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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP6/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                              תקופת הפעילות בפולין[ 

                                  1929-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                         "תרפ-ז"תרפ,ד"תרפ,ב"תרפ-א"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                              1921-1922,1924,1926-1929:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   המרכז העולמי- המזרחי ; פולין- המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                              תקופת הפעילות בפולין[ 

                                  1933-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                      "תרצ-ב"תרצ,ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פולין- המזרחי ; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     גרינברג יעקב אהרן 

;                       עליה; פולין; המרכז העולמי- המזרחי ;     קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                     תקופת הפעילות בארץ ישראל,תקופת הפעילות בפולין[ 

                                  1936-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרצ-ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; ההסתדרות הציונית העולמית; עליה; פולין; קרן קיימת לישראל;     גרינברג יעקב אהרן 

;                 מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; פולין-     תורה ועבודה  

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]               תקופת הפעילות בארצות הברית,תקופת הפעילות בארץ ישראל[ 

                                  1941-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תש-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ההסתדרות הציונית העולמית; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     גרינברג יעקב אהרן 

;                  ארץ ישראל- המזרחי ; פולין- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                             ארצות הברית; שרגאי שלמה זלמן;     קרן קיימת לישראל 

;            ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; ארצות הברית- ל "    הפועל המזרחי בחו 

;                                               הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                        תקופת הפעילות בארצות הברית[ 

                                  1951-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

ב                                  "תשי-י"תש,ח"תש-ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו; ארצות הברית;     גרינברג יעקב אהרן 

;                        מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     פדרבוש שמעון 

;                                               הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                              תקופת הפעילות בישראל[ 

                                  1958-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                                     "תשי-ו"תשט,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1951,1955-1958:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי- המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 

;                              ארצות הברית;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                      קנדה- המזרחי ; קנדה; ארצות הברית- ל "    הפועל המזרחי בחו 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ואזרחים כחבר כנסת                        , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                   חבר כנסת- תקופת הפעילות בישראל [ 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשי-ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מרכז הקואופרציה- הפועל המזרחי בישראל ; משרד הסעד;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ואזרחים כחבר כנסת                        , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                   חבר כנסת- תקופת הפעילות בישראל [ 

                                  1958-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                         "תשי-ח"תשי,ז"תשט-ו"תשט,ג"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1953-1954,1956,1958:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        משרד הסעד; נורוק מרדכי; פומרנץ אברהם; משרד הדתות;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ואזרחים כחבר כנסת                        , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                   חבר כנסת- תקופת הפעילות בישראל [ 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשכ-ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חות"דו; מבקר המדינה; נורוק מרדכי; דיבון אליצור;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ואזרחים כחבר כנסת                        , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

]                                   חבר כנסת- תקופת הפעילות בישראל [ 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תשכ-ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  נשואין  אזרחיים; הכפר העברי- נוה יעקב ;     גרינברג יעקב אהרן 

;       מיסיון; הפועל המזרחי בישראל; שרות התעסוקה; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                   מרכזי תקותנו-     קרן ילדנו  

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

'                              ט'-אותיות א- התכתבות עם עסקני התנועה :  שם התיק 

]                                                       הרשימה בתיק[ 

                                  1962-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

,       ג"תשי-ד"תש,ח"תרצ,ו"תרצ-ג"תרצ,א"תרצ-ט"תרפ,ח"תרע:תאריך התיק:       הערות 

.                      החומר אינו רציף בתאריכים.ב"תשכ,ז"תשי-ז"תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פולין- תורה ועבודה ; פולין; ורהפטיג זרח; ברלין מאיר;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                          טכורש כתריאל פישל; פולין-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

'                              ש'-אותיות כ- התכתבות עם עסקני התנועה :  שם התיק 

]                                                 הרשימה בתיק הקודם[ 

                                  1962-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

-      י"תש,ח"תש-ג"תש,א"תש-ש"ת,ז"תרצ,ה"תרצ-ג"תרצ,א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

החומר אינו רציף בתאריכים                 .ב"תשכ-א"תשכ,ו"תשט,א"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    שפירא משה חיים; פישמן יהודה ליב הכהן;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מברקים שונים בענייני הפועל המזרחי והכנסת                            :  שם התיק 

                                  1955-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                    1935-1936,1945-1947,1949,1951,1955:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קנדה- המזרחי ; פולין- המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                           ארצות הברית- ל "    הפועל המזרחי בחו 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מסמכים אישיים                                               , תעודות:  שם התיק 

                                  1949-           עד1917-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

-      ד"תרצ,א"תרצ,ח"תרפ,ה"תרפ,ג"תרפ-א"תרפ,ט"תרע,ז"תרע:תאריך התיק:       הערות 

החומר אינו רציף בתאריכים                     .י"תש,ב"תש,ש"ת,ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          פולין- המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועדה בנדון זכויות משפחת גרינברג                                    :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                              תירוש יוסף;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                               "יעקב גרינברג ז' הועדה להוצאת ספרי ר:  שם התיק 

                                  1968-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תשכ,ה"תשכ-ד"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1964-1965,1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              תירוש יוסף;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                               "יעקב גרינברג ז' הועדה להוצאת ספרי ר:  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              תירוש יוסף;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכלPA/6:                  מספר יחידה9795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

יעקב אהרן גרינברג                                 - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומו בישיבת הועד הפועל                       - יעקב גרינברג [שונות :  שם התיק 

"]                   עיטורי תורה- "קטעי עתונות על הופעת ספרו ,הציוני 

                                  1968-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

הנאום     .1935,1965-1966,1968.ח"תשכ,ו"תשכ-ה"תשכ,ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

     1968-תעודות המשלוח מ,1965-1966:קטעי העתונות מהשנים,1935משנת  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        תירוש יוסף; עליה;     גרינברג יעקב אהרן 

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



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

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

                                                 

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

                                               18: כ פריטים"סה 

.                                              10: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               18:   כ מלאי"סה 




