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דבורה  נ "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע
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360
ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

Tiszalok, Hungary

September 13, 2016

מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת 

השמחה  לרגל ' שיחי' ב ומשפ"ובהם
א בשמם הטוב יבורך"מ כאו"במעונם בשעטואשר 

כלם ביחד עם המשפחה  ויזכו 
לראות רב נחת ' והמחותנים שיחי

ח "דקדושה מכל יוצ

הרבני הנכבד 

א"שליטבנימין זאב זילבערשטיין ' ר

אפאשטאגהוועד מחשובי 

ק  "הרבני הנכבד בנש

א"שליטיעקב מנחם האגער ' ר

פעטריווע, פעטשעניידארף, ברידהוועד מראשי 

הרבני הנכבד

א"שליטשמואל בנימין פריעדמאן ' ר

מאד, בעזי, ראחוב, האנושאוויץ, בערבעשטר "יו

א"שליטפנחס גלויבער ' הרבני הנכבד ר

קאוועטשהאזע, נאדשאלויהוועד מראשי 

ז  "ד לקיץ תשע"סדר העבודה בס
!  משפחה אין די פראיקעטןע בני 'וועד קוקט שטארק אויס אויף די ווארימע השתתפות פון די חשובדער 

#303 718-640-1470: אויך רופן אבותינוקענט איר ! ק"ן וועד ווי אמשנעלסטן צו ווערן א שותף אין די עבוה'פארבינדט זיך מיטביטע 

סלאוואקיי, קורימע
בנין הגדר לטובת שתי בתי חיים

ק רבי יחיאל  "בראשות נכדי הגה
ע  ושאר  "קירמא זי'מיכל מ

נכבדי הוועד

סלאוואקיי, קעכניץ
ח"בנין הגדר ותיקון ביה

!ח הפקר"הביה
הזדמנות נדירה להציל  

מאות מתי מצוה

אונגארן, בארשע
ח"בנין הגדר ותיקון ביה

שלום יושע ר "בראשות הר
א"שליטוואלטער

רומעניע, שאמקוטע מארע
ח"בנין הגדר ותיקון ביה

ק "הרבני הנכבד בנשבראשות 
א "שליטמשה בצלאל האלפערט 

ר חיים  "הרבני הנכבד מוה| 
א"שליטגאלדבערגער הערש 

סלאוואקיי, טשערטיזנע
ח"בנין הגדר ותיקון ביה

בראשות משפחת הכבודה 
ו"הימענדלאוויטש

רומעניע, סענזשארזש
מצבות הבתי חיים239תיקון 

אייזיק הערש  ' ח ר"הרה
א"שליטבערקאוויטש 

בשם נכדי הרב החסיד מנחם  
ל"יודא שפילמאן ז

א"שליטקאהןשבתי' ח ר"הרה

אונגארן, ח בעיר פולעשד"בנין ותיקון ביה

ת  "חובר חיבורים מחוכמים כש' ג המפו"בראשות הרה

ו"היגוטמאן' החמשפחת|א "שליטמאיר רויז ר "מוה

אן א גדר, ח שטארק פארלאזט"ביה

Fulesd, Hungary

July 30, 2014

ח"ם ביה'מצבות של ראשי משפחה אינ

ר  "מצבת הר

חיים מאיר  
ל"זמאיער 

עשרהיארצייט 
בטבת  

א"שליטשלום הערמאן ' הרבני הנכבד ר

אפאשטאגהוועד מחשובי 

הרבני הנכבד 

א"שליטמשה לעווינשטיין ' ר

דיוראהוועד מראשי 

א"שליטדוד לעווינזאהן ' הרבני הנכבד ר

סאטמארהעדהוועד מראשי 

ז"ד קיץ תשע"צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

'  בת רפיגאמרת 

ה אשת  "עצבי

חיים מאיר  ר "הר
ה"עמאיער 

טבת' היארצייט 

שרה  ' חימרת 
חיים' בת ר
ופיגאמאיר

יצחקר "אשת הר
ה"עהירשפעלד

בילא  מרת 
ר  "בת הר

יצחק  
הירשפעלד 

ה"ע

שמואלר "הר
ר  "בן הרזאב

מאיר  חיים
ל"זמאיער 

אברהםר "הר
בן  יצחק

חייםר "הר
מאיר

ל"זמאיער

מרת  

צפורה
ר  "אשת הר

אברהם
ה"עיצחק

רבקהמרת 
ר  "בת הר

יצחק
הירשפעלד

ה"ע

פרויען פארטי ן פון אבותינו "פאלגענד איז די רשימה פון די געווינערס ביי די אוקשע
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תומכים וואס , נדבים, וויל נאכאמאל באדאנקען פאר אלע באטייליגטעאבותינו 
זכות פון שטיצן  די געוואלדיגע . קאמפייןהאבן צוגעהאלפן צו די סוקסעס פון די 

נחת , באגלייטען צו געהאלפן ווערן מיט אלע ברכותאייךזאל, גן מוסדיהיילדעם 
.אמן, ס טאג'ביז משיח, קינדער מיט הרחבת הדעת און אלעם גוטןפון די

והברכההתודה 
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.שורשאונזער 
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