
 
 כסא דנחמתא

היקרים היושבים בעמק הבכא  ידידים בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של הני 
וזכותם מסייעתו להם ולזרעם אחריהם   , מהעומדים בראש למען שמירת קברי אבותיו

י המוסד  "ע' פועל רבות בשנים להצלחת הפעולות הק, היקר אהוב על  כלידידינו , ה"ה
 החסיד הנכבדהרבני התורני , אבותינו

 א  "שליט יושע פיש ר  "מוה

 ו"יחד עם כל המשפחה הכבודה הי
 ק המפורסמת במעשיה הטובים   "אמו האשה החשובה בתשלעת פטירת   

שמואל   משה' צ ר"ל נכדת הגה"זבנציון גרינוואלד ' ג ר"ה בת הרה"ע חנהמרת 
 ע  "זיא מליזענסק "הררד געוויטץ נכד רבינו הקדוש "ל אב"זצפעלבערמאן 

**** 
 יבוא תנחומינו לכבוד האי גברא יקירא ידיד נאמן ותיק וחסיד  וכן 

.  נח "ר הוועד להביה"א יו"שליטשמעון משה קעפעטש ר "ת מוה"כש
היקר גבר נכבד זקן ונשוא אביו לעת פטירת , עם כל המשפחה הכבודהיחד פילעש 

והמנחם ירושלים הוא   -ל "ז צבי נחמןר  "ה הרב החסיד מוה"ה, פנים אהוב על  כל

 .ותראו רוב נחת מתוך שמחה מעתה ועד עולם, ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עוד

 אבותינו
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נ דבורה  "לענתפרסם 
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע

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

 ט"תשעויצא  ק"עד ערשתולדות ק "ערש

446 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

November  9 -16, 2018 

 פראיעקט
 ח"תשע

 י"ע
 אבותינו

Nagysimonyi, Hungary 

November 7, 2018 

 שלב ב/א שלב
 איבערגעבויטווערן הערליך פון אלטן מויער חלקים 
 ח  "הכניסה להביהשער 
 חדר מיוחד לתפילה א 
נייעם וועג  אויפבוי פון וועט נמשך ווערן  ברוב פאר והדר דאס ת "בעזהשי

 ח"צים ביה
הרבני  א ובנו "שליטהערש שאהן חיים ' הנכבד רהרבני ' בנדבת הנכדים הח

  ווייס צבי אהרן' הרבני הנכבד ר /א "שליט שאהן דוב' רג "התורני הרה
  א "שליט ווייס יוסף יאקב' א ואחיו הרבני הנכבד ר"שליט

Gherta Mica, Romania 

August 16, 2018 

 מיהאלען
 רומעניע

 שימישנא
 רומעניע

 קארלין פינסק

 בעלארוס

 יונק הישן
 אונגארן

 סאלקא. מ
 אונגארן

 שאטענדארף
 עסטרייך

 שאמקוט
 רומעניע

 מיהאפאלווא
 רומעניע

 סילאש. מ
 אונגארן

 מיכא. ג
 רומעניע

מארע  
 קארטשעסט

 רומעניע

 באסקאוויץ
 טשעכיי

 ווישאווא
 רומעניע

 קישלעטא
 אונגארן

 וואזשאן. נ
 אונגארן

. 

 א   "שליט וויינבערגער יודא חיים' ג ר"הרה

 מארגארעטןח בעיר "מחשובי הוועד להביה
 ס"ח  וכט"רב נחת מכל יוצלראות , ב "בואת יברך אותו שברך את אבותינו הוא ומי 

 מזלא טבא וגדיא יאה
 למען  סל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידנו עוז מהעומדים בראש 

 ,  מסייעתו להם ולזרעם אחריהםוזכותם , שמירת קברי אבותיו
 מפאריםוהנעלה כבוד שמו ה האברך היקר הנכבד "ה

,  ח אין א שווערן"ביה
 פארלאזטן צושטאנד

 ו"קריאה נרגשת למשפחת וויינשטאק היקרים והחשובים הי
 .אנא תרמו נדבתכם להציל בעוד מועד  מנוחת אבותיכם זכרונם לברכה

בסיוע כל נכדיו  , ח בשלימות"ולחדש הביה, ה המצבה"תקותינו למצוא בע
 845-662-5269יואל וויינשטאק ' צו נעמען א חלק ביטע רופט ר. החשובים הרבים

 ד"אב -ע "רבינו שבתי שעפטיל  ווייס זיק המפורסם "הגה  ק"מנו

.  

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

 אונגואר ד"אב ל"זצ  (ש"א ם"מהר) ש"א מאיר ר"ב ש"א מנחם רבי כסלו 'ו  :י"ע שנבנו

Pusté Čemerné, Slovakia 


