
 ברכת מזל טוב לבבית
 ה ידיד נפש כל חי"ה" אבותינו"עוסק בלי ליאות לטובת , לידידינו היקר  

 מאנסי -' שיחי' החב "ובא "שליטשמואל בנימין זאב פריעדמאן ' ח ר"הרה

 ועודראחוב , בעזי, בערבעשט, מאד, האנשאוויץמראשי הוועד להצלת הבתי חיים 

 ט"למז םנכדהולדת לרגלי שמחת 
 ח מתוך שמחה והרחוה  "ת יעזור שיזכו לראות רב נחת מכל יוצ"והשי

   אבותינוכאוות ידידיו הנאמנים במסגרת 

 א"שליטאברהם וויעדער ' ח ר"בהשתתפות הרה

 שווייץ-א "שליטדניאל בעק ' ח ר"הרה

 א"שליטמאיר לעווי ' ח ר"הרה

 שמעון ליכטענשטיין' ח ר"הרה' האחים הח
 א"שליטישראל ' ח ר"ואחיו הרה 
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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

145 
 ב"תשעב "בהק  "ערש

 ד"בס
 ב"תשעבמדבר ק   "עד ערש

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

 זבארוב  

 דעלאטין

 מאריאפאטש

 לעגעשבעניע בערעזאווע

 רוסקע-גינז

 בעקעטש

 מאקשע

 נאראל

 לעמעש

 ראחוב

 ווערבוי

 גרויסווארדיין*

 בערבעשט*

 ווישעווע. א*

 גוטא דיורא

 בילקאמין

 נימיזשע* שעברעשין

 קאמארזשאן שאנדריף

 מאגלניצע

 קאלאמייע*

 ח ווערט געבויעט"נייע וועג צום ביה/ ה "תיקון המציבות פארענדיגט בע

 טיילווייזע ארבעט  *
 דארף פארענדיגט ווערן

 פראיעקט 
 ד"פארענדיגט בס

 הערכת שומא
 ח בעיר  "ביה

 ראמעניע, וואריע-טאמאש

 א"שליטבערל ווייס ' ח ר"בנדבת הרה

 לאס אנדשעלעס

 וכאן המקום להודות על עזרתו בקודש לטובת  
 ת החרדי נחלת אבות בעיר בודאפעסט"הת

 

 א"שליטזעליג פריעדמאן ' ח ר"בהשתדלות הרה

ן  'בשעת
אפשאצן דעם  

 .  ח"ביה
די שטח ווערט  
געמאסטן מיט  

ספעציעלע 
 מאשינען 

דורך עסקני 
 .אבותינו

לבנות חומה לשמירת 

צורך .. המתים המופקרים

יותר מתכריכים 

 ...  מלבושיהם

 ומי המסתפק בזה 

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)

 א"שליטחיים לעווי ' ח ר"בראשות האחים החשובים הרה

 וויען - ל"ז לעווי ניסן' בני הרבני החסיד ר -ס מנהג ישראל תורה "מח - א"שליט לעווי יוסף' ג ר"ואחיו הרה

 נחלת אבותת "א על כל החסד שעושים עם הבחורים יוצאי ת"ב שליט"חיים ולב' ובעת הזאת מצוה עלינו להכיר טובה לידידינו ר

 א "ה שנת תשע"גדר געבויעט בע

 הערליכע וועג  
 ח ווערט  "צום ביה

 געפלאסטערט אין די טעג

 א"שליטלעווי  י"בראפרים משה ' ח ר"בהשתדלות הרה

Tamaseni, Romania 

May 17, ‘12 

Camarzana, Romania 

May 17, ‘12 

Camarzana, Romania 

December 8, ‘11 

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 


