 .274אוסף גדול וחשוב של מכתבי רבנים בארץ ובחו"ל
Large and Important Collection of Letters from Rabbanim in Israel and Abroad
• מכתב המלצה מאת הגאון רבי דוד פוברסקי ,בלנק רשמי של ישיבת פוניבז' ,בני ברק ,תשנ"ה.
• מכתב מאת רבי חנוך הניך סינגר אב"ד שאוולאן בליטא מח"ס לוית חן .אל מר פורכטר מזכיר המועצה הדתית עכו .בענין רבנותו
בירושלים.
• מכתב בכת"י רבי זלמן שמואל שפירא רב בדענווער ,קאלא .המכתב פותח "ילדים יקרים שיחיו" .בלנק רשמי.

• מכתב המלצה בכתב ידו וחתימתו של רבי נסים קרליץ ,אל רבי יצחק רצאבי .בני ברק ,תש"מ .בלנק רשמי.
• מכתב בכת"י רבי הלל ויטקינד )תרנ"ט-תשל"ד( ראש ישיבת בית יוסף נובהרדוק .יפו-תל אביב ,תרצ"ט.
• מכתב קורות חיים ,בכת"י רבי ישעיה שניבלג אב"ד בני ראם .במכתב תולדות חייו .תשכ"א.
• מכתב בכת"י הגאון רבי משה טיקוצ'ינסקי )תר"ע-תשמ"ח( משגיח ישיבת סלבודקה .בני ברק ,תשל"א.
• מכתב בכת"י רבי אברהם אבא אייזינבך נ ,ניו יורק ,תרפ"ד .בלנק רשמי.
• מכתב המלצה בכת"י רבי דוב שצורמן ראש ישיבת בית התלמוד .ירושלים ,תשנ"ג.
• מכתב בכת"י רבי יעקב לווינזון רב דחובבי תורה בברוקלין .תש"ו .בלנק רשמי.
• מכתב ארוך בכת"י רבי יוסף מאיר מרגליות רב לקהל עדת ישורון בברונקס ניו יורק .אל הנהלת ישיבת תורת חיים .שנת תרצ"ה.
בלנק רשמי.
• מכתב בכת"י רבי משה רוזנבלט מרבני חו"ל .אל רבי אהרן פעטשעניק .תש"ו.
• מכתב בכת"י רבי ישראל יפה ,אגודת עזרת הגליל בניו יורק .אל רבי שמחה הכהן קפלן .ברוקלין תשכ"ד  .בלנק רשמי.
• מכתב בכת"י הרב ניסן טלושקין ,ברוקלין ,תש"ו .אל חברי הועד לחיזוק התורה והיהדות .בלנק רשמי.
• מכתב בכת"י רבי יוסף דובר אשטראחאן ,רב דבית כנסת בני יצחק .אל רבי אהרן יצחק זסלנקי .שיקגו ,תרצ"א .בלנק רשמי.
• מכתב מאת רבי אפרים זלמן היילפרין .ירושלים ,תשי"ג .המרכז הארצי למען טהרת המשפחה
• שני מכתבים מאת רבי יצחק מאיר לוין בלנק של ההסתדרות העולמית אגודת ישראל ,ירושלים ,תש"ג .בענין הצלת ילדי ישראל.
• שני מכתבים בכת"י מאת רבי אהרן שוחוטוביץ מרבני חו"ל .שנת תש"ו .בענין משלוחים של תשמישי קדושה למדינתם.
• שני מכתבים בכת"י משני צידי דף ,הא' חתום "צבי הירש ווידנפלד" .הב' חתום בן ציון ]משה ?[ .תל אביב ,תרצ"ז.
• מכתב ארוך ] [3דפים .בלנק רשמי של "סענטראל קאמיטע כנסת ישראל" ,שיקאגו ,תרפ"א .בכתב יד וחתימת רבי "גבריאל
גביראלוביץ".
• מכתב פולמוסי מאת כותב אנונימי ,ללא חתימה,
המכתב פותח "שוחטים לכתחילה בהמות יתירות
בכונה כדי למכור חלק אחורים בפראדין בלי ניקור
וקצבים הרשעים ...שומו שמים".
• מכתב מאת ראש ישיבת תפארת ישראל חיפה.
תשי"ב.
• מכתב בכתב יד אחד הרבנים ,אל הרי"מ הכהן לוין.
במכתב מזכיר את ספרו בעניני מקוואת ושהספר זכה
להסכמתו של הגאבדק"ק מבריסק .ללא חתימה.
• מכתב ניחומים בכת"י רבי דוב בערל ווין ,אל רבי
דוד סילבר .בלנק רשמי.

• מכתב זכרון דברים ,בין ישיבת צפת לבין המשלוח
ר' שמואל בארי .צפת ,תשכ"א.
• דף קינה בכתב יד לכבודו של רבי אברהם דוידוביץ.
תש"ג ]?[.
• מכתב מאת הנהלת ישיבת תפארת ציון .אל חברה
קדישא הרצליה .בני ברק ,תשמ"ד.
סה"כ  30מכתבים .כל המכתבים במצב טוב .גדלים
שונים.
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