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  יהודה אברהם ר"ב זאב מרדכי רבי :טבת 'ה טשעטשע ד"אב ל"זצ יונגרייז הלוי שמואל ר"ב פייש שרגא רבי :טבת 'ד :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי ק"גאו אלו בעד :מיוחד מדור

 ,מארגארעטן ד"אב ל"זצ מינצענט זלמן שלמה רבי  אורשיווא ץ"דומ ל"זצ לאנדא דוב משה ר"ב יוסף חיים רבי  פיסטין ד"אב ל"זצ עפשטיין הלוי צבי נחמן ר"ב משולם רבי :טבת 'ו     מאד  ל"זצ ('ארי קול) לייב
  בענדיט ברוך ר"ב קאפל יעקב רבי :טבת 'ח  קראלי ד"אב ל"זצ פירטה משה ר"ב אפרים רבי  פעטער .סט ,מפעלעדיהאזא ל"זצ גליק אהרן משה ר"ב יצחק רבי  מנאראל ל"זצ רובין אהרן ר"ב נחום רבי  מיהאפאלווא

  בערגפעלד אהרן ר"ב הערש צבי רבי  טרענטשין ד"אב ל"זצ ליכטנשטאדט לייב ישראל ר"ב וואלף בנימין רבי :טבת 'י  טארקאני ד"אב ל"זצ ווייסבערג אברהם ר"ב זאב מנחם רבי :טבת 'ט  בעטלאן ד"אב ל"זצ ליכטענשטיין

   פאקש ד"אב ל"זצ אונגאר אליעזר ר"ב יואל רבי  מאקאווא ד"אב ל"זצ אולמן שלום ר"ב זלמן שלמה רבי :טבת א"י   נימיזשע ד"אב ל"זצ
 
  

  משגרים אהבה ברגשי
  טוב מזל ברכת בזה אנו

  הנאמנים לידידינו
  אבותינו לטובת העוסקים

  'שיחי 'ומשפ ב"וב הם
  אשר השמחה לרגל

  א"כאו מ"בשעטו במעונם
 ה"ה יבורך הטוב בשמם

ויזכו כלם ביחד עם  
המשפחה   

'  והמחותנים שיחי
לראות רב נחת  
 ח "דקדושה מכל יוצ

אלחנן ' רג "ידידינו הרה
 א"שליטיונגער 

 ח בעיר"מראשי הוועד ביה

 בערבעשט, וויטקא
**** 

 

 הרבני החסידידידינו 

זונדל שפיצטער  ' ר
 א"שליט

 בעירח "מראשי הוועד ביה

 קופאשנאוו
****  

 צ   "הרב הגהידידינו 

יחזקאל שרגא  ' ר
 א"שליטטייטלבוים 

 סאטמאר קליימער 'דל "קיטץ "דומ

בעיר  ח "ר להצלת הביה"ויו
 באלאחוב

**** 
 

 ידידינו הרבני החסיד  

 מרדכי יוסף 'ר
   א"שליטפערל  

 בעיר ח "מראשי הוועד ביה
 טרעבישאן, אונגוואר

**** 
 

 

 הרבני החסיד  ידידינו 

חיים הכהן הערמאן ' ר
 ובנו הרבני החסיד  , א"שליט

 א  "שליט הםראב' ר

 מנאמני ותומכי אבותינו
  בעיר ח"ביה הוועד ומראשי

 אפאשטאג -אווואראש . ב
****  

 ,  כ חברינו היקר"מול מע ,לבינומיטב ברכותינו נביע מעומק 
 עוסק בצרכי ציבור באמונה

 'שיחי ב"וב, א"שליטאברהם אונגאר ' הרבני הנכבד ר

 ט"בתם למזלרגל השמחה הגדולה בלידת 
 מפעלם הטובה בכל לבם יגן בעדם לראות רב נחת ושמחות  

 ס"כטוהצלחה בכל מעשי ידיהם עם וברכה , צאצאיהם כל ימיהםמכל 

December 22 - 29, ‘17 

37# 

 י אבותינו"ע

 ראמעניא, ישןקראלי נשלם בנין הגדר 

 ר"יו, ו"הי אהרן הערש פריינד' ח ר"הרה | ו "הי חיים ברוך גאטערער 'ח ר"הרה :בראשות

בעריש   'ח ר"הרה| ו "הימענדל מאיר גליק ' ח ר"הרה| ( ק"משב)ו "הימשה פריעדמאן  'ח ר"הרה

 ו"היעוזיאל צבי ווייס ' ח ר"הרה| ו "הישמעון משה טירנויער ' ח ר"הרה| ו  "היעסטרייכער 

      

אבלךימי שלמו   
 בצערם אנו משתתפים צער מלא בלב
  גאלדענבערג לבית 'הח המשפחה של
 העוסק הנאמן לידידינו ובפרטיות ,ו"הי

    ראמעניא ,מיקאליי בעיר חיים הבית להצלת

 הנכבדהרבני ה "ה

 א"שליטלייבל גאלדענבערג ר "מוה

 אמםהיושבים בעמק הבכא על פטירת 

החשובה מפורסמת במעשיה האשה  

 ה"גאלדענבערג עהטובים מרת 
 

והמנחם ירושלים הוא ינחמכם ולא 
ותראו רוב נחת , תוסיפו לדאבה עוד

 .מתוך שמחה מעתה ועד עולם

אבותינו  עסקני 
 ק"ביי  די עבוה

43# 

 י אבותינו"ע

 !ד איז פארענדיגט געווארן די גדר ברוב פאר והדר"בס

 פארן ווינטערהעפטיגע פארשריט אין פראיעקטן 

 ח  "בביהותיקון המצבות בנין הגדר 
 אוקריינא, נעליפינע

 ח"בנין הגדר המפואר בביה
 אונגארן, פעהער דיארמאט

44# 

 י אבותינו"ע

 גדר ווערט אויפגעשטעלט
לשביעת רצונם פון די חשובע 

 א"בני המשפחה שליט

מאטריאל אנגעקומען 
 ח"צום ביה 

 גרייט, מצבות אויפגעשטעלט
 אריינצוגיסן די יסודות 

ח"טבת תשע  
 נייע סטאטוס באריכט

 צו ערהאלטן די נייע סטאטוס באריכט
 איבער די לעצטע אקטיוויטעטן אין 

 בתי חיים 700
 בתי חיים מתוקנים 292אריינגערעכנט די 

 statusreport@hfpjc.comביטע שיקט אן אימעיל צו 

 !חדש

We extend our deepest appreciation to the honored  Federation of the Jewish 

Communities in Romania, Especially the honored Mr. Nicolae Decsei –  
For the instrumental assistance to enable the restoration in the Nagykaroly 
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Nelepino, Ukraine 

December 20, 2017 Fehergyarmat, Hungary 


