
 

 

 

 מוקדש

 לחיזוק התקשרות לנשיאנו

 כ''ק אדמו''ר זי''ע

 

 ולזכות

 רבקהוהכלה מרת  שמואלהחתן התמים 

ברמןשיחיו   

 לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

 יד' אב ה'תשע''ב

 

 נדפס ע''י ולזכות הוריהם

 שיחיושפרה אביבה וזוגתו מרת  ישראל ר'

 דערען

שיחיו  ליבאוזוגתו מרת  חיים אליהור' 

 ברמן

 

 ולרפואה שלימה

 לרבקה בת שפרה אביבה

 וסאשא בת בלומא

ב‘‘תשע‘אב ה‘ יד‘ יום ה  

ד“בס  

החתן הרב התמים שמואל החתן הרב התמים שמואל החתן הרב התמים שמואל החתן הרב התמים שמואל    חתונה שלחתונה שלחתונה שלחתונה של     

    והכלה המהוללה רבקהוהכלה המהוללה רבקהוהכלה המהוללה רבקהוהכלה המהוללה רבקה
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The grandfather of the chosson worked with 

the rebbe in the U.S. Navy yard in the 1940’s  1940האמריקאי בה סבו של החתן עבד עם הרבי בחצר חיל הים  
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The Kalla’s brother saying L’chaim to the Reb-

be אח של הכלה אומר לחיים להרבי 

ב‘‘מטבע שקיבל אבי הכלה מנשיא ארה  
A coin the father of the kalla received 

from the president in honor of the rebbe-

1995 
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 מפתח ענינים
ע ליד“תמונות של אבי הכלה אצל הרבי זי  

4התורה..............................................................   

 תמונות של  הכלה אצל הרבי מקבלת דולרים 

5ע.....................................................“מיד הרבי זי  

 תמונות של משפחת הכלה אצל הרבי מקבלים 

6ע..........................................“דולרים מיד הרבי זי  

אם הכלה אצל הרבי בחתונות-אב וסב וסב  

10ש ו נ ו ת.........................................................   

-ר אברהם דוד לוואוט לסב-סב הרבי-מכתבים של סב
14ר אשר ניקאלאיווער...................-סבתא של הכלה  

ר אשר -סבתא של הכלה-ב לסב“מכתבים של הרש
14ניקאלאיווער.....................................................  

ר שלום -רבא של הכלה-מכתבים של הרבי אל סבא
15פוזנר...............................................................  

17ש ו נ ו ת..........................................................  
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 Rabbi Mendy Deren מאחורי הרבי) לתורה ליד הרבי (אבי הכלה ה עולה “מ דערען ע“ת מ“הרה

ob’’m receives his first 

Aliya by the Rebbe (the 

father of the kallah is 

behind the rebbe) 
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A letter of the Rebbe sent to Rabbi sholom posner ‘-the 

Kalla’s great-grandfather, and to the yeshiva he was run-

ning-‘achei temimim’  about 2 months after the previous 

rebbe passed away 

סבא רבא של הכלה לערך שתי -מכתב מהרבי ר' שלום פוזנר

 חדשים אחר פטירת הרבי ריי''ץ
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A letter of the Rebbe sent to Rabbi sholom posner ‘-the 

Kalla’s great-grandfather, less then 2 months before the reb-

be assumed leadership 

סבא רבא של הכלה פחות משתי  -מכתב מהרבי ר' שלום פוזנר

 חדשים קודם קבלת נשיאנו בגלוי
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The Kalla (with her sister) 

getting a dollar from the 

Rebbe, 26 Cheshvan, 5752. 

ו חשון “אחותה) מהרבי כהכלה מקבלת דולר(עם 
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A letter of the Rebbe sent to ‘all participants in the event in honor 

of Rabbi sholom posner ‘-the Kalla’s great-grandfather (15 tammuz 

1984) 

סבא -מכתב מהרבי אל  "המשתתפים בערב לכבודו של הר' שלום פוזנר"

 רבא של הכלה טו' תמוז תשד"מ
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A letter from the Rebbe Rashab to R’ Asher Nikolayever the         

Kalla’s great-great-grandfather 

סבתא של הכלה -סב-מכתב מהרש''ב אל ר' אשר ניקאלאיווער  

A letter from R’ Avraham Dovid Levot-the great-grandfather of 

the Rebbe to R’ Asher Nikolayever the Kalla’s great-great-

grandfather. 

-סבו הרבי אל ר' אשר ניקאלאיווער-סב -מכתב מר' אברהם דוד לאווט
סבתא של הכלה-סב   
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The Rebbe at the 

Great uncle of the 

Kalla’s wedding, fa-

ther of the Kalla-

little boy on left, and 

his     father behind  שמאל, ואביו מאחוריו.הילד בצד -של הכלהזקנו של הכלה, אביו -דודו-אברהם ששונקיןהרבי על חתונה של ר 
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          The Rebbe (sitting third from left)  

          at the Kallah’s grandfather’s wedding   

          (the Kallah’s other grandfather- standing second from left) 

 הרבי בחתונה של סב הכלה                              

 (סב השני של הכלה השני שעומד מן השמאל) 

 The Rebbe’s Mother               רביצין חנה
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The Rebbe 

The Rebbe 


