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: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד

| ד אלמאשד "ל אב"אהרן שפירא זציוסף ר "רבי משה נתן נטע ב: אב ' ו

ר דוד "רבי גבריאל ב:אב' ט|  שעברעשין  כ "לובלין ומנו, הוראדנא, ק דובנא"ר נחמן ראפאפארט אבד"רבי שמחה הכהן ב: אב' ז

ד טרענטשין  "ל אב"ל זצ"ר יחזקאל סג"רבי אהרן יוסף שמואל ב: אב' י| ממאגלינצא ל "זצהורוויץ 

פרשת

דברים
א"תשפ

גליון

562

הבולעטין נתנדב 
נשכחהבלתיידידינונ"לע

'  ישעי' הרבני החסיד ר
ל"ר ישראל פאללאק ז"ב

ח הישן גרויסווארדיין"מראשי הוועד ביה

רומעניא, טורץאונגארן, בעזדעד. ט(מצבות)אונגארן , סיקסאונגארן, סאנטוב

רומעניא, מייעאוקריינא, הארינטש(תיקונים)אונגארן , פאקש

Tiszabezded, Hungary Szikso, Hungary

Magy, Hungary Hornichovo, Ukraine

Abaujszanto, Hungary
Turt, Romania

Paks, Hungary

רומעניע, הידלמאש רומעניע, בארשא1 [אוהל]אוקריינע , ראחוב2 סלאוואקיי(ישן),טרעבישאוו3 רומעניע, ברעב4 5

רומעניע, ערקאוואש אוקריינע, ווערעצקי6 (מצבות)אוקריינע,קאמלאש7 רומעניע, וואריע-טאמאש8 אוקריינע, פעטערפאלווע9 10

רומעניע(ווערמעזא),בוטשום אונגארן, נירבאטור11 אונגארן, הארוואט. ע12 אונגארן, פאטיק. ש13 רומעניע, אראד14 15

Trebisov, Slovakia

Erkavas, Romania

Rachiv, Ukraine Hidalmas, Romania

Khmelnik, Ukraine Nizhny Vrota, Ukraine

Nyirbator, Hungary Bucium, RomaniaSarospatak, Hungary Erdohorvati, Hungary

Borsa, RomaniaBreb, Romania

Tamaseni, Romania

Arad, Romania

Peterfalva, Ukraine

אונגארן, מערא

Mera, Hungary

1617181920

אונגארן  , יאקע-ניר( 21222327
,  באטטאניא( 26

אונגארן
,  וועטש-וואג( 25

סלאוואקיי
,  ווערעצקי(  24

(המשך)אוקריינא 

רומעניא, בעבעני(31
,  ריסקעווע. פ(30

(המשך)רומעניע 
רומעניא, ניגרעשט( 29 אונגארן,סעטשין( 28

,  מאראש אויוואר( 35
ראמעניע

,  סענדזשארש. ע( 34
ראמעניע

, לאפוש. ט(33
ראמעניע

,  טאלשאווא(32
(מצבות)אונגארן 

אונגארן  ,וואזשאן. נ(39
אונגארן  , ענטש(38

(מצבות)
,  טאלשאווא( 37

אונגארן  
רומעניא, בעבעני(36

אונגארן, נירקאטא( 43
אוקריינא, ראדוויל( 42

(המשך)
פוילן, קריפטש( 41

(אוהל)
,  טשערטיזנא(40

סלאוואקיי

פוילן  ,שינאווע(47
(מצבות)

רומעניא,בערסאניף(46 רומעניא, טאשנאד(45
,  הארניטשעסט( 44

רומעניא

אנא אנו באים מצערו  , ומשתתפים אנו בצערא של האי גברא יקירא, תרדנו עינינו דמעה
עומד לנו לסעד ולעזר בכל עת ועונה, נ ידידינו וידיד כל בית ישראל"ה, של אבא

,החסיד המופלג בכל מעלה ומידה נכונההרב 

ב  "עם כל ב', פ שתחי"ומעשיה הכבירים לכו' החשובה והמפורסמת בפעולותיב "וב
הילדה היקרה וחביבה על כל ומופלגת  בתם לעת פטירת , ו"החביבים והיקרים הי
,ה"עחיה שרה מריםלבה ומידותיה היקרות עם זך 

לךהוי מי ירפא -גדול כים שברינו 
ח עם כל טוב סלה"ציון וירושלים הוא ינחמכם ותזכו לרוב שמחות ורוב נחת מכל יוצהמנחם 

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא לבבית  
נברך מעומקא דליבאי לאחד המיוחד  , בשיר וקול תודה

, העוסק אתנו רבות בשנים במסירות נאמנה, שבחבורה

ידידינו הרבני החסיד  , ופני כל אדם מקבל בהדרה

א"שליטמשה דוד אהרן לאנדאר "ת מוה"כש

ג המופלג לשבח ולתהלה "ידידינו הרהולכבוד 

,  א"שליטשלום אונגאר ק הרב "בנש

בילקאמין-ח בארדיוב"הוועד להצלת ביהחבר 

יחד עם כל המשפחה יזכו לראות שובע שמחות וחיי נחת מעתה ועד עולם


