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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP4/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/4:                 מספר יחידה10181: מספר פריט 

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

ברנשטיין ישעיהו                                   - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                                                             :  שם התיק 

                                  1947-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

,        1926,1929,1930,1931,1932,1935,1939,1940,1942: תאריך התיק:       הערות 

.        תשז,תשד-תש,תרצה,תרצב-תרצ,ט"תרפ,ו"תרפ-1943,1944,1946-1947 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הרבנות הראשית לישראל; ארץ ישראל- המזרחי ;     ברנשטיין ישעיהו 

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

      1:             מספר מיכלPA/4:                 מספר יחידה10183: מספר פריט 

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

ברנשטיין ישעיהו                                   - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                                                             :  שם התיק 

                                  1961-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

-         1926,1949,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1961:תאריך התיק:       הערות 

א                   "תשכ,ז"תשי,ז"תשט,ו"תשט,ג"תשי,ב"תשי,ט"תש,ו"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חבר הרבנים בישראל; קרן קיימת לישראל; תקנון; ברלין מאיר;     ברנשטיין ישעיהו 

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

      1:             מספר מיכלPA/4:                 מספר יחידה10190: מספר פריט 

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

ברנשטיין ישעיהו                                   - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                                                              :  שם התיק 

בתיק מאמר בשם מבחנה של הציונות הדתית מאת         . התיק ללא תאריך:       הערות 

.                                                     ברנשטיין. י 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל; פולין- צעירי מזרחי ;     ברנשטיין ישעיהו 

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

      1:             מספר מיכלPA/4:                 מספר יחידה10191: מספר פריט 

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



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

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

                                                 

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

ברנשטיין ישעיהו                                   - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                          אונא. מ- גרדי . בוררות נ:  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

.                                                א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        גרדי נתן; אונא משה;     ברנשטיין ישעיהו 

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

                                                4: כ פריטים"סה 

 .                                              2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                                4:   כ מלאי"סה 




