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און וואו זיי געפינען האט ביז היינט נישט געוואוסט אז די מצבות  עקזעסטירן'וועלכע מ, א ביישפיל פון די הונדערטער פארבארגענע מצבות! יגעת ומצאת תאמין

. 'ע אפשטאמיגע משפחות שיחי'מיט די שותפות פון די חשובח והמצבות"זיי ווערן יעצט אנטדעקט אדאנק די איבערגעגעבענע ארבעט פון תיקון הביה. זיך

גרינפעלד"זכרון אבותינו"סניף ג נוסענצוו
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ו "הידובעריש וועבער  הרב

ר זכרון אבותינו"יו

)ל"ר שלמה שבתי רייך ז"מצבת הר–א (
סלאוואקיע, נמצא מצבת אבי משפחת רייך מסטראפקוב

  רייך יהושע 'ר המפורסם החסיד הרב ומפורסם נודע
,מפורסמים וחסידים צדיקים חתנין לו שהיה ,מסטראפקוב

  בעל ק"הגה של אחיו מחוסט גרינוואלד 'יחזקי יעקב צ"הגה כגון
 יוסף ויחי בעל ר"אדמו ק"כ של הראשון חמיו[ ,הבשם ערוגת

)ה"מצבת הרבנית פרידא עלאוויטש ע–ב (
סלאוואקיע, ק בארדיוב"ח בק"י פעולת ותיקון ביה"יחוסו של משפחה חשובה נתגלה ע

 ,עלאוויטש אהרן 'ר המפורסם החסיד הרבני ה"ה ויחסן מפורסם חסיד איש גר בארדיוב בעיר
  הקדוש הצדיק בהרב ליפא אליעזר אלעזר ה"מו קדישא בוצינא המפורסים החסיד הרב בן

  אלימלך נועם 'ס ח"בעהמ הקדוש ר"לאדומו נכד ה"זצלה אלימלך פנחס ה"מו המפורסים
.ה"זצלה

לברכה וקדושים  צדיקים  להגנתם,זכר  המשתתפים  לכל  ובפרט  עלינו  יגן  וזכותם 

  מחזיקי ק"אבד ניימאן יצחק יעקב צ"הגה של וחמיו ,מפאפא
 גאלדבערגער מנשה 'ר צ"והרה ,]במאנטריאל הדת

  .]מדיערעש יקותיאל תורת בעל ק"הגה של חמיו[ מסטראפקוב

  מצבת נמצא ,בטיסעניץ הישן ח"בביה אבותינו פעולת ידי ועל
.רייך דוד אברהם ר"ב שבתי שלמה 'ר אביו

  השואה אחר שהשרידו והנכדות הנכדים ,ד"תרע שנת עצרת שמיניבבארדיובנפטראהרן'ר
  למשפחת שהיתה יוצאה רשיות מכתבי ,ה"ע פריידא 'מ אשתו משפחת למסור ידעו לא

 נתברר ומעתה מצבתה מצאו בארדיוב בעיר ח"הביה ושיפור תיקון אחר אמנם ,פערלשטיין
  שלמה ר"הג של בנו שהיה ,צאנז ד"ראב פערלשטיין בער דוב 'ר ג"הרה ה"ה ,אביה היה מי

 דבר ,מיוחסת להמשפחה אחד נדבך ניתוסף ומעתה אונסדארף ק"אבד פערלשטיין זלמן
.אונסדארף ק"אבד פערלשטיין זלמן שלמה ר"להג התייחסות ,כל לעין נעלם היה אשר

בולעטין- מעלדונג פון אבותינו
,  וועלכע פארשפרייטן די וועכענטליכע בולעטין, י"ד הע"ע גבאי הביהמ'מיט די פולע קאאפעראציע פון די חשוב' אדאנק די געטרייע עסקנים שיחי, ת"תלי

.להלאה' וכן יעזור ה, ל"ד אסאך משפחות נתעורר געווארן עוסק צו זיין אין הצלת ותיקון קברי אבותיהם ז"זענען שוין בס
:לבקשת הרבים  ווילן מיר דא ערקלערען די פאלגענדע

.x 30 718-841-7077  "אבותינו קול"  רופט ביטע ,הגבאים ברשות ד"ביהמ א אין בולעטין דעם פארשפרייטן מיטן ארויסהעלפן ווילט איר אויב •

ה ר וקדו ק ד ר הג,ז המ ר ו ו ע גן ו וז

       דער קען מודעה די דורך און ,מאל איין נאר מפורסם ח"ביה א ווערט כלל בדרך( וואך גאנצע די ווערן געזעהן זאל בולעטין דער אז וויכטיג איז ק"אבותה כבוד למען •
  .)ת"בעזהשי אפגעראטעוועט ווערן ח"ביה

x 30 718-841-7077  "אבותינו קול"  אויף דזשעמעס א לאזט ביטע ,הוצאות די זיין מנדב צו ,צייטונגען די אין אויך בולעטין די זיין צו מפרסם כדאי איז עס •

ר  "נ דבורה רעכיל ב"נתפרסם לע
ה"מרדכי יודא ע
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