בס"ד

הגה"צ אבדק"ק טאשנאד שליט"א
חבר ועד הרבנים להביה"ח טאשנאד

פרשת

תצא
כי
תשפ"א

הרה"ח מוה"ר אהרן הערש ווייס שליט"א
יו"ר הועד להצלת ביה"ח שימאני

הרה"ח בנש"ק הרב מרדכי ראזענפעלד שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח קאברין

גליון
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הרה"ח מוה"ר ליפא וואלנער שליט"א
מנאמני אבותינו וחבר הועד משמרת אבותינו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח מוה"ר משה גאלדבערגער שליט"א
מחשובי הועד ביה"ח סאנטוב

ע"י משפחות החשובות :משפ' הרה"ח ר' יושע מאנדל ז"ל משפ' הרה"ח ר' שלמה ווייס ז"ל ע"י נכדו הרה"ח ר' משה
לוי ברוין הי"ו | הרה"ג ר' משה יונה הלוי מאנדל שליט"א  משפ' האחים הח' הרה"ח ר' אברהם חיים והרה"ח ר' דוד יודא
פילאף ז"ל ע"י בנו הרה"ח ר' ברוך צבי הכהן פילאף שליט"א | הרה"ח ר' אהרן נח בהרה"ח ר' הלל יושע ז"ל קליין שליט"א

ידיד נאמן עומד לצידינו בכל עת ועונה
הרה"ח מוה"ר וואלף מארקאוויטש שליט"א
מנאמני אבותינו
ומחותנו הרה"ג ר' ברוך פרץ פילאף שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח ניר יאקע

ביה"ח איז אויף א שווערער באדן ,אן קיין געפלאסטערטע וועגן דערנעבן

בסיוע ידידינו הרה"ג ר' ישראל בער האלצער שליט"א ,רב דק"ק גבעת שאול בקרית יואל

Certizne, Slovakia
ביים בויען דעם גדר

Babeni, Romania

דער שווערער בארג ארויף צום ביה"ח

מען לאדנט אפ נאך מאטעריאל

צוגרייטונגען צו בויען מקום מכובד לתפילה איבער מציבות
מנו"ק של הרבנים הגאונים המפורסמים רבי יואב זצ"ל בעל שערי בינה ,ורבי אלעזר זצ"ל בעל שמן רוקח
בראשות הרבני הנכבד
ר' יוחנן הערצאג בן
ידידינו הרבני הנכבד
ר' פייש שליט"א
פארשריט אויפ'ן גדר :די יסודות און פאנעלן ווערן אריינגעלייגט

מצבת של
ה'שמן רוקח

בלו-פרינט
פאר די ארבעט

מצבת של
ה'שערי בינה

הרבני הנכבד ר' משה
גאלדבערגער
שליט"א

בני משפחה באזוכן ביה"ח צו באטראכטן די פארשריט אויף תיקון המצבות
בנדבת משפחת ווייס הי"ו  -בראשות הגה"צ ר' דוד שלמה יונגרייז שליט"א  -ר"מ בישיבת וויזניץ
משפ' הרב החסיד ר' זלמן טולטשווע'ר  /הרבני הנכבד בנש"ק מוה"ר משה ראטה שליט"א

A

Tolcsva, Hungary

לז"נ מוה"ר

די פאדערשטע וואנט ונתתי
פון ביה"ח וועט בע"ה להם
איבערגעבויט ווערן .בביתי
בנדבת משפחת הרה"ח ובחומותי
מו"ה פנחס רייך ז"ל יד ושם
נכד מרבני העיר ניגרעשט טוב
בראשות בנו הרבני הנכבד שם עולם
מוהו"ר אברהם הלל אתן לו
הי"

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י' אלול :רבי מנחם נחום אבי ר' חיים צאנזער זצ"ל מחכמי
הקלויז בבראד | י"א אלול  -רבי משה חריף ב"ר הירץ זצ"ל מבראד | רבי צבי הירש ב"ר אליהו רייכמאן זצ"ל אב"ד נאדיאידא | י"ב אלול :רבי אליהו ב"ר
בנימין שיק זצ"ל | י"ג אלול רבי חיים מאיר זאב ב"ר בנימין הכהן הארטמאן אב"ד שימלוי | ט"ז אלול רבי שלמה ב"ר משהכ"ץ זצ"ל אב"ד סאבאסלוי |
רבי פנחס חיים ב"ר אברהם זאב הלוי הורוויץ בעל פתחא זוטא דומ"ץ גרויסווארדיין

פנחס
ואחותו
מרת

ברינדל
ב"ר
אליעזר
יעקב ז"ל,
וזוג' מרת
צירל ב"ר
ישראל
הלוי ע"ה
הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

גרויסווארדייןפאללאק ז"ל
ישעי'ביה"ב"חרהישןישראל
הרבני החסיד ר'
מראשיהוועד
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