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ח"פראיעקטן קיץ תשע

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
לידידינו הנאמנים העוסקים  מזל טוב

'  שיחי' ב ומשפ"ובהם בותינו אלטובת 
מ  "לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"כאו

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

ח"הרהידידינו לכבוד 

א"שליטמענדל מאיר גליק 'ר

ולחותנו הרבני החסיד  

א"שליטיעקב עסטרייכער ' ר

קראליח "מראשי הוועד ביה
  

ק אויפצושטעלן און מתקן זיין"עבוה: שלב ב

.פארגעזעצט אין פולן שוואונג

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

דוב בער  רבי| לעכניץד "ל אב"זצשמעון ליכטענשטיין רבי| ביסטריץד "ל אב"זצמאיר שפיץ רבי| מנאנאשל"זציצחק גאלדבערגער ר"במנחם ( יוזעפף)יוסף רבי| באלחובד "ל אב"זצץ "יואל כר"ביהודה לייב רבי: ג סיון"י
באלחובד "ל אב"זצמנחם מענדל הורוויץ ר"בלוי יצחק רבי| מסאסרעגעןל"זציעקב ישראל ישורין רובין רבי| בארשאץ "ל דומ"זציעקב צבי וואלדמאן ר"בישראל שמעון מארי רבי: סיוןו "ט| האלמין ץ "לד דומ"זצקליין 

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

מצבותשווערעדיאויףשטעלןארבעטער

ח"קומענדע פראיעקטן קיץ תשע

ביטע ליינען די פאלגענדע שורות  
י בקשת בני המשפחה וראשי הוועד הבתי חיים של מדינה ומדינה"עפ

ווערט געשריבן  , ווי בלויז פאר איין מאל, אזוי ווי די בולעטינען ווערן געלייגט אין די בתי מדרשים
זאל כאטש די איינע  , צעטלאז די כ איז וויכטיג "אשר ע', ח וכו"מצב הביה, באריכות די יוצאי העיר

די בני המשפחה זיך  מאליגע געלעגנהייט פאר -אייןגעבן די די גאנצע צייט כדי צו וואך געזען ווערן 
. 'ן מצב פון  זייערע קברי אבות וכו'מיטבאקענען 

דיג סיי פאר יקרא דחיי און יקרא דמותא'דערפאר איז נישט מער ווי  יושר
!ויושר יליצו בעדינו-בולעטינען דורכאויס די וואך די נישט צו פארדעקן 

:ראשי ועסקני הוועד
א  "שליטקאפיש ד "אבהצדיק הגאון | א "שליטדושינסקי ד "אבהגאון הצדיק 

א ומשפחתו   "שליטאייזיק רייך יצחק' רח "הרה| ד פרעשוב  "א אב"שליטץ"כ' אלי' ג ר"הרה

ובנו יצחקיוסף' רח "הרה| א "שליטגאלדמאן יואל ' רג "הרה

א  "שליטץ "כדוב מרדכי ' רג "הרה| א"שליטמאיר יעקב טעסלער ' רח "הרה

א ומשפחתו "שליטיוסף אויש ' הנכבד רח "הרה| א "שליטאלחנן יונגער ' רג "הרה

סיגעיט-א "שליטמרדכי ווייס ' ח ר"הרה| א "שליטלאנדאמשהפנחס' רח "הרה

י  "א-א "שליטיחזקאל דוד לעפקאוויטש ' רח "הרה

ידידינו לכבוד 

א"שליטיוסף שעהנוואלד' ח ר"הרה

ולאביו הרבני החסיד  

א"שליטיצחק שעהנוואלד ' ר

זשאדייןח "מראשי הוועד ביה
  

ח  "ידידינו הרהלכבוד 

א"שליטשווארץבנציוןיוסף' ר

נירבאגאטח "מראשי הוועד ביה
  

:ראשי ועסקני הוועד

א  "שליטוואלף שטארק ' ח ר"הרה

א"שליטישראל אפרים וועבער '  ח ר"הרה

החסיד הרבני כ של "מנו
ל"זטדיענער -מענדל גא' רר "מוה

ח  "ידידינו הרהלכבוד 

א"שליטשמואל דוד פישער ' ר

פישטיאןח "מראשי הוועד ביה
  

ידידינולכבוד 

בריזדאוויץ'מר "ק אדמו"כ
גערלאח "הוועד ביהמראשי א "שליט

  

נ  "לענתפרסם 
ר מרדכי  "רעכיל בדבורה 

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

Revleanyvar, Hungary

Vitka, Hungary

Trencsen, Slovakia

May 23, 2018

Trencsen, Slovakia

May 23, 2018

ידידינו לכבוד 

קאלמאנאוויטש ' יחזקי' ח ר"הרה
א"שליט

עסקני אתרא קדישאמראשי 
  

ק  "ג בנש"הרהידידינו לכבוד 

א"שליטזלמן לייב הורוויטץ ' ר

בארדיובח "מראשי הוועד ביה
  


