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בנין הגדרים ותיקון המציבות
בהעלותך ק"עש

  ניראטשאד
ט"סיון תשס

אינמיטן די בוי  

ארבעט

ווארדיין- גרויס

ט"סיון תשס

טייל פון נייעם 

גרויסן גדר

ע  'מיט די הילף פון די חשוב, ארגאניזירט געווארן די יערליכע מעינטענעס קאנטראקט- ת ווידער"ח איז בעזהשי"ביי די פאלגענדע ביה
משפחות אבותינואפשטאמיגע רופט ביטע פרטים מער 300עקסענטשאן1470‐640‐718פאר

Maintenanceמשמרת בתי חיים ‐
ו פארלאזט"אכטונג געבן אז די בתי חיים זאלן נישט ווערן ח

גע משפחות נו .אפשטאמ טע רופט אבות ם ב 718פאר מער פרט 640 300עקסענטשאן  1470

ח"ראשי הוועד למשמרת הביה] מ[ ח  "ראשי הוועד לתיקון ובנין הביה] ב[

)סלאוואקיי( עגבעל

ו" הי ווייזערמשפחת ] ב[

ו" הי ווייזער יוסף אברהם'  ר ] מ[

)אונגארן( גיבארט

ו" הי גוטמאןמשפחת ] ב[

ו" הי  בערקאוויטשמשפחת         

ו"היגוטמאןקלמן'ר]מ[

)רומעניע( אפא

ו" היקארנבלי  ' פנחס ישעי' ר] ב[

ו" הי פישמאןהאחים   

ו"הייערמיאשיעקב'ר]מ[

)אונגארן( בוקוני

ל  "זץ "יעקב כ  ר"הר] ב[

ו"הי לענעראוויטש מרדכי'  ר ח "יבל  

ו"היאיידליספישבייןץ"כמשפחת]מ[ ו"הי איידליס, פישביין, ץכ משפחת ]מ[והי יערמיאשיעקב' ר]מ[והיגוטמאןקלמן ר]מ[

)סלאוואקיי( פישטיאן

ו  " הי  וועבער קלמן'  ר    

ו" הי  הערצקא דוד'  ר    

ו" הי  פישער דוד שמואל'  ר    

)אוקריינא(בריזדאוויץ 

ו" הישפיטצער ' גדלי מרדכי' ר

)אוקריינא(  גוקליווא

ו   " הי טויבער מיכל'  ר ]ב[

ו   " הי פריעדמאן  משפחת

ו" הי  יואל פריעדמאן'  ר ]מ[

)אונגארן( מאטיאש- יאנק
  צוויי בתי חיים

   ו" הי  משה ראטה ' ר

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

718-841-7077" קול אבותינו"רופט . די פאלגענדע באריכטן קענט איר באקומען דורך די פעקס
Ext  25ח  "ביה420סטאטוס באריכט פון *  Ext 24 באריכטן- אלע בולעטין*   Ext 23  באריכט- וועכנטליכע בולעטין
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