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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

כתיבה וחתימה טובה
פאר אלע רבנים וראשי הוועד שליט"א יוצאי עיר ועיר
וראשיהם ,ידידים ,תומכי אבותינו ,און גאנץ כלל ישראל
וואונטשט ,הנהלת "אבותינו"

אבינו מלכנו עשה למען שוכני עפר !
אין די הייליגע טעג פון ימי רחמים ורצון ,שיקט אריין אייער נדיבת לב פאר'ן מוסד וואס טוט א גאנץ יאר בלו"נ פאר אייערע אבות ז"ל .די זכותים זענען אומשאצבאר!
 Avoyseinu – 616 Bedford Ave. 2B, Brooklyn, NY 11249אדער לאזט א מעסעדזש 718-640-1470 :עקסט300 .
פרומישיקע  ה .סאבאסלא  סאטמאר  טשעטשאוויץ  עגבעל  דאנציג  קיוויאשד  ב .קאוואראליע  בענישאר  שעניא  בוקוני  נאד-וואזשאן  סאלאסענד  קארלאט 
סארוואש  ביסטריץ  ב .פאלאנקע  קעמעטש  שורטא  ה .בעסערמין  ה .נעמעטי  נ .האלאס  קראסנא  פעזינג  וואניוו  גיבארט  קליינווארדיין  אינטערדאם  ביטשקע 
ב .אויוואראש  בעקעטשאבע  האלמין  וו .נאמעין  נ .געוויץ  יאקע  סאמבאטהעלי  ווערפעלעט  זעמפלין ישן  זעמפלין חדש  דראגעמירעשט  סטרימטורא  טעלטש 
האדאס ישן  פאפ  פיר  נ .עטשעד  ראצפערט  מאטעסאלקע  סאנפעטער  * מייע  גוקליווא  פישטיאן  הוניאד  -חדש  הוניאד  -ישן  מאקעווע (הארשפא גאס) 
אר  סיטשעל  ט .סט .מארטאן  סילץ  דוביענקע  האסעמעזע  חוסט ה .דאראג  ראקעוויץ  אטיא  ווילחאוויץ  ט .אוילאק  סעטשע  וואלנדארף  ברעזנא  וואלקא
 קאלטשע  אורישאר  בעטלאהן  דעמעטשער  -חדש  דעמעטשער  -ישן  נירגעלשע  בארדיוב  טשערנא  בריזדאוויץ  אפא  יאנקמאטיש  -ישן  סאמאשסעג 
וועליטשנע  הומנא  נירקאראס  אלאווע  ביקאבריין  טשעהוס  גאניטש  ה .מאד  * יארע  מארסאלאווע  סטודעני (ישן)  פעטנהאזע  פעטראוואסעלע  לעה  מאידאן
 ג  .ווענטשעלע  טיסעניץ * הידאלמאש  -ישן  הידאלמאש  -חדש  יאנקמאטיש  -חדש  נ  .אראסי  טארנא מארע  טיניע  לודאש  דערעטשקע  רעמיט 
אופעהערטא  סעדריש  ש  .פאטיק  קאטאי  נ  .טאראניע  ס .
ווייצן חדש  שימלוי  קאוואגערש  מ  .סט  .יאנאש 
ב  .סעמיהאלי  האנושאוויץ  אורשיווע  סוטש 
קערעסטיר  ז  .אגארד  בולחוב  פולדעש  אוהעל 
 א  .ווישעווע  אבארין  פערבעניק  נירפיליש 
נירמאדע  יעמערינג  * גרויסווארדיין  קאלאמייע – ישן
סטעטניק  בעזי  טאקאי חדש  לינסק  פ .
סאניסלא  ב  .קערעסטיר  לאזנע  לאגמיץ 
פאקש  בערבעשט  ווערבוי  מ  .קאניזשע 
ראדוואן  ט  .לאדיין  סטרעקוב  ערדאבאניע 
ק  .געוויץ  קאמארזשאן  מ  .נעמיזשע  יונק
טשארנע  * דעלאטין  קעשעליע  פאסאב 
מאריאפאטש  לעמעשאן  אנאד 
( ישן )  עסעני  קאברין  בעקעטש  גוטא 
 מאקשע  דיורא  נאראל  ראחוב  מאגלניצע 
ברעזאוויצע  עגערבעגי  שעברעשין  ברעזאווע
לערדינע  ש .וואדקערט  מאדאראס  טעטש  אניק 
דעדינקע  מעזלאבריץ  קאלוב חדש  * בילקאמין 
 וו .מיקולע  קאלאמיי ישן נושן  וו .הארעס  פרעשוב 
צעלדאמאלק  גונזרוסקע  סאטמארהעד  אראניאשאפאטי
אפאשטאג  מאקעווע (סירקערט גאס)  דובניק  קאמאטשע  ל .
סטראניאן  סטודעני חדש  באדאלאו  קונאגוטא  ראזלא 
ראדוואן  קאלטע  דאברע  * טרעבישאן  ריסקעווע  סלושט  נ  .אטשאד  * ברעזוב  שאנדריף  יולניצע  נ  .בערצעל  טארסאלט  וועטעש  טשומעשט
 ב  .טשערקאוו  טיסאדאב  נ  .אידע  נושפאלו  * פריסטיק  לאדעמער  דאמאק  שוסבורג  זבארוב  קאוואשהאז  גערעש  טאקאי ישן  ק  .פעלידהאזע 
קופאשנוב  ה  .נאנאש  ליפאווע/שוראני  נאדודוואר  נירבאטור  טערצאל  ניראדיין  וו .קאסטאלאני  זשאדיין  מאטש  מאנאשטור  לעגעניעמיהאלי  ב .אויפאלו 
*ראדוויל  טאקטאקענעז  באלדווע  ה .סאליבי  נאד שאלוי  פעטשיניידארף  מוזשאי  טשועסטי * ט .לאפוש  פונטיאש  בוטשום  באי  טיסאליק  נ .אלוועד 
*מערק  נירבאגאט חדש  בריד  טארדישקעט  גאידוש  רזעפניק  וואיע  ריטשע  יאסקאראיענא  מיהאיפאלווא  סעניאב  שאנקאד  לעכניץ  דזיקוב  קורימא
 אזד-באליאק  פארקאשד  סענזשארץ חדש  סענזשארץ ישן  שאמקוט  קורימא  בראד  קאפאניע  סטרימבא  פעטריווא  מיקאליי  גאבעלטאוו  סעפלאק חדש
 קאצקוי  בארשא  קראלע  דיסעשט  טרענטשין  מארגארעטען  עדעלין  נעליפינע  פ .דיארמאט חדש  אונגוואר  נירמעדיעש  מילדוי  טארנאליא  יאנווער 
זאטור  טולטשווע  זאדניע  וויטקא  שענדיוב  נ .באגאט ישן  סטרופקוב  נירעדהאז  לעגעשבעניע  זשיפעוו  יועד  שימאני  קליין גערץ  יינק  מאדי  קישלעטע 
בערעגסאז  סילאש באלהאש  קראצעשט  שעמישנע  יאסוב  סאנטוב  שישא  אלמאשד  העדיעס  באסקאוויץ  שאטנדארף  פ .ריסקעווע  מיטל ווישעווע
 קריפטש  פעטערוואשערע  ווערעצקי  קאשוי  ברעב  טרעבישאוו
 אפאדי  נ .טארקאן
טשאקוואַָ -אמאני
ָ
טעקענדארף 
* אינמיטןַדיַארבעט/פארהאנדלונגען

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"חַאלולַ:רביַיחזקאלַהארטמאןַזצ"לַאב"דַשימלוי |ַכ"טַאלול :רביַשלו'ַדובַפישלַזצ"לַראב"דַווערפעלעט |ַב'ַתשרי :אברהםַיקותיאלַזלמןַב"רַמאירַהכהןַראפאפארטַזצ"לַמבראד [ביתַהחייםַהישן]ַ|ַַרביַפנחסַיהודהַפייפערַזצ"לַאב"דַ
קאוועגרעשַ| ג'ַתשריַ:רביַישראלַב"רַגדלי'ַליפשיץַזצ"לַבעמח"סַתפארתַישראלַאב"דַדאנציג |ַרביַכתריאלַב"רַיחיאלַהכהןַהעללערַזצ"לַאב"דַמאטא-סאלקאַ| ד'ַתשריַ:רביַמשהַב"רַאברהםַשטייןַזצ"לַאב"דַסענטזשארץַ
ה'ַתשריַ:רביַדודַיהודהַלייבַב"רַמאירַזצ"לַאב"דַנאנאש |ַו'ַתשריַ:רביַיששכרַדובַב"רַיצחקַמענצערַזצ"לַאב"דַיאקא |ַרביַיושעַברךַב"רַנתןַפייטלַרייניץַזצ"לַאב"דַטשעטשאוויטץַ
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