
 .תיקוניםצו ערמעגליכן די באלדיגע , ה געשאפן געווארן א באדייטענע טייל"עס איז שוין ב
 :ר"פארבינדט אייך מיט די יו! ק"ווערט א שותף אין די עבוה

 ו"היאברהם שמואל בלייך ' ר, אשר זעליג בלייך' ר, ו"הישמואל דוד בירנבוים ' ר
 718-640-1470אדער  917-494-8410

 

 

 ליסטע ח"ביהמשמרת פון  המשך

אנגעשלאסן אין זענען יעצט געווארן בתי חיים וועלכע 
 :ח פראגראם"ס משמרת ביה'אבותינו

 יארע טשעטשאוויץ ווערפעלעט

 סאסרעיגן סאלאסענד נירקאראז

 ראצפערט פיר ח"ביה 2 – פאפא

146 
 ב"תשע נשאק   "עד ערש ד"בס ב"תשעשבועות  -במדבר ק  "ערש

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 
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 א"שליט ביענענפעלד משה ר"מוה

 קליינווארדייןח "מחשובי תומכי ביה
 'שתחיאירוסי בתו  לרגל

   א"שליט דאראגק "ג אבד"הרה
,  דאראגח "ר הועד להצלת ביה"יו

 ועוד( ישן)פאפא , שימלוי
 'שתחיבתו נשיאי  לרגל

 ד בעיר בריסק  "רב דקהל חב –א"שליט ראבינאוויטש חיים הרב

 קוברין'ד ח"מגדולי עסקני למען הצלת ביה
 'שתחיהולדת בתו  לרגלי

 א"שליט ראזענפעלד מרדכיהרב 

 אבותינומחשובי תומכי 
 'שיחיהולדת הנכדים  לרגל

 .ח דורות ישרים ומבורכים"לראות מהם ומכל יוצ' ב שיחי"ויזכו ידידינו היקרים ביחד עם ב

 !  ס לכל ידידינו ולכלל ישראל"שמחת יום טוב וכט

 נחלת אבותת "ות אבותינוהנהלת מאחלים 
 

 ...כבד את אביך ואת אמך...

 :פרשת חיי שרה' ן הק"בדברי רמבמהראוי להתבונן 
 ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים  ... 

 .  'לכבד מקום קבורת אבותינו הק

 !העלפט אבותינו העלפן אייערע אבות

92 93 94 

95 96 97 

 ה ישלם שכרם"וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב
 ה"מ ה"א בשמו הטוב יבורך לרגלי שמחת צאצאיהם בשטו"כאו' שיחי' ומשפ ב"בלידידינו הנאמנים עם  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ע  "זיער 'שמואל קאמאדרבי ק "מהגה' ם אוהל הק'בילד פונ
 נדבנים  וואו עס איז פאראייביגט געווארן די , דאראג ק "אבד

 .  א"שליט דאראגק "צ אבד"בראשות הגה, ח"לטובת הביה

 ח ווערט נתנדב מידי שנה בשנה  "משמרת ביה
 .די אויבנדערמאנטע נדבניםדורך 

 !  זכור אהבת קדומים
 

ארבייט איז אין פילן  -די בוייעצט אין די זוממער טעג ווען 
אויס די געלעגנהייט צו ווערן א שותף אין די  ניצט , שוואונג

ח פון  "אייער נאמען אין די ביהאון פאראייביגט , ק"עבוה
א  זאלן זיין פאר אייך און אייער משפחה זיי , אייערע אבות

 .שטענדיגע מליץ יושר

 אונגארן, אויפאלא. בח הישן "י הוועד להצלת ביה"מהוצאות הגליון נתנדב ע חלק

   ע"זיער 'בנימין קאמאדק הצדיק נסתר רבי "כ זקינם הגה"מנו

 סיון' ה –ק "יומא דהילולא ביום שב 
 ווערט יעצט געמאכט גרויסע השתדלות צו ערמעגליכן  , ווי געמאלדן

 .  'ן גדר און אוהל הק'ארבייט אויפ-די באלדיגע בוי

 .קויפט איין דעם זכות צו מנדב זיין סכומים הגונים לעילוי נשמתו הטהורה
 .ובוודאי יליץ טוב לכל העוזרים ומסייעים שיוושעו בכל מילי דמיטב 

 845-537-1324 ו"הישמעון ווייס ' ר - 845-783-8760: ו"הימשה חיים איידליס ' ר: רופט ביטע

 סלאוואקיי, ח בעיר סטראפקוב"וועד להצלת ביה

  דאס ערמעגליכן צו ,העיר יוצאי צאצאי ,מעשה אנשי חסידים צ"גאו פון וועד א פארמירט ווערט טעג די אין
  יערליכע א זיין מסדר און ,הראוי בכבוד מצבות די אויפשטעלן ,גדר דויערהאפטיגן א מיט ח"ביה דעם ארומנעמען
 המפורסמים רבנים געדינט האבן עס וואו בישראל ואם עיר אן געווען שטאט די איז באקאנט ווי .ס"מעינטענענ

  ע"זי אוהעל'מ ב"טמשה יוסף  רבי ק"הגה|  ע"זיחיים יוסף גאטליב ק רבי "הגה| ע "זי משיניאוועק מרן "רביה
 דשבועות' צ ביום א"יא – ע"זיסטראפקוב 'אברהם שלום מ רבי ק"הגה

 ל"יושע רייך ז' ה אשת ר"מצבת מרת פיגא אסתר ע
 

  כ"מנו ל"ז גאלדבערגער מנשה 'ר צ"הרה אשת שרה מרת בתה :מצאצאיה
  האבער ,ברוין ,שטיינמעץ ,גאטערער 'משפ אב בית ראש) .שם

  צ"הרה אשת מרים מרת בתה .(ל"זצ יקותיאל תורת בעל) ראזענבערגער
  צ"הגה חתנו) גליק ,טויב אב בית ראש מחוסט גרינוואלד 'יחזקי יעקב

 .בישראל חשובות משפחות ועוד ניימאן  ,גראס ,בראננער (ל"זצ בילגוריי'מ

א"ירושלים שליט –סטראפקוב 'ר מ"ק אדמו"בנשיאות כ  

מצבת הרב החסיד  
ל "זצבי טוכמאן ' ר

בנו של הגאון  
רבי  ' החסיד המפו

ל נפטר  "זצ נפתלי

 ח"ד טבת תרע"כ

ל בעיר סטראפקוב"צווישן די הונדערטער חשובע נפטרים ז  

   'שיחי צאצאיהם טוכמאן לבית החשובה משפחת מראשי

 (טיסעניץ) הישן ח"ביה לטובת המנדבים ראשי המה

 י"ע – ל"זצ סטראפקוב ד"אב זקינם מנוחת מקום
   ו"הי שווארץ וואלף יעקב 'ר ח"הרה השתדלות

 נ"פ
ץ  "בנימין כו "מה' קדוש ה

ל נפטר  "זצ ראפאפארט
 ק "ג לפ"ערב שבועות תרכ

 יום נתינת התורה עלתהב

 פש הצדיק למקורה כלתהנ

 בא שלום ינוח יענו לעומתוי

 שנתו ותלמודו יגידו צדקתומ

 גלה ונסתר זרח אור תורתונ

 
 


