
 בהמשך די מודעה פון פארגאנגענע וואך איבער די אקטיוויטעטן  

 אסיפה  ערפאלגרייכע אן איז אפגעהאלטן געווארן , מאקעוועאין 

 א  "שליטשמואל חיים בראך ר "המפורסם מוההנגיד מיט הרבני 

 ם  'איבערצושמועסן די וויכטיגע איינצלהייטן פונ

 ווי אויך האט מען אפגעשטאט א  . ח"תיקון הביה

 חיים ר "באזוך בבית הרבני החסיד הר

 ,  יליד מאקעווע-א"שליטשטערן 

 .ח"ן ביה'צו הערן מער קלארקייט איבער

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו 
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 פוילן, בעיר רזעפניק תיקון בית החיים

ח ווערן אוועקגעשניטן  "גרויסע ביימער ארום דעם ביה
 ה בויען דעם גדר אן קיין שטער"כדי צו קענען בע
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 גייען ווייטער אן חלקים פון די ארבעט  , טראץ די שווערע ווינטער
 ,  וואס קען געמאכט ווערן אין די קעלט
 .ם פרילינג סעזאן'כדי מען זאל קענען אנהייבן בויען תיכף ביים אנהויב פונ

 הרב הראשי דפוילן -ו "בשיתוף פעולה עם הרב מרדכי שודריך הי

  ח"הביה להצלת וועד
 | ו"הי דעמביצער דוד ר"מוה

  טאגער יוחנן אברהם הרב
  וואלף יעקב ר"מוה | א"שליט

  טאגער יוסף נתן ר"מוה | ו"הי

 ר"מוה | הפועל ועד מנהל - ו"הי

  ו"הי גרינשטיין משה יוסף

 'ר ג"הרה :בהשתדלות

  א"שליט שטערן יוסף שמעון

  טאגער מענדל מנחם ר"מוה |
 ו"הי

Rzepiennik, Poland 

January 25, 2017 

 לבביתברכות טוב ורב מזל ברכת 

 תמים  להחתן י אנו מברכים מקרב לב עמוק "בשמחת הלב ובהודאה להש  
 גביהןש ובכתר שם טוב העולה על "מעלות רמות בתורה ובירלמעלות עלה   

 נחלת אבות באדאפעסטשל התלמוד תורה החרדי פרי קודש הילולים   

 ה"ע אלישע' בן המנוח ר, ו"הייצחק פעדער ' אריכמר   

 'ג הכלה החשובה תחי"מ עב"לרגל אירסיו בשטו 
 בת החסיד המרומם עוסק בתורה וביראה טהורה   

 א"שליטיצחק פלורנס ' ת הרב ר"כש  

 מתוך נחת ושמחות' ר שיזכו לבנות בית נאמן בישרא"ויה 
 זכה וזיכה את הרבים והשפיע , והברכה אחת הוא לכבוד ידידינו עוז  

 רבות בשנים מתורתו ומיראתו הטהורה בתלמוד תורה החרדי נחלת אבות  

 א"תליטאשת חיל ' הח' א וזוג"שליטמשה בצלאל לעפקאוויטש ' ת הרב ר"כש   

במשך השנים אשר למד , ו"של תורה לחתן דנן הי' הן הם עשאו רבות בשנים אכסני  
העומדת ' הנז' ובכן יזכרו לטובה ולברכה הישיבה הק. דושינסקא בירושלים' בישיבה הק
 .י"א בעד אשר קרבו החתן היקר דנן בספ"שליטר מדושינסקא "ק אדמו"כבנשיאת 

  

 הנושאים  ' ש החשובים שיחי"ולכל אנ', והברכה אחת לכבוד אמו היקרה והחשובה תחי  
 .בעול של החינוך הטהור של ילדי החרדים מעיר בודאפנסט שיתברכו כולם ממעון הברכות  

 אונגארן, נאנאש. ח בעיר ה"אסיפה לטובת ביה

 ם אפיס 'עסקני אבותינו האבן זיך באטייליגט ביי די וויכטיגע אסיפה אינ
 עדינות איש חיל ורב פעלים מלא הרבני הנגיד הנכבד פון ידידינו הנאמן 

.  א"שליטבערקאוויטש אברהם פנחס ר "מוהת "כש, הליכותתבונות עם נועם ורב 

 ,א"שליטברוך גרינפעלד ' עס האט זיך אויך באטייליגט גיסו הרבני החסיד ר
 .ח"מראשי הוועד להצלת הביה

וואס  , בני משפחה נעמען זיך אונטער צו דעקן די הוצאות פון תיקון המצבות
 .ה"ן בנין הגדר בע'וועט ווערן געטון אינאיינעם מיט

 

 אונגארן, ח בעיר מאקעווע"אסיפה לטובת ביה
 ז"תשע, וארא' א ז"תשע, וארא' ג

Mako, Hungary 

Hajdunanas, Hungary 

Dec 14, 2016 

 למשפחותם לבית אבותם
 נאנאש. הראש בית אבותם בעיר כ "ו מנו"היה המשפחה הנכבדה לבית בערקאוויטש "ה

מאיר   יחיאלר "הרבני החסיד הר
 ה"אורי צבי ער "בל "ץ ז”כ הכהן

 א"תרצו טבת "ע כ"נלב
 

ץ  "כ לאה מריםזוגתו החשובה מרת 
 א  "תשחשון ' דע "ה נלב"ע

 

  רבקהבתם האשה החשובה מרת 
 ו"תשל' אדר ב' ע י"ה נלב"ע

אשת הרבני החסיד זקן ויושב  
  שלמהר "תורה הרבאהלה של 

 ל"בירמאן ז
 ב"ב סיון תשכ"ע י"נלב

 

 סערביע, ח בעיר סיד"אסיפה לטובת ביה
 ז"תשע, וארא' ג

א וויכטיגע אסיפה איז געווארן אראנזשירט מיט  

אברהם ' ידידינו הנאמן הרבני הנגיד המפורסם ר

א איש המעש  "א און ב"שליטיצחק פראנצויז 

 א בנוגע"שליטדוד מרדכי איידליס ' ח ר"הרה

עס זענען געווארן  . ח בעיר סיד"די מצב בביה

אויסגעשמועסט דעטאלן איבער די פלענער צו  

 .  ח"פאר דעם ביהתיקונים מאכן די נויטיגע 
 

 ח"דיאגראם פון די מצבות בהביה

 בצערםאנו משתתפים צער מלא בלב  -נטפי תנחומים 
  הרבני ,משפחתם ראש דודם בפטירת מרה המתאבלים ,ו"הי וויינשטאק לבית החשובה המשפחה של

 .ל"ז  וויינשטאק אהרן 'ר ח"הרה ,שבקדושה דבר לכל לבו בנדבת מעם מורם ,פנים ונשוא זקן איש החסיד

 א  "ה אשת יבלחט"ע גינענדלהטובים מרת ' בתם האשה החשובה המפורסמת במעשי

 א"שליטמשה יודא בערקאוויטש ר "ת מוה"הרב החסיד הנכבד מאוד נעלה כש

בראשות , י הוועד"בניית הגדר נתנדב ע  
א"לבית האלפערט שליט' החמשפחה   

Sid, Serbia 

 עת בכל לצידינו העומדים ,נעלה מאוד הנכבדים ידידים ,החשובה המשפחה לכבוד תנחומינו תבוא ובזה
 'ר ח"והרה ,זאב יצחק 'ר ח"הרה א"ב ה"ה ,שבקדושה דבר לכל פזרונותיהם בצדקות ומפורסמים ,ועונה

  .ש ,טאראניע .נ בעיר ח"ביה ושמירת הצלת בעד בשנים רבות העוסקים ,א"שליט יוסף 'ר ח"והרה ,ישראל
 .אבות נחלת החרדי ת"הת לתלמידי החינוך רשת בעד הנאמנים ומהתומכים - ועוד טיסאלאק ,פאטאק

 ,  ושנות חיים ארוכים, ומהיום עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכם 
 .צ אמן"בביגאו, ולראות נחמת ציון וירושלים, תתנחמו בכפליםומעתה 

 

 יחיאל' ח ר"מצבת הרה
 ל"ז ץ”כ מאיר הכהן

ח מרת  "מצבת האה
 ה"ע ץ”כמרים לאה 


