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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

:כסלוב"כ|מווערבויל"זצ(חריף)הירשצביר"בקאפיליעקברבי|מטשענגערא"מנואביסעטשעד"אבל"זציונגרייזל"סגיצחקר"בשמואלרבי:כסלוא"כ:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
רבילעמעש,מידסענטד"אבל"זצבייןהכהןנפתלירבי:כסלוה"כ|פאקשץ"דומל"זצקארפעלליפמאןט"יור"ביצחקרבי|ווערבויד"אבל"זצצוקערמאנדעלמנחםר"במשהרבי:כסלוד"כ|פעטראוואסעלעץ"דומל"זצשמעלצערשלמהמרדכיר"ב'אדונירבי

פרץיעקבר"בדודמשהרבי|באלחובד"אבל"זצהאלפריןאברהםר"ביעקבדוברבי|קאלאמייעד"אבל"זצישראלרבי:כסלוח"כ|נירעדהאזד"אבל"זצמ"פריודאר"בקאפליעקברבי:כסלוו"כ|ס"חתתלמיד–שוראניד"אבל"זצפלויטחייםר"בפייוויל'חזקי
מארגערעטןד"אב(ץ"מהריא)ל"זצוויינבערגערמשהר"בצביאהרןיושערבי|קליינווארדייןד"אבל"זצראזענבוים-ליטשהלויגרשוןר"בחייםמשהרבי|דאדא-טיסאד"אבל"זצבריסקשמואלמשהר"ביהושערבי|גרויסווארדייןץ"דומל"זצפריעדמאן

449
ד"בס

פראיעקט
ט-ח"תשע

י"ע
אבותינו

Nagysimonyi, Hungary

Gyonk (old), Hungary

פראיעקט
ט-ח"תשע

י"ע
אבותינו

ח פארלאזט"ביה

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

âרבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים בשם המשפחות תודה , ידינולהתוודע מהנעשה על : מטרת הגליוןâ

א"שליטמנחם משה רעטעק '   ח ר"הרה

ח"הביהמראשי הוועד של 

האלאס. נ-דאדא . ט

****

א "שליטמאנדל יודא דובאברהם' רח "הרה

דאנציגח "להצלת הביהמחשובי הוועד 

****

א  "שליטוואלף לאנדא ר ח "הרה

אויבערווישעוועח "מחשובי הוועד הביה

 ****

א"שליטיואל שפיטצער ' רח "הרה

פועל ישועות  מחשובי הוועד 
מאגלעניץח בעיר "להצלת ביה

****

א"שליטמשה נתן בראווער ' ח ר"הרה

זיפאווח "מחשובי הוועד הביה

****

א"שליטהערשל רובין ' ח ר"הרה

מיהאיפאלוואח "מחשובי הוועד הביה

****

א "שליטיחזקאל שרייבער ' ח ר"הרה

ח "מחשובי הוועד של הביה

סאלמאד-נירגעלשע

****

א"שליטיודא כהנא ח ר "הרה

א "שליטכהנא יחזקאל ' ח ר"ובנו הרה

מאטעסאלקאח "מחשובי הוועד הביה

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה  
לראות רב נחת  ' והמחותנים שיחי

ח  "דקדושה מכל יוצ

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה  
לידידינו הנאמנים  מזל טובברכת 

בותינו הם אהעוסקים לטובת 
לרגל השמחה  ' שיחי' ומשפב"וב

א  "מ כאו"אשר במעונם בשעטו
ה"בשמם הטוב יבורך ה

פראיעקט
ט-ח"תשע

י"ע
אבותינו

כ פה "מנו-ע "זיק "בנדבת נכדי הגה

,  א"שליטצ רבי "הגהבראשות 

א"שליטבן , ירושלים–ד נייטרא "אב

בג

מקום הקודש ( א)
על ציוני הצדיקים  

נגמר ברוב ' הק
. פאר והדר

שיפוץ אצל  ( ב)
קברי הצדיקים  

. מבית ומחוץ
שביל החדש ( ג)

מלפני הכניסה

ס"ק יגן על כל העוזרים להוושע בכט"זכות הצה

א

Piestany, Slovakia

Almasd, Hungary

Nagysimonyi, Hungary

Gyonk new, Hungary
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