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ד"בסא"תשעטהרהק  "ערש

א"תשעאחרי ק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין 718 640 1470

בעלארוס–קאבריןח בעיר "ותיקוני ביה הצלת

ע"זימשה קאברינער ק רבי "כ של הגה"מנו
.ס"ובזכותם נוושע בכט -ה "ק חסידים וישרים זלה"ועוד גאו

.ח בעיר קוברין ווערט יעצט פארמירט"א וועד עולמי לתיקון הביה
חשוב די פון טייל א איז אנגעשלאסן'פאלגנד שוין זענען וועלכע וחברים רבנים ע

פנחס זאלצמאן הרב–]  נוה ירק -קוברין [שלמה זאלצמאן  הרב–אברהם סלונים  הרב - ) ר זוועהיל"אדמו(שלמה גולדמאן הרב : ארץ ישראל

א"לאויטשיחיו –וויינבערג  יוסף הרב–  וואלף יודא הרב– היללער הלל חיים הרב - וויינבערג יודא הרב– גאלדמאן אליעזר הרב: ב"ארה

ן בולעט
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

ע רבנים וחברים וועלכע זענען שוין אנגעשלאסן  'פאלגנד איז א טייל פון די חשוב718-640-1470
.די פולע ליסטע פון אלע רבני הוועד וועט נתפרסם ווערן בקרוב. ם וועד'אינ

  אבותינו פון באזיכער •
 בניןלטובתח"ביהאינעם

נאטיצן פון הערכת  
שומא אין קאברין

.  ח"ם ביה'איינע פון די אויפגעגראבענע לעיקס אינ
.  מצבות ווערן געזען דערנעבן

ר צושטערט  "ביים אויסברייטערן די וואסער אפלויף פון די שטאט איז בעוה
.ח"ם ביה'געווארן מערערע קברים ביי די גרעניץ פונ

וואס:בילד הנפטרים בזיון די אפצושטעלן ארבעט העפטיגע אין אבותינו עסקני נע הא בתחב ןט בנ
 והאוהלים הגדר

  זעהן צי ערשיטערט
 על כדומן קדושות עצמות

 .האדמה פני
 חסידי און ישראל כלל •

  גרויס מיט ,בפרט קוברין
שטח די פארזיכטיג באטראכטן עסקנים

עסקני אבותינו אין העפטיגע ארבעט אפצושטעלן די בזיון הנפטרים וואס : בילד
.ד"און דערנאך אויפשטעלן א נייעם גדר בס, פריער

Kobryn, Belarus
March 28, 2011

 קענען צו האפענונג
 דעם שנעלער ווי ברענגען

 מקום ן'אויפ הראוי כבוד
.הקודש

  "קדישא אתרא" עסקני •
  צו קאברין קיין וועג אויפן

אוןמצבדעםשטודירן

עסקנים באטראכטן פארזיכטיג די שטח 
.ח"ם רואינירטן ביה'פונ

ח"ביה

Kobryn, Belarus
M h 28  2011

Kobryn, Belarus
M h 28  2011

ע"ם מקוברין זי"ק מהר"געפונען די יסודות וואס געהערט ווארשיינליך צום אוהל פון הגה

אוןמצבדעםשטודירן
 זאפארטיגענעמען צו

 די זיין מקבר צוריק שריט
.'הק עצמות

 געפינען ביים פרייד גרויס •
 אוהל ם'פונ יסודות
ph אאויךאיזדאס.הקדוש
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ךק
 צום הילף שטארקע

  ריכטיגע די באשטעטיגן
.ח"הביה גבולות

  "וועד" פראמינענטע •
  פארמירט יעצט ווערט

G.ק"עבוה די מיט אנצופירן
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 סדראינעםפארשריט•
  ה"אי וועט העבודה
.  ח"ג וואס העלפט צו באשטעטיגן די פונקטליכע גבולות הביה"בילד פון שנת תש.ווערן נתפרסם

.ו"הישמעון לעווינגער ת "ערהאלטן געווארן בהשתדלות העסקן החשוב כש

ד דורך אבותינו "אנטדעקטע יסודות געפינען געווארן בס
וואס געהערט לכאורה צום , ח"ם ביה'בשעת די באזוך אינ

ק נתונה בזה "תודתינו רב על עזרתו לעבוה
ר ראבינאוויטש'להרב בריסקא"שליטחיים דקהל בעלארוסרב

Kobryn, Belarus
March 28, 2011

ה"ם מקוברין זלה"ק מהר"אוהל פון הגה

 :   בקשה מיוחדת מטעם הוועד 
303. ח זאל זיך ביטע פארבינדן מיט די חברי הוועד אדער מיט אבותינו עקסט"ער ביה'ווער עס פארמאגט סיי וועלכע אינפארמאציע איבער דעם קאברינ
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