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חנוך  רבי| הוניאד . בד "ל אב"זצגאלדבערגער (נאנאש)ר ברוך "זאב וואלף ברבי: א אב"כ: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
: ז אב"כ| מקאבריןל"זצר ישראל יעקב "נח נפתלי ברבי: ו אב"כ| מאד . הד "ל אב"זצוואהל ( אושפיצין)ר אליעזר "משה ברבי: ד אב"כ| אינטערדאםד "ל אב"זצפריינד ( נאסאד)ארהם יהושע ר"בהעניך 

בבארדיובכ"טאקאי מנו, ד אונסדארף"ל אב"זצגבריאל יעקב סאנדערס רבי: ח אב"כ| זבארובד"אבל"זצווייס ( דאמבראווא)צבי הירש ר"במשה רבי| פריסטיקד "ל אב"זציצחק לייב וואגשאהל ר "ביחיאל רבי

נ  "לענתפרסם 
ר מרדכי  "רעכיל בדבורה 

ה"יודא ע
ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

א  "שליטסטאלין -קארלין 'ר מ"ק אדמו"כבנשיאות 

א   "שליטיעקב שטייערמאן' י איש אמונו הרב החסיד ר"ע

א"שליטיוחנן ביערמאן ר "והר, א"שליטמשה פימא ר "ורבני פינסק הר

פטרון ונשיא מכון דמשק אליעזר-א "שליטאליעזר קעסטענבוים הרב :חברי הוועד

א"שליטבנימין יצחק ווייס 'ר| א"שליטמרדכי גאלד ' ח ר"הרה

על ציון של   ' בנין האוהל הק
יהודה יואל דייטשרבי ' הגאון הק

.ק גאניטש"אבדק, ל"זצ
בייםהחשוביםנכדיםדיבייהתרגשותגרויס

דיאיבערמרנינהבשורהדיערהאלטן

פונעםיסודותארגיניעלעדיפוןאויפדעקונג

נויטיגעגעמאכטווערטאיצט,אוהל

צובכדיפאנדסדישאפןצואראנדזשירונגן

דיצואמשנעלסטןוויצוטרעטןקענן

.ק"עבוה
***

א"שליטדייטשמשה'רהגאוןבראשות
'נתני–וויזניץד"ביהמץ"ודומ'נתנימרכזרב

משה'רר"מוההנכבדהרבני:ובהשתדלות
ה"עיואליודא'רח"בהרהו"הידייטש

מאיר'רג"בהרהמענדלמנחם'רג"והרה
.א"שליטדייטש

Ganichi, Ukraine
ח  מדי  "ס לטובת הביה"סידור המענטענענ

א"שליטאדלערי משפחת "שנה בשנה ע

ד"קומענדע פראיעקטן  בס

ז"המצבות בשנת תשס223תיקון 

קאנאליזאציא אינדערויסן -גרויסע פראיעקט פון אפלויף
ד מיט פולע "ח ווערט אנגעהובן אין די טעג בס"פון ביה

העירצושטימונג פון שכנים און ראשי
געמאכט,ט"העעלהפסחחגלאחריאיז,פארגאנגענהייטדיאיןגעמאלדןווי

פונעםבשליחות,אבותינוומנהלישלוחידורךהשתדלותדרינגענדעגארגעווארן
ק"אבדצ"והגהסקולען'מק"הרהר"אדמוק"כפוןקדשובברכתועדן'חשוב

ו"חזאל'סח"ביהדעםאפצוהיטןאופןבכלזייןמשתדלצוזיך,א"שליטקאפיש
מעשהלידיבאיעצטאיזי"בעזהשאון,הקודשמקוםחילוללידיקומעןנישט
דאנקא,העיררבא"שליטפימאמשההרבפוןאנפירערשאפטגעניטעדידורך
אויפבוידאסאהןיעצטזיךהייבט,איבערגעגעבנקייטאוןקשריםשטארקעזיינע

-נאהנטווערטדערמיטוואס,ח"ביהפונעםאינדרויסןקאנזילאציעדיפון
.יצליחבידינו'דוחפץח"הביהסביבותהגדרבנייתגעברענגט

301/303.עקסט718-640-1470רופטביטעקאמפייןהייליגעןאיןאנשליסעןזיך
.ס"ולכטורחמיםישועהבדברלהיפקדהעוזריםבעדיגןותמימיםישריםחסידיםק"גאוהצדיקיםזכות

ד ביים טרעפן די  "בס
.ארגעניעלע יסודות האוהל

Ganichi, Ukraine July2018 

לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"הם וב

ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ויזכו כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחי

נאידקאטא  –זשיראק –קישלעיטא –מאטע סאלקע -נירבאטור 
(ישן)טאקיי –יונק -סאנטוב -מעיזא סילאש -

ווי געמאלדן איז איצט די געלעגנהייט צו באקומען די גרענט ביי די  . דערמאנונג
פאלגענדע בתי חיים ביטע פארבינדט אייך מיט אונז ווי שנעלער

ד קורימא  "אב, א"שליטשלום ווייס ' ג ר"הרה

קורימאמראשי הוועד 

Szentmiklosi, Ukraine

לטובת בנין הגדרפארהאנדלונגען 

צוגעגרייטיעצטווערטד"בס
פילנאך,ק"עבוהמיטזייןממשיך

אורךבכלשטרויכלונגעןאוןעיכובים
השתדלותפילנאךד"בסאיזהדרך

דיצוהסכםאאויסגעארבייט
המקוםשכנידיפוןצופרידענהייט

ונצליחנעשה'דובשם
***

ר"מוההנכבדהרבניבניבהשתדלות
לטובהויזכר,ל"זט-גריסג'שלומשה
פעולתובדברנצחיולזכותע"לחה

,ח"ביהלהצלתיכולתובכלהגדולה
מאיר'רח"הרההחשובבנוובסיוע
א"שליטט-גריסג

(לעיקוואד)א "שליטיעקב אדלער ' ח ר"הרה

דיסעשט-גאניטש –ח ערלוי "להצלת ביהמראשי הוועד 

דימיטאבותינושלוחי
ידמוסדפוןעסקניםחשובע
סטאליןקארלין-ישראל

לטובתק"בעבוהעוסקזענען
בייםהקודשמקוםהצלת

געפלאנטעדיאפשטעלן
דימאכעןפוןפלאן-שכנים

ח"ביהאינעםקאנאליזאציע
בויעןעסציאיבערבייטןאון

ח"ביהפינעםאינדערויסן

בעלארוס, [פינסק]ח בעיר קארלין "הצלת ביה
ע"זיקארלין'מאהרן הגדול ' ר' ק רבינו הק"חלקת מחוקק ספון של מרנא קוה


