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בהילקח מאתנו נזר תפארתינו ,מראשי מייסדי המוסד "אבותינו" ועסוק בעד
קיומה בכל כוחו ,איש מורם מעם ,חסיד ועניו אוהב שלום ורודף שלום
מתלמידיו של אהרן כהנא קדישא ,תלמיד חכם מופלג חוב"ט בכל מכמני התורה,
הרביץ תורה ויראה רבות בשנים ,ובמאור פניו קיבל כל אדם בחיבה ואהבה,

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"
ום מר ונמהר כי חשכו המאורות ונסתלק האי גברא רבא זקן ונשוא פנים האי חסיד ועניו שבכהונה
אינינו כי לקח אותו אלוקים השמימה ,הרי לעומתה צדקתו ומעשיו הגדולים עם החיים והמתים ,יעמד חי
פרי הלכה וספרי האגדה ש"ס ופוסקים תמיד על פיו שגורים ועסק בה כחשיכה כאורה
ניו המאירים כזוהר עם חוט של חן וחסד ולשונו הזהב עם אהבה וחיבה יתירה
הלתו ושמחתו הגדולה לעמוד לימין כל דורש ומבקש בכל מיצו נפשו ודם לבבו ,בליבינו לעולם נחקקה
שארית כוחותיו עשה מעשים רבים בעד הצלת מקום מנוחת האבות בעיר "קליינווארדיין" המעטירה
הא זכרו הטוב ברוך ,ומעשיו הגדולים לא ימושו מאתנו ,וזכותים הגדולים להיות לו ולזרעו למליצי ישרה

פארשריט אין תיקון הביה"ח ואוהלי הק'

אפאדי ,אונגארן
Kassa, Slovakia , Mar.2020

מנו"כ של :הרב החסיד ר' ישראל זכרי' דייטש ומשפ' ז"ל
הרב החסיד ר' ישראל מנחם פריעדמאן ומשפ' ז"ל
מיוצ"ח :הרב החסיד ר' אשר לעמל שו"ב לאנדא ז"ל | הרב החסיד ר' יושע
פריעדמאן ז"ל  -סקווירא | הרב החסיד ר' אפרים שמואל פעלדמאן ז"ל
____________________

נייער וועג ווערט אויסגעפלאסטערט | הערליכער נייער גדר ארום טייל פון ביה"ח

נאך פיל פארהאנדלונגען איבער די גבולות
הביה"ח ,איז ב"ה ערהאלטן געווארן פערמיטן
אנצוהויבן די בוי-ארבעט אויפ'ן ביה"ח

ארבעט אויף די
אוהלים מאכט
ווייטער פארשריט


בראשות :בני המשפחה הח' שליט"א
בהשתדלות :הרה"ג ר' שלמה אלימלך בן הרה"ג
דוד גליק שליט"א

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

הרה"ג בנש"ק ר'
הרה"ח ר'

שליט"א
שליט"א בהרה"ג ר'

ז"ל

גרויס פרייד ביי צאצאי יוצאי העיר
ביים ערהאלטן די פערמיטן פאר די
בוי-ארבעט אין ביה"ח

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ג' אייר :רבי יודא לייב פיסטינער זצ"ל מקאלאמייא | רבי ישעי' (קערעסטערער) ב"ר משה שטיינער
מ'קערעסטיר זצ"ל | ה' אייר :רבי יעקב קאהל זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי שמואל ב"ר משה יהודה לייב גינצלער זצ"ל
א .ווישעווע | ז' אייר :רבי יצחק ב"ר בנימין בונם (טארניגראד) זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי שרגא פייש ב"ר אשר
אנשיל (מישקאלץ) ווינער זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי מרדכי ב"ר מאיר (סעניץ) ברודא זצ"ל אב"ד שוסבורג | י' אייר :רבי
הלל ב"ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | י"א אייר :רבי יצחק ב"ר יחיאל מיכל (זלאטשוב) ראדוויל זצ"ל
י"ב אייר :רבי ישראל חיים זצ"ל אב"ד טרענטשין
זצ"ל

לאור המצב ה"י ,טוען מיר מעלדן אז 'אבותינו' טוט זיך אנשטרענגען בכל היכולת
ווייטער אנצוגיין מיט די עבודת הקודש מיט די בוי-פראיעקטן און מעינטענענ"ס.
ווי פארשטענדליך ,וועלן עטליכע פראיעקטן מוזן ווערן עטוואס אפגעשטופט.

מיר וואונטשן פאר גאנץ כלל ישראל ישועות ורפואות  ,החולים
שיתרפאו והבריאים שלא יחלו  ,וזכות אבות יגן עלינו .
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