
אוקריינע, ראדוויל
ע"ראדוויל זי'ק רבי יצחק מ"ק של הרה"מנו

א אייר"יומא דהילולא י
א"שליטם צאצאי בית ראדוויל "בנשיאות מרנן האדמורי

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ  "לענתפרסם 
ר מרדכי  "רעכיל בדבורה 

ה"יודא ע

373
ד"בס ז"תשעמ "תזוק  "ערשעד ז"תשעצו ק "ערש

718-640-1470

בעלארוס, קאברין
ע"קאברין זי'ק רבי משה מ"ק של הרה"מנו

ט ניסן"יומא דהילולא כ
א"וחברי הוועד שליט, הרבנים, ם"ק האדמורי"כבנשיאות 

ובפרט לידידינו ואוהדינו  , י"מקרב לב עמוק מברכים אנו לאחבנ
.ס"ט ונחת והרחבה וכט"ברכת שמחת יו, א בשמו הטוב יבורך"כאו

ח  "ה ראשי הוועד של הביה"ה, בצרכי ציבור באמונהכל העוסקים ובשם 
:  אנו מבקשים, ח"והן במשמרת וכבוד הביה, הן בבנין הגדרים ותיקון המציבות

ק"אנא תנו יד בגוף ובנפש לראשי הוועד המוסרים נפשיהם בעבוה
. וזכות אבות בודאי יגן עליכם, ע"למען כבוד אבותיכם זי

ז"ד אין פראיעקטן קיץ ע"העפטיגע פארשריט בס
סלאוואקיי, וואיעבנין הגדר 

6#

י אבותינו"ע

אונגארן, סעניאבבנין הגדר 

7#

י אבותינו"ע

אונגארן, נאנאש. הבנין הגדר 

8#

י אבותינו"ע

סלאוואקיי, הומנאתיקון המצבות 

9#

י אבותינו"ע

פוילן, מאגלאניץ
ע"מאגלאניץ זי'ק של השרף מ"מנו

ו אייר"יומא דהילולא ט
"פועל ישועות"בראשות הוועד של 

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
פרעכטיגע הכנסת אורחיםדי סקיצע פון 

וואס ווערט יעצט אהערגעשטעלט דורך די 
"  פועל ישועות"חברי הוועד של 

ח"בהביהתיקוניםנויטיגעווערןגעמאכטוועלןאויךווי
זייןפוקדוועלןוואסציבורדעםאקאמאדירןצוכדי

איז,יארןפארגאנגענעדיאיןווי.דהילולאביומא
משתטחזיךקומעןוואסציבורגרויסעראערווארטעט

דיאיןנעמעןאנטיילפאסיגיעצטאיזדערפאר.זיין
.ורםגדולבזכותזייןזוכהאוןהוצאותע'גרויס

718-506-9060"ישועותפועלוועד"ן'מיטאייךפארבינדטפרטיםפאר

מרדכי  רבי: ד ניסן"יפישטיאן ץ "דומל "זצנטע וואלף ר"בברוך רבי: א ניסן"יקראלי ד "ל אב"זצ' ישעיר"ביעקב משה רבי:א ניסן"י: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
ל  "זצצבי הירש ר"בנפתלי רבילעוועלקד "אבל "זצמאיר יהודה ר"באליהו רביגרויסווארדיין, יעמרינגד"אבל"זצמאיר ר"בישראל יצחק אהרן רבי: ו ניסן"טזענטאד "אבל "זצאהרןר"בדוד יהודה לייב רביגרויסווארדייןד "אבל "זצליפמאן ר"בלייב ' ארי

נאדיפאלוד "אבל "זצחיים אהרן ר"במנחם מענדל צבי רבי: ט ניסן"יקליינווארדייןץ "דומל "זצשלום ר"במשה צבי רבי: ז ניסן"יברעזאוויץד "ל אב"זצדוד צבי ר"ב' ישעירבילאפוש. טל"זצדוד פריעדלענדר רבי: ז ניסן"טקליינווארדייןץ "דומ

.  בד "אבל "זצאברהם חיים ר"בישראל מרדכי רביאידא . נד "ל אב"זצ( שעניע)שמעון ר"במשולם רביא ניסן "כהאלמיןץ "ל דומ"זצ( באניהאד)יצחק ר"באברהם חיים רבימאגלאניץל"זצליזענסק'מא"יעקב בהרררבי: ניסן' כארישארץ "ל דומ"זציהודה ר"במאיר רבי
דובענקיד "ל אב"זצשלמה הכהן ר"בצבי הירש רבימאנאשטארד "ל אב"זציקותיאל ר"בבנימין זאב וואלף רבי: ה ניסן"כפעזינגד"אביפה מרדכי מרגליות ר "בישראל דוד רבי: ד ניסן"כפעטער. סד "ל  אב"פאפא  זצרבי זאב וואלף : ג ניסן"כקערעסטיר

נאראל  ד "ל אב"זצשלום ר"בדוב בעריש רבי:אייר' אראצפערטד  "אבל "זצשמואל ר"במאיר רביפישטיאןד "ל אב"זצדוד משה פישער רבי: ניסן' ללאדיין.פד  "אבל "זצמנחם צבי ר"ביוסף יוזפה רבי קאברין'מל "זצישראל אליעזר ר"במשה רבי:ט ניסן"כ

.מעלדן מיר די נויטיגע אראנזשירונגען וואס ווערן געמאכט לטובת המקומות הקדושיםא"לרגל די בעפארשטייענדע יארצייטן פון רבותינו הקדושים זיע

ש"ומציון מאוד בתויהיקר תמים למעלות נחמד ונעיםהחתן , שבחבורתינואחד המיוחד , אורחינואהבה אנו מקדמים בברכה את פני ברגשי 

בודאפעסט-אבות ת החרדי נחלת "יוצאי התוממפוארי , ם-בישיבת דושינסקי יהתלמידים ממובחרי -ו "הייצחק פעדער ' אריכמר 

.ס"בכטלכל העוסקים והמסייעים להוושע יגן רבותינו הקדושים וזכות הצדיקים 



סקיצע פון די  
מציבה וואס וועט  

ה געשטעלט  "בע
ווערן אין די אוהלי 

פאר  . הקודש
פון וויזעס  , פרטים

פארבינדט אייך  ' וכו
":אבותינו"מיט 

718-640-1470
302. עקס

hfpjc@thejnet.com



מודעה נהדרה 
:וחשובה

גרויסארטיגע נסיעה 
בנשיאות מרנן 

ם צאצאי בית  "האדמורי
.א"ראדוויל שליט

פאר פרטים ביטע  
פארבינדט אייך מיט הרב  

שלום  ' ק ר"בנש
:א"מעכלאוויטש שליט

845-821-6809

ברוך הבא 
:בשם השם

: ח געפינט זיך ביי"די שליסל הביה
73 or 46 Kutuzov street

(улица Кутузова)
Kobryn, Belarus

ק  "צ פאמ"נבנה בנדבת הגה' האוהל הק
א "רבי יקותיאל  יצחק שווארץ שליט

ק בראד"אבדק


