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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

121 
 ב"תשעוירא ק  "ערש

 ד"בס
 ב"תשעחיי שרה 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•

 את ברכתינו הלבבית בברכת מזלא טבאברגשי אהבה משגרים אנו בזה 
 ה  "ה, לימינינו בכל עת ועונההעומדים ' המחותנים החהנאמנים כ ידידנו "אמע

 א"שליט זילבערשטיין ישראל  ר"הר     א"שליט מרדכי גאלד ר"הר

 ו"החשובים הילרגלי נשואי צאצאיהם 

ח דורות ישרים ומבורכים  "ולראות מהם ומכל יוצר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל "ויה

 .ס"בכטב שיחיו "הוא יברך אותם וכל ב אבותינושברך ומי 

 (ט"ילקוט תהלים תתכ)... פ שמתו"כך הם ישראל אינם חיים אלא בזכות אבותיהם אע...

 אונגארן, קאראס-נירהישן בעיר תיקון גדר 

 א"שליטצבי קעסטנבוים ר "ובראש בני הרבני החסיד מוהיוצאי העיר בנדבת צאצאי 
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 צוריק אויפגעשטעלט ברוב פאר והדרגדר ( ג מען שטעלט צוריק אויף דעם גדר ( ב א חלק פון גדר צופאלן( א
 דראטענע גדר באהעפט אלטע און נייע גדר

 . גדרם 'א חלק פונצו פאררעכטן נאך אויס פעלט נאך עס 

   718-599-4120: ק"ר עבוה"יו -ו "הישמואל דוד הלוי הורוויץ ר "רופט מוהביטע , ק"ערמעגליכן די עבוהצו 

 צוגרייטונגען צום תיקון גדר 

 אונגארן, יונקהישן בעיר ח "בביה
 אונגארן, מאריאפאטשח בעיר "לטובת הצלת ביהאסיפה 

 ל  "זצ זילבערמאן פרומטמרת ' הצ' וזויעקב פרץ ' צ ר"הרהכ של "מקום מנו

 ע"זיער 'הירצקא ראצפערטרבי  המפורסם פועל ישועות ק "הורי הרה

  פארגעקומען איז אסיפה דרינגענדע א
  והנכבדים החשובים הנכדים בהשתתפות

   ה"ה

 ו"הי העללער חיים ר"הר

 ו"הי גראס הכהן 'ישעי חיים ר"הר

   ואחיו ו"הי שלמה ר"הר

   ו"הי לעפקאוויטש שלום חיים ר"הר

  ביים באזוך לעצטן ן'בשעת רושם ם'פונ באריכט פולע א געווארן איבערגעגעבן איז'ס וואו
  אין און הפקר גענצליך איז ח"ביה דעם וואו חורבן שרעקליכן דעם צוזעענדיג .ח"ביה

  נויטיגע די זאפארט באשטימען צו כדי אבותינו צו געוואנדן זיך זיי האבן ,באניץ פריוואטע
  צו צוזאם זיך נעמען העיר יוצאי צאצאי די .גדר ם'פונ ארבייט-בוי די צו צוגרייטונגען

   .י"תומ ארבעט די ערמעגליכן און קאסטן נויטיגע די פארשאפן

 ן גדר 'מאטריאל  פאר-ביים אפלאדענען די בוי ס"בכטלהוושע הקדושים אשר בארץ המה יגן הצדיקים וזכות 

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 


