
ז"תשעתרומה ק"ערשעדז"תשעמשפטים ק"ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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367
ד"בס

ד  "צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס ח בעיר"תיקון ביה

סלאוואקיי, טרענטשין

אונגארן, סאנטובח בעיר "תיקון ביה
בהרב  שערי בינה וחן טובח "ל בעהמ"זציואב ע הרב הגאון המפורסים "כ הגאונים וקדושים רבני העיר זי"מנו

ה  "זלהאלעזרו "הרב המפורסים מה| צ "סיון תק' ד פה ד"ל אב"זצ' ירמיה "הגאון מו

ז "ז שבט תקצ"ועוד כרקח זר זהב שמןח "בעהמ

,  התעוררות ביי בני משפחה איבערצובויען חלק הגדר

ח"מצבות אונעם ביה650און דער תיקון פון 

החסידהרבנימיטגעווארןאפגעהאלטןאיזאסיפהערפאלגרייכער
איזעס.החשובהומשפחתו,ל"סגיחזקאלרביק"הגהמנכדיא"שליטווייסצבי'ר

וואסגדרם'פונחלקדעראיבערבויעןפוןוויכטיגקייטדיגעווארןאויסגעשמועסט
דידארטפארעכטןאוןחלקהאלטעדיביירייניגונגגרונטליכעא,ווערןגעבויטמוז
.דערצוצוצוקומעןוועגאאין,ד"בסמצבות400
דיערמעגליכןצוסכומיםנויטיגעדישאפןצואנטשלאסןאיזמשפחהדי

.סעזאןקומענדןם'אינח"ביהם'פונאיבערבוי

Abaujszanto Hungary

ח אין א פארלאזטן צושטאנד"ביה

ח"מעסטונג פון גדרי הביה

דעם חלק פונעם גדר וואס  
דארף איבערגעבויעט ווערן

Trencsen, Slovakia



גדרי דיאגראם פון 
ח און מצבות"הביה

אונגארן , בעסערמין. ה
,  ל"ק רבי יעקב יוסף גינז זצ"תיקון האוהל על ציון הגה

בעל הרי בשמים-ק בעסערמין "אבד

א"שליטבנימין יצחק ווייס' בראשות הרבני הנכבד ר

און , ן אוהל אנטדעקט די אריגינעלע יסודות'גרונטליכע אפשאצונג אויפ
איז געווען גרעסער ווי די יעצטיגע געביידע' ווייזט אויף אז דער אוהל הק

נטפי תנחומים



שרהמובהק/הגאוןהרבורבינומורינואדונינוק"כ:המצבהנוסח
קדושופרישאחסידאקדישאבוצינא/המאירהאספקלריההתורה
ממנולהנות/לאורוהלכורביםוהדרוישראלנרופרשורכב/ישראל

בן/ה"זצוקללהגינזיוסףיעקב/רבינומרןת"כקש'ותשויעצה
ושמש....בישראלתורההרביץ/ל"זהצדיקשמעוןר"מוהלאביו
ק"לפ/.."תרפניסן'חבנשיקהובטהרהבקדושה/...הרבנותבכתר

תנצבה

ד טרענטשין"אב, ל"יחזקאל סגכ של הגאון הקדוש רבי "מנו

!לעצטע דערמאנונג
ז איז  "ס תשע"די דאטום איינצושרייבן פאר מעינטענענ

ועוד כי  ...

רצה  

להודיענו  

מקום  

קבורת  

האבות

באשר אנחנו  

חייבים  

לכבד מקום  

קבורת  

אבותינו 

. 'הק

(ן חיי שרה"רמב)

,  ס קאנטראקט"פארלאנגען א מעינטענענצו 
T: 718-640-1470 ext. 302/306: ביטע זיך פארבינדן

E: maintenance@hfpjc.com

,המשפחהבנידיבייהתעוררותגרויס
.הראויבכבודח"ביהדעםצוריקצושטעלן

אפארלאנגעןצוגעווארןבאשלאסןאיזעס
צוכדי,ח"ביהם'אינרייניגונגגרונטליכע

דארףוואסארבעטדיאפשאצןקענען
אוןגדראבויעןצו,ווערןגעטון

ווערטטעגדיאין.ח"ביהדיאפראטעווען
בניחשובידיאזבודאיאון,וועדאגעשאפן

הייליגעדיאיןנעמעןאנטיילוועלןהעיר
!יגןאבותזכות.אינטערנעמונג

Vagvecse, Slovakia

בותינו הם  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ומשפב"וב

ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

ג  "הרבני החסיד והנכבד ידידינו הרה

א"שליטמרדכי בערקאוויטש ' ר

א"שליטיחזקאל' ח ר"ובנו הרה

מאד, בעקעטש, סאלאסענד, מראשי הוועד קארלאט

י עץ  "ר, א"שליטשפיטץ ' חיים אריצ  רבי "הגה

ל"ד ביסטריץ זצ"בן הגאון הצדיק אב–חיים ווילרייק 

פעל גדולות ונצורות בכל לב
,  ת נחלת אבות"בעד תלמידי הת

ידיד נאמן איש האשכולוה הרבני החסיד

א"שליטמענדל מאיר יאקאבאוויטש ' ר

יאקע-ניר, קליינווארדייןבעיר מראשי הוועד 

 מצבות הרב הגאון המפורסים
שערי בינה וחן  ח "ל בעהמ"זציואב
ל  "זצ' ירמיה "בהרב הגאון מוטוב

הרב  | צ "סיון תק' ד פה ד"אב
ה"זלהאלעזרו "המפורסים מה

רקחשמןח "בעהמ

נודע  , בפטירת האי גברא יקירא עטרת תפארת המשפחה, בלב מלא רגש באנו בזה לנחם המשפחה החשובה

,  יקר רוח, איש זקן ונשוא פנים, נ הרבני הנכבד"ה, פ"בפעולותיו הכבירים לטובת הכו, בשערים

,  לבו ער לכל דבר שבקדושה' לא נח ולא שבת והי, עסק בתורה תדירא' ,ירא וחרד לדבר ד

א"יעעטשעדיליד זכרונו לברכהיעקב גליק ' ח ר"הרה
טשומעשט, עטשעדבעיר ח "ר הצלת ביה"יו

ס מעתה ועד עולם"ח מתוך שמחות וכט"ותראו רב נחת מכל יוצ, המנחם ירושלים הוא ינחמכם

סלאוואקיי, וועטשבעיר ח "תיקון ביה
ל  "ד וועטש זצ"אביעקבאבי הגאון רבי  פרץ ניישלאס צ רבי "כ של הגה"מנו

ל  "זצברוך בענדיט צ רבי "ח של הגה"ה א"עליבאהרבנית הצדיקת 

ל  יליד וועטש  "זצקאלאמייערהללק רבי "ואם הגה

ן מצב'ח אין א גאר פארלאזט"ביה


