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

414
ד"בס

718-640-1470

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

March 9-16, ‘18ח"תשעויקרא -פ "ויקהק  "ערש

כסא דנחמתא
,  ובשם כל ראשי הוועדים להצלת בתי חיים, מאות ידידי המוסדבשם 

,  משגרים כסא דנחמתא לכבוד ידידינו החשוב וידיד כל בית ישראלאנו 
,  לבו ער לכל דבר שבקדושה, חסיד מאוד נעלהאיש 

,  רב לו בהצלת קברי ישראלידיו 
,אוזן קשבת לכל בסבר פנים יפות וברוב תבונה בכל עת ועונהמטה 

א"שליטיעקב היללער ' הרבני החסיד ר
גדוליםמרה את פטירת אמו החשובה הצנועה והחסודה בת המבכה 

ה"עהענטשאמרת 

,ל"זצגאלד זנוויל שמואל ' רב הצדיקהרהי חסיד הי עניו בת 

א"שליטהיללערהללחייםרבי ג "הרהאשת חבר 

ויהללהקמו בניה ויאשרוה בעלה 

ובזה נביע ברכת תנחומינו לכבוד בני המשפחה ידידינו הדגולים

א"שליטחיים הלל היללער ' הרב הגאון המפורסם ר

א"החשובים כולם אהובים וברורים שליטובניו 
,הנודעים לתהלה בשער בת רבים במעשי הצדקה והחסדולכבוד ידידינו 

המוסד אבותינו העומדים לימינינו בכל עת ועונהמנאמני 

א"שליטגאלדמשפחת האחים החשובים 

,  איש החסד וכביר המעש, ובפרט לידידינו הנאמן
,  בכל לב ונפש לכל קדשי המוסדמסור , בתורה וגדול במעשיםגדול 

א"שליטמרדכי גאלד ' החסיד רהרבני 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  

,  נשמתה צרורה בצרור החייםותהא , תוסיפו לדאבה עודולא 

א"בב, יקוצו וירננו שוכני עפרעדי 

ועסקני אבותינוהנהלת , המשתתפים בצערכם

מיר דריקן אויס א גרויסן יישר כח
ע ראשי הוועד וועלכע האבן אין צייט  'פאר די חשוב

.ח"ס תשע"איינגעשריבן די בתי חיים אין מעינטענענ
.דאס פארגרינגערט שטארק די ארבעט

ס"מעינטענענאונטערחיים בתי 140די פון דוגמאות הערליכע

T: 718-640-1470 ext. 302/306  E: maintenance@hfpjc.com

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

(ן חיי שרה"רמב). 'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

לעצטע דערמאנונג

אייך יעצט מיט אבותינו איינצושרייבן  ביטע פארבינדט 
ס'אייערע קברי אבות אין אבותינו

פנחס אלימלך עלאוויטש ר"באליעזר ליפא אלעזר רבי: ד אדר"כ• מיהאלי -לעגענעד "אבל"זצאיתמר אפרים קרויז ר"בשלוםרבי: ב אדר"כ: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
הומנאד "ל אב"זצשלמה זעלצער ר "בדוד יהודה לייב רבי•פעזינג ד "ל אב"זצאהרן ווילהיים רבי: ט אדר"כ• פעזינג ד "ל אב"זצבנימין שעכטער רבי: אדרח "כ• סאסרעגען ד "ל אב"זצסופר ( חייםמחנה )חיים ר"במשה דוד רבי: ז אדר"כ• מזבראוב ל"זצ

:שומאהערכת 

הרבני החסיד  : בראשות

א"שליטאברהם יעקב פאזען ר "מוה

:  בהשתדלות
א"שליטיואל יעקב מייזליש ' ג ר"הרה

סלאוואקיי, סאמאטער

:פרטים פון די אפשאצונג
:  ח"מצב הביה

,  דריגענד נויטיג צו בויען א שטארקע גדר
אין א שווערע מצב, פארלאזט60: מצבות

זכות אבות יגן לכל העוסקים והמשתתפים להוושע בחיי נחת וכל טוב סלה

,  ל"זצ-ראפאפארט-הארטשטייןהכהן ' פנחס ארי' הצדיק ר

פנחס סאמאטערער  ' הנקרא ר

ל"זצבעל ישמח משה ק "בעל תוקע ומבני היכלא קדישא של הגה

ל"זרוביןהכהן שאול ' רה אשת החסיד "עמרים גאלדא בתו הצדיקת 

ל"זרובין הכהן יחיאל מיכל ' החסיד רבניהם 

ה"עמלכה ציפרהח "האה' זוג

ה"עשרה ' חיח "האה' ל זוג"זרובין הכהן פנחס ' בניהם החסיד ר

טייל 
מצבות  

פון די 
ע  'חשוב
ראשי  
אבות  

למשפחותם לבית אבותם

Somotor, Slovakia

February 2018

Jelka, Slovakia


