
 30 רומעניע, גהערלאח בעיר "תיקון ביה 28 אוקריינע, ראדווילבעיר ' אוהל הק

, טארדישקעדח בעיר "תיקון ביה
 אונגארן

32 

,  שאשווארח בעיר "תיקון ביה 31 פוילן, רזעפניקח בעיר "תיקון ביה
 אוקריינע

29 

,  נאנאש. הח בעיר "תיקון ביה 35 אונגארן, וואיע ח בעיר "תיקון ביה
 אונגארן

 34 סלאוואקיי, גאידושח בעיר "תיקון ביה 33

 אבותינו
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נ  "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי 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

356 
 ז"תשע וישלחעד   ד"בס ז"תשע ויצאק "ערש

- 

 ז"ווינטער סעזאן תשע-ארבעט אין די ערב-אנגייענדע בוי/ ה סוקסעספולע דורכגעפירטע "בעזצייכנט אפ " אבותינו"
 ן שווערע ווינטער'עטליכע פראיעקטן נאך ערווארטעט צו ווערן איינגעפעדימט פאר

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

 (   ב"כ -ט "ויצא כ)והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים 

- 

 ח בעיר"בנין ותיקון ביה צוגרייטונגען צו קומענדיגע פראיעקטן
 רומעניע, ריסקעווע-פאליאן

גרויס אויפוואכונג בקרב בני המשפחה  
אונטערצונעמען די גאר דרינגענדע תיקונים צו  

 . ח בעוד מועד"ראטעווען די ביה
,  ה"א פראמינענטער וועד ווערט יעצט פארמירט בעז

עס איז זיכער אז די בני המשפחה וועלן זיך משתתף  
וזכות אבות יגן להוושע  , זיין בעין יפה ורוח נדיבה

 .  בכל הטוב אמן

מצבת האשה  
מרת  ' הח

'  בת ר האדיא
משה  

 ה"ע טארמאן
ג  "אשת הרה]

מרדכי  ' ר
פה  [ שפירא 

פאליאן 
 ריסקעווע

 ה"ע שפירא (האדיא' וזוג מרדכי' ח ר"בהרה) זרח' ח ר"ח הרה"מיוצ
  |   ליפא' רח "הרה | שמעון' רח "הרה|  דוד' רח "הרה | מרדכי' רח "הרה: בניו 
חיים מאיר  ' רח "הרה |שמואל דוד קליין ' ח ר"הרה: חתניו|  משה' ח ר"הרה

 שלמה קאהן  ' רח "הרה| שפירא 

 ד הומנא"אב, ל"זיעקב שפירא ' רק "בן הגה 

 ווראנובד "אב, ל"זאברהם שפירא ' רק "בן הגה

 כ מונקאטש"מנו, ל"זשמעון שפירא ' רח "בן הרה

 ה   "עהאדיא מרת ' האשה הח' זוג -ל "זמרדכי שפירא ' רח "הרה
 כ בפאליאן ריסקעווע"מנו

 ברכת מזל טוב
 בזה אנו משגרים אהבה ברגשי
 הנאמנים לידידינו טוב מזל ברכת

  ב"וב הם בותינוא לטובת העוסקים
  אשר השמחה לרגל 'שיחי 'ומשפ

 בשמם א"כאו מ"בשעטו במעונם
 ה"ה יבורך הטוב

כלם ביחד עם המשפחה   ויזכו 
לראות רב נחת ' והמחותנים שיחי

 ח  "דקדושה מכל יוצ

 

 
 

 א"שליטאוסטראה 'ר מ"ק אדמו"כ

 א"שליטיעקב יוסף שיק ' ג ר"ובנו הרה

 האראס. וומחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטמשה טענענבוים ' צ ר"הגה
 ד מילדוי"אב

 א"שליטחיים שלמה ' ג ר"ובנו הרה

 באדאלאומראשי הוועד בעיר 
 

 א"שליט פערלמוטערשמעון ישראל  'רח "הרה

 מנאמני אבותינו
 

 א"שליטפריינד  אשריוסף ' ח ר"הרה

 מיהאיפאלווע, ארישאר, לושקאמראשי הוועד 
 

 א"שליטמערץ  'אלי' רג "הרה

 נאנאש. המחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטגאטעהרער ברוךחיים ' ח ר"הרה

 קראלי ישןמחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטנפתלי הירצקא צוויבל ' רג "הרה

 אפאשטאגמחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטווייס שלמה ' רח "הרה

 קירמאמחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטיודא מרדכי דייטש ' רג  "הרה

 האסאמעזעי, מיידאןמחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטקלמן גוטמאן ' ח ר"הרה

 מחשובי הוועד 

 סאלאסענד, קארלאט , גיבארטבעיר 
 

 א"שליטיעקב שלום שטיינבערג ' רח "הרה

 הוניאדמחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטהערמאן  הכהןאהרן ' ח ר"הרה

 אפאשטאג  מחשובי הוועד בעיר 
 

 א"שליטמשה מאיר שעהנוואלד ' רח "הרה

 זשאדייןבעיר מחשובי הוועד 
 

 א"שליטמרדכי ווייס ' ח ר"הרה

 מידידי אבותינו

 המשפחה בני ע'חשוב די צו -ואתר אתר בכל די הועד ראשי די בשם ווענדונג אפענע אן

 די זעענדיג און ,השתדלות מיני כל מיט אינטערווענץ אויסערגעווענליכע און פעולות פארצווייגטע די אין קאנטאקט נאנטע אין שטייענדיג

 אנערקענט ביטע :לאנדסלייט אונזערע צו אפעלירן מיר טוען ,אונטערנעמונגען הייליגע די ארומנעמען טוט וואס שוועריקייטן אומגעהויערע

 און פארשנעלערן זיך וועט תפילות אסאך און געדולד מיט .פארשפעטיגונג די אויף פאראיבל קיין חלילה האט און ארבעט אינטענסיווע די

  !ונצליח נעשה 'ד בשם .הקודש פעולות די פארגרינגערן
 | דוסעשטי | פעטריווא :רומעניע    ישן באגאד | טערצאל | אפאדי :אונגארן - ד"בס ז"תשע קיץ ,סעזאן קומענדע ן'אויפ פראיעקטן 

    דזיקוב | ברעזוב | פריסטיק :פוילן   סאניעב | לאפוש | שימלוא | קראלי | מארע-שאמקוט | לעכניץ | סטרימבא-ראמאלי | מיהאיפאלווא

 בראד | בילקאמין | ראחוב :אוקריינע      | קירמא | סטראפקוב | קאשוי | קעכניץ | הומנא | זשאדאני :סלאוואקיי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פראיעקטן וואס 
מען פרובירט  

אנצוהויבן נאך  
 אין דעם סעזאן

 תיקון הגדר 

 אונגארן, גיבארט
 המשך בנין הגדר  

 סלאוואקיי, לאדמיראווע
 'בנין האוהל הק

 פוילן, נאראל

 ,  ק"בעבוהמלהיבים וברכת קודש להעוזרים והמסייעים דברים 

 בתי חייםובשמירת ותיקון , גדרים של קיימאבבנין 

 ע"זיב מליבאוויטש "מהרש'הק "מהרה

 שמתי דפה ק"בח לגבאי נהייתי וכאשר...מאד עזוב ק"הביה במחנינו וכאשר...

  של חסד עמהם לעשות המתים לכבוד רוחי ונתעוררה דשכבי ליקרא לבי

  של דבר ה"אי יהיה שזה ק"לביה ברזל של גדר ולבנות 'ית בעזרתו אמת

  גבולי ובלתי נצחיי בחסד חנם במתנת ת"השי יחוננם זה  ובזכות ..קיימא

  עד ברכה עליהם ולהריק ,ל"ר רע ופגע ומחלה נגע ומכל ונזק צר מכל לשומרם

 (ו"קע א"ח ק"אגה) וגשמיות ברוחניות הפרטים בכל ובהצלחה ומזוני חיי בבני די בלי


