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|  שארוואר ד "ל אב"זצסופרישראל מרדכי אפרים פישלרבי : כסלו' ג:  י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

דיורעד "ל אב"ראטה זצ( חוסט)יואל צבי ר "במשה שמעון רבי בוקיןד "ל אב"זצזאבר "בפנחס דוד רבי מאדד "ל אב"זצישראל עוזר וואהל ר "באשררבי : כסלו' ז

חלק הגדראון המצבות 293נשלם תיקון 

ברכת  
צאתכם  
לשלום

כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך  

ק דאראג"א אבד"שליטאברהם לויפער ' צ ר"הגה

ועוד, פאפא, מיהאלי.ל, סעטשא, דאראג, ח בעיר שימלוי"ר הביה"יו
לרגל צאתם לפקוד על קברי הצדיקים, ו"ולכל משתתפי הנסיעה הי

סלאוואקיי, רעטע 21
א"שליטמשה יונה וויינגארטען ' ח ר"הרה: בהשתדלות

ד"מנחם שעהן אב' א נכד הגאון ר"שליטר מצעהלים "ק אדמו"כ: בראשות

א"שליטד ברכת אברהם וראש ישיבת נהרדעא "אבצ "הגה

היות מיר גרייטן צו אין די איצטיגע טעג  : מודעה חשובה מטעם הוועד
ארויסצוגעבן א פנקס וואס וועט אנטהאלטן די פרטים פון די חשובי אנשי העיר  

דערפאר ביטע טוט אונז אינפארמירן  מיט סיי וועלכע אינפארמאציע בנוגע  , ל"ז
פאלגענד איז עטליכע פון די פילע אויפגעשטעלטע מצבות  . ח "דעם ביה

ר  "ח מרת יענטל ב"האה(גל  "זאברהם רייס ' הרב החסיד ר( בגוטמאן-רייזנער' משפ( א
(וה"משה רייס ע' ובנו הרב החסיד ר(הה "עלייבוש רייס ' הרב החסיד ר( דה "שלמה רייס ע
'  הרב החסיד ר( יל "שלמה שטעקל ז' הרב החסיד ר( טרייס  ( זה "ברוך גיפס ע' הרב החסיד ר

ל  "חיים שטעקל ז
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(ו

Szaniszlo, Romania

November 25, 2019 זכרון אבותינו
סלאוואקיי, מיהאי-לעגענעח החדש של עיר "פנקס ביה

מהאי -גרויס פרייד ביי נכדי לעגענע
ח  "ם פנקס הביה'צום ערשיינונג פונ

מיט די רשימה און בילדער פון אלע  
ווי אויך א סקירה קצרה  , מצבות
.ן תיקון המצבות פראיעקט'איבער

Vagfarkasd, Slovakia

ח  "העפטיגע ארבעט אנגעהויבן לטובת תיקון הביה

עסקני אבותינו  
ק"בשעת די עבוה



ראמעניא, סאניסלא 27

, א"שליטמגד יהודה ק "אבדבהדרכת ובפיקוח של הגאון הצדיק 

י אבותינו "חבר ועד הרבנים שע
|א"שליטראזענבערגיודאאברהם'רוהמרומםהנכבדהרבניבנדבת

'רהחסידהרבבראשות,ו"היפאלאטשעקלביתהחשובה'משפובנדבת

.ו"הייודאמשה'רהיקרהאברךובנוא"שליטיעקבמאיר

ן גדר  'מאטריאל פאר
ח"קומט אן צום ביה

➔

סלאוואקיי, קאשוי

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

ק רבי שאול  "הגה
ד "ל אב"בראך זצ

קאשוי

(ה(ד(ג(ב(א

(י(ט(ח(ז(ו

ק"אבד–ע "רבי שאול בראך זי' הגאון הק
ק "ע אבד"רבי משה יונגרייז זי' הגאון הק

ל"ק זצ"הגאוובניו 

צוגרייטונג צום ערשטע פאזע
שטח פון פאדערשטן  גרויסער •

איבערגעבויטגדר ווערט 
נייער שביל גלייך צו א •

אוהלי קודש  די 
טויערןנייע 2•
און לעקטער און פולע  הייצונג •

איינריכטונגען לטובת הבאים 
להיפקד בדבר ישועה ורחמים

ע"ק סטראפקוב זי"ש אבד"ה' ק רבי אברהם שלו"ר הגה"ק אדמו"ככ של "מנו
ע  "ק ראדמישל זי"ש ענגיל אבד"הגאון האדיר מהר

ע  "ק   בייטש זי"אבד' הגאון הק
ל"הצדיק רבי יעקב פראנקפורטער זצ

א"שליטזאב גאלדשטיין ר "בראשות הרבני הנכבד מוה

יוסף ר "במשה מנחם מצאצאי החסיד המופלג רבי 
ק ארטאדאקסי ובנו  "ץ מראשי המייסדים דק"כמאיר 

.  ח"כ פה בהביה"ה מנו"זללהנחהחסיד המופלג רבי 

ברכתבזהאנומשגריםאהבהברגשי
העוסקיםהנאמניםלידידינוטובמזל

'שיחי'ומשפב"ובהםאבותינולטובת
מ"בשעטובמעונםאשרהשמחהלרגל

ה"היבורךהטובבשמםא"כאו

א"שליטזלמן געלבמאן ' ג ר"הרה

'  החשובה תחי' וזוג
אבותינומנאמני וידידי 


א"שליטזאב גאלדשטיין ' ח ר"הרה

וואיע, קאשויח "מראשי הוועד להצלת ביה


א"שליטאליעזר אויש 'ח ר"הרה
יונק, פאקשח "ביהמראשי הוועד להצלת 


א"שליטמשה יונה וויינגארטען' רח"הרה

קאצקוי, רעטעח "מראשי הוועד להצלת ביה


א "שליטפיש ' חיים יחזקי' ג ר"הרה
אבותינומנאמני וידידי 

החסידהרבבןבערלר"מוההחסידהרבשלהחשובהמשפחתבראשות

ל"יטק"דקהקהלראש,ל"זפריעדמאןל"חיר"מוההמרומם

קאשויק"אבדע"זיבראךשאולרביק"הגאוהנכדי,סאטמאר'ד

יואלר"מוההנכבדהרבניהנכבדהרבניהיקריםהאברכיםבהשתדלות
וואלףר"מוההנכבדהרבני–ו"הימ"פראברהםר"בהר

ו"היזינגערנפתליר"מוההנכבדהרבני–ו"היסטרולאוויטש

Reca, Slovakia - November 25, 2019

Szaniszlo, Romania
November 27, 2019

Kosice, Slovakia


