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והמועצה הוועד חברי
(1964 (אוגוסט

כבוד חברי
(גלאזער) גביש לאה .1

ארליך זאב .2
וארקוביצקי שמואל .3

הוועד חברי
יושבראש  רחמיאלי אבנר .1

יושבראש סגן  גולומבקה דניאל .2
מזכיר  גלר משה .3

קופת ויו"ר גזבר  גראבארסקי משה .4
גמילותחסדים

רבין משה .5
(פיישטר) גוטליב רחל .6

(קאנפר) חדש שושנה .7
סאסנע) (אלטער אורן צבי .8

ריבץ אהרון .9

המועצה חברי
קצן יואליק .10

(קאס) קורן ברוך .11
בורושק חיים .12
אדוואק צבי .13

(טארטשיניוק) קורן פנינה .14
בירמן אליהו .15

(טייוול) שוחט טוביה .16

פלאש יעקב .17
לויטין חנה .18

קלימבורד משה .19
(חזן) זילבר שושנה .20

(חזן) יערי בלה .21
(בקר) צוקרמן שרה .22

חיפה נציגת  (טשארנע) שפיגל חנה .23
ירושלים נציג  (גלר) הררי אשר .24

ונציגי בישראל החיים וולין, רוזיישץ', העיר יוצאי הח"מ, אנו

ובארצות ארגנטינה בראזיל, ארה"ב, בקאנאדה, הגרים אלה
ביתרוז'ישץ'. את לייסד כדי זו, בחגיגה הערב התאספנו אחרות,

עירנו יהודי אלפי כ8 נטבחו מאז שנה מ18 למעלה עברו

ביום ימ"ש והאוקראינים הנאצים ע"י אכזרי באופן והסביבה
הקדוש. לזכרם כולו בעולם ציון אין היום ועד תש"ב, אלול יי

ישראל, למדינת הברמצוה בשנת ,11. 3.1961 מוצ"ש הערב,
היהודית, הקהילה לזכר אותו ומקדישים הבית את חונכים אנו

אירופה. יהודי מיליוני 6 עם יחד שנספתה

חברתיים, למפגשים עירנו, ליוצאי מועד בית יהיה זה בית

יקוימו כאן וכוי. מחו"ל לאורחים פנים לקבלות למסיבות,
בספר הקדושים שמות יירשמו כאן בשנה, שנה מדי האזכרות
שיש הזכרון, ודברי התעודות לשמירת מוזיאון ויוקם הזכרון

שהושמדה. לקהילה היסטורי ערך להם

ובעיקר למבוגרים כלליות תרבות פעולות יקוימו זה בבית
תוקם כאן וכו'. כינוסים תערוכות, הרצאות,  הלומד לנוער

השואה. ספרות את שיכיל מיוחד מדור עם ספריה

הבית את לצייד לעזור נוסיף מחוץלארץ, הנציגים אנחנו,
בכבוד. תפקידו את ימלא שהבית ידאג הישראלי והועד ולהפעילו

הבית ובאי יתן ומי האומה לאסון זכרון מצבת הבית ישמש
ותתעורר דורנו, של עמלק לנו עשה אשר את לזכור ילמדו הזה

שנית. הזה כדבר יקרה לא למען והמחשבה הדאגה

! 1! ישראל עם  אחיה כי אמות לא

.1961 במרס 11 תשכ"א, באדר כ"ב מוצ"ש, תלאביב,


