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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

ה י ד י די ם היק רי ם נכ ב ד י ם וחשו בי ם א נ שי ש ם
כ"ק אדמו"ר מבריזדאוויץ שליט"א
נשיא הוועד ביה"ח געהרלא

הרה"ח ר’ שמואל בראך שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח קוברין

מראשי הוועד ביה"ח האלאס ,טיסאדאדא

הרה"ח ר' פנחס אברהם דינטער שליט"א
ידיד נאמן של אבותינו

הרה"ח ר' ישראל יעקב פאללאק שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח ריסקעווע

הרה"ח ר' משה פאלקאוויטש שליט"א
מראשי הוועד ביה"ח וואגוועטש

הרה"ח ר' מנחם משה רעטעק שליט"א

ברגשי כבוד והוקרה יחקק באותיות מוזהבות ,לכבוד אלו ידידי
אבותינו הנאמנים ,שסייעו בפעולות והשתדלות אצל שרי ומושלי
המדינה במדינת אונגארן בעד שמירת והצלת בתי החיים.

הגה"צ רבי ברוך אבערלאנדער שליט"א  -אבד"ק בודאפעסט

הרה"ח ר' משה אהרן האפפמאן שליט"א -
החותמים מתוך רגשי הלב הכבוד והוקרה בשם הנהלת ונאמני 'אבותינו':

יעקב אלכסנדר גוטמאן  -קלמן ליבערמאן  -חיים רפאל פערענץ  -מרדכי גאלד

בני משפחה גרייטן זיך צום בוי-ארבעט אין ביה"ח

ג"א משתתפי פעולה ,מביעים בזה רחשי תודה ,ומברכים בכל חותמי הברכה ,בעד מפעלם הגדולה
הרב משולם פאלאטשעק  -אבדק" ק מגד יהודא  הרב יקותיאל יצחק שווארץ  -אבדק" ק בראד

טרעבישאוו ,סלאוואקיי

ע"י בני המשפ' האחים הח' לבית מענדלאוויטש

הרה"ח ר' ישעי' ז"ל – הרה"ח ר' ליבוש ז"ל – הרה"ח ר' משה מענדל ז"ל
בראשות האברך היקר מו"ה ר' יוסף בהרה"ג ר' יצחק אליעזר וואלדמאן שליט"א

משפ' הרב החסיד ר' מאיר זאב בהרה"ח ר' אברהם מענדלאוויטש ז"ל
בראשות האברך היקר מוה"ר יואל לעבאוויטש שליט"א

Certizne, Slovakia

מצבת ראש
משפחה:
הרבני החסיד
ר' ארי' ליבוש
ב"ר יעקב
מענדלאוויטש
ז" ל –

יא"צ ח' חשון

בנדבת הרבני הנכבד ר' משה
לעפקאוויטש שליט"א  -מאנטריאל
הערליכער אייזערנער גדר ווערט
אינסטאלירט ארום ביה"ח

Trebisov, Slovakia

ברעב ,רומעניע
אייזן ווערט דורכגעצויגן איידער'ן
לייגן צעמענטענער גדר 
בראשות :האחים הרה"ח ר' נפתלי
והרה"ח ר' אליהו מאיר מייזלער שליט"א
הרה"ח ר' הערשל גרין שליט"א
תיקון המצבות בראשות:
הרה"ג ר' אלחנן יונגער שליט"א

Breb, Romania

י"א חשון רבי יעקב הלוי זצ"ל מחכמי בראד * רבי יעקב מאיר צבי ב"ר דוד פריעדלענדער זצ"ל אב"ד שוראן מח"ס דרך ימה * רבי דוד שלמה ב"ר נח נפתלי זצ"ל מקאברין י"ב חשון רבי אברהם יצחק ב"ר מרדכי יהושע וויינבערגער זצ"ל קליינווארדיין
מח"ס פני יצחק י"ג חשון רבי משה ב"ר אפרים הלוי לעווינגער-זצ"ל אב"ד ווייטצען ט"ו חשון רבי שמואל [קאמאדער] ב"ר שרגא פייבוש פרענקל זצ"ל אב"ד דאראג * רבי נתן ב"ר שמעון ליבערמאן זצ"ל מקליינוארדיין * רבי יוסף ב"ר משה ווייס זצ"ל

אב"ד זבארוב ט"ז חשון רבי משה נחום ראזענבוים זצ"ל אב"ד וואזשאן * רבי יצחק זאב ב"ר נחמן צבי הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא * רבי אהרן הלוי ב"ר נח נפתלי ראבינאוויטש זצ"ל מקאברין * רבי שלמה זלמן ב"ר יעקב בייטום זצ"ל אב"ד
מילדוי י"ח חשון רבי מאיר יהודה עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי י"ט חשון רבי יהושע ב"ר יהודה הכהן אדלער זצ"ל אב"ד ווערפעלעט
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