
מאנסי–א "ד דעלאטין יע"א אב"שליטחיים נחום מערמלשטיין ק רבי "צ בנש"הגה בהשתדלות - אוקריינע, דעלאטין ח המפורסמת בעיר"תיקון הביה

א"שבט תש' נפטר ביום ה[ א"צ זיע"בעל עט' נכד רבינו הק]ל "ד דעלאטין זצ"צבי הערש ערליך אב' ק ר"רבינו נפתלי בהגה' כ של זקינו הק"מקום מנו

ביטע פארבינדט אייך מיט  , כ של אלפים מתי מצוה"מנו, ח"צוצוהעלפן ערמעגליכן אפצוראטעווען די גאר אלטע און הייליגע ביה 
delatyn@gmail.com: מעיל-אדער דורך אי 303. עקסט 718-640-1470: אדער מיט אבותינו845-825-1118: א"ד דעלאטין שליט"צ אב"הגה
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אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

718-640-1470

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

בשירה ובזמרה נברך ברכת מזל טוב לאחד המיוחד שבחבורה 
ה"מנאמני וידידי אבותינו המפורסם בלבו הטוב ובצדקת פזרונו ה

'שיחיב "ולנו א"שליט נוסענצווייג פנחס זאב 'ר ר"מוה
'  תחי' לרגלי ארוסי בתו הח

ובחדא מחתא משגרים אנו בזה  . ע"ח ע"ב וכל הנלוים אליו לראות רב נחת בכל יוצ"ר שיזכו הוא וב"ויה

בעד נדבתו  בודאפעסט  -י אבותינו "נחלת אבות שעת החרדי "ברכת תודה בשם תלמידי הת    

ויתברכו עם כל משאלות לבכם לטובה. ת"לההוצאות הת החודש פרנסהגדולה לקנות זכות         

(ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו) ומי המסתפק בזה.. צורך יותר מתכריכים ומלבושיהם.. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

בעלארוס פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
קאברין* לינסק הומענע בריד* סעדרעש עגערבעגי* בערבעשט

ברעזאוויצע* קאלאמייע קאראס-ניר אויבערווישעווע לודאש*

ווערבוי דעלאטין* סאמבאטהעלי גרויסווארדיין לאזנע  

טשעטניק* ארשיווע קונאגוטע* נעמיזשע. מ אטיא
דיורא גערעש קאמארזשאן

בוי 
פראיעקטן  

זוממער 
א"תשע

בוי פראיעקטן אינמיטן די ארבעט*

 - דעלאטין ץ"דומ פייביל ר"הג - דעלאטין ץ"דומ גרובין נתן חייםר "הג -ר מדעלאטין "אדמו[ חיים מקאסוב' ק ר"יוכבד בת הרה' אשתו הרבנית מ] דאכנער יוסף פנחסר "בן הגיעקב  ר"הג - דעלאטין ק"אבדאברהם בלאך  ר"הג: ל ובתוכם"כ של רבנים מפורסמים ודייני העיר זצוק"מנו
, מסקאלאבית שלמה  בעל' הג של חמיו] דעלאטין ק"אבד הירש צבי ר"הג של ומשפחתו אשתו-[ם"הריב ת"שו, שוהם אבניס "מח]בדעלאטין  דיין הורוויץ הלוי יעקל ר"הג - בדעלאטין ד"ראב בער אברהם ר"הג - בדעלאטין דיין עזריאל משה ר"הג - בדעלאטין דיין הירש צבי מרדכי ר"הג

ל"זצוק– הספיקות הקונטרס 'בן הג כהנא מרדכי יוסף ר"הג של חמיו מדעלאטין אביש בנימיןר "הג -ד דעלאטין "אב ראובן יעקבר "הג -ק קאלאמייא "הוא בעצמו  נטמן בק, [מסיגעטדברי גאונים  ובעל

ן גדר'ארבעטערס לאדענען אראפ די סחורה פאר

Delatyn, Ukraine

May 25, 2011

ח בשעת עסקני אבותינו גרייטן דעם בוי ארבעט"א באזוכט דעם ביה"ד דעלאטין שליט"אב

ח"אנקומענדיג צום ביה

עסקני אבותינו מקבל פנים

ח אין זייער א פארלאזטן מצב"ביה

פוקד קברי אבותיו

המצבות בעיר   207תיקון 

אוקריינע, בריד
בנדבת יוצאי העיר בהשתדלות

  אנטווערפן– ו"היטעסלער ' יודא ארי ר"הר

'  תחי' וזו ו"הישאול יודא שטיינמעץ  ר"מוה

ו"הילייבל גאלדענבערג ומשפחתו  ר"מוה



ח"ן ביה'ן ראש העיר אויפ'מיט

נדיג דעם פראיעקט'שמועס'איבער

א"שליט ומשפחתוחיים צבי שוויממער ' ר החסיד הרבי "ז ע"גדר נבנה בשנת תשנ


