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ז״ל רבינדביץ ראובן חיים הרב
 רב ש.ז. חמוץ בכ״א נפסר בירושלים

 הרב העברית, הספרות וחוקר סופר ותיק,
 מחשובי חיה המנוח רבינוביץ. ראובן חיים

 ארצות ביהדות הרוחניים המנהיגים
 בירושלים התיישב פרישתו שעם הברית
 בעיירה נולד הנפש. כלות עד אהב אותה

 1883 בשנת ליטא( )עתה רוסיה סרדניק,
 זאב יעקב חרב הוריו, ישישים. מגזע

 וחכמה. לתורה אהבה בליבו נסעו ודבורה,
 למד .1801 בשנת לאמריקה חיגר המנוח
 בניו-יורק, אלחנן יצחק רבי בישיבת קודם
 וסיים קולומביה באוניברסיטת מכן לאחר

 שימש חוא .1816 בשנת בהצטיינות
 נסמך 1825 ובשנת עברית בהוראה
 באמריקה. לרבנים המדרש בבית לרבנות
 "שערי בקהילת כרב נתקבל שנה באותה

 שנח. 54 כיהן בה אייאובא סיו-סיטי, ציוך
לישראל. עלה i860 בשנת

 בשלושה חייו כל במשך עבד חר״ר
 העברית, הספרות חוקר בתור מקצועות,

 ספרים: שלושה הוציא ודרשנות. הגות
 בינה" "בני (,1867) דרשנים״ של ״דיוקנאות

 שנות במשך (.1877) כשר״ ו״הומור (1872)

 מאמרים פירסם הספרותית פעילותו
 בשנה, שנח סיני, הצופה, בצרק, בהדואר,
 מקרא, בית הדרום, ארשת, סורא, תלפיות,

 בערכים והשתתף ומדרשיח, ניב
 היובל בספרי יודייאיקה, באנציקלופדיה

 צבי פרופ׳ שזר, זלמן המדינה נשיא לכבוד
 של הגבעים יובל וספר שרפשסיין
 באמריקה לרבנים המדרש בית ח״מזרחי".

 ראובן חיים הרב כבוד. תואר לו העניק
 ותמך ארציים בארגונים חבר חיה רבינוביץ

 רחב במעלות, מוכתר חיה הוא בחם.
 חיו ושיחותיו נלבב שיחה איש תרבות,

 העברי הרוח נכסי את מבריק. הומור מלאי
מכול. הוקיר

 נפסרח פוגל( )לבית גיסל אשתו
 ובעלה שבע, סגולה בת, הניח .1878 בשנת

 רבקה דבורה נכד!ת שתי גיוואט, ישראל
 נינים. וארבעה סקלאר מלכה ונחמה קרוניק

 נערכה ציון" "שערי ובקהילת בסיו-סיסי
 ונוסדה ש.ז. בנובמבר 10ב- זיכרון עצרת

לזכרו. קרן
ברוך. זכרו יהי

וכסלר רחל

 הברוך לזכרה
 של

 Rose Lehman Stein ע״וז סטיין ליהמן רחל
 (1985 בינואר, 24) בניו־יורק. 83 בגיל תשמ״ח שבת ב׳ נפטרה

 1922 בשנת אוניברסיטה ניו-יורק יד על למשפטים ביה״ס סיימה סטיין גב׳
חייה ימי כל דין עורכת ושימשה

 ותרבותיים ציבוריים אקדמיים, למפעלים כשרונותיה את הקדישה היא
וערכיו. ארצו ישראל, לעם ואהבתה במידותיה והצטיינה

 מיירון דייר בנה אוסטריץ׳, עלן בתה סטיין, ש. דייר בעלה בלב לברכה ינון שמה
יודעיה־ידידיה. כל ובלב וסיב

סטיין ליהמן לרחל הזיכרון ועד בשם
וכסלר רחל


