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יוסף מייזל  -מייסד הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
יוסף מייזל נולד בעיר ברנו ) (Brnoשבמורביה ,אז תחת שלטון אוסטרי )היום ברפובליקה הצ'כית(
בשנת  .1883הוא למד משפטים ,פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטאות בווינה ובברלין ,בה התיישב
בשנת .1906
בין השנים  1908-1915שימש כסגן למזכיר הכללית של הקהילה היהודית בברלין ,עת מונה לתפקיד
המזכיר הכללי של הקהילה ,בו כיהן עד  .1930אז הועבר לתפקיד המנהל של ספריית הקהילה ,עד
עלותו ארצה באפריל .1934
בנוסף לעבודתו בקהילה ולפעילותו בתנועה הציונית ,עסק מייזל במחקר ותרם רבות להיסטוריוגרפיה
יהודית .הוא פרסם ספרים על תולדות היהודים ברוסיה ופולין ועל תנועת ההשכלה ברוסיה .כמו כן כתב
מחקרים על ההיסטוריונים ,צבי גרץ ושמעון דובנוב .הוא תרם ערכים רבים לאנציקלופדיות יהודיות ופרסם
ביקורות ומאמרים שונים בעתונים וכתבי העת היהודיים החשובים באירופה.
בשנת  1906התחתן יוסף מייזל עם רוזה )שושנה( רבינוביץ ,בתו של המלומד וחובב ציון הנודע ,שאול
פנחס רבינוביץ .לזוג נולדו שני ילדים ,שאול בסוף שנת 1912וירדנה ,בשנת .1920
באפריל  1934עלה ארצה .גם בארץ הוא המשיך לעסוק במחקר וכתיבה היסטורית .בנוסף לתחומים
המוזכרים לעיל ,הוא התעניין בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ,וגם כתב בשנת  ,1943ביוגרפיה של
חותנו ,שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר(.
בשנת  1939ייסד ,יחד עם בן ציון דינבורג את הארכיון הכללי לתולדות ישראל ,לימים הארכיון המרכזי
לתולדות העם היהודי .מייזל ניהל את הארכיון עד פרישתו לפנסיה בשנת  .1957הוא נפטר בירושלים
במרץ .1958

Josef Meisl – Founder of the Central Archives for the History of the Jewish People
Josef Meisl was born in Brno, Moravia in 1883. He studied law, philosophy and history
at universities in Vienna and Berlin, where he settled in 1906. In 1908 he began to work
for the Jewish community of Berlin, rising in 1915 to the post of general secretary until
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1930, when he was appointed head of the community’s library. A lifelong Zionist, Meisl
came on aliya in 1934, shortly after the Nazis came to power in Germany.
In addition to his work at the community and his Zionist activity, Meisl engaged in
research and made many contributions to Jewish historiography. He published books on
the history of the Jews in Poland and in Russia and on the Haskalah movement in Russia.
He wrote articles on the historians, Shimon Dubnov and Zvi Graetz and contributed
numerous articles to Jewish encyclopedias and to the leading Jewish periodicals of the
time.
In 1906 he married Roza (Shoshana) daughter of the historian and Zionist activist, Shaul
Pinchas Rabinovich (Shefer). The couple had two children, Shaul, born in 1912 and
Yardena, born in 1920.
After his arrival in Palestine in 1934 he continued his historical research. In addition to
the areas mentioned above, he took an interest in the history of the Jewish yishuv in Eretz
Yisrael, and published, in 1943, a biography of his father–in-law, Shaul Pinchas
Rabinovich. In 1939 he founded, together with Ben Tzion Dinaburg (Dinur), the Jewish
Historical General Archives, later the Central Archives for the History of the Jewish
People, which he directed until 1957. He died in Jerusalem in March 1958.

תוכן עניינים
(1934 וסף ורוזה )לבית רבינוביץ( מייזל – אישי )לפני
עבודתו של מייזל בקהילה היהודית בברלין
(1934 יוסף מייזל – אישי )אחרי
התכתבות בנושאים ציבוריים ומחקריים
התכתבות בקשר לפרסומים של מייזל
מכתבים מאישים שונים
כתבי יד של חיבורים של מייזל ומקורות קשורים אליהם
חוזרים ודברי דפוס של ארגונים שונים
עתונים וקטעי עתונות
(שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר
שונות
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יוסף ורוזה )לבית רבינוביץ( מייזל  -אישי
1

תעודות אישיות של יוסף מייזל ,של אשתו ,רוזה לבית רבינוביץ' ושל בתם ,ירדנה
עברית ,גרמנית ,הונגרית

2

מכתבים מאת פרופסור נתן פורגס אל בני משפחה ואל אחיינו ,יוסף מייזל

Professor Nathan Porges, Breslau, Leipzig, Würzburg

)(1825
,1958 ,1904-1939
1960
,1903 ,1872-1873
1917-1919

גרמנית
3a-e

מכתבים אל רוזה ויוסף מייזל מאת נח ואלישבע )אחותה של רוזה( פינס
בתיק" :רשפים" לז ,ערוך ע"י דוד פרישמאן ,ורשה ,תר"ע ) ,(1910המכיל
שיר של נח פינס

1902-1939

Noach Pines
עברית ,רוסית
4a-g
5

מכתבים וגלויות מאת שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר( אל רוזה )בתו( ויוסף מייזל
עברית ,גרמנית ,רוסית ,יידיש
מכתבים אל רוזה רבינוביץ'-מייזל ואל אחיותיה מאת שוורצמן ,סובאלקי

1905-1910
-1905

Suwalki
רוסית
6

מכתבים אל רוזה רבינוביץ'-מייזל מאחיותיה ואחרים
רוסית ,גרמנית ,עברית ,יידיש

1906-1936

7

מכתבים אל יוסף מייזל בעניינים אישיים שלו ושל חותנו ,שאול פנחס רבינוביץ'
)שפ"ר(
בתיק :שני מכתבים מאת אחד העם )אשר גינזברג(
גרמנית ,עברית ,אנגלית

1907-1921

8

שמואל רבינוביץ' )אחיה של רוזה(
קורות חייו וחיי אשתו ,פייגע ,לבית רוזנמן ,חלקי מכתבים ממנו אל רוזה ואחיותיה,
מכתב ממנה אליו ופניה ממנה לשלטונות רוסיה בקשר אליו
רוסית ,יידיש

1926-1945

9

תמונות
 (1מייזל
 10 (2צעירים .על גב התמונה כתוב“Die Activitas im W.S." 1924-25, ,

1917-1925

60. Semester
(3

צילום של זיגפריד וולף ,מוקדשת למייזל1917 ,

הקהילה היהודית בברלין
10

מכתבים אל מייזל בזמן כהונתו כמזכ"ל הקהילה היהודית בברלין
בתיק :מכתבים משמעון דובנוב ושמואל יוסף טשאטשקיס )עגנון( ,וכן
שאלה הלכתית אל הרב הראשי של ברלין ,מאת הרב דוד יצחק פרידמן
באוסטרליה ,בדבר יהודי מקומי ,המסדר קידושין לזוגות מקומיים ,למרות
שחנותו פתוחה בשבת1920 ,
עברית ,גרמנית ,יידיש

3

1920-1930
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11

התכתבות בין מייזל והנהלת הקהילה בברלין ,בין היתר בקשר לתנאי העסקתו
בתיק :מכתב אל החברים הציוניים בוועד הקהילה מאת "בא כח הועד
המרכזי של התרבות העברית שברוסיה המועצתית"1929 ,
גרמנית ,עברית

)(1911
1928-1936

12

מכתבים אל מייזל בעניינים פרטיים ומחקריים ובקשר לעיסוקו כספרן הקהילה
היהודית
בתיק :מכתבים משמעון ברנפלד והרב ד"ר משה שור

1930-1933

Moses Schorr, Simon Bernfeld
גרמנית ,עברית
13

מכתבים מחברים לעבודה בקהילה ובספריה בברלין בעניינים פרטיים וצבוריים
גרמנית

1934-1939

יוסף מייזל – אישי )אחרי (1934
14

מכתבים אל מייזל בעניינים אישיים ,אחרי עלייתו ארצה
עברית ,גרמנית ,אנגלית

1934-1957

15

התכתבות בקשר לחיפושי עבודה בארץ ישראל ,כולל קורות חיים של מייזל
בתיק :חיפושי עבודה בארץ ישראל בשנים 1922-1924
עברית ,גרמנית ,צרפתית

1934-1942

16

מכתבים בנוגע לקשריו של מייזל עם "חברת ריאו ארץ ישראל" למכוניות משא

1935-1938

17

התכתבות בקשר לתשלומי מסים

1936-1941

18

התכתבות בקשר להליכים משפטיים עם דייר משנה של משפחת מייזל

1940-1941

19

כרטיסי ברכה והזמנות לאירועים ממלכתיים

1937-1957

20

קבלות שונות

1943-1947

21

מכתבים שונים
גרמנית ,עברית ,רוסית

ללא תאריך

התכתבות בנושאים ציבוריים ומחקריים
22

מכתבים אל מייזל ,בעיקר בנושאים ציוניים
בתיק :מכתבים מאת דוד וולפסון ופרנץ אופנהיימר

1903-1910

David Wolfssohn, Franz Oppenheimer
גרמנית
23

מכתבים בנושאים מחקריים וציבוריים קהילות ומוסדות שונים באירופה
גרמנית ,עברית ,רוסית

1905-1932

24

מכתבים מארגונים ומוסדות ציוניים באירופה
גרמנית

1905-1923

4
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25

מכתבים מ"לשכת המרכז הציוני"
גרמנית ,עברית

1906-1919

26

מכתבים וחוזרים מן ההסתדרות הציונית בגרמניה
גרמנית

1907-1929

27

מכתבים מלשכת "בני ברית" בגרמניה בעניין השתתפותו של מייזל בפעילויות
מחקריות שלהם
גרמנית

1908-1930

28

מכתבים אל מייזל ,בעיקר בנושאים מחקריים
בתיק :מכתבים מאת זלמן רובשוב )שז"ר( ,שמואל יוסף עגנון ,שאול
טשרניחובסקי ,הרב ד"ר משה שור
גרמנית ,עברית ,רוסית

1911-1929

29

העתקי מכתבים מאת מייזל בקשר לפעילותו המחקרית והציבורית
גרמנית

1917-1933

30

מכתבים מבית הספר הגבוה היהודי בברלין בקשר להרצאות של מייזל

1918-1924

Freie jüdische Volkshochschule e.V., Berlin
גרמנית
31

התכתבות עם ארכיונים עירוניים וממשלתיים בגרמניה ועם האקדמיה הפרוסית
למדעים בקשר למחקרים של מייזל על הציונות
גרמנית

1921-1932

32

מכתבים מן הספריה הלאומית בירושלים בעניין רכישת ספרים עבורה ובקשר
לפעילותו של מייזל בארגון ידידי האוניברסיטה העברית
גרמנית ,עברית

1925-1944

33

מכתבים אל מייזל בנושאים מחקריים וציבוריים בארץ ישראל
בתיק :גלויה מאת שמואל יוסף עגנון
עברית ,גרמנית

1934-1957

34

התכתבות בקשר לארכיון לתולדות ישראל ובקשר לחברה ההיסטורית הישראלית

1938-1957

35

התכתבות עם מכון ליאו בק בישראל בדבר צירופו של מייזל להנהלת המכון
גרמנית

1955-1957

התכתבות בקשר לפרסומים של מייזל
36

מכתבים מאת כתבי עת ומו"לים יהודיים בקשר לפרסום מאמרים מאת מייזל
גרמנית ,עברית ,אנגלית

1906-1938

37

מכתבים מהוצאה לאור בעיר בון בגרמניה בקשר לפרסום ספרו של מייזל על
היהודים במלכות פולין

1915-1917

“„Die Juden im Königreiche Polen
גרמנית

5
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38

התכתבות בקשר למחקרו של מייזל על ההיסטוריון ,צבי גרץ ,כולל מכתבים מבנו
של גרץ
בתיק :ציור דיוקנו של גרץ

1916-1917

Heinrich Graetz
גרמנית
39

1921-1934

התכתבות עם ה"יודישס לקסיקון"" ,יודישר פרלאג" וכו'

Jüdisches Lexikon, Jüdischer Verlag
גרמנית
40

התכתבות ומסמכים בקשר למחקרו של מייזל על "קרן מזכרת משה מונטיפיורי"
בתיק :צילומי ההקדשות בטחנת הרוח בימין משה ,במשכנות שאננים ובמזכרת
משה

;1924-1925
1937-1939

Sir Moses Montefiore Testimonial Fund
אנגלית ,עברית
41

התכתבות של מייזל עם האנציקלופדיה יודאיקה בברלין בקשר לכתיבת מאמרים
וכן חוזרים וסטנסילים של המערכת

1927-1932

Encyclopaedia Judaica, Berlin
גרמנית
42

מכתבים מיעקב לעשצינסקי ,ייוו"א ,ברלין בקשר להזמנת מאמרים ממייזל

1929-1930

Jüdisches Wissenschaftliches Institut, Berlin, Jacob Lestschinsky
יידיש
43

Dubnow Festschrift

1930

התכתבות של מייזל ,כעורך ספר היובל לשמעון דובנוב ,עם המשתתפים בכרך
גרמנית
בתיק :תאור היידישע פאלקספארטיי עם הערות בכתב ידו של דובנוב
רוסית ,מ"כ 1 ,עמוד
44

התכתבות והתדיינות משפטית עם נ .קרוננברג ,בילגורי ,פולין ,בקשר להדפסת
פנקס קהילת ברלין
גרמנית ,עברית

1932-1940

45

התכתבות אודות פרסום פנקס קהילת ברלין עם מייזל ועם בנו ,שאול ,אחרי מות
אביו

1933-1962

46

התכתבות עם מערכת האנציקלופדיה העברית וטיוטות של ערכים מאת מייזל

1950-1957

47

מכתבים של שאול מייזל ואמו בקשר לפרסום כתבים של אביו המנוח

אחרי 1958

מכתבים מאישים שונים
48

1921-1923

פרופסור מאיר בלבן; וורשה

Majer Balaban; Warsaw
גרמנית
49

ליאו באראץ; פאריס

1927-1928

Leo Baratz; Paris
גרמנית
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50

פרופסור מרקוס בראנן; ברסלאו – בעיקר בקשר לעבודתו של מייזל על צבי גרץ

1910-1917

Professor Marcus Brann; Breslau
גרמנית
51

פרופסור מרטין בובר; הפנהיים

1906-1922

Professor Martin Buber; Heppenheim
גרמנית
52

בן ציון דינבורג )דינור(; ירושלים

53

אלתר דרויאנוב; אודיסה ,תל אביב
בתיק :מכתבים מדרויאנוב אל מנחם אוסישקין ,1905 ,ואל נח פינס,
1914

1936

Ben Zion Dinaburg (Dinur); Jerusalem
1904-1935

Alter Druyanow; Odessa, Tel Aviv
54

אהרנברג; רוסטוק

1916-1917
Ehrenberg; Rostock

גרמנית
55

יחיאל פרנקל; ארגון העסקנים הציונים הותיקים בארץ-ישראל; תל אביב

1942-1944

Yechiel Fraenkel; Tel Aviv
56

1914-1916

מ .פרידלנדר; שוורין

M. Friedlaender; Schwerin
גרמנית
57

פרופסור ארתור פרויד; מורביה ,וינה

1906-1930

Professor Arthur Freud; Mähren, Wien
גרמנית
58

1916-1927

ד"ר נתן מיכאל גלבר; וינה

Dr. Nathan Michael Gelber; Wien
גרמנית
59

גיורג הרליץ; הינדנבורג ,ירושלים

1917-1920; 1938

Georg Herlitz; Hindenburg, Jerusalem
גרמנית עברית
60

1928

ד"ר פריץ היימן; דיסלדורף

Dr. Fritz Heymann; Düsseldorf
גרמנית
61

ד"ר ויקטור יורדאן; בודפשט

1939-1940

Dr. Victor Jordan; Budapest
גרמנית
62

פרופסור יוסף קלויזנר; ירושלים

63

חיים אהרן קרופניק; ברלין ,חיפה

1939-1940

Professor Josef Klausner; Jerusalem
1914-1920

Chaim Aharon Krupnik; Berlin, Haifa
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64

1931

מ .לאובגרוס; ז'ידאצ'וב

M. Laubgross; śydaczów
גרמנית ,עברית
65

יוסף ליאון; ברלין ,חיפה

66

ד"ר לואיס לוין; ברסלאו

1922-1934

Joseph Leon; Berlin, Haifa
1907-1929

Dr. Louis Lewin; Breslau
גרמנית
67

ליפשיץ ,נתן נטע; קובנה

68

ד"ר יוסף פריס; מינכן

1930-1932

Nathan Nata Lipshitz; Kaunas
1929

Dr. Joseph Prys; München
גרמנית
69

1923-1947

פרופסור שמעון רבידוביץ'; ברלין ,לונדון

Professor Simon Rawidowicz; Berlin, London
70

1924-1935

ד"ר אברהם שבדרון; זלוצ'וב ,ירושלים

Dr. Avraham Schwadron; Złoczów, Jerusalem
גרמנית ,עברית
71

דוד ישעיהו זילברבוש; וינה

72

א .זילברמן; תל אביב

73

נחום סוקולוב; ברלין

74

אליהו צ'ריקובר; ברלין ,פאריס

1904-1929

D.S. Silberbush; Wien
A. Silberman; Tel Aviv

;1928-1929
1941-1943
1922-1930

Nachum Sokolow; Berlin
1929-1939

E. Tcherikower; Berlin, Paris
יידיש ,גרמנית
75

1907-1940

פרופסור חיים טשרנוביץ; ברלין ,לאוזאן ,ניו יורק

Professor Chaim Tchernowitz; Berlin, Lausanne, New York
גרמנית ,עברית
76

שמואל ליב ציטראן; וילנה

77

ד"ר אגון צוייג; וינה ,ירושלים

1916-1927

Schmuel Leib Zitron; Wiłno
1907-1934

Dr. Egon Zweig; Wien, Jerusalem

8
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כתבי יד של חיבורים מאת מייזל ומקורות קשורים אליהם
78

דפים מכתב היד של "פנקס קהילת ברלין" ,עליהם הערות של קורא אנונימי אשר
מזכיר גם ענייני דיומא ,כגון נסיונותיו לעלות לארץ ישראל

79

ברלין ,תקנות בענין תשלום מסים על ידי פנויים ) אלמנות ,יתומים וכו'( ,באישור
דייני הקהילה ,העתק מאושר על ידי נאמן הקהילה  ,חשון תקס"א ) 1 ,(1800דף,
כ"י
)מקור(
)פקסימיליה של התעודה פורסמה בפנקס קהילת ברלין מאת מייזל(

80

"פנקס דחברה קדישא גומלי חסדים וקברנים ומבקרי חולים שבק"ק ברלין הוצאתיו
לאור עם מבוא והערות מתוך כ"י ,אני יוסף מייזל ,ירושלים" 77 ,עמודים ,כ"י

81

"כתבי לוחות אבני זכרון בבית הקברות הישן בק"ק ברלין יע"א ברחוב גרוסה
המבורגר הו"ל עם מבוא ובאורים ד"ר יוסף מייזל ,ירושלים"
)מבוסס על מחברותיו של אליעזר לנדסהוט ,השמורות בארכיון באוסף שטרן
(.P17

82

העתקי מצבות בבית הקברות גרוסה המבורגר שטרסה ,ברלין ,מבוסס על
מחברותיו של אליעזר לנדסהוט 6 ,מחברות ,כ"י

83

תולדות הקהילה היהודית בברלין ,כ"י  :עמודים 1-259

84

תולדות הקהילה היהודית בברלין ,כ"י  :עמודים 260-520

85

תולדות הקהילה היהודית בברלין ,כ"י  :עמודים 522-970

תק"ה )(1745

]“Liste der im Jahre 1812 angenommen Familiennamen“ [Berlin

86

רשימת שמות המשפחה שאומצו על ידי יהודים בברלין בשנת  ,1812כ"י
87

העתקים של מספר תעודות לתולדות יהודי ברלין ][Berlin
 חוות דעתו של פרנס הקהילה ,ראובן גומפרץ בדבר מעמדם של רבניהקהילות
 בדבר דרשתו של הרב מאיר ב"ר שמחה ווייל ,בבית הכנסת ב 28-במרץ ,1813עברית ,גרמנית
 " "Laufende Angelegenheitenמתיק הקהילה -ידיעות היסטוריות

88

ברלין ,העתקים של  3מכתבים אל שלטונות גרמניה בדבר מעמדו ותפקידיו של
הרב ,כ"י  +מ"כ
גרמנית

89

"לתולדות משפחת גינצבורג במדינת שוואבן ע"פ מקורות חדשים מאת ד"ר יוסף
מייזל" ,כ"י 58 ,עמודים
עברית ,גרמנית

90

91

-

כתב יד של מאמר על אדוארד גאנז מאת מייזל
הגהות של מאמר על זאב יעבץ
הגהות של מאמר על הרבנות בגלוגאו ]מאת מרקוס בראנן?[

"הישוב העברי בארץ ישראל בשנת תקצ"ט – מחקר דמוגרפי-סטאטיסטי על יסוד
המפקד שנערך בפקודתו של משה מונטיפיורי ,מאת יוסף מייזל" ,מ"כ ,כ"י

9

1847 ,1827 ,1826
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92

Aus der Zeit der vorzionistischen Palästinabestrebungen

1872-1898

חבור על פעילות למען ארץ ישראל לפני התנועה הציונית ,על סמך מכתבים
מעזבונו של מ .גוטשאלק לוי ,ממקימי קהילת "עדת ישראל" בברלין
בתיק - :מבוא מאת מייזל
 העתקים של מכתבים אל לוי מאת רבה של מדינת שוורין ,הרבשלמה כהן1872-1873 ,
 העתקים של מכתבים מאת ד"ר וילהלם הרצברג ,מו"ל של”1877-1898 ,“Jüdische Familienpapiere
 העתקי מכתבים מאת שרל נטר1877-1879 ,גרמנית ,צרפתית ,כ"י ,מ"כ
93

העתקים של מכתבים אל ומאת ההיסטוריון ,צבי גרץ
גרמנית ,עברית ,צרפתית

„Die deutschen Juden vor und nach dem Kriege, von Josef Meisl
“)(Berlin

94

1870-1889
][1920

חיבור על יהודי גרמניה לפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה ,מ"כ 13 ,עמ'

„Das Judentum unter der Weimarer Republik, Bemerkungen zum
“Inhaltsverzeichnis

95

תוכן ענינים של ספר על יהדות גרמניה ברפובליקת ויימאר ,גרמנית ,מ"כ
96

"רדיפות הנוער היהודי ע"י הנאצים בגרמניה ובארצות הכיבוש"1945 ,
 5+314+6עמודים ,מ"כ

97

דפי הגהה של הספר ,ר' שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר( האיש ופעלו ,יבנה ,ת"א,
1943

98

העתקים )בכתב ידו של מייזל( של מכתבים אל ומאת שפ"ר  +חלקים מכתב היד
של הביוגרפיה הנ"ל של שפ"ר

99

העתקים של מכתבים אל ומאת שפ"ר
מ"כ  +כתב ידו של מייזל

100

תדפיסי מאמרים של מייזל ומאמרים ממנו בעיתונות היהודית
עברית ,גרמנית

1907-1928

101

ביקורות על ומאת מייזל בעיתונות היהודית הגרמנית
גרמנית

1916-1929

102

שונות
בתיק - :העתק מכתב מאת משה מנדלסון ,בקשר לחינוך ילדיו 20 ,ביוני
 ,1780גרמנית ,כ"י
 תאור ביקור של ד"ר יעקב קלצקין בניו יורק ,בשליחות חברת"עזרה" ,לפני  ,1920גרמנית ,כ"י

10
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חוזרים ודברי דפוס של ארגונים שונים
103

Verein Zionistischer Hochschüler – Theodor Herzl, Wien
Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba, Prag

1905-1940

חוזרים ,רשימות חברים ,מכתבים ,דווח על מפגש בירושלים של חברי הארגונים
ותמונה בלתי מזוהה מסעודה בוינה
גרמנית ,עברית
104

“Geullah-Blätter” hrsg. von der jüdischen akademischen
Ferialverbindung “Geullah”, Olmütz für ihre Mitglieder und Freunde

1904-1923, 1926

ידיעות ,תקנות ,רשימות חברים וכו'
גרמנית
105

חוזרים והזמנות של ארגונים ציוניים שונים באירופה וארץ ישראל
גרמנית ,עברית

1902-1941

106

הזמנות וכרטיסי כניסה לקונגרסים ציוניים ואירועים ציוניים אחרים

1905-1928

דפוסים ,עתונים וקטעי עתונות
Copenhagen

107

1916

"דאש וואכען בלאט" ערשטע יודישע צייטונג אין סקאנדינאוויען 4 ,יאהרגאנג,
העפט  ,15תרע"ו
108

דפים  7-10של  ,Wiener Morgenzeitungהמכילים את מאמרו של נ.מ .גלבר,
“R. Beriniu Loewer – Ein Beitrag zur Geschichte der Sadgorarer
”Zaddikimdynastie

109

קטעי עתונות ועותקים בודדים של עתונים שונים בארץ ישראל

110

חלקי ספרים ומאמרים בנושאים יהודיים ,ביניהם רשימה חלקית של חיילים יהודים
מצטיינים בצבא האוסטרי
גרמנית ,עברית ,רוסית

אוקטובר 1924

1930-1950
לפני מלחמת העולם
השניה

שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר(
111

מסמכים
 (1רשיון ממשלתי לשפ"ר לעסוק במסחר במתכת ,וילנה ,רוסית
 (2העתק מהסכם בין שפ"ר ובין בנימין בן שמואל יוסף פין בדבר כינוס כתביו של
פין על ידי שפ"ר] ,תרנ"ב[
 (3העתק משטר מכירת הזכויות של שפ"ר בתרגומו של דברי ימי ישראל מאת
צבי גרץ ,למדפיס ישראל אלאפין ,ורשה
 (4הסכם בין נח פינס ואברהם רבינוביץ ובין הוצאת הספרים "צנטראל" ,ורשה,
בדבר הדפסת ספרו של שפ"ר ,רוסית ,מ"כ

112

מכתבים אל שפ"ר בעניינים אישיים ,חכמת ישראל ופעילות ציונית

1884-1910

113

מכתבים אל שפ"ר מאת אברהם שלום פרידברג ,מעורכי "המליץ" בפטרבורג
בתיק גם :שני מכתבים מאת פרידברג אל ויסוצקי ואל י .יאסינובסקי

1884-1885

Wilno

Y. Yasinovski, K. Wissotzky

11

1892
][1891
1898
1914
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114

Warszawa

ורשה

1886

עותק ממכתב חוזר אל חברי ועד חובבי ציון מאת 'ראשי הועד המקומי לאגודת
"חובבי ציון" אשר למזכרת משה מאה"ק' נגד האנשים המשמיצים את י"מ
מאירזאהן ואת שפ"ר ,הדפסת אבן
1886-1907

115

העתקי מכתבים מאת שפ"ר ,תרמ"ו-תרס"ז
עברית ,גרמנית

116

מכתבי תנחומים על מותו של שפ"ר
רוסית ,גרמנית ,יידיש

1910

117

הספדים לשפ"ר בעתונות יהודית
בתיק :גליון שלם של "העברי" ,ברלין ,כסלו תרע"א ,בעריכת מ.
הילדסהיימר וא .באנעט
עברית ,יידיש ,גרמנית

1910

118

טיוטות ורשימות מספרים )כנראה של שפ"ר(

119

תדפיס מאמרו של שפ"ר לתולדות הכנסיות הישראליות בליטא בימי המאה
החמישית לאלף הששי

119a

כרטיס ביקור של הרב והחוקר שי"ר )שמואל יהודה רפאפורט( עם תמונתו
היה בחזקת שפ"ר ,ונמסר לארכיון בידי חותנו ,מייזל

שונות
Budapest

120

1896

זכרונות בכתב ידו של דוד קאופמן ממפגשים שלו עם יום טוב ליפמן צונץ ,כ"י,
 4עמודים

David Kaufmann, Leopold Zunz
121

"קול מהר סיני" ,כסליו תרמ"ג" ,אודעסי"
קונטריס המופנה את הרב יהושע רוקח בענין השמצות נגד היהדות על ידי אוגוסט
רוהלינג ואחרים ,כ"י )יתכן שנכתב על ידי יוסף שמואל בלוך(

1882

Josef Samuel Bloch, August Rohling
עברית ,גרמנית
122

סקירה ביוגרפית על זכריה פרנקל ,כ"י

Zacharias Fraenkel
גרמנית

Soroki

123
 3שירים מאת המשורר ,נח ראזענבלום ,סאראקי ,תרמ"ז ,כ"י

12

1887

P 35 - Meisl
124

125

מכתבים של אחרים
 (1גלויה אל ברקו-משה טרכטנברג ,וינה ,מבנו ,אייזיק ,ניו יורק1906 ,
 (2אליהו קופלמן ,העתק של מכתב ממרץ  1889או 1899
 (3א .קורלניק ,וינה ,אל מערכת ה"אנציקלופדיה החדשה"
 (4מאיר בלקינד ,מאהליב ,אל בתו ,אולגהMohilev 1885 ,
 (5ישראל בלקינד ,חדרה[1913] ,
 (6אוצר התישבות היהודים אל מ .פלדשטיין ,ורשה ,1899 ,גרמנית
 (7מכתב אל חובבי ציון בעיר ווארשא מאת "אחיכם דורשי שלומכם המחכים
לתשובתכם" ,בדבר בחירת ראש ועד הפועל ביפו אחרי מותו של י"ל
בינשטאק
 (8חברי הוועד לא"י ,קארלין ,אל הרב י"מ מאירזאהן ,בבקשת  50עותקים של
Karlin
תמונת משה מונטיפיורי ,תרמ"ד
(1
(2
(3
(4

מכתב פרטי מנתן אל אחותו ,קרולינה ,יידיש-דויטש ,ברלין ,תר"ו )(1846
שני מכתבים מאת יצחק רפאל אשכנזי-טדסקי ,אנקונה ,אל אברהם ברלינר,
תרל"ז
מכתב מעוטר מאת מאיר יעקב ליברמן אל אשר ליפשיץ ,בבקשת סיוע חמרי,
ירושלים ,תרמ"ח
מכתב מאת בצלאל דנציגר ,לאדז' ,אל צבי הכהן ,בדבר משלוח של יין,
תרס"ה

13

