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

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

סלאוואקיי, ח החדש בעיר קורימע"בנין ותיקון ביה

ז"תשעמ "מטוק  "עד ערשז"תשעפנחס ק "ערש

רומעניע, סופלאק

ד"איבערצובויען בסארגאניזירן זיך בני משפחה עס , ח"ביהן 'ן ערהאלטן אפשאצונג אויפ'נאכ

ר  "בעמרם ישי רבי: תמוזד "כמדובענקא ל"זאהרןר"באורי שרגא פייוויל רבי: סיוןד "י: י"שנבנו ע/ח שבונים"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

שלמה רביבעל אור לשמים  אפטא , סטאבניץד "ל אב"זצשמואל הלוי ר"במאיררבי:תמוזה "כמיהאלעוויץד "ל אב"זצעהרענפעלד( ס "חתתן החת)צבידודר "בשמעוןרביסערענטש ד "ל אב"זצבילטצערל "סגיצחק אייזיק 
ד  "מרדכי באבר"ביחיאל מיכל רבי: תמוזו "כווייטצען ד"ל אב"זציהושע פאללאק ר"בשרגא פייש רביוויטצען ד "ל אב"זצדוד יהודה ליב זילבערשטיין ר"ב'ישעירביקליינווארדיין ץ "ל דומ"זצמאנדעלהכהןלייב ' ארי

אונגווארד "ל אב"זציוסף גאנצפריעד ר "בשלמהרבי: תמוזח "כמזענטא  ל"זצ( אור החכמה)אורי שרגא פייוול ר"במשהרבי: ז תמוז"כווערבויד "ל ראב"זצישעיהו בער ווייס ר"ביצחקרביבילקאמין ד "ל אב"זצ

דעםארוםגדרדעםפארענדיגןסוקסעספולן'נאכ
בויפיבערהאפטיגעדיאןזיךהויבט,הישןח"ביה

.מ"בשעטוהחדשח"ביהבייםארבעט

ד"בס

384

ד"גדר פארענדיגט בס-ח הישן"ביהח"מאטריאל קומט אן צום ביה-ח החדש "ביה

Kurima (old), Slovakia

June 30, 2017

Kurima (new), Slovakia

July 11, 2017

:  בנדבת

א"שליטפרישוואסער לבית ק "בנשהאחים החסידים הנכבדים • 

ל"זער 'קורימ' אלי' ר' נכדי הרב החסיד המפו• 

גמר המצוהובנדבתם זכו בזכות 

ל"זאבא גאלדבערגער ' משפחת הרב החסיד ר• 

ל  "זיוסף יושע ווידער ' רג החסיד "משפחת הרה• 

ו"היטרייטעל משפחה הנכבדה לבית • 

26#

י אבותינו"ע

Gaboltov, Slovakia

April 27, 2017

ח ווערט געפונען אין א שווערן צושטאנד"ביה

פארלאזט  זייער איבערגעוואקסן און : ח"הביהמצב 

ח איז נישט ארומגענומען מיט א גדר"ביה: הגדרמצב
אין שווערן מצב:  מצבות

נ הרב הגדול פאר מדינתינו "פ

ל  "זמשה סופר' מ

,  אברהם שמואל בנימין' הרב הגאון ר' ב

כתב סופרבעל 

ל  "שמחה וואלדמאן ז' ח ר"חתנו הרה

(י"א)ל "עקיבא ז' ח ר"בנו הרה

ל  "בנימין פארקאש ז' ח ר"חתנו הרה
(כ אראד"מנו)

ל  "זצמשה סופר ' הרב הגדול ר
(ל"ד ערלוי זצ"צ אב"אחיו הגה)

Suplac, Romania

May 8, 2017

ל  "זגאבלטאווער [ אמסעל]' אלי' צ ר"כ של הגה"מנו

ה"ב ע"ל עם ב"זמאיר סאפראן ' וחותנו הרב ר

****
ל"זגרינפעלדהכהן צבי' בראשות משפחת הרב החסיד ר
ו"היחיים אברהם כהנא ' בהשתדלות נכדו הרבני הנכבד ר

ו"היאייזיקר "ובנו האברך היקר מוה

סלאוואקיי, גאבלטאוו

ד"קומענדע פראיעקטן בס

רומעניע, מיקולע
א"שליטיוצאי העיר בראשות משפחת  

בשורה טובה אך זה יצא לאור הפנקס הנוכחי

זכרון אבותינו  
אונגארן, קאוואטשהאזע. מ

י ידידינו האברך היקר חכם וסופר איש האשכולות"ל ע"יו

חבר מערכת זכרון אבותינו-ו "הישפיטצער צבי שמואל ר "מוה
,  מצבות120הקונטרס מכיל בה צילומי ורשומי של 

,  עם פרטים והוספות מדויקים ממקורות וממסמכים נאמנים

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

 צבי מצבת הרב
ל  "זשטערנהעלל 

משה ' חתן הרב הגדול ר
ל"זסופר 

ח"מצבות חשובות אינעם ביה

123

456

1

7

יעקברבי בנם( 3ראשקע ח מרת "האה' זו(2מ  "מרדכי מארקל פרהצדיק רבי ( 1
נאוועצביר "בנטעמשהרבי (5גאלדענבערג ' ארידודר "ב' שלובי ר( 4
זכרונם לברכהבערדובר "באברהםהצדיק רבי (7נאע זאבאשת רבי מלכהח "האה(6

ת"ג כש"י קדם בראשות ידידינו הרה"י מכון ימ"נערך ע

חבר המערכת זכרון אבותינו-א "שליטיואל יעקב מייזליש הרב 

718-640-1470X  302: או אצל אבותינו/ 845-248-0783: י "נשמואל צבי שפיטצער ל הרב "אצל המו, מכירה הראשית של הפנקס

ח  אין א שווערן צושטאנד"ביה


