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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 

אבותינו

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

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"תשעדברים עדמ "מטוק "ערש

431
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

בראדל מחכמי "זצמאניש ר"ב[ חסיד]מרדכי רבי : אב' ו|מפינסקל "זצהעללער [עילוי]ישראל רבי : אב' ה| מבראד ל"זצלאנדא ל"סג( נודע ביהודה)יחזקאל ר"ב[ יעקבקא]יעקב רבי : אב' ב
ערוגת הבושםס "מח, חוסטד "ל אב"זצעמרם גרינוואלד ר "במשה רבי | גרויסווארדיין ץ "דומל "זצהאפפמאן הלוינתן רבי | אהל משהס "מח, פינסקד "אבל "זצהורוויץ הלויצבי הירש ר "באלעזר משה רבי | 
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ג"ידידינו הרה

א  "שליטשלום אליעזר ליכטענשטיין ' ר

בעטלאהן, יולניצא, נירמעדיעשהוועד מראשי 

רבני  , של הגאונים הצדיקיםכ "ומנו| ל "זקלאפהאלץיצחקדוד' רהצדיקהרבשלכ"מנו

ל"זצנפתלי רובין רבי, ל"זצנתן נטע ליפשיץ רבי| ל "זצהורוביץהירשצבירבי : העיר

Marghita, Romania
June 12, 2017

העפטיגע צוגרייטונגען ווערן געמאכט  
ק אין די יעצטיגע טעג  "צו קענען אנהויבן די עבוה

ח על  "בכדי צירוקשטעלן די ריכטיגע גבולי הביה
'  וחפץ ה, ט"און מתקן זיין דעם גדר עצהיו, מקומם

.בידינו יצליח

כתר תורה| לפרט אוי בא שמשו 
ב החסיד  "חו' הג' הרב הג' | נ'פ-

בהרב  ה "מו' | וכו
הרב ' ' מ| ב "ג חו"המאוה

ג ביום  "י| ק "דפ
בית  'עקה '| א "הפורים תרע

בדנו הטוב כבו  '| ללה ברחובות '
ד שנה שמש בכתר "| המאורות 

יו עברו בצער מ'| הרבנות 
ופלג בתורה  '| ומכאובות 

הורת נסמך  '| במנעלות ומדות 
ולם ימליצו  '| מגדולי הדורות 
<  ה>ח"ן ס'| עליו במעונות 

ום  'ל '| אסך וזבנו לאנחות '
| שוכן ערבות  'עלהו '

הרבנית הצדיקת  
המפורסמת הצנועה 

והחסידה מרת

ג  "בת הרב המאוה
ד "ראב' ר

ק "דק
ה אשת הרב "זצלה

ה "ג מו"המאוה
ל"זצ

ק "אבד
אדר ' ט ה"בשנפטרה 

ץ  "תר

|נ"פ|טובשםכתר
מוני[הרב]...איש " |ה

[שלמה]'מבן|אלימלךב[יעק
יעקב|ג"תרסשבטז"טנפטר|ל"ז
|ובכיות[בדמעהלדרכו]הלך?
[פארבדרכיומים]תיד[חס]ישא

כבודאחרהלך]אל|המדות
[אלקים]ראי|המדומותה[ושרר

שב....שמומצותבתורה?יהודים
[הראה]ודלעניל|התחברות

בן|מרגליות....כ|מסבירותפנים
|האבותמנוחת[לבאשנהב"ס]

|בריות'הזכירים'מברכה'למו'ש
הבצנת

א "שליטאליעזר שפירא' ח ר"הרה:בהשתדלות

נכדי הרבני הנגיד  , ו"היחייםיואל' רך היקר רבובנו הא

ל  "זיעקב אלימלך דערשאוויץ החסיד 

בת  הדסהרבנית הצדיקת מרת  ' וזו, ק"אבד-ל"זצלייב בלייך ' אריצ רבי "בן הגהצבי אלימלך רבי צ "הגה: שלכ "מנו

ל"זיעקב אלימלך דערשאוויץ' הרבני החסיד הנגיד ר| ק ווישניצא "ד דק"חיים ברוך ראב' ג ר"הרב המאוה

'  זה השער לה
'  אריינגאנג צום אוהל הק

בעת די קבוצה  -מ "מטו' ה
איז פוקד אינעם 

'  איבערגעבויעטע אוהל הק

כ של הגאון הקדוש"מנו
ק"אבד, ל"זצאברהם יצחק גליקרבי 

"יד יצחק"ס "בעמח
ג "הרהידידינו בראשות נכדו 

א "שליטיונגרייזשלמה דוד ' ר
מ בישיבת וויזניץ"ר

!רייניגונגגרונטליכעאאיןמצבות200פוןפאזעערשטעדיאנגעהויבןד"בס
דיאיןאנשליסןזיךזאלמעןהעיריוצאיצאצאידיפארמעלדונגדרינגענדעא

300נאךפוןאינטערנעמונגגאנצעדיפארענדיגןקענעןזאלמעןקאמפייןיעצטיגע
.מעינטענענסדיגע'קביעותאאוןמצבות

917-331-7877יונגרייזשלמהדודהרבמיטאייךפארבינדביטע

אברהם יצחק  ' ק ר"של הגה' אוהל הק
ל"ז' ומשפ, ק טולטשווע"ל אבד"זצגליק 

גרויסארטיגע קאמפיין איז יעצט  
אינטערגענומען געווארן מעורר צו זיין די 
חשובי יוצאי העיר צו נעמען אנטייל אין  

450די גרויסארטיגע פראיעקט פון תיקון 
.  מצבות אהערצושטעלן ברוב פאר והדר

שמעון  ' רביטע פארבינד אייך מיט 
845-537-1013ו "ווערצבערגער הי

א"י משפחת החשובה לבית ווערצבערגער שליט"ע

א"שליטשמעון ישראל חיים ווערצבערגער '  רח "הרהבהשתדלות 

יואלקרית סאטמאר 'ל ד"דקיטמשמש , ל"זווערצבערגער אברהם יושע ' החסיד רנ אביו הרבני "לע

סאטמאר'מר"אדמומרןק"כובראשםמעשהואנשיחסידיםפוןקבוצה
ציוןעלפוקדזענעןהעיריוצאימצאצאיחשוביםנכדיםועוד,א"שליט

ק"הרהאשת,ה"זלהמריםשרהמרתק"בתשהצדקניתהאשהזקינתם
מרדכירביהקדושהגאוןבת,ע"זיער'ראצפערטאליעזר'שלורבימרן
געווארןאפגעהאלטןאיזצייטזעלבעדיאון.ע"זיהורנסטיייפל'מדוב
ראשיגעהערטעדימיטמיטונגסוקספולעא,א"שליטר"אדמוק"כדורך

און,א"שליטסיגעטד"אבצ"הגהפוןבאטיילוגונגדימיטהקהילה
ק"עבוהדיפוןדעטאלןאלעווי,ו"הילעפקאוויטש'שלוחיים'רח"הרה
.געווארןאפגעשמועסטאיז
ערשטעדיאנגעקומעןי"בעזהשאיזמשתטחזיךאיזקבוצהדיבעת

דיאנצוהויבןטעגקומענדעדיאוןבכדי,מאטריאלדיפוןטראנספארט
.גדרהערליכןנייעםאמיטח"ביהדעםארומנעמעןפוןק"עבוה

משתתףזיךזענעןוועלכעהמשפחהבניע'חשובדיפארתודותאלפי

לביתא"שליטם"האדמוריק"כורבנןמרנןפוןרוףן'אויפלבבכל

צ"הגהובהשתדלות,מאנסיסאטמארד"גאבק"כ-באבוב-סאטמאר

.א"שליטהועדחבריחשובישארעמוואתוא"שליטסיגעטק"אבד

ר "ק מרן אדמו"כ
א "שליטסאטמאר 'מ

בעת השתטחות על 
ה"ציון זקינתו זלה

ג"ידידינו הרה

א  "שליטבנימין יהושע פוקס ' ר

ידיד אבותינו


