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פילענאךאיז,געמאלדןווי
דיבעתח"ביהאינעםשטרויכלונגען
לאנגעדיווי,צוגרייטונגען

גרונטליכעאון,פארהאנדלונגען
דיפעסטצושטעלןנאכזוכענגען

ענדליךד"בסאיז,גבולותריכטיגע
פאזעצווייטעדיגעווארןפארענדיגט

.דעסעשטח"ביהאיןהגדרבניןגמרפון
>>>>>>

זייענדיג,המשפחהבניע'חשובדי
,ק"עבוהמיטנאנטדערפוןפארטוהן

דיאיבערנתעוררשטארקווערנדיגאון
פוןנויטיגקייטאויסערגעווענליכע

גבולותדיאהערצושטעלןאריינכאפן
ווערטפארבלעםאאיידערנאך

דערפארזייזענען,ו"חגעשאפן
פראיעקטדעםאיןאריינגעשפרונגען

דאס,קראטשעסט-מארעפון
גדרדויערהאפטןאמיטארומנעמען

יעצטאון.מועדבעודאפראטעוועןאון
עטליכעצאמגענומעןזיךהאבן

לייבל'רח"הרהובתוכם,אייניקלעך
רובאליעזר'רח"הרהאוןו"הירובין

ח"הרההאברךאוןפארקבאראפוןו"הי
,לאנדאןפוןקאנבליאביגדורחיים'ר

ח"פראיעקטן קיץ תשע

! ס לכל ידידינו ולכלל ישראל"שמחת יום טוב וכט
"אבותינו"מאחלים 

...אמךכבד את אביך ואת ...
:פרשת חיי שרה' ן הק"להתבונן בדברי רמבמהראוי 

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים  ...
!העלפט אבותינו העלפן אייערע אבות. 'לכבד מקום קבורת אבותינו הק

ח"צוגרייטונגען צו פראיעקטן תשע
רומעניע,מארע-קראצעסטח"ביהתיקון

ל"זרוביונהר"בהירץנפתלי'רח"הרהשלכ"מנ

קראטשעסט-ח אין מארע"ביה

שר וגדול נפל בישראל
מוסדיוטהוריםקדושיםמגזעחוטרנוצרוצדיקגאוןהאישלפטירתואנומבכיםרבבצער

בדרכיהםממשיךונשגבתמיםצדיקאיש,וקדושיהםישראלגאוניודורדור

מאטערדסדארףד "ל גאב"זצשמחה בונם עהרנפעלד ק הגאון הצדיק רבי "כ
ע"ק בעל חתם סופר זי"נ מרנא ורבנא הגה"נו

ליפאווע-ח בעיר שוראני "נשיא הוועד להצלת ביה
א"שליטוהרוממה ותנחומינו ישעשעון נפשם של משפחתו הכבודה 

ובהמשכת פעולותיו הכבירים ימצאו נוחם  , המקום ינחם אותם וירפא את שברם
במהרה בימינו, בביאת משיח צדקינו, ונחמה ולא יוסיפו לדאבה עוד

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

מצבות211תיקון 

רומעניע,קראלימצבות720תיקוןלטובתאסיפה
ע"זיקראלי'מיושערביהקדושהגאוןשלכ"מנו

ז"בנין חלק הגדר בשנת תשע

ח דעסעשט"לרגל גמר בנין הגדר בהביה
ח בעיר דעסעשט"גמר תיקון הביה

.יצליחבידם'דוחפץמלאכהדיצוצוטרעטןתיכףקענעןזאלמעןאזצילמיטן
גמרעללנצחזייןבייהילפיגקענעןווועלעכעהעירצאצאידיצויוצאהקריאהומכאן

.ס"בכטלהוושעיגןאבותזכות.אבותינוצומלדןביטעזיךזאלןהקודשמלאכת

נטפי תנחומים
יקר  אדם , המתאבלים מרה בפטירת ראש משפחתם, ו"הילבית קליין החשובה להמשפחה 

הנכבד איש טוב ומטיב ולבו ער לכל דבר שבקדושה ומקבל כל אדם  הנדיב באנשים הרבני 

ה מעיר קליוולאנד אהייא"עקליין[ מענדי]מנחם משהר "י כבוד מוה"בספ
קעמעטש-דעמעטשערבעיר ח "ויזכר לנצח בעד מפעליו הגדולים בעד הביה

,  ו"הילבית ווערצבערגער יבוא תנחומינו לכבוד המשפחה החשובה וכן 

מרה בפטירת ראש  המתאבלים , פוילן, ווישניצאח בעיר "נ לטובת ביה"העוסקים בלו
החסיד והנכבד איש חיל ומרבה פעלים לכל דבר  אדם יקר באנשים הרבני , משפחתם

,  ה"עאברהם יושע ר "י כבוד מוה"כל אדם בספשבקדושה ומקבל 

ל דסאטמאר קרית יואל"ק קהל יט"בק' משמש בק

.צ אמן"בביגאו, ולראות נחמת ציון וירושלים, ומעתה תתנחמו בכפלים

הגדרבבניית'הקמלאכתגמרלרגל
ער'חשובדעראיז,וביופיבנויהחדש

בעליהיקריםהנגידיםובראשםועד
:ה"הומפורסמיםחשוביםבתים
|ו"היגוטערערברוךחיים'רח"הרה
|ו"היפריינדהערשאהרן'רח"הרה
ווייסק"ברהערשעוזיאל'רח"הרה
יעצט,ו"היהועדחבריושאר|ו"הי

720דיזייןצומתקןממשיךדרינגענד
עיריוצאילכליוצאהקריאהומכאן.מצבהיעדעפאריסודפעסטןאמיטמצבות
מקוםדיאויפהאלטןפוןאדיריםזכותיםדיזייןקונהאוןאנטיילנעמעןצוקראלי

אמןהטובבכללהוושעיגןאבותוזכות,הקודש

י"ע-ו"היוויזניצערלבית'החפחההמש:ה"ההועדחבריחשוביבראשות
הרבבני'החהאחים|א"שליטלוי'רהחסידהרבזקינובראשותמרדכי'רג"הרה

בעריש'רח"הרהובנונטע'רח"הרהובראשם|ל"זקויפמאןהערשל'רהחסיד
בניושאר|ו"הי'ומשפא"שליט'טוביאיתמר'רג"הרהואחיו|ו"היקויפמאן

לבית'החהמשפחה|ו"הישטויבערפישל'רח"הרה-'הכבודהמשפחה
לבית'החהמשפחה|א"שליטפישיושע'רהחסידהרבי"ע:פיש-קאסירער

יואלר"והר-ו"היגראסמרדכיאברהם'רח"הרהי"ע:עלענבויגן-בערקאוויטש
|א"שליטעלענבויגןשמואלאברהם'רג"הרה-ו"היבערקאוויטש

'רהחסידהרב
פערלצבישמואל

-ו"הימשפחתווכל
בנייתפטרון
רבותמלפניהאוהל
ציוןעל,בשנים
חאדראוו'מק"הרה
:בנדבת,ל"זצ

'רהנכבדהרבני
שמעוןיעקב

ו"הישמיילאוויטש
חיים.דר'פרופ|

ו"היאביב

רבי|:סיון'ה:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
ד"אבל"זצטייטלבוים(ל"ייטבן)בצלאלאליהור"בחייםרבי:סיון'ו|האנישאוויטץד"אבל"זצבלום(שעריםבית)עמרםר"בצבייהודה

משהרבי|בעטלאהןץ"דומל"זצביליטצערהלויפנחסר"באפריםרבי|זענטאץ"דומל"זצלעבאוויטשישראלרבי:סיון'ז|טעטש
לענערוויטשמשהר"במרדכירבי:סיון'ח|קעמעטשד"אבל"זצלענעראוויטשמרדכיר"בגדליהרבי|בזענטאמגידל"זצוואלטער

ד"אבל"זצביליצערל"סגפנחסר"באייזיקיצחקרבי:סיון'ט|חוסטל"זצלייפעריעקבישראלר"בדודרבי|קעמעטשעד"אבל"זצ

ל"זצגאלדבערגעריצחקר"במנחם(יוזעפף)יוסףרבי:סיוןג"י|מבארשאל"זצלייפעריוסףר"ביצחקרבי:סיון'י|אידא-נאדי

האלמיןץ"דומל"זצקלייןבערדוברבי|לעכניץד"אבל"זצליכטענשטייןשמעוןרבי|ביסטריץד"אבל"זצשפיץמאיררבי|מנאנאש

Krachesht, Romania

Petrova, Romania

Nagykaroly, Romania


