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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP3/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                  מספר יחידה9928: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ינסקי                                             'התכתבות שושנה ביז:  שם התיק 

                                  1929-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תרפ- ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                  מספר יחידה9931: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                                             :  שם התיק 

                                  1931-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א       "תרצ-צ"תר, ח"תרפ-ב"תרפ - 1930-1931, 1922-1928: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 שרגאי שלמה זלמן; פישמן יהודה ליב הכהן; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

;              המרכז העולמי- המזרחי ; טכורש כתריאל פישל; פולין-     צעירי מזרחי  

;                                                                   פדרבוש שמעון 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10230: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים                                          :  שם התיק 

                                  1949-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

א     "תש, ט"תרצ-ב"תרפ - 1922-1939,1941,1945,1948,1949:תאריך התיק:       הערות 

ט                                                  "תש-ח"תש, ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        עוזיאל בן ציון מאיר חי; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

; שפירא משה חיים; שרגאי שלמה זלמן; פישמן יהודה ליב הכהן; פולין-     צעירי מזרחי  

;         גרינברג יעקב אהרן; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     שיך אבריק 



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

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

                                                 

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

;                                          פולין- החלוץ המזרחי ;     וייצמן חיים 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10232: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                                'ביז- ארכונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                                                             :  שם התיק 

                                  1973-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג       "תשל-ב"תשל, ה"תשכ-ב"תשכ - 1972-1973, 1962-1965:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10233: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                                             :  שם התיק 

                                  1945-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                    "תש, צ"תר-א"תרפ - 1921-1930,1945: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פישמן יהודה ליב הכהן; גשורי מאיר שמעון; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

;                            וינגרטן שמואל הכהן; ברלין מאיר;     שרגאי שלמה זלמן 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10234: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1930-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

צ                                         "תר- ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      1:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10235: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תרצ- ו "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10240: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10241: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1946-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ז                   "תש-ה"תש, ג"תרפ - 1945-1946, 1923: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10242: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מסמכים אישיים                                               , תעודות:  שם התיק 

                                  1950-           עד1919-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                                        י"תש- ט "תרע: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                                         תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10243: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כתבי יד                                                             :  שם התיק 

                                  1947-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תש, צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שפירא משה חיים; פישמן יהודה ליב הכהן; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

;                                                  יומנים]; ארץ ישראל[    חלוקה  

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10245: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חשבונות                   , רשימות, פנקסים- כתבי יד על ישיבות שונות :  שם התיק 

                                  1950-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 יומנים; תעודות אישיות; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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

      2:             מספר מיכלPA/3:                 מספר יחידה10246: מספר פריט 

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

ינסקי בזק בצלאל                               'ביז- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                    כתבי יד[מאמרים :  שם התיק 

                                  1964-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

-       ג "תשי, ב"תרפ-א"תרפ, 1964 - 1953, 1922 - 1921: תאריך התיק:       הערות 

ד                                                            "תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יומנים; המרכז העולמי- המזרחי ; חינוך דתי; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

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



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

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

                                                 

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

                                               13: כ פריטים"סה 

 .                                              7: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               13:   כ מלאי"סה 




