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נ דבורה רעכיל  "נתפרסם לע
 ה"ר מרדכי יודא ע"ב

 ח"תשע וישבק  "ערשעד  ח"תשע וישלחק "ערש 

401 
 ד"בס

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

   מאדע ד"אב ל"זצ שווארץ הכהן (ארי קול) לייב יהודה אברהם ר"ב נפתלי רבי כסלו ב"י :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור
  צבי מרדכי רבי כסלו ז"י   טשוז ד"אב ל"זצ עקפעלד אהרן ר"ב ברוך רבי כסלו ו"ט  מארגארעטן ד"אב ל"זצ וויינבערגער צבי אהרן יהושע ר"ב זלמן שמואל רבי כסלו ד"י  קורימא ץ"דומ ל"זצ פערל יעקב ר"ב 'ישעי רבי כסלו ג"י

  אויוואריש ד"אב ל"זצ פריעד הכהן נתנאל ר"ב מיכל יחיאל רבי  מאד ד"אב ל"זצ עהרנרייך יעקב ר"ב צבי חיים רבי  בראד חכמי מגדולי ל"זצ מרגליות מאניש ר"ב נפתלי רבי כסלו ח"י  נאדיפאלו ד"אב ל"זצ שלעזינגער שמואל ר"ב

 בותינו  אהעוסקים לטובת  לידידינו הנאמנים מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 
 

 א"שליטיצחק אייזיק רייך ' הרבני החסיד ר

 מערקח "ר להצלת הביה"יו -מנאמני אבותינו 

 א"שליטאברהם שיף ' ח ר"הרה

 שעניא בוקוני מארסעלאווא  ח "מחשובי הוועד הביה

 צוגרייטונגען צו פראיעקטן

Edeleny, Hungary 

September 28, 2017 

 ח  "בנין הגדר בביה
 אונגארן, ישןנירבאגאט 

  :הוועד בראשות
  גאלדבערגער יחזקאל 'ר ג"הרה

  ווייס יונתן 'ר ח"הרה | א"שליט

  יואל ח"הרה | א"שליט

  שאר ועוד א"שליט לעבאוויטש
  הטוב בשמו א"כאו הוועד חברי
 לברכה יבורך

 אונגארן, טאלטשוועח "בביהתיקון המצבות 
 בעל יד יצחק -ל "זצ אברהם יצחק גליק' כ הגאון הצדיק ר"מנו

  -א "שליטדוד שלמה יונגרייז ' ג ר"בראשות הרה
 ח"ר הוועד לתיקוני הביה"יו -מ בישיבת וויזניץ  "ר

 ח פארלאזט"מצבות אין ביה

Tolcsva, Hungary 

 ע מצבות'פון די חשוב

1 2 3 

4 5 6 

 בילה מרת 'זו (2 ל"ז ראטהמאן יצחק רבי הצדיק בן ישראל אברהם רבי (1
  יודא דוד ר הגאון בת מחלה מרת (3 ל"זצ יחזקאל מראה ק"הגה בת

  יצחק רבי הצדיק אשת (סאנטפעטער) לדוד תהלה ס"במח ל"זצ ראטענבערג

   יצחק ר"ב זלמן יקותיאל שלמה 'ר המפורסים החסיד (4 ראטהמאן

 אוקריינע, אונגווארח "תיקון האוהל בביה
 א"שליטפייש הערצאג ' בראשות הרבני החסיד ר

 א  "שליטיוסף פערל מרדכי ' הרבני החסיד ר

 'האוהל הק

1 

1 3 

 י  "נבנה ע' האוהל הק

 מיכל משה 'הרב החסיד ר

 ל"ז פערל

 :וקדושיםשל הגאונים כ "מנו

,  ע"זי אש ם"מהרמצבת . 1

 ק"אבד

  צבי חייםמצבת רבי . 2

 ,  ע"זי מאנהיימער

 ק"אבד

  יוסף אברהםרבי מצבת . 3

 ,  ע"זי גרינוואלד

 ק"אבד

 ד"קומענדע פראיעקטן בס הערכת שומא
 סלאוואקיי, זשאמבקרעטח "באריכט ארויסגעגעבן פון ביה

 א  "שליטכהנא  אייזיק' ח ר"הרה| א "שליטיואל מיסקי ' ח ר"י הרה"ע

Zsambokret, Slovakia 

November 14, 2017 

 

 :ח"מצב הביה
דער שטח איז שטארק  

 באוואקסן , פארלאזט
 און הפקר

 :  מצב הגדר
 דער אלטער גדר 

איז צובראכן אין פילע 
 ערטער

 :  המצבותמצב 
 פאררעכטןצו נויטיג 

 : סכום המצבות
 400-500לערך 

Nyirbogat, Hungary 

 החדשח "בנין הגדר בביה
 אונגארן, יארמאט. פ

Fehergyarmat, Hungary 

  פארקאש נטע 'ר ח"הרה בראשות

  ווייס לייב זלמן 'ר ח"הרה | א"שליט
 ו"הי הירש לבית 'הח משפחת | א"שליט

 ח הישן "תיקון ביה

 הערשט התעוררות
  צו משפחה בני ביי

  דעם אויך פארריכטן
 .ח"ביה אלטן

 

 א"שליטיצחק ווייס ' ח ר"הרה

 טאקטאקענעז, גיבארטר הוועד "מנאמני אבותינו ויו

 א"שליטפריעדמאן  ח"בראיושע הערש ' ח ר"הרה

 אשווארח "מנאמני אבותינו ומראשי הוועד לתיקון הביה

2 

 

 א"שליטליפא וואלנער ' ח ר"הרה

 מנאמני אבותינו

 א"שליטשלמה ווייס ' ח ר"הרה

 קורימאח "מחשובי הוועד ביה

 פאנעטה לייביש רבי ק"הגה בת מאטל מרת  (5 ע"זי בעלז'מ ד"מהרי-י"מהר ק"הרה חסידי מגדולי טאלטשווע זלמן 'ר בשם הנודע ,ל"ז גוטטמאן אייזיק יצחק

 .ע"שו קיצור בעל הגאון של בנו ,ל"ז גאנצפריעד יוסף ר"ב יצחק רבי (6 טערצאל ק"אבד

 פיענוח והידועה 
מנוחת כבודו של ראש בית אב אודות   

, ה"זלהלייב שיק הצדיק רבי ה "ה  
ידידינו הנכבד המפורסם ברחבי תבל  י "ע  

נ "לחוקר חכם וסופר ה  

א "שליט וועבער דובערישהרב   

"אבותינו זכרון"מערכת ראש   

 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

Nyitrazsámbokrét,Slovakia 


