
 ת"בעזהשיקומענדע פראיעקטן 
אין די קומענדע וואכן וועלן זיך אנהויבן די  

 :ק אין די פאלגנדע בתי חיים"עבוה
לאדעמער    -טרעבישאן  -שאמקוט 

 בראד -ווישאווא -אויבער

נאך די פארלאנגטע לעגאלע  
ד  "פראצעדורן ווערט בס

געבויט דער גדר החדש ברוב  
 ח"פאר והדר ארום דעם ביה
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נ דבורה רעכיל  "נתפרסם לע
 ה"ר מרדכי יודא ע"ב

 ז"תשעחקת ק  "ערשעד  ז"תשעקרח ק "ערש 

381 
 ד"בס

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

 : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
    נאראל ד "ל אב"ריינמאן זצ( סקאהל)ר מרדכי "רבי יעקב ב: תמוז' ד  גרויסווארדייןד "ל אב"ר בנימין זאב פוקס זצ"רבי משה צבי ב   ל"זצ ווערבאד "יוסף צבי הלוי  אב רבי :ח תמוז"ר

 מעזאלאבארץ ד"אב ל"ר משה שעהנפעלד זצ"צבי אלימלך ב רבי קארלאט ד "ל אב"ר יונה בערקאוויטש זצ"משה קלונימוס יהודה ב  רבי: תמוז' ו

20# 

 אהרןה "מוידידינו נכדם הרבני החסיד בראשות  י אבותינו"ע

 א"שליט בלומענטאהלח אליעזר דוד "בהרה

 אנגייענדע פארשריט
 אין פראיעקטן 

 סלאוואקיי, קורימעח ישן בעיר "תיקון הביה                                              

 סלאוואקיי, ח וואגפארקאשד"הגדר בביהבנין 

Vagfarkasd Jun 21 2017 

 ל"זאהרן בלומענטאהל ' ח ר"ה אשת הרה"ע רבקהמרת ' כ האשה הח"מנו

 

ביים אויפשטעלן אין פארעכטן  
 ח  "מצבת האה
 ה"מרת רבקה בלומענטאהל ע

Kurima June 20, 2017 

 רומעניע, סענטזשארזש. עתיקון המצבות בעיר 
 

 

 

 

 אייזיק  'ח ר"בהשתדלות הרה
 א  "יטשל הערש בערקאוויטש

 א  "בהרר ליפא' צ ר"הגה  

   א"שליט טייטלבוים
   א"שליטיושע פיש  'ח ר"הרה
 א"שליטשבתי קאהן  'ח ר"הרה

 ח  "ובנו הרה יעקב' ח ר"הרה

 א"שליטבעריש עסטרייכער ' ר

17# 

 י אבותינו"ע

21# 

 י אבותינו"ע

 ח הישן"ביה

 ח החדש"ביה

 אונגארן, ריטשעבנין הגדר 

1# 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, יאסקערענאתיקון מצבות 

2# 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, בעסערמין. הבנין אוהל 

3# 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, בוקוניתיקון מצבות 

4# 
 י אבותינו"ע

 סלאוואקיי, וואיעבנין הגדר 

6# 
 י אבותינו"ע

 רומעניע, סעניאבבנין הגדר 

7# 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, נאנאש. הח "תיקון ביה

8# 
 י אבותינו"ע

 סלאוואקיי, הומנאתיקון מצבות 

9# 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, טערצאלבנין הגדר 

10 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, גיבארטבנין הגדר 

11 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, שאנקאדבנין הגדר 

12 
 י אבותינו"ע

 אוקריינע, ראחובבנין הגדר 

13 
 י אבותינו"ע

 רומעניע, לעכניץח "תיקון הביה

14 
 י אבותינו"ע

 פוילן, דזיקובבנין הגדר 

15 
 י אבותינו"ע

 סלאוואקיי, גיידושח "תיקון ביה

16 
 י אבותינו"ע

 פוילן, נאראלבנין האוהל 

18 
 י אבותינו"ע

 אונגארן, אזדבנין הגדר 

19 
 י אבותינו"ע

ו "הערשקאוויטש הילבית ' יזכרו לטובה משפחה הח  
בניית הגדר מלפני רבות בשניםבעד א "מרדכי שליט' ח ר"הרהבראשות   

האחים החסידים   

לבית ק "בנשהנכבדים 
א  "שליטפרישוואסער 

חיים אלעזר  ' רג "הרה
ד  "אב-א"שליטווייס 

'  ומשפחתו הח, חמעלניק

ברוך יודא  ' ח ר"הרה
 א"שליטגאנץ 

'  ר החסידמשפחת הגאון 

ל בן הגאון  "זץ "כיוסף 

ק ריסקאווע  "הצדיק אבדק
ג הנכבד בונה  "הרה| ל "זצ

 יואל  ' עולמות של תורה ר
 א  "שליטגאלדמאן 

'  רח "הרה: בהשתדלות

ץ  "כמשה יששכר 
 א  "שליט

 פוילן, רזעפניקבנין הגדר 

22 
 י אבותינו"ע

תורת משה' ס בס"ממרנא רבינו החתנפלאים ומלהיבים דברים   
 מעשרו משה של שם טוב...במדרש יוסף עצמות את משה ויקח

  שלקחו קדושים כולם העדה כל קרח טענת 'הי וזה...קרח של

  דהקובר בספרים איתא אמנם ...ה"ממרע יותר מצרים מביזת

 כוונת וזהו .. קדושה שפע לעצמו ומושך שואב הוא הצדיק

 לעצמו ומושך לו טוב 'הי יוסף עצמות שקבר מה היינו .. המדרש

 האמין לא וקרח ..מצות יקח לב חכם וזה... מקרח קדושה יותר

 ט"עיישה ... שיתוקן לעתיד עד...כ"אעפ וטען הקבורה במעלת

  

May 2017 

Erdoszentgyorgy  

 ע"ק רבי יחיאל מיכל מקורימא זי"ק של הרה"מנו
א"בראשות הנכדים החשובים שליט :  


