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ד"בס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע  
"אבותינו"אקטיוויטעטן פון 
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פרשת

ויקרא
ב"תשפ

גליון

592

יוצ כולם לראות רב נחת דקדושה מכל  יזכו  ח"ו

:להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

א"שליטמשה גרינפעלד ' ח ר"הרה
הלוםהוא הגבר אשר על ידו זכה המוסד להגיע עד 

א"שליטישי ליעבערמאן 'רג "הרה
שעניאח"ביהר"יו-יששכרמטהד"אב

א"שליטחיים יוסף ווירצבערגער' ח ר"הרה
ביסטריץ, באןח"ר ביה"יו

א"שליטטעסלעריוסף יצחק ' רח "הרה
מערק, וויטקאח "ר ביה"יו

1

נאסויד'בח "בירור איבער מצבה בביה
אשת  גיטל' משפחה נתרגש איבער בירור על מצבת הרבנית הצ

אינטערדאם–ק נאסויד "אבדל "זצחנוך העניך פריינד הגאון רבי 
ע"זימנאסוידק"בהגה

א"שליטהערצאגשלמההרב
וואגוועטשח "ר ביה"יו

א"שליטריסקעוועד"אבצ  "הגה
וויטקא, ריסקעוועח "מחשובי הוועד ביה

א"שליטנפתלי צבי מארמארשטיין 'רח "הרה
מידידי ונאמני אבותינו רבות בשנים

א"שליטשלום אונגאר 'ג ר"הרה
,  בארדיובח "מחשובי הוועד ביה

אונגארן, קאטא-ניר

אונגארן, נירלוגאש

מצבה שטיקל מיט ארגינעלן  
אויפשריפט               

אשתוה"עגיטל'מהרבניתמצבתהיאשזאתברורכמעטכנראה
נאסאדק"אבדפריינדהעניךחנוך'רג"הרה,הקהלההרבשל

ניסןח"אדרביוםברודניקנולדהה"עגיטל'מואינטערדאם
בארדיובבעירהלידותברישומירשוםנמצאכאשר,ד"תרלשנת

.ב"תרנבשנת
שנשאה]ה"עשרה'מהרבניתאחותהעםתאומההיתההיא
כ"ואחבארדיוב'מפרידמאןצביאברהם'רג"להרהכךאחר

בריעהאליקיםמשה'רצ"הרהבנותהיוהם,[בצאנזמ"ר
'רק"הרהנכדשהיה,ובארדיובמביקאווסקל"זצבינדיגער
לנונשתמרשלאואםוגאוניםצדיקיםושארמליזענסקאלימלך

ח"מבתשהיתהחרותהזההמצבהעלהרי,הנפטרתשלהשם
בשנתשנולדהה"עגיטל'מהרבניתעםמתאיםוזה,שנה
בתוךהיאאשר,שנהז"מבתג"תרפבשנתהיתהואזד"תרל

ההתייחסותגם.בבארדיובשנרשםהלידהלהתאריךהשנה
להזכירבמקוםל"והמהרשמליזענסקאלימלךנועםבעלק"להרה
'מהרבניתאחותהמצבתעלגםמצינו,וקדושיםגדוליםשאר

שנתחשוןמר'גביוםבדעעששנטמנהה"עלאהמאטיל
:חרותועליה.ד"תרפ

'מהרבניתשלהיאזהמצבהשברשהרילומרמאודנוטהזה
וועבערדובערישב"תשפ'באדר'וח"בעה.ל"הנה"עגיטל

זייט אייך משתתף אין דער געוואלדיגער מצוה

!ח בכבוד הראוי"צו ראטעווען און איבערבויען דעם ביה
.נעמט אנטייל אין די הייליגע אונטערנעמונג

געשריבן דורך ידידינו החוקר ואיש האשכולות חכם וסופר  
"זכרון אבותינו"ר מערכת "יו–א "הרב דובעריש וועבער שליט

אונגארן, באלקאני

תיקון המצבות  
פארענדיגט  

ד"בס

הגאון  : ר הוועד"יו
ד"הצדיק אב

א"טשאטה שליט
:  בהשתדלות בנו

יואל' ג ר"הרה
טענענבוים  

א"שליט

Nyirkata, HungaryBalkany, Hungary

Nyirlugos, Hungary

Verpelet, Hungary

mailto:hfpjc@thejnet.com

