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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

זייט מקיים דעם פורים די מצוה מיט א הידור ,דורכ'ן ווערן א שותף
אין די עבוה"ק לטובת הצלת ושמירת קברי אבותינו ורבותינו זי"ע!
שיקט אייער ברייטהארציגע נדבה צו:
אבותינו616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 :
אדער רופטE: hfpjc@thejnet.com  718-640-1470 Ext. 301 :
שמחת פורים ושמחת תמיד פאר אלע ידידים און כלל ישראל!

וויכטיגע אסיפה אפגעהאלטן בבית
באזוך אין איבערגעבויטן ביה"ח אין נאד-שימאני ,אונגארן

מיט דער באטייליגונג פון הנהלת אבותינו און הגה"צ
אב"ד קערעסטיר שליט"א ,אויפנעמענדיג די שרי המדינה יר"ה,
וואו עס זענען געווארן אויסגעשמועסט וויכטיגע ענינים לטובת
דעם עתיד פון די בתי חיים אין אונגארן

להמחותנים החביבים והיקרים ידידים נאמנים
שליט"א
מוה"ר ר'
שליט"א
ומוה"ר

אין נייעם אוהל של הגה"ק המפורסם בקרב הארץ
רבי שבתי שעפטיל ווייס זצוק"ל ,איבערגעבויט דורך אבותינו

ויזכו יחד הם וביתם עם כל המחותנים החביבים והחשובים ,לראות מזה הזיווג
ומכל יוצ"ח הי"ו ,זרע ברך ד' ,דורות ישרים ומבורכים עם בית מלא ברכת ד'
וישכילו ויצליחו למעלה למעלה עם בריות גופא ונהורה מעליא ועם כט"ס.

הוו ע ד ל טו ב ת ה ב י ה " ח ש ימ אנ י ד ר י ק ט או י ס א מ ז ל טו ב ל ה ע ס קן ה ד גו ל
ה ר ה " ח ר ' מש ה א ה רן ה אפמ אן ש ל י ט " א ל ר ג ל השמ ח ה ש במ עונו

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו
ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:

ט' אדר :רבי אלימלך ב"ר אליעזר הלוי ליעבערמאן זצ"ל אב"ד בולקאמין | רבי

טובי' ב"ר פנחס הכהן (טעלעקט) פישער זצ"ל אב"ד שארוואר |רבי ישראל יעקב ב"ר מרדכי (נדבורנא) לייפער זצ"ל
מחוסט | רבי חיים ב"ר יהושע (חריף) (מגיני שלמה) זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי משה ישעי' ב"ר שמואל שווארטץ זצ"ל
| י' אדר :רבי משה ארי' ב"ר מאיר יהודה לייב עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי| רבי אייזיק צבי ב"ר

מלינסק-עטשעד
שלמה זצ"ל אב"ד קאברין | י"א אדר :רבי דוד (החסיד) הכהן זצ"ל אב"ד טרענטשין | רבי יצחק נתן ב"ר אליעזר
ליפשיץ זצ"ל אב"ד ה .מאד ,סאנטוב | ט"ו אדר :רבי מרדכי לייב פריעדמאן זצ"ל אב"ד בארדיוב | רבי עקיבה יוסף ב"ר
יהושע אהרן צבי (מהריא"ץ) וויינבערגער זצ"ל ממארגארעטען | ט"ז אדר :רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל יאמפיל זצ"ל
אב"ד מיידאן | רבי שמעון גאטליעב זצ"ל דומ"ץ האלמין | י"ז אדר :רבי נפתלי ב"ר מרדכי אפרים פישל סופר זצ"ל אב"ד
פעטשניידארף | י"ח אדר :רבי אפרים ריישר זצ"ל מ"מ בבראדי | רבי מנחם זאב שיק זצ"ל רב נ .גערעש,
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