בס"ד

פרשת

ויחי
תשפ"א

גליון
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הרה"ג ר' יעקב כ"ץ שליט"א
הרה"ח ר' יצחק מרדכי פאללאק שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח ריסקעווע ,נירבאטור
יו"ר להצלת ביה"ח זענטא
הרה"ח ר' יוחנן מענדלאוויטש שליט"א הרה"ח ר' יואל בר"ש שווארץ שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח טשערטיזנא
חבר הוועד להצלת ביה"ח קירמא

הרה"ח ר' מיכל פריעדמאן שליט"א
ובנו הרה"ח ר' ליפא

הרה"ח ר' יעקב בר"א שווארץ שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח מאנאשטור

חבר הוועד להצלת ביה"ח קאשוי
הרבני החסיד ר' יואל ברב"ה פילאף שליט"א הרה"ח ר' אשר זאב ניימאן שליט"א
חבר הוועד להצלת ביה"ח הוניאד
חבר הוועד להצלת ביה"ח בעבעני

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

חסד ואמת  -חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת...

צוגרייטונגען צום בנין הגדר

(רשיז"ל בפרשתן)

בראשות הרבני הנכבד מוה"ר יעקב ביקעל הי"ו
האברכים היקרים מוה"ר יואל שניטצער הי"ו
מוה"ר יושע בלום הי"ו

טייל פון די חשוב'ע מצבות אינעם ביה"ח:
Vasaronsmeny

Vilchovitz

ווילחאוויץ ,אוקריינע
משפ' גאלד הי"ו

וו .נאמעין ,אונגארן
משפ' לעפקאוויטש הי"ו

Zemplin

Zenta

זעמפלין ,סלאוואקיי
משפ' פריעדמאן הי"ו

זענטא ,סערביע
משפ' פאללאק הי"ו

Verpelet

ווערפעלעט ,אונגארן
משפ' שטערן הי"ו

Zdany

זשאדיין ,סלאוואקיי
משפ' שאהוואלד הי"ו

Tiszadob

Tiszaszentmarton

Tiszadada

טיסאדאב ,אונגארן
משפ' גליק הי"ו

ט .סט .מארטאן ,אונגארן
משפ' לעבאוויטש הי"ו

טיסא-דאדא ,אונגארן
משפ' רעטעק הי"ו

Trebusany

Tesco

טעטש ,אוקריינע
משפ' שטיינמעץ | גאלד הי"ו

טרעבושאן ,אוקריינע
משפ' פערל הי"ו

Ciumesti

טשומעשט ,רומעניע
משפ' גליק הי"ו

Zemplenagard

ז .אגארד ,אונגארן
משפ' מארקוס| מערץ הי"ו

Apa

N. Zipov

זיפאוו ,סלאוואקיי
משפ' פריעד הי"ו

Tiszalok

Zator

Zborov

זאטור ,פוילן
משפ' גוטטער הי"ו

זבארוב ,סלאוואקיי

Taktakenz

טאקטעקענעז ,אונגארן
משפ' ווייס | ראזינגער הי"ו

Boldva

טיסאליק ,אונגארן
משפ' ווייס | קעסטענבוים הי"ו

Csonra

טשארנע ,אונגארן
משפ' גרינוואלד הי"ו

Tisenic

טיסעניץ ,סלאוואקיי
משפ' שווארץ הי"ו

Stitnik

משפ' ווערטהיימער | בלוזענשטיין הי"ו

Tanra Mare Apa

ט .מארע ,רומעניע
משפ' שאמועל | מעטה הי"ו

Teglsas

טעגלאש ,אונגארן

משפ' גרינפעלד | היימפעלד | ראזענפעלד הי"ו

Secovce

טשעטניק ,סלאוואקיי
משפ' מערץ הי"ו

1

3

טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי

Jaov

Jaszkarjeno

יאסקערענא ,אונגארן
יאסוב ,סלאוואקיי
משפ' טענענבוים | ווייס הי"ו משפ' ראבינאוויטש הי"ו

Jelka

משפ' גרינוואלד | אבערלאנדער הי"ו

 -2הרבנית הצ' ריזל בת הגה"ק רבי
שמואל (רבי שמעלקא סעליש'ער זי"ע)
יוצ"ח משפ' החשובה שניצער הע"י

-3החסיד ר' שלו' ב"ר אליקים

Iara

 -4החסיד ר' אברהם ב"ר ראובן שטערן
יוצ"ח משפ' החשובה ביקעל הע"י

יארע ,רומעניע
משפ' הירש הי"ו

 -5איש חי ורב פעלים  ...זכה וזיכה את
הרבים בקדושה ובטהרה מו"ה חיים
יהודה הלוי ב"ר שמואל (לעווינגער)

אויפעהערטא,
אונגארן
Gyomore

Ladmovce

יעמערינג ,אונגארן
משפ' געשטעטנער הי"ו

לאגמיץ ,סלאוואקיי
משפ' פריעדמאן הי"ו

Lusca

לושקא ,רומעניע
משפ' לעוו | פריינד הי"ו

Legyenmihaly

4
-1הגאון רבי צבי גינזבערג זצ"ל אב"ד

לעוועלעק,
אונגארן
יאקע ,סלאוואקיי
משפ' גאלדבערגער הי"ו

2

ברם זכור אותו לטוב – וזכרו לא ימיש לנצח

5

-6לילות שם כימים חצות לילה להקים
מה"ו שמואל בכ"ה יודא הלוי ( לעווינגער)
יוצ"ח משפ' החשובה בלום הע"י

זכרו הבהיר של האי חסידא יקירא ,האי חסיד האי עניו ,מגזע קודש,
לעגעניעמיהאלי,
סלאוואקייא ה"ה הרב החסיד המופלג ביראה הטהורה ,ובענוה יתירה ,זקן יושב
הגה"צ אבד"ק דאראג שליט"
בישיבה ,עסיק באורייתא תדירא ,ולא החזיק טיבותא לנפשיה,

מוה"ר יצחק ווייס זכרונו לברכה לחה"ע
Leordina

Mad

לערדענע ,רומעניע

משפ' שטויבער | פאלאטשעק | מייזלער הי"ו

מאד ,אונגארן
משפ' רייניץ הי"ו

Madarasz

מאדאראש ,רומעניע
משפ' שפיצער | וואלנער הי"ו

Mateszalka

מאטעסאלקע ,אונגארן
משפ' מיטטעלמאן הי"ו

נפטר בשיבה טובה בהאי שתא כ"א כסלו
אשר פעל וזכה וזיכה את אחיו עמו ,להשתדל בעוז ותעצומות,
ראשי האבות נבג"מ,
בעד שמירת והצלת מקום מנוחת
Hosszumezo
Hosszumezo

בהבתי חיים בעיר לעוועלעק – אויפהערטע

זכות יושר מעשיו הגדולים ,יגינו ויליצו לזרעו אחריו,
להוושע בכל מידי דמיטב ולכל טוב סלה
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פאר מעינטענענ" ס  ,ביטע זיך פארבינדןT: 718-640-1470 ext. 302/306  E: maintenance@hfpjc.com :
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ז טבת:רבי נתן נטע צבי הלוי סאלאמאן זצ"ל אב"ד הידאלמאש | י"ח טבת :רבי מנחם מענדל ב"ר יהודה פריעדלענדערזצ"ל מגראסווארדיין |
כ' טבת :רבי יהודא ב"ר שמעון קאין זצ"ל מעגערבעגי | רבי בנציון ב"ר עמרם בלום זצ"ל אב"ד בערעטיאויפאלו | כ"א טבת :רבי יוסףב"ר לייב שאצקעס זצ"ל אב"ד בראד | רבי שמואל ב"ר יהודה בראך זצ"ל אב"ד נירמאדע | כ"ב טבת :רבי שמואל
דוד ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייזזצ"ל אב"ד פעהער-דיארמארט| רבי דוב בעריש אברהם ב"ר ישעי' בנעט זצ"ל אב"ד קאלוב | רבי יצחק אייזיק ב"ר מאיר כהנא זצ"ל אב"ד זשאדאני
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