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לנו' כי חג ד-בבנינו ובבנותינו נלך 
והנאמן  ב ידידינו הגדול הדגול "דחדוותא בבית שבעידנא 
צ פאר מקדושים שלשלת היוחסין  "הגהנ "ה

ק בראד "אבדק-א "שליטשווארץיצחקיקותיאלהרב 

עת חגיגת שמחת נשואי בנו החתן המופלג העילוי והמציון
א"עדיו לגאון ולתפארת בית ישראל שליט

,ע"זירבינו הקדוש השוכן בעיר ראדוויל ישראל זקינינו רבן של זכות 
יעמוד  צדיקים אשר בעדו נתן לבו ונפשו וכל מאודו עדי זכה לראות ברכה בעמלו ובית 

'שיחילכם ולביתכם אתכם את הברכה ' דיצו 
,  נחת ושמחה מעתה ועד עולםח "לראות מהם ומכל יוצשיזכו 

ובהוקרה המכיר בערכו הרם בכבוד 
,  ראדווילאיגוד צאצאי לבית בשם

ל"זצראדוויל  'ר מ"ק אדמו"נכד כ, מיכלאוויטש' שלו

א"שליטק בראד "אבדקצ "הגההננו משתפים מקרב לב לברך ידידינו עוז 
נחלת אבותורשת החינוך אבותינוט חמה ולבבית מאת "מזבברכת 
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אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ד"בס

364

נייער סטאטוס באריכט ערשינען

673
בתי חיים

ערהאלט אייער נייער סטאטוס באריכט מיט די 
-718-640בתי חיים דורך רופן 673סטאטוס פון 
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א  "שליטק בראד "אבדקצ "בנדבת הגה, חדשהמצבה 
,  ד"ע הי"זיבראד 'ר מ"אדמוק "זקינו הרהלזכרון 

על ציון המציונת  ' י בכותלי האוהל הק"בעזהשיועמד 

ע"זיראדוויל 'יצחק מרבינו הקדוש רבי של 

בעיר  ' הקהאוהל בנין 
אוקריינע, ראדוויל

א"שליטק בראד "אבדקצ "הגהי"ענבנה 

נטפי
תנחומים

היושבים בעמק הבכא ,  ו"הי' הח' א ומשפ"שליטזלמן לייב ווייס ' ח ר"ידידנו הנאמן העוסק למען הצלת קברי אבות הרהבלב מלא צער אנו משתתפים בצערם של 
צ אמן"בביגאו, ולראות נחמת ציון וירושלים, ומעתה תתנחמו בכפלים. ה "ער יקותיאל יהודה "והצנועה מרת רחל לאה בפטירת אמם האשה החשובה על 

למשמרת בתי חיים  מודעה נחוצה מהוועד 
איז ז "תשעס"מעינטענענפאר איינצושרייבןדאטוםדי 

ס פון  "ביטע קוקט ארויס אויף די בריוו בנוגע די מעינטענענ
,  ס קאנטראקט"צו פארלאנגען א מעינטענענ. אייערע קברי אבות

T: 718-640-1470 ext. 302/306: ביטע זיך פארבינדן
E: maintenance@hfpjc.com

ועוד כי  ...

רצה 

להודיענו  

מקום  

קבורת  

האבות

באשר אנחנו  

חייבים  

לכבד מקום  

קבורת  

אבותינו  

.  'הק

(ן חיי שרה"רמב)

אנו  משגרים ברגשי אהבה 
לידידינו מזל טובברכת בזה 

ומתומכי והעוסקים  הנאמנים 
ב"ובבותינו הם אלטובת 

לרגל השמחה  ' שיחי' ומשפ
א  "מ כאו"אשר במעונם בשעטו

ה"בשמם הטוב יבורך ה

כלם ביחד עם המשפחה  ויזכו 
לראות רב ' והמחותנים שיחי

ח "יוצנחת דקדושה מכל 
והקדושים אשר בארץ המה 

ס"יליצו בעדם להוושע בכט

א"שליטדוד עסטרייכער ' ח ר"הרה

אבותינוומנכבדי מייסדי מחשובי 



א"שליטיוסף אויש ' ח ר"הרה

יונק, פאקשהוועד בעיר מחשובי וראשי 


א"שליטראזענפעלד מרדכי '  ק ר"הרב בנש

קאבריןמחשובי הוועד בעיר 


הערמאןהכהןמיכליחיאל' רח "הרה
א"שליט

אפאשטאגבעיר מחשובי הוועד 


א"שליטהערמאןהכהןאברהם' ח ר"הרה

אבותינומחשובי תומכי 



א"שליטפריעדהכהןאהרן' רח "הרה

זיפעוובעיר מחשובי הוועד 


ע"זיפריסטיק 'מנחם מענדל מ' רבי רק "כ הגה"מנו-פוילן , פריסטיקח בעיר "ביהתיקון 
| ו ”הידייטשיוסףאלעזר’ ר| ו ”הישטערןאלימלךמשה’ ר| ו ”יצח לאנדאן ”בהתקהץ ”מו-א ”שליטפנחס ענגלענדער נפתלי ’ רג ”הרה: לאנדאן:הוועדחברי 

| ו "הישמעון פלאהר ' ר| ו "הישאהנוואלדיוסף' ר: היקריםהאברכים בהשתדלות | ו ”היריינערעוזריושע’ ר| ו ”הילעברעכטיודאמיכאל’ ר

א”שליטוואגשאהלמנשההרב | א ”שליטאלטר וואגשאהלהרב : ב”ארה

בנשיאת  
רים  "האדמוועד 

והרבנים  
א"שליט

א"שליטיסטריווקאממראחר "ק אדמו"כ

א"שליטמבאיאןר "ק אדמו"כ

א"שליטבראד-ראדוויללבית רים "האדמו

א"שליטמבוהושר "ק אדמו"כ

א"שליטמקאפישניץר "ק אדמו"כ

א"שליטזוועהיל-קיוויאשדצ לבית "הגאוה

:לזכר עולם יהיה צדיק

טובהמיט התרגשות נעמען די בני משפחה אויף די בשורה 
.  ם גדר'פונ' אז מען האט ערהאלטן רשות צו בויען שלב ב

שותףגעלעגנהייט צו ווערן א גאלדענע 
.ן ועד'מיטאייך פארבינדט ! מצוהלדבר 
44-794-896-5845א "ר יוסף שאהנוואלד שליט"רופט הר

Frystak, Poland
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