"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 1 -

-------------------------------------------------------------------------------*
;VA1
מי
-------------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15364 :
 :ראיונות
כותר
 :אונגר אליעזר ,צימבר יוסף
נושא
1
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
33,1
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ אברהם רובינשטין
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי; השומר הדתי; צעירי מזרחי  -פולין;
מס .תיק-תמליל:

1

שם המרואין :אונגר אליעזר -

][1997 - 1909

שמות המראיינים  -פרופ' אברהם רובינשטין ,יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.5.27 :
מס .תיק-תמליל33 :
שם המרואין :צימבר

יוסף -

][1975 - 1889

שם המראין  -יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.6.7 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15365 :
 :ראיונות
כותר
 :גורקה יוסף ,גרדי נתן ,אנשי סלבקוב בטירת צבי -יעקב
נושא
קלי יעקב ,מרדכי ושרה הרשברג ,מלמד ברוך
2
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
12,11,2
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; קיבוץ סלבקוב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
טירת צבי ]קבוץ[; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; המזרחי  -פולין; גרדי נתן;
מס .תיק -תמליל 2
שם המרואין :אנשי סלבקוב בטירת צבי  -יעקב קלי ,מרדכי ושרה הרשברג ,ברוך מלמד
שם המראין :יהודה בן אבנר.

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 2 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------תאריך הראיון1973.3.31 :
מס .תיק  -תמליל 11
שם המרואין :גורקה יוסף  -תאריך לידה  -חסר
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.3.5 :
מס .תיק  -תמליל 12
שם המרואין :גרדי נתן  -תאריך לידה 1980 - 1900
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.4.3 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15366 :
 :ראיונות
כותר
 :אברון דב ,קורץ משה אריה ,שטיגליץ
נושא
3
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
46,38,3
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי; קיבוץ סלבקוב; צעירי מזרחי  -פולין;
המזרחי  -פולין; גרדי נתן;
מס .תיק  -תמליל 3 :
שם המרואין :אברון דב  -תאריך לידה 1917 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.3.21 :
מס .תיק  -תמליל 38 :
שם המרואין :קורץ משה אריה - .תאריך לידה 1994 - 1909 -
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.2.12 :
מס .תיק  -תמליל 46 :
שם המרואין :שטיגליץ
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.2.21 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15367 :
 :ראיונות
כותר
 :בן נתן רפאל ,גואלמן חמדה ,פוגלמן מרדכי
נושא
4
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
30,13,4
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
תאריך לידה 1906 -

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 3 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------מחקר הציונות הדתית בפולין; בן נתן רפאל; השומר הדתי; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
ברית חלוצים דתיים; המזרחי  -פולין; ברלין מאיר; מימון יהודה ליב הכהן;
מס .תיק  -תמליל4 :
שם המרואין :בן נתן רפאל  -תאריך לידה 1996-1919 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.12.26 :
מס .תיק  -תמליל13 :
שם המרואין :גואלמן חדוה  -תאריך לידה
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.11.27 :

1919 -

מס .תיק  -תמליל30 :
שם המרואין :פוגלמן מרדכי  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.10.2 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15368 :
 :ראיונות
כותר
 :בן יעקב אליעזר ,נאמן ישראל ,רענן
נושא
5
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
41,28,6
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; השומר הצעיר; פולין;
השומר הדתי; קבוצת אברהם; ליטא;
מס .תיק  -תמליל6 :
שם המרואין :בן יעקב אליעזר  -תאריך לידה 1918 -
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.1.13 :
מס .תיק  -תמליל28 :
שם המרואין :נאמן ישראל  -תאריך לידה 1914 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.12.11 :
מס .תיק  -תמליל41 :
שם המרואין :רענן
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.12.23 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15369 :
 :ראיונות
כותר
 :בסטר ישראל ,ורהפטיג זרח
נושא
6
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
5, 7, 20
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ אברהם רובינשטין
מבצע
תאריך לידה 1911 -

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 4 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; משק הפועלות  -קבוצת ברוריה; השומר הדתי  -פולין;
המזרחי  -פולין; קיבוץ סלבקוב; צעירי מזרחי  -פולין; ניסנבוים יצחק;
החלוץ המזרחי  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ורהפטיג זרח;
מס .תיק  -תמליל7 ,5 :
שם המרואין :בסטר ישראל  -תאריך לידה
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.6.11 :

1911

מס .תיק  -תמליל20 :
שם המרואין :ד"ר ורהפטיג זרח [ 2002 - 1906] -
שמות המראינים :פרופ' אברהם רובינשטין ,יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון :א 1973.5.1 .ב1973.6.11 .
הערה .תמליל מס 5 .הוא ראיון משותף של בסטר ישראל ,בקר ,וסרמן שמעון.
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15370 :
 :ראיונות
כותר
 :ברנשטיין ישעיהו ,גולדווסר פנחס
נושא
7
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
15,8
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; תורה ועבודה  -פולין;
החלוץ המזרחי  -פולין; ברית חלוצים דתיים; כפר אברהם ]מושב[; ברנשטיין ישעיהו;
מס .תיק  -תמליל8 :
שם המרואין :ברנשטיין ישעיהו -
שם המראין  -גנץ יהודה
תאריך הראיון1975.7.28 :

][1988 - 1902

מס .תיק  -תמליל15 :
שם המרואין :גולדווסר פנחס  -תאריך לידה 1914 -
שם המראין  -גנץ יהודה
תאריך הראיון1975.8.18 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15414 :
 :ראיונות
כותר
 :בקר אהרון ,קהתי פנחס  ,רענן
נושא
8
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
9, 34, 41, 5
מס' תיק תמלילים:
 :בן אבנר יהודה
מבצע

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 5 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; החלוץ המזרחי  -פולין; ניסנבוים יצחק;
השומר הדתי  -פולין; ברית חלוצים דתיים; בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
המזרחי  -פולין; ליטא;
מס .תיק  -תמליל5 , 9 :
שם המרואין :בקר אהרון
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.2.4 :

][1987 - 1908

מס .תיק  -תמליל34 :
שם המרואין :קהתי פנחס ][1977 - 1910
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.2.4 :
מס .תיק  -תמליל41 :
תאריך לידה 1911
שם המרואין :רענן
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.12.23 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15415 :
 :ראיונות
כותר
 :בלומנצוויג זאב ,סנהדראי טובה ,פישלר יצחק
נושא
9
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
31,29,10
מס' תיק תמלילים:
 :בן אבנר יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין; תורה ועבודה  -פולין;
ורהפטיג זרח; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; עזרא  -ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל;
השומר הצעיר; המזרחי  -פולין; החלוץ המזרחי  -פולין; סנהדראי טובה;
מס .תיק  -תמליל10 :
שם המרואין :בלומנצוויג זאב
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.6.19 :
מס .תיק  -תמליל29 :
שם המרואין :סנהדראי טובה
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.6.15 :
מס .תיק  -תמליל31 :

] [ 1976 - 1905

] [ 1993 - 1906

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 6 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------שם המרואין :פישלר יצחק [ 1982 - 1910 ] -
שראיר שמואל  -תאריך לידה 1912 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון :ללא תאריך.
הערה :ראיון משולב  -פישלר יצחק ושראיר שמואל.
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15416 :
 :ראיונות
כותר
 :ברנשטין ישעיהו
נושא
10
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
8
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; ברנשטיין ישעיהו;
מס .תיק  -תמליל8 :
שם המרואין :ברנשטיין ישעיהו -
שם המראין :גנץ יהודה
תאריך הראיון1975.7.28 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15417 :
 :ראיונות
כותר
 :גרדי נתן ,חזני מיכאל יעקב
נושא
11
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
12, 22
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ רובינשטין אברהם
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
תאריך לידה

1902

1988 -

מחקר הציונות הדתית בפולין; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
קיבוץ סלבקוב; צעירי מזרחי  -פולין; משק הפועלות  -קבוצת ברוריה;
השומר הדתי  -פולין; גרדי נתן; חזני מיכאל יעקב;
מס .תיק  -תמליל22 :
][1975 - 1913
שם המרואין :חזני מיכאל יעקב -
שם המראין :פרופ' רובינשטיין אברהם ,בן אבנר יהודה
תאריך הראיון1973.4.5 :
מס .תיק  -תמליל12 :
] [ 1980 - 1900
שם המרואין :גרדי נתן -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.4.3 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15418 :
 :ראיונות
כותר

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 7 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :גרייבר יוסף ,שריד משה ,פרופ' שטרן
נושא
12
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
14, 47, 49
מס' תיק תמלילים:
 :מייזליש ,בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
מס .תיק  -תמליל14 :
שם המרואין :גרייבר יוסף  -תאריך לידה
שם המראין :מייזליש פנינה
תאריך הראיון1972.5.7 :

1910 -

מס .תיק  -תמליל47 :
שם המרואין :שריד משה  -תאריך לידה  -חסר
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.2.5 :
מס .תיק  -תמליל49 :
שם המרואין :פרופ' שטרן  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.2.2 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15419 :
 :ראיונות
כותר
 :גולדווסר פנחס
נושא
13
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
15
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; החלוץ המזרחי  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
ברית חלוצים דתיים; כפר אברהם ]מושב[;
מס .תיק  -תמליל15 :
שם המרואין :גולדווסר פנחס  -תאריך לידה 1914 -
שם המראין :גנץ יהודה
תאריך הראיון1975.8.18 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15420 :
 :ראיונות
כותר
 :גורן מאיר ,רייכרט מרדכי
נושא
14
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
16, 43
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 8 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; עליה; ג'וינט;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
מס .תיק  -תמליל16 :
מאיר  -תאריך לידה -
שם המרואין :גורן
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.10.4 :

1918

מס .תיק  -תמליל43 :
שם המרואין :רייכרט מרדכי  -תאריך לידה 1915 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.10.1 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15421 :
 :ראיונות
כותר
 :גורן מאיר ,ינון יעקב ,מובשוביץ דוד,
נושא
נאמן ישראל ,שולמן מרדכי
15
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
45,28,27.24,16
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
ניסנבוים יצחק; המזרחי  -פולין; ורהפטיג זרח; השומר הצעיר; פולין;
קבוצת אברהם; החלוץ המזרחי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל : 16 :שם המרואין :גורן מאיר ]תאריך לידה [1917 -
שם המראין :יהודה בן אבנר ; תאריך הראיון 1973.10.4 :
מס .תיק  -תמליל : 24 :שם המרואין :ינון יעקב )תאריך לידה (1914
שם המראין :יהודה בן אבנר  :תאריך הראיון1973.10.7 :
מס .תיק  -תמליל : 27 :שם המרואין :מובשוביץ דוד  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר :תאריך הראיון; 1973.11.7
מס .תיק  -תמליל;  ;28שם המרואין; נאמן ישראל )תאריך לידה (1914 -
שם המראין; יהודה בן אבנר; תאריך הראיון; 1973.12.11
מס .תיק  -תמליל;  ;45שם המרואין; שולמן מרדכי )תאריך לידה (1911
שם המראין; יהודה בן אבנר; תאריך הראיון; 1973.10.9
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15422 :

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 9 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :ראיונות
כותר
 :דרורי )מונין( יצחק אלחנן
נושא
16
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
17
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; תורה ועבודה  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין;
אגודת ישראל; פולין; המזרחי  -פולין; קבוצת אברהם; השומר הדתי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל; 17
שם המרואין; דרורי )מונין( יצחק אלחנן ][ 1993 - 1894
שם המראין; גנץ יהודה.
תאריך הראיון; 1975.4.24
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15423 :
 :ראיונות
כותר
קהתי פנחס
 :התלמי א.
נושא
17
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
18, 34
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; ניסנבוים יצחק; השומר הדתי  -פולין;
ברית חלוצים דתיים; בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
מס .תיק  -תמליל; 18
)תאריך לידה (1903 -
שם המרואין; התלמי א.
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון; 1974.2.5
מס .תיק  -תמליל34 :
שם המרואין :קהתי פנחס  ) -תאריך לידה (1910 -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.2.4 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15424 :
 :ראיונות
כותר
 :ורהפטיג זרח ,חזני מיכאל
נושא
18
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
20, 22
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ אברהם רובינשטין
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 10 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין; ניסנבוים יצחק;
המזרחי  -פולין; החלוץ המזרחי  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; קבוצת ברוריה;
בני עקיבא בחו"ל  -פולין; השומר הדתי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל20 :
][ 2002 - 1906
שם המרואין :ורהפטיג זרח -
שם המראין :פרופ' רובינשטיין אברהם ,יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.6.11 - 1973.5.1 :
מס .תיק  -תמליל22 :
שם המרואין :חזני מיכאל יעקב [ 1975 - 1913] -
שם המראין :פרופ' אברהם רובינשטיין ,יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.4.5 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15425 :
 :ראיונות
כותר
 :וסרמן שמעון
נושא
19
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
21, 5
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :לא תקין.

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; החלוץ המזרחי  -פולין;
וסרמן שמעון; השומר הדתי  -פולין; בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
מס .תיק  -תמליל; 5 - 21
שם המרואין; וסרמן שמעון ) -תאריך לידה (1899
שם המראין; יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון; 1973.5.9
הערה  :תמליל מס - 5 .ראיון משותף של בסטר ישראל ,בקר ,וסרמן שמעון.
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15426 :
 :ראיונות
כותר
 :וסרמן שמעון ,קבוצה בירושלים ממשק הפועלות.
נושא
20
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
21, 35
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ אברהם רובינשטין
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין;
החלוץ המזרחי  -פולין; משקי הפועלות; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 11 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------מס .תיק  -תמליל; 21
שם המרואין; וסרמן שמעון ) -תאריך לידה (1899
שם המראין; יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון; 1973.5.9
מס .תיק  -תמליל; 35
שם המרואין; קבוצה בירושלים ממשק הפועלות  -א .פומרנץ חיה ,כינוי  -ויזנפלד,
ב .חצרוני חנה ,קודם וסרמן .ג .אופיר נעמי ,קודם גרינבלט .ד .גרטמן בת ציון.
ה .קרייזלר מרים ,קודם ריבק .ו .קהתי רחל .ז .בן-ארי השל ,קודם זילברקרק.
שם המראין :פרופ' אברהם רובינשטיין ,יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.5.9 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15428 :
 :ראיונות
כותר
 :חמיאל חיים י , .פישלר יצחק ,שראיר שמואל
נושא
רייכרט מרדכי
21
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
23, 31, 43
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; פליטים;
בני עקיבא בחו"ל  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין; סנהדראי טובה; ג'וינט;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
23

מס .תיק  -תמליל:
חיים -
שם המרואין :חמיאל
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.9.13 :

)תאריך לידה  -חסר(

מס .תיק  -תמליל31 :
שם המרואין :פישלר יצחק )תאריך לידה (1910 -
שראיר שמואל )תאריך לידה (1912 -
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון :חסר תאריך.
הערה :ראיון משותף  -פישלר יצחק ,שראיר שמואל.
מס .תיק  -תמליל43 :
שם המרואין :רייכרט מרדכי )תאריך לידה (1915
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.10.1 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15429 :
 :ראיונות
כותר
 :ינאי בנימין ,קנטור תאודור הרצל
נושא
22
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
25, 37
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 12 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------מצב פיזי :תקין
מלאי

)אתר ,מקור ,מדף(:

1

מחקר הציונות הדתית בפולין; קיבוץ סלבקוב; השומר הדתי  -פולין;
המזרחי  -פולין; ניסנבוים יצחק; קבוצת ברוריה; תורה ועבודה  -פולין;
מס .תיק  -תמליל25 :
שם המרואין  :ינאי בנימין ) תאריך לידה (1913 -
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1971.2.20 :
מס .תיק  -תמליל37 :
שם המרואין :קנטור תאודור הרצל  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.2.14 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15430 :
 :ראיונות
כותר
 :פוגלמן מרדכי ,פוזנר יעקב ,רוזנר
נושא
23
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
30, 32, 44
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; ברלין מאיר; המזרחי  -פולין;
מימון יהודה ליב הכהן; החלוץ המזרחי  -פולין;
המזרחי  -פולין הועידה הארצית ה-ג; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; סנהדראי טובה;
גרדי נתן;
מס .תיק  -תמליל30 :
שם המרואין :פוגלמן מרדכי  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.10.2 :
מס .תיק  -תמליל32 :
שם המרואין :פוזנר יעקב  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.5.20 :
מס .תיק  -תמליל44 :
שם המרואין :רוזנר
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.9.10 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15431 :
 :ראיונות
כותר
יוסף
 ,תירוש
 :פוזנר יעקב ,שטיגליץ
נושא
 -תאריך לידה  -חסר.
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דף מספר 13 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------24
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
32, 46, 50
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; החלוץ המזרחי  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין;
גרדי נתן; קיבוץ סלבקוב; השומר הדתי  -פולין; ורהפטיג זרח; ניסנבוים יצחק;
מס .תיק  -תמליל32 :
שם המרואין  :פוזנר מרדכי
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.5.20 :
מס .תיק  -תמליל 46 :
שם המרואין :שטיגליץ
שם המראין  :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1974.2.21 :

-

)תאריך לידה  -חסר(

)תאריך לידה (1906 -

מס .תיק  -תמליל 50 :
שם המרואין :תירוש יוסף ] [ 1995 - 1906
שם המראין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.5.13 - 1973.2.4 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15432 :
 :ראיונות
כותר
 :אונגר אליעזר ,קבוצה בירושלים ממשק הפועלות,
נושא
שטרן קטן שרה.
25
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
1, 35, 36
מס' תיק תמלילים:
 :פרופ אברהם רובינשטין
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; השומר הדתי  -פולין;
משקי הפועלות; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; בני עקיבא בחו"ל  -פולין;
שטרן קטן שרה;
מס .תיק  -תמליל1 :
שם המרואין  :אונגר אליעזר ][ 1997 - 1909
שם המראין :פרופ' אברהם רובינשטין ,יהודה בן אבנר
תאריך הראיון 1973.5.27 :
מס .תיק  -תמליל 35 :
שם המרואין  :קבוצה בירושלים ממשק הפועלות
שם המראין  :פרופ' אברהם רובינשטין ,יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1973.5.9 :

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 14 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------מס .תיק  -תמליל 36 :
שם המרואין  :שטרן קטן שרה [ 2001 - 1919 ] -
שם המראין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1973.5.15 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15433 :
 :ראיונות
כותר
יוסף
 :קנטור תאודור הרצל ,תירוש
נושא
26
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
37, 50
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; ניסנבוים יצחק; קבוצת ברוריה;
תורה ועבודה  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין; השומר הדתי  -פולין; ורהפטיג זרח;
מס .תיק  -תמליל 37 :
שם המרואין  :קנטור תאודור הרצל  -תאריך לידה  -חסר.
שם המראין  :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון 1973.2.14 :
מס .תיק  -תמליל 50 :
יוסף ] [ 1995 - 1906
שם המרואין  :תירוש
שם המראין  :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון 1974.5.13 - 1973.2.4 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15434 :
 :ראיונות
כותר
 :קנול דב ,קורץ משה
נושא
27
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
38, 40
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; הפועל המזרחי בחו"ל;
בני עקיבא בחו"ל  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; החלוץ המזרחי  -פולין;
קבוצת אברהם; צעירי מזרחי  -פולין; השומר הדתי  -פולין; קנוהל דב;
מס .תיק תמליל38 :
שם המרואיין :קורץ משה [ 1994 - 1909 ] -
שם המראיין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.2.12 :
מס .תיק  -תמליל 40 :
שם המרואין :קנול דב -

] [ 1988 - 1911

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 15 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------שם המראיין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון1974.2.12 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15435 :
 :ראיונות
כותר
 :קרונה משה
נושא
28
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
39
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; ורהפטיג זרח; ניסנבוים יצחק;
תורה ועבודה  -פולין; אהלנו  -פולין ]פרסום[; קרונה משה;
מס .תיק  -תמליל39 :
שם המרואיין :קרונה משה ] [ 1993 - 1913
שם המראיין :גנץ יהודה.
תאריך הראיון1975.5.20 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15436 :
 :ראיונות
כותר
 :רפל דב
נושא
29
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
42
מס' תיק תמלילים:
 :גנץ יהודה
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; ניסנבוים יצחק;
טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; תורה ועבודה  -פולין;
מס .תיק  -תמליל 42 :
שם המרואין  :רפל דב  -תאריך לידה
שם המראיין  :גנץ יהודה
תאריך הראיון 1975.5.4 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15437 :
 :ראיונות
כותר
יוסף
 ,תירוש
 :פרופ' שטרן
נושא
30
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
49, 50
מס' תיק תמלילים:
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
120
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
1917 -

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 16 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין; השומר הדתי  -פולין;
ורהפטיג זרח; ניסנבוים יצחק; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; תירוש יוסף;
מס .תיק  -תמליל 49 :
שם המרואין  :פרופ' שטרן
שם המראיין :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון 1973.2.2 :

 -תאריך לידה  -חסר.

מס .תיק  -תמליל 50 :
שם המרואין  :תירוש יוסף [ 1995 - 1906 ] -
שם המראיין  :יהודה בן אבנר.
תאריך הראיון 1974.5.13 ,1973.2.4 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15438 :
 :ראיונות
כותר
 :הלפרין אברהם
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 19 :ללא קלטת[
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
מס .תיק תמליל] 19 :תיק ללא קלטת[
שם המרואיין :הלפרין אברהם ][ 1982 - 1915
שם המראיין :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון1.1.1974 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15439 :
 :ראיונות
כותר
 :כץ אנשל
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 26 :ללא קלטת[
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל ) 26 :תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :כץ אנשל ] [ 1974 - 1897
שם המראיין  :מייזליש פנינה
תאריך הראיון 1973.4.19 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15440 :

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 17 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :ראיונות
כותר
 :גב' שריד
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 48 :ללא קלטת[
 :יהודה בן אבנר
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; השומר הדתי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל ) 48 :תיק ללא קלטת(
שם המרואין  :גב' שריד ) -תאריך לידה [1915 -
שם המראיין  :יהודה בן אבנר
תאריך הראיון 1974.5.16 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15441 :
 :ראיונות
כותר
 :ארקין ב.
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
]ללא קלטת[
מס' תיק תמלילים51 :
 :לא מופיע בראיון.
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; הצלה; ורהפטיג זרח;
מס .תיק  -תמליל 51 :
שם המרואין  :ארקין ב.
שם המראין  :לא מופיע בראיון.
תאריך הראיון 1974.1.16 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15442 :
 :ראיונות
כותר
 :אינהורן משה
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 52 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
)תיק ללא קלטת(

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל ) 52 :תיק ללא קלטת(
שם המרואין  :אינהורן משה
שם המראין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1974.1.22 :

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 18 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15443 :
 :ראיונות
כותר
 :בייטל יהודה
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 53 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין; אגודת ישראל;
מס .תיק  -תמליל ) 53 :תיק ללא קלטת(
שם המרואין  :בייטל יהודה
שם המראין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1974.8.28 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15444 :
 :ראיונות
כותר
 :בוסאק מאיר
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 54 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין;
מס .תיק  -תמליל ) 54 :תיק ללא קלטת(
שם המרואין  :בוסאק מאיר ) -תאריך לידה (1912 -
שם המראין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1974.3.25 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15445 :
 :ראיונות
כותר
 :דרוקר ישעיהו
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 55 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; בני עקיבא בחו"ל  -פולין; השומר הדתי  -פולין;
הצלה;
מס .תיק  -תמליל 55 :

)תיק ללא קלטת(

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 19 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------שם המרואין  :דרוקר ישעיהו  -תאריך לידה 1914 -
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1975.3.19 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15446 :
 :ראיונות
כותר
 :דובנר בצלאל
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 56 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין;
אגודת ישראל;
מס .תיק  -תמליל ) 56 :תיק ללא קלטת(
שם המרואין  :דובנר בצלאל
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1974.6.27 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15447 :
 :ראיונות
כותר
 :ליברמן יעקב
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 57 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
עותקים1:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מלאי

)אתר ,מקור ,מדף(:

1 1

1

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; קרן קיימת לישראל; השקל;
מס .תיק  -תמליל ) 57 :תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :ליברמן יעקב
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1973 - 5.15 - 5.8 - 5.1 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15448 :
 :ראיונות
כותר
 :מלר משה
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 58 :ללא קלטת[
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 20 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------מחקר הציונות הדתית בפולין;
מס .תיק  -תמליל 58 :
שם המרואיין  :מלר משה
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון 1973.6.13 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15449 :
 :ראיונות
כותר
 :פיליק אלחנן )פלאי( ,מונין יצחק )דרורי(,
נושא
דרייהורן מרדכי
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 59 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
)תיק ללא קלטת(

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין; המזרחי  -פולין;
אונטרמן איסר יהודה;
מס .תיק  -תמליל ) 59 :תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :פיליק אלחנן )פלאי( ,מונין יצחק )דרורי(  ,דרייהורן מרדכי
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1973.2.1 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15450 :
 :ראיונות
כותר
 :צימבר יוסף
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 60 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; צעירי מזרחי  -פולין;
מס .תיק  -תמליל ) 60 :תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :צימבר יוסף 1975 - 1889 -
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1973.2.7 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15451 :
 :ראיונות
כותר
 :רכטמן דוד
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 61 :ללא קלטת[
 :ישראל שפירא
מבצע
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 21 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; אגודת ישראל; ישיבות אירופה;
מס .תיק  -תמליל ) 61 :תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :רכטמן דוד
שם המראיין  :ישראל שפירא
תאריך הראיון 1973.4.25 :
----------------------------------------------------------------------------AV1
מס.יחידה:
מס.פריט15452 :
 :ראיונות
כותר
 :סקירות וזכרונות  -א .בוימינגר ז .ב .שינמן פנחס
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים] 62 :ללא קלטת[
 :מחקר הציונות הדתית בפולין
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

מחקר הציונות הדתית בפולין; המזרחי  -פולין; השומר הדתי  -פולין;
החלוץ המזרחי  -פולין; צעירי מזרחי  -פולין; תורה ועבודה  -פולין; שינמן פנחס;
מס .תיק  -תמליל ) 62 :תיק ללא קלטת(
בתיק מאמר מאת ז .בוימינגר בנושא " תנועתנו בגליציה המזרחית ושלזיה"
ומאמר נוסף מאת פנחס שינמן בנושא "תולדות התנועה של המזרחי ותורה ועבודה
בגליציה המערבית".
-----------------------------------------------------------------------------

סה"כ פריטים45 :
 %פריטים מסה"כ פריטים.27 :
סה"כ מלאי1 :

