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 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

 April 4 - 11, 2019 ט"תשעטהרה ק "עד ערשתזריע ק "ערש

יעקב   רבי: ניסן' ב |  הומנאד "ל אב"זצשלמה זעלצער  ר"בדוד יהודה לייב  רבי|  פעזינג ד"אב ל"זצאהרן ווילהיים  רבי: ט אדר"כ  : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

נחמן הכהן   רבי|  מבראד ל"זצהורוויץ  ל"סג( ו"אה)יצחק  ר"ב' אברהם ארי רבי: ניסן' ד|  אונגווארץ "ל דומ"רבי יהודה ווייס זצ|  גרויסווארדייןד "ל אב"זצנפתלי צבי הירש ליפחאוויץ  רבי: ניסן' ג|  הומענאד "ל אב"זצ( צאנז)אברהם שפירא  ר"חריף ב)

 אאויוואר-סאמאשד "ל אב"זצאברהם שלמה עליאש  ר"ביעקב שמואל  רבי| בעסערמין , ד"ל אב"זצשמעון גינז  ר"ביעקב יוסף  רבי|  האלמיןץ "ל דומ"זצמוטצען ( באניהאד)יצחק  ר"באבהם חיים  רבי: ניסן' ה|   ראחובד "ל אב"זצרובינשטיין 
 

 א "שליטמשה ראטה ' ח ר"הרה
 ל  "עוסק רבות בשנים בעד הצלת מקום מנוחת אבותיו ז

 ברכת מזל טוב ורב נחת
לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו הם   מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ומשפ ב"וב

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

 חיי עולם  וראש ישיבת , סאסובק "אבד–א "שליטשלמה פרישוואסער ק הרב "ידיד נאמן הרב הגאון בנש
 דזיקוב -נירעדהאז  –דאנציג  –קורימא ח "מרבני הוועד הביה

 6 סלאוואקיי, יאסוב 5 רומעניע, שימישנע
 ק טאפלטשאן  "א אבדק"שליטאברהם משה קרויס  'ג ר"הרה בראשות

הנגיד  הרבני | א "שליט שאמועל דוד' הרבני הנגיד ר| ל "זהירש ' ישעי 'ח ר"נכדי הרה

 א"שליטאלימלך פריעד ' האברך היקר רבהשתדלות | א "שליטיודל גרין ' ר
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 8 אונגארן, (ישן)יונק  7 אונגארן, (חדש)יונק 

 9 סלאוואקיי, סיסאוו

 14 רומעניע, טעקענדארף

 10 רומעניע, מיטל ווישעווע

 15 אונגארן, אזד

 11 רומעניע, ריסקעווע. פ

 16 אוקריינע, בילקאמין

 12 טשעכיי, באסקאוויץ

 17 רומעניע, מיהאיפאלווע

 13 פוילן, פריסטיק

 18 רומעניא, עגערעש

 ו  "האחים החשובים הי: בנדבת

 ,  ל"זטעמפלער -יחיאל אויש' בני הרבני החסיד ר

 א"שליטאויש דוד לייב ר "בהשתדלות מוה| א "שליט' ו  ומשפחתו הח"הישמחה  אויש ' ח ר"הרה

 ר מערכת זכרון אבותינו  "יו –א "שליטדובעריש וועבער ' ח ר"ובהשתדלות ידידנו הנאמן הרה

 א  "שליטשמואל בנימין פריעדמאן ' ח ר"הרה
 ל  "עוסק רבות בשנים בעד הצלת מקום מנוחת אבותיו ז

 א "שליטיחיאל מיכל פישביין ' ח ר"הרה
 מידידי ונאמני אבותינו

Simisna, Romania Jasov, Slovakia 

Gyonk, Hungary (New) Gyonk, Hungary (Old) 

א  "שליט נטע' ח ר"הרהובנו  א"שליט מענדל ווייס' ר ר"ח הישיש מוה"בראשות הרה

 א "שליטיעקב ווייס ' ג ר"הרה| א "שליט אשר אנטשיל ווייס' ישעי' ג ר"הרה

 ל"זאברהם שמואל טענענבוים ' ח ר"הרהמשפחת 
   


