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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

די פאלגנדע ליסטע ענטהאלט די פראיעקטן וואס ווערן יעצט  
 :ד פארענדיגט"בס

 .ו"וצאצאי יוצאי העיר הי, התודה והברכה צו די געטרייע עסקנים

 ן גדר'ארבייט אויפ-ווייטערע בוי אוקריינע, קאלאמייע( 1

 פארענדיגן דעם גדר ברוב פאר והדר אוקריינע, דעלאטין( 2

 פארענדיגן דעם גדר ברוב פאר והדר אוקריינע, קעשעליא( 3

 ח"ם שטח הביה'ספעציעלע רייניגונג אינ סלאוואקיי, דעדינקא( 4

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

ה נאך "די אלע פראיעקטן זענען אנגעגרייט צו פארענדיגן בעז
 :איידער די ווינטער סעזאן

 .ו"ח הי"ע ראשי הוועד פון די ביה"רופט די חשוב! ק"ביטע ווערט א שותף אין די עבוה
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 ראמעניע, קאמארזשאן( 1
 ראמעניע, נעמיזשע( 2
 אונגארן, יונק הישן( 3
 אונגארן, קאראס-ניר( 4

 אוקריינע, טעטש( 5
 פוילן, שעברעשין( 6
 בעלארוס, קאברין( 7

 סלאוואקיי, זבארוב( 8
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 ,    עליכם יגן אבות זכות
 ,     תנו לב בעת שמחתכם

 בשמירת קברי אבותיכם

 304אדער   301. עקסט 718-640-1470רופט אבותינו   , ק"צו האבן א חלק אין די עבוה
 

 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם
 

 מי שהיא חכם קונה לו נפשות שמלמדם דרך טוב  
 (א"י' י משלי פ"רש)' והרי הם לו כאלו קנאם וכו

 אשר עומד תמיד לימינינו בכל עת ועונה בעצה ובתבונה  
 והודות לסייעתו ולהשפעתו זכינו לכלכל ולהמשיך עם

 . ת החרדי נחלת אבות בעיר פעסט"הת
 ר שאין בהם חטא והגנת ישיני עפר יעלה  "וזאת הברכה של זכות תשב

 . לזכותו שיזכה להמשיך ולהרבות כבוד שמים כאות נפשו טהורה

 נחלת אבותת "והת אבותינוהנהלת  –בכבוד ובהערצה 

 ברגשי כבוד מתכבדים אנו בזה להגיש תודתינו הלבבית
 ג פאר מקדושים"מול המאוה 

 א"שליטרבי חיים יוסף דוד ווייס ת הגאון הצדיק "כש
 א"י אנטווערפן יע"ק סאטמאר בעוב"על ישראל הדרתו דיין דק


