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ד"דריי  ווענט געבויט בס

ציבור איז פוקד ביי די אפגעראטעוועטע חלק הבית החיים

.ע"גרויס התרגשות ביים מתפלל זיין אצל מקום מנוחת אדירי תורה גאונים וקדושים זי
ד ניצל געווארן נאך פילע השתדלות ווי אויך ארום גענומען געווארן  "דער שטח איז בס

א"צ מבראד שליט"י אבותינו בסיוע הגה"מיט א נייער גדר ע

מעראשאראשפאטיקנירבאטור בעזדעד. ט

טבלא אין אוהל

הויכפונקט פון נסיעה

באטייליגטע אונטער 

,  געוואלדיגער רושם דקדושה

פארמירן תיכף א וועד בכדי צו 

שאפן אין די טעג די נויטיגע  

פון השלמת ' פאנדן פאר שלב ב

.  בניית הגדר

וזכות הצדיק יגן על כל המסייעים  
.להתברך בכל משאלות לבם לטובה

_ראדוויל 'השלמת בנין הגדר ב_ 

הבולעטין נתנדב  
נשכחהבלתיידידינונ"לע

'  ישעי' הרבני החסיד ר
ל"ר ישראל פאללאק ז"ב

ח הישן  "מראשי הוועד ביה
גרויסווארדיין

א"שליטלעוו' שמעי' צ ר"הגה
מאיעח "חבר הוועד ביה

א"שליטווירצבערגעריוסףחיים'ח ר"הרה
באן–ביסטריץ ח "חבר הוועד ביה

מלודאשא "שליטהירש' נחמישמואלהרב 
לודאשח "ראש הוועד ביה-ידיד אבותינו 

א"שליטרייזמאןיצחקמשה' ח ר"הרה

צקיח "חבר הוועד ביה ווערע

א"שליטרייך ' יואל טובי' ח ר"הרה
ארסעלאוואח "חבר הוועד ביה ק, מ מער

א"שליטלענעראוויטשנפתלי'רח"הרה
קעמעטש, דעמעטשערח "חבר הוועד ביה

א"שליטמייזלישיעקביואל' ג ר"הרה
מראשי מערכת זכרון אבותינו  -ידיד נאמן 

א  "שליטיצחק ווייס ' ג ר"הרה

א"שליטעמרם יודא ' ג ר"ואביו הרה
ארטח "חבר הוועד ביה ב אן, גי בר קאן, אי אר ט

א"שליטווייסנתןעמרם'ח ר"הרה

אשח "חבר הוועד ביה אר ק-ש אטא פ

ס"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"נחת מכל יוצויזכו לראות רב

Mera, Hungary Sarospatak, Hungary Nyirbator, Hungary

מאנומענט צו  
פאראייביגן  
דעם גאנצן  
שטח פארן  

ח"ביה

Tiszabezded, Hungary

Radiviliv, Ukraine

Brody, Ukraine

Brody, Ukraine

'  אוהל הקהערליכן נייעםאין 
א "בראד שליט'מצ "געבויעט דורך הגה

Radiviliv, Ukraine


