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 נ "לענתפרסם 
ר מרדכי יודא  "רעכיל בדבורה 

 ה"ע

 398 
 ח"תשעתולדות עד  ח"תשעחי שרה  ק "ערש ד"בס

718-640-1470 

  רבי•  מבעסערמיןמאיר קליין  רבי • נאראלד "ל אב"זציעקב ריינמאן  ר"ב אברהם רביג חשון "כ• ווייצען ץ "ל דומ"זצ עקשטיין [לייב אוהן' ר]אבי אהרן יודא לייב :  ב חשון"כ: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
  רביח חשון "כ•  מפרעשוב ל"זצ ליבערמאן( שעניא)שמעון  ר"ב יוסף רביז חשון "כ•  טעטש ד"אבבצלאל טייטעלבוים ' אלי ר"ב משה רביו חשון "כ•  ממיהאלפאלווא ל"זצצבי ראזענבערג  ר"ב 'יוסף אלי רבי: ה חשון"כ• ראדוואן  ד"אב דוד דוב מייזליש ר"ביחזקאל שרגא 

 ס מעיני מים"מח טאקאיד "ל אב"זציעקב פאנפעדער  ר"בשמעון יהודה  רבי •  יאקאד "ל אב"זצלעבאוויטש ( זענטא)משה יהודה  ר"ב שמעון רבי מיהאלפאלוואל דומץ "זצמשה יוחנן שעהנפעלד  ר"ב אברהם

 
 
 

 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 

Nagykaroly, Romania 

November 8,  2017 

34# 

 י אבותינו"ע

 ן ווינטער'העפטיגע פארשריט אין בתי חיים צו פארענדיגן פאר

37# 

 י אבותינו"ע
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 י אבותינו"ע
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 י אבותינו"ע

 רומעניע, קראליבעיר ח "בנין הגדר בביה
 ו"הי ברוך גאטערערחיים ' ח ר"הרה: בראשות

 ר"יו, ו"הי אהרן הערש פריינד' ח ר"הרה 
  גליק מאיר מענדל 'ר ח"הרה | (ק"משב) ו"הי פריעדמאן משה 'ר ח"הרה

  משה שמעון 'ר ח"הרה |  ו"הי עסטרייכער בעריש 'ר ח"הרה | ו"הי
 ו"הי ווייס צבי עוזיאל 'ר ח"הרה | ו"הי טירנויער

 

 רומעניע, דיסעשטבעיר ח "בביה( 'שלב א) בנין הגדר
 ו"הי אדלערהחשובה משפחת : בראשות

 א"שליטחיים אביגדור קארנבלי  'ח ר"הרה

 

 רומעניע, מארגערעטןבעיר  ('שלב א)הגדר בנין 
 

Gaboltov, Slovakia 

November 2, 2017 

Desesti, Romania 

November 2, 2017 

Marghita, Romania 

November 9, 2017 

 ח"להצלת הביהוועד 
 

 א"שליט טעטשד "צ אב"הגה א "שליטביסטריץ ד "צ אב"הגה א "שליטטענקא ד "צ אב"הגה א "שליטראחוב ד "צ אב"הגה

 א"שליטירושלים -סאטמארד "צ אב"הגה א "שליטמארגארעטן ד "צ אב"הגה א "שליט טאשנאדד "אבצ "הגה
 

הרבני  א "שליטלייבל פריעדמאן ' הרבני הנגיד ר א "שליטהערשל דרוממער ' הרבני הנגיד ר א "שליטגרשון ענגעל ' הרבני הנגיד ר

 א"שליטהערשל פריעדמאן ' הרבני הנגיד ר א "שליטדוד פריעדמאן ' הנגיד רהרבני  א "שליטהערשל וויינבערגער ' הנגיד ר

 א"שליטחיים יודא וויינבערגער ' ח ר"בהשתדלות הרה

 וועד הרבנים

 חברי הוועד

 סלאוואקיי  , גאבלטאווח בעיר "בנין הגדר ותיקון המצבות בביה
 ,  א"שליטאברהם חיים כהנא ' הרבני החסיד ר :בנדבת 

 החשובים בניו האחים : ובהשתדלות

   ו"היאביגדור ' רח "והרהאייזיק  'ח ר"הרה 

 הם בותינו אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ומשפ ב"וב

 

 א"שליטמשה יוסף הירש ' ח ר"הרה

 סאסרעגען, יארא, פיר, דיארמאט. פבעיר  ועד 
  

 א"שליטבנימין לאנדא ' ח ר"הרה

 אוהעל-ווישעווא מחשובי הוועד בעיר 

 א"שליטיחזקאל גאלדבערגער ' ג ר"הרה

 שאטענדארף -באגאד . נ -אדאני . נמראשי הוועד בעיר 
 

 א"שליטחיים הערש פריעדמאן ' ח ר"הרה

 חוסטהוועד בעיר מראשי 
            

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

 א"שליטחיים ברוך גאטערער ' ח ר"הרה

 ריטשע-קראלי מראשי הוועד בעיר 
 

 א"שליטנפתלי צבי מארמארשטיין ' ח ר"הרה

 מידידי ונאמני אבותינו


