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  •גראסווארדיין ץ "ל דומ"זצ פריעדמאן פרץ יעקבר "ב דוד משה רבי •באלחוב ד "ל אב"זצ האלפרין אברהם ר"ב יעקב דוב רבי•  קאלאמייע ד"ל אב"זצ ישראל רביח כסלו "כ : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

  ר"ב אברהם רבי •האלמין  ד"אב ל"זצ קליין שמעלקא שמואל ר"ב שלום רבי•  בראד ל"זצ הורוויץ הלוי מאיר ר"ב 'ישעי רביטבת ' א•  קלייינווארדייןד "ל אב"זצ ראזענבוים-ליטש הלוי גרשון ר"ב חיים משה רבי •  דאדא-טיסא ד"ל אב"זצ בריסק שמואל משה ר"ב יהושע רבי

 טשעטשע ד"אב ל"זצ יונגרייז הלוי שמואל ר"ב פייש שרגא רביטבת ' ד•  בראד ל"זצ הורוויץ דוד ר"ב הירש צבי רביטבת ' ב •  ברעזנא ד"אב ל"זצ ברודא זלמן שלמה

   

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

43# 

 י אבותינו"ע

 ן ווינטער'העפטיגע פארשריט אין בתי חיים צו פארענדיגן פאר

44# 

 י אבותינו"ע

 אוקריינא, נעליפינעח בעיר "הצלת הביה

 ד "צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

 ה"עמרת רבקה  ח"וזוגתו האהל  "זצשלמה טעננענבוים ' צ ר"הרה

  יאסובח "כ בביה"מנו

 ל"זאשר אנשיל ווייס ' ח ר"חתנו הרה
 ל"זיודא לייב טעננענבוים ' ח ר"בנו הרה

 (לעווי)ה "עמרת פייגא  'וזוג

 ח "בנו הרה

 ל"זאהרן ' ר

ח "בנו הרה

גבריאל  ' ר
 ל"ז

 ח"בנו הרה

אלתר ישראל   'ר 
 ל"ז

  'ח ר"חתנו הרה
יודא לייב  

  ל"זווייס 

 ח"בנו הרה

 ל"זאהרן ' ר

'  ח ר"בנו הרה

אברהם  
 ל"זשמואל 

 ח"חתנו הרה

חיים בראך   'ר 
 ל"ז

 ח  "בנו הרה

 ל"זשלמה ' ר

 ח "חתנו הרה

 ל"זיודא לייב ' ר
 פאשקעס

ח "בתו האה

רייזל מרת 
שטערן 

 ה"ע( וויינער)

 ח  "חתנו הרה

יושע ווייס  ' ר
 ל"ז

'  ח ר"בנו הרה

מאיר 
פאשקעס  

 ל"ז

 ח "בנו הרה

 שמואל' ר
   ל"ז 

  אשתרבקה  בתו
  הלויאלעזר 

 ל"זהאלפערט 

בלימה  בתו מרת 
שמואל  ' אשת ר

 ל"זשווארץ 

ח מרת  "האה

אשת  זיסל 

מאיר ' ח ר"הרה
 ץ"כ

  'ח ר"בנו הרה
 יושע לייב

   ל"ז 

 סלאוואקיי , יאסובבעיר ח "בנין הגדר ותיקון המצבות בביה
 ווייס מענדל 'ר החסיד הרבני : הוועד  

 א"שליט נטע 'ר ח"הרה ובנו א"שליט

  אנטשיל אשר 'ישעי 'ר ג"הרה | ,(י"ק)
 ווייס יעקב 'ר ג"הרה | א"שליט ווייס
  'ר ח"הרה משפחת (מאנסי) א"שליט

 ל"ז טענענבוים שמואל אברהם

Gaboltov, Slovakia 

November 2, 2017 

 אונגארן, פעהער דיארמאטחדש בעיר ח "בנין הגדר בביה
 

 :בראשות המשפחה בני בנדבת
  ר"מוה החסיד הרבני | המשפחה כל בשם ,א"שליט ווייס לייב זלמן ר"מוה הנכבד הרבני

 'ר 'המפו החסיד הרב בני החשובה משפחת |  ו"הי 'הח ובניו א"שליט פארקאש נטע
 

Nagykaroly, Romania 

November 8,  2017 

 ,לבינומיטב ברכותינו נביע מעומק 
ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים , תדיראכ חברינו היקר נחמד ונעים עוסק באורייתא "מול מע 

 'שיחי ב"וב ,א"שליטגעלבמאן זלמן ט הרב "ג חוב"הרה

 ט"בתם למזלרגל השמחה הגדולה בלידת 
 ,  כל ימיהםושמחות מכל צאצאיהם רב נחת מפעלם הטובה בכל לבם יגן בעדם לראות 

 ס"והצלחה בכל מעשי ידיהם עם כטוברכה 
 

  משה 'ר החסיד הרב של כ"מנו

 ל"ז קליינמאן אלכסנדר
  החשובים הנכדים בנדבת

  :ה"ה המפורסמים הנגידים

  סופר זוסמאן יעקב 'ר ח"הרה
 אלעזר 'ר ח"הרה | א"שליט

  ח"הרה |  א"שליט קליינבערגער

 ישראל שמעון 'ר
  'ר ח"הרה | א"שליט פערלמוטער

  פריעדמאן א"ברש משה
 (מאנטריאל) א"שליט

 

 נטפי תנחומים
בפטירת האי גברא יקירא עטרת תפארת  , בלב מלא רגש באנו בזה לנחם המשפחה החשובה

עסק בתורה   ' ,וחרד לדבר דירא , יקר רוח, איש זקן ונשוא פנים, נ הרבני הנכבד"ה,  המשפחה

 זכרונו לברכהמשה שמואל ליעבערמאן ' רח "הרה, תדירא
 

 אלאווא, קיוויאשד, סילץבעיר ח "ר הצלת ביה"יו
 ס מעתה ועד עולם"ח מתוך שמחות וכט"ותראו רב נחת מכל יוצ, המנחם ירושלים הוא ינחמכם

נעמט א חלק  , דער וועד טוט זיך ווענדן מיט א הארציגע בקשה צו די בני המשפחה

ס"וזכות אבות יגן להוושע בכט. און די הייליגע מצוה פון הצלת מתי מצוה  

  'חי מרת ח"האה של כ"מנו
  ה"ע אהרן משה ר"ב יוטא

 עת ד"תש בשנת נפטרה
 'ותהי 'השני ע"מלחה פרוץ

  נשמתה לזכרון 'הק מלאכת
 בעד טובה ותמליץ הטהורה
  חלק שנדבו ,ו"הי 'צאצאי

  ח"ביה והצלת בהתקון גדול

  ראזענבערג משפחת :ה"ה

  גראס  משפחת | א"שליט
 א"שליט

  הרב של כ"מנו
  חיים 'ר החסיד
  הכהן מנחם

  'וזוג ל"ז פריעדמאן
  מלכה מרת ח"האה

 ה"ע
  נכדם בהשתדלות

  משה 'ר ח"הרה 'הח
  ש"בהרר מנחם חיים

  פריעדמאן הכהן
 ו"הי

ביים  
אנהייבן  
די  

 ק"עבוה

  הירש אבא אברהם
  הרבני בראשות ,ל"ז

  ישראל ר"מוה הנכבד
  והרבני | א"שליט יעקב

  משה ר"מוה הנכבד
  הירש מ"בר יוסף

 הנכבד הרבני | א"שליט

  י"ברמ יואל ר"מוה

 ועוד | ,א"שליט הירש

  חשובות משפחות
    העיר יוצאי צאצאי

 

  ווערט פראיעקט גרויסארטיגע די אז העיר יוצאי ביי התרגשות גרויס
 !יצליח בידינו 'ד וחפץ ,סעזאן איצטיגן אינעם דורכגעפירט נאך

 

 ראמעניא, שימלואח בעיר "תיקון הביה
 דרינגענדע אסיפה אפגעהאלטן געווארן בראשות    

 ד דאראג  "אב,  א"שליטאברהם לויפער ' ג ר"הרה

 די לצורך דעטאלן פונקטליכע געווארן איבערגעשמועסט איז'ס ווי
  מיט נועם בדרכי זיין מסדר און הגדר בניית המשכת ווי ,תיקונים נויטיגע

  אפשאצונגען גרונטליכע א דורכגעגאנגן מאיז און ,וו"אא המקום שכני
  די אין טוהט וועד דער .'הק מלאכת ווייטערדיגע די פאר הוצאות די פון

  נעמט דעריבער ,העיר יוצאי חשובי די מיט פארבינדן זיך טעג יעצטיגע
  .עד ולעולמי נ"לנ זכותים אייביגע דערמיט קויפט און נדיבה ברוח אנטייל

 .ס"בכט להוושע יגן אבות זכות


