימלוי ד"אב ל"זצ הורוויץ הלוי מרדכי רבי  ווייצען ד"אב ל"זצ ניימאן שמואל משה ר"ב אנשיל אשר רבי :אייר 'כ

 ראקאוויץ ל"זצ ווייס שלמה משה

15# 

 י אבותינו"ע

 פוילן , ח בעיר דזיקוב"להצלת ביהוועד 
 י  "יוצאי העיר וחסידי בית דזיקוב העי "ע

  א"שליט 45-ר באבוב"האדמוק "בנשיאות כ
 א"שליטצ הנכדים החשובים "מורים הגהוהאד

 א "שליטר מדזיקוב "ק אדמו"כבראשות 
 ו"היבערגער מ "געציל ברר "היקר מוההאברך : ובהשתדלות

   ה"ה מעשה ואנשי חסידים ההדגולים הנדבנים בנדבת

  חיים הרב הנכבד החסיד | א"שליט ענגלענדער אליש הרב הנכבד החסיד
  לבית ק"בנש הנכבדים החסידים האחים | א"שליט פעלדמאן משה

  א"שליט לויפער דוד חיים הרב הנכבד החסיד | א"שליט פרישוואסער
 דמיטוב מילי בכל להוושע יעמוד הצדיקים וזכות ,יצליח בידינו 'ד חפץ

 דזיקוב בית צדיקי עליון קדושי הני של קדשו מנוחת

 ח  "הגדר בביהבנין 
 סלאוואקיי, גיידוש

   ת"להשי והודאה שבח ברוב
  געווארן ערלעדיגט איז פארהאנדלונגען און אינטערווענצן לאנגע נאך ה"ב

  ,ח"הביה גבולות ריכטיגע די ארום הגדר בנין לטובת ן'פערמיט נויטיגע די
  .טעג יעציגע די אין גדר נייע די געבויט י"בעזהש ווערט עס וואו

 ו"הי שטראה החשובה משפחת בראשות

  שטראה משפחת ע'חשוב די פאר דאנק א אויסדריקן מיר טוען צייט די אין
  פארצויגענע און שווערע די במשך נאמנות און מיטהילף זייער פאר ו"הי

 .עליהם יגן אבות זכות ,כה עד הגיענו ובזכותם ,פארהאנדלונגען

16# 

 י אבותינו"ע

 אונגארן, טערצאלח "השלמת בנין הגדר הביה

 א"שליטד מגד יהודא "אבהתודה והברכה להגאון הצדיק •
 א"שליטיעקב הערש ראזענוואסער ר "בהשתדלות הר•
 א"שליטשמעון גרינפעלד ' בראשות הרבני החסיד ר•

ח ווערט געענדיגט צו  "גדר ארום דעם ביה
 דער צופרידנהייט פון בני משפחה

10# 

 י אבותינו"ע

 גוטס אלס ט'פועל'גע האבן זאל'מ ר"ויה

 

 אויפגעשטעלט איז קודש ברגש
  הנר להעלות תמיד נר די געווארן

  ק"הרה של כצוואתו ,זית שמן עם
  ואמירת דרשות ,ע"זי ראדוויל'מ

 .רב בהתעוררות תהלים

 אוקריינע, ראדווילחנוכת האוהל החדש         
 ע"זימראדוויל אור יצחק ק בעל "מרן הרהכ "מנו                         

 

  פארגאנגענעם  קדישא דהילולא ביומא פוקד איז שיירא די בעת ,קדושה של רושם גרויסע

  ושאר ,א"שליט בראד ק"אבדק צ"הגה נכדו פון אנוועזנהייט די מיט ,אייר א"י ,זונטאג

  פון באגלייטונג אין ,א"שליט בראד-ראדוויל בית צאצאי ם"האדמורי מרנן נכדיו

   .'הק אוהל דער   ,והדר פאר ברוב געווארן נתחנך איז עס וואו ,"אבותינו" הנהלת ראשי

 א"שליט שפיטצער זונדל' ג ר"הרה

 ח בעיר  "בביהמראשי הוועד 

 אוקריינא, קאפאשנאוו

 

 ה"ה יבורךא בשמם הטוב "מ כאו"אשר במעונם בשעטוהשמחה צאצאיהם לרגל ' שיחי' ב ומשפ"לטובת אבותינו הם ובהעוסקים לידידינו  מזל טובאהבה משגרים אנו בזה ברכת ברגשי 

 ועל בניכםעליכם זכות אבות יגן  -מזל טוב ברכת 

 א"שליט גרינפעלד משה'  ח ר"הרה

 ח בעיר"מנאמני אבותינו וראשי הוועד להצלת ביה

 אונגארןאויפלוי . ב - בעלארוסקאברין 

 א"שליטשמואל חיים בראך ' ח ר"הרה

 ח בעיר"ר ותיקון ביה"יו

 אונגארן ,(הארשפא)מאקאווע 

 א"שליט ווייס לייב זלמן'  ח ר"הרה

 ח בעיר"מראשי הוועד להצלת ביה

 אונגארןיארמעט . פ -אוקריינא מוזשאי 

 א"שליטיעקב צדוק שאהנבערגער ' ח ר"הרה

 ח בעיר  "מחשובי חברי הוועד בביה

  אונגארןוואמאשמיקאלע  – סלאוואקייטארדאשקעט 

 א"שליטבנימין יחזקאל שרגא גאלדבערגער '  ג ר"הרה

 ח בעיר  "מחשובי הוועד בביה

 אונגארןאדאני . נ - אונגארןנירבאגאדט 
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 קול רנה וישועה 
צדיקים באהלי   

בהאי שעתא נברך ברכת מזל טוב 
 צ"ב הרה"ק ידידי ש"לכ

משה יהושע מיכלאוויטש רבי  
 מאנסי   -בראד 'ר מ"האדמו, א"שליט

לרגל השמחה במעונו באירוסי בנו  
 א"החתן המופלג שליט

 כברכת ידידו 
 יקותיאל יצחק שווארץ 

 בראדק "אבד 
 בשם כל המשתתפים


