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ד"בס

ד "צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס ואוהל בעירח "ביהתיקון 

[הארשפא גאס]אונגארן , מאקעווע
ראבינשטייןל "זצוקיעקב הכהן בן רבי אברהם צבי כ הרב הקדוש צדיק נסתר רבי "מנו

א"שליטשמואל חיים בראך ' בנדבת הרבני החסיד ר

א "שליטפערלמוטטער אביש ר "בהשתדלות הרבני החסיד מוה

ח בעיר  "תיקון ביה

סלאוואקיי, פארקאשד. וו
ל"זבלומענטאהל אהרן ' ח ר"ה אשת הרה"ערבקהמרת ' כ האשה הח"מנו

ח אליעזר דוד  "בהרהאהרן ה "בראשות נכדם הרבני החסיד ידידנו מו

א"שליטבלומענטאהל 
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.ח"ביהם'אינתיקוניםנויטיגעאיבריגעדיפארעכטןצואויךוויק"מנועלציון

ח"ביהם'אינמאנומענטדער
___________
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החייםבית-הואקודשאדמתהזההמקוםנורא
בולקבורשפסקומאקאוואקהלתשלהישן

ק"לפו"תרטמשנת
קדמוניםמדורותוטוהריםקדושיםטמוניםבו

ה"מונסתרצדיקפלאיאישהקדושהרבובתוכם
ה"זצוקללההכהןיעקבר"מוהבןצביאברהם

ק"לפץ"תקשנתאדרד"כע"נלבראבינשטיין
ולאהמצבותונאבדונהרסוהמלחמהכשנות

ציוןהעמדנוכ"עקדשומנוחתמקוםאיהנודע
ה"תנצב.הבהירולזכרולשמוחיהלנפש
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ר"מוהי"וע-ל"זצרובינשטייןהכהןצביאברהםק"ההבןשמואלה"מובןיוסףה"מו

ה"מובןחייםשמואלה"מובן('תחיפייגאשרהמרת'וזו)י"נרובינשטייןהכהן'נחמי

,סלהטובבכללהתברךעליהםיגןהקדושיםזכות.ל"הנק"ההבןשמואלה"מובןיוסף
.'המאתמהשלמשכורתםותהאפעלתם'הישלם

  

ח  "ם ביה'א אינ"עסקני אבותינו שליט

י"ח ע"ם ביה'דיאגראם פונ
א"שליטאביש פערלמוטער ' ח ר"הרה

לאחרי בירור עם זקני יוצאי העיר  

Mako, Hungary

July 2016

אבותםלבית למשפחותם 
מרת ' וזומרדכי בלומענטאל ' ח ר"הרה

כ בערצעל"מנו-ה"עשיינדל

ל"אהרן ז' ח ר"בנו הרה
אליעזר' ח ר"ה בת הרה"ערבקהמרת ' וזו

,  ל"זיודא לייב ' ח ר"ל בן הרה"זגעלבער
ע"זיס"חתק אצל מרן "משב

ה  "עאליעזר דוד ' ח ר"בנו הרה

Vlcany, Slovakia

July 2016

ח "ביה
אן  , פקרה

קיין גדר

'  האשה הח
מרת שיינדל 

ה "אשת מו
מרדכי  
בלומענטאהל  

ה"ע
כ בערצעל"מנו

מצבת ראש  
בית אב הרבני 

ר  "החסיד מוה
מרדכי  
בלומענטאהל  

ל"ז
כ בערצעל"מנו

מרת רבקה  ' האשה הח
ה"ה אהרן בלומענטאהל ע"אשת מו

וואגפארקאשדכ "מנו

י אבותינו"עו "ד תשע"בסח איבערגעבויט "בערצעל ביה

א"שליטבלומענטהאל' בנדבת משפחת הח
ברוך' ח ר"בראשות ידידינו הנאמן הרה

א ובנו האברך היקר "שליטשיינבערגער
ו"היישראל חיים ר "הר

למשמרת בתי חיים  נחוצה מהוועד מודעה 
איז ז "תשעס"מעינטענענפאר איינצושרייבןדאטוםדי 
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לכבד מקום  
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אבותינו  

.  'הק

(ן חיי שרה"רמב)

ס פון  "ביטע קוקט ארויס אויף די בריוו בנוגע די מעינטענענ
,  ס קאנטראקט"צו פארלאנגען א מעינטענענ. אייערע קברי אבות

T: 718-640-1470 ext. 302/306: ביטע זיך פארבינדן
E: maintenance@hfpjc.com

ה"מרת מרים ע' מצבת הרבנית הצ
אשת הצדיק הנסתר

ל"רבי אברהם הרש הכהן ראבענשטיין זצ


