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July 25-August 1, 2019ט"תשעמ "מטוק"ערשעד פנחס ק  "ערש

נ  "נתפרסם לע

ר "בדבורה רעכיל 

ה"מרדכי 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

:י"ח שנבנו ע"ההביכ ב"ומנו, בשבוע זוחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד: מיוחדמדור
'  ארישלמה רבי: ה תמוז"כ| מיהאלעוויץד"אבל"זצעהרענפעלד ( ס"חתן חת)דוד צבי ר"בשמעון רבי| סערענטשד"אבל"זצל ביליטצער "יצחק אייזיק סגר"בעמרם ישי רבי: ד תמוז"כ| גרויסווארדייןץ"דומל"זצפאללאק ' ישעירבי: ג תמוז"כ

ד"אבל"זציוסף גאנצפריעד ר"בשלמה רבי| בילקאמיןד"אבל"זצד "מרדכי באבר"ביחיאל מיכל רבי: תמוזו "כ| ווייטצעןד "ל אב"זצזילבערשטייןליביהודהדודר"ב'ישעירבי| קליינווארדייןץ"דומל"זציעקב אלישע מאנדעל ר"בלייב הכהן 

סענפעטער, טאליאד"אבל"זציחיאל ראטענבערג ר"ביהודה דוד רבי| מראזלאל"זצטויב ( קאלוב)יצחק אייזיק ר"במשה חיים רבי| מזענטאל"זצמאנטאג ( אור החכמה)אורי שרגא פייוול ר"במשה רבי| אונגוואר,ברעזאוויץ

479
ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

âבשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים להתוודע מהנעשה על ידינו: מטרת הגליוןâ

אבותינולטובת העוסק לידידינו מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

א"שליט' ח ר"הרה

בעיר ח "ביההוועד מחשובי 

צו דער צופרידנהייט פון די , צוגרייטונגען צו השלמת בנין הגדר
ב נכבדים  "ועד מחשובי הרבנים הגאונים ובע. ע בני משפחה'חשוב
.ק תיכף ומיד"בכדי דורכצופיהרען די עבוה, ווערט יעצט פארמירט, א"שליט

בודאי וועלן די בני המשפחה אנטייל נעמען בעין יפה וברוח נדיבה אין די 
. הייליגע אונטערנעמונג

סלאוואקיי, פרעשוב 2

רומעניע, נאסוידסלאוואקיי, שעניא

.א"ק יעמערינג שליט"צ אבדק"הגדר נבנה זה רבות בשנים בראשות הגה
ו"ח הערליך אויפגעהאלטן דורך די חשובי צאצאי יוצאי העיר הי"ביה

שמעון                           ר"ביהודהיצחקק רבי "נוסח מצבת הגה

רומעניע, מאיע

רומעניע, טעקענדארף 20
-א"שליטמנחם ר"ומוהיחזקאל ר "ובניו מוהיוסף לייב קאין 'רר "ח מוה"בראשות הרה

שמואל  ר "ח מוה"הרה-א"שליטאברהם שמואל גאלדשטיין ר"מוהח "הרה
א"שליט[ קאין]ליכטענשטייןא בשם המשפחה החשובה "שליטקעסטנבוים 

בנדבת משפחה  
החשובה הנכבדה  

'  רח "הרהנכדי 

ישראל  
ל"זשטיינלויף 

ח ווערט  "ביה
גערייניגט אין 

בעפארברייטונג צו די 
.ארבעט פון בנין הגדר

פארמירט  ווערטוועד 
.אין די טעג

גרונטליכע  א 
ווערט  אפשאצונג 

דורכגעפירט בכדי  
אפצוראטעווען דעם 

.  ח"ביה
פונקטליכע רעפארט  א 

.ווערט צוגעגרייט

, הנני בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו ולהביע בזה השתתפות העמוקה  בעת הילקח מהם נזר תפארה ראש משפחתם היקרה,זבארובדעירח"ביהלהצלתהועדבשם,ושלמו ימי אבלך

ו  "הכבודה הי' וכל המשפא"שליטשמואל זאנוויל בלוזנשטיין ה"ת מו"הרבני החסיד כשכ ידידינו החשוב "נ מע"ה

א"בביגאוצ, ולראות נחמת ציון וירושלים, ומעתה תתנחמו בכפלים,  ושנות חיים ארוכים, עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכםומהיום  -ה "היקרה ע' המתאבלים מרה בהילקח מהם אמם הח

ג אב בתורה"הרב המה
ביראה בחסידות

ה"מורינו ורבינו מו
ה"במויצחק יהודא 

'ל נשמ"זצשמעון
'ה' ביו' עלה מרומ

'ע לפ"ניסן תק' א
תוללה

גורלך  'לתעמוד 'ונוח 'ת]
[ימין'הקץ 'ל

ל"זצליעבערמאן
ק  "אבד

Tekendorf, RomaniaPresov, Slovakia
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Nasaud, Romania

Sena, Slovakia


