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דבורה  נ "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

ה"יודא ע
ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

413
ד"בס

אבותינו
בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת 

לרגל השמחה  ' שיחי' ב ומשפ"ובהם
א בשמם הטוב יבורך"מ כאו"אשר במעונם בשעטו

כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים  ויזכו 
ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' שיחי

א"שליטיחזקאל טייטלבוים ' צ ר"הגה

אוקריינא, בולחאווהוועד מחשובי 
****

, א"שליטץ "חיים דוד כ' צ ר"הגה

מרבני הוועד , פ"ל ב"ץ קיט"דומ

,קורימא, וויטקא, נירבאטור
ריסקאווא, נעמישזא

****

הגאון הצדיק  

פ"ב, א"שליטץ טאהש "דומ

סלאוואקיי, מיהאי-לעגענערבני הוועד 
***

הנכבד הרבני 

א"שליטוואלף גאלדשטיין ' ר

וואיע, קאשויהוועד מחשובי 

ומדינה מדינה , משפחה ומשפחה, ה זכות אבות יגן עלינו לכל ידידינו ואוהדינו-ק
עם יחד כולנו להתברך , בברכת שמים מעל, ולכל כלל ישראל

,פורים ושמחת תמידשמחת 

הדגולאורחינו שעתא מקדמים אנו פני ובהאי , עם כל הפירושים לטובה ולברכה
האי גברא יקירא עומד בראש פעולתינו

בודאפעסט-א "שליטשמואל סאבא ' ה ר"כבוד הרבני החסיד מו

ט  "אשר איקלע לאתרן בכדי לסדר פעולות הקודש על משך ימי הקיץ הבעל
בידינו יצליח ' וחפץ ה

"אבותינו"ח עוסקי המלאכת הקודש במסגרת "המאחלים בלונ

בודאפעסט"נחלת אבות"ת "ובמסגרת רשת החינוך לתלמידי יוצאי הת

בהמשך למצות הצלת מתי מצוה-מצות מקרא מגילה 
?עדיף' מקרא מגילה ומת מצוה האי מיני: בעי רבא

:(מגילה ג)מת מצוה עדיף ' דאיבעי הדר פשטיבתר 

– February 23ח"תשעפ "ויק–( זכר)תצוה ק  "ערש March 9 ‘18

רומעניע, ברעב

רבי•שארווארד"אבל"זצפישער(טעלעקט)הכהןפנחסר"ב'טובירבי•בולקאמיןד"אבל"זצליעבערמאןהלויאליעזרר"באלימלךרבי:אדר'ט:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור

אליעזרר"בנתןיצחקרבי•טרענטשיןד"אבל"זצהכהן(החסיד)דודרבי:אדרא"י•קאבריןד"אבל"זצשלמהר"בצביאייזיקרבי•קראליד"אבל"זצעסטרייכערלייביהודהמאירר"ב'ארימשהרבי:אדר'י•מחוסטל"זצלייפער(נדבורנא)מרדכיר"ביעקבישראל

ל"זצריישראפריםרבי:אדרח"י•פעטעניידארףד"אבל"זצסופרפישלאפריםמרדכיר"בנפתלירבי:אדרז"י•האלמיןץ"דומל"זצגאטליעבשמעוןרבי•מיידאןד"אבל"זציאמפילמיכליחיאלר"במרדכירבי:אדרז"ט•סאנטוב,מאד.הד"אבל"זצליפשיץ

גרויסווארדייןצבימשהר"בבנימן'ר•מפריסטיקל"זצהאלבערשטאם(מדוקלא)לייבוש'אריר"במענדלמנחםרבי:אדרא"כ•יעמרינגד"אבל"זצמרדכי'רבי:אדר'כ•סאבאסלאד"אבל"זצווייסמאןאברהםר"בצבייעקברבי:אדרט"י•בבראדימ"מ
מיהאלי-לעגענעד"אבל"זצקרויזאפריםאיתמרר"בשלוםרבי:אדרב"כ•גרויסווארדייןד"אבל"זצפוקס

ז"ד קיץ תשע"צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

ח הערליך  "ביה
די וואךגערייניגט 

'פאזע בצו אנהויבן  
המשך בנין הגדר  

ותיקון המצבות

ראמעניא, ברעב

ן  'ח בשעת"ביה
רייניגן די וואך 

ערמעגליכן בנין  צו 
ח"הגדר ותיקון הביה

ראמעניא, מארגערעטן

ראמעניא, פאמי

לעיקוואדסאטמאררב,א"שליטקלייןבצלאלמרדכירביצ"הגה

שבעבארד"אב,א"שלילאנדאיעקבישראלרביצ"הגה

במאנסימ"ר,א"שליטפינקעלשטייןלייבזלמןרביג"הרה

הערשאברהם'רח"הרהא"שליטקלייןיהודהשמואל'רח"הרה

'רח"הרהא"שליטלאנדאאהרן'רח"הרהא"שליטוויינשטאק

א"שליטפורטיגאליעקב'רח"הרהא"שליטניישטאדטדוד

יוסףהלל'רח"הרהא"שליטלאנדאיעקבאברהם'רח"הרה

פ"ב,א"שליטקלייןזלמןשלמה'רח"הרהפלעטבוש,טויבער

וועד הרבנים

חברי הוועד

ברוכים הבאים
סלאוואקיי, סטראפקובח בעיר "דיגע נסיעה אפגעהאלטן בביה'התרגשות

.ט"העלאדר ' ביום דסטראפקוב 'מק "הגהיומא דהילולא של לרגל 

ארבייט  די שיירא איז זייער איבערגענומען פון די שיינע 
,י אבותינו"ח שע"און די אויפהאלטונג פונעם ביה

דאנק פאר ידידינו הרבני הנכבד איש חיל  ן 'א גרויס

א וכל החברייא  "שליטיעקב זאב שווארץ ר "מוה

פאר די גרויסע איבערגעגעבנקייט לטובת הפעולות 
זכות אבות יגן להוושע בכל מידי דמיטב

ל  "אלעזר קליין ז' מצבת ראש בית אב הרב החסיד ר
ג  "ג סיון תרע"י' ה נפט"רעכל ע' שלמה זלמן וזוג' בן הרב החסיד ר

ארגאנאזירן צו בני המשפחה צאצאי יוצאי העיר טוהן זיך 
ח"שאפן נויטיגע פאנדס פאר איבערבוי פון די ביה

מצבת הרב 
אליהו' החסיד ר

'  ח ר"בהרה
ל"זשלמה זלמן 



הערליכע אוהל איבערגעבויעט 

איבערגעבויטע  1,000ח מיט די "ביה
מצבות ווערט געהאלטן בדרך כבוד

Marghita, Romania 

February 20, 2018

Breb, Romania 

February 18, 2018

תםאיש|נ"פ
וישר הולך 

אלעזר| תמים 
' נפטרעכלבן 
ג סיון "ט י"בש

ג"תרע


Tisinec-Stropkov, Slovakia

'פאזע א, ווערט געזעהן די נייע גדר


