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

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

  ל"זצ פריעדלענדער יהודה ר"ב מענדל מנחם רבי :טבת ח"י :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור

  רבי  בראד ד"אב ל"זצ שאצקעס לייב ר"ב יוסף רבי :טבת א"כ   בערעטיאויפאלו ד"אב ל"זצ בלום עמרם ר"ב בנציון רבי  מעגערבעגי ל"זצ קאין שמעון ר"ב יהודא רבי :טבת 'כ   מגראסווארדיין
 ד"כ  קאלוב ד"אב ל"זצ בנעט 'ישעי ר"ב אברהם בעריש דוב רבי  דיארמארט-פעהער ד"אב ל"זצ יונגרייז הלוי פייש שרגא ר"ב דוד שמואל רבי :טבת ב"כ  נירמאדע ד"אב ל"זצ בראך יהודה ר"ב שמואל

   ליק-טיסא ד"אב ל"זצ פריעד צבי אהרן אברהם ר"ב יעקב חיים רבי  אונגוואר ד"אב ל"זצ אייזענשטאט לייב יהודה ר"ב מאיר רבי :טבת

 בותינו  אהעוסקים לטובת  לידידינו הנאמנים מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

Edeleny, Hungary 

September 28, 2017 
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 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

Nyitrazsámbokrét,Slovakia 

 !גאלדענע געלעגנהייט לזכות גומרה של מצוה
 , ביי די פאלגנדע פראיעקטן איז שוין געשאפן געווארן א באדייטנדע טייל פון די קאסטן

 !ם גאנצן פראיעקט'מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ

 .ארבייט-יעצט אין די ווינטער טעג איז די פאסיגסטע זמן צוצוגרייטן די בוי
 

 ,  ק"ביטע ווערט א שותף אין די עבוה
 !ח במוקדם האפשרי"הביהתיקוני  דרינגענדעהעלפט אונז אדורכפירן די און 

 אונגארן, נירמעדיעש

 בנין הגדר
 :  עסקני ועד הפעולה

שלום אליעזר  הרב 

 |  א "שליטליכטענשטיין 

 א"שליטמנחם בויער הרב 

 אונגארן, טולטשווע

 תיקון המצבות  
 דוד  ' ג ר"בראשות הרה

 ,  א"שליטיונגרייז שלמה 

 וויזניץבישיבת מ "ר

 סלאוואקיי, טרענטשין
מצבות  130תיקון ]נגמר ' שלב א

 [  ברוב פאר והדר

 ק  "המשכת עבוה' שלב ב
ר ועד הפעולות הרבני  "יו

מ "ברד הערשל' החסיד ר

 'א ומשפ"שליט ווייס

 סלאוואקיי, לאדעמער
בניית הגדר ברוב פאר  נגמר ' שלב א

הרב  ' בנדבת משבנין הגדר | והדר 

 ל  "מענדל זופניק ז' החסיד ר

 תיקון המצבות' שלב ב

צאצאי יוצאי  בהשתדלות 

 א  "שליטהעיר 

 ראמעניא, קראלי ישן
 הגדרנגמר בניית ' שלב א

ח  "משמרת ביה' שלב ב 

 ותיקון המצבות  

 ח  "י הוועד להצלת הביה"ע

 סלאוואקיי, זשדאני
נגמר בניית חלק נכבד  ' שלב א

 המצבותותיקון , מהגדר

 המשך בנין הגדר' שלב ב
'  ח ר"בראשות משפחת הרה

  ל"זאברהם שאהנוואלד 

 אונגארן, וויטקא

 בנין הגדר

צ  "הרבנים גאו בראשות

  א"שליטוחשובי הוועד 

 פוילן , פריסטיק
 נגמר בניית ' שלב א

 נכבד מהגדר  חלק 

 המשך בנין הגדר' שלב ב

צ  "הרבנים גאו בראשות

  א"שליטוחשובי הוועד 

 סלאוואקיי, טארקאני

 בנין הגדר
 :  עסקני ועד הפעולה

יצחק ווייס  ' רג "הרה

   א"שליט

 אוקריינא, ראדוויל
  נכבד חלק בניית נגמר 'א שלב

  צ"הגה בנדבת ,האוהל ובנין מהגדר

 בהשתדלות ,א"שליט בראד ד"אב

  וחשובי צ"גאו הרבנים אדמורים

  ק"בנש ג"הרה י"ע ,א"שליט הוועד

 א"שליט מיכלאוויטש שלום 'ר

 המשך בנין הגדר' שלב ב

 אונגארן, באליאק-אזד
 הגדרנגמר בנין ' שלב א

 בנין האוהל' שלב ב 
' ג ר"הרה: עסקני ועד הפעולה

  א"שליטגרשון בוכינגער 

 אונגארן, סאנטוב

 בנין הגדר ותיקון המצבות  
הרב הגאון  : עסקני ועד הפעולה

יצחק אברהם יונגרייז   'ר

משה ' ח ר"הרה| א "שליט

  א"שליטהערש שלעזינגער 

 January 5-12 ‘18 ח"תשעוארא -שמות ק "ערש

 ידידינו הרבני הנכבד 

 א "שליטדוד מיטעלמאן אהרן ר  "מוה

 ח בעיר  "להצלת ביהמחשובי הוועד 

 טשאמעשט   -עטשעד -הומנא

 ידידינו הרבני הנכבד 

 א "שליטהלוי מאנדל אברהם דוב יהודה ר "מוה

 בעיר  ח "להצלת ביהמחשובי הוועד 

 פוילן, דאנציג

 ידידינו הרבני הנכבד 

 א "שליטיודא בעריש לויפער ר  "מוה

 ח בעיר  "להצלת ביהמחשובי הוועד 

 פוילן, ברעזוב


