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 אונגארן, בעסערמין. ח ה"חנוכת האוהל בביה

  קדיש יוסף' ג ר"הרה|  בושםנשיא הכולל קנה  -א "שליט יששכר' ג ר"הרה| ץ עדה החרדית "חבר הבד -א "שליט שמואל' ג ר"הרה: ל"זצבראנסדארפער מאיר ' הגאון הגדול רבני  -בראשות נכדיו 
טרייטעל יהודה ג "הרה| ס ספרי היכל הוראה "הוראה ומחהרב דהיכל   -א "שליט משה' ג ר"הרה| מוהל מומחה  -א "שליטחיים אלעזר ' ג ר"הרה| ם "ס אורה ושמחה על הרמב"ומח' טבריבעיר רב דקרית החרדים  - א"שליט

 הוראהראש החבורה כולל  -א "שליט דוב שמעוןג "הרה| והרב שכונת קנה בושם בית שמש החרדית ץ עדה "מו -א "שליט נתנאלג "הרהקהילת החרדים  ב של"שו -א "שליט

 א"שליטשמש וויזניץ בית -קאסוב'ק מ"חתן כשמעון שטיין ' רהרב | א "שליטוויזניץ חיפה -ר משאץ"בן האדמוישראל האגער ' הרב ר|  הכולל ראש  -א "שליט פערל יהודה' הרב ר :משניות בית שמשכולל 

 ז"תשעשלח ק  "עד ערש ז"תשעבהעלותך ק "ערש

 אונגארן, נאנאש. ה

 אונגארן, נאנאש. ח ה"העפטיגע פארשריט אין תיקון המצבות בביה

  מנחם ר"ב יצחק לוי רבי :סיון ז"ט  דאנציג ד"אב ל"זצ פויזנער מאיר ר"ב חיים רבי :סיון ד"י :י"ע שנבנו/שבונים ח"בהביה כ"ומנו - זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור

   מיהאפאלווא ד"אב שאהנפעלד בנימין ר"ב יוחנן משה רבי  ביסערמין ד"אב ל"זצ פריעד אלימלך ר"ב אהרן רבי :סיון 'כ  מבעזדעד בלום ישראל ר"ב יעקב משה רבי : סיון ט"י   באלחוב ד"אב ל"זצ הורוויץ מענדל

 פאקש ד"אב ל"זצ סופר זוסמאן אליעזר ר"ב לייב יוסף רבי   קאברין ד"ראב ל"זצ שיק 'אלי ר"ב פנחס רבי  שוראני ץ"דומ ל"זצ רייכהארט זאב רבי : סיון ב"כ

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

 ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' שיחיוהמחותנים ויזכו כלם ביחד עם המשפחה 

 הרבני החסיד הנכבד 

 א  "שליטבנימין לאנדא ' ר

 מאדא-נירח "מראשי הוועד ביה
 
 

 

 הרבני החסיד הנכבד 

 א "שליטמרדכי גאלד ' ר

 לאדעמערח "ביהמחשובי הוועד 
 

 הרבני החסיד הנכבד 

 א "שליטשטראה  יושע' ר

 גאידושח "מראשי הוועד ביה
 
 

 

 הרבני החסיד הנכבד 

 א "שליטיצחק זאב ראבינאוויטש ' ר

 יאסקאראיענאח "ראש הוועד ביה
 

 מעמד חנוכת האוהל

 ע"ם שיק וייטב לב זי"תלמיד חביב מהר -ד דפה "אב, ל"גינז זצכ של הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף "מקום מנו

 ח  "די חשובע מצבות אינעם ביהפון 

רבי   צ "הגהמצבת 
יצחק יחיאל ראטמאן  

אבי  , ץ "דומ, ל"זצ
'  החסיד המפורסם ר

,   ל"זדזירקער מיכאל 
'  צ ר"הגהחותן 

בן   ל"זצלע 'אברהמ
 לע'ישעיצ רבי "הגה

 ע"זי קערעסטיר'מ
 

 נאלמען אחי ורעי אדברה 
 

'  בהגיע עת חגיגת שמחת כלולת בתי המהוללה תחי

אתכבד בזה לבוא בקריאה צ  הנני "ובשעטומט "למז

 כ ידידי וחברי היקרים"של חיבה מול מע

להני אנשי שם הידידים החשובים  ובמיוחד 

אתנו יחד בשיתוף פעולה להנצחת זכות  העוסקים 

שעתא  ע ובהאי "נקיום מקום קבורת אבותינו 

בעידנא דחדוותא הנני להזמינכם לבוא ולהתעלס  

 אתנו בשבת אחים ולהשתתף אישי בשמחת כלולינו 

J' ולמסט "שלח הבעל' ביום ב u n . 12    

2פרדס צבי באולם  4 1  Kea p  St.. 

 וביום שמחתכם נשתתף  

 ח"בלוני "בעזהש

 ידידכם המחכה לקבל  

 ,  פניכם בשמחה

 היללעריעקב 

המצבות   470ותיקון לערך ח "בנין ביה

 :  י נכדי יוצאי העיר נאנאש בראשות"ע
אברהם פנחס  ה "הרבני החסיד מו•

 א"שליט בערקאוויטש

משפחה החשובה והרוממה לבית  •

מצאצאי  , שווייץ –ו "הי האלפערט

 ,  ל"ק נאנאש זצ"צ אבדק"הרבנים הגאו

משה  ' בראשות בנם ידידינו הרב החסיד ר•

 , לאנדאן-א"שליטבצלאל האלפערט 

,  א"שליטיחזקאל לאנדא ' ג ר"הרהבהשתדלות •

ח  "הרה| ו "היברוך גרינפעלד ' ח ר"הרה | לאנדאן

' |  ו ומשפחתם הח"הישלום יוסף האלפערט ' ר

שמואל יצחק קאהן  ' משפחת הרב החסיד ר
 לאנדאן -א "שליט

8# 

 י אבותינו"ע

 ביי התעוררות אין התרגשות גרויס
 .מעמד הערליכן ביים באטייליגטע

 איבערגעגעבן איז דאנק גרויס א
 געטריישאפט די פאר געווארן
 'הח האשה פאר ק"עבוה די לטובת
 יהודה משה 'ר ח"הרה אשת

 הגדול הגאון בן א"שליט וואזנער
 'ר ח"הרה  |  ל"זצ הלוי שבט בעל

  בנימין 'ר | א"שליט גאנץ יושע
 געטרייע די פאר און ,י"נ ווייס יצחק

 .ק"עבוה זייער פאר אבותינו עסקני

מצבות הגאון הצדיק  
המפורסים יחיד 

אהרן  ' ת ר"בדורו כש
 ד  "אב, ל"זצפריעד 

 

הגאון הקדוש רבי  מצבה של 

ד  "אב, ל"זצגינז  יוסף יעקב

'באוהל הק  -  


