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צורך יותר מתכריכים  .. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו). ומי המסתפק בזה... מלבושיהם
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 טיר באפעסטיגט און פארמאכט מיט שלאס( ו אפשאצונג -הערכת שומא ( א
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 חיים אלעזר ' צ ר"הגה:  ראש הוועד
 ד טענקא"אב- א"שליט פריעדמאן

 יושע  ' שלור "בהשתדלות מוה
 ו"היוואלטער 

 

 דאך איז אפן; דיגע מצב'אוהל אין א בזיון

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com 

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

נ  "נתפרסם לע
ר "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

בריוו צו די בני  
בנוגע די  ' המשפ

שווערע מצב  
 'ם אוהל הק'פונ

>>>>>>>>> 

 אונגארן, אנאדצוגרייטונגען צום תיקון הגדר בעיר 
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 ו"הי קאהןבנדבת נכדיו החשובים משפחת 

 

 בריוו צו בני המשפחה

 קטעים מנוסח מצבה
נ הרב הגאון הצדיק גדול בתורה  "פ

 ובחכמה עניו ושפל ברך  

 ל  "זצוקיוסף יעקב ר "מוה

 ל "הכהן זצליב ' ארי' בן מ
 ...ד"ך אדר תרנ"ב... ט "נפטר בש
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 .ס"ח וכט"לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ב והמחותנים שיחי"ויזכו ביחד עם ב

 ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא  
 נ למען הצלת קברי אבותינו"כ ידידנו היקרים העוסקים בלו"למע

 ת  "ס כש"ג המפואר צמ"הרה

 'שיחי ב"ובא "שליטאלחנן יונגער הרב 

  ו"הי' החבנו  לרגל נישואי


