
Micula, Romania

September 5, 2017

ז"תשעי "נצוק"ערשעדז"תשעתבא ק"ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ דבורה רעכיל  "נתפרסם לע
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

718-640-1470

392
ד"בס

Hajdunanas, Hungary

November 23, 2016

נייע פראיעקטן און באריכטן

|מבראד ל "זצדניאל  ר"ב( יעקובקא)יעקב רבי : ח אלול"י: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

לאדאני. פד "ל אב"זצאברהם הלוי שטרויס 'ר| ס סדרי טהרה "דאנציג מחד "ל אב"זצשמואל זאנוויל אשכנזי ר "באלחנן רבי : ב אלול"כ

31#

י אבותינו"ע רומעניע, מיקולעח "החדש בביההגדר המשך בנין 

בנדבת צאצאי יוצאי  

ובראשות , העיר

לבית  הכבודה המשפחה 

א  "שליטגאלדנבערג

'  ח ר"בראשות הרה

ובניו היקרים לייבל

ו"וחשובים הי

:ראשי ועסקני הוועד
לוי וויזניצער  הרב החסיד רבי ' משפ

א"שליטמרדכי' ח ר"הרהנכדו בהשתדלות 

איתמר  ' רג "ואחיו הרהנטע' ח ר"הרה
של הרב  המשפחהבשם בני , א"שליט'טובי

ל"זצבי קויפמאן ' רהמפורסים  החסיד 

שמואל צבי פערל  ' הרב החסיד ר
ק"ארצה-א "שליט

אברהם מרדכי גראס  ' רח "הרה
|א "שליטיושע  פיש ' רח "הרה| א "שליט

30#

רומעניע, פעטריוועח "החדש בביההגדר נשלם בנין י אבותינו"ע

בשם נכדי  , א "שליטחיים הערש פריעדמאן ' ח ר"הרה| א "שליטמרדכי עלענבויגן ' ח ר"הרה

ו"צאצאי יוצאי העיר היועוד ל  "זמרדכי שלמה קאסירער ' הרב החסיד ר

Petrova, Romania

August 31, 2017

סלאוואקיי, מילדויח "תיקון המצבות בביה
ל  "זצשלמה זלמן בייטום ' צ ר"הגהבראשות נכדי 

א"שליטחיים טאגער ה "ק מו"התורני בנשבנדבת הרבני 

א"שליטברוך בערגער ' ק ר"ג בנש"בראשות הרה

Moldova nad Bondvou, Slovakia

:אינטערסאנטער אויפדעקונג
תיקוןאיבערפארהאנדלעןן'בשעת

זיךהוועדחברידיהאבן,המצבות
צ"הגהשלכ"מנומקוםאיבערנאכגעפרעגט

'רצ"הגהחותן,ל"זצהערצפעלדמשה'ר
זיךהאט'סווי.ל"זצבייטוםזלמןשלמה

איןאבותינועסקניזענען,ארויסגעשטעלט
איןח"ביהדעםאיןגעוועןמינוטיענעם

משה'רצ"הגהשלכ"מנובאלאש-סילאש
ן'אויפאפשאצונגאןפארל"זצהעכטחיים

די.פאללאק'הח'משפ,נכדיופוןפארלאנג
דיאויפגעדעקטדאןפונקטהאבןעסקנים

ל"זצהערצפעלדמשה'רצ"הגהפוןמצבה
פאר,בבזיון,ערדן'אויפגעלעגןאיזוואס

.יארןמערערע

:שומאהערכת

איןגעפונעןווערטח"ביה

עס.מצבשווערעאגאר

און,גדרקייןנישטאאיז

דיאויףגראבן'חיבעלי

האטמען.ל"רקברים

עצמותגעפונען

אאיןאויפגעדעקט

.ע"לבזיוןשרעקליכן

עסקני אבותינו ביים אויפדעקן  די מצבה פון הגאון  

ס"ל תלמיד החת"משה הערצפעלד זצ' הצדיק ר

ה  "מצבת הרבנית מרת פיגלא ע

ל"משה זצ' צ ר"אשת הגה

ר  "ליב ב' צ ר"מצבת הגה

כ מילדוי"מנו-ל "משה זצ

משהמצבת הגאון הצדיק רבי 

ק סילאש"אבד, ל"זצחיים העכט

פאזיטיווע באריכטן קומען פון די 

.  פאלגנדע בתי חיים

ענדגילטיגע צוגרייטונגען אריין  

:ה"אין די לעצטע פאזעס בע

ראמעניע, סופלאק•

עסטרייך, שאטענדארף•

ק"אבדל"זצהעכטחייםמשה'רהצדיקהגאוןהרבניםכ"מנו

ה"עלאהמרתהרבנית'וזוג
([הראשון)וועסעלידוד'רח"הרהאשתר"בזוו]

א"שליטסופריוסףיצחק'ר'החהנכדיםבראשות

א"שליטפאללאקגרשוןיעקב'וריצחק'ורמשה'רהאחים

אונגארן, באלאש-סילאשח "הערכת שומא בביה

ק  "ל אבד"זצמשה הערצפעלד ' רהגאון הצדיק

ל"זצשלמה זלמן בייטום ' הצדיק רחותן הגאון 

א"שליטברוך בערגער ' ק ר"ג בנש"בראשות הרה


