
 ד ונוטריון"עו, חיים קראון
 ד"עו, צפירה קראון

 
  64/3שאולזון ' רח

 95400ירושלים 
 02-653-6781: טל

 02-653-5490: פקס
 0523-888-289: נייד
 ccrown@netvision.net.il: מייל-אי

  
  
 
 קראון את קראון    

ונוטריון עורכי דין         
 

CROWN & CROWN      
ADVOCATES AND NOTARY               

Chaim Crown MA, BCL, Adv., Notary 
Tzfira Crown MA, Adv. 
 
64/3 Shaulson St. 
Jerusalem 95400 Israel 
Telephone: +972-2-653-6781 
Facsimile: +972-2-653-5490 
Mobile: +972-523-888-289 
Email: ccrown@netvision.net.il 

                                                                          www.crownlawisrael.com                                                         
____________________________________________________________________________________________ 

 
 ט"בסיון התשס 'בי

04.06.2009 
 

 
 לכבוד 

 מר גיל שפר
 יועץ ראש הממשלה

 קסיםטסיורים ו, יםעירוא
 משרד ראש הממשלה 

      
 ,.נ.א
 

 רבי נחמן לירושליםהפרויקט להעלאת עצמותיו של : הנדון
 

ברצוני לברך אותך על תפקידך ותחום אחריותך החדשים ולאחל לך הצלחה  .1
 .מלאה בביצוע עבודתך החשובה במשרד ראש הממשלה

 

: להלן)אני מייצג את הוועד להעלאת עצמותיו של רבי נחמן לירושלים  .2
 .ומכתב זה אשר אני כותב אליך הוא מטעם הוועד"( עדוהו"

 

 אשר, שרון שלמה תל צורמר , ר הוועד"נמסר לי כי לאחרונה שוחחת עם יו .3
, מסר לך פרטים על הפרויקט המיוחד שבו עוסק הוועד בעניין רבי נחמן

 .היה יוזמו המקורי, ל"הרב ישראל דוב אודסר זצ, סבךאשר  פרויקט

 

לטתו המפורשת של ראש הממשלה נחוצה הח, לשם קידומו של הפרויקט .4
ביצועם את כל הצעדים ההכרחיים והטכניים לשם מימוש  להורות על

  .הפרוייקט עד תומו והוצאתו לפועל בהצלחה

 

, את תמיכתם לפרויקטבישראל נתנו אישי ציבור חשובים , במהלך השנים .5
כאשר שר . חשובים ושרים רבנים, ראשי ממשלה, המדינהלרבות נשיאי 
הוא גם נתן את , שימש כשר התשתיות, מר אביגדור ליברמן, החוץ הנוכחי

 (.ב"ראה מכתב המצ)תמיכתו לפרויקט 

 

ראה מכתב )בעניין הנדון מטעם הוועד לראש הממשלה  כבר נשלח מכתב .6
 (.ב"תשובתה של הגב אביטל ביטון מהאגף לפניות הציבור המצ
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מר יולי יואל , מכתב לשר ההסברה והתפוצות חשלהוועד גם , לידיעתך .7
אני . פרויקטלהיפגש איתו בכדי לדון על ביצועו של הוביקש , אדלשטיין

 .למר אדלשטייןמצרף למכתבי זה העתק של המכתב שנשלח 

 

קרובי , לאחר שתינתן החלטה על ידי ראש הממשלה לבצע את הפרויקט .8
ה וגישה ישירה למזכירת יש להם קירבאשר , וועדהחברי של אחד ממשפחתו 

יוכלו , והם תומכים נלהבים של הפרויקט, הילרי קלינטון' הגב, המדינה
' הגב, אובמה ואצל מזכירת המדינה, ב"לקדם את הפרוייקט אצל נשיא ארה
 . קלינטון ולקבל את ברכתם לפרויקט

 
, ב העתק מכתב שנשלח על ידי הוועד לראש הממשלה לשעבר"מצ, לידיעתך .9

וכן העתק  ,שפורסם לאחרונה על ידי הוועד בעיתונות, למרטמר אהוד או
הנותן את ברכתו , ס לוועדמר שמעון פר, מכתב מלשכת נשיא המדינה

 .לפרויקט

 

 .התמיכה והסיוע, ברצוני להודות לך בגין מתן העידוד, מטעם הוועד .01
 

שתשקיע הרבים ומאמציך ל "זצכי בזכות סבך  חברי הוועד בטוחים .11
ובזכות מתן הסיוע לביצוע המצווה הגדולה והקדושה הזאת בתפקידך החדש 

תזכה להצליח בתפקידך   -של העלאת עצמותיו של רבי נחמן לירושלים
 .החדש וכן תמשיך לעלות מעלה מעלה

 
 ,בכבוד רב

 
 
 

 ד"עו, חיים קראון

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


