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 בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

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

 א "שליטמשה יונה וויינגארטן ' ח ר"הרה

ח בעיר  "הוועד להצלת ביהמנאמני אבותינו ומראשי 

 מאגלניצא-אראניאשאפאטי

 א "שליטבעריש עסטרייכער  ' ח ר"הרה

 בעיר  ח "להצלת ביהמראשי הוועד 

 [ח הישן"ביה]קראלי 
 

ד צוריק  "נאך אומערמידליכע כוחות ווערט בס

 .ן גדר'ארבעט אויפ-אנגעפאנגען די בוי
 :ה"ה בנין הגדר בנדבת הנכדים החשובים

 ג הנכבד החסיד המפואר איש האשכולות  "משפחת הרה

 ל "ז זופניק מענדל' מפארי וחשובי העדה הרב ר

 :ה"ה בנדבת הנכדים החשוביםתיקון המצבות 

 א"שליט פורהאנדהאחים החשובים הנכבדים לבית 

 ו"הימשה טוכמאן ר "מוההרבני הנכבד 

 גרובער| שפיצער | אבערלענדער | גאלד ועוד משפחות חשובות לבית 
 ו"היזושא שפיצער ' אשת הרבני הנכבד ר ח"האהבהשתדלות 

 ו"הי( ק"ארצה)ריף לבית ' משפחה הח
 

קאנסטרוקטיווע מיטינג   :רומעניע, מיהאליפאלווע1.
באאמטע צו  -צווישן עסקני אבותינו און שטאט

ה וועט נמשך ווערן  "בע. פאראויס שטופן די פערמיטן
 [#1זעה בילד ]. בנין הגדר אין יעצטיגן סעזאן

'  ג ר"אסיפה בראשות הרהערהאבענע : פוילן, אפטא2.
א וואו עס איז געווארן  "זלמן לייב וואגשאהל שליט

צו  אפגעשמועסט אז עסקני אבותינו וועלן ארבעטן 
 [  #2זעה בילד ]. ן איבערבוי'פארשאפן פערמיטן פאר

בני המשפחה גאר אקטיוו צו שאפן  : אונגארן, סאנטוב3.
 [#3דיאגראם ח "זעה ביה]. ח"ן איבערבוי פון ביה'פאנדן פאר

ן  'גרויס איבערראשונג נאכ :אוקריינע, בראד4.
ח ווערט אנגעהויבן  "הביהתיקון ! היסטארישן דורכברוך

בראשות  , נאך אכט יאר אינטענסיווע פארהאנדלונגען
 [#4זעה בילד ]. א"ק בראד שליט"צ אבד"הגה

פארשריט ווערט געמאכט  : סלאוואקיי, פישטיאן5.
,  להחזיר כבודן של רבני העיר, איבער די נויטיגע תיקונים

 [#5זעה בילד ]. ע"ק זי"ועוד גאו, ע"ק נייטרא זי"ק אבד"והגה

ה  "תיקון המצבות איז ב: אונגארן, נאנאש. ה6.
ארבעט ווייטער צו  " אבותינו. "פארענדיגט געווארן

 [#6זעה בילד ]. פארענדיגן בנין הגדר ברוב פאר והדר

ן גדר המפואר גייט  'ארבעט אויפ: פוילן, רזעפניק7.

 [#7זעה בילד ] .ד"ווייטער אן בס

 ן גדר המפואר גייט  'ארבעט אויפ: פוילן, דזיקוב8.
 [#8זעה בילד ]. ד"אן בסווייטער 

,  ן פארלאנג פון משפחה'אויפ :אוקריינע, קאזאווע9.
ח צו אפשאצן דעם  "באזוכן עסקני אבותינו דעם  ביה

און  ' ד שיריים פון אוהל הק"עס ווערן געפונען בס. מצב
 [#9זעה בילד ]. פארשונגען ווערן פארגעזעצט

אסיפה מיט בני משפחה   :רומעניע, מארגערעטין10.
משפחה פעסט  . ח"אין פארברייטונג צום תיקון הביה

ן איבעבוי  'אנטשלאסן צו שאפן די נויטיגע פאנדן פאר
 .  נאך אין דעם סעזאן

 

 צורך יותר מתכריכים ומלבושיהם.. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)... ומי המסתפק בזה...

 סלאוואקיי, לאדעמערח אין "בנין הגדר ותיקון המצבות באנייט אין פולן שוואונג בביה
 ל "זצאליקים געציל הצדיק המפורסם רבי ה "ה -ו "היזופניק ראש בית אב משפחת החשובה  כ"מנו

 ז"קורצע נאטיצן פון פראיעקטן ע
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 א "שליטמרדכי מאנן  ' ח ר"הרה

 בעיר  ח "להצלת ביהמראשי הוועד 

 קאוואראליע. ב


