 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים • בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון â
ערש"ק כי תבא עד ערש"ק נצבים תשע"ט

718-640-1470

בס"ד

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו
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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
שליט"א

כ"ק אדמו"ר

ראש הוועד להצלת ביה"ח בעיר


שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

שליט"א

הרה"ח ר'
ראש הוועד להצלת ביה"ח בעיר

הרה"ח ר'

שליט"א

מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

טשאקוואמאני ,אונגארן

בנדבת הרבני החסיד
ר' פנחס יעקב נאדלער שליט"א

יסודות פאר'ן נייעם גדר
ווערן אויפגעשטעלט אויף
אלע פיר זייטן.
א שטיינערנעם יסוד ווערט
געבויט אויפ'ן דרום זייט פונעם
גדר אפצוהאלטן די ערד פון
גליטשן און צואווארפן דעם גדר.

16

Csokvaomany, Hungary
September 18, 2019

שאטנדארף ,עסטרייך
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נ .שימאני ,אונגארן
מקום מנו"ק הגה"ק המפורסם רבינו שבתי שעפטיל ווייס זי"ע  -אב"ד

בנדבת ובהשתדלות בני
הרב החסיד ר'

המשך עבוה"ק אויפן אוהל בס"ד

מאיר ישראל
גאלבערגער שליט"א

בנדבת הנכדים החשובים של הגאון הקדוש פועל ישועות
בקרב הארץ רבינו שבתי שעפטיל ווייס זי"ע אב"ד

בע"ה שטארקער
פארשריט אין בוי
ארבעט אויפ'ן גדר.
שטיינערנעם טייל
פונעם גדר
פארענדיגט .אייזן
מאטעריאל ווערט
אריבערגעפירט צום
ביה"ח און וועט ווערן
אויפגעשטעלט אין די
קומענדיגע טעג.

Schattendorf, Austria
September 19, 2019

Nagysimonyi, Hungary
September 17, 2019

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ,ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:

כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד דאנציג מח"ס סדרי טהרה | כ"ו אלול :רבי עמרם ב"ר יצחק יעקב בלום זצ"ל אב"ד ב .אויפאלוי
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