"

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

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 1 -

-------------------------------------------------------------------------------*
;VA6
מי
-------------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15506 :
 :ראיונות
כותר
 :ארן )גבירץ( חנה
נושא
1
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
1
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -ארה"ב;
מס .תיק  -תמליל 1
שם המרואיין  :ארן ) גבירץ ( חנה  -תאריך לידה 1929 -
שם המראיין  :שפירא מרים
תאריך הראיון  :ללא תאריך.
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15507 :
 :ראיונות
כותר
 :אריאל יעקב
נושא
2
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
2
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; אריאל יעקב; חבר הרבנים בישראל; ישראלי שאול;
שרות לאומי; כשרות; ישיבת בית יהודה;
מס .תיק  -תמליל 2
שם המרואיין  :הרב אריאל יעקב
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ח' באייר תשס"א  1 -במאי 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15508 :
 :ראיונות
כותר
 :אקרט ברטי
נושא
3
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
3
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
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דף מספר 2 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; יהודי איטליה;
מס .תיק  -תמליל 3
שם המרואיין  :אקרט ברטי
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :י"ט בשבט תשס"א  12 -בפברואר 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15509 :
 :ראיונות
כותר
 :הרב בורשטיין
נושא
4
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
תאריך לידה 1915

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; אסירי ציון; יהודי רומניה;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל.
שם המרואיין  :הרב בורשטיין
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ"א בשבט תשס"א  14 -בפברואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15510 :
 :ראיונות
כותר
 :גרטרמן יהושע
נושא
5
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -שוויץ;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל.
שם המרואיין  :גרטרמן יהושע
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ו' באייר תשס"א  29 -באפריל .2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15511 :
 :ראיונות
כותר
 :גוטמן אפרים
נושא
6
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
4
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
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כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; המזרחי  -רומניה; יהודי רומניה; אסירי ציון;
מס .תיק  -תמליל 4
שם המרואיין  :הרב גוטמן אפרים  -תאריך לידה
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ"ב בשבט תשס"א  15 -בפברואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15512 :
 :ראיונות
כותר
 :גלעדי דוד
נושא
7
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
5
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
1928 -

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי רומניה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
מס .תיק  -תמליל 5
1908
שם המרואיין  :גלעדי דוד  -תאריך לידה
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ו' בטבת תשס"א  1 -בינואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15513 :
 :ראיונות
כותר
 :הרמן שרגא פייבל
נושא
8
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה; יהודי רומניה;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל
שם המרואיין  :הרמן שרגא פייבל
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :מרחשון כסלו תשס"א  -נובמבר דצמבר 2000
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דף מספר 4 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות  -קלטת 8א' וקלטת 8ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15514 :
 :ראיונות
כותר
 :וולף יואל
נושא
9
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
6
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -פולין; שואה; קיבוץ סלבקוב;
מס .תיק  -תמליל 6
שם המרואיין  :וולף יואל  -תאריך לידה 1924
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :יב' באייר תש"ס  17 -במאי 2000
הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות  - -קלטת 9א' וקלטת 9ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15515 :
 :ראיונות
כותר
 :וגנר צבי
נושא
10
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; קבוצת מכורה; מלחמת העצמאות;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל
שם המרואיין  :וגנר צבי
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ' בטבת תשס"א 2001.1.15 -
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15516 :
 :ראיונות
כותר
 :וגנר יוסף
נושא
11
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
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דף מספר 5 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה; יהודי רומניה;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל
שם המרואיין  :וגנר יוסף
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ח' בטבת תשס"א  3 -בינואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15517 :
 :ראיונות
כותר
 :זילברפרב שלום
נושא
12
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; זילברפרב שלום; יהודי רומניה;
תמליל.

מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא
שם המרואיין  :זילברפרב שלום
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ט' באדר תשס"א  14 -במרס 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15518 :
 :ראיונות
כותר
 :טובין מיכאל
נושא
13
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
7
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -בריטניה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; בני עקיבא בחו"ל  -אירלנד;
מס .תיק  -תמליל 7
שם המרואיין  :טובין מיכאל
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ט"ו בניסן תש"ס  18 -ביוני 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15519 :
 :ראיונות
כותר
 :כספי יהודית
נושא
14
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
8
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
-

תאריך לידה 1936
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כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -ארה"ב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
מס .תיק  -תמליל 8
שם המרואיין  :כספי יהודית
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :יב' בסיון תש"ס  15 -ביוני 2000
הערה :הראיון הוקלט בשתי קלטות  -קלטת 14א' וקלטת 14ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15520 :
 :ראיונות
כותר
 :סמיטריץ' יעקב
נושא
15
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
9
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
מס .תיק  -תמליל 9
שם המרואיין  :סמיטריץ' יעקב  -תאריך לידה ][1920
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :כט' בשבט תשס"א  22 -בפברואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15521 :
 :ראיונות
כותר
 :פירסט משה
נושא
16
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
10
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; המזרחי  -אמריקה  -ארצות הברית;
הפועל המזרחי בחו"ל  -ארצות הברית; השומר הדתי; מיזוג תנועות נוער;
מס .תיק  -תמליל

10
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כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------שם המרואיין  :פירסט משה  -תאריך לידה 1922
שם המראיין  :מרים שפירא ופנינה מייזליש
תאריך הראיון  :א' אלול תש"ס  31 -באוגוסט 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15522 :
 :ראיונות
כותר
 :פאל חיים
נושא
17
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
11
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה; יהודי רומניה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; מלחמת העצמאות; שארית הפליטה  -קפריסין;
מס .תיק  -תמליל 11
שם המרואיין  :פאל חיים  -תאריך לידה 1927
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :י"ז כסלו תשס"א  14 -בדצמבר 2000
 קלטת 17א' וקלטת 17ב'הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15523 :
 :ראיונות
כותר
 :פוירשטיין שמשון
נושא
18
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
12
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; קבוצת מכורה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; כפר יעבץ ]מושב[;
מס .תיק  -תמליל 12
שם המרואיין  :פוירשטיין שמשון  -תאריך לידה 1923
שם המראיין  :מרים שפירא ופנינה מייזליש
תאריך הראיון  23 :בינואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15524 :
 :ראיונות
כותר
 :קשת )קסטנבאום ( עקיבא
נושא
19
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
13
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית

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

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -צ'כוסלובקיה;
יהודי צ'כוסלובקיה;
מס .תיק  -תמליל 13
שם המרואיין  :קשת )קסטנבאום( עקיבא
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :ג' באייר תש"ס  8 -במאי 2000
הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות  -קלטת 19א' וקלטת 19ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15525 :
 :ראיונות
כותר
 :דבורה )כ"ץ( קרשינסקי
נושא
20
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
14
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -ארה"ב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
תמליל 14
מס .תיק -
שם המרואיין  :כ"ץ ) גרשינסקי( דבורה
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  4 :במאי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15526 :
 :ראיונות
כותר
 :קרופניק שמשון
נושא
21
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
15
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
 -תאריך לידה

1926

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; הפועל המזרחי בחו"ל  -ארצות הברית;
בני עקיבא בחו"ל  -ארה"ב;
מס .תיק  -תמליל 15
שם המרואיין  :קרופניק שמשון
שם המראיין  :מרים שפירא

-

תאריך לידה 1913

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 9 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------תאריך הראיון  :ב' באייר תש"ס  7 -במאי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15527 :
 :ראיונות
כותר
 :קנובסקי אליהו ותמר
נושא
22
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
16
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
 90משך90 :
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -ארה"ב;
מס .תיק  -תמליל 16
 תאריך לידה 1922שם המרואיין  :קנובסקי אליהו
קנובסקי תמר
שם המראיין  :שפירא מרים
תאריך הראיון  3 :ביולי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15528 :
 :ראיונות
כותר
 :קוליב ) יונגרייז ( מרים
נושא
23
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
17
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -הונגריה;
השומר הדתי  -ארה"ב; שארית הפליטה  -קפריסין; יהודי הונגריה;
17
מס .תיק  -תמליל
שם המרואיין  :קוליב )יונגרייז( מרים
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון 2000.10.29 :
הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות  -קלטת 23א' וקלטת 23ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15529 :
 :ראיונות
כותר
 :קדרי מנחם צבי
נושא
24
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
18
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
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 )
-----------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי הונגריה; סרטיפיקטים;
בני עקיבא בחו"ל  -הונגריה; שארית הפליטה  -הונגריה; שארית הפליטה  -רומניה;
העפלה;
מס .תיק  -תמליל 18 -
שם המרואיין  :קדרי מנחם צבי
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ' אדר תש"ס -

 27במרץ 2000

הערה  :הראיון הוקלט בשתי קלטות קלטת 24א' וקלטת 24ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15530 :
 :ראיונות
כותר
 :קרמר שלמה ורעייתו יהודית
נושא
25
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
19
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; נוער המזרחי ]תנועת נוער[; אולפנת כפר פינס;
מדרשית נעם  -פרדס חנה ]מוסד תורני תיכון[; אצ"ל;
אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי; הסתדרות הצופים בישראל; ברית החשמונאים;
מס .תיק  -תמליל 19
 תאריךשם המרואיין  :קרמר שלמה
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ' באייר תש"ס  24 -במאי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15531 :
 :ראיונות
כותר
 :קמיל חיה
נושא
26
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
20
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
לידה 1926

ורעייתו יהודית

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; קרן קיימת לישראל;
20
מס .תיק  -תמליל
שם המרואיין  :קמיל חיה  -תאריך לידה 1916
שם המראיין  :מרים שפירא

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 11 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
----------------------------------------------------------------------------תאריך הראיון  :י' באדר תשס"א  5 -במרץ 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15532 :
 :ראיונות
כותר
 :רבין )רובינזון( יהודה
נושא
27
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
21
מס' תיק תמלילים:
 :שפירא מרים
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

בני עקיבא בחו"ל  -רומניה; תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה;
שארית הפליטה  -רומניה; קבוצת מכורה;
מס .תיק  -תמליל 21
שם המרואיין  :רבין )רובינזון( יהודה
שם המראיין  :שפירא מרים
תאריך הראיון  :ט"ז בטבת תשס"א  11 -בינואר 2001

 -תאריך לידה 1921

הערה :הראיון הוקלט בשתי קלטות קלטת 27א' וקלטת 27ב'
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15533 :
 :ראיונות
כותר
 :שפט אברהם יוסף
נושא
28
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
זמן השאלה

21

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -הונגריה;
 קלטת ללא תמלילמס .תיק  -תמליל
שם המרואיין  :שפט אברהם יוסף
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ח' בשבט תשס"א  1 -בינואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15534 :
 :ראיונות
כותר
 :שפירא יוסף
נושא
29
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
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 12 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
-----------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; שפירא יוסף; שפירא ישעיהו; בני עקיבא בישראל;
בני עקיבא  -מזכירות עולמית;
מס .תיק  -תמליל  -קלטת ללא תמליל
שם המרואיין  :שפירא יוסף
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כה' בשבט תשס"א  18 -בפברואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15535 :
 :ראיונות
כותר
 :שמר שרגא
נושא
30
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
22
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
180
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי הונגריה; שארית הפליטה  -הונגריה;
גרין יונה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ניר גלים ]מושב שיתופי[;
מס .תיק  -תמליל 22
שם המרואיין  :שמר שרגא -
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :ו' באדר תשס"א  1 -במרץ 2001
תאריך לידה

1929

הערה :הראיון הוקלט בשתי קלטות  -קלטת 30א' וקלטת 30ב'.
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15536 :
 :ראיונות
כותר
 :שפנייר רבקה
נושא
31
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
23
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; השומר הדתי  -ארה"ב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
 תמליל 23מס .תיק
שם המרואיין  :שפנייר רבקה
שם המראיין  :שפירא מרים
תאריך הראיון  5 :ביולי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15537 :

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 13 -
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
---------------------------------------------------------------------------- :ראיונות
כותר
 :שלוסברג חנה
נושא
32
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
24
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; נוער המזרחי ]תנועת נוער[; אפליה עדתית;
 תמליל 24מס .תיק
שם המרואיין  :שלוסברג חנה
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :יב' באייר תש"ס  17 -במאי 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15538 :
 :ראיונות
כותר
 :שאומן ישראל
נושא
33
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
25
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
-

תאריך לידה 1926

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי רומניה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה;
שארית הפליטה  -קפריסין; יהודי בולגריה;
מס .תיק  -תמליל 25
שם המרואיין  :שאומן ישראל  -תאריך לידה 1922
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כ' בכסלו תשס"א  17 -בדצמבר 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15539 :
 :ראיונות
כותר
 :הסרת הלוט מעל הגלעד
נושא
34
מס' קלטת:
סוג פריט :תקליטור
אורקו
מס' תיק תמלילים :ללא תמליל
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
60
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :כ תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -בלגיה; שואה;

 - LMS PLUSנהול ספריות ** המכון לחקר הציונות הדתית ** נכון לתאריך 18/11/04 -
דף מספר 14 -
כללי
מספרון ( -
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---------------------------------------------------------------------------- קלטת ללא תמליל תמלילמס .תיק
תקליטור המתעד את טקס הסרת הלוט מעל גלעד
שנספו בשואה.
הטקס נערך ביום העצמאות

 -לזכר חברי בני עקיבא

אנטוורפן

תשנ"ב  -מאי 1992

התקליטור הוא מתנת פלה ודוד איזבוצקי  -מושב חמד.
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15540 :
 :ראיונות
כותר
 :בירנבוים אלישע
נושא
35
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
26
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי צ'כוסלובקיה;
בני עקיבא בחו"ל  -צ'כוסלובקיה; עזרא  -ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; סרטיפיקטים; ישיבת כפר הרא"ה;
26
 תמלילמס .תיק
שם המרואיין  :בירנבוים אלישע  -תאריך לידה 1925
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :יח' אדר א' תש"ס  24 -בפברואר 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15541 :
 :ראיונות
כותר
 :דומיניץ יהודה
נושא
41
מס' קלטת:
סוג פריט :תמליל
אורקו
27
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; יהודי צ'כוסלובקיה;
בני עקיבא בחו"ל  -צ'כוסלובקיה; ישיבת כפר הרא"ה;
מס .תיק  -תמליל 27 :
שם המרואיין  :דומיניץ יהודה
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :ח' באדר ב' תש"ס  15 -במרץ 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15542 :
 :ראיונות
כותר
 :דון יהודה
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
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----------------------------------------------------------------------------מס' תיק תמלילים) 28 :ללא קלטת(
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -הונגריה;
שארית הפליטה  -הונגריה;
מס .תיק  -תמליל  ) 28 :תיק ללא קלטת (
שם המרואיין  :דון יהודה
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :יד' בסיון תשס"א  5 -ביוני 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15543 :
 :ראיונות
כותר
 :לב יצחק
נושא
36
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
29
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; ישיבת כפר הרא"ה; נריה משה צבי; קבוצת ביריה;
מלחמת העצמאות; הועדה לעלית הנוער הדתי]המזרחי הפוה"מ[;
כפר הנוער הדתי  -כפר בתיה; לב יצחק;
מס .תיק  -תמליל 29
שם המרואיין  :לב יצחק  -תאריך לידה 1923
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :יב' באדר ב' תש"ס  19 -במרץ 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15544 :
 :ראיונות
כותר
 :ליבוביץ'  -ליש שלמה
נושא
סוג פריט :תמליל
אורקו
מס' תיק תמלילים) 30 :ללא קלטת(
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; ליבוביץ שלמה; יהודי רומניה;
שארית הפליטה  -רומניה; בני עקיבא בחו"ל  -רומניה;
מס .תיק  -תמליל ) 30תיק ללא קלטת(
שם המרואיין  :ליבוביץ שלמה
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----------------------------------------------------------------------------שם המראיין  :פנינה מייזליש ומרים שפירא
תאריך הראיון  :יג' בטבת תשס"א  8 -בינואר 2001
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15545 :
 :ראיונות
כותר
 :מאיר מרים
נושא
37
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
31
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בארץ ישראל; קרול אריה;
שארית הפליטה  -גרמניה; מלחמת העצמאות;
הפועל המזרחי בארץ ישראל  -ארגון הפועלות; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
מאיר מרים; נהורה  -המכון לסרטים על נושאים יהודיים; שרות לאומי;
מס .תיק  -תמליל 31
שם המרואיין  :מאיר מרים -
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כא' באדר ב' תש"ס  25 -במרץ 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15546 :
 :ראיונות
כותר
 :סדן חנה
נושא
38
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
32
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין
תאריך לידה

1924

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; מדרשית נעם  -פרדס חנה ]מוסד תורני תיכון[;
נוער המזרחי ]תנועת נוער[;
מס .תיק  -תמליל 32
שם המרואיין  :סדן חנה  -תאריך לידה 1925
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :יט' באדר ב'  28 -במרץ 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15547 :
 :ראיונות
כותר
 :רייך חיה וצבי
נושא
40
מס' קלטת:
סוג פריט :תמליל
אורקו
33
מס' תיק תמלילים:
 :מרים שפירא
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
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-----------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;
בני עקיבא בחו"ל  -ארה"ב;
מס .תיק  -תמליל 33
שם המרואיין  :רייך חיה וצבי
שם המראיין  :מרים שפירא
תאריך הראיון  :כו' באדר ב' תש"ס  2 -באפריל 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15548 :
 :ראיונות
כותר
 :שמידט שלמה
נושא
39
מס' קלטת:
סוג פריט :קלטת אודיו
אורקו
34
מס' תיק תמלילים:
 :פנינה מייזליש
מבצע
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
90
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :ל תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -צ'כוסלובקיה;
קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; שמידט שלמה;
מס .תיק  -תמליל 34
שם המרואיין  :שמידט שלמה  -תאריך לידה 1921
שם המראיין  :פנינה מייזליש
תאריך הראיון  :כח' באדר ב' תש"ס  4 -באפריל 2000
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15549 :
 :ראיונות
כותר
 :חברי בני עקיבא אנטוורפן 1943 - 1933 -
נושא
שיח שרידי השואה
מס' קלטת35 :א'
סוג פריט :תקליטור
אורקו
35
מס' תיק תמלילים:
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
60
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :כ תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -בלגיה;
שארית הפליטה  -בלגיה; ברית החשמונאים;
מס .תיק  -תמליל 35
תקליטור המתעד מפגש משותף ושיח של חברי בני עקיבא  -אנטוורפן
שנערך בביתם של פלה ודוד איזבוצקי במושב שדה חמד.
השיח היה בנושא חברי "בני עקיבא" אנטוורפן 1943 - 1933 -
שיח שרידי השואה
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----------------------------------------------------------------------------את התקליטור מסרו פלה ודוד איזבוצקי לידי מרים שפירא
כמתנה לארכיון לחקר הציונות הדתית.
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15550 :
 :ראיונות
כותר
 :חברי בני עקיבא אנטוורפן 1943 - 1933
נושא
שיח שרידי השואה
מס' קלטת35 :ב'
סוג פריט :תקליטור
אורקו
35, 36
מס' תיק תמלילים:
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
 60משך60 :
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :כ תרגום :ל
מצב פיזי :תקין

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -בלגיה;
מס .תיק  -תמליל 36 , 35
תקליטור המתעד מפגש משותף ושיח של חברי בני עקיבא אנטוורפן שנערך בביתם
של פלה ודוד איזבוצקי במושב שדה חמד ובהמשך בביתם של אייבי וצילי קהתי
בקבוצת יבנה.
בתקליטור  :המשך מפגש משותף ושיח חברי בני עקיבא אנטוורפן עד דקה 50:15
של התקליטור .המפגש בבית משפחת איזבוצקי מושב שדה חמד.
סרט על תקופת השואה  40.6 -דקות  -מ  50:15עד 30:22
המשך המפגש בביתם של אייבי וצילי קהתי  -קבוצת יבנה
24.9.1991

חול המועד סוכות תשנ"ב

המשך שיח שרידי השואה עד דקה  29.7של התקליטור.
את התקליטור מסרו פלה ודוד איזבוצקי לידי מרים שפירא כמתנה לארכיון לחקר
הציונות הדתית.
----------------------------------------------------------------------------AV6
מס.יחידה:
מס.פריט15551 :
 :ראיונות
כותר
 :חברי בני עקיבא אנטוורפן 1943 - 1933
נושא
שיח שרידי השואה
מס' קלטת35 :ג'
סוג פריט :תקליטור
אורקו
36
מס' תיק תמלילים:
 :תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה
סדרה
60
אורך:
שפה 1:עברית
חמר עזר :ל
צבע :כ תרגום :ל
מצב פיזי :תקין.

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה; בני עקיבא בחו"ל  -בלגיה;
מס .תיק  -תמליל 36
תקליטור המתעד את -
המשך המפגש בביתם של אייבי וצילי קהתי ,קבוצת יבנה

חול המועד סוכות תשנ"ב,
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---------------------------------------------------------------------------- ,1991.9.24בנושא שיח שרידי השואה חברי בני עקיבא באנטוורפן.
השיח  :עד דקה  29.7של התקליטור.
ועדות על תקופת השואה של בטי יעקובוביץ
בהמשך  :השיר "ירושלים של זהב"
עד .41:15
)בצרפתית( ובני עקיבא אנטוורפן ,משך הזמן  10:7דקות ,מ29:7-
לאחר מכן עדות על תקופת השואה )דוברת לא ידועה ,לא נאמר תאריך ,קטעים
עד .24:24
ללא רצף( .משך הזמן  43:8דקות ,מ41:15-
בסיום  :תמונות מתקופת השואה  ,משך הזמן  54:22דקות ,מ 24:24-עד .18:47
התקליטור נמסר ע"י פלה ודוד איזבוצקי לידי מרים שפירא כמתנה לארכיון לחקר
הציונות הדתית.
-----------------------------------------------------------------------------

סה"כ פריטים46 :
 %פריטים מסה"כ פריטים.27 :

