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 ב"תשעויצא ק  "ערש

 ד"בס
 ב"תשעוישלח ק   "עד ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

718-640-1470 

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

 מקדמים אנו בברכה את פני אורחינו הדגולים החשובים  
 ה"אשר באו בצל קורתינו ועומדים לצדינו בכל עת ועונה ה

 פאדערשטע חלק גדר שוין פארענדיגט ם גדר'ביים גראבן און לייגן די פונדאמענטן פונ

 זכות אבות יגן עליכם  ו,    בשמירת קברי אבותיכם    ,תנו לב בעת שמחתכם
 304אדער   301. עקסט 718-640-1470  רופט אבותינו , ק"די עבוהא חלק אין  ןצו האב

זכות 
 אבות

 א"שליטשלמה ווילהעלם הרב 
 אוקריינע, זיטאמור'רב ד

 ו"לבית אויש הי' ל ראש בית אב של המשפחה הח"זיצחק אויש ר "כ של הרבני התורני הר"מנו –( ח הישן"ביה)אונגארן , יונק

 וויען -ו "הי לעווי חיים' ח ר"בראשות ובנדבת הרה

 מנהג ישראל תורהס "ו מח"הי יוסף' ג ר"ואחיו הרה

 וויען -ל "ז לעווי ניסן' בני הרבני החסיד ר

 ו"הי לעווי מאיר' ח ר"הרה

 ו"היאברהם וויעדער ' ח ר"הרה

 שווייץ –ו "הי בעק דניאל' ח ר"הרה

 ו"הי ליכטענשטיין שמעון' ח ר"הרה

 ו"הי לעוויי "בר משה אפריםר "בהשתדלות מוה

 .ת"תיקון המציבות וועט נאכפאלגן בעזרת השי    -ראמעניע    , קאמארזשאן

 ן גדר'ארבייט אויפ-די בוי פארענדיגטע חלק ס השגחה'אונטער אבותינו, ביים גראבן די פונדאמענטן

 ר מערכת זכרון אבותינו  "יו –ו "הידובעריש וועבער ' ח ר"בראשות ידידנו הנאמן הרה

 ל"זטעמפלער -יחיאל אויש 'בני הרבני החסיד ר ו"היהאחים החשובים : בנדבת

 ו"הידוד לייב אויש ר "בהשתדלות מוה -ו "הי החשובה ו  ומשפחתו"הישמחה  אויש ' ח ר"הרה

 שיזכו להרבות פעלים עוד רבות  , כ הרבנים החשובים"ומקרב לב עמוק נברך למע
 ומי שברך אבותינו הוא יברך את כל העוסקים בצורכי . בשנים מתוך נחת והרחבה
 .ס"אותם ואת ביתם עם ברכה והצלחה וכט, ציבור באמונה
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