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נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע
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 ט"תשעראה  עדעקב ק "ערש

482 
 ד"בס

 בולעטין
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 א  "שליטיואל יעקב מייזליש '  ק ר"ג בנש"הרה

 זבארובח "מראשי מערכת זכרון אבותינו ומראשי הוועד דביה

 21 סלאוואקיי, רעטע 16 עסטרייך, שאטנדארף
'  בנדבת ובהשתדלות בני הרב החסיד ר

מאיר ישראל גאלדבערגער  
 א "שליט

בנימין  ' ג ר"בראשות אחיהם הרה
 א"שליטיחזקאל שרגא 

 ק  "עבוהדערמיט ווערט נמשך די 

 ה"ח ע"אמם האהמאת 
 ממציא יגיעה רוב לאחרי האט וואס

  החסיד הרב אביה מנוחת מקום געווען
 ל"ז קרויס שרגא יחזקאל 'ר

בידינו יצליח להמשיך ברוב  ' חפץ ד
 וזכות אבות יגן   –פאר והדר 

   

 א"שליטמשה יונה וויינגארטען ' ח ר"הרה: בהשתדלות

 ד"מנחם שעהן אב' הגאון רנכד א "שליטר מצעהלים "ק אדמו"כ: בראשות

  א"שליטד ברכת אברהם וראש ישיבת נהרדעא "אבצ "הגה

 המשך בנין הגדר  

  ארץ ומצוקי גאוני פון כבוד מנוחת ,העתיקה ח"הביה שטח די אויף טעג די אין אויפגעשטעלט ווערן מאנומענטן הערליכע צוויי 22 אוקריינע, בראד
  ארומגענומען כהיום איז שטח דער און ,געווארן אפגעראטעוועט טיילווייז ,אינטערווענץ פון יארן פילע נאך איז וועלעכע .ע"זי

  ולזכות ולתפארת לשם זיין מנצח טוהט און ,ח"ביה פאר שטח גאנצע די פאראייביגן טוהן מאנומענטן די ,גדר הערליכן א מיט

 א"שליט בראד ק"האבדק מקדושים פאר צ"הגה ידידינו ובראשם ,והדגולים החשובים המנדבי שמות די עולם
  

 :מצבת זכרון
המקום הלזה אדמת קודש  

הוא  זהו בית העלמין היהודי 
 –ס "ש"ששימש בשנות 

ובעת  [ 1600-1831]" א"תקצ
 ש"משנות ת, הזעם

 . נהרסה ונאבדה, ואילך 
חלק חשוב  , ח"בשנת תשע

ח שיפוץ ושיקום "של הביה
 'אבותינו'י "ע

 איבערגעזעצט אויף  
 אוקרייניש/ענגליש 

 טיילווייזער נוסח פון מאנומענט
 אוקריינע –העלמין הישן היהודי דעיר בראד בית 

 ק ארזי הלבנון אדירי התורה"נטמנו שמה גאו
 ה  "זצללה" חכמי בראד"המפורסמים בשמם הגדול 

 ע "זי חיים צאנזערובראשם הגאון והקדוש רבינו 
 ע"ושאר גאוני ומצוקי ארץ זי, ע"בית אפרים זי'ה

 ויזכרו לטובה הני שלשה מטיבי לכת בראש וראשון

 ק בראד"אבדק, א"צ רבי יקותיאל יצחק שווארץ שליט"הגה
 א"משולם שרגא מרגליות שליט' ג ר"הרה
 א"אברהם יודא לעבאוויטש שליט' ח ר"הרה

 ו"וזכות הקדושים אשר בארץ המה יגן בעדם להוושע בכל הטוב אנס
 הנהלת אבותינו

מ "ו פארן קיין אייראפע בשעטו"ע עסקני אבותינו הי'חשוב
 :ווי פאלגענד, ק ביי פילע בתי חיים"ממשיך צו זיין די עבוה

 צאתכם לשלום ובואכם לשלום

 בעלארוס, [פינסק]קארלין 1.

 ע“קארלין זי'מאהרן הגדול ' ר' ק רבינו הק"מחוקק ספון של מרנא קוהחלקת 

 דערפאלגרייכע מיטונג מיטן נייעם מעיאר
Honorable Mr. Ivan Grigorievich Rebkovits 

 ווי עס איז נמשך געווארן די פארהאנדלונגן
 .'לטובת בנין הגדר והאוהל הק 

 

 פוילן2.
אויפנאמע און הארציגע באגריסונג מיטן נייעם  ווארעמע 

 ח"ק אין פוילישע ביה"להצלחת עבוה Fodzדירעקטאר פון די 

Honorable Mr. Piotr Puchta 
 דורך די פריסטיקדערביי איז אפגעשטימט געווארן די באזוך אין 

 רב הראשישודריך . מקל טיעם בראשות הרב 'ראבינ 

 . וואס נעמען אנטייל אין די אונטערנעמונג 

 ק של תיקון המצבות  "המשך עבוה

דער הערליכער  

 גדר און  

וועג געבויעט  

 ז"תשע

 ק יגן להוושע בכל הטוב"בידינו יצליח וזכות הצה' חפץ ד

אהרן יוסף ווייס  ה"ת מו"הרבני החסיד כשכ ידידינו החשוב "הנני בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו למע-  שימאני, אניק דעיר ח"ביה להצלת הועד בשם: כסא דנחמתא
, בעת הילקח מהם נזר תפארה ראש משפחתם היקרההמתאבלים מרה ,  ו"הכבודה הי' א וכל המשפ"שליטאהרן הערש ווייס ' ח ר"הרהאשת ' ואחותו היקרה תחי א"שליט

 א"בביגאוצ, ולראות נחמת ציון וירושלים, תתנחמו בכפליםומעתה , בבתיכםטובות עוד ישמע רק בשורות ומהיום    -ל "ז בנימין' הם הרב החסיד הישיש רה אבי"ה


