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Rzepniek, Poland

ז"הגדר המפואר נשלם בשנת תשע

הרב הגאון המפורסם כערוגת הבושם  
ט שנה "ל כתר הרבנות על ראשו פה קהלתנו כ"זצר "מוהר

ק בשנת  "ר לפ"ז מרחשון שנת תעד"נפשו הטהורה עלתה השמימה ביום ט
ה"שם אביו יעקב ושם אמו גיטל ע-ששים ושמונה לימי חייו 

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"הם וב

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

'החשובה תחי'ווזוו"הייודא גרינוואלד '  ח ר"הרה

אוויוואראש. בהוועד מחשובי
****

אבותינו
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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 אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

ח"תשעקרח עדשלח ק "ערש

426
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

שוראני ד "ל אב"זצ' אריר "במשה יונה רבי : סיוןח "כ| ממאגעלניצא ל "זצחיים מאיר יחיאל שפירא ר "באברהם יושע העשיל רבי | ד יעמרינג "ל אב"זצליפמאן שארגער רבי : ו סיון"כ
ס יד רמה"מח, גרויסווארדייןד "ל אב"זצבנימין זאב פוקס ר "בצבימשהרבי | ווערבא ד "ל אב"הלוי זציוסף צבי רבי : תמוז' א

June 7 - 14, ‘18

Moldova, Slovakia

June 6, 2018

פאלגנדע מצבות התרגשות ביי בני משפחה ווען די 
:  ח"ביהן 'ארבעט אויפ-אנטדעקט בשעת די בויווערן 

ק  "אבד-ל"זצשלמה זלמן בייטום הרב הגאון המפורסם רבי 

ה"ענחמהמרת' הרבנית הצ' וזו

א"שליטברוך בערגער ק הרב "ג בנש"בהשתדלות הרה

ק  "אבד, ל"זציצחק אייזיק כהנא ' צ ר"הגהכ של "מנו

ל"זשעהנבערגערמנחם' החסיד רוהרב 

הרב החסיד ' משפח "יוצבנדבת 

ל"זשאהנוואלדאברהם' ר

ד"בס' המשך בנין הגדר שלב ב

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

שמו ושלימה היתה משנתו

עדתוחכמתו וצדקתו האיר לבני והר 

כלב האריה בבקיאות וחריפותבו 
פתאום איך נכבית! הההטהורה נורה 

עטרת ראשנו הארז ופארותיופלה 

אשתו בנו ובנותיויצעקו יללה קול  

אנשי הגליל ותלמידיו הרבים והיקריםקוננו 

וכל אוהבי מישריםתומים ואלמנות 

לב היה צדיק חסיד ועניווב 

חכמה היו פתוחים לפניושערי 

שבשמיםתהי שלימה מאביו שכרתו 
ה"תנצב

האשה הרבנית הצדקת  
ה "ע' מ

בת פיגא 
תמוז  ' נפטרה ביום ו

ז שנה"ה בת ס"תרע

פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

Zsadany, Slovakia

June 6, 2018

צוגרייטונגען צו פראיעקטן
אוקריינע, זארניעח בעיר "תיקון הביה

ל  "זיצחק וויינגארטען ' כ של הרב החסיד ר"מנו
ל"זמנחם יצחק מויזקאפף אשת הרב החסיד רחלח מרת "האהכ של "ומנו

ו"היחיים מרדכי וויינגארטען ר "בהשתדלות נכדם הרבני הנכבד מוה

Zarnya, Ukraine

ח שטארק פארלאזט"ביה
'  הרב החסיד ר

יצחק
וויינגארטען

ל"ז

ח בניו "יוצ

הרב החסיד

דוד' ר
והרב החסיד

ל"זשלמה' ר

למשפחותם לבית אבותם
אשת רחלח מרת "האה

ל"זיצחק מויזקאפף מנחםהחסיד הרב 

הערשל ' ח ר"הרהחתנה 
ל"זבערקאוויטש 

ח "ח חתנו הרה"מיו

ל  "זדוד וויינגארטן ' ר

(ר"בזיוו)ח "נכדתו האה

משה' ח ר"הרהאשת 
ה"עסטראלאוויטש

נכדו הרב  
' החסיד ר

משה
מויזקאפף

ל"ז

ח "נכדתו האה
אשת  ( ר"בזיו)

אלטיר' ר
ישכר

בעריש
ל"זשווימער

משגיחי  

אבותינו  

בעת די  

ארבעט  

ווערט  

דורכגעפירט

א"שליטיצחק אייזיק רייך '  ח ר"הרה

וויטקא-מערק מראשי הוועד 

א "שליטמענדל באכנער ' ח ר"וחתנו הרה

א"שליטץ "שמעון כ'  הרב הגאון ר

ל סאטמאר מאנסי "ץ קיט"דומ
וויטקא, ריסקאווא, נעמיזשעמראשי הוועד 

****
א "שליטיצחק אייזיק טעסלער '  ח ר"הרה

וויטקאמראשי הוועד 

א "שליטיואל יעקב מייזליש '  ק ר"ג בנש"הרה

זבארובמראשי מערכת זכרון אבותינו ומראשי הוועד 
****

א"שליטפריעד הכהןשמואל '  ח ר"הרה

אויוואראש. במחשובי הוועד 

א  "שליטשווימער ' פנחס שמעי' ח ר"ומחותנו הרה


