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

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

רומעניע, מיהאליפאלווע 19

רומעניע, מיטל ווישעווע 17רומעניע, ריסקעווע. פ18

אונגארן, אלמאשד פוילן, פריסטיק13

ח ציט אריין  "שווערער באדן אין ביה
אין פרישע קאסטן וואס מוזן  

געדעקט ווערן איידער די ארבעט  
.פאנגט זיך אן

גיבט 
איבער אייער ברייטהארציגע  

.נדבה

ח איז  "טראץ וואס א חלק פון ביה
פעלט זיך נאך אויס  , ה געענדיגט"ב

וויכטיגע שריט צו מאכן דעם ארט  
.דיג'פולקאם בכבוד

גיבט 
איבער אייער ברייטהארציגע  
.נדבה

א באדייטנדער סכום פעלט נאך כדי  
צו ענדיגן דעקן די קאסטן פון דער  

.  ח"ארבעט אינעם ביה-בוי

גיבט 
איבער אייער ברייטהארציגע  

.נדבה

וויכטיג צו פארענדיגן דעם צווייטן  
.גדרחלק פונעם 

גיבט 
איבער אייער ברייטהארציגע  
.נדבה

ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית

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

הרבני החסיד הנכבד

א"שליטקויפמאן ' איתמר טובי' ר

פעטריוואח "מחשובי הוועד להצלת ביה

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

הרבני החסיד הנכבד

א "שליטזלמן לייב רובין ' ר

אפטאח "מחשובי הוועד להצלת ביה

הרבני החסיד הנכבד

א"שליטווייס יואל ' ר

מאטשח "מחשובי הוועד להצלת ביה

הרבני החסיד הנכבד

א"שליטהערשל ווייס ' ר

קראליח "מחשובי הוועד להצלת ביה
הרבני החסיד הנכבד

א"שליטחיים יחזקאל הערשקאוויטש ' ר

אויוואר-מאראשח "מחשובי הוועד להצלת ביה

הרבני החסיד הנכבד

א"שליטשלמה אלימלך גליק ' ר

אפאדיח "מחשובי הוועד להצלת ביה

Havasmezo, Romania Viseu de Mijloc, Romania

Frysztak, Poland Almosd, Hungary

Ermihalyfalva, Romania


