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להודיע חכמתו וחסידותו של משה שכל ישראל עוסקין בביזה ומשה עוסק במצות  

)מכילתא בפרשתן בשלח(' אומר חכם לב וכו' עצמות יוסף עליו הכ

ע"ק זי"להעוסקים בלב ונפש למען כבוד מקום מנוחת אבותה

~ח "ס מיט די שומרי הביה"בנוגע די קאנטראקט~ 
ח  "מיר דאנקען פאר אלע וועלכע זענען נאכגעקומען אונזער פארלאנג לטובת הענין און אריינגעצאלט פאר די משמרת ביה

אנצוקומען צו די אלע  , דאס טוט ערמעגליכען אונזערע שלוחים  אויסצושטעלן די רייזע אין מזרח אייראפא. באצייטענס
אויף א סדר און שפארן צייט און  געזאלין  , ח"און מאכען די קאנטראקטס מיט די שומרי ביה, פארווארפענע דערפלעך

י כדי צו פארשפארן די שלוחים  "פאר די וועלכע האבן נאכנישט אריינגעצאלט בעטן מיר דאס צו טון תכומ. קאסטן כמובן
. פון דארפן עקסטער אראפפארן צו זייערע קברי אבות

פאר די וועלעכע וועלן זיך מעלדן שפעטער וועלן מיר זיין געצווינגען צו רעכענען
די עקסטערע ספעציעלע נסיעה קאסטן
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616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 Tel. 718-640-1470  Fax. 718-228-8368
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of J. Cemeteries in Europe Eretz Yisroel: Asra Kadisha

ט גאלדבערגער אשל

  420צו באקומען דורך די פעקס די באריכט פון  
" קול אבותינו"רופט , ח"ביה

718-841-7077 Ext. 25
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