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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP9/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10147: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                  'אגודת צעירי מזרחי בצ-פ "פרוטוקולים לשנת תר:  שם התיק 

                                  1942-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

,       ד"תרצ, א"תרפ-פ"תר, - 1920-1921,1934,1937,1942: תאריך התיק:       הערות 

.                                          ראה תקציר. ג"תש, ז"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פולין- צעירי מזרחי ; פרוטוקולים;     לסלוי יעקב 

.                      בצנסטוחוב" צעירי מזרחי"ספר הפרוטוקולים של אגודת : בתיק 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10149: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סטאטואטען פון                     - סטאטואטען דער אגודת צעירי מזרחי :  שם התיק 

אגודת צעירי ישראל                                                    

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10150: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שאלון ממולא מאת המשרד המרכזי של צעירי מזרחי בפולין                  :  שם התיק 

נסטוחוב                                              'צעירי מזרחי בצ 

                                  1921-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1951: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תרפ- פ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10152: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                    'ספרי הפרוטוקולים של אגודת צעירי מזרחי בצ:  שם התיק 

                                  1945-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

,     ט"תרצ, ו"תרצ-א"תרפ - 1939-1945, 1939, 1921-1936: תאריך התיק:       הערות 

ה                                                         "תש-ש"ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10153: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טיוטות של מכתבים מאת הסתדרות צעירי מזרחי אל מערכת                   :  שם התיק 

צעירי מזרחי             , ועד הקהילה ואגודת המזרחי בצנסטוחוב, המזרחי 

ההנהלה הראשית של צעירי מזרחי בפולין                         , בבנדין 

                                  1922-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ב"תרפ- פ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     המרכז העולמי- המזרחי ; פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10158: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ספר העתקות המכתבים שנכתבו מאת מרכז צעירי מזרחי                      :  שם התיק 

.                                                         נסטוחוב'בצ 

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

.                              ראה תקציר. ג"תרפ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     המרכז העולמי- המזרחי ; פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

;                                                        ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

ההנהלה הראשית של צעירי      . א: המכתבים בספר העתקות המכתבים שבתיק מיועדים אל 

נסטוחוב 'הסתדרות החלוץ צ. ג. סניפי צעירי מזרחי בעיירות שונות. ב. מזרחי בפולין 

.  נסטוחוב'ועד שלטון הקהילה בצ. ו. ועד עזרת תורה בפולין. מר גשורי ואחרים ה. ד 

'.    לודז" סגולה"הוצאת .י" בני מזרחי. "ט" מזרחי"מערכת ה. נסקי ח'בצלאל ביז. ז 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10159: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      נסטוחוב'פרטיכלים של ישיבות ועד צעירי מזרחי בצ:  שם התיק 

                                  1923-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

.                            ראה תקציר. ג"תרפ- א "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גשורי מאיר שמעון; פולין- צעירי מזרחי ; פרוטוקולים;     לסלוי יעקב 

מכתב מאת    . א: נסטוחוב כוללת'מחברת הפרוטוקולים של ישיבות ועד צעירי מזרחי בצ 

פרטיכל      . ב. נסטוחוב'הסתדרות צעירי מזרחי בבנדין אל הסתדרות צעירי מזרחי בצ 

}.                     טיוטא{מהבחירות לועידה הארצית השלישית של המזרחי בפולין  

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10160: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

העתקים שונים של מכתבים ממרכז צעירי מזרחי                            :  שם התיק 

.                                           נסטוחוב לאנשים פרטיים'בצ 

                                  1925-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

.                            ראה תקציר. ה"תרפ- ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פדרבוש שמעון; המרכז העולמי- המזרחי ; פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

לחברי הועד המחוזי  . א: נסטוחוב ממוענים אל'העתקי המכתבים ממרכז צעירי מזרחי בצ 

להנהלה הראשית של צעירי מזרחי       . ג. למרכז המזרחי בוורשא. של צעירי מזרחי ב 

,     קטע מתוך רשימת ספרים שנודבו לספרית התנועה. ד. פדרבוש. ר ש"לד. ד. בוורשא 

.                                                                   ללא תאריך 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10161: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                  'בצ" צעירי מזרחי"ספר הפרוטוקולים של ישיבות :  שם התיק 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

 מחברות פרוטוקולים של          2: בתיק. ד"תרפ- ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

".                                            צעירי מזרחי"ישיבות  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



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

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

                                                 

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

;                  פדרבוש שמעון; פרוטוקולים; פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10162: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                   ' מאת מרכז צעירי מזרחי בצ14-1העתקי מכתבים :  שם התיק 

                                  1924-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

.                            ראה תקציר. ד"תרפ- ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

הסתדרות צעירי מזרחי      . א: נסטוחוב מיועדים אל'המכתבים ממרכז צעירי מזרחי בצ 

נסטוחוב  'שלטון הקהילה העברית בצ. נשיא קרן היסוד בפולין מר נייפלד ג. בוורשא ב 

מנוחה    "מנהל . י המרכזי בוורשא ו"המשרד הא.נסטוחוב ה'י המרכזי בצ"המשרד הא. ד 

הקלוב של צעירי הסיים של המזרחי             . בפולניה מר לוין אפשטיין ז" ונחלה 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10163: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מרכז צעירי מזרחי בפולין                      :  מאת74-1העתקי מכתבים :  שם התיק 

.                    חברי התנועה וסניפיה בערים שונות בפולין. ובוורשא 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ד"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10164: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                     ' לאגודת המזרחי בצ1 -6טפסי הרשמה חתומים :  שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ד"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 פולין- המזרחי ;     לסלוי יעקב 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10165: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסטוחוב                       ' מאת אגודת המזרחי בצ55-1העתקי מכתבים :  שם התיק 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

.                        ראה תקציר1923-1924: תאריך התיק. התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                     לסלוי יעקב 

ד   "תרפ- ג "נסטוחוב תרפ' מאת אגודת המזרחי בצ55-1העתקי מכתבים : העתק שער התיק 

הוצאת שטיבל בוורשה     . מרכז קרן היסוד בוורשה ג. מרכז התנועה בפולין ב. א: אל 

למרכזי התנועה בערים     . לארץ ישראל ו. אידיש ה- הוצאת ספרים אלט . ד} התקופה{ 

ב "י-הקונגרס הציוני ה. נייפלד י. פדרבוש ט. ר ש"ד. עזרת תורה בוורשה ח. שונות ז 

".                                               המזרחי"כתבות שנשלחו לפרסום ב 

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

      1:             מספר מיכלPA/9:                 מספר יחידה10166: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

לסלוי יעקב                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                      צעירי המזרחי"שתי מחברות פרוטוקולים של ישיבות :  שם התיק 

נסטוחוב                                                          'בצ 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

התכתבות של סניפים ואישים       -במחברות.ד"תרפ- ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                             שונים מעסקני התנועה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרוטוקולים; פולין- צעירי מזרחי ;     לסלוי יעקב 

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

                                               14: כ פריטים"סה 

 .                                              8: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               14:   כ מלאי"סה 




