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ברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית
ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה
הרבני החסיד הנכבד

הגה"צ אבדק"ק מישקאלץ שליט"א

ר' יצחק זאב וויינשטאק שליט"א

יו"ר הביה"ח מ .סילאש

ר' יצחק מרדכי פאללאק שליט"א

מנאמני אבותינו-נחלת אבות
יו"ר הביה"ח נ .טאראני -שאראשפאטיק

הרב בנש"ק

יו"ר הביה"ח זענטא

ר' ברוך יודא האלבערשטאם שליט"א

הרבני החסיד הנכבד

יו"ר הביה"ח מאגלניצע ,אפטא

א קורצער איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

קישלעטא ,אונגארן

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

פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

נאדוואזשאן ,אונגארן

בוי-ארבעט אויפ'ן גדר ארום דעם
ביה"ח אין פולן שוואונג בס"ד

העפטיגע פארשריט אין היסטארישן איבערבוי
פונ'ם גדר נאך יארן פון השתדלות.

בנדבת משפחת הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל

ווי באקאנט איז מיט יארן צוריק געבויט געווארן א גדר ארום דעם ביה"ח בנשיאות הגה"צ
אב"ד יעמערינג שליט"א ,מיט די מיטהילף פון די חשוב'ע יוצאי העיר הי"ו ,ובראשם הרה"ח
ר' נחום הירש שליט"א ,און די חשוב'ע לאפלער משפחה הי"ו .די רעגירונג האט פארלאנגט
דאס צו פארטוישן מיט א שטיינערנעם צוים אריינצופאסן אינ'ם אויסקוק פונ'ם שטעטל ,און
יעצט האט מען ערהאלטן א טיילווייזער גרענט פאר די קאסטן דערפאר.
בנדבת הרבני החסיד כביר המעש מוה"ר שמואל בנימין לאפלער שליט"א
ובניו הח' הי"ו  -בהשתדלות בנו הרה"ח ר' אברהם יואל שליט"א,

משפחת החשובה לבית ראטה הי"ו בהשתדלות הרה"ח ר' סיני ראטה שליט"א
הרה"ח ר' אברהם אהרן ראטה שליט"א | הרה"ח ר' לייבוש טייטלבוים שליט"א
מצבות ראשי המשפחה
האשה החשובה מחלה ע"ה בת מו"ח אברהם צבי ז"ל
איש תם ....סינא ב"ר שמואל ז"ל

נכדי הגה"ק רבי משה נחום זצ"ל ,אבד"ק

Kisleta, Hungary
December 18, ‘18
פראיעקט
תשע"ח-ט
ע"י
אבותינו

Nagyvazsony, Hungary
December 20, ‘18

מאדי ,אונגארן

העפטיגע פארשריט אויף תיקון הביה"ח ב"ה
בנדבת האחים החשובים בני הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל
הר"ר משה מאיר | הר"ר ליפא | הר"ר מרדכי | הר"ר הערשל
וחתנו הר"ר אהרן גבריאל הויער הי"ו
בהשתדלות האברכים היקרים:
האחים הר"ר יואל והר"ר מאיר מרדכי גראס הי"ו
הר"ר יואל דייטש הי"ו

Magy, Hungary
December 18 ‘18

צוגרייטונגען צו תיקון
המצבות ווערט געמאכט
דורכאויס די ארבעט.

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ג טבת :רבי שלמה יהודה זלמן לייב ב"ר אהרן מאיר פרידלענדער זצ"ל ראב"ד באלחוב | י"ד טבת :רבי יהודה לייבוש ב"ר ישראל אליעזר סאפיר זצ"ל אב"ד הומנא
רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל לערנער זצ"ל משומסק חתן רבי יוסף מראדוויל | י"ז טבת :רבי נתן נטע צבי הלוי סאלאמאן זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"ח טבת :רבי מנחם מענדל ב"ר יהודה פריעדלענדער זצ"ל מגראסווארדיין
|

)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
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