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ת "ס כש"ג המפואר צמ"הרה

א "שליטיואל יעקב מייזליש יואל יעקב מייזליש הרב 
,  א"שליט שאפראן'מצ "בן הגה

ר ון ה הרב שפיטץ'וחתן שלמה "שלישמואל

הרבני הנכבד כבוד שמו מפארים

א "שליטיודא הערץ יודא הערץ ח "הרה

לרגל השמחה אשר במעונו

.ס"ח ולכט"ב לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ויזכו ביחד עם ב

צאצאי יוצאי העיר ווערן נתעורר 

ן ע ב
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

א"שליטשמואל שלמה שפיטץ 'וחתן הרב הגאון ר718-640-1470

לרגל חגיגת הבר מצוה  
ו"אצל בנו יקירו הי

ו"בנישואי בנו היקר הי 
'תחי' ג הכלה הח"עב
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יאי למבכי לן יאי למספדלן 
עסק בצדקה  , תרדנו עינינו דמעה על פטירת האי גברא רבא ויקירא

תדירא במסירהוחסד והפרט להכלל לעזור נפשו השליך

אוקריינע, ראחובח אין "העפטיגע פארברייטונג להצלת ביה

ן

ערהאלטנדיג א באריכט 

וועגן דעם שרעקליכן  

.ח"מצב הביה

דרינגענדע אסיפה ווערט 

צ "פאררופן בבית הגה

,  השליך נפשו לעזור להכלל והפרט במסירה, וחסד  תדירא
, עמד בגופו ובמאודו לימינינו בכל עת ועונה בנאמנה

  ת  "כש, תורה ויראת שמים, ה אשר ברוחו פי שנים"ה

ל "זפנחס וויינבערגער הרב החסיד רבי 

כולל שומרי החומות  –נ "מנהל כללי לצדקת רמעבה

כ של זקינו"מנו– קאלאמייח בעיר "ר להצלת הביה"ויו

ע"זיקאלאמיי 'הלל מ רבינוק "הגה

,  א"שליטד סאטמאר "הראב

ק "נכד הגה

–ע "זי ח"ליקוטי מהריבעל 

.ד ראחוב"אב

ל "ח גליטשן זיך אראפ דעם בארג ר"ער ביה'קברים אין ראחוב.ה"פרטים יבואו אי

Rachov, Ukraine

א  "תליטאשת חבר למעלת כבוד , נטפי תנחומים  בזה הנה שלוחה

שובהחובפרטיות לבנו  ו"היולמשפחתו החשובה 

  א"שליטהלל וויינבערגער ' ר ר"ג מוה"ידידינו הרה

ג  "הוא הגבר אשר עוסק בלב ובנפש עם בנו הרה
ח בעיר קאלאמיי"להצלת הביהא "לוי שליטשמואל ' ר

.ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, המנחם ירושלים הוא ינחמכם

ח וועלכע זענען נאכגעקומען די פארלאנגען "פון די ביהצווייטע ליסטע 
.ס פראגראם"ח און זענען יעצט ווייטער אונטער די מעינטענענ"פון די הנהלת משמרת ביה

ס פראגראם'זענען מער נישט אונטער אבותינו, די וועלכע וועלן נישט ווערן געמאלדן
.פאר אנווייזונגען 306. מען קען רופן אבותינו עקסט. און דארפן ווערן מסודר דורך די בני משפחות
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 ארבעט צו ווערן פארענדיגט.
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