
:הוועד
|א"שליטאויוואראש'מצ "בהגה, א"שליטמשה נתנאל פריעד ר "ג מוה"הרה| א "שליטק קראסנא "אבדצ "בראשות הגה

א"שליטפריעדש"בהריהכהן עוזר חיים ' ח ר"הרה

,  ל"מ זצ"הפניה נכדת "ערחלדינהק מרת "ח בתש"האה' ל וזו"זהערמאןהכהן אליעזר אבא ' רהחסיד הרבני ' משפ

א"שליטיחיאל מיכל ' י בנם הרבני החסיד הנכבד ר"ע

,  ל"זפריעדהכהן יצחק' הרבני החסיד ר' משפ

א"שליטאהרן' ח ר"והרהיחיאל מיכל ' רח "חסידים ואנשי מעשה הרהי צאצאיהם האחים החשובים "ע

ל  "זאיסר גרינפעלד' הרבני החסיד  ר' משפ
א  "שליטמשה מאיר פריעד ' הרב ר

ל"ק קראסנא זצ"בן הגאון הצדיק אבד

.ת יעזור שיתברכו כולם ממעון הברכות ובזכות גודל המצוה של הגנת כבוד קברי אבותינו יגן עליהם להתברך בכל מילי דמיטב"השי
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נ  "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ד"בס

374

סלאוואקיי, זשיפאווח בעיר "וועד להצלת ביה

[ל "זצמביןפניבעל המפורסםק "הגהשל דודו ]ל "זצבעריש זשיפעווער ק רבי "כ של הגה"מנו

,  [ל"זצמבין פני בעל ק "אם של הגה]ה "עמלכההרבנית הצדיקת ( קאפיש'דיין ד)הכהן יחיאלהגאון רבי ואשת 

ל"זצמביןממשפחת הפני ועוד 

ז"תשעק "אחק  "עד ערשז"תשעמ "תזוק "ערש

ח גענצליך הפקר"זשיפאוו ביה

פוילן, פשעווארסק

גרויס אינטערעס צוריק ברענגען בכבוד  

העתיקח "הראוי די חשובע ביה
כהיום איז דער מקום הקודש ]

[ליידער  באניצט פאר א באס סטאנציע

ה"כ פון גדולי עולם ה"מנו
ע"ק רבי אברהם משה מפשעווארסק זי"הרה

ע"זיבעל אור פני משה ק "והרה

הערכת שומא
בברכתו ועידודו של , נתבקש

א"שליטמפשעווארסקר "ק מרן אדמו"כ

א"שליטאליעזר ליפא מיללער ' רג"י הרה"ע

45-דבאבוב' מ בישיבה הק"ר

א"שליטפסח מיללער צ רבי "בן הגה

חמעלניק'ק אורח לצדיק ד"אבדק

ע"זיהאור פני משה נכדי 

ז"ד אין פראיעקטן קיץ תשע"העפטיגע פארשריט בס
סלאוואקיי, בנין הגדר וואיע

6#

י אבותינו"ע

ראמעניא, בנין הגדר סעניאב

7#

י אבותינו"ע

אונגארן, שאנקאדבנין הגדר 

12#

י אבותינו"ע

אונגארן, טערצאלתיקון המצבות 

10#

י אבותינו"ע

אונגארן, בעסערמין. האוהל הבנין 

3#

י אבותינו"ע

(שלב א)אונגארן , תיקון הגדר גיבארט

11#

י אבותינו"ע

ל  "זצאברהם פיסטינער ר"ביהודה לייב רבי: אייר' גקאלאמייא ד "ל אב"זצץ "אברהם כרבי: אייר' ב: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

ר בנימין בונם  "רבי יצחק ב: אייר' זנאנאש-ד דעברעצין "ל  אב"זצר אהרן בערגפעלד "אברהם ברביאייר ' ובילקאמיןד"אבל"זציעקב קאהל רבי: אייר' הקערעסטירד "אבל "זצקערעסטירער ' ישעירביקאלאמייא 

שוסבורגד "ל אב"זצברודא ( סעניץ)מאיר ר"במרדכי רביבילקאמיןד "אבל"זצ( טארניגראד)

חכם לב יקח מצוות  
!שליסט אייך אן אין די געוואלדיגע אונטערנעמונג כדי עס זאל נאך קענען ווערן געבויט אין דעם סעזאן: ו"ע יוצאי העיר הי'חשוב

301. עקסט. 718-640-1470-שיקט אייער ברייטהארציגע באשטייערונג צו אבותינו 

ישכררביק"הגהמצבת
ל"זיעקבה"מובןבער

הרבנית מרת מצבת 

ה  "עמלכה

י צוגעגרייט מיט  "ווערט בעזשפראיעקט 
נויטיגע פערמיטן צו ערמעגליכן דעם  
באלדיגן אנהויב פון בנין הגדר ותיקון  
המצבות

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

הרבני החסיד הנכבד  

א  "שליטזאב גאלדשטיין ' ר

ח "מראשי הוועד ביה
וואיא, קאשויבעיר 

הרבני החסיד הנכבד  

א  "שליטיצחק זאב וויינשטאק ' ר

מנאמני אבותינו  
ח "מראשי הוועד ביה

,  טאראניא. נ, פאטאק. שבעיר 

הרבני החסיד הנכבד  

א  "שליטיעקב הכהן רובין ' ר

ח בעיר  "מראשי הוועד ביה
מיהאיפאלווא

קאמפיין

"ווען"אבותינו נויטיגט זיך דרינגענד אין א נייע 
פאר די ממונים אין אונגארן

די זכות פון טויזנטער מייל וועט אייך ברענגען א ברכה און א שמירה

צו  " ווען"וועט ווערן אויפגעשריבן אויפן נדבן נאמען פונעם 
געדענקט ווערן לטובה ביי די מקומות הקדושים

:צו קויפן דעם זכות רופט אריין אין אפיס
301. עקסט718-640-1470




