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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ברגשי אהב ה משגרי ם אנו בזה ברכ ת מזל טו ב מו ל כבוד חב רינו
היקר והדגו ל א יש יקר רוח  ,ו מופלג בכל מעל ה ומד ה נכונ ה
עושה מלאכ ת ה ' בנאמנ ה ז ה רבות בשני ם בל ב ונפש חפיצ ה
שליט " א
כש " ת הרב
לרגל השמח ה במעונו בליד ת בנו ה י " ו למז " ט

ויה " ר שיזכה ביחד עם ב " ב שיחי ' לראות רב נחת
דקדושה מכל יוצ " ח מתוך הרחבת הדעת וכט " ס

קריאה נרגשה בדבר
נחיצות הצלת ותיקון
בתי חיים

בשורה טובה!
בנין הגדר ווערט פארענדיגט אין די טעג נאך קאמפליצירטן
פערמיט פראצעדור בהשתדלות הוועד בראשות:
הרב גרשון יצחק בוכינגער שליט"א ,מגי"ש בביהמ"ד בית יצחק
זעלטענע געלעגנהייט אפצוקויפן זכות בנין האוהל !

לשון הרה"ק מהרש"ב
מליובאוויטש זי"ע
אגרות קודש ,ח"א אגרות קע"ו

נאך לאנגע השתדלות ווערט יעצט פארענדיגט דער גדר ארום דעם גאנצן בית
עלמין אין די שטאט אוזד-באליאק,

מנו"כ של הגאון הקדוש רבי ישראל חיים הכהן קאצבורג זי"ע,
בעהמ"ח כתבי מהרי"ח אבד"ק,
מתלמידי הגה"ק הכתב סופר זי"ע ,והגה"ק רבי נפתלי סופר זי"ע
בסיעתא דשמיא און יגיעת דמים תרתי משמע ,,איז געווארן צוריק געברענגט די מקום
מסגול לקבלת תפילת כימי עולם וכשנים קדמוניות ,ווי אידן פון אלע געגענטער ארום
פלעגן כסדר קומען צום ציון פון כהן הגדול און געפועלט ישועות ,רפואות און אלס גוט.

מיט'ן אויפשטעלן דעם אוהל אויף די יסודות וואס זענען אנטדעקט
געווארן ,וועט דער צדיק פועל'ן א ברכת כהנים מיט אלע פירושים,
פאר די אלע וואס טוען בגוף ובממון לטובת מקום השארת נפשו הק'.
אידן חכמי לב שרייען ארויס "עלי יניח צדיק את ראשו"
און פארבינדן זיך תיכף צום וועד ויבואו על שכרם מה'

הטוב.

פאר פרטים ביטע זיך פארבינדן מיט'ן וועד אדער מיט אבותינו

Ozd-Bolyok, Hungary
שטח וואו דער גדר ווערט ווערן פארענדיגט
Our profound appreciation to the esteemed
Hungarian Government, and especially to the
honorable Mr. Szabó György, Director of Mazsök,
for the instrumental assistance to enable the
final restoration of the Ozd cemetery.

טארקאני ,סלאוואקיי
בעזהש"י ווערט פארגעזעצט עבוה"ק ,אויפצובויען
דעם נייעם גדר ארום די גאנצן ביה"ח עצהיו"ט.
נאך די ביז איצטיגע אויפהאלטונג פון די
שווערע רעגענ'ס און די געגענט.
בראשות צאצאי יוצאי העיר ,בהשתדלות נכדי
הגאון הקדוש אב"ד טארקאני זי"ע
החסיד המופלג מוה"ר בנימין אליעזר מאנדל זללה"ה

Nagytarkany, Slovakia

ווערעצקי ,אוקריינא
אנגייענדע ארבייט פון ריינוגען און
צוגרייטונגען צום תיקון הביה"ח בס"ד
בראשות צאצאי יוצאי העיר
פרטים יבואו

וכאשר במחנינו הביה"ק עזוב מאד ובע"ח
רועין בו משום פרצות הגדר ,וגם בא לידי
חטוטי דשכבי רח"ל ,ועם היות כי הגבאים
דח"ק השתדלו בכ"ע לגדור פרצות של
ביה"ק ,אבל מצד מיעוט היכולת שא"א
לעשות גדר כדבעי ,נפרץ במשך זמן קטן
וחוזר הדבר לכמו שהיה.
וכאשר נהייתי לגבאי בח"ק דפה ,שמתי
לבי ליקרא דשכבי ונתעוררה רוחי לכבוד
המתים לעשות עמהם חסד של אמת
בעזרתו ית' ולבנות גדר של ברזל לביה"ק
שזה יהיה אי"ה דבר של קיימא ,ואין רצוני
לילך אחר הפאר וההידור ,כי אם מה
שמוכרח לבד ,וגם זה יעלה לסך רב בערך
עד שני אלפים רו"כ.
ולזאת באתי עם הספר לאוהביי וידידיי
אשר אבותיהם וקרוביהם מנוחתם כבורד
בביה"ק דפה ,לעוררם לעשות חסד של
אמת עם אבותיהם וקרוביהם ולנדב ברוח
נדיבה לצורך המצוה הגדולה הלזו.
ובזכות זה יחוננם השי"ת במתנת חנם
בחסד נצחיי ובלתי גבולי לשומרם מכל צר
ונזק ומכל נגע ומחלה ופגע רע ר"ל ,ולהריק
עליהם ברכה עד בלי די בבני חיי ומזוני
ובהצלחה בכל הפרטים ברוחניות וגשמיות.

Nyzhni Vorota, Ukraine

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר
היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ
בהביה"ח שנבנו ע"י:
ד' תמוז :רבי יעקב ב"ר מרדכי (סקאהל)
ריינמאן זצ"ל אב"ד ראדיחוב ,האלישיץ,
נאראל | ו' תמוז :רבי ברוך ב"ר זאב וואלף
(ראצפערט) גאלדבערגער זצ"ל מנאנאש
|רבי צבי אלימלך ב"ר משה שעהנפעלד
זצ"ל אב"ד מעזאלאבארץ
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