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נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע

 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

 ח"תשעפ "ער עדצו ק "ערש

416 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד  

 מקראליל "זצ פריינד יצחקר "ב יהושערבי : ניסן' ח מאד . הד "ל אב"זצ רייניץ אברהםר "ב פייטל נתןרבי : ניסן' ט      קראליי "ד קה"ל אב"זצשווארץ ' ישעיר "ביעקב משה רבי : ניסןא "י 

פישטיאןץ "ל דומ"זצ ליעברהלוי ( ד פרעשבורג"ראב)נטע וואלף ר "ב ברוךרבי |  אוהעלד "ל אב"זצ טייטלבוים( ל"בן ייט)משה יוסף ר "ב' ברכירבי : ניסןב "י  

March 23 - 29, ‘18 

 רומעניע, מצבות בעיר מארגערעטן 430תיקון 
 !ה"ח אונטערגענומען מיט גרויס הצלחה בע"ערשטער פראיעקט קיץ תשע

 רומעניע ,מארגארעטןח בעיר "וועד להצלת ביה
 

 

   א "שליטטענקא ד "צ אב"הגה א "שליטראחוב ד "אבצ "הגה

 א"שליט טעטשד "צ אב"הגה א "שליטביסטריץ ד "אבצ "הגה

 א "שליטמארגארעטן ד "צ אב"הגה א "שליט טאשנאדד "אבצ "הגה

 א"שליטירושלים -סאטמארד "אבצ "הגה
 

 א"שליטדרוממער הערשל ' הרבני הנגיד ר א "שליטגרשון ענגעל ' הרבני הנגיד ר

 א"שליטוויינבערגער הערשל ' הרבני הנגיד ר א "שליטלייבל פריעדמאן ' הנגיד רהרבני 

 א"שליטהערשל פריעדמאן ' הרבני הנגיד ר א "שליטדוד פריעדמאן ' הנגיד רהרבני 

 א"שליטבערל גרינהוט ' רהנגיר והרבני  -א "אהרן אליעזר שליט' האחים החשובים הרבני הנגיד ר

 א"שליטחיים יודא וויינבערגער ' ח ר"הרהבהשתדלות 

 וועד הרבנים

 חברי הוועד

 בנין ותיקון המצבות

 אסיפה לטובת הצלת קברי אבות  

שמחה ' מיט הרבני הנגיד ר
 א"פריעדמאן שליט

 וואו עס ווערט איבערגעשמועסט וויכטיגע ענינים  
 :בנוגע עטליכע בתי חיים אין סלאוואקיי

 טארנאליא
  האט באזוך לעצטיגע א ביי

 געזען א"שליט שמחה 'ר ח"הרה
 פון נויטווענדיגקייט די

 ארום גדר נייעם א אויפשטעלן
 ערשטער דער .ח"ביה דעם

 וויכטיגע גאר די בויען פון פאזע
 דעם צווישן וואנט טיילונגס

 בית שער'גוי דער און ח"ביה
 בקרוב אן זיך הייבט הקברות

 .ד"בס
 דער וואנט צונומען

 סטארא לובלוי

 כ של זקנו הגאון הצדיק המפורסם"מנו
 

 ל"זצשמעון יהודה פריעדמאן רבי 

 ד לובלוי"גאב
 ע"ס זי"בעל כתק "הגהשל תלמידו   

 

 באריכטפונקטליכער א 
 איז פארלאנגט געווארן  

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

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

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

 

 א"שליטוואלף מארקאוויטש ' רהנכבד הרבני  

 עומד לצידינו בכל עת ועונה
 

 א"שליטקאהן  הכהןיואל ' רד בהנכהרבני 

 מידידי ותומכי אבותינו
 
 

 

 א"שליטוואלף וואלטער ' הרבני הנכבד ר
 מידידי אבותינו והנהלת רשת החינוך נחלת אבות בודאפעסט

 

 ומחותנו החשוב
 א"שליטשלמה יצחק גוטמאן ' הרבני הנכבד  ר

 שאנקאדבעיר מחשובי הוועד 
 

 

 ג"ידידינו היקר חכם וסופר הרה

 א "שליטיעקב מייזליש יואל הרב 

 " זכרון אבותינו"מראשי מערכת 
 

Marghita, Romania 

בשנים געווארן געבויט , אוהל און  גדר
 א"ר שמחה שליט"קדמוניות דורך הר

Marghita, Romania 

 ק  "לרגל יומא דהילולא של הרה
 ניסן  ' ע ביום ח"רבי יושע קראלער זי

  הערליכע א נתפרסם ווערט עס
  די איבער באשרייבונג

  אקטיוויטעטן גרויסארטיגע
 נייעם פונעם איבערבוי פונעם

  בעיר הישן ח"ביה די אין גדר
 .קראלע

  די געזאמעלט ווערט גלייכצייטיג 
 די פארעכטן צו פאנדס נויטיגע
 .הראוי כבכוד מצבות

Nagykaroly, Romania 

Tornalja, Slovakia 

Stara Ľubovňa, Slovakia 


