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קארל שולמית

 תרל״ג אב )י״א 1873 שנת אבגוסט 18ב־ בלבוב נולד קארל צבי אבי
 במשפחה היתה מסורת חכם. ותלמיד סוחר היה קארל ניסן יצחק אביו בערך(.
 )הט״ז(. הזהב טורי בעל הלוי דוד ר׳ הנודע׳ הלבובי הדב מצאצאי היה שהוא

 של חינוכו ידועה. תורנית ממשפחה שוארץ, יוסף ר׳ בת טשיזה היתה אמו
 תקופת כלליים. במדעים ומתובל תורני בגליציה, הימים כבאותם היה אבי
 בעירו בלבוב. באוניברסיטה שמיות לשפות במחלקה הרצאות גם שמע מה

 בשנת ספרדי. במבטא עברית לדבר שהתחילו הראשונים החוגים עם אבי נמנה
 אמיד סוחר טייבר׳ רפאל בת דינה נחה ז״ל אמי את לאשה נשא הוא תרס״ה
 ופיקחת אינטליגנטית אשה היתד. היא ססובר. לייב משה ר׳ מצאצאי ומיוחס,

 האירגון: בראש עמדה בעיתונאות, ציבורית,.עסקה לפעולה כשרון בעל מאד,

 סגנית־נשיאה היתה (Koto Kobiet Zydowskich) היהודיות הנשים חוג
 בהשתתפות הוציאה ציוניים, לקונגרסים כצירה נבחרה ציוניות, נשים בחברת

 ארצות בכמה ביקרה פולנית, בשפה "השחר" בשם לנוער ירחון פרנקל גיזה
עברית. ציונית אוירה שרתה ובבית לישראל, הקיימת הקרן מטעם

 ולמעשה פנים. לו האירה לא ההצלחה אך במסחר, כוחו את ניסה אבי
 )יט, ב״השילוח" האגדה" "יסודות :מאמרו פרסום עם המדעית עבודתו החלה

 על טוב רושם עשה הפרסום קלוזנר. י. ד״ר של בעריכתו ו(,—ה חוברת
 ובחוברת "השילוח", של המקובלים המשתתפים בין והעמידו המדעיים, החוגים
המשתתפים. שאר בין ■תמונתו גם הוכנסה היובל

 למורים מדרש "בית של נומינלי ומנהל מורה אבי שימש 1910/12 בשנים
 של בראשותו בלבוב אז שהוקם המדעי, בחוג פעיל היה כן כמו בלבוב".

מחקריו. נושאי על בו מרצה והיה שור, משה ופרופ׳ קרו יחזקאל הרב
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 מיהודי כרבים ביתו, בני עם אבי היגר הראשונה העולם מלחמת בימי
 בחברה השתתפו והורי ללבוב, משפחתנו חזרה המלחמה אחרי לוינה. גליציה,

 נשיא סגן גם אבי היה מה זמן בלבוב. ובינוניים עממיים ספר בתי ליסוד
 פדגוגיון בלבוב נוסד 1920 בשנת שלה. התרבות לועדת ונשתייך החברה
 אבי האוניברסיטה. לתלמידי עבריים מדעים להקנות היתה שמטרתו עברי,
 עבר שהלה ואחד שור. מ. פרופ׳ עמד שבראשו המוסד, מורי בין נמנה

 היה שבה קצרה, תקופה ואחרי בפועל, המוסד למנהל אבי נתמנה לורשה,
 המוסד. של הקבוע למנהלו אבי נתמנה המוסד, מנהל פרוינד לוי ד״ר הרב

 מפדגוגיון .1934 בשנת ארצה שעלה עד שנים, מעשר למעלה עבד זו במשרה
 של הספר בבתי כמורים עבדו מהם היהדות, ללימודי רבים מורים יצאו זה

 שונים. ספר בבתי מורים כיום ומשמשים ארצה עלו מהם בפולין, ,׳תרבות"
 בלבוב. כשהיה בו, ביאליק נ. ח. של ביקורו היה זה במוסד חשוב מאורע

 כל ועל הדגול האורח על רב רושם שעשה חשוב בנאום אותו קיבל אבי
 הזהב" ,׳טורי הגדול הכנסת בית הנהלת חבר גם אבי היה זה מלבד הנוכחים.

 כשנוסדה שלו. בנשיאות גם והיה ב״מזרחי" מה זמן פעיל היה כן כמו בלבוב.
 הלבובי. הסניף של הנשיאות חבר אבי היה עולמית", עברית ,׳ברית האגודה

 שלמה ע״י בשעתה שנוסדה הקהלה, ספרית של הקורטוריון חבר אבי היה כן
בובר.

 22ב־ בתל־אביב• משפטנים בועידת להשתתף אבי הוזמן 1934 בשנת
 עוד. ממנה יצא לא ומאז הנ״ל. בועידה והרצה ארצה הגיע 1934 לאפריל

 בשליחות ברומניה ביקורה את שסיימה לאחר ארצה, אמי גם הגיעה זמן באותו
לישראל. הקימת הקרן

 "הארץ". היומי בעיתון מאמרים כתיבת היה בארץ הראשון פרנסתו מקור
 הוזמן ,1935 בשנת בתל־אביב ולכלכלה למשפט הגבוה הספר בית ומשנפתח

 שנה, עשרה שש אבי המשיך זו בעבודה העברי. למשפט מרצה בו להיות אבי
 למדעי בכינוס האקדמית. הנשיאות חבר גם בו היה מה זמן לפנסיה. שיצא עד

 הנ״ל, המוסד מן מורים כמה השתתפו שבו ,1947 בשנת בירושלים היהדות
 הוזמן מכן לאחר העברי". במשפט הדיינים "שבועת :הנושא על אבי הרצה

 העברית׳ באוניברסיטה המשפטית בפקולטה דיקן אקצין, בנימין פרום׳ ע״י
שלו. בפקולטה הרצאה לתת

להיות ידה על נתמנה ופעם העברים, הסופרים באגודת חבר היה אבי
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 הפדס את קיבלו זו בתקופה לשנתיים. ישראל לחכמת ביאליק בפרס שופט
שלה. הכבוד במועדון לחבר פעם נתמנה כן קלוזנר. י. ופרום׳ טור־סיני פרום׳

 השתתף הוא מראשיתו. פעיל חבר היה בתל־אביב המקרא לחקר בחוג
 לחקר החברה ליסוד המכוננת בישיבה זה׳ חוג ע״י לאור שיצאו בחוברות

 עוד וכל שלה. היושב־ראש היה בתל־אביב שנתקיימה הארצית המקרא
 הארציים בכינוסים מרצה היה ולהרצות, בציבור להופיע בריאותו, לו הרשתה

המקרא. לחקר החברה של
 השפיע זה דבר הדגולה. אמנו—אשתו עלינו מתה 1958 שנת בחורף

 לירושלים עבר בדידותו ביותר עליו תכבד שלא וכדי אבינו, על מאד קשה
 על בתל־אכיב לקבורה והובא אבינו נפטר תשי״ט תמוז ו׳ ביום תמר. לבתו

 מטעם מלצר, פ. ד״ר המקרא לחקר החברה מטעם :הספידוהו אשתו. קבר יד
 — הסופרים אגודת מטעם )דיקשטיין(, דייקן פ. מר — למשפטים ביה״ס

 אשר — המקרא לחקר החברה של תל־אביב סניף מטעם בן־גוריון, עמנואל
והנאמנים. המסורים מידידיו אחד גם שהיה וייזר׳

 צבי אשת אלו׳ שורות כותבת שולמית, א( בנות שתי השאיר ז״ל אבי
 אריה המהנדס אשת בירושלים, מורה תמר, ב( יגור. קיבוץ חברת אמתי,
אמתי.

הספרותית מפעולתו
 וגם אך מדעיים׳ רובם מאות, מחמש ליותר הגיע שכתב המאמרים מספר

 ב־״טאגבלאט" :כתב מדעי. צביון בעלי הם יומית בעיתונות שנתפרסמו אלה
 "הצופה", "דבר", "הארץ", לבוב(,—)פולנית "חווילה" לבוב(, — )אידיש

 "התור", "מאזנים", הצעיר", "הפועל )אמריקה(, "הדואר" "העולם", "המצפה",

גרמ שנוי, —)טפליץ כרוניק" "יודישע "סיני", "ההד", )אמריקה(, "בצרון"
 )בודפשט(, ישראל" לחכמת "הצופה "תרביץ"׳ "השילוח", "פרקליט", נית(,

 וכלכלה", "משפט העברי", "המשפט "המשפט", ביאליק", של לזכרו "כנסת
 לרבנים לסמינר הרקטור לכבוד היובל בספר המקרא, בית המקרא, חוג על

 דברי נייגר, ספר דים, ספר בירם, ספר אורבך, ספר שוורץ, אדולף מר בוינה
באנציקלו מסדה׳ של )הקטנה( הכללית באנציקלופדיה מהרבה, מעטה סופרים,

 צה״ל. של מחניים צ׳ציק. של באנציקלופדיה יזרעאל, של הכללית פדיה
 לבוב(. יהודי של הדתיים החיים א! ספר )לבוב, גלויות של אנציקלופדיה

סיני(. )הוצאת ואמהות ערים
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 בתלמזד, בעיות במקרא׳ בעיות העברי, המשפט :בהם שעסק הנושאים
 פיירמן לד״ר הזכרון ם׳ ערך וזכרון. חג ימי מונוגרפיות, ספרים, ביקורת

 הרב של המאמרים קובץ את לאור והוציא ערך שנפטר(, בפדגוגיון )מורה
 )לכבוד לוי מזכרת הם׳ בעריכת פעיל היה תרצ״ב(, )לבוב גוטמן שמואל ד״ר
 )ורשה ביום הערכות היו ספריו על פרוינד(. לוי שמחה ד״ר לבוב של רבה
 דובר ועוד. בחינוך בארץ, לבוב(,—)בפולנית בהאור בהעולם, (1925 שנת
באנציקלו )צ׳רנוביץ(, ויניגר של באנציקלופדיה אשכול, באנציקלופדיה עליו

 בם׳ יזרעאל, של באנציקלופדיה תדהר, של באנציקלופדיה צ׳ציק, של פדיה
בלבוב. לנאורים הכנסת בית על בלבן של בספרו מסדה, של האישים

:ספרים שבעה הוציא
לבוב(. סנונית, )הוצאת פסחים מסכת למשנה׳ מדעי פירוש .1
לבוב(. סנונית, )הוצאת חגיגה מסכת למשנה, מדעי פירוש .2
תל־אביב(. דביר, )הוצאת שבת מסכת לתלמידים, למשנה פירוש .3
לבוב(. סנונית, )הוצאת הקדיש .4
תל־אביב(. טברסקי, )הוצאת התפלה בתולדות מחקרים .5
תל־אביב(. דביר, )הוצאת בספרי מחקרים .6
טברסקי(. )הוצאת העברי המשפט תולדות ■7

במיוהד: להזכיר בדאי ממאמריו
ה־ו. יט, השלח — האגדה יסודות .1
ו. כד, השלח — והפשט הדרש .2
א־ב־ג־ד־ה־ו. כו, השלח — שוד. הגזירה .3
לה. השלח — הקדיש .4
המשפט. — והחליצה היבום .5
המשפט. — ישראל אצל הרבים ורשות היחיד דשות של המשפטי הערך .6
)ג־ד־ה(. העברי המשפט — )בהמשכים( העברי במשפט ההוכחות .7
וכלכלה. משפט — ח״א בהתפתחותו העברי במשפט התנאי .8
וכלכלה. משפט — בישראל הירושה חוקי התפתחות לתולדות .9

 — המורבי לחוקת בהשואה העברי במשפט העונשים רוח דבר על אחדות הערות .10
פיירמן. ד״ר לכבוד זכרון ספר

)בודפשט(. ישראל לחכמת הצופה— כתובות למסי הערות .11
לוי. מזכרת — העברי במשפט ומזיד שוגג .12
ז־ח. ד, ה׳, פרקליט — קדומים בזמנים בישראל מדינה סדרי .13
ג־ד. ה/ פרקליט — העברי במשפט אשה עדות .14
פישמן(. ל. י. הדב )בעריכת מימון בן משה רבנו ספר — לדמב״ם המשניות פירוש .15
ג. ס׳ ו, שנה תרביץ — התורה כפרשן הרמב״ם .16
ג. ם׳ ז, שנה תרביץ — והתפתחותם העברי במשפט השומרים ארבעת דיני .17
א. ס׳ ט, שנה תרביץ — והתרומה המעשר .18
ג. ס׳ כב, שנה תרביץ — יאשיהו בימי התורה ספר מציאת .19
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ב. ם׳ כג, שנה תרביץ — קמא בבא למס׳ הערות .20
א. ס׳ כד" שנה תרביץ — קמא בבא למס׳ הערות .21
ד. ,ס כה, שנה תרביץ — השנה ראש למס׳ הערות .22
שבט. תש״ת, שנה מרון — הלכה .23
שבט. תש״ח, שנה בצרון — העברי במשפט ההתראה .24
תשרי. תשי״ב, שנה בצדון — הגזית שבלשכת הגדול הדין בית .25
סיון. תשט״ו, שנה בצרון — הקדש כתבי לפי כנען בארץ העברים .26
כסלו. תשט״ו, שנה בצרון — והנבואה נבואה מראה של לואי תופעות .27
אלול. תשי״ח, שנה בצדון — קויפמן יחזקאל של שיטתו לפי מועד אהל פולחן .28
כסלו. תשי״ט, שנה בצרון — החוקר קלוזנד יוסף .29
אלול. תשי״ז, שנה סיני — מציעא בבא משניות לכמה והארות העדות .30
תשרי־חשון. תש״ה, שנה סיני — במדבר בספרי והארות העדות .31
חשון. תש״ו, שנה סיני — העברי במשפט ואונס מזיד שוגג, .32
מנחם־אב. תשט״ז, שנה סיני — הנביאים בספרי הערות .33
ב. ספד כנסת — המדרשית בספרות התורה פירושי .34
ז. ספר כנסת — המקרא בתקופת והלוים הבהנים .35
א. המקרא חוג על — ופירושה נתן ותשובת הבית לבנין דוד הצעת א( .36

ב. המקרא חוג על — פרשיות שתי ב(
ב. המקרא חוג על — אשרה .37
ג. המקרא חוג על — וחתומים האודים .33
ד. המקרא חוג על — הראשונה העליה — ציון שיבת .39
אורבך. ספר — ונחמיה עזרא .40
בירם. ספר — הנביאים על התורה השפעת .41
דים. ספד — ק״י( )פ״א; תהלים פרקי .42
נייגר. ספר — בתנ״ך סתירות אלו לאי הסבר .43
סופרים. דברי — בכנען והעברים אברהם המונותיאיזם, .44
מהרבה. מעט — הנוצרי ישו של מוסרו .45
)ג־ד<. א־ב המקרא בית — ס״ח תהלים .46
־ה(.7) א־ב המקרא בית — וייזר( אשר ע״י )מפורש משלי ספד על חדש פירוש .47
ז. חוב׳ פרקים — ציון שיבת על ישעיהו נבואות .48
א־ב. חוב׳ יא, מאזנים — כפרשן דש״י .49
ד־ה. חוב׳ ג, מאזנים — להרמב״ם המצות ספר .50
ג. חוב׳ כ, מאזנים — קורנגרין( פ. של ספדו על )העדות הקדמון המזרח חוקי .51
(.1925) העולם — הלל ובית יבנה .52
תשרי. יג תש״ו, העולם — וישראל יהודה .53
ואמהות. ערים — קרקר, ועל לבוב על .54
א. לבוב גלויות של אנציקלופדיה — לבוב יהודי של הדתיים החיים .55
ניסן. יח תש״ח, הארץ — הכוס על וקידוש היום קדושת .56
אייר. יב תש״ח׳ הארץ — היהדות לב .57

.Der isarelitische Prophetismus in Testschrift Adolf Schwarz .58
.Orthodox und Antisionist in “Jiidische Chronik” in Tdplits-Schonau .59
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