
 ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא  
 ש"כ ידידנו הנאמן איש יקר רוח עם רב תבונות יו"אמע

 ה  "ה, בכל עת ועונה, העומד לימינינו בלב ובנפש

 '  שיחי ב"ובו "היזאב פאשקעס   ר"הר

 בודאפעסט'ק קהלת ארטאדאקס ב"סגן ראה
 במדינת אוסטראליע' ג החתן תמים למעלות שיחי"עב' לרגל נשואי בתו החשובה שתחי

 .ח דורות ישרים ומבורכים"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולראות מהם ומכל יוצ"ויה

 בודאפעסט/ניו יארק –נחלת אבות ת "ות אבותינוכברכת עסקני ומנהלי 

 !  ל ברכת מזל טוב ושמחת ונחת"כ ידיד נפשי הנ"גם אני מברך למע
 שמואל סאבו, מאחל אחיך וריעך כנפשך מקירוב הלב

#13 

 ח"העפטיגע צוגרייטונגען לטובת ביה

 אונגארן   ,גונזרוסקע

  ו"הי יחזקאל פרענקל' בראשות הרבני החסיד ר

 ועד הרבנים און ועד בעלי בתים  
 ה"וועלן געמאלדן ווערן קומענדיגע וואך בעז

Goncruszka, Hungary 

 ח וועלכע זענען נאכגעקומען די פארלאנגען "ערשטע ליסטע פון די ביה
 .ס פראגראם"ח און זענען יעצט ווייטער אונטער די מעינטענענ"פון די הנהלת משמרת ביה

 ס פראגראם'זענען מער נישט אונטער אבותינו, די וועלכע וועלן נישט ווערן געמאלדן
 .פאר אנווייזונגען 306. מען קען רופן אבותינו עקסט. און דארפן ווערן מסודר דורך די בני משפחות

 ו"ר שמואל סאבו הי"בקשה נחוצה מאת ידידינו וידיד כל ישראל הר
 מפקח כללי של אבותינו

136 
 ד"בס ב"תשעתרומה ק  "ערש

 ב"תשעתצוה ק   "עד ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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718-640-1470 

כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין  …: יאשיה אומר' ר -ושמרתם את המצות 

 (מכילתא בא) אלא אם באה מצווה לידך עשה אותה מיד, מחמיצין את המצווה

 אר אלאווע אטיא (חדש)אוהעל  אבארין

 קערעסטיר. ס בעטלאהן בוקאבראני בארדיוב אויוואראש. ב

 גיבארט גוקליווא ברעזנא בריד קאוואראליע. ב

 הערנעדנעמעטי האסאמעזע דעמעטשער דאראג דאברע

 אולאק .ט זעמפלין נאמעין .וו וואלקא וואלנדארף

 בעקעטש
 אונגארן

 לעגעשבעניע
 אונגארן

 מאריאפאטש
 אונגארן

 דיורא
 אונגארן

 בערעזאווע
 אוקריינא

 גונזרוזקע
 אונגארן

 דעלאטין
 אוקריינא

 שאנדריף
 אוקריינא

 בילקאמין
 אוקריינא

 ווערבוי
 סלאוואקיי

 לעמעשאן
 סלאוואקיי

 גוטא
 סלאוואקיי

 זבארוב
 סלאוואקיי

 נאראל
 פוילן

 שעברעשין
 פוילן

 

 ווישעווע. א
 ראמעניא

 בערבעשט
 ראמעניא

 נעמיזשע
 ראמעניא

 ד"ב בס"ן זוממער תשע'פראיעקטן פאר
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 ו  "היט גאלד "יו' חנניר "הר
 ידיד נאמן אבותינו

 ו"היהולדת בנו לרגל 

 ה"מ ה"א בשמו הטוב יבורך לרגלי שמחת צאצאיהם בשטו"כאו' שיחי' ומשפ ב"בלידידינו הנאמנים עם  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
 ה ישלם שכרם"וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב

 מראשי הועד   -ו "היצדוק שפיצער ר "הר
 פאראד ועוד, טשארנא, פאפאח "להצלת ביה

 'שתחיאירוסי בתו לרגל 

 ו  "הישמשון מארמארשטיין ר "הר
 מתומכי אבותינו

 'שתחינשואי בתו לרגל 

 ו"היב "נתן יוסף גרין ובר "הר
 ארח "מראשי הועד להצלת ביה

 'שתחינשואי נכדתם לרגל 

ו  "היאהרן גבריאל הויער ר "הר
 קאבריןח "מהתומכים לטובת הביה

 ו"הינשואי בנו לרגל 

 .ח דורות ישרים ומבורכים"לראות מהם ומכל יוצ' ב שיחי"ויזכו ידידינו היקרים ביחד עם ב


