
אנו מבקשים רשות בכדי לגדר את בית הקברות ולסכל מעברים שהומצאו " ...

מלבד חילול המקום הקדוש הלז זהו חילול , עלידי הולכי רגל והם אינם ראויים

." ברכושינו  

 
 
 

הכללית של ועד עדת  אסיפה ה, )1929 בדצמבר 26 (5690יסלו שנת  לכ24ב 
משה כהן המכהו כנשיא . בניהולו של ד, אשר התכנסה בישיבת לוי, טיטואן- ישראל

:האסיפה נקבע  
 

, גידור בית הקברות היתה אחת מעבודות השיפור והשיפוץ היקרות ביותר עד כה 
אשר שימרו , אן בכל התקופותטוית של אנשי טיואשר שמה דגש על סדרי העדיפו

).53,71,112,137ראו פרוטוקול מס (את בית המנוחות הלז  
 

צאצאי טטואן רבים אשר גלו או עברו לערים אחרות או למדינות אחרות עמלו 
)50ראו פרוטוקול מס .(ותרמו רבות למען מטרה נשגבת זו  

 
יה של סטוריהאומדים ה, בית הקברות שלנו חולש על שטח של חמישה הקטרים

אשר מהם רק כאלף חמש מאות רשומים ,  שנה וכעשרת אלפים קבורות500
חובתם מ מזוהות מאחר וזוהי בהתאם למנהגינו המקומי אינן,צבות רוב המ.בארכיון

.של בני המשפחה לזכור ולזהות את מקום קבורתם המדויק של קרוביהם  
 

טרנט זה אשר עלמנת לתת צעד נוסף בפרויקט זה הועמד לרשות הרבים אתר אינ
 גם מידע מוסמך מו כן כ.וידואליות של כל הקבורות הרשומותאוסף תמונות אינדי

.טואןיעל בית הקברות והחברה קדישה של ט  
ועד זיהוי ומחקר מדוקדק של   ,החל בתחזוקה הכללית , עוד נותרה עבודה רבה

.זוהי הדרך היחידה כדי לשמר אתר זה לדורות הבאים.החלקות ושיפוצם  
 

 לטעויות או שגיעות באם וה לכם באם תשתפו פעולה ותפנו את תשומת ליבינאוד
כמוכן גם מסמכים או דוקומטים , הצעותיכם הינן ברוכות הבאות, תראו לנכון

.שבידכם אשר ברצונכם לצרף לאתר וכמובן שכל תרומה תתקבל בברכה  
 

ידה יצחק חד,אתר זה התאפשר תודות לשיתוף הפעולה של שלמה חיון גוטיירס
.אלבז ואלברטי חיון קורסיאס  

 
 
 

ר עמרםשלמה בן עט  
 

בינהם דודתי פרלה בן , ם עריריםלזכרם של כל אותם אנשים אשר נפטרו בהיות
יוסף עמרם עמרם ושמואל , ולל שוקרוןמרסדס בן עטר ודודי לאון בן ע, אלר חצועט

.עמרם עמרם  
 


