
 ומציינין על הקברות... בחמשה עשר בו ... באחד באדר  
גרייט מאכן מען זאל קענען  נעמט אין באטראכט אז יעצט איז די פאסיגע געלעגענהייט 

די חשובע ראשי הוועד די בכל אתר ואתר ווארטן אויף אייער ! ק"תיכף אנהייבן די עבוה
 ! וזריזים מקדימים -באלדיגע הילף 

 רומעניע, ח הישן בעיר קראלי"ביהלטובת צווייטע אסיפה 

  לעצטע די בשעת :עצם תדשן טובה בשורה
  צו ממשיך משפחה בני די זענען ,אסיפה ערפאלגרייכע

  הגדר בנין פראיעקט גרויסארטיגן ם'פונ הוצאות די דעקן
  אבותינו עסקני .ה"בע קראלי בעיר ח"בביה המפואר
  נויטיגע די מאכן און  ,אנטוויקלונג די שטארק באגריסן

  אין אנהייבן קענען זיך זאל פראיעקט דער אז צוגרייטונגען
  הייליגע די אין חלק א נעמען צו .סעזאן-בוי קומענדע די

 917-734-6800 וועד מיטן אייך פארבינד אינטערנעמונג

 ק הצדיק  "כ של הגאו"מנו

 ל"זצקראלי 'יושע מרבי 

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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 ח בעיר קראלי"ק בביה"פאלגענדע טבלא איבער די עבוה
 ווערט אוועק געשטעלט אויף די אינציאטיוו פון די חברי הוועד 

 ח בעיר"תיקון ובנין ביה

 רומעניע, מארגערעטן
 ל  "זצ [ץ"מהריא]יושע אהרן צבי וויינבערגער ר "כ של הגאון הגדול מוה"מנו

 ל"זצ יעקב בער פריעדמאן' צ ר"הגהן "ל וחדב"זצשמואל זלמן ' הגאון הצדיק רובנו 

 להצלת  ועד 
 :ח"ביה
 ר"יו, ו"היגאטערער חיים ברוך  ר"הר

 )ק"משב)ו "היפריעדמאן משה  ר"הר 

 ו"היפריינד אהרן הערש  ר"הר

 ו"היגליק מענדל מאיר  ר"הר

 ו"היעסטרייכער בעריש  ר"הר

 ו"היהאלצער ישראל בער  הרב

 ו"היטירנויער שמעון משה  ר"הר

 ו"היווייס עוזיאל צבי  ר"הר

 :בהשתדלות

 ו"הי ווייס ל"בר יואל ר"הר 

 ו"הי גראס ט"בר אליעזר שלום ר"הר 

 ז"ד קיץ תשע"צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

 בני די ביי התעוררות גרויס
  דעם איבערצובויען משפחה

  אוהלי די אויך ווי ,הענקי ח"ביה
  של 'הק האוהל ובפרט ,קודש

 ובנו ל"זצ ץ"מהריא ק"הגה
 .ל"זצ

 

  צו זיך ווענדן משפחה בני די
 העיר יוצאי ע'חשוב אלע

  נדבה זייער מיט קעגנצוקומען
  און ן'חשוב דעם ערמעגליכן צו

  וזכות .פראיעקט וויכטיגן
  המה בארץ אשר הקדושים

 .בעדם טוב יליצו

 
ק  "מצבות של הגה

'  צ ר"ץ ובנו הגה"מהריא
שמואל זלמן  

 ל  "וויינבערגער זצ

Margita, Romania 

 אוקריינע, קאפאניעח בעיר "תיקון ובנין ביה
 ל"זאברהם חיים ' ח ר"הרה ואביויעקב וויינבערגער ' ח ר"הרהכ של "מנו

שלמה זלמן ווייבערגער  ר "מוה| ו "הייואל גרובער ר "מוה :בהשתדלות נכדם בראשות
 לאנדאן -א "שליטמנשה גראסבארד ' ח ר"נכד הרה, ו"הימשה שרייבער ר "מוה| ו "הי

  בנימין רפאל 'ר ח"הרה של מצבה פון אנטדעקונג פון צופרידן משפחה בני 
  זיי צווישן .פראיעקט ם'אינ אנצושליסן זיך גרייטן און ,ל"ז לינדענבוים

  ר"מוה :ל"ז בנימין רפאל 'ר החסיד הרב נכדי ,עסקנים ע'חשוב די זענען
 .ו"הי פארקאש וואלף 'ר ר"מוה ,ו"הי פאלקאוויטש י"בר מנשה שלמה

  יצחק שמואל ר"ומוה  ,י"א - ו"הי סטרולאוויטש רפאל ר"מוה
 .ו"הי משפחתו ובני ,ו"הי בערקאוויטש

  די לרגל משפחה די פאר געווארן פארטיילט איז בראשור הערליכע א
 החסיד הרב אשת ה"ע בילא מרת בת שרה חי מרת 'הח האשה של צ"יא
  הנכבד ידידינו החשוב להעסקן והברכה התודה -.פארקאש ל"ז ליפא 'ר

 .ל"ותשוחח הגדולה עזרתו על ,א"שליט מייזליש איתמר הרב ק"בנש

 845-662-3685 וועד מיטן אייך פארבינד
   

 יאה וגדיאטבא  מזלאברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
 מ"אבותינו לרגל השמחה במעונם בשעטוקברי נ למען הצלת "היקרים העוסקים בלוידידינו  כ"למע

 המחותנים היקרים, ח"ק בלונ"הני תרי צנתרי דדהבא מחשובי ידידי ונאמני אבותינו עוסקים בעבוה

 א"שליט וואלטער מרדכיר "הנכבד מוההרבני      א "שליטפיש  יושער "הרבני הנכבד מוה

 ח"יוצמכל  ס"וכטא  לראות רב נחת ושמחות "וכל משפחתם שליט כ"מעומי שברך אבותינו הוא יברך את 

 אונגארן, טאפאנארבעיר ח "תיקון ובנין ביה

   בער יששכר' ח ר"י האחים החשובים הרה"ע

   ל"זצ יואל' טוביצ רבי "בני הגה -א "שליטשטיינער יודא אברהם ' ח  ר"ואחיו הרה

  ששרתו הרבנים בין .[552 'עמ ,30 גליון ו"תרכ ,חנניה בן 'ס פ"ע] שאמאדי המחוז גם כולל ,בטאפינארא הרבנות
  אולמאן שלום ר"הג ,[לקמן 'עי] ש"מא משה ר"הג ,[לקמן 'עי] קליין צבי יחיאל יוסף ר"הג נודע ,זה ברבנות

 ר"והג ,[לטאב עבר קצר זמן אחר] אבעלעס וואלף ר"הג ,[לפרויענקירכען עבר כ"ואח וחצי שנה רק שם ושימש]
 עוד ניכר היום ,נפילות ומצבות ואילנות קוצים מלא ,מוזנח מאוד בטאפאנאר העלמין הבית ,קאהן ץ"כ 'טובי
 .זה לצד זה שוכנים ,מהרבנים מצבות  שני

  | עינינו מחמד ורבנו מורנו | נ"פ
  פתחו | ש"מא משה 'מו ותפארתינו

  איש אי | אמונים שומר 'צ ויבא שערים
  חוקי מודיע אי | משרים ודובר חמודות

  נאסף צדיק הוי | בשערים ותורו אל
  קרע מכיריו לב כל אהה | גיבורים אבדו

  חכמים חכמת נסתר כי יבכו פה | לגזרים
  דבריו שותים תלמידו יבכו פה |

 כי ובניו אשתו תילול מר | בצמאים
  אל בנועם לחזות יזכה | מרחמים נפקד
  ק"עש 'ו ביום נפטר | מרומים שוכן

  'ה 'ב 'צ 'נ 'ת |  'ל פ"תק אייר ח"אדר

  

 הערכה חשובה מידידינו הרבני הנכבדנתקבל , ח"שומא בהביהלרגל הערכת 
 :  " זכרון אבותינו"ראש מערכת  -א "שליטדובעריש וועבער ר "האשכולות מוהחכם וסופר  איש 

עליה  ' | הורד ירידה וג| ויוסף 
' |  למקום הצדיקי| לעלות 

|  דקשוט ' בעלמ| הנקראים חיים 
'  ה הח"טבין ה| לקשוטי דעבדין 

|  ה יחיאל צבי "מו' התו| ג "המה
שנפטר | ל "ז' יהודה ארי' במו

 'לן "אדר שני תקו' | ז' ביום ה
 'ה' ב' צ' נ' ת 

   טאפינארא ק"אבד קליין צבי יחיאל יוסף ר"הג
 למאיר כתית ספר על הסכים ושם פאקש ד"אב מקדם היה 
  א"י 'סי ד"יו ביהודה נודע ת"בשו נזכר גם (ב"תקנ וויען)

  ץ"כ 'טובי ר"הג היה חתנו ו"כ 'סי העזר אבן תנינא ובמהדורה
 חמיו מקום מילא שנים הרבה ואחר גיסינג ק"אבד קאהן

 שני אדר 'ז 'ה ביום נפטר צבי יחיאל יוסף 'ר |  בטאפינארא

  :מצבתו על חרות וכך  ו"תקנ שנת

   ,טאפינארא ק"אבד ש"מא משה ר"הג
 ח"קמ 'סי א"ח ז"אהע בחלק סופר חתם ת"בשו מוזכר
  על חרות וכך פ"תק שנת אייר ח"אדר ק"עש 'ו ביום נפטר

   :מצבתו

 ידידינו הנאמן עומד לצידינו בכל עת וענה

 א"שליט יאזשעף הערשלר "הנכבד מוההרבני 

* * * 

   א"שליט ראטה משהר "הנכבד מוההרבני 

 ח בעיר"ר הצלת הביה"יו
 טשעהוס, טארנא מארע, יאנקמאטיש, גאווא, טשארנא

  א"שליט פריינד הערש אהרןר "הנכבד מוההרבני 

 ח בעיר"ר הצלת הביה"יו
 ראמעניא, קראלי ישן 

  געווען נישט נאך זענען עס וועלכע חיים בתי די פאר
  זיין מודיע מיר טוען ס'פערמיט די צוליב בויען צו מעגליך

 השתדלות אויסערגעווענליכע אריין לייגט אבותינו אז
 הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא כדי ,אופנים אלע אויף

 

  מצליח שטארק ה"ב וואכן לעצטע די האט און ,קדשינו 
  געווען זענען וועלכע חיים בתי געוויסע אין געווען

  מער פאר .ארבייט בוי ן'פאר טירן די עפענען צו ,בלאקירט
   .וואכן קומענדיגע די און זיין מודיע מיר וועלן פרטים

 [וכל הזוכה ליקח חלק בזה תבוא עליו ברכה מן השמים, ווערן נישט געדעקט פון די בני משפחה, די גרויסע הוצאות לטובת די השתדלות]

Velika Kapanya, Ukraine 

Toponar, Hungary 

* * * 


