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May 2-9, 2019ט"תשעקדושים ק"ערשעד( 'ג)אחרי ק "ערש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

נ "נתפרסם לע

דבורה רעכיל 
ה"עמרדכי יודא ר "ב

âבשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים להתוודע מהנעשה על ידינו: מטרת הגליוןâ

468
ד"בס

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

ניסן ' ה-ע"זייעקב יוסף גינז ל של הגאון הקדוש רבינו "לרגל יומד

ל"זצמאיר בראנדסדארפער בראשות בני ונכדי הגאון הצדיק רבי 

אונגארן, בעסערמיןהערליכער מעמד אין  סלאוואקיי, יאסוב 6
א"שליטנטע' ח ר"ובנו הרהא"ליטשמענדל ווייס' ר ר"ח הישיש מוה"בראשות הרה

א"שליטיעקב ווייס 'ג ר"הרה| א "שליטאשר אנטשיל ווייס' ישעי' ג ר"הרה

ל"זאברהם שמואל טענענבוים ' ח ר"משפחת הרה

אונגארן, סאנטוב 9
א"שליטשמואל לעפקאוויטש ' רהרבני החסיד והנכבד: בנדבת

ו"הימשה הערש שלעזינגער ' ח ר"הרה| א "שליטיצחק אברהם יונגרייז 'הרב הגאון ר: חברי הוועד

הערליכער גדר ווערט  
געבויט אויף צוויי  
ספעציפישע זייטן  

לויט די פארשריפטן  
א , פון דער רעגירונג

ן פלאץ פון 'חלק אויפ
.עקזיסטירנדן גדר

גיבט אריין  ' אבותינו'
א פארלאנג פאר נאך  

א גרענט צו  
פארענדיגן דעם  

.ה"גאנצן גדר בע

טייל פון גרויסן ציבור מתפללים אין אוהל

די בעסערמין צוגעשטעלט פאר דער שאטער אין 
פון יומא דהילולא  במשך דעם טאג געסט 

טיילווייזע רשימה פון די רבנים  
המעמדבעת א "הגאונים שליט

חבר  -א "שליטשמואל בראנדסדארפער ' רצ "הגה•

החרדית  ץ של  העדה "הביד

ד  "גאב–א "שליטמשה בראנדסדארפער '  צ ר"הגה•

[ ירושלים]ורב דהיכל הוראה 

א "שליטאלעזר בראנדסדארפער חיים ' רג "הרה•

א"שליטיהודא טרייטל  ' רג "הרה•

רב דקהל  -א "שליטיוסף קדיש טרייטל ' רג "הרה•

ושמחה ח אורה "ובעמ' חסידים טברי

קנה מכון ספרי ר "יו-א  "שליטטרייטל יששכר ' רג "הרה•

בושם  

ב  "דשכונת קנרב -א "שליטטרייטל נתנאל ' ג ר"הרה•

[ ש"ב]

קנה כ "ראה-א "שליטשמעון דוד טרייטל ' רג "רהה•

[ ש"ב]בושם 

ח יגל "בעמ–א "שליטחיים צבי יעקב טרייטל 'רג "הרה•

יעקב 

כ "ראה–ספינקא 'א מ"שליטחיים דוד כהנא ' ג ר"הרה•

בירושלים  

מתוקת פרי  ח "בעמ-א "שליטרפאל לייפער ' ג ר"הרה•

בצפת  ץ "מו-א "שליטמונדרר ישראל ' רג "הרה•

והדר עוז ר "יו-א "שליטיוסף סאמעט ' רג "הרה•

ס "שכ "ראה-א "שליטסאמעט משה אייזיק ' רג "הרה•

ן בירושלים  'אידע

עדה ץ "מו-א "שליטישכר דוב פרענקל ' רג "הרה•

החרדית

בן  , י ביתר"תוארב -א "שליטחיים מאיר קאהן ' רצ "הגה•

א "שליטי "ר מתאו"אדמוק "כ

ח זכור "בעמ-א "שליטראזענפעלד שמשון 'רג "הרה•

לאברהם

-להוושע בכל טוב הקדושים יגן זכות 
ט אלעס גוטס'ס געפועל'האט

בעלארוס, קאבריןח "וועד להצלת הביה
א"וחברי הוועד שליט, הרבנים, ם"ק האדמורי"כבנשיאות 

אוהבן של ישראלהקדוש ק של רבינו"מנו

ע"זיקאברין 'ר ישראל מ"מרן משה ב
ט"הבעלק "השבביום -ניסן ט "כדהילולא יומא 

ח"זכותו הגדול והקדוש יגן לכל העוזרים והמסייעים בהצלת הביה
ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים, להוושע בכל מילי דמיטב

רומעניע , ח מארגארעטן"מודעה חשובה מאת וועד הביה
מארגארעטן רומעניע  בעיר והגדר החדש ', אוהל הק, ח"תיקון הביהלרגל גמר 

זיין  ה "אז עס וועט אי, מיר מודיע זייןטוען 
באס פון קערעסטיר קיין מארגארעטןא 

ה ביינאכט קיין  "און צוריק אי, אינדערפרי10:00בשעה , אייר' בקדושים ' דינסטאג פר
917-435-2160: ן טעל'מעלדן אויפפאראינטערעסירטע זאלן זיך ביטע .  קערעסטיר

| מטשארנאל "זציוסף גרינוואלד ר "בעמרםרבי | טשעטשאוויץד "ל אב"זצכהנאהכהן לויר "במאיררבי : ח ניסן"כ: י"שנבנו ע/ח שבונים"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי

מקאבריןל "זצישראל אליעזר פאליער ר "במשהרבי : ט ניסן"כ|  חוסטמ בעיר "ל ר"זצגדלי פיקעלשטיין ר "בעזרארבי | מקליינווארדייןל "זצשווארטץ ' ישעימשהר "במרדכירבי 
| נירבאטורד "ל אב"זצאליהו נתן גוטמאן ר "בצבי הירש רבי | טרעטשין, אונסדארףד "ל אב"הלוי זציוסףר "ביחזקאלרבי : ניסן' ל| לאדיין-פישפיקד "ל אב"זצמנחם צבי ראזענבערג ר "ביוסף יוזפא רבי 

| שאמקוט–טאקענדארףד "ל אב"זצעזריאל אייזיק קעלער ר "באהרן צבי רבי : אייר' ב|  נאראלד "ל אב"זצשלוםר "בדוב בעריש רבי : אייר' א| מראצפערט ל "זצשמואל פרענקל ר "במאיררבי 

קערעסטיר  -מבאדראגל "זצמשה שטיינער ר "ב( קערעסטירער)' ישעירבי |  מקאלאמייא ל "זציודא לייב פיסטינער רבי : אייר' ג

ח"איבערגעבויטער אוהל אין ביה-דער ניי

Hajduboszormeny, Hungary

Abaújszántó, Hungary 

May ‘19 

Jasov, Slovakia

May ‘19 

Kobryn, Belarus

ח בעיר קוברין"קודש בביהאהלי 


