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דנחמתאכסא 
נאמנים המפורסמים בצדקת פזרונם ולבם  הני ידידים מלא צער משתתפים אנו בצערם של בלב 

א  "שליטקויפמאןאברהם' ר ר"ה הרבני הנכבד מוה"ער לכל דבר שבקדוקשה ה
א  "שליטחיים ר "הרבני הנכבד מוהובנו 

ה"עבמעשיה הטובים האשה החשובה מפורסמת אמו /זוגתוהיושבים בעמק הבכא על פטירת 
,  המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

א"בב, עדי יקוצו וירננו שוכני עפר, ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים
הנהלת ועסקני אבותינו, המשתתפים בצערכם

ל  "זצ( שיף)ל קריפטשער 'דוד' ק ר"כ של הרה"מנו

א"שליטפריעד חיים דוד ' ג ר"בהרהאלימלך ר "ק מוה"האברך היקר בנשבהשתדלות 
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: בהשתדלות

א"שליט' ח ר"הרה

א"שליט' ח ר"והרה
Zator, Poland

July 2018

Vitka, Hungary

Stropkov, Slovkia

Nyireghaza, Hungary

Ladomirova, Slovakia

Legyesbenye, Hungary

Gherta Mica


