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יששכר דוב  ר"ב זעליג אשר יהושע רבי • מאקאוואד "ל אב"זצסאלאמאן פישל אפרים  רבי •: שבט' ד : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
ר  "ב איסר רבי  •  בילקאמיןד "ל אב"זצ טארים( רימנוב) מענדל מנחם ר"ב יעקב ישראל רבי: שבט' ט •  ממעדזילאבריץ ל"זצ ראטטענבערגהלוי ( בני שלשים) יהוסף ר"במאיר שלום  רבי  •  מאדאץ "ל דומ"זצפלאנער 

 זבארובד "ל אב"זצפרץ אמסעל  ר"ציצחק צבי  רבי  •  בעטלאןד "ל אב"זציעקב קאפיל ליכטענשטיין  ר"ב יהודה רבי •  זענטאד "ל אב"זצאולמאן ' זכרי

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

 January 19-26  ‘18 ח"תשע בשלח - בא ק  "ערש

 

 א"שליטד פאיע "גאבהגאון הצדיק 

 דיורא, באגאדח "הוועד ביהמרבני 
 

 הרב החסיד נגיד ונשוא פנים מראשי העדה

 א "שליטאליעזר קעסטענבוים הרב 

 נשיא ופטרון כולל דמשק אליעזר 
 ח "מחשובי הוועד להצלת הביה

 עסעני, לאזנא, קאראס. נ, ליק. ט,קאברין , ראצפערט

  

 א"שליטיחזקאל גאלדבערגער ' ג ר"הרה

 שאטענדארף, באגאד, אדיין. נח "מראשי הוועד ביה
 

 הרב החסיד הנכבד מאוד נעלה

 א"שליטוואלף שטארק ר  "מוה 

 רעוועלינאר, הערנאדנעמעטיח "מראשי הוועד ביה
 

 הרב החסיד הנכבד מאוד נעלה

 א"שליטשמואל בנימין אליעזר בערגער '  ר

 א"שליטישראל חיים '  ג ר"ובנו הרה

 ראחוב, גרויסווארדייןח בעיר "מראשי הוועד ביה
 

 א"שליט יחזקאל האלצער'  רח "ידידינו הנאמן הרה

 אבותינו  מידידי ונאמני 

 בנין הגדר ווערט פארגעזעצט ברוב פאר והדר

Nelipeno, Ukraine 

January 2018 

Labowa, Poland 

 פארלאנג פון די משפחותן 'באריכטן אנגעגרייט אויפ: הערכת שומא

 הערכת שומא פארלאנגט דורך  
 א"שליטיואל פאגעל ר "הרבני החסיד מוה

 אונגארן, ענטשענטש

 הערכת שומא פארלאנגט דורך  
 א"שליטאלימלך פריעד ר "הרבני החסיד מוה

 רומעניע, שעמישנע

 :פרטים פון די אפשאצונג
דריגענד נויטיג צו בויען א  , גאר שוואכע גדר: ח"מצב הביה
 ח"ח ארויסגעלאזט פונעם ביה"גרויסע טייל ביה, גדרשטארקע 

 אין א שווערע מצב, מצבות פארלאזט18: מצבות

Simisna, Romania 

January 2018 

Encsencs, Hungary 

January 2018 

 :פרטים פון די אפשאצונג
איז דא א וואסער טאנק  עס  ,גדרגאר שוואכע : ח"מצב הביה
נויטיג  דרינגענד  -, בבזיוןליידער מתי מצוה , ח"אינעם ביה

 גדרצו בויען א שטארקע 

 

 טוב מזל ברכת בזה אנו משגרים אהבה ברגשי

 הם אבותינו לטובת העוסקים הנאמנים לידידינו

  אשר צאצאיהם השמחה לרגל ',שיחי 'ומשפ ב"וב

   ה"ה יבורך הטוב בשמם א"כאו מ"בשעטו במעונם

 הנכבדים הידידים
 

אוקריינא, נעליפינע  

 ל  "זהירש ' ישעי' כ של הרב החסיד ר"מנו
 ד   "ה הי"נעקדוד יודא הירש ' ח בנו הרב החסיד ר"מיוצ

 ל"ז שאמועל( הירש)מנחם מענדל ר "בנו הרבני מוה: ח"יוצ
 (ק"ארצה)ל "ז משהר "ג מוה"בנו הרה

 ל  "זאהרן עגער ר "חתנו הרב החסיד מוה

  יעקב 'ר ח"הרה :ה"ה המפורסמים הנגידים החשובים הנכדים בנדבת
  ח"הרה |  א"שליט קליינבערגער אלעזר 'ר ח"הרה | א"שליט סופר זוסמאן

  א"ברש משה 'ר ח"הרה | א"שליט פערלמוטער ישראל שמעון 'ר

  | א"שליט גראס - ראזענבערג משפחת | (מאנטריאל) א"שליט פריעדמאן

 משפחת | ו"הי פריעדמאן הכהן ש"בהרר מנחם חיים משה 'ר ח"הרה

   א"שליט מאיר 'ר ח"הרה בראשות ,א"שליט ווערטהיימער

 :ה"ראשי אבות ה, כ של אנשי שם"מנו
 חיים מנחם הכהן' הרב החסיד ר ל  "זאלכסנדר קליינמאן  משה' הרב החסיד ר

 ה"עמשה אהרן ר "ביוטא ' חיח מרת "האה  ה "ע מלכהח מרת "האה' ל וזוג"ז פריעדמאן

 

 ל  "זסענדר ענגעל ' משפחת הרב החסיד ר, ולברכהלטובה יזכרו 
 ח "עזרתם הגדולה לטובת הביהבדבר 

 אבד חסיד מן הארץ

   
 

  כל עם יחד משתתפים הנני ,ואנחה צער ברגשי
   נזר מהם הילקח בעת ,ו"הי הכבודה המשפחה
  בצדקתו המופלג ,רבא גברא האי ,תפארתם

  לא וליל יום ,תדירא באורייתא ועסק ,ותורתו
 האמורה ותפלתו ,הקודמת יראתו עם ,ישבות

  ה"ה להפליא עד שהיתה ובמתינות בדביקות

   ל"ז פאללאק יודא יעקב רבי צ"הגה

 דוביענקאד "אב
 

 נ בראש  "הוא הגבר אשר עמד בלו

 פוילן, דוביענקאח "להצלת הביה
נטפי תנחומים  בזה הנה שלוחה לכל המשפחה 

 .  ינחמכםו המנחם ירושלים הוא "הכבודה הי
 

 ותזכו לחיי נחת  , ומעתה אל תוסיפו עוד לדאבה
 ולהרחבת הדעת דקדושה ואורך ימים  

 ושנות חיים יוסיפו לכם מעתה ועד עולם  

  ,התיקונים לטובת פאנדס נויטיגע די געווארן געשאפן איז ה"בעז ,ומרנינה חשובה בשורה
 לבית מרדכי אהרן ר"מוה ח"והרה יוחנן ר"מוה ח"הרה החשובים הידידים בראשות
  בראשות ,ע"זי ש"מחה בעל ק"הגה מנכדי אנשליסן זיך טוהן אויך ווי ,ו"הי הערצאג

  א"שליט קעסטנבוים אליעזר הרב עוז ידידינו בן יואל ר"מוה ח"הרה החשוב ידידינו
   .הטוב בכל להוושע יגן ק"הגאו זכות .מצבות טויזענטער די פון חלקים נאך זיין מתקן

 

 לכל העוסקים והמשתתפים להוושע בחיי נחת וכל טוב סלהאבות יגן זכות 

 תיקון סביבות מקום מנוחת קדשו של רבן של ישראל  
 טשעכיי, באסקאוויץח "א בהביה"זיעמחצית השקל מרנא 


