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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

 December 26, 2019 פ"תשויגש ק "ערשעד חנוכה -מקץק "ערש

ר שמואל "שרגא פייש ב רבי: טבת' ד|  בראדי ל"זצ( טיקטין)מאיר  ר"בישעי  רבי: טבת' א: י"עח שנבנו "כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

ד  "ל אב"זצ  שלמה זלמן מינצענט רבי: טבת' ז| אורשיווא ץ "ל דומ"זצמשה דוב לאנדא  ר"בחיים יוסף  רבי| פיסטין ד "ל אב"זצנחמן צבי הלוי עפשטיין  ר"במשולם  רבי: טבת' ו|  טשעטשעד "ל אב"זצהלוי יונגרייז 

 קראליד "ל אב"זצר משה פירטה "אפרים ב רבי| פעטער . סט, מפעלעדיהאזאל "זצמשה אהרן גליק ר "ביצחק רבי | מנאראללל "זצאהרן רובין ר "בנחום  רבי| מיהלאלפלווא, מארגארעטן

 פוילן, אושפיצין

 ע"זיבעריש פרומער ' ק ר"הרה י איז געפונען געווארן מקום מנוחתו של"בעזהש

 א"שליט זינגער דוד' רהנכבד החסיד של הרב : פעולהבשיתוף 

 א"שליט בראך שמואל' ק ר"ח בנש"הרה|  א"שליטפישל לאנדא ' ג ר"הרה: בראשות  
 ם  'גרויס פרייד ביי נכדי העיר צום ערשיינונג פונ

 סלאוואקיי  , פישטיאןח "פנקס הביה
ווי אויך  , מצבות 633מיט די רשימה און בילדער פון אלע 

 .ן תיקון המצבות פראיעקט'א סקירה קצרה איבער

 ק איש מופת "כ של הרה"מנו
 |  ע  "זיאושפיצין ק "אבדקבעריש פרומער רבי  

 פוילן, שעברעשין

גרויס התעוררות ביי צאצאי  
יוצאי העיר לטובת תיקון  

 די ערשטע 

 מצבות 1,000
  כהיום מצבות אויפן ערד 

 .אין א בזיונדיגע מצב

 ח   "הערליכע גדר הביה
 ב"בנין בשנת תשס

Nemesbikk, Hungary Krajne, , Slovakia 

Vojke, Slovkia Paleu, , Romania Piricse, New, Hungary 

Gulacs, , Hungary 

 ברכת מזל טוב

  

 
הנני בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו ולהביע בזה השתתפות  
 ,  העמוקה בעת הילקח מהם נזר תפארה ראש משפחתם היקרה

 כ ידידינו החשוב הרבני החסיד "נ מע"ה
 ח בעיר טערצאל"ר להצלת הביה"יו

   א"שליטיעקב צבי ראזענוואסער ה "ת מו"כש 
 ו   "הכבודה הי' וכל המשפ 

 ה  "היקרה ע' המתאבלים מרה בהילקח מהם אמם הח
,  ת שישמע רק בשורות טובות בבתיכם"ומהיום  עוד יעזור השי

 , ומעתה תתנחמו בכפלים, ושנות חיים ארוכים
 א"בביגאוצ, ולראות נחמת ציון וירושלים

 נ"פ
 נחתבעצתו וברו דאיש ישר 

 איש  חי  רב  פעלים  בןהיו  

 אור עינים חמדת ישראלמ

 ר התורה ואבן פינהש

 קדוש  וטהור חסיד ועניוה

 אמר  חידושי בסברא  

 ודרשא בגלוי ובלחיש  

 האי גברא רבא קדישא  

 ד "ג אב"ת המה"כקש

 דוב בעריש ו"מה
 ל"ו משה זצ"במ

 ט ביום"בש' נ

 ק"ח לפ"כסלו תקצ' ך' ב

 ה"ח תנצב'ץ יצמ'ת ק'לע

ר"יו - א"שליטדובעריש וועבער  הרב  

 ק  "כ של הגה"ומנ
 ע"זיק אושפיצין "אבדקדרכי יושר בעל 

ארגיניעלע געווארן די ד איז אויפגעדעקט "בס 
 .   הארט נעבען טויער' יסודות פינעם אוהל הק

 מנוחתו מקום על מצבה די געווארן געשטעלט ד"בס איז כסליו 'כ ביום דהילולא יומא פארגאנגענע די און
 / X 302  hfpjc@thejnet.com 718-640-1470אבותינו  : מכירה ראשית אצל ל"זביגלאייזן יקיר ' ח ר"נוסח מצבה נעתק מכתבי הרה

העוסקים  לידידינו הנאמנים  מזל טובאהבה משגרים אנו בזה ברכת ברגשי 
 נ לטובת קברי אבותינו  "בלו

 א"שליטדוד עסטרייכער ' הרב החסיד  המרומם ר
 "אבותינו"פעל הרבה להעמיד היסוד עבור הצלחת מוסד 

 א "שליטנחום שמשון ' ח ר"ובנו הרה 
 שעברעשיןח "ר הוועד להצלת ביה"יו

 מ  "לרגל השמחה צאצאיהם אשר במעונם בשעטו
 ס"עם רב ברכות וחיים טובים וכט'  שיחי' ב ומשפ"ובכן יתברכו הם וב

י"הערכת שומא נתבקש ע  

 עוברים ושבים

י"הערכת שומא נתבקש ע  

 משפחת עסטרייכער 
י"הערכת שומא נתבקש ע  

 משפחת ווייזער

י"הערכת שומא נתבקש ע  

 משפחת פאנזשער

י"הערכת שומא נתבקש ע  

 משפחת גאדינגער

י"הערכת שומא נתבקש ע  

קליין-משפחת גרינבלאט  

Szczebrzeszyn, Poland 

Ushpitzin , Poland 

   "קאלום באשטימטע ספעציעלע"
  וואס החורף ימי די :status Report #9]  פון רשימה די פאר[

  צו זיך העיר יוצאי פאר געאייגנט גוט איז
 .האבות מנוחת מקום אפצוראטעווען ארגאנאזירען

 ווערן ,קאלום דאזיגן אין  י"בעזהש
 איז וואס הזמן לפי - סדר א און אראפגעברענגט

 און ,חיים בתי פון נעמען די -פארלאנגט געווארן
 איהם דורך וואס עסקן ען'חשוב פונעם נאמען דער
  די ."שומא הערכת" די געווארן דורכגעפיהרט איז

  ביי כהיום ביז איז וואס חיים בתי פון איז ליסטע
  סיי איבער ידיעה קיין געווארן ערהאלטן נישט אונז

  אונטערגענומען ווערן זאל פעולה א פאר וואס
 יוצאי אלע צו ווענדונג שטארקע א .ח"הביה לטובת

  וועט אינאיינעם און עסקן אן ווערט :העיר
 און אפצוראטעווען מעגליכקייט די האבן י"בעזהש

 און מצות יקת לב חכם פון טיטל דעם ערייכן צו
 עולם ועד מעתה עצום זכות א מיט נעמט איר


