ביה"ח בסיגוט – רומניה
מספר בתי החיי2 :

אדרעס של הביה"ח הגדול )מר הייטב לב(ADDRESS OF THE BIG CEMETERY: :
STRADA SZILAGIY ISTVAN 26
סטראדא ס'זילאגי אישטווא 26

סיגעטא מארמאצי43550 ,

SIGHETU MARMATIEI 43550

מספר אהלי5 :
***
ש של השומרNAME OF KEY HOLDER: :

מר .דז'שו ארדעליענא
)ואשתו( מרס .אנוטסא ארדעליאנא

MR. JON ARDELEANON
MRS. ANUTSA ARDELEANON

טל' של השומרTEL. OF KEY HOLDER: :
בבית:

+40 (0) 262 31.55.37

HOME:

פלאפו*מר' דז'שו:

+40 (0) 755 12.71.04

MOBILE-MR. JON

פלאפו מרס אנוטסא

+40 (0) 749 960.902

MOBILE MRS. ANUTSA

פלאפו )בת( מרס .נעלא ארדעלעינא

+40 (0) 744 78.02.02

MOBILE (DAUGHTER) MRS. NELU

אדרעס של השומרADDRESS OF KEY HOLDER: :
STRADA SZILAGIY ISTVAN 41
סטראדא ס'זילאגי אישטווא )ביתו נמצא מול הביה"ח(

סיגעטא מארמאצי43550 ,

SIGHETU MARMATIEI 43550

אימעיל אדרעס של השומרEMAIL ADDRESS OF KEY HOLDER :
מר דז'שו:

MR. JON

)בת( מרס .נעלא ארדעלעינא

ardeleanon.nelu@yahoo.com

(DAUGHTER) MRS. NELU

***
הביה"ח השני:
יש עוד ביה"ח ,שנגזל ע"י השכני הגויי המשתמשי בזה כחצר שלה ,ולא נשארו רק  2מצבות ,בהצד של
הביה"ח
האדרעס של הביה"ח השני

ADDRESS OF CEMETERY NO.2

סטראדא וואסילע אלעקסאנדרי מס' 2
סיגעטא מארמאצי,

STRADA VASILE ALECSANDRI 2
SIGHETU MARMATIEI

אפשר ג לראות את זה )מבעד לגדר( ליד ביהכנ"ס של העיר ,ברחוב בעסאראביא בער ,מס' 12*14

***
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אדרעס של הבהכנ"ס ומשרד הקהלהADDRESS OF SYNAGOGUE & COMMUNITY OFFICE: :
ביהכ"נ:

SYNAGOGUE:

סטראדא בעסאראביא 10
סיגעטא מארמאצי43550 ,

STRADA BESSARABIA 10
SIGHETU MARMATIEI 43550
געמיינדע אפיס:

JEWISH COMMUNITY OFFICE:

סטראדא בעסאראביא 8
סיגעטא מארמאצי43550 ,
טל/פקס:

STRADA BESSARABIA 10
SIGHETU MARMATIEI 43550
TEL/FAX:

?+40 (0) 262 311-652 / +40 (0) 262 319-70

געמיינדע פרעזידענטCOMMUNITY PRESIDENT :

מר..... .

MR……….

פלאפו:

+40 (0) 740 486-931

אימעיל אדרעס:
וועב*זייטל

aaaa@aaa.com

MOBILE:
EMAIL ADDRESS

www.wwwwwwww.ro

WEB SITE

***

SIGHETU MARMATIEI TOURIST INFORMATION CENTRE
STRADA PIATA LIBERTATII 21
SIGHETU MARMATIEI
Tel: +40 (0262) 312-552
Email: asociatiamtmm@yahoo.com
OPEN: Mon – Fri: 9:00 – 17:00
CLOSED: Sat &Sun
***

LOCAL TAXI - SIGHETU MARMATIEI
RADIO TAXI: (262) 317-443
TAXI PARTY: (262) 318-888

דרייווינג אינפארמאציע
להגיע מסאטמאר לסיגוט ,יש דר ,ארוכה וקצרה ,ודר ,קצרה וארוכה.
הדר ,היותר קל ונוח ,הוא לנסוע

דר ,סאפאנטא –) SAPANTAספינקא( ,בכביש מספר 'DN19

דר ,זו הוא אמנ יותר בק"מ ,אבל יותר ישרה ונוחה ,ובלתי מעוק ומסובב כמו הדר ,האחר
דר ,השני ,הוא דר ,באיע מארע – ) BAIA MAREבאניע( ,בכיש מספר ,DN18
דר ,זו קצרה בק"מ ,אבל היא דר ,מסובבת מאד ,אל ראש ההר ,ע הרבה סיבובי חדי
)ולפעמי חולפי ש צביי וזאבי בריצה(

אב תש"ע /כל הזכיות שמורות לא.ז .אנטווערפע Abe250@gmail.com

2

=האוהל הראשו=
)אוהל של בעל הייטב לב זצ"ל(
יש בו תשע מצבות
)ושלש שורות(
סדר המצבות ,מצד ימי:
שורה הראשונה
)יש בו שתי מצבות(
.1

מורינו ורבינו יקותיאל יהודה זצלה"ה ,בעמח"ס ייטב לב ,יטב פני,
רב טוב ,ושו"ת אבני צדק
שימש פה ק"ק בכתר הרבנות חמשה ועשרי שנה
ב הגאה"ק מו"ה אלעזר ניס זצלה"ה ,אבדק"ק דראהאביטש
ביו השביעי נתעלה ועלה השמימה ,ואו לחודש אלול רב אמת לפ"ק ]=תרמ"ג[
ת.נ.צ.ב.ה.
נוסח המצבה:
הרב המפורס שמו נודע בשערי
העמיד תלמידי הגוני וישרי
השאיר אחריו ברכה חיבורי
יקרי ה"ה ס' ייטב לב וס' ייטב פני
פה ק"ק בכתר הרבנות חמשה ועשרי
שנה מורינו ורבינו
יקותיאל יהודה
זצלה"ה ב הגאה"ק מו"ה אלעזר ניס
זצלה"ה צדיק כתמר יפרח אבדק"ק
דראהאביטש ביו השביעי
נתעלה ועלה השמימה ואו
לחודש אלול רב אמת לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.2

האשה הרבנית הצדיקת מרת רחל זצללה"ה ,אשת חיל עטרת בעלה אדמו"ר מר ייטב זצללה"ה אב"ד פה
בת הרהגה"צ המפורס' מו"ה משה דוד אשכנזי זצללה"ה ,בעהמ"ח ספר
באר שבע עה"ת ,וספר תולדות אד על מס'
אשר שפט את ישראל מ' שנה בק"ק טאלטשווע ,ומש נתעלה לעיה"ק
צפת ושימש ש בכתר הרבנות י"ג שני
נפטרה ביו ד' דחוהמ"ס תרמ"ט לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
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שורה השנייה:
)יש בו שלש מצבות(
.3

אדומ"ו הגאה"ק מר חנני' יו טוב ]טייטלבוי[
מילא מקו אביו בחכמה ביראה ובישיבה ,העמיד תלמידי ויראי,
והוא שפט את ישראל ארבעי שנה ,בעיר טעטש תשעה עשר שנה,
ופה אחד ועשרי שנה
ב איש חי האי סבא קדישא מר ייטב זצוקללה"ה
מסר נפשו לשמי בקדושה וטהרה ב ס"ז שנה,
אור ליו ב' ער"ח אדר תרס"ד ]כ"ט שבט[ לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
נוסח המצבה:
פה חלקת מחוקק ספו
צדיק לדורו אבד
איש חיל לבו כלב הארי
לח מלחמת ה' בנפשו ומאדו
גדר גדר ועמד בפר1
להעמיד הדת על תלה
רב רבנ רבי השיב מעו
פזר נת לאביוני
צדקת ה' עשה ומשפטיו ע ישראל
ה"ה אדומ"ו הגאה"ק מר

חנני' יו טוב
ב איש חי האי סבא קדישא
מר ייטב זצוקללה"ה
מלא מקו אביו בחכמה ביראה ובישיבה
העמיד תלמידי חביבי ויראי
חיד?ש חידושי יקרי
לנפשות בני ישראל מועלי
והוא שפט את ישראל ארבעי שנה
בעיר טעטש תשעה עשר שנה ופה אחד ועשרי שנה
מסר נפשו לשמי בקדושה וטהרה ב ס"ז שנה
אור ליו ב' ער"ה אדר ת'ר'ס'ד' לפ"ק
ולידו...
.4

הרבנית הצדיקת מרת חנה ז"ל ,אשת חיל עטרת בעלה הגאה"ק
מר מו"ה חנניא יו"ט זצלה"ה ,אב"ד דפה
בת הרב הגאה"צ המפורס מו"ה יואל זצללה"ה אבד"ק זלאטשוב,
בעה"מ ספר מהר"י אשכנזי
נפטרה ביו ואו עש"ק ,זיי ימי לחודש ניס תרע"ד לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
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ולידה...
.5

הרבנית הצדיקת רכה בשני ,מרת רחל ז"ל,
אשת הרב הגה"צ יקותיאל יודא ט"ב שליט"א ]=ב העצי חיי[ ,אבד"ק סיגעט
בת הרב הגה"צ המפורסי יואל ט"ב שליט"א אבד"ק קראלי יצ"ו
עלתה נשמתה למעלה בת י"ט שני ,ר"ח ניס תרע"א לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
שורה השלישית:

)יש בו ארבע מצבות(
.6

הרב הגאו הצדיק מו"ה משה יוס 3ט"ב ,היה אב"ד בק"ק זבארא ,סטראפקא ,איהעל מח"ס מילי דמיטב ,ועוד
ב לאביו הגה"ק מר יקותיאל יהודה זצלל"ה ]= בעל ייטב לב[
נפטר ב נ"ב שנה ,כ"ד טבת ראש יוס 3לפ"ק ]תרנ"ז[
ת.נ.צ.ב.ה.
נוסח המצבה:
פ' נ'
הרב הגאו הצדיק
פה מפיק מרגליות
עמוד התורה ועבודה
וגמילות חסדי
רבי השיב מעו
חיבר חדושי בהלכה ואגדה
מלאי חכמה ויראת ה'
היה מפורס לשבח
שמו הטוב יזכר לדור דורי
מו"ה משה יוס 3ט"ב
ב לאביו הגה"ק
מר יקותיאל יהודה זצלל"ה
היה אב"ד בק"ק
זבארא סטראפקא איהעל
נפטר ב נ"ב שנה
כ"ד טבת ראש יוס 3לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה

ולידו...
.7

הגאו הקדוש הגדול בענקי כ"ק ש"ת מר חיי צבי ט"ב זצללה"ה ]=בעל מח"ס עצי חיי[
מילא מקו אביו הגאו הקדוש מר חיי"ל ט"ב זצללה"ה
ושימש בכתר הרבנות פה כ"ב שני לתפארת עדתו ומדינתו
נאס 3ב מ"ו שני ,בעיר קליי ווארדיי
עלה השמימה ביו ה' ,ו' שבט
ונטמ גופו הטהור פה ביו עש"ק פרשת בא תרפ"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
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נוסח המצבה:
פה חלקת מחוקק ספו
חכמת אלקי תאיר פניו הקדושי
יומ ולילה לא מש מעבודת שמי
ירי ידו במלחמת ה' וגבר ישראל
מרבי 1תורה ויראה לאלפי ורבבות
צבי ישראל פאר הדור והדרו
ברוב חריפותו? ועומק חכמתו
ירד וצלל בי התלמוד והפוסקי
והעלה מרגניתא טבא ורב פניני
חידש חידושי רבי חריפי ושנוני
בשאלות ותשובות להלכה ופלפולי עמוקי
על מס' הש"ס ואגדה עה"ת ומועדי
זה תולדות הגאו הקדוש הגדול בענקי
כקש"ת מר

חיי צבי
ט"ב זצללה"ה
מילא מקו אביו הגאו הקדוש מר חי"ל ט"ב זצללה"ה
ושימש בכתר הרבנות כ"ב שני לתפארת עדתו ומדינתו
צדיק בדמי ימיו נאס 3ב מ"ו שני בעיר קליי ווארדיי
עלה השמימה ביו ה' ו' שבט ונטמ גופו הטהור פה
ביו עש"ק פרשת בא תרפ"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
ולידו...
.8

הרבנית הצדיקת מרת ברכה סימא ז"ל ,אשת הרה"צ מר חיי צבי ט"ב ,אבדק"ק זצללה"ה ]=בעל העצי חיי[
בת הה"צ המפורס מו"ה שלו אליעזר האלברשטא שליט"א
בנו של מר הגה"ק בעל דברי חיי זצוקללה"ה
נפטרה ביו שב"ק חמשה ימי לחודש ניס תרפ"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידה...
.9

הרב הגאו הצדיק מו"ה ברכיה טייטלבוי ז"ל ,אב"ד דק"ק אויהעל
בהגה"צ מו"ה משה יוס 3זצללה"ה
יצאה נשמתו באחד ועשרי לחדש אדר שנת תרע"ז לפ"ק
ב מ"ג שני ,בעיר בודאפעסט ,והובל לכא לנוח בקבר אבותיו הקדושי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
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נוסח המצבה:
על האי שופרא דבלע בעפרא עלמא?
בכו? בכה להול ,ובא השמש בצהרי
רו שמי נשא עלה על כנפי ישרי
כתמר יפרח צדיק יגל? דור ישרי
יוצא חטר מגזע תרשישי אדירי
הה כי נחשכו הכוכבי והמאורי
טוביינא דחכימא ומיישר הדורי
זכרו לא יוס 3מזרעו לדור דורי
ה"ה הרב הגאו הצדיק מו"ה

ברכיה
טייטלבוי ז"ל אב"ד דק"ק אויהעל
בהגה"צ מו"ה משה יוס 3זצללה"ה
יצאה נשמתו באחד ועשרי לחדש אדר
שנת תרע"ז לפ"ק ב מ"ג שני
בעיר בודאפעסט
והובל לכא לנוח בקבר אבותיו הקדושי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
משפחה\קהלה האחראי על האהל:

***

=האוהל השני=
)אוהל של בעל הער ,שי,ורמ"א פריינד(
יש בו ארבע מצבות
)ושני שורות(
סדר המצבות מצד ימי:
שורה הראשונה
.1

פ"נ החסיד מו"ה שלו ז"ל ]=פריינד[
ב החסיד הנדיב מו"ה משה ארי' פריינד ז"ל
נפטר ח"י שבט תש"ג
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שורה השניה
)יש בו שלש מצבות(
פ"נ ]מו"ה[ שלמה יהודה ]=טאבאק[ ,בעל המחבר ספרי ער ,ש"י ,ושאלות ותשובות תשורת ש"י ]=אב"ד סיגעט[

.2

ב ר' פסח צבי
נפטר ביו י"א טבת שנת תרס"ח לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
****************
שימש כדיי בסיגעט ואח"כ כראב"ד כחמישי שנה ,מתרי"ח עד תרס"ח ,תלמיד בעל ייטב לב ,בעל קול אריה ,ור' יהודה
מודר.

ולידו...
פ"נ הרב מאיר דוד ]=טאבאק[ ,דומ"צ דפה ,בעל המחבר ספר

.3

ברכת שדי בכת"י
ב הרב הג' שלמה יהודה זצל"ה ,המחבר ספר ער ,שי ,ותשורת ש"י
נפטר ביו ב' ניס שנת תרצ"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
ולידו...
.4

פ"נ כקש"ת מו"ה משה ארי' ]=פריינד ,ראה"ק דסיגעט[
בהרב הגאו הצדיק מו"ה יהושע זצ"ל
נאס 3אל עמו ביו ד' פ' צו ,י"ז לחודש אדר שני תרס"ב
וביו" המו"ת מיו" הולד"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
משפחה\קהלה האחראי על האהל:

***

=האוהל השלישי=
)אוהל בעל דר ,אמונה(
יש בו חמש מצבות
סדר המצבות מצד ימי
1

פ"נ אשה צנועה וחסידה מרת פרימיט
בת הרב ר' חיי שמואל ]=שטער[ ,דיי דפה
נכדה של הרב ר' נחמ מקאלאמע
נפטרה  ....אייר שנת תרפ"א לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
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ולידה...
.2

פ"נ איש אמוני ועניו ,הרב הדיי מו"ה חיי שמואל ]=שטער[,
ב'הרב הגאו מו"ה יוס 3ז"ל ]=חת מו"ה מנח מענדיל שטער ,בעל דר ,אמונה[
נכד הרב הצ' הגאו מו"ה מנח מענדיל זלה"ה,
בע"מ ס' דר ,אמונה ,אב"ד דפ"ק
נפטר יו העשירי לחוד' אלול שנת תרנ"ג לפ'
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.3

ולצלע המשכ מחברת הקודש מנוחת אשת
הצנועה הרבנית מ' ציריל ]=אשת מו"ה מנח מענדל שטער בעמח"ס דר ,אמונה[
בת איש כשר מו"ה בנימי ]ר' בנימי ממאניסטריש 1שבגליציה[ זצ"ל
הלכה לעולמה כ"ז טבת בשנת תקצ"ו ,נפשה בטוב תלי

ולידה...
.4

הרב הגאו הקדוש חרי 3ובקי ,אוהב ישראל ,חסיד ועניו ,מאור הגולה,
מורינו ורבינו מנח מענדיל זצוקללה"ה ]=שטער[
היה אב"ד דק"ק פה והגלילות זה ל"ב שני לטובה ,והוק עולה של
תורה ,ולימד את הע מצות ד' ברה ,וביגיעה רבה תיק תיקוני רבי,
על דרכי התורה והאמונה מיוסדי ]=וכו'[
בעה"ח חיבורי רבי ויקרי ,דר ,אמונה עה"ת ומועדי ,על ד' חלקי שו"ע,
על הלכות רבית ,על מסכתות הש"ס ,ועוד
ב הרב הגה"ק מר שמואל זצללה"ה ,אב"ד דראגמירעשט
נסתלק והל ,לעולמו יו ט' לחודש אדר ראשו תקצ"ד לפ"ק
שנת "הצדיק אבד ואי איש" לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.5

פ"נ הרב הגאו הצדיק מו"ה יוס=] 3שטער[ זצ"ל=] ,חת ב דודו ר' מנח מענדיל שטער ,אב"ד סיגעט,
בעמח"ס דר ,אמונה[ ,הי' אב"ד דפ"ק והגליל.
ב המפורסי בצדקותיו מו"ה יצחק זצ"ל
ממשפחת הגאו הקדוש רבי ר' שמעלקא מניקלישבורג זצ"ל
נפטר בשוש פורי בשנת תרי"ח לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
********
אביו ר' יצחק שטער היה ב ר' מרדכי שטער מכפר סלושט במאראמארש ,שהיה ב אחותו של ר"ר שמעלקא
מניקלשבורג
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מחו 1לאוהל הזה על הקיר של האוהל ,יש לוח שעליו כתוב:
האוהל הזה נבנה על ידי הרב חיי צבי זעגעלבוי שליט"א
אב"ד דקהל דר ,אמונה ד'וויע ב'ברוקלי ,ומשפחתו
ועל ידי בניו ,הרב נת זעגעלבוי ,ומשפחתו שיחי' ,והרב יעקב דוד זעגעלבוי ומשפחתו שיחי'
משפחה\קהלה האחראי על האהל:

***

=האוהל הרביעי=
אוהל בעל קונטרס הספיקות ,ומשפחת כהנא
יש בו שמונה עשר מצבות
)ושתי שורות(
שורה ראשונה ,ע הפני לצד הקיר של הגדר החיצו ,יש בו תשע מצבות
סדר המצבות מצד ימי:
.1

איש תמי וחסיד במעשיו ויט שכמו לסבול עול מצותיו ודבקה נפשו בתורה
לילות כימיו ,איש שומר אמוני ורב פעליו,
מו"ה יהודא הכה ז"ל
ב איש אפרתי צדיק תמי מו"ה שמואל זאנוויל זצ"ל
וחתנא דבי נשיאה הגה"ק בעהמ"ח ס' מראה יחזקאל זצלה"ה
נפטר בש טוב ב צ"ו שני
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.2

אשה דגולה מרבבה צנועה וחסידה
מ' חי' ראכיל ע"ה ,אשת הרב הגאו חסיד ועניו מו"ה יהודא מודר ז"ל
בת איש אפרתי המפורסי בצדקתו מו"ה שמואל זנוויל ז"ל
הלכה לעולמה בשנת ע"
תשרי תרנ"ה לפ"ק

ולידה...
.3

פ"נ האשה החסודה והצנועה מרת ריסא ,אשת הגה"צ מוהר"ר
בת איש אפרתי מיחוסי כהונה המנוח מו"ה יוס 3יוחנ כהנא זצ"ל
נפטרה....
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ולידה...
.4

פ"נ האשה החסודה והנודעה לש ותהלה פיגא ,אשת הכה הגדול
הרב החרי 3החכ מו"ה יוס 3יוחנ זצלה"ה
בת הרבני החסיד ירא ה' מו"ה משה שמואל זצלה"ה
נפטרה בש טוב כ"ו לחודש ניס שנת תרנ"ג לפ"ק

ולידה...
.5

ר' יוס 3יוחנ כהנא ב ר' שמואל זנוול הכה
נפטר י"א סיו תרצ"ז
נוסח המצבה:
פ"נ יוס 3ב פורת הה עליו עלה הכורת

יוחנ

הכה עפרו פה טמונה

הה גויתו תחת המצבה הזאת ספונה
תורה וגדולה יחד נצמדי
יראה וחכמה בו נאחדי
ג פאר משפחה לו כותרת
רצוי לרוב אחיו לעירו עטרת
לתורה ולתעודה הקדיש עתותיו
ע 1תבונתו הגדילו פארותיו
ג צדקות אהב פזר נת לאביוני
לכ עטרות לראש יענדוהו חכמי ונבוני
אבל כבד וספד תמרורי
לגר ולאזרח עניי ועשירי
סר צל המשענת נשברה
עושה חסד בלב ברה
יוס 3יוחנ
ב ר' שמואל זנוול הכה
נאס 3אל אבותיו ביו ו' י"א לחודש סיו ה' תרצ"ז
ולידו...
.6

מו"ה חיי
ב מו"ה שמואל זנול הכה זצ"ל
נפטר ביו י"ד ניס בשנת תרכ"ז לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
נוסח המצבה:
פ"נ
חצי ימיו יצא מעולמו בעלות נשמתו שמי מעל ועזב אותנו לאנחות זאת נחמתינו ונשי
ללבבינו הכאב כי הניח נוע זכרו צדקתו למורשה נפלאות פרי טובו רבי בשערי
יברכו ויהללו מחזיק ידי דלי נדבת ימינו סמכה נדכאי בחפצי שמי נעמו תהליכותיו
תבאו רבי כבוד זכרונו לראות פה קבורתו
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ת.נ.צ.ב.ה.
ולידו...
.7

מרת חוה חיה ,הנקרא חיילע כהנא
בת מו"ה בנימי
נפטרה בש משמ טוב ,ביו שב"ק ח' שבט ה' תרל"ט לפ"ק

ולידה...
.8

פ"נ האשה המפורסמת בהשכל וטב לב מרת מלכה,
אשת ה"ר משה שמואל כהנא ז"ל
בת הרב ה"ר חיי כהנא ז"ל
נפטרה ד' דחוהמ"פ כ' ניס ה' תרט"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידה...
.9

פ"נ הזקנה מרת רכיל
בת ר' יוס 3יוחנ כהנא
ני ונכדה של הגאו בעל ה"ס קונטריס הספיקת
נפטרה כ"ד תמוז תרע"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

***
בשורה השניה לצד הקיר בפני ,יש בו תשע מצבות
סדר המצבות מצד ימי:
.10

מו"ה יהודה ]=מודרע[ ,תלמיד מובהק וחביב למר החת סופר זצלה"ה ,ורב1
כארי וכלביא באהלה של תורה ,פה"ק סיגוט נ"ו שני ,וחיבר ס' זכרו שמואל,
וס' פרי הע ,1והגהות על ס' תה"כ ,ועוד חבורי ושו"ת אשר המה בכתובי
ב הרב מו"ה ישעי' זלה"ה מפרעסבורג
מנצר שרש בעל תוי"ט ,ובעל סמיכת חכמי
עלה השמימה ב ע"ה שני ,בש"ק פ' נח ,ד' מרחשו תרנ"ד לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.11

החסיד שבכהונה מו"ה יוס 3ארי'
במו"ה נחמ הכה זצללה"ה
נפטר בש טוב ביו ה' פרשת נח ,כ' לחדש מרחשו תרמ"א לפ"ק
ת.נ.צ.בה.

ולידו...
.12

החכ הנדיב התו' ורבני מו"ה נחמ
ב הרב הגאו מוהר"ר יהודא כהנא
עלה למקור חיי בליל ראשו של פסח )ט"ו ניס( תר"א לפ"ק
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ת.נ.צ.ב.ה.
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ולידו...
.13

פ"נ הרב הגאו המפורסג בצדקותיו מו"ה חיי אריה הכה ,דומ" 1דפ"ק סיגעט,
בעהמח"ס דברי גאוני ,ועוד שאר חבורי יקרי עוד בכתובי
נכד בעהמח"ס קונטרס הספיקת
במו"ה יחיאל צבי הכה ז"ל
נפטר בש טוב ערב ר"ח אדר ה' תרט"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.14

פ"נ הרב מוה"ר יהודא כהנא ,בעל המחבר ס' קונטרוס הספקות
בהמנוח מוה"ר ר' יוס 3הכה זלל"ה לפרט ] ב רבי יוס 3מקאליש[
ביו ה' ",ז ניס נאס 3לעמיו רב יהודה הכה הגדול לפ"ק ]=תקע"ט[
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.15

מו"ה שמואל זנויל
ב מו"ה קלונימוס כהנא
נפטר ביו ה בחודש אב תר(?)...
נוסח המצבה:
כ"צ ] = כה צדק[?
שמי מאור ונגה אספו לראות ,זק נכבד ונהדר יובל לקברות ,בשערי נודע,
קדושת לבבו ותו נפשו יושר מעשיו וצדקתו סלה ,כלא הונו נחשב אצלו נגד
פזרו טהור רוחו בי ישרי ועניי מרורי הגה בתורת חסד ובאהבת דודיה
ש?? א 3בנש 3שנתו נדדה תמיד תבאו רעי ?ל?? הסדר לראות פה קבורתו
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.16

מוהר"ר קלונימוס קלמ הכה
ב לאיש תמי יושב אוהלי חסיד שבכהונה מוהר"ר שמואל זאנוויל ז"ל
נפטר בש"ט ביו כ"ד לחודש אייר שנת תרנ"ט
ונקבר ביו כ"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

ולידו...
.17

מרת ניסל ,אשת ה"ר שמואל זנוויל כהנא ז"ל
בת הרב הגאו אב"ד דפה ר' יהודה כהנא
נפטרה שבע ימי ביו ה' חשו תרמ"ב לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
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ולידה...
.18

פ"נ האשה הרבנית הצנועה והכשרה
מרת רייכל ז"ל
בת הישיש מו"ה ישכר בערש יצ"ו
ונפטרה ביו הרביעי א"ח ]=אסרו חג[ דסוכות שנתקע"ג לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ובפני על הקיר למעלה ,יש לוח שעליו כתוב:
לזכר עול
האוהל הזה נתק ונעשה מחדש ע"י
ר' יוס 3ארי' ב שמואל זנוויל ורחל
ובניו צבי אלימל ,ויעקב ,בני פרומט ממיהאליפאלווא כעת בברוקלי
נכדו ר' שמואל זנוויל מדובעווע ,ב צבי אלימל ,מסיגעט ,ב יודא יעקב מסיגעט ,ב יחיאל אב"ד דק"ק סאלקע,
בנו של יודא זצ"ל ,בעל קונטרס הספיקות זי"ע
שנת תשמ"ו לפ"ק
משפחה או קהלה האחראי על האהל:

***

=האוהל החמישי=
)אוהל רבי אביגדור פאלאק ,חת בעל האמרי יוס 3מספינקא(
יש ש מצבה אחת:
פ"נ הרב הצדיק מפורס בקדושתו ופרישותו
עובד ה' כל ימיו בקדושה וטהרה
כש"ת מו"ה אביגדור
ב הה"צ ר' יונת בנימי ז"ל
נפטר ביו י"ג שבט תרצ"ו לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
)ובקיר בצד ימי ובצד האחורי יש חלו(
ועל הקיר של האוהל מבחו ,1למעלה מהדלת ,יש שמה לוח שעליו כתוב:
אוהל של האדמו"ר הרה"ק רבי אביגדור פאלאק זצוקללה"ה
חת רביה"ק מר אדמו"ר בעל ה"אמרי יוס "3זצוקללה"ה
מספינקא
שופ 1ע"י מרדכי פאלאק ב נכדו האדמו"ר מפתח תקוה שליט"א
משפחה או קהלה האחראי על האהל:
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***

=הביה"ח השני )היש(=
מצבה א'
נוסח המצבה:

א"י
ה'

פנ

ק"ד
ה'

הרבני הנגיד המפורס אב"ד ומ"צ
מו"ה צבי ב מה"ו משה אברה
שנפ' ביו ד' אלול שנת תקל"א
********************
בספר מארמראש ,ובספר קהילות הונגריה ,וס' טרנסילבניה מביאי:
הרב הראשו בסיגעט ,הגיע לישב בשנת תקי"ט ר' צבי ב"ר משה אברה ,לח נגד כת שבתי צבי ופנקיסטי
שר"י.
אחר פטירתו )בשנת תקל"א( לא היה רב בסיגעט ,כשלושי שנה ,עד עת הגיע לכה ש הגאו ר' יהודה כהנא*
הלר ,בעל קונטרס הספיקות.
מצבה ב'
מרוב יושנה א"א לקרוא
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