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  ד"אב ל"זצ הארטמאן יחזקאל רבי :אלולח "כ•  מראדוויל ל"זצ ליטוואק פישל ר"ב נחמן רבי• קלויז  הבראדער המייסד ל"זצ ד"באב יצחק ר"ב יעקב רבי  :ז אלול"כ• אויפאלוי . ב ד"אב ל"זציצחק יעקב בלום  ר"בעמרם  רבי  :ו אלול"כ: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
-מאטא ד"אב ל"זצ העללער הכהן יחיאל ר"ב כתריאל רבי • דאנציג ד"אב ישראל תפארת ס"בעמח ל"זצליפשיץ ' גדלי ר"ב ישראל רבי :תשרי' ג• קאוועגרעש  ד"אב ל"זצ פייפער יהודה פנחס רבי • מבראד ל"זצ ראפאפארט הכהן מאיר ר"ב זלמן יקותיאל אברהם תשרי 'ב•  ווערפעלעט ד"ראב ל"זצ פישל דוב' שלו רבי: ט אלול"כ• שימלוי 
  נתן פייטל ר"ב ברך יושע רבי • ברעזנא'מ ל"זצ טויבמאן מיכל יחיאל ר"ב חיים רבי•  יאקא ד"אב ל"זצ מענצער יצחק ר"ב דוב יששכר רבי •בראדי   ל"זצ חיות מאיר ר"ב יצחק רביתשרי ' ו •נאנאש ד "אב ל"זצ מאיר ר"ב לייב יהודה דוד רבי: תשרי' ה •סענטזשארץ  ד"אב ל"זצ שטיין אברהם ר"ב משה רבי תשרי' ד •סאלקא 

 פאקש ד"אב ל"זצ סופר פישל אפרים מרדכי ר"ב זוסמאן אליעזר רבי • ראצפערט ד"אב ל"זצ זילבערמאן פרץ יעקב ר"ב הירצקא נפתלי רבי תשרי' ט •פאקש  ד"אב ל"זצ סופר זוסמאן אליעזר ר"ב שמעון רבי • נאראל ד"אב ל"זצ אויערבאך אהרן ר"ב נפתלי רבי :תשרי 'ח •  טשעטשאוויטץ ד"אב ל"זצ רייניץ

 
 
 
 

 

Micula, Romania 

August 10, 2017 

 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

 רומעניע, סופלאק חדש ח בעיר"בנין הגדר בביה
 ל  "ז משה סופר' כ של הרב הגדול פאר מדינתינו מ"מנו

 כתב סופרל בעל "זצוק אברהם שמואל בנימין' ר' בן הרב הגאון הק

Suplac, Romania 

September 12, 2017 
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 י אבותינו"ע

 ח ותיקון המצבות אין סופלאק  "ביהבנין הגדר ארום דעם 

 ,   ווערט פארגעזעצט ברוב פאר והדר

 די צופרידנהייט  צו 

 .ו"בני משפחה היפון 

 צאצאי יוצאי העיר   בנדבת
 : בהשתדלות

 א"שליטישראל משה וועבער ' הרב החסיד ר
Suplac, Romania 

September 13, 2017 

 אונגארן, וויטקאח "בנין הגדר בביה

לאור קריאת ההתעוררות פון די פארגאנגענע וואך  

נכדי , אנצושליסן די אנדערע חשובי יוצאי העיר

(  בערקאוויטש)בער ' החסיד המפורסם ר

,  ע"זימעגלי צדק ק בעל "נ של הגה"חדבקאצקויער 

איז אין די וואך   –ל "זמ "יעקב פר' ח ר"וחתנו הרה

ארויסגעשיקט געווארן א פרעזענטאציע פאר די  

וואס וועלן זיך בוודאי אנשליסן אין  ,  ההמשפחבני 

 .זכות פון גומרה של מצוה

 :ראשי ועסקני הוועד
 א"שליטד דושינסקי "אבהגאון הצדיק 

 א"שליטד קאפיש "אבהגאון הצדיק 

 מאיר   'ח ר"ובנו הרה יצחק יוסף' ח ר"הרה 
 א"שליט יעקב טעסלער

 א"שליטיואל גאלדמאן ' ג הנכבד ר"הרה

 א"שליטאייזיק רייך ' ח ר"משפחת הרה

 א  "שליטץ "מרדכי דוב כ' ג ר"הרה

 א  "שליטאלחנן יונגער ' ג ר"הרה

 א"שליט לאנדא משה פנחס' ח ר"הרה

 י"א -א "שליטיחזקאל דוד לעפקאוויטש ' ח ר"הרה

 א ומשפחתו"שליטיוסף אויש ' ח ר"הרה

 סיגעיט -א "שליטמרדכי ווייס ' ח ר"הרה

 

 ח  "בנין הגדר ותיקון המצבות בביה
 רומעניע, קאצקוי

   ו"הימשה יונה וויינגארטן  'ח ר"הרה בהשתדלות

   ו"הי' לייב גאלדענבערג ומשפ 'ח ר"הרה בהשתדלותראמעניא , מיקולעח  "בנין הגדר בביה
 

 קברי  נ לטובת הצלת "העוסק בלוברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו 
 מגזע אבהן קדישין', מגדולי תומכי תורה ולומדי, המפורסם בפעולותיו הכבירים, אבותינו

 א "שליטיואל גאלדמאן ' ג ר"ת הרה"כש
 נימוזשע, קורימא, וויטקאמראשי הוועד בעיר 

 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ויזכה הוא  ומשפחתו החשובה שיחי

 

 כתיבה וחתימה טובה ברכת 
 .גמוריםשל צדיקים בספרן יגן להכתב , הגדול של הגנת אלפי קברי אבות וקברי צדיקיםזכות . ולכלל ישראללידידינו העוסקים בצרכי צבור באמונה , א"שליטורבני וחברי הוועד לנשיאי 

 קך ועמךצד הזכירו לפניו השמיעו לפניו תורה ומעשים טובים של שוכני עפר יחיה אהבתם  ויחיה זרעם שלא תאבד שארית יעקב והושיעה ברחמיך הרבים משיח

 ל"זמרדכי מארקל פריעדמאן ' ח ר"הרה

 , ה"עפראדיל ח מרת "בתו האה

 ל"זיצחק הלוי קליין ' ח ר"אשת הרה

 ל"זשלום גאלדענבערג ' ח ר"אשת הרה, ה"עפרומט ח מרת "בתו האה

 ל"זאברהם חיים ' ח ר"בנו הרה

 למשפחותם לבית אבותם

 ל"זמ "אברהם פר' צ ר"בנו הגה

 מ "מרדכי מארקל פר' חתן דודו ר

 יצחק 'ר הצדיק מצבת די אז נתברר ווערט ,ח"ביה אין ק"עבוה די בעת ל"זיצחק פריעדמאן ' צ ר"הגה ל"זדוב בער פריעדמאן ' ח ר"הרה

  החסיד פון ברודער א פון איז , (וואכן פארגאנגענע די אין דערמאנט)

   לאיש מפורסם געווען איז וועלכער ,מ"פר  מארקל מרדכי 'ר 'המפו

  בער דוב 'ר ח"הרה של בנו פון אברהם 'ר הצדיק מצבת אויך ווי ,צדיק

  מארקל מרדכי 'ר דודו וחתן , ל"הנ יצחק 'ור מארקל מרדכי 'ר אחי  ל"ז

 יוחנן משה 'ר צ"הגה ה"ה מארקל מרדכי 'ר החסיד של ח"מיוצ

   ל"ז מערלוי צ"הגה ,מיהאיפאלווא ד"אב שיינפעלד

 דער וועד קוקט ארויס אויף די ווייטערדיגע הילף 
 פון די חשובע צאצאי יוצאי העיר 

 צו קענען צוטרעטן די עבודת הקודש
. ס"בידינו יצליח להתברך בכט' וחפץ ה  

 ביטע זיך מעלדן צו די ראשי הוועד 
א"הרב אלחנן יונגער שליט  

347-578-3576  


