בס"ד

פרשת

הרה " ג אב " ד ראסלאוויץ שליט " א

וארא
שנת תש"פ

גליון
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יו " ר וועד הרבנים להצלת ביה " ח טאשנאד

הרב מענדל מאיר יאקאבאוויטש שליט " א
מראשי הוועד להצלת ביה " ח בראד  ,קליינווארדיין

הרב שלום אליעזר ליכטענשטיין שליט " א
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מראשי הוועד להצלת ביה " ח בעטלאהן  ,נירמעדיעש  ,וועטש

הרב אברהם יושע קליין שליט " א
מראשי הוועד להצלת ביה " ח אלמאשד

טרעבישאוו  ,סלאוואקיי

קאשוי  ,סלאוואקיי

תיקון הגדר

תיקון הגד ותיקונים שונים

Kosice, Slovakia

Trebisov, Slovakia

הידאלמאש  ,רומעניע

פעטערוואשארע  ,אונגארן

בניית הגדר עצהיו " ט

שיפוץ הביה " ח ותיקון המציבות

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

Sirb, Romania

אלטע
אפשאצונגען

אויפ'ן
סטאטוס
באריכט

Kiralyhaza, Hungary

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת ראטה

Nowy Targ, Poland

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת הירש

Hidalmas, Romania

Bercu, Romania

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת לעבאוויטש

Sirb, Romania
Zahany,Hungary
Hungary
Zahony,
Palotas,
Hungary
הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת לעפקאוויטש

כ"ח טבת :רבי אברהם אבא ב"ר נתן הכהן פירטה-זינגר זצ"ל ראב"ד קראלי | רבי ישכר ב"ר שלמה
זלמן אולמאן זצ"ל מגרויסווארדיין | כ"ט טבת :רבי אהרן זעליג ב"ר יהודה זונדל סג"ל זצ"ל
מחכמי בראד זקנו של מהר"ש מבעלזא | רבי מאיר ריינער זצ"ל אב"ד אילאק | רבי שמחה חיים ב"ר אהרן
גרינבערגער זצ"ל דומ"ץ מיהאלאוויטץ | רבי רפאל ב"ר ברוך גראס זצ"ל אב"ד בערבעשט | א' שבט:
רבי ישראל עוזר ב"ר משה וואלף זצ"ל אב"ד טערצאל ,מאדא | רבי משה ב"ר יוסף שיק (מהר"ם שיק)
זצ"ל אב"ד יערגין ,חוסט | רבי שמואל זאנוויל ב"ר ברוך אברהם בינדיגער זצ"ל מבארדיוב | רבי אלי'
ב"ר שמואל שמעלקא (צרור החיים) קליין זצ"ל אב"ד האלמין | ב' שבט :רבי נתן נטע ב"ר בנימין קולמאן
זצ"ל אב"ד טשארנא | ג' שבט :רבי דוד ב"ר יצחק אייזיק שיק זצ"ל אב"ד סעטשין ,טאקאי

Sirb, Romania

Timisoara, Romania

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת ניימאן

Trstin-Pozsonynadas, Slovakia

הערכת שומא נתבקש ע"י

משפחת פישער

בשבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והיגענו לזמן הזה,
מתכבדים אנו להזמין את ידידי היקרים
ובפרט לחברי החשובים העוסקים עמנו בעבוה"ק
לבא ולהשתתף בשמחתינו בחגיגת שמחת הבר מצוה אצל בני כמר משה הי"ו
שתתקיים בעזהשי"ת ביום השב"ק לסדר ולקחתי אתכם לי לעם (וארא)
כ"ח טבת תש"פ לפ"ק הבעל"ט
ואזמין בה השתא להקידושא רבא ביום השב"ק בביהמ"ד רחמי האב
וסעודת מצוה יערך אי"ה במוצש"ק באולם פרדס יואל – בית רחל
ואי"ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו בל"נ ידידיכם המחכים לקראת בואכם מתוך שמחה
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