ערש"ק עקב –

ראה תשע"ח

718-640-1470

בס"ד

אבותינו
בולעטין

434

Aug 3 – 10, ‘18
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 ר' שלום ווייס שליט"א ,אב"ד קורימא
מראשי הוועד קורימא

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

הרה"ח ר' יעקב אדלער שליט"א (לעיקוואד)
מראשי הוועד להצלת ביה"ח ערלוי – גאניטש  -דיסעשט
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

הצלת ביה"ח בעיר קארלין [פינסק] ,בעלארוס
חלקת מחוקק ספון של מרנא קוה"ק רבינו הק' ר' אהרן הגדול מ'קארלין זי"ע
גרויסע פראיעקט פון אפלויף-קאנאליזאציא אינדערויסן
פון ביה"ח ווערט אנגעהובן אין די טעג בס"ד מיט פולע
צושטימונג פון שכנים און ראשי העיר
ווי געמאלדן אין די פארגאנגענהייט ,איז לאחרי חג הפסח העעל"ט ,געמאכט
געווארן גאר דרינגענדע השתדלות דורך שלוחי ומנהלי אבותינו ,בשליחות פונעם
חשוב'ן ועד בברכת קדשו פון כ"ק אדמו"ר הרה"ק מ'סקולען והגה"צ אבד"ק
קאפיש שליט"א ,זיך צו משתדל זיין בכל אופן אפצוהיטן דעם ביה"ח ס'זאל ח"ו
נישט קומען לידי חילול מקום הקודש ,און בעזהש"י איז יעצט בא לידי מעשה
דורך די געניטע אנפירערשאפט פון הרב משה פימא שליט"א רב העיר ,א דאנק
זיינע שטארקע קשרים און איבערגעגעבנקייט ,הייבט זיך יעצט אהן דאס אויפבוי
פון די קאנזילאציע אינדרויסן פונעם ביה"ח ,וואס דערמיט ווערט נאהנט-
געברענגט בניית הגדר סביבות הביה"ח וחפץ ד' בידינו יצליח.
זיך אנשליסען אין הייליגען קאמפיין ביטע רופט  718-640-1470עקסט301/303 .

בנשיאות כ"ק אדמו"ר מ'קארלין  -סטאלין
ע"י איש אמונו הרב החסיד ר' יעקב שטייערמאן שליט"א
ורבני פינסק הר"ר משה פימא שליט"א ,והר"ר יוחנן ביערמאן שליט"א
חברי הוועד :הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א  -פטרון ונשיא מכון דמשק אליעזר
הרה"ח ר' מרדכי גאלד שליט"א | ר' בנימין יצחק ווייס שליט"א
שליט"א

שלוחי אבותינו מיט די
חשובע עסקנים פון מוסד יד
ישראל  -קארלין סטאלין
זענען עוסק בעבוה"ק לטובת
הצלת מקום הקודש ביים
אפשטעלן די געפלאנטע
שכנים-פלאן פון מאכען די
קאנאליזאציע אינעם ביה"ח
און איבערבייטן צי עס בויען
אינדערויסן פינעם ביה"ח

זכות הצדיקים גאו"ק חסידים ישרים ותמימים יגן בעד העוזרים להיפקד בדבר ישועה ורחמים ולכט"ס.

קומענדע פראיעקטן בס"ד
בנין האוהל הק' על ציון של
הגאון הק' רבי יהודה יואל דייטש
זצ"ל ,אבדק"ק גאניטש.
גרויס התרגשות ביי די נכדים החשובים ביים
ערהאלטן די בשורה מרנינה איבער די
אויפדעקונג פון די ארגיניעלע יסודות פונעם
אוהל ,איצט ווערט געמאכט נויטיגע
אראנדזשירונגן צו שאפן די פאנדס בכדי צו
קענן צוטרעטן ווי אמשנעלסטן צו די
עבוה"ק.
***
בראשות הגאון ר' משה דייטש שליט"א
רב מרכז נתני' ודומ"ץ ביהמ"ד וויזניץ –נתני'
ובהשתדלות :הרבני הנכבד מוה"ר ר' משה
דייטש הי"ו בהרה"ח ר' יודא יואל ע"ה
והרה"ג ר' מנחם מענדל בהרה"ג ר' מאיר
דייטש שליט"א.

בס"ד ביים טרעפן די
ארגעניעלע יסודות האוהל.

Ganichi, Ukraine July2018
תיקון 223המצבות בשנת תשס"ז

בס"ד ווערט יעצט צוגעגרייט
ממשיך זיין מיט עבוה"ק ,נאך פיל
עיכובים און שטרויכלונגען בכל אורך
הדרך איז בס"ד נאך פיל השתדלות
אויסגעארבייט א הסכם צו די
צופרידענהייט פון די שכני המקום
ובשם ד' נעשה ונצליח
***
בהשתדלות בני הרבני הנכבד מוה"ר
משה שלו' גריסג-ט ז"ל ,ויזכר לטובה
לחה"ע ולזכות נצחי בדבר פעולתו
הגדולה בכל יכולתו להצלת ביה"ח,
ובסיוע בנו החשוב הרה"ח ר' מאיר
גריסג-ט שליט"א

פארהאנדלונגען לטובת בנין הגדר

Szentmiklosi, Ukraine

סידור המענטענענ"ס לטובת הביה"ח מדי
אדלער שליט"א
Ukraineמשפחת
שנה בשנה ע"י
Ganichi,

דערמאנונג .ווי געמאלדן איז איצט די געלעגנהייט צו באקומען די גרענט ביי די נירבאטור  -מאטע סאלקע – קישלעיטא – זשיראק – נאידקאטא
פאלגענדע בתי חיים ביטע פארבינדט אייך מיט אונז ווי שנעלער
 מעיזא סילאש  -סאנטוב  -יונק – טאקיי (ישן)מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"א אב :רבי זאב וואלף ב"ר ברוך (נאנאש)גאלדבערגער זצ"ל אב"ד ב .הוניאד | רבי חנוך
העניך ב"ר ארהם יהושע (נאסאד) פריינד זצ"ל אב"ד אינטערדאם | כ"ד אב :רבי משה ב"ר אליעזר (אושפיצין) וואהל זצ"ל אב"ד ה .מאד | כ"ו אב :רבי נח נפתלי ב"ר ישראל יעקב זצ"ל מקאברין | כ"ז אב:
רבי יחיאל ב"ר יצחק לייב וואגשאהל זצ"ל אב"ד פריסטיק | רבי משה ב"ר צבי הירש (דאמבראווא) ווייס זצ"ל אב"ד זבארוב | כ"ח אב :רבי גבריאל יעקב סאנדערס זצ"ל אב"ד אונסדארף ,טאקאי מנו"כ בבארדיוב
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