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  ח"ביה צום געפארן אבותינו שלוחי זענען ערשט צום :בעלארוס ,קאברין•

  די זיין צו מברר ,ל"זצ ער'קאברינ משה רבי ק"הגה של כ"מנו מקום ,קאברין אין
  אין ,קדישא אתרא עסקני די מיט אינאיינעם ח"הביה גבולות פונקטליכע

  אין אז באטאנען צו פלאץ אין איז'ס .גדר ם'פונ ארבייט-בוי די צו בעפארברייטונג
  דערנעבנדיגע די ווייל ח"ביה דעם ארומצונעמען וויכטיג גאר איז ,פאל דעם

  ווערן פון סכנה א אין ח"ביה די איז גדר א אן און ,פארקויפט יעצט ווערן שטחים
 .ל"ר פארבויט

 ראש סגן ם'פונ באטייליגונג די מיט פארגעקומען איז מיטונג דערפאלגרייכע א•
  און גדר ם'פונ פלענער ווייטערדיגע די פארגעשטעלט האט מען וואו ,העיר

  צו פארשפראכן האט העיר ראש סגן דער .פערמיטן נויטיגע די דורכגעשמועסט
  אצינד .פראיעקט בוי ם'פונ איינצלהייטן ביוראקראטישע די מיט בייהילפיג זיין
 .מצוות יקח לב וחכם ,י"אחב פון נדבות די אין געוואנדן ארבעט די איז

  אלטן-אור ם'אינ געווען איז באזוך קומענדיגע די :פוילן ,שעברעשין•

  א בויען צו צייט לענגערע א שוין זיך גרייט מען וואו ,שעברעשין אין ח"ביה
  קאנטראקטער ן'מיט געטראפן זיך האט אבותינו .ח"ביה דעם ארום גדר שטארקן

  פון הצלחה די פאר נויטיג זענען וואס פונקטן די איבערגעגאנגען און ,ח"ביה ם'אינ
  ערמעגליכן צו רייניגונג גרונטליכע א צוגעגרייט ווערט טעג די אין .פראיעקט דעם

 .ארבעט בוי די

  געווארן געמאכט אויך זענען צוגרייטונגען ווייטערדיגע :פוילן ,נאראל •

  שלוחי און קאנטראקטאר ם'פונ באטייליגונג די מיט נאראל אין ח"ביה ם'אינ
  די פון פראבלעם די געווארן איבערגעשמועסט גרונטליך איז'ס ווי .אבותינו
 . ח"הביה שטח אונעם גאס די אריין שניידט ארט איין אין ווייל ח"הביה גבולות

  צום  אראפגעפארן עסקנים גרופע די איז לעצט צום :פוילן ,מאגלניצע •

  גאר געמאכט און באזוכט לעצטנס שוין האט'מ וואו מאגלניצע אין ח"ביה
 יסודות די לויט גבולות די איבערגעגאנגען איז מען .אנטדעקונגען היסטארישע

  זיין צו מתפלל געלעגנהייט די אויסגעניצט האבן עסקנים די און ,גדר אלטן ם'פונ
 ק"עבוה די אין הצלחה ווייטערדיגע פאר קדוש מקום דעם ביי

 

 

 ' ן הק"מדברי הרמב

 באשר אנחנו    ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

 (ן חיי שרה"רמב. )'חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

 

 קורצע נאטיצן פון די ערפאלגרייכע נסיעה לטובת הצלת בתי חיים
 דורך הנהלת אבותינו פארגאנגענע וואך  
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 ד"ב בס"צוגרייטונגען צו די פראיעקטן זוממער תשע

 ביים צוגרייטען די עבודת הקודש -פוילין, נאראל

 ברגשי אהבה ובלב מלא שמחה נשגר בזה ברכת מזלא טבא
 ,  נזר החבורה, ממייסדי וחברי הנהלת המוסד, לכבוד ידיד נאמן החביב והנחמד

 ה  "מופלג בעדינות ורב תבונות ה, התורהבקי נפלא במכמני , איש מורם מעם

 א  "שליטיעקב אלכסנדר גוטמאן ר "ת מוה"הרבני החסיד כש

 נ בכל עת ועונה"העומדת לצידינו בלו' החשובה שתחי ב"ולנו

 לרגל השמחה הגדולה השורה במעונו באירוסו נכדו                         
 '  שתחי' הח הכלהג "ו עב"הי הערשלר "כ בנו החשוב הרבני מוה"הבן יקיר למע' שיחי החתןהמופלג ' הב


