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נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע
 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

 ז"תשעאמור עד   ז"תשעק "אחוק "ערש

375 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

- 

 תנחומיםנטפי  אוקריינע, ראחובבנין הגדר בעיר 
  עם משתתפים הנני ,ואנחה צער ברגשי

 הילקח בעת ,ו"הי הכבודה המשפחה כל

  ירא יקירא גברא האי ,תפארתם נזר מהם

  ה"ה ,הקדום דור משרידי 'ה לדבר וחרד

 ולתהלה לשבח המפורסם החסיד

 .ל"זגראס ברוך זאב רבי  

 המשפחה לכבוד ,תנחומינו יבוא ובזה

  הרבני הנכבד לידידינו ובפרט ,החשובה

 להצלת ר"יו ,א"שליט ליפא 'ר הנגיד

 .באלדווע בעיר ח"ביה ושמירת

- 

13# 

מיט גרויס פרייד נעמען בני משפחה  ! ברוך שהחיינו י אבותינו"ע

 אויף די בשורה טובה איבער די אנהייב פונעם בנין הגדר

   א"שליט סאטמאר ד"ראב הצדיק הגאון :בראשות

  שמעון 'ר ג"הרה | ו"הי פריעדמאן בנימין שמואל ה"מו הנגיד הרבני

 ו"הי בערגער אליעזר בנימין שמואל ה"מו הנגיד הרבני | א"שליט ברייש

 משפחת | ו"הי חיים ישראל ה"ומו יעקב מרדכי ר"מוה החשובים ובניו

 ל"ז שידלא אהרן חיים ה"מו הנגיד הרבני

 

 ח"ביהגעבויעט לטובת הצלת מויער -שוץ: ב"תשע

Rachov, Ukraine 

December 2012 

אנגעהויבן ארבעט  
 אויף די יסודות

 

  ק בעל"כ של הגה"מנו' תיקון האוהל הק

 ראחובד "אב, ע"זיח "ליקוטי מהרי

יעקב צבי  פארלאנגט דורך הרב 

 וחתנו  פריעדמאן 

 א"שליטבראד  ק"צ אבדק"הגה

Rachov, Ukraine 

May 4, 2017 

 12# אונגארן, שאנקאדבנין הגדר בעיר 

 י אבותינו"ע

 רומעניע, לעכניץבנין הגדר בעיר 

 ח אין לעכניץ ווערט "בנין הגדר ארום דעם ביה
 .ו"צו די צופרידנהייט פון בני משפחה הי, מ"אנגעהויבן 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

  שמעוןה "מוהאחים החשובים 

 א"שליט ליכטענשטיין ישראלה "ומו

אברהם ' הרב החסיד ר: בהשתדלות
 א"שליטשמואל גאלדשטיין 

ח "וועד להצלת ביה
 :בראשות

יושע ' בני הרב החסיד ר
'  ה הרב ר"ה, ל"זגוטמאן 

  ב"ובא "שליטאליהו שפרן 
שלמה ' ה ר"מו' | תחי' הח

דוד נח  ' ה ר"מוואחיו יצחק 
א  "שליטגוטמאן 

ה  "בהשתדלות בנו ידידינו מו

 א"שליט 'ישעי' ר

 ע  "זיח "ליקוטי מהריק בעל "כ של הגה"מנו

- 

May 4, 2017 May 4, 2017 

 א מיט באגלייטונג פון עסקני אבותינו  "שליטק בראד "אבדצ "גרויס התרגשות ביי די משתתפי הנסיעה מרוממת אינאיינעם מיט די ראשי הוועד הגה

 א  "ק בעל אור יצחק מראדוויל זיעוכי"של מרן הרה' א לקראת מעמד חנוכת האוהל הק"שליטבית ראדוויל ם צאצאי "בנשיאות מרנן האדמורי
 .  אמור' ביום א, א אייר"ה ביומא דהילולא קדישא י"שתתקיים בעז

 ק"צ פאמ"נבנה בנדבת הגה' האוהל הק
 ק בראד"אבדקא "שליטיצחק שווארץ   יקותיאלרבי  

  לקבל געווארן אויפגעהאנגען איז טאוול דאזיגע די
  לבית רבינו נכדי ה"ה החשובים האורחים פני

  כבוד צ"הגה נכדו ובמיוחד ,א"שליט בראד-ראדוויל
  א"שליט שווארץ יצחק יקותיאל רבי תפארתו שם

  שלום 'ר ג"הרה הוועד ר"וליו | בראד ק"אבדק
 א"שליט מיכלאוויטש

   

 צאתכם לשלום

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו הם 
 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"וב

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

אליעזר זוסיא  '  אברך היקר רה
 'תחיח "האה' וזוא "שליטסינאי 

 נ להצלחת הפארטי"העוסקים בלו
 

 

 א "שליטץ "שמעון כ' ידידינו הרב הגאון ר

 מאנסי -ל סאטמאר "ץ דקהל ייט"דומ
 ריסקאווע, נעמיזשע, וואיעח "מראשי הוועד ביה

 ג "ידידינו הרה

 א "שליטקויפמאן ' איתמר טובי' ר

 פעטריוואבעיר ח "מראשי הוועד ביה
 

  טובות בשורות רק ישמע עוד ומהיום 
  ומעתה ,ארוכים חיים ושנות ,בבתיכם
  ציון נחמת ולראות ,בכפלים תתנחמו

 .אמן צ"בביגאו ,וירושלים
 

 ל"זצ[ ער'שאנקאד]ראזענפעלד יהושע ' כ ראש בית אב הרבני המפורסם ר"מנו

 
,  ל"זצשלמה זלמן פערלשטיין ק רבי "בת הגה שרלכ של הצדיקת מרת "מנו

 ל"זציצחק שטיגליץ צ רבי "ד אונסדארף אשת הגה"אב

14# 

 י אבותינו"ע

 העפטיגע פארשריט ביי בנין הגדר


