
 "               "LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

     1- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

* 

;                                                                    VA2   מי    

--------------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15552: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

ברנשטיין אסתר                                                        : נושא    

ב                          ,א1: קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

      1:                תיק תמלילים' מס]                    רגן שרה:  [מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  210:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;       רדלר פלדמן יהושע]; מושב[כפר חיטין ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                                        פולין-  צעירי מזרחי  

                                                         1-  תמליל - תיק . מס 

                      1983 - 1904- תאריך לידה - ברנשטיין אסתר :  שם המרואיין  

]                                                      רגן שרה: [ שם המראיין  

                                                   1979.10.30:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15553: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

בון יצחק                                                             : נושא    

                          2:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                             מוסדות לימוד; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                                1915- תאריך לידה  - בון יצחק :   שם המרואיין  

.                                                 ללא שם מראיין:  שם המראיין  

                                                    1985.5.30:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15554: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

ביק ישעיהו                                                           : נושא    

ב                          ,א3: קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  180:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        2- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

;         ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                  ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; ארצות הברית-  המזרחי הצעיר  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                                1912- תאריך לידה - ביק ישעיהו :  שם המרואיין  

.                                                 ללא שם מראיין:  שם המראיין  

                   1986.2.10' - ב3קלטת , 1986.1.13' - א3קלטת :  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15555: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

גילדאי משה                                                           : נושא    

                          4:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

      2:                תיק תמלילים' מס]                    רגן שרה:  [מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                פולין; ל"הפועל המזרחי בחו; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

                                                        2-  תמליל - תיק .  מס 

גילדאי משה                                                    :  שם המרואיין  

]                                                     רגן שרה:  [ שם המראיין  

.                                              לא מופיע תאריך:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15556: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

דוד                        ) אינטריליגטור(בית אריה ), רודי(הרץ אברהם : נושא    

                          5:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

      3:                תיק תמלילים' מס]             ר אבנרי יוסי"ד:  [מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  120:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;   גרמניה- צעירי מזרחי ]; רודי[הרץ אברהם ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                       בית אריה דוד;  קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

                                                        3-  תמליל - תיק .  מס 

דוד                 ) אינטריליגטור(בית אריה ), רודי(הרץ אברהם :  שם המרואיין  

]                                              ר אבנרי יוסי"ד:  [ שם המראיין  

.                                             ללא תאריך ראיון:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15557: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

זמברובסקי צמח                                                        : נושא    



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        3- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

ב                          ,א6: קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  180:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;    יהודי ארצות הברית; ממשלת המנדט הבריטי; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -  המזרחי  

קלטת ללא תמליל                                          -  תמליל  - תיק .  מס 

זמברובסקי צמח                                                 :  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

                    1986.3.6' - ב6קלטת , 1986.2.10' - א6קלטת :  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15558: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

טלזנר דוד                                                            : נושא    

                          7:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' רוזנברג גד                    מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                       החלוץ המזרחי;  קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

טלזנר דוד                                                     :  שם המרואיין  

רוזנברג גד                                                     :  שם המראיין  

                                                    1986.4.10:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15559: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

כהנא שמואל זנויל                                  , טכורש כתריאל פישל: נושא    

                          8:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' גנץ יהודה                     מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;        טכורש כתריאל פישל; פולין- המזרחי ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                              אגודת ישראל;  כהנא שמואל זנויל 



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        4- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                  1979 - 1896- תאריך לידה - טכורש כתריאל פישל :  שם המרואיין  

                  1905- תאריך לידה -                        כהנא שמואל זנויל  

גנץ יהודה                                                      :  שם המראיין  

                                                     1975.7.1:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15560: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

פלוטניק                                            , כהנא שמואל זנויל: נושא    

                          9:    קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;         פולין- המזרחי ; כהנא שמואל זנויל; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                            פולין- השומר הדתי ;  תנועות נוער 

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                          1905- תאריך לידה - כהנא שמואל זנויל :  שם המרואיין  

                       הרב פלוטניק                                            

.                                                 ללא שם מראיין:  שם המראיין  

                                                    1975.7.10:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15561: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

יובל משה                                                             : נושא    

                          10:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                               יהודי צרפת; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                            1986 - 1918תאריך לידה - יובל משה  :  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

.                                                   ללא תאריך:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15562: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

לסלוי יעקב                                                           : נושא    

                          11:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        5- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;  אגודת ישראל; פולין- המזרחי ; לסלוי יעקב; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                         1987 - 1896- תאריך לידה - לסלוי יעקב :  שם המרואיין  

.                                                 ללא שם מראיין:  שם המראיין  

                                                    1982.5.30:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15563: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

עוזיאל צבי                                                           : נושא    

                          12:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                         לנדאו שמואל חיים; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

עוזיאל צבי                                                    :  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

                                                    1987.2.23:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15564: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

ניק אהרון חיים הלוי                                              'פיצ: נושא    

                          13:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' רוזנברג גד                    מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                 שזר זלמן; פולין- המזרחי ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                                     ניק אהרן חיים הלוי' פיצ 

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

ניק אהרון חיים הלוי                                       'פיצ:  שם המרואיין  

רוזנברג גד                                                     :  שם המראיין  

                                                    1986.1.23:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15565: פריט.מס 



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        6- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

ראיונות                                                              : כותר    

יום עיון בציונות דתית                                                : נושא    

אב                          14: קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

      4:                תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  180:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;          אגודת ישראל; ארץ ישראל- המזרחי ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                                               בן גוריון דוד 

)                                                 חלקי (4-  תמליל - תיק .  מס 

יום עיון בנושא ציונות דתית                                   :   שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

.                                              לא מופיע תאריך:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15566: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

קוק צבי יהודה הכהן                                                   : נושא    

                          15:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  120:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                       קוק צבי יהודה הכהן; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

                  1982 - 1891- שנת לידה - צבי יהודה הכהן , קוק:  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

לא מופיע תאריך                                               :  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15567: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

ברל רפטור על לנדאו שמואל חיים                                        : נושא    

                          16:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' רפטור ברל                     מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

גרוע                              :                                   מצב פיזי 

;                         לנדאו שמואל חיים; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        7- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

ברל רפטור על לנדאו שמואל חיים                                 :  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

לא מופיע תאריך                                               :  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15568: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

שמואל חיים                       , לפועלו של לנדאו- שלמה זלמן , שרגאי: נושא    

                          17:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' אליאב דר אבנרי          מס' פרופ: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;        שרגאי שלמה זלמן; לנדאו שמואל חיים; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

;                                                    חילול שבת;  שפירא ישעיהו 

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

שלמה זלמן                                              , שרגאי:  שם המרואיין  

ר אבנרי יוסי                                   "ד, אליאב ' פרופ:  שם המראיין  

                                                   1987.12.24:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15569: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

שפיגל יהודה                                                          : נושא    

אב                          18: קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' ללא שם מבצע                   מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  180:    עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

תקין                              :                                   מצב פיזי 

;                     כוסלובקיה'צ- המזרחי ; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

שפיגל יהודה                                                   :  שם המרואיין  

ללא שם מראיין                                                  :  שם המראיין  

                                                     1980.1.6:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15570: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

'                        טלפיר והגב' הגב- בנותיו של לנדאו שמואל חיים : נושא    

שטרנברג                                                               

                          19:   קלטת' קלטת אודיו         מס: אורקו    סוג פריט 

ללא תמליל             : תיק תמלילים' אבנרי יוסי                    מס: מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

                                                  90:     עברית      אורך1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 



  LMS PLUS -  18/11/04- נכון לתאריך ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נהול ספריות 

        8- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

-----------------------------------------------------------------------------

תקין                              :                                   מצב פיזי 

];        קבוץ[טירת צבי ; לנדאו שמואל חיים; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

קלטת ללא תמליל                                            - תמליל - תיק .  מס 

שטרנברג                      ' טלפיר והגב' הגב, ל"בנותיו של שח:  שם המרואיין  

אבנרי יוסי                                                     :  שם המראיין  

                                                    1987.1.30:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                        AV2:         יחידה.                   מס15571: פריט.מס 

ראיונות                                                              : כותר    

ליבוביץ ישעיהו                                                       : נושא    

תמליל                                                      : אורקו    סוג פריט 

      4:                תיק תמלילים' מס]              ר אבנרי יוסי"ד: [מבצע    

אישים                                     - המכון לחקר הציונות הדתית : סדרה    

 עברית                                                                   1:שפה 

ל                                                : ל     חמר עזר: ל תרגום: צבע 

;                           ליבוביץ ישעיהו; אישים-  המכון לחקר הציונות הדתית  

ללא קלטת                                               - 4- תמליל - תיק .  מס 

ליבוביץ ישעיהו                                                :  שם המרואיין  

]                                                   אבנרי יוסי: [ שם המראיין  

.                                                   ללא תאריך:  תאריך הראיון  

-----------------------------------------------------------------------------

                                    20: כ פריטים"סה 

.                                   12: כ פריטים"פריטים מסה%  




