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אונגארן, שאנקאדהגדר נשלם בנין 

אונגארן, יאסקאראיענא

דוביששכררבימאד.הל"זצמיכליחיאלר"בחייםרביטיניאץ"דומל"זצקנאפפלעראהרןרפאלרבי:איירט"כ:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
ל"סגדודשמואלר"בבנימיןאברהםרבימסאניוואץל"זצאינגערלייב(ראדוויל)דןר"בלוירביבראד-יאמפאלאל"זציהודהר"בגרשוןרבי:סיון'בראזדאלד"אבל"זצטויבשלמהר"ב(השני)צבייהודהרבי:סיון'אלערדינאץ"מול"זצשטאקהאמער

ל"זצזילבערמאןהלויהירצקאנפתליר"במשהרביסאנטוב,אונסדארףד"אבל"זצראזענבוים(הגדול)ירמיהור"ביואברבי:סיון'דזענטאמ"רל"זצקליין-טויבעסשמחהאברהםר"ביוסףשלוםרביפעהערדיארמאטד"אבל"זציונגרייז

משהר"במרדכירבי:סיון'חקעמעטשד"אבל"זצלענעראוויטשמרדכיר"ב'גדלירבי:סיון'זקאלאמייעד"אבל"זצאשכנזייהודהר"בגרשוןרבי:סיון'הזשאדאניד"אבל"זציונגרייזהלויחייםשמואלר"בנטענתןמשהרבימראצפערט
רביאידאנאדיד"אבל"זצביליצערל"סגפנחסר"באייזיקיצחקרבימאד.הץ"דומל"זצפלעגמאןיואלר"ביוסףמשהרבי:סיון'טמחוסטל"זצלייפעריעקבישראלר"בדודרביטעטשץ"דומל"זצווייסמאיררביקעמעטשד"אבל"זצלענעראוויטש

מבראדל"זצמעילאוויטשיהודהמשהלויר"במיכליחיאלרביפאטאק.שד"ראבל"זצקרויסשמואלר"באברהם

א"שליטיצחק ראבינאוויטש ' רת "כשתורה של בראשות הרבני החסיד הנכבד בונה ומקים עולמות 

12#

י אבותינו"ע

:ח"ביהוועד להצלת 
'  בני הרב החסיד ר

:  ל"זיושע גוטמאן 

אליהו שפרן  ' רהרב 
' החב"ובא "שליט

שלמה  ר "מוה' | תחי
דוד  ר "מוהואחיו יצחק 

א  "שליטנח גוטמאן 
האברך  בהשתדלות בנו 

'ישעיר  "היקר מוה
א"שליט

אונגארן, בעסערמיןנשלם בנין האוהל 

3#

י אבותינו"ע

ק רבי "על ציון של הגה
ל"זציעקב יוסף גינז 

מרת וואזנער ח "האה: י"ע
משה' אשת הרב ר' שתחי
בנימין  ר "א ובנה מוה"שליט

ו"הייצחק ווייס 

הערליכער מעמד  
פארגעקומען אין 

.במדבר' אוהל ביום ד
באריכט וועט  
.ה"נאכפאלגן בע

אונגארן, ראחובהגדר בנין 

13#

י אבותינו"ע

הגאון הצדיק : בראשות

א  "שליטד סאטמאר "ראב

שמואל  ה "הרבני הנגיד מו

|  ו "היבנימין פריעדמאן 

שמעון ברייש  ' ג ר"הרה
ה"הרבני הנגיד מו| א "שליט

שמואל בנימין אליעזר  

ו ובניו החשובים  "היבערגער 

ה"ומומרדכי יעקב ר "מוה

משפחת  | ו "היישראל חיים 

חיים אהרן  ה"הרבני הנגיד מו

ל"זשידלא

סלאוואקיי, גיידושנשלם בנין הגדר 

16#

י אבותינו"ע

משפחת  בראשות
ו"הישטראה החשובה 

! ס לכל ידידינו ולכלל ישראל"שמחת יום טוב וכט
"אבותינו"מאחלים 



...כבד את אביך ואת אמך...
:פרשת חיי שרה' ן הק"מהראוי להתבונן בדברי רמב

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים  ...
!אבותאבותינו העלפן אייערע העלפט . 'לכבד מקום קבורת אבותינו הק

טובמזל ברכת בזה משגרים אנו אהבה ברגשי 
לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו הם 

אשר  השמחה צאצאיהם לרגל ' שיחי' ב ומשפ"וב
יבורךהטוב א בשמם "כאומ "במעונם בשעטו

הנכבד הרב החסידידידינו

א"שליטדוד עסטרייכער 'ר

א"שליטנחום שמשון ' ח ר"ובנו הרה

שעברעשיןח "ר להצלת ביה"יו


א"שליטשמואל דוד הורוויץ 'רח "הרה

נירקאראסח "ביהר להצלת "יו

והמחותנים  המשפחה כלם ביחד עם ויזכו 
ח"יוצמכל דקדושהנחת רב לראות ' שיחי

ז"ד אין פראיעקטן קיץ ע"העפטיגע פארשריט בס

דיזייןמתקןפוןק"דעבוהסיומאלרגל
איז,המצבהחידושאוןמצבות

חשוביי"ע,קודשמעמדאפארגעקומען

הכוללחבריה"ההנסיעהמשתתפי
צ"הגהק"כבנשיאות,י"העדושינסקיא

.א"שליטק"אבד

געווארןגעהערטאיזהתעוררותדברי
מפיקפההגאוןהרבי"ע,רבבהתרגשות

גרינוואלדחייםיוסף'רמרגליות
.א"שליט

טובבכללהוושעיגןאבותזכותר"ויה
.סלה

Jaszkarajeno, Hungary


