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

 June 15-22, ‘18 ח"תשע חקת ק "עד עש קרח ק  "ערש

 סלאוואקיי, זשאדאני

 !י שנים עבודת הקודש להצלת הבית החיים"ח

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

Vagfarkasd, Slovakia 

 פראיעקט
 ח"תשע

 י"ע
 אבותינו

 ק"אבד, ל"זציצחק אייזיק כהנא ' צ ר"הגהכ של "מנו
 ל"ז שעהנבערגער מנחם' החסיד רוהרב 

 

   מנאנאש  ל"זצגאלדבערגער ( ראצפערט)זאב וואלף  ר"בברוך  רבי: תמוז' ו|   נאראל, האלישיץ, ראדיחובד "ל אב"זצריינמאן ( סקאהל)מרדכי  ר"ביעקב  רבי: תמוז' ד
 מעזאלאבארץד "ל אב"זצמשה שעהנפעלד  ר"בצבי אלימלך  רבי  -קארלאט ד "ל אב"זציונה בערקאוויטש  ר"במשה קלונימוס יהודה  רבי: תמוז' ז

Zsadany, Slovakia 

June 14, 2018 

  משה חיים' ח ר"הרה
 א  "שליטץ "אלימלך כ

 סאניסלויח "ביהמראשי הוועד להצלת 
 

 א "שליטשלמה הערצאג ' ח ר"הרה

 וועטש-וואגח "להצלת ביהמראשי הוועד 
 
 

  א"שליטסיגעט ד "אב צ"הגה
 ח בעיר "ביהמרבני הוועד 

 נירעדהאז, מארגערעטן
 

 אברהם ברוך  ' ח ר"הרה
   א"שליטגאדינגער 

   ראחובח "מראשי הוועד להצלת ביה

 

 א "שליט סופר זוסמאן יעקב' ח ר"הרה

 נעליפנאבעיר ח "מראשי הוועד להצלת ביה
 

   שלום חיים' ח ר"הרה
 א  "שליט לעפקאוויטש

,  נירעדהאזח "מראשי הוועד להצלת ביה
 מאריאפאטש

 

 א "שליט פריעד הכהן אהרן' ח ר"הרה

 זיפאווח "מראשי הוועד להצלת ביה
 

 א  "שליטליפא וואלנער ' ח ר"הרה

 מנאמני ידידי אבותינו

 

 א"שליטהערשל ווייס  'ח ר"הרה

 א "שליטווייס עוזיאל ' ח ר"ובנו הרה

 טרענשיןח "מראשי הוועד להצלת ביה
 

 א "שליטמשה גרינפעלד ' ח ר"הרה

 מידידי ונאמני אבותינו

 

כלם ביחד עם המשפחה   ויזכו 
רב נחת  לראות ' והמחותנים שיחי

 ח "דקדושה מכל יוצ

  ברכת בזה אנו משגרים אהבה ברגשי
 העוסקים הנאמנים לידידינו טוב מזל

 'שיחי 'ומשפ ב"וב הם בותינוא לטובת
  מ"בשעטו במעונם אשר השמחה לרגל

 ה"ה יבורך הטוב בשמם א"כאו

  וכאשר :ע"זי מליובאוויטש ב"מהרש ק"הרה לשון
  דשכבי ליקרא לבי שמתי ,דפה ק"בח לגבאי נהייתי

  של חסד עמהם לעשות המתים לכבוד רוחי ונתעוררה
  שזה ק"לביה ברזל של גדר ולבנות 'ית בעזרתו אמת
  הפאר אחר לילך רצוני ואין ,קיימא של דבר ה"אי יהיה

  לסך יעלה זה וגם ,לבד שמוכרח מה אם כי ,וההידור
  יחוננם זה  ובזכות .כ"רו  אלפים שני עד בערך רב

 (ו"קע א"ח ק"אגה) .'וכו נצחיי בחסד חנם במתנת ת"השי

אונגארן, יאנאוואר  
 פראיעקט

 ח"תשע
 י"ע

 אבותינו

 :ראשי ועסקני הוועד

 א   "שליטוואלף שטארק ' ח ר"הרה

 א"שליטישראל אפרים וועבער '  ח ר"הרה

Revleanyvar, Hungary  

June 14, 2018 

 אונגארן( חדש), דיארמאט. פ   
 פראיעקט

 ח"תשע
 י"ע

 אבותינו

 זלמן ר"מוה הנכבד הרבני
  ,א"שליט ווייס לייב

  | המשפחה כל בשם

 נטע ר"מוה החסיד הרבני
  ובניו א"שליט פארקאש

  משפחת |  ו"הי 'הח
  החסיד הרב בני החשובה

 אבא אברהם 'ר 'המפו

  בראשות ,ל"ז הירש

  ר"מוה הנכבד הרבני

  א"שליט יעקב ישראל

  ר"מוה הנכבד והרבני |

 מ"בר יוסף משה

  הרבני | א"שליט הירש

  י"ברמ יואל ר"מוה הנכבד

  ועוד | ,א"שליט הירש

  צאצאי חשובות משפחות
 העיר יוצאי

בנדבת בני המשפחה  
 :בראשות

עסקני אבותינו זענען מפקח אויף די  :  ב"תשס•
 (1) .ח"ביה

 (2). זייטןבנין הגדר אויף צוויי : שלב אה "תשע•

 (3). המצבותכל תיקון : שלב בז "תשע•

י זכינו ברוב יגיעה  "בעזהש: שלב גח "תשע•
דאס גראד מאכן די ערד  , עצומה דורכצופירן

דורכצופירן בכדי , אויף די איבעריגע זייטען 
 (4). ד"בסהגדרים המשך בניית אויף דעם ארט 

 (5). זייטבנין הגדר אויף די דריטע :  דשלב •

 1 זייטדריטע הגדר אויף די בנין : דנשלם שלב 

(4)  

(4)  

Fehergyarmat, Hungary 

  א"שליטיוסף חיים גרינוואלד  ' ג ר"הרה

 מאטשח "מחשובי הוועד להצלת ביה
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