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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP8/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                              הזמנות להשתתף בשמחות:  [שם התיק 

                                  1921-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - א:          סימול מקורי 

                                                         1951: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1921-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ב:          סימול מקורי 

                                                         1951: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1922-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ג:          סימול מקורי 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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



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

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

                                                 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מיצחק                  . מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                                                           גור אריה 

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ד:          סימול מקורי 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    גור אריה יצחק; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                   גדליהו טכורש.ס.מכתב מהרב ישראל אבא קטרוני לרב א:  [שם התיק 

]                     שרגאי.ז.ש,פיבלוביץ.נ.ש:טכורש ל.פ.מכתבים מהרב כ 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ה:          סימול מקורי 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; שרגאי שלמה זלמן;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "פ:         סימול מקורי 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9907: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1925-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "פ:         סימול מקורי 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תרפ- ד "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין- המזרחי ; פולין; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                          הלשכה המרכזית בפולניה- מכתבים מקרן היסוד  

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "פ:         סימול מקורי 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                     "תרפ-ח"תרפ,ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1925-1926,1928-1929:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קרן היסוד; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 מכתב מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                       מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ו:          סימול מקורי 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9913: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                       מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ץ:          סימול מקורי 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                          מכתבים מהרב סנדר גדליהו טכורש לבני משפחה:  [שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

 -                                                 TI' ז:          סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                                         מכתבים מרבני קהילות בפולין 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ח:          סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                      מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

 -                                                 TI' ט:          סימול מקורי 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                       מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - י:          סימול מקורי 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               מכתבים מהסתדרות צעירי המזרחי בפולין:  [שם התיק 

.                       מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין 

]                          הלשכה המרכזית לפולניה- מכתבים מקרן היסוד  

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "י:         סימול מקורי 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                                  "תר:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קרן היסוד; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                      מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין:  [שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "י:         סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קרן היסוד; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        מכתב מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                               לוב- מכתבים מהסתדרות המזרחי בטומשוב  

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "צ:         סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קרן היסוד; פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                               לוב- מכתבים מהסתדרות המזרחי בטומשוב  

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "צ:         סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                       לוב- מכתבים מהסתדרות המזרחי בפולין בטומשוב :  [שם התיק 

]                                         מכתבים מרבני קהילות בפולין 



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

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

                                                 

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

                                  1931-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "צ:         סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תרצ,ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1926,1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         לוב- מכתב מהסתדרות המזרחי בפולין בטומשוב :  [שם התיק 

]                                           איחולים לקראת השנה החדשה 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "צ:         סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      מכתבים מהועד המרכזי של הסתדרות המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                                         מכתבים מרבני קהילות בפולין 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "י:         סימול מקורי 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פולין- המזרחי ; פולין;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבי המלצה                     . טכורש לבני משפחה. פ.מכתבים מהרב כ:  [שם התיק 

טכורש                 . ג.ס, טכורש. פ.כ:הכהן קוק על הרבנים. י.מהרב א 



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

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

                                                 

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

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "י:         סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; קוק אברהם יצחק הכהן;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         הרצברג בענייני הלכות כשרות. מכתבים מהרב י:  [שם התיק 

]                 בקשות מאישים שונים לסייע לקבל סרטיפקטים לעלות ארצה 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ט:         סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   כשרות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      1:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתב מהסוכנות היהודית לארץ                   .מכתבים מעירית תל אביב:  [שם התיק 

]            התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל. ישראל 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "מ:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1934-1935,1937:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     רוקח ישראל; תל אביב;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                          מקוה ישראל- מכתבים ממנהל בית הספר החקלאי  

]                                  מכתבים לועד הפועל של הפועל המזרחי 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "נ:         סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בית הספר החקלאי מקווה ישראל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                             התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי:  [שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "נ:         סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי:  [שם התיק 

]                              המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי  

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - נ:          סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

.                           יפו- התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב :  [שם התיק 

]                                  מכתבים מתנועת תורה ועבודה בפולניה 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "נ:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פולין; פולין- תורה ועבודה ; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 מכתבים מהסתדרות המזרחי בארץ ישראל:  [שם התיק 

.                               יפו- מכתבים מהרבנות הראשית לתל אביב  

]             ועד הקהילה העברית של יפו ותל אביב- מכתבים מכנסת ישראל  

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "נ:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תל אביב יפו- הרבנות הראשית ; ארץ ישראל- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 מכתבים מהסתדרות המזרחי בארץ ישראל:  [שם התיק 

]                            יפו- תל אביב " משמרת שבת"מכתבים מארגון  

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "נ:         סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1935-1937,1939:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארץ ישראל- המזרחי ; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

";                   משמרת שבת"חברת ; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     חילול שבת 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9964: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועד הקהילה העברית של יפו ותל                  - מכתבים מכנסת ישראל :  [שם התיק 

]                       מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל.אביב 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "נ:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          הפועל המזרחי בארץ ישראל; כשרות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                              בקשות לסייע בעניינים פרטיים- מכתבים :  [שם התיק 

.                                      מכתבים מחברת החשמל לארץ ישראל 

]               הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל  

                                  1940-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "נ:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                 "ת,ח"תרצ,ו"תרצ-ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1934-1937,1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חילול שבת; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             קובלסקי, ורנר, עוזיאל.מ:מכתבים לרבנים:  [שם התיק 

.               הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]               מכתבים מיצחק ענפי. מכתבים לרבנות הראשית לתל אביב יפו 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "נ:         סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1935-1937,1939:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                  עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

;                 חילול שבת; ענפי יצחק; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                     ברכהולץ. תעודה אודות י. הכהן פישמן. ל.מכתב מי:  [שם התיק 

.                     הודעה על היוסדות ארגון יוצאי וולוצלאבק והסביבה 

]                     הועד הפועל- מכתב מהסתדרות הפועל המזרחי בישראל  

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "ס:         סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

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

                                             1935-1936:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    פישמן יהודה ליב הכהן;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                  עוזיאל.מכתב לרב בן ציון מ. מושקוביץ. מכתב מהרב ד:  [שם התיק 

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ט:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1937:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     עוזיאל. מכתבים מהרב בן ציון מ:  [שם התיק 

.                       מכתבים לועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל 

.]                                             הכהן פישמן. ל.מכתב מי 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "צ:         סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

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

                                             1936-1937:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

;                 פישמן יהודה ליב הכהן; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד                     - מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

.        מכתבים שונים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב.הפועל 

]                   הלוי הרצוג. א.הרב י- מכתב מהרב הראשי לארץ ישראל  

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "צ:         סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; כשרות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                         הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                  מכתבים שונים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל:  [שם התיק 

.         הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל . אביב 

]                                              הכהן פישמן. ל.מכתב מי 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "נ:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                                      "תש,ט"תרצ-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1937-1938,1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                פישמן יהודה ליב הכהן; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

.                               מכתבים מהסתדרות המזרחי המרכז העולמי:  [שם התיק 

.                            יפו- התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב  

]                                 מכתבים מהסוכנות היהודית לארץ ישראל 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ס:          סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תל אביב יפו- הרבנות הראשית ; המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בן נחום אפרים חיים 

;                         עוזיאל בן ציון מאיר חי;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                  מספר יחידה9999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                  מכתבים שונים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל:  [שם התיק 

מכתב מהרב הראשי        . המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי . אביב 

]                               עוזיאל.הרב בן ציון מ-  לתל אביב יפו  

                                  1943-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "ס:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                 "תש-ב"תש,ט"תרצ-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1938-1939,1942-1943:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           עוזיאל בן ציון מאיר חי; המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                         כשרות; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                  מכתבים שונים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל:  [שם התיק 

.         הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל . אביב 

]                                      מכתבים למרכז העולמי של המזרחי 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "ס:         סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ט                               "תרצ-ח"תרצ,ו"תרצ-ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    בית הדין הרבני; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד                  - התכתבות עם הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

.                           מכתבים ממשרד הרב הראשי לארץ ישראל. הפועל 

]         התכתבות עם המועצה הדתית תל אביב יפו. שרגאי. ז.התכתבות עם ש 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "ס:         סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שרגאי שלמה זלמן; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       תל אביב; מועצות דתיות; נוטרים;     כשרות 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      מכתבים מרבנים המבקשים דברי הערכה להוצאת ספרם:  [שם התיק 

.                   יפו- שרגאי לרבנות הראשית לתל אביב . ז.ש:מכתבים מ 

]                          הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי  

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "צ:         סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שרגאי שלמה זלמן; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                           מועצות דתיות; כשרות; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      הלוי הרצוג. א.הרב י- י "מכתבים מהרב הראשי לא:  [שם התיק 

.                             ארגון רוחני תורני" - הסנה"מכתב מאגודת  

]                 מכתבים בקשר למינויו של טכורש בתור מנהל מחלקת כשרות 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "צ:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הרבנות הראשית לישראל; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      2:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

:                  יהושע אפשטיין בנושא, יעקב לויצקי: מכתבים מהרבנים:  [שם התיק 

]                                        אסף. ש:מכתב מ.   שמירת השבת 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "י:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                  הועד הפועל- י"התכתבות עם הסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

.        הרצוג ועוזיאל- מכתבים מהרבנים הראשיים . מכתבים מהועד הלאומי 

]                           המזכירות הארצית- התכתבות עם כופר היישוב  

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "ס:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                                        "תש-ש"ת,ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1935,1939-1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             כשרות; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

; עוזיאל בן ציון מאיר חי; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

;                       הועד הלאומי לכנסת ישראל; כופר הישוב]; מושב[    שדה יעקב  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10040: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים                     . המזכירות הארצית- התכתבות עם כפר הישוב :  [שם התיק 

מכתבים מהסתדרות המזרחי        .י הועד הפועל"מהסתדרות הפועל המזרחי בא 

]           יפו- א "התכתבות עם הנהלת המועצה הדתית לת. המרכז העולמי-  



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

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

                                                 

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

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ס:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1939-1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; כופר הישוב;     טכורש כתריאל פישל 

;     רוקח ישראל; פנקס דוד צבי; תל אביב; מועצות דתיות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               התכתבות עם בית מנוחה לזקנים גלמודים:  [שם התיק 

.                       יפו- התכתבות עם הנהלת המועצה הדתית לתל אביב  

]                                    התכתבות עם הנהלת עיריית תל אביב 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ס:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            כשרות; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת                      . ד יצחק הניגמן"התכתבות עם עו:  [שם התיק 

.        א"ראש עירית ת- רוקח .התכתבות עם י.המועצה הדתית לתל אביב יפו 

]              מכתבים שונים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "ס:         סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       רוקח ישראל; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

.                   מכתבים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב:  [שם התיק 

אברהם         - מכתבים בהם מובאים ברכות לרגל חגיגת הבר מצווה של הבן  

]                 זרח שטראוך על מצב פליטי פולין ברוסיה:מכתבים מ. דוד 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "ס:         סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                              "תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          כשרות; מרכז הקואופרציה-הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                       פולין-     שארית הפליטה  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        מכתבים מהועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל:  [שם התיק 

מכתבים מהסתדרות        .יפו- התכתבות עם הנהלת המועצה הדתית לתל אביב  

]        קירשנבוים. התכתבות עם  נ.הועד הפועל-הפועל המזרחי בארץ ישראל 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ע:          סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)          1942(ב "בתיק רק מסמך אחד משנת תש. ב"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תל אביב; מועצות דתיות; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     טכורש כתריאל פישל 

;               קירשנבוים נפתלי; כשרות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                          מכתבים מהרב לוינטל. הרץ. מ.מכתבים מהרב א:  [שם התיק 

.                    מכתבים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב 

]                              הלוי הרצוג. א.הרב י- מכתב מהרב הראשי  

                                  1954-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "צ:         סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                  "תשי,ה"תש,ב"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1940-1942,1944-1945,1954:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ישיבת תורה ומלאכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                         הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                          בלומנפלד על עניינים הלכתיים. מכתב מהרב י:  [שם התיק 

]                           מכתב מהרב לוינטל בו הוא מודה לו על עזרתו 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "י:         סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתב מהרב סנדר גדליהו טכורש בדבר מחשבותיו על דברי                  :  [שם התיק 

]                                                              המשנה 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "י:         סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        מכתב מהרב משה קופילוביץ. ד בן עמי"מכתב לעו:  [שם התיק 

.                                          מכתב מצבי הכהן זילבר צויג 

]             מועצת סניף ראשון לציון- מכתב מהפועל המזרחי בארץ ישראל  

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ק :           סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פניות הרב בבקשות לתמיכה כלכלית עבור רבנים שמצבם                    :  [שם התיק 

]               מכתבים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב. קשה 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "ע:         סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                מכתבים מהרבנות הראשית לתל אביב יפו:  [שם התיק 

.                    מכתבים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב 

]              עוזיאל.מכתב מהרב הראשי בן ציון מ".משמרת השבת"מכתבים מ 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

א ומסמך אחד       "בתיק רק מסמך אחד משנת תש. ג"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

.                                                       ג"משנת תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עוזיאל בן ציון מאיר חי; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                     מכתבים לרבנים:  [שם התיק 

.                    הועד הפועל- התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]                              המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי  

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                               פנקס.צ.התכתבות עם ד:  [שם התיק 

.                           הלוי הרצוג.א.הרב י- י "מכתב לרב הראשי לא 

]                            מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הפועל המזרחי בארץ ישראל; חיפה; חילול שבת; פנקס דוד צבי;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                             התכתבות עם מאיר ברלין:  [שם התיק 

.                           התכתבות עם ברית הציונים הכלליים בתל אביב 

]                    הועד הפועל- התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל  

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "ע:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ה                                             "תש-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ברלין מאיר; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                           מכתבים מהנהלת המועצה הדתית לתל אביב יפו:  [שם התיק 

.                            מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל 

]                                              מכתבים מעירית תל אביב 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ע:         סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                              "תש,ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

)      1940(ש "בתיק רק מסמך אחד משנת ת. 1940,1942-1943:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                מכתבים מהרב לוינטל:  [שם התיק 

התכתבות עם הנהלת             . המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי  

]        י ההנהלה הארצית"מכתבים מארגון בני עקיבא בא.י"הועד הלאומי בא 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הנהלה ארצית- בני עקיבא ; המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                           מכתבים להנהלת המועצה הדתית לתל אביב יפו:  [שם התיק 

.                              י"התכתבות עם הליגה למען הפועל הדתי בא 

]                                      פניות לרב בבקשות לתמיכה כספית 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

מכתבים הקשורים           . ישראל רוקח- התכתבות עם ראש עירית תל אביב  



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

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

                                                 

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

]          א"ס דתי בת"בי" מוריה"מכתבים מהנהלת .לשכונת שפירא בתל אביב 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "ע:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        רוקח ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

מכתבים מהועד הארצי לקרן היסוד בארץ ישראל ומהועד המחוזי לקרן          

]                                                     היסוד בתל אביב 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - פ:          סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קרן היסוד; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

]                              המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי  

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "פ:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                              "תש,ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

)           1944(ש "בתיק רק מסמך אחד משנת ת. 1940,1944:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

.                   סניף תל אביב- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא 

]                    מכתבים מרבנים הפונים בבקשות לעזרה בתחומים שונים 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "פ:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                  תל אביב; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      ח-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהועד לבנין בית הכנסת                   . מכתבים מזרח שטראוך:  [שם התיק 

-            י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא. המרכזי בשכונת שפירא 

]            סניף תל אביב- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי . הועד הפועל 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "פ:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;            תל אביב; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פולין-     שארית הפליטה  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

.                            הועד הפועל- מכתב מהסתדרות הפועל המזרחי  

]                            המרכז הארצי- י "מכתב מהסתדרות המזרחי בא 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - כ:          סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                         ארץ ישראל-     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

]                                      אגודת דוד- מכתב לחברי המועצה  

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "כ:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                              הזמנות לארועים שונים:  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "כ:         סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

]                                המרכז העולמי- מכתב מהסתדרות המזרחי  

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "פ:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 



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

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

                                                 

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

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        ה"התכתבות עם הנהלת ישיבת בני עקיבא כפר הרא:  [שם התיק 

"]                        ילקוט צמחים- "מכתבים לסנדר גדליהו על ספרו  

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "פ:         סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           נריה משה צבי; ה"ישיבת כפר הרא;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                   ילקוט צמחים"מכתבים לסנדר גדליהו טכורש על ספרו :  [שם התיק 

]                                  ברכות לאנשים שונים לרגל ימי הולדת 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "פ:         סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                             "תש-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; חילול שבת;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהחוגים התורניים לקראת עצמאות הפועל המזרחי                  :  [שם התיק 

]        הזמנות למסיבת ראש חודש תורנית:י בנושא"בא" אל המקור"סיעת  -  

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "כ:         סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                 הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                  הזמנות לארועים. מכתבים מרבנים על עניינים הלכתיים:  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "כ:         סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                   י הועד הפועל"התכתבות עם הסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

פרוטוקולים מישיבות הועדה            . מכתבים מהמרכז למען טהרת המשפחה 

]                           לענייני דת שעל יד המרכז העולמי של המזרחי 

                                  1956-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "ק:         סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

        1944-1947,1956:תאריך התיק.ז"תשט,ז"תש-ו"תש,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                     1956(ז "תשט-ומ) 1940(ש "בתיק רק מסמך אחד מת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;       חדרה; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     המרכז הארצי למען טהרת המשפחה 

;                  חילול שבת; המרכז העולמי המחלקה לענייני דת- המזרחי ;     כשרות 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              מכתבים למאיר ויסבלום:  [שם התיק 

.                     הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא 

]                         טכורש לרגל הגיעו לגיל חמישים.פ.ברכות לרב כ 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "ק:         סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                     קרן היסוד; חילול שבת; וייסבלום מאיר;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        טכורש לרגל הגיעו לגיל חמישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

.                    מכתבים על עניינים הקשורים לשכונת שפירא בתל אביב 

]                                            מכתבים ממשה אברהם קליין 

                                  1952-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "ק:         סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

        1946-1947,1949,1952:תאריך התיק.ב"תשי,ט"תש,ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

).                   1952(ב "תשי-ומ) 1949(ט "בתיק רק מסמך אחד מתש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא:  [שם התיק 

]                         מכתבים ממפעל התורה למען הישיבות בארץ ישראל 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "ק:         סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                איגוד סופרים דתיים]; מוסד מרכזי של מוסדות התורה[    מפעל התורה  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי :  [שם התיק 

.                     הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא 

]                          טכורש בעניינים שונים.פ.בקשות לעזרה מהרב כ 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "ק:         סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהברית העברית                       . מכתבים מהרב אברהם ורנר:  [שם התיק 

.            הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא. העולמית 

]                   מכתבים מועדת הגיוס של סניף הפועל המזרחי בתל אביב 

                                  1952-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ק:         סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

,       1945,1947-1948:תאריך התיק.ג"תשי,ח"תש-ז"תש,ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

)               1952(ג "תשי-ומ) 1947(ז "בתיק רק מסמך אחד מתש.1952 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הברית העברית העולמית; כשרות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                     מכתב לגולדה מאירסון. פרידמן.י.ש.מכתבים מהרב מ:  [שם התיק 

]                          טכורש בעניינים שונים.פ.בקשות לעזרה מהרב כ 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ק:         סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                             "תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              מאיר גולדה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    מכתבים לרב פישמן. מכתבי תנחומים על פטירת מכרים:  [שם התיק 

]                                                רובינשטיין.א:מכתב מ 



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

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

                                                 

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

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- י "ק:         סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; פישמן יהודה ליב הכהן;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבי השתתפות                    . מכתבים מרבנים על עניינים הלכתיים:  [שם התיק 

-          טכורש על פטירת הרעיה .פ.טכורש ובנו הרב כ.ג.באבלם של הרב ס 

]             טכורש על פטירת אביו.פ.מכתבי השתתפות באבלו של הרב כ.האם 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה " כA:       סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו;     טכורש כתריאל פישל 

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

      4:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים                      . המרכז העולמי- מכתבים מהסתדרות המזרחי :  [שם התיק 

מכתבים             . הועד הפועל וסניפים בארץ- מהסתדרות הפועל המזרחי  

]            מכתבים מרבנים על עניינים הלכתיים. י"מהסוכנות היהודית לא 

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "ק:         סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                             "תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                     1950(י "תש-ומ) 1946(ז "בתיק רק מסמך אחד מתש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהמרכז לעזרה                    . מכתבים מצירות ישראל בפולין:  [שם התיק 

מכתבים מהסתדרות המזרחי        . והצלה בארופה של המזרחי והפועל המזרחי 

]            יפו- התכתבות עם המועצה הדתית לתל אביב . המרכז העולמי -  

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "ק:         סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

)         1947(ח "בתיק רק מסמך אחד מתש. 1947,1949-1950:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תל אביב; מועצות דתיות; המרכז העולמי- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                  מכתבים מרבנים על עניינים הלכתיים:  [שם התיק 

.                                         ליכטנשטיין.ח.מכתבים מהרב י 

]               הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל  

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קי:        סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                  1950:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                            התכתבות עם משטרת ישראל:  [שם התיק 

.                    מכתבים ממשה גרינשפן. ליכטנשטיין.ח.מכתבים מהרב י 

]                   הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בישראל  

                                  1952-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קי:        סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

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

)         1950-1951(א "תשי:רוב המסמכים הם מ. 1948-1952:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; משרד החינוך והתרבות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבי בקשה מהרב כתריאל פישל טכורש להקציב כספים                     :  [שם התיק 

.                                     לימי הפסח לנזקקים בשכונת שפירא 

]                                         ליכטנשטיין.ח.מכתבים מהרב י 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קי:        סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכורש לסייע בקבלת עבודה אנשים בתור                  .פ.בקשות מהרב כ:  [שם התיק 

סניף              (י "מכתבים מהליגה למען הפועל הדתי בא. משגיחי כשרות 

]                     מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בישראל). ניו יורק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קי:        סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                         מכתב להנהלת עירית תל אביב:  [שם התיק 

]                  אתא.ר י"מכתב מהרב ד.מכתב מהרב עוזיאל בעניין הלכתי 

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "כB:        סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                            הלכה; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    וויינגאטט מצפת.ש.מכתבים מהרב א:  [שם התיק 

.                                            וויינגארט.מכתבים מהרב ש 

]                           בירושלים" עץ חיים"מכתבים מהישיבה הגדולה  

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קט:        סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הלכה; שנת שמיטה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               מכתבים בנושא חילול שבת בשכונת שפירא:  [שם התיק 

]                                    מכתבים מרבנים בעניינים הילכתיים 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קט:        סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                   1952(ג "בתיק רק מסמך אחד מתשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הלכה; חילול שבת;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                     עוזיאל על עניינים הלכתיים.מכתב מהרב בן ציון מ:  [שם התיק 

.         א:התכתבות עם החברים. שינמן.התכתבות עם פ. שטנר.התכתבות עם מ 

]                                                 חיימוביץ.ש-הנדלר ו 

                                  1954-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קי:        סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                1951-1952,1954:תאריך התיק. ד"תשי-ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

)                   1954(ד "תשי-ומ) 1952(ג "בתיק רק מסמך אחד מתשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הנדלר אריה; שינמן פנחס; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     חיימוביץ שלמה 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבי בקשה מהרב                      ". מצודת הירקון"מכתבים מאגודת :  [שם התיק 

.              טכורש להקציב כספים לימי הפסח לנזקקים בשכונת שפירא.פ.כ 

]             מכתבים מרבנים על עניינים הלכתיים. התכתבות עם הרב דב כץ 

                                  1955-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קי:        סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

           1952-1953,1955:תאריך התיק.ו"תשט,ג"תשי-ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                  1955(ו "תשט:ומ) 1993(ג "תשי:בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

.                       האפוטרופוס לנכסי נפקדים- מכתבים ממשרד האוצר  

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קי:        סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              משרד האוצר;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                   מכתבים מקרן היסוד ". ישראל הדתית"מכתבים ממערכת :  [שם התיק 

-        זסלנסקי ב.י.הרב א, וויינגארט.הרב ש:מכתבים מרבנים.הועד הארצי 

]          וסרמן בעניינים הלכתיים.ש.התכתבות עם הרב מ.עניינים הלכתיים 



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

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

                                                 

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

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- כ "ק:         סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                  1951(ב "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק; קרן היסוד;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         חבר פעילי הלשון והתרבות העברית:"מכתבים מ:  [שם התיק 

טכורש לסייע              .פ.בקשות מהרב כ. התכתבות עם פייבל פינקווייס 

]               מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים. לאנשים הזקוקים לעזרה 

                                  1959-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

          1952-1953,1959:תאריך התיק. ט"תשי,ג"תשי-ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                  1959(ט "תשי-ומ) 1951(ב "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                     המזרחי;     חבר פעילי הלשון והתרבות העברית 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                   י"מכתבים מהסוכנות היהודית לא. מכתבים ממשרד הסעד:  [שם התיק 

.            הועדה למלחמה בחינוך הזר- בישראל " מרכז"מכתבים מהסתדרות  

]                            הלר.א.י:מכתבים מ. מכתבים מעירית תל אביב 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; משרד הסעד;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                 חבר פעילי הלשון והתרבות העברית 

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



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

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

                                                 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                          גוטפריד.מכתבים מהמשורר מ:  [שם התיק 

".                 הצפה"טכורש בעתון .פ.מכתבים על מאמרים שפירסם הרב כ 

]                                        הזמנות להשתתף בארועים שונים 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המחלקה לתורה ודת- הפועל המזרחי בישראל ; קרן היסוד;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         המחלקה למועצות דתיות- מכתבים ממשרד הדתות :  [שם התיק 

.                                       מכתבים מישיבת עץ חיים בשוויץ 

]                                        הזמנות להשתתף בארועים שונים 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                     1952,1954:תאריך התיק. ד"תשי,ג"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1952(ג "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          משרד הדתות; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                   מועצות דתיות 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                   הרץ.מ.א-מכתבים מ. שמואל הכהן וינגרטן' מכתבים לר:  [שם התיק 

]                          המחלקה למועצות דתיות- מכתבים ממשרד הדתות  

                                  1955-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

          1952,1954,1955:תאריך התיק. ו"תשט,ד"תשי,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                  1955(ו "תשט-ומ) 1952(ב "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        משרד הדתות; וינגרטן שמואל הכהן; קרן קיימת לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                             ישיבת הישוב החדש;     מועצות דתיות 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                       טכורש לארועים שונים.פ.ברכות ואיחולים מהרב כ:  [שם התיק 

]                טכורש למשפחות שנפטרו יקיריהם.פ.מכתבי תנחומים מהרב כ 

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

-     1947,1951,1954:תאריך התיק.ז"תשט-ו"תשט,ב"תשי,ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

)             1951(ב "תשי-ומ) 1947(ז "תש-בתיק רק מסמך אחד מ. 1955 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               שרגאי.ז.ש-מכתבים ל. זריל.י-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                מכתבים בקשר לנסיעתו לארגנטינה. הזמנות לארועים שונים 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשי-ו"תשט:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1957(ז "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שרגאי שלמה זלמן;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                       טכורש.פ.מכתבי תודה עבור ההזמנות שקיבל הרב כ:  [שם התיק 

-              מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי . בן גוריון.התכתבות עם ד 

]            מחלקת הכשרות- מכתבים מהרבנות הראשית . המחלקה לענייני דת 

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

           1947,1954-1955:תאריך התיק. ו"תשט-ד"תשי,ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                                   1947(ז "תש-בתיק רק מסמך אחד מ 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   המחלקה לתורה ודת- הפועל המזרחי בישראל ; בן גוריון דוד;     טכורש כתריאל פישל 

;                  יט-הועידה העולמית ה- המזרחי ; כשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     מכתבים בקשר לנסיעתו לארגנטינה:  [שם התיק 

.                         טכורש לעזור לאנשים לשוב ארצה.פ.פניות לרב כ 

]                                          בקשות לתרומות עבור נזקקים 

                                  1957-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ל "ק:         סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

           1939,1954-1957:תאריך התיק.ז"תשי-ו"תשט,ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

)                               1939(ט "בתיק רק מסמך אחד משנת תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                יהודי ארגנטינה; ארגנטינה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      5:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                 מכתבים מיצחק זריל:  [שם התיק 

]               הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל  

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קכ:        סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשט-ו"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קרן היסוד; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                כשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                 מכתבים ממנחם פרנד:  [שם התיק 

]                                 מכתבים על הקהילה היהודית בארגנטינה 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קל:        סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם מכתבים באידיש מארגנטינה          . ז"תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

.                     מרוסריו על תיפקוד הקהילה וחלוקת התפקידים בה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חילול שבת; ארגנטינה; יהודי ארגנטינה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                  י"מכתבים מהסתדרות אגודת ישראל בא:  [שם התיק 

.                                              מכתבים מהרב צבי הרכבי 

]                    טכורש לסייע לאנשים הזקוקים לעזרה.פ.בקשות מהרב כ 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קל:        סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הרכבי צבי; אגודת ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.בקשות מהרב כ:  [שם התיק 

.                     הועד הפועל- י "מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בא 

]                                                מכתבים ממשה גרינשפן 

                                  1957-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קל:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                      "תשי-ז"תשט,ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

)        1945(ה "תש-בתיק רק מסמך אחד מ. 1945,1956-1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                   מכתבים מהמוסד לביטוח לאומי.זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

".                       אור המזרח- "מכתבים מהסתדרות המזרחי באמריקה  



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

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

                                                 

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

]                           טכורש לסייע במינוי שוחטים.פ.בקשות מהרב כ 

                                  1957-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קל:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                      "תשי-ד"תשי,ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

)        1946(ו "תש-בתיק רק מסמך אחד מ. 1946,1954-1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; המוסד לביטוח לאומי;     טכורש כתריאל פישל 

;                        זסלנסקי אהרן יצחק; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                               מכתב מהרב משה חסקין:  [שם התיק 

.                      הרב מנחם מנדל שניאורסון- מכתב מהרבי מלובביטש  

]                                 טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות לרב כ 

                                  1958-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קל:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

,     1944,1952,1956:תאריך התיק.ט"תשי,ז"תשט,ב"תשי,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

)      1958(ט"תשי),1952(ב"תשי),1944(ד"תש-בתיק רק מסמך אחד מ. 1958 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

]                                פרוטוקול מישיבת הועדה של חבר הרבנים 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קל:        סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הלכה; פרוטוקולים; חבר הרבנים בישראל; אפליה עדתית;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10257: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                בישראל) תחבורה(מכתבים על חילול שבת  

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קל:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               חילול שבת;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                                  מכתב לרב זאב גולד 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קל:        סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                גולד זאב;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קל:        סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                 טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות לרב כ 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- מ "ק:         סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                         זסלנסקי.י.התכתבות עם הרב א 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשי,ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1957(ח "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                   התכתבות עם הרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

]           טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.מכתבי תודה על הברכות לרב כ 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשי,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1956(ז "תשט-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                   מכתבים מצבי הרכבי. מכתבים מהרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תשי,ז"תשי,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

)                  1958(ח "תשי-ומ) 1956(ז "תשט-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ארגנטינה; הרכבי צבי; הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                 יהודי ארגנטינה 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                           טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.פניות לרב כ 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשי,ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1958(ח "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                    מכתב להסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשי,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1956(ז "תשט-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     י"ארצות הברית המועצה הא- נשי מזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

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



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

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

                                                 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                     1954,1957:תאריך התיק. ז"תשי,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                   1954(ד "בתיק רק מסמך אחד מתשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                                         מכתבים מהרב נתן צבי פרידמן 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          פרידמן נתן צבי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכורש לרגל הגיעו                      .פ.מכתבי תודה על הברכות לרב כ:  [שם התיק 

.                                                         לגיל שישים 

]                                     מכתבים מהרב חיים חייקל גרינברג 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               חילול שבת;     טכורש כתריאל פישל 

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



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

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

                                                 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שישים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                 מכתבים על ההפגנה לשמירת השבת בשכונת שפירא בתל אביב 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קמ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

";                             משמרת שבת"חברת ; חילול שבת;     טכורש כתריאל פישל 

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                  הועד הפועל- מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בישראל :  [שם התיק 

]                    מכתבים מצבי הרכבי. מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- נ "ק:         סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הרבנות הראשית לישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                      הרכבי צבי; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      6:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                              מכתבים מהסתדרות הפועל המזרחי בישראל :  [שם התיק 

.                             זסלנסקי.י.מכתבים מהרב א. ארגון הפועלות 

]                                       מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשי,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1956(ז "תשט-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     טכורש כתריאל פישל 



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

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

                                                 

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

;           ארגנטינה- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארגנטינה;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                      מכתבים מרבנים בעניינים שונים:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1958(ט "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          פרידמן נתן צבי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         גרינשפן.מ-מכתבים מ. מכתבים מעירית תל אביב:  [שם התיק 

.                                               התכתבות עם משרד הסעד 

]                            טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות עבור הרב כ 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               משרד הסעד;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                       פניות מישיבות בבקשות לסייע בקבלת עזרה כספית:  [שם התיק 

מכתבים ממחלקת הכשרות         .מכתבים מהפועל המזרחי בישראל הועד הפועל 

]         מכתבים מהרבנות הראשית לישראל.א יפו"שעל יד הרבנות הראשית לת 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ך                                      "תש,ח"תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                   1959(ך "תש-ומ) 1957(ז "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        ישיבת מרכז הרב; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                כשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                      אל על"התכתבות עם חברת .זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

.        התכתבות עם מנחם בגין.מכתבים ממשרד הדתות. פינק.מכתבים מהרב י 

]                 א יפו"מכתבים ממחלקת הכשרות שעל יד הרבנות הראשית לת 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בגין מנחם; פינק יעקב; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                 זסלנסקי אהרן יצחק; חוק השבות;     נשואי תערובת 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                        מכתבים ממוסד הרב קוק. זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                       התכתבות עם עירית תל אביב יפו 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מוסד הרב קוק; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                              זסלנסקי אהרן יצחק 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                  מכתבים מעירית תל אביב יפו . זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

.                  מכתבים ממוסד הרב קוק.  שנות תל אביב50- ספר היובל  

]                               התכתבות עם המועצה הדתית לתל אביב יפו 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תל אביב; מועצות דתיות; מוסד הרב קוק; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                           חן. פרטים ביוגרפיים על בעלה של האלמנה ל:  [שם התיק 

]                                      היכל שלמה- הזמנה לחנוכת הבית  

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "כ:         סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                                  1958 - 1957(ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               היכל שלמה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "כ:         סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מפקד המשטרה- פלג .התכתבות עם י:  [שם התיק 

.                           טכורש להשתתף בארועים.פ.הזמנות עבור הרב כ 

]                          מכתבים מרבנים על פרסומים בעניינים הלכתיים 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

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



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    קורצויל.ב' התכתבות עם פרופ. מכתבים ממשרד הדתות:  [שם התיק 

.           הזמנות לארועים מהרבנות הראשית והמועצה הדתית לתל אביב יפו 

]                               פרנד.מ-מכתבים מ. בן ישי.ז.א-מכתבים ל 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קנ:        סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    משרד הדתות; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.בקשות מהרב כ:  [שם התיק 

.                                               הורנשטיין.מ-מכתבים מ 

]                            טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות עבור הרב כ 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ס "ק:         סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                            "תש-ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                        בית ישראל:"מכתבים מועדת הבנין של בית הכנסת:  [שם התיק 

טכורש לסייע במציאת עבודה בהשגחת         .פ.פניות לרב כ. בשכונת שפירא 

]                     טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות עבור הרב כ. כשרות 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קס:        סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק; בתי כנסת;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                               ירחי דכלה- "מכתבים מרבנים על ספרו :  [שם התיק 

מכתבים מהסתדרות הפועל             . מכתבים מהמרכז לחינוך הדתי בישראל 

]          הכהן מימון.ל.התכתבות עם הרב י. הועד הפועל- המזרחי בישראל  

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קס:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ה"ישיבת כפר הרא; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                     מימון יהודה ליב הכהן; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                        ברמן.ד- מכתבים מעורך הדין :  [שם התיק 

]                                  טכורש.פ.בקשות לתמיכה כספית מהרב כ 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קס:        סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     א יפו"מכתבים מהמועצה הדתית לת:  [שם התיק 

.                            טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות עבור הרב כ 

]                           טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.פניות לרב כ 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 TI- ד "קס:        סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                            "תש,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1958(ט "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הלכה; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     א יפו"מכתבים מהמועצה הדתית לת:  [שם התיק 

.                           אהרונסון.התכתבות עם ר. קריס.ח.ש-מכתבים מ 

]                                    מכתבים מרבנים על הספרים שפירסמו 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קס:        סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשכ-ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1961(א "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     א יפו"מכתבים מהמועצה הדתית לת:  [שם התיק 

.              זסלנסקי.י.מכתבים מהרב א. מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

]                            טכורש לארועים שונים.פ.הזמנות עבור הרב כ 

                                  1964-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קס:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                 1959-1960,1964:תאריך התיק. ד"תשכ,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1964(ד "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הרבנות הראשית לישראל; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

;                           הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק;     אגודת הרבנים בארץ הקודש 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 פניות מרבנים לסייע בעניינים שונים:  [שם התיק 

ארגון             - ל "מכתב מהמפד. מכתבים מהמועצה הדתית האזורית שפיר 

]                          מכתבים מהרבנות הראשית לישראל.ותיקי התנועה 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קס:        סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                  1959(ט "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; מועצה אזורית[שפיר ; מועצות דתיות; ותיקי התנועה- ל "מפד;     טכורש כתריאל פישל 

;                                         תשמישי קדושה;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      7:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 פניות מרבנים לסייע בעניינים שונים:  [שם התיק 

]                              טכורש בעניינים הלכתיים.פ.מכתבים לרב כ 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קס:        סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                           מכתבים ממשרד הסעד. זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                  מכתבים מועד הרבנים הספרדים. מכתבים מעירית תל אביב 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קס:        סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                  1961(ב "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ועד הרבנים הספרדים העולים; משרד הסעד; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

;                               המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     יד ושם 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                      סגל.י, זסלנסקי.י.א:מכתבים בעניינים הלכתיים מ:  [שם התיק 

]                                אוניברסיטת בר אילן,הרב עובדיה הדאיה 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "כ:         סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ניתוחי מתים; אוניברסיטת בר אילן; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                           הלכה 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                             זסלנסקי.י.א:מכתבים בעניינים הלכתיים מ:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "כ:         סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                  1959(ט "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          הלכה; כשרות; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                             זסלנסקי.י.א:מכתבים בעניינים הלכתיים מ:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ל:          סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תשכ-ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מכתבים מרבנים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

.                               מכתבים מהמרכז הארצי למען טהרת המשפחה 

]                           הועד הפועל- מכתבים מהפועל המזרחי בישראל  

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ע "ק:         סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      המרכז הארצי למען טהרת המשפחה; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                               משרד הדתות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                      מכתבים והזמנות ממוסד הרב קוק:  [שם התיק 

.              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ. מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

]                           המחלקה לישובי עולים- מכתבים ממשרד הדתות  

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קע:        סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ; מוסד הרב קוק;     טכורש כתריאל פישל 

;                                              משרד הדתות;     זסלנסקי אהרן יצחק 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                               מכתב מדוד בן גוריון:  [שם התיק 

]                                   הזמנה לטכס של ארגון ותיקי התנועה 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "ל:         סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            ארגון הוותיקים- הפועל המזרחי ; בן גוריון דוד;     טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                               מכתב מדוד בן גוריון:  [שם התיק 

]                           זסלנסקי.י.א-מכתבים מ. מכתבים ממשרד הדתות 

                                  1963-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קע:        סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1952,1962-1963:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            זסלנסקי אהרן יצחק; משרד הדתות; בן גוריון דוד;     טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                          אור המזרח"מכתבים מעורך :  [שם התיק 

]                                טכורש בעניינים שונים.פ.מכתבים לרב כ 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קע:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                      מכתבים מהרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

.                                         ל"ב של המפד-הזמנה לועידה ה 

]                                          מכתבי תנחומים על מות אחיו 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קע:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;  ב-הועידה הארצית ה- ל "מפד; כשרות; הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                              מכתבים מהמרכז הארצי למען טהרת המשפחה:  [שם התיק 

.                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

]                מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות. מכתבים ממשרד הדתות 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קע:        סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         זסלנסקי אהרן יצחק; המרכז הארצי למען טהרת המשפחה;     טכורש כתריאל פישל 

];                          רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     משרד הדתות 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קע:        סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                       חבר הרבנים בישראל;     זסלנסקי אהרן יצחק 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                           מכתבים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "ל:         סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                   מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות:  [שם התיק 

]                              זסלנסקי בעניינים הלכתיים.י.א-מכתבים מ 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קע:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                             כשרות; הלכה;     זסלנסקי אהרן יצחק 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                     מכתב מישיבת פורת יוסף ברחובות:  [שם התיק 

.                              זסלנסקי בעניינים הלכתיים.י.א-מכתבים מ 

]                                    מכתבים מתנועת האשה הדתית לאומית 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קע:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                         תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     זסלנסקי אהרן יצחק 

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

      8:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                              מכתבים מהמרכז הארצי למען טהרת המשפחה:  [שם התיק 

]              מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות. זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קע:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;         זסלנסקי אהרן יצחק; המרכז הארצי למען טהרת המשפחה;     טכורש כתריאל פישל 

];                                      רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                      מכתב מהרב צבי יהודה הכהן קוק:  [שם התיק 

]                                       מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

                                  1992-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ף "ק:         סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

ב                         "תשנ,ט"תשכ,ז"תשכ,ד"תשכ-ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

ב     "תשנ:בתיק רק מסמך אחד מ.1962-1964,1967,1968,1992:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הרבנות הראשית לישראל; קוק צבי יהודה הכהן;     טכורש כתריאל פישל 

;        ארגון הוותיקים- הפועל המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                    ל"מכתבים מהמפד:  [שם התיק 

.                                       מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

]                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תשכ,ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

)            1962(ב "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1962,1964:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ל"מפד; הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

];                                      רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              הזמנות לארועים שונים:  [שם התיק 

]          טכורש על הוצאת ספר זכרון של קהילת וולוצלבק.פ.מכתבים לרב כ 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 TI- ב "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             זסלנסקי בעניינים הלכתיים.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                             מכתבים מרבנים בקשר להדפסת מאמרים שונים 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "ל:         סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

];                                      רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                  מכתבים מהרבנות הראשית לארץ ישראל:  [שם התיק 

מכתבים מישיבת           . המרכז העולמי- מכתבים מהמזרחי הפועל המזרחי  

]              מכתבים על הפעלת תחנות החשמל בשבת. ה"בני עקיבא כפר הרא 



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ה"תשכ,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

).           1959(ט "תשי-בתיק רק מסמך אחד מ. 1959,1964:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                הלכה; ה"ישיבת כפר הרא; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                  מכתבים מהרבנות הראשית לארץ ישראל:  [שם התיק 

]                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

.                                                ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1964-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                         נשואי תערובת;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                       מכתבי תנחומים על פטירת אחיו:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

.                                                ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

.                                              הזמנות לארועים שונים:  [שם התיק 

.                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

]         ארגון ותיקי התנועה- אגרת מהמלגה הדתית לאומית הפועל המזרחי  

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

.                                                ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                       ותיקי התנועה- ל "    מפד 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                          טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.פניות לרב כ:  [שם התיק 

]                                    מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

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

)            1964(ד "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1964-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                   מכתבים מישיבת פורת יוסף ברחובות:  [שם התיק 

]                                       מכתב על הרבנות הראשית לישראל 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קפ:        סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

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

                                             1964-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הלכה]; רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             מכתבים על הצלת ילדים בארץ מהמיסיונרים:  [שם התיק 

מכתבים          . זסלנסקי.י.א-מכתבים מ. מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

]            מכתבים בעניינים הלכתיים. אגף אמריקאי- מהסוכנות היהודית  

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- צ "ק:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

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

                                             1965-1967:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חינוך תורני והצלת ילדים מהמסיון- אחיעזר ; מיסיון;     טכורש כתריאל פישל 

;        הסוכנות היהודית לארץ ישראל; זסלנסקי אהרן יצחק;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                        הלכה; אגף אמריקאי-     הסוכנות היהודית  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                 מכתבים מהמועצה הדתית לתל אביב יפו:  [שם התיק 

]        תקנון,פרוטוקול- ל "מכתב מהמפד. מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

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

)            1965(ה "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1965-1966:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקנון; פרוטוקולים; ל"מפד; תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                            שנת שמיטה;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                      מכתבים מהרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

]                                       מכתבים מרבנים בעניינים שונים 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

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

)            1965(ה "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1965-1966:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ניתוחי מתים; שנת שמיטה; הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהרבנות                       . מכתבים מהרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

.                          זסלנסקי.י.א-מכתבים מ. הראשית לתל אביב יפו 

]        מכתב מישיבת פורת יוסף ברחובות.ברזיל- מכתב מהסוכנות היהודית  

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשכ,ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

)            1962(ב "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1962,1966:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ; הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

;                       ברזיל; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     זסלנסקי אהרן יצחק 

];                                      רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

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

      9:             מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                       מכתבים מרבנים בעניינים שונים 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "ל:         סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שבעים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ל:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שבעים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ל:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשכ-ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכורש לרגל קבלת פרס הרב קוק על ספרו                   .פ.ברכות לרב כ:  שם התיק 

"                                                         כתר אפרים" 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ל:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                             זסלנסקי בעניינים הלכתיים.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ל:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                מכתבים מהרבנות הראשית לתל אביב יפו:  [שם התיק 

.                            מכתב מסגן שר הפנים בענייני נשואי תערובת 

"]        כתר אפרים- "טכורש על העזרה בהוצאת ספרו .פ.מכתב תודה מהרב כ 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשכ-ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

)                  1966(ו "תשכ-ומ) 1965(ה "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               נשואי תערובת; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שבעים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

.                      זסלנסקי.י.א-מכתבים מ. מכתבים בעניינים הלכתיים 

]                                                 מכתבים ממשרד הדתות 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              כשרות; משרד הדתות; זסלנסקי אהרן יצחק; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לרגל הגיעו לגיל שבעים.פ.ברכות לרב כ:  [שם התיק 

]                      סזלנסקי.י.א-מכתבים מ. מכתבים בעניינים הלכתיים 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 זסלנסקי אהרן יצחק; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

"]                                           כתר אפרים"תגובות לספרו  

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

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

)                                  1966(ו "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"]                                        כתר אפרים"מכתבים על ספרו :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "קצ:        סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                           מכתבים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

]                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1970-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "קצ:        סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

     1960,1966-1970:תאריך התיק.א"תשל,ט"תשכ-ו"תשכ,א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

)        1970(א "תשל),1966(ו "תשכ),1960(א "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 זסלנסקי אהרן יצחק; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                               כתר אפרים"מכתבי תודה על קבלת הספר :  [שם התיק 

]                                            מכתבים בעניינים הלכתיים 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ל:         סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                           מכתבים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

"]                                         כתר אפרים"תגובות על ספרו  

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - ר:          סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                           מכתבים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

"]                                         כתר אפרים"תגובות על ספרו  

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "ל:         סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

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



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

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

                                                 

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

)       1966(ו "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1966,1968-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"]                                        כתר אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "ר:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                            "תש,ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

)       1967(ז "תשכ-בתיק רק מסמך אחד מ. 1967,1969-1970:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"]                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "ר:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"]                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "ר:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים", "כתר אפרים"תגובות על ספריו :  [שם התיק 

]                  מכתב מהמרכז הארצי למען טהרת המשפחה בנושא המקוואות 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "ר:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מקוואות; המרכז הארצי למען טהרת המשפחה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

"]                                        הדרת אפרים"תגובות על ספרו  

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "ל:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      10:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                           מכתבים בעניינים הלכתיים:  [שם התיק 

"]                                        הדרת אפרים"תגובות על ספרו  

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "ר:         סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              זסלנסקי.י.א-מכתבים מ:  [שם התיק 

)]                                    כשרות(מכתבים בעניינים הלכתיים  

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - מ:          סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          כשרות; הלכה; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                       הזמנות לכנסים וארועים שונים:  [שם התיק 

]                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI' - מ:          סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשל-ל"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים"ו" כתר אפרים- "תגובות לספריו :  [שם התיק 

.                                       ברכות לרגל הולדת הנין הראשון 

]                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "ר:         סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                       הלוי שלום יצחק; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים"ו" כתר אפרים- "תגובות לספריו :  [שם התיק 

.                                       ברכות לרגל הולדת הנין הראשון 

]                                     הצעה לקביעת הליכי הגיור בישראל 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "ר:         סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    גיור;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים"ו" כתר אפרים- "תגובות לספריו :  [שם התיק 

]                         ח על המתגיירים יוצאי פולין ויוצאי רוסיה"דו 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "ר:         סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    גיור;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים"ו" כתר אפרים- "תגובות לספריו :  [שם התיק 

]                                     שאלות ותשובות בעניינים הלכתיים 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ט "ר:         סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                  טכורש.פ.בקשות לעזרה כספית מהרב כ:  [שם התיק 

מכתב על השינויים העומדים            . מכתב בעניין יציאה לשרות הלאומי 

]                    להכניס בחוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "מ:         סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הרבנות הראשית לישראל; שרות לאומי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                         טכורש לסייע בעניינים שונים.פ.בקשות מהרב כ:  [שם התיק 

]                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "מ:         סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                         הדרת אפרים"ו" כתר אפרים- "תגובות לספריו :  [שם התיק 

.                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

]                        מכתב בעניין הר הבית. מכתב בעניין מיהו יהודי 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- י "ר:         סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                   הר הבית; חוק השבות; זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              הזמנות לארועים שונים:  [שם התיק 

]                                            מכתבים בעניינים הלכתיים 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- א "רי:        סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    ברכות לרגל הבחרו מחדש כחבר מועצת הרבנות לישראל:  [שם התיק 

]                                            מכתבים בעניינים הלכתיים 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "מ:         סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                    ברכות לרגל הבחרו מחדש כחבר מועצת הרבנות לישראל:  [שם התיק 

.                            הזמנות לארועים שונים. בקשות לעזרה כספית 

]                                         מכתבים מאוניברסיטת בר אילן 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "מ:         סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      אוניברסיטת בר אילן;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

.                          בקשות לעזרה כספית. ברכות לקראת השנה החדשה 

]                  מכתב על נוסחאות בענין הגיור. הזמנות לארועים שונים 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "מ:         סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשל-ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    גיור;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

]                                               זסלנסקי.י.א-מכתבים מ 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "מ:         סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

]                                            מכתבים בעניינים הלכתיים 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "מ:         סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשל-ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1975(ה "תשל-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

]                                    מכתב מהמועצה הדתית לתל אביב יפו 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ב "רי:        סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשל-ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

)                                  1975(ה "תשל-בתיק רק מסמך אחד מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

]                 מכתב מהרב עובדיה יוסף בענייני הרבנות הראשית לישראל 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ג "רי:        סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הרבנות הראשית לישראל; יוסף עובדיה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                 בקשות לעזרה כספית:  [שם התיק 

".                                     כתר אפרים"מכתבי תודה על הספר  

]                                        מכתב מאגודת יד הרב ניסנבוים 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "רי:        סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   אגודת יד הרב ניסנבוים;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                       הדרת אפרים"תגובות על ספרו :  [שם התיק 

"]                                    הדרת אפרים"מכתבי תודה על הספר  

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "מ:         סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים                  ". הדרת אפרים"ו" כתר אפרים"תגובות על ספריו :  [שם התיק 

.            זסלנסקי בענין משלוח מנות.י.א-מכתבים מ. בעניינים הלכתיים 

]                                       מכתבים מהרבנות הראשית לישראל 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ד "מ:         סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           הרבנות הראשית לישראל; זסלנסקי אהרן יצחק; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                 בקשות לעזרה כספית:  [שם התיק 

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "מ:         סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשל-ו"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              הזמנות לארועים שונים:  [שם התיק 

]                                              מכתבים בעניינים שונים 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ה "מ:         סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                  ברכות לשנה החדשה:  [שם התיק 

.                                  ת באוניברסיטת בר אילן"פרוייקט השו 

]                              פרוטוקול- מועצת הרבנות הראשית לישראל  

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "רט:        סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      אוניברסיטת בר אילן[ת "פרוייקט השו;     טכורש כתריאל פישל 

;                                           פרוטוקולים;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                        פניני אפרים"תגובות לספרו :  [שם התיק 

)]                                      פסח(מכתבים בעניינים הלכתיים  

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "רט:        סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                       מכתב מאגודת יד הרב ניסנבוים:  [שם התיק 

"]                                          פניני אפרים"תגובות לספר  

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "מ:         סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשל-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   אגודת יד הרב ניסנבוים;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                            תנחומים על פטירת אחותו:  [שם התיק 

.                                                  בקשות לעזרה כספית 

]                                                     הזמנות לארועים 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו "מ:         סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשל-ו"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתב המתאר את הועידה הארצית הראשונה של המזרחי                      :  [שם התיק 

.                                                             בפולין 

]                          בקשה לתרומה ממרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ו " מC:       סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; א-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; פולין; פולין- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                        פניני אפרים"תגובות לספרו :  [שם התיק 

]                                                     הזמנות לארועים 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "מ:         סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

".                                        פניני אפרים"תגובות לספרו :  [שם התיק 

]                                                     הזמנות לארועים 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "מ:         סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים                     . גיורים בארגנטינה- צילומי מכתבים בנושא :  [שם התיק 

בנושא בדיקת היחסים בין הממונה על מדור בתי מלון ואולמות               

]        א יפו לבין בתי המלון בעיר"במחלקת הכשרות שליד המועצה הדתית ת 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "מ:         סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   כשרות; ארגנטינה; גיור;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                               מכתבים בענייני הרבנות הראשית לישראל:  [שם התיק 

]                                     מכתבי תודה על ספרו פניני אפרים 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ז "רי:        סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    הרבנות הראשית לישראל;     טכורש כתריאל פישל 

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

      12:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                  ברכות לשנה החדשה:  [שם התיק 

.           ת"מכתב על פרוייקט השו. מכתבים מהמועצה הדתית לתל אביב יפו 

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "רי:        סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   תל אביב; מועצות דתיות;     טכורש כתריאל פישל 

];                                         אוניברסיטת בר אילן[ת "    פרוייקט השו 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                      מכתבי תנחומים על פטירת אחותו:  [שם התיק 

.                                        מכתב מאגודת יד הרב ניסנבוים 

]                                               הזמנות לארועים שונים 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "מ:         סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                   אגודת יד הרב ניסנבוים;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                   מכתבים משפחתיים:  [שם התיק 

]                                                   בקשה לעזרה כספית 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 TI- ח "מ:         סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            טכורש בעניינים הלכתיים.פ.מכתבים מהרב כ:  [שם התיק 

                                                 TI:               סימול מקורי 

טכורש חתם על הכרזת        .פ.מכתב אחד נכתב לאחר שהרב כ:תאריך התיק:       הערות 

.                                               העצמאות של המדינה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מגילת העצמאות; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל למחלקת העליה של                    :  [שם התיק 

]                        הסוכנות היהודית בענייני הכשרה ועליה מאירופה 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - א:         סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; עליה; שליחים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                  מכתבים בעניין העברת כסף לארגון בני עקיבא ברומניה:  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ב:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל למחלקת העליה של                    :  [שם התיק 

]                               הסוכנות היהודית בענייני עליה מאירופה 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ב:         סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                                              "תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים לועדה למען יהודי פולין בעניין הפליטים                       :  [שם התיק 

]                     מכתבים למחלקת העליה של הסוכנות היהודית. מפולין 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ג:         סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                             "תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; פולין-     שארית הפליטה  



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                    מכתבים בעניינים הקשורים לארגון יוצאי וולוצלאבק:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ד:         סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                             1957,1967:תאריך התיק:       הערות 

ז                                           "תשכ,ז"תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל למחלקת העליה של                    :  [שם התיק 

]                                                    הסוכנות היהודית 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ה:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שליחים; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל למחלקת העליה של                    :  [שם התיק 

]                          הסוכנות היהודית בענייני רשיונות עליה לארץ 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ו:         סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל למחלקת העליה של                    :  [שם התיק 

]                                                    הסוכנות היהודית 

                                  1961-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 TPP' - ז:         סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                   1943-1944,1946,1961:תאריך התיק:       הערות 

ב                                  "תשכ,ו"תש,ד"תש-ג"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שליחים; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                          ארגון יוצאי וולוצלאבק. המזרחי בוולוצלאבק:  [שם התיק 

]         תאור מצב יהודי פולין בשואה- הועד המאוחד לעזרת יהודי פולין  

                                  1978-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - א:          סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

          1940-1942,1945-1946,1960,1962,1972,1977-1978:תאריך התיק:       הערות 

ח            "תשל-ז"תשל,ב"תשל,ב"תשכ,ך"תש,ו"תש,ג"תש-ש"ת:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                יהודי פולין; שואה; פולין; פולין- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                          ארגון יוצאי וולוצלאבק 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הוצאת ספר זכרון לקהילת                     - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

]                                                          וולוצלאבק 

                                  1969-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ב:          סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                   1960-1964,1967,1969:תאריך התיק:       הערות 

ט                               "תשכ,ז"תשכ,ה"תשכ-א"תשכ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הוצאת ספר זכרון לקהילת                     - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

]                                                   וולוצלאבק והפצתו 

                                  1969-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ג:          סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                        1963,1966-1969:תאריך התיק:       הערות 

ט                                     "תשכ-ו"תשכ,ג"תשכ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הוצאת ספר זכרון לקהילת                     - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

]                                                          וולוצלאבק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ד:          סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                               "תשכ-ה"תשכ,ג"תשכ-ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

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

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הוצאת ספר זכרון לקהילת                     - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

]                                                   וולוצלאבק והפצתו 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ה:          סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשכ-ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יום הזכרון לזכר קדושי                      - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

]                                                     העיר וולוצלאבק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ו:          סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                        1971,1977-1978:תאריך התיק:       הערות 

ח                                     "תשל-ז"תשל,א"תשל:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חשבונות                                     - ארגון יוצאי וולוצלאבק :  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ז:          סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                              1955,1957-1959,1963-1967:תאריך התיק:       הערות 

ז                         "תשכ-ג"תשכ,ט"תשי-ז"תשי,ז"תשט:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                   חשבונות- ארגון יוצאי וולוצלאבק :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 TV' - ח:          סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תשכ-ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; ארגון יוצאי וולוצלאבק;     טכורש כתריאל פישל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                קטעי עתונות[מאמרים :  שם התיק 

                                  1949-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 TII - XVIIIכרך :  סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                            "תש-ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מועצות דתיות; תל אביב; חילול שבת; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

;  חינוך דתי; עמיאל משה אביגדור; מקובסקי צבי; כשרות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                קטעי עתונות[מאמרים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 TII - XIXכרך :    סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשכ-ו"תשט:תאריך התיק:       הערות 

.                 טכורש בארגנטינה.פ.בתיק גם תאור השליחות של הרב כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כשרות; עמיאל משה אביגדור; חילול שבת; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

;                                      חבר הרבנים בישראל;     אוניברסיטת בר אילן 

;    תל אביב; יהודי ארגנטינה; ארגנטינה; ח-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;      חוק איסור הונאה בכשרות; ברוט שמואל הלוי]; מפעל ללימוד תורה[    ירחי דכלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                קטעי עתונות[מאמרים :  שם התיק 

                                  1975-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 TII - XXכרך :     סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשל-ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.               טכורש לרגל הגיעו לגיל שבעים.פ.בתיק גם ברכות לרב כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];               מפעל ללימוד תורה[ירחי דכלה ; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

;                               חבר הרבנים בישראל;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

;             יום ירושלים; פרס הרב קוק; ט-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;  גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; יוסף עובדיה; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

;                                       י-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                קטעי עתונות[מאמרים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 TII - XXIכרך :    סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                 1975-1978,1980:תאריך התיק.ם"תש-ה"תשל:תאריך התיק:       הערות 

טכורש לרגל קבלת אות יקיר ירושלים          .פ.בתיק גם מכתבים לרב כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה ה- איגוד המושבים ; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

;                  כשרות]; מפעל ללימוד תורה[ירחי דכלה ;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                קטעי עתונות[מאמרים :  שם התיק 

                                  1962-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תשכ-ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חבר הרבנים בישראל; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

];         מפעל ללימוד תורה[ירחי דכלה ; ו-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;                 הרבנות הראשית לישראל; ז-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

:                          רים"אדמו- לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                        מזדיטשוב, מהוסיאטין, מגור, מבויאן, רוב'מאוז 

                                  1973-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.                  ג"תשל-א"תשל,ו"תשכ,ט"תשי-ח"תשי,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                         1956-1957,1959,1966,1971-1973:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   רים"אדמו; קטעי עתונות;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

:                          רים"אדמו- לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

,              מצאנז, מספינקא, מסטריקוב, וב'מסוכצ, מסדיגורה, ממודזיץ 

]                              מרופשיץ, מקופיטשניץ, מקומרנא, מקוזניץ 

                                  1974-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד               "תשל-ב"תשל,ל"תש-ט"תשכ,ז"תשכ,א"תשכ-ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1960-1961,1967,1969-1970,1972-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      רים"אדמו;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות א 

                                  1977-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז        "תשל-ד"תשל,ב"תשל-ל"תש,ז"תשכ,ה"תשכ-ד"תשכ,ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1957,1964-1965,1967,1970-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אהרונסון שלמה; אביעד ישעיהו; אביגדור יעקב; אבוחצירא יצחק;     קטעי עתונות 

;             אריאלי יצחק; אלקלעי יהודה; אורבך שמחה בונם;     אונטרמן איסר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ב 

                                  1978-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,      ה"תשל-ד"תשל,א"תשל,ח"תשכ,ה"תשכ,ג"תשכ-ב"תשכ,יז"תש:תאריך התיק:       הערות 

         1957,1962-1964,1967,1971,1974-1975,1978:תאריך התיק.ח"תשל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ביאלר יהודה ליב; בורשטיין דב; בורנשטיין אברהם בנציון;     קטעי עתונות 

;          ברוט שמואל הלוי; בר שאול אלימלך אהרן; ביטנר יוסף;     בידרמן חיה דאכה 

;                      ברמן יעקב; ברט אהרן; ברומברג פנחס;     ברומברג אברהם יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ג 

                                  1974-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד        "תשל-ג"תשל,א"תשל-ל"תש,ג"תשכ,ט"תשי,ז"תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

          1956-1957,1959,1962-1963,1969-1971,1973-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    גולדראט אברהם; גולד זאב; גוטסדינר אלתר דוד הכהן; גוטמן צבי;     קטעי עתונות 

;          גרינברג שמואל הכהן; גפני ראובן; גנחובסקי אליהו משה;     גלמן אריה ליב 

;                            גרוס משה דוד; גרשטנקורן יצחק;     גרינברג יעקב אהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ד 

                                  1974-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                     "תשל-ג"תשל,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1966,1973-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             דוקלר משה; דיכובסקי שמעיהו אליעזר;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                  שמות משפחה באות ה 

                                  1973-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ג              "תשל-ב"תשל,ט"תשכ-ז"תשכ,ג"תשכ,ך"תש,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                    1956,1960,1963,1967-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הוכמן שלום שכנא; הובר שמואל יוסף; הדאיה עובדיה;     קטעי עתונות 

;          הלוי שלום יצחק; הלוי יוסף צבי]; הנזיר[הכהן דוד ;     הופמן יעקב יהודה 

;            משה) אוסטרובסקי(המאירי ; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     הרצוג יעקב דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ו 

                                  1973-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                   "תשל,א"תשל,ז"תשכ-ו"תשכ,ד"תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1963-1966,1971,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         וינברגר אפרים פישל; וינברג יחיאל יעקב;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ז 

                                  1978-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                    "תשל,ב"תשל-ל"תש,ח"תשכ,ד"תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                         1963-1964,1967,1970-1972,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          זכאי יעקב מאיר; זינגרביץ משה בנימין; זווין שלמה יוסף;     קטעי עתונות 

;                            ש מרדכי יהודה ליב'זק; ק יעקב אברהם'ז;     זלצר קלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ט                                     "תשכ-ח"תשכ,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1965,1967-1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         פ יעקב משה"חרל; חן אברהם; חורגין פנחס;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ט 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות י 

בתיק לא כתוב תאריך                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              יונגסטר לוי יצחק;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות כ 

                                  1974-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה             "תשל-ד"תשל,א"תשל-ח"תשכ,ה"תשכ-ד"תשכ,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1953-1954,1963-1964,1968-1970,1973-1974:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כץ ראובן; כץ שמואל מנחם הלוי; כהנא שלמה דוד; כהן בצלאל;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ל 

                                  1971-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                           "תשל-ל"תש,ח"תשכ,ה"תשכ,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1960,1965,1968,1970-1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                לנדא מנחם מנדל חיים; לוין אריה; לונץ אברהם משה;     קטעי עתונות 

;                                        לנדרס שלמה זלקינד;     לנדאו שמואל חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות מ 

                                  1974-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

,      ב"תשל-א"תשל,ט"תשכ-ו"תשכ,ד"תשכ,א"תשכ,ו"תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

          1953-1954,1960-1961,1964-1966,1968-1969,1971,1974.ד"תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מובשוביץ דניאל; מוהליבר שמואל; מגיד משה דב;     קטעי עתונות 

;                       מישורי חיים; מירסקי שמואל קלמן;     מימון יהודה ליב הכהן 

;           מרכוס ברוך; מרגליות ראובן; מלצר איסר זלמן;     מישקובסקי חזקיהו יוסף 

;                                                                     משולם יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות נ 

                                  1956-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ז                                            "תשי,ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1943,1956:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               ניסנבוים יצחק;     נייפלד אלימלך 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ס 

                                  1975-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                          "תשל,א"תשל-ל"תש,ח"תשכ,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                                  1966-1969,1971,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סנהדראי ישראל; סירקיס דניאל; ל שפטיה"סג;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ע 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                            "תש,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1966,1970:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              עמינוח נחמיה צבי;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות פ 

                                  1974-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                   "תשל-א"תשל,ו"תשכ,ד"תשכ-א"תשכ,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                    1955-1956,1960-1963,1965,1971-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פרדס אליהו; פרנק צבי פסח; פנקס דוד צבי; פלדמן שמחה בונם;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות צ 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                   צוקרמן שלום;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ק 

                                  1975-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                    "תשל,ב"תשל-ל"תש,ד"תשכ,ז"תשט,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1954,1956,1963,1969-1972,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קוק שאול חנא הכהן; קוק רפאל הכהן; קוק אברהם יצחק הכהן;     קטעי עתונות 

;                         קרשטיין אשר; קניאל יהושע; קלישר צבי;     קוק שלמה הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ר 

                                  1975-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,      ג"תשל-ב"תשל,ט"תשכ-ו"תשכ,ד"תשכ-ג"תשכ,ח"תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

               1956-1957,1962-1963,1966-1968,1972-1973,1975.ה"תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              רוזנברג ישראל הלוי; רדלר פלדמן יהושע; ראטה משולם;     קטעי עתונות 

;    רינקביץ יעקב; רימון יעקב; רימון יוסף צבי; ריינס יצחק יעקב;     ריבקינד יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                                    לזכרם של נפטרים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

']                                                 שמות משפחה באות ש 

                                  1974-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                         "תשל,ג"תשל-א"תשל,ה"תשכ,ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1958,1965,1970-1972,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שטרנברג משה; שטרן יעקב יוסף; שזר זלמן; שדמי אברהם;     קטעי עתונות 

;                                            אשר) סלומון(שלמון ;     שלומאי שרגא 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                        אישים ופועלם- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז        "תשל,ה"תשל,ג"תשל-ב"תשל,ט"תשכ-ו"תשכ,ז"תשט,י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1950,1956,1966-1969,1971-1975,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ברנשטיין ישעיהו; ברמן יעקב; בורנשטיין אבא; בגין מנחם;     קטעי עתונות 

;  ליברמן שאול; כהנא שמואל זנויל]; הנזיר[הכהן דוד ; הבלין שמואל;     גרשוני יעקב 

;  רוזן משה דוד; קניאל יהושע; קלר אהרן; פוגלמן מרדכי;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

;                                            שרגאי שלמה זלמן;     רימון יוסף צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                 ה שלוקטו"שיחות הראי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                             1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               ד"תנועת חב; קוק אברהם יצחק הכהן;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            דברי הלכה בעניינים שונים- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                          "תשל-ל"תש,ו"תשכ,ג"תשכ,א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                         1961-1962,1965,1970,1972-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר מלאדי שניאור                    "האדמו- ד "תנועת חב- קטעי עתונות :  [שם התיק 

ר מלובביץ          "האדמו, ר מלובביץ יוסף יצחק שניאורסון"האדמו, זלמן 

]                                                מנחם מנדל שניאורסון 

                                  1975-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                          "תשל,ג"תשל,א"תשל-ל"תש,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                              1955,1970-1971,1973-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; ד"תנועת חב; רים"אדמו;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרבנות הראשית                  , הרבנות הראשית לישראל- קטעי עתונות :  [שם התיק 

,          הרבנות והמועצה הדתית. תל אביב,ירושלים:הרבנות הראשית בערים 

]                                             תפקידם, מעמדם- הרבנים  

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תשל-ל"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1969-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל;     קטעי עתונות 

;            גורן שלמה; ירושלים- הרבנות הראשית ; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

;                                                                   מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

),                        מפעל ללימוד תורה(ירחי דכלה - קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                           הכינוס העולמי השלישי של בתי כנסת וקהילות 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשל,א"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                             1971,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בתי כנסת]; מפעל ללימוד תורה[ירחי דכלה ;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                           פקיעין, מירון:מקומות בארץ- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                      "תשל,ל"תש,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1966,1970,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פקיעין]; הילולא[מירון ;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                     פולקלור יהודי, מאורעות היסטורים- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                  חינוך יהודי בגולה 

                                  1974-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                     "תשל,ז"תשכ-ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1966-1967,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חינוך יהודי בגולה; יהודי תימן;     קטעי עתונות 

;                                            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חילול שבת                       , חוק השבות:דת ומדינה- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                            בפרהסיה 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשל-ל"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1970-1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חילול שבת; חבר הרבנים בישראל; חוק השבות; דת ומדינה;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שנים                         :הפועל המזרחי בארץ ישראל- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                          שנים ראשונות:צעירי המזרחי בפולין. ראשונות 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשכ,ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1965,1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יונגסטר לוי יצחק; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קטעי עתונות 

;                                                 פולין; פולין-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דעות                         :לקראת הועידות של התנועה- קטעי עתונות :  [שם התיק 

ג של הפועל           "י-הועידה הארצית ה(תאור פתיחת הועידות . ומחשבות 

)]                              ל"של המפד' ב-המזרחי והועידה הארצית ה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                            "סיון תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                  1963:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                  ב-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                    סקירות על ספרים בעניינים הלכתיים- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                                "תשל,ל"תש,ה"תשכ,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                   1955,1964,1969,1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הדרת                   ","כתר אפרים:"על הופעת ספריו.א- קטעי עתונות :  [שם התיק 

על נושאים הלכתיים         .ג. טכורש.פ.חייו ופועלו של הרב כ.ב". אפרים 

]                                                    טכורש.פ.הרב כ-  

                                  1974-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה               "תשל-ד"תשל,ב"תשל,ל"תש-ט"תשכ,ז"תשכ,ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1946,1967-1971,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       הלכה; טכורש כתריאל פישל;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאת הרב                      " מפתחות הזוהר ורעיונותיו- "הגהה לספר :  [שם התיק 

]                                                      חיים דוד הלוי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1971- א "תשל:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                      ספרי קודש 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

-                     שבילין :הגהות של מאמרים שנכנסו אחרכך לכתב העת:  [שם התיק 

]                                                   בטאון חבר הרבנים 

                                  1976-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

]          1966-1969,1972,1976-ז"תשל,ב"תשל,ל"תש-ז"תשכ:[תאריך התיק:       הערות 

'                   ל-ז"כ,ד"כ-ז"ט:המאמרים נמצאים בשבילין בגליונות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            טכורש כתריאל פישל; חוק איסור הונאה בכשרות; הלכה]; פרסום[    שבילין  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בטאון חבר                         - שבילין :מאמרים שנמצאים בכתב העת:  [שם התיק 

]                                                             הרבנים 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

]                             1967-1968- ט "תשכ,ז"תשכ:[תאריך התיק:       הערות 

ב                  "כ-א"כ, ט"י-ח"המאמרים נמצאים בשבילין גליונות י 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    טכורש כתריאל פישל; הלכה]; פרסום[    שבילין  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                    טכורש.פ.טקסטים מספרים של הרב כ:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                               הגהה לספר כתר אפרים:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 IIכרך :           סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1967- ז "תשכ:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                    חלק שני- הגהה לספר הדרת אפרים :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 VIכרך :           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

]                           1974- ד "תשל, 1970- ל "תש:[תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקורת חיובית על הספר הדרת אפרים חלק ראשון                 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                 חלק ראשון- הגהה לספר פניני אפרים :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 IIIכרך :          סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1976- ז "תשל:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10935: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                   חלק שני- הגהה לספר פניני אפרים :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 IVכרך :           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1977- ח "תשל:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10936: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                   חלק שני- הגהה לספר פניני אפרים :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 IVכרך :           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1977- ח "תשל:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10937: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ח מעשי מוגש                     "דו:מחצית היובל- חבר הרבנים [מאמרים :  שם התיק 

.                                                לכינוס הארצי העשירי 

]                            ובספרות הגאונים, באגדה, ירחי דכלה בהלכה 

                                  1973-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 VIIכרך :          סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

המאמר ירחי דכלה בהלכה באגדה        .1973-ג"תשל],1967-ז"תשכ:[תאריך:       הערות 

.     התיק אינו חסוי'. ובספרות הגאונים נמצא בספר כתר אפרים סימן כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; א-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; חבר הרבנים בישראל;     טכורש כתריאל פישל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; ג-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ב-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

; ה-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ד-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

; ז-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ו-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

; ט-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ח-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

];                                               מפעל ללימוד תורה[    ירחי דכלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10938: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                    טכורש.פ.מאמרים של הרב כ[מאמרים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 VIIכרך :          סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                     1963-1965,1972.ב"תשל,ה"תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.            ל כבר יצאו לאור ולכן התיק אינו חסוי"הפרסומים בתיק הנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אורבך שמחה בונם; בורשטיין דב; מרגליות ראובן; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                  חוק יחסי ממון 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10956: מספר פריט 

                                  )      00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכורש                                 .פ.כרטיסי ציר של הרב כ, תעודות:  שם התיק 

                                  1971-           עד1917-         תאריך התיק מ 

                                                 T-X:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תשל-ז"תרע:תאריך התיק:       הערות 

טכורש        .פ.בתיק גם המלצות על הרב כ.התאריכים בתיק אינם רציפים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           תעודות אישיות;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10970: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגהות לספר ערכי הכינויים של הרב אלכסנדר סנדר                       :  [שם התיק 

]                                                       גדליהו טכורש 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' א:          סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1928- ט "תרפ:[תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10971: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגהות לספר ערכי הכינויים של הרב אלכסנדר סנדר                       :  [שם התיק 

]                                                       גדליהו טכורש 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' א:          סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1928- ט "תרפ:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10972: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגהות לספר ילקוט הצמחים של הרב אלכסנדר סנדר                        :  [שם התיק 

]                                                       גדליהו טכורש 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' ב:          סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

]                                         1945- ה "תש:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10974: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגהות לספר ילקוט הצמחים של הרב אלכסנדר סנדר                        :  [שם התיק 

]                                                       גדליהו טכורש 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' ב:          סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

]                                         1945- ה "תש:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עטרת חן של הרב אלכסנדר סנדר גדליהו                   :הספר- כתבי יד :  שם התיק 

טכורש                                                                

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' ג:          סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

.               הספר עטרת חן עוסק בהלכות שחיטות ובדיקות בעלי חיים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            הלכה;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קדושת הארץ של הרב אלכסנדר סנדר                       :הספר- כתבי יד :  שם התיק 

גדליהו טכורש                                                         

                                  1945-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' ד:          סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

]               1945],[1928,[1925].ה"תש],[ט"תרפ,[ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

ילקוט הצמחים        ,ערכי הכינויים:בתיק גם קטעים מהגהות של הספרים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

על ענייני תורה והלכה של הרב                               - כתבי יד :  שם התיק 

אלכסנדר סנדר גדליהו טכורש                                            

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VIה :           סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

]                                         1945- ה "תש:[תאריך התיק:       הערות 

ילקוט הצמחים                        :בתיק גם קטעים מהגהות של הספר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            הלכה;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

על ענייני תורה והלכה של הרב                               - כתבי יד :  שם התיק 

אלכסנדר סנדר גדליהו טכורש                                            

                                                 T-VI' ו:          סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            הלכה;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

על ענייני תורה והלכה של הרב                               - כתבי יד :  שם התיק 

אלכסנדר סנדר גדליהו טכורש                                            

                                                 T-VI' ז:          סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            הלכה;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

על ענייני תורה והלכה של הרב                               - כתבי יד :  שם התיק 

אלכסנדר סנדר גדליהו טכורש                                            

                                                 T-VI' ח:          סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            הלכה;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מכתבים לרב אלכסנדר סנדר גדליהו טכורש                                :  שם התיק 

                                  1947-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' ט:          סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

.               ז"תש-ו"תש,ד"תש,ח"תרצ-ז"תרצ,ד"תרצ,ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                           1947-1946,1944-1943,1938-1937,1933,1923

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

:                       טכורש.פ.טכורש והרב כ.ג.ס.הרב א[מסמכים שונים :  שם התיק 

]                                                  מכתבים,קורות חיים 

                                  1949-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 T-VI' י:          סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

י                                "תש,ה"תרצ,ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                               1949,1935,1927,1925

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10987: מספר פריט 

                                  )      00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                      ספר העברי:טכורש.פ.כתבי יד שכתב הרב כ[כתבי יד :  שם התיק 

"]                   המזרחי"מאמרים שיצאו בכתב העת , חידושים וביאורים 

                                  1919-           עד1911-         תאריך התיק מ 

                                                 T-IIIXX' ב:       סימול מקורי 

                                                         1949: פתוח לעיון בשנת 

.                                1911,1919.ט"תרע,א"תרע:תאריך התיק:       הערות 

)              1911(ט "תרע,טכורש נדפסו בהמזרחי.פ.המאמרים של הרב כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          פולין- המזרחי ;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10988: מספר פריט 

                                  )      00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כתבי יד                                                             :  שם התיק 

                                                 T-IIIXX' ג:       סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10989: מספר פריט 

                                  )      00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כתבי יד                                                             :  שם התיק 

                                                 T-IIIXX' ד:       סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה10992: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                    הרצאות,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                                            מאמרים בעניינים הלכתיים 

                                                 IIכרך :           סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             כשרות; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11018: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                                                   בעניינים הלכתיים 

                                                 IIכרך :           סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תנועת תורה ועבודה; אחדות העבודה; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11020: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                                 VIIIכרך :         סימול מקורי 

טכורש מארגנטינה וברזיל               .פ.בתיק גם רשמי מסע של הרב כ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מירסקי שמואל קלמן; סלומון דוד; פרס הרב קוק; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;    יהודי ארגנטינה; ארגנטינה; יהודי ברזיל; ברזיל; המזרחי; כשרות;     חוק הירושה 

;                                                                 פנקס יהודה ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11021: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                                 VIIIכרך :         סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל שפטיה"סג; עמיאל משה אביגדור; מובשוביץ דניאל; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                              זסלנסקי אהרן יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11024: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1966-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IXכרך :           סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                  1943,1966.ו"תשכ,ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          עמינוח נחמיה צבי; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                          מקובסקי צבי; טרונק יצחק יהודה;     בוימינגר יעקב יושע 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11025: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1958-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 IXכרך :           סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                      1928,1937,1958.ח"תשי,ז"תרצ,ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נאכט יעקב; גרינברג יעקב אהרן; ברוט שמואל הלוי; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11037: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1950-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 Xכרך :            סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                        1935,1949-1950.י"תש-ט"תש,ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              נאכט יעקב; טכורש אלכסנדר סנדר גדליהו; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                             קראים; שנת שמיטה]; מפעל ללימוד תורה[    ירחי דכלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11038: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 Xכרך :            סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פומרנץ יצחק; קראים; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11039: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      א    ( 2:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                                 XIכרך :           סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בר שאול אלימלך אהרן; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11040: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 XIכרך :           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                 1969,1976.ו"תשל,ט"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מפעל ללימוד תורה[ירחי דכלה ; מרגליות ראובן; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11067: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                                 XIIכרך :          סימול מקורי 

טכורש מרוזריו שבארגנטינה             .פ.בתיק גם רשמי מסע של הרב כ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אוניברסיטת בר אילן; ארגנטינה; יהודי ארגנטינה; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                          שנת שמיטה; רים"אדמו; ניתוחי מתים;     פוזס ישראל מאיר 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11068: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                    הרצאות,מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 XIIכרך :          סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פרנק צבי פסח; עמיאל משה אביגדור; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;          יעבץ זאב; ה-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ;     חבר הרבנים בישראל 

;                                                        פולין-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11087: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                                                   בעניינים הלכתיים 

                                  1965-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 XIIIכרך :         סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                       1948,1951,1965.ה"תשכ,א"תשי,ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שנת שמיטה; רימון יעקב; צוקרמן חיים יעקב; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

];                                                            סיעה[    אל המקור  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11107: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                     הרצאות,מאמרים לזכרם של נפטרים,בעניינים הלכתיים 

                                  1973-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 XIIIכרך :         סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

           1963,1966-1967,1973.ד"תשל,ז"תשכ,ו"תשכ,ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חינוך דתי; גרין יונה; כשרות; סלומון דוד; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                                              חבר הרבנים בישראל;     פלקסר חנוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11121: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מאמרים                    ,בקורות על ספרים: כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                           מאמרים לזכרם של נפטרים, בעניינים הלכתיים 

                                  1961-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 XIVכרך :          סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

           1934,1939,1958,1961.ב"תשכ,ח"תשי,ט"תרצ,ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חבר הרבנים בישראל; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;  ניתוחי מתים; שכטרמן צבי; מרכוס ברוך; ו-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;                                                                      חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11122: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                            מאמרים לזכרם של נפטרים,בעניינים הלכתיים 

                                  1963-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 XIVכרך :          סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                  1960,1963.ג"תשכ,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עוזיאל בן ציון מאיר חי; קובלסקי יהודה ליב; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;         ז-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; חבר הרבנים בישראל;     שנת שמיטה 

;                                       ח-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11124: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                            מאמרים לזכרם של נפטרים,בעניינים הלכתיים 

                                  1965-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 XVכרך :           סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                      1957,1963,1965.ה"תשכ,ג"תשכ,ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ופנירסקי משה; נחלים- ישיבת נחל יצחק ]; סיעה[אל המקור ;     טכורש כתריאל פישל 

;                כו-הקונגרס הציוני ה; זסלנסקי אהרן יצחק; פולין-     צעירי מזרחי  

;            שרגאי שלמה זלמן; שומר שמואל; אביגדור יעקב;     הרבנות הראשית לישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11125: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                   , בקורות על ספרים: כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                  הרצאות, מאמרים לזכרם של נפטרים,  בעניינים הלכתיים 

                                                 XVכרך :           סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; רים"אדמו; הרבנות הראשית לישראל; וינברג יחיאל יעקב; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                    וסרמן משה שמשון]; סיעה[אל המקור ; ל"צה;     אורנשטיין אברהם 

;     דת ומדינה; פוגלמן מרדכי; מיסיון; זווין שלמה יוסף; ש מרדכי יהודה ליב'    זק 

;                                                מימון יהודה ליב הכהן;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11126: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                            מאמרים לזכרם של נפטרים,בעניינים הלכתיים 

                                  1935-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                 XVIכרך :          סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                    "תרצ-ד"תרצ,ב"תרצ,ץ"תר-ח"תרפ,ח"תרע:תאריך התיק:       הערות 

                    1918,1927-1928,1930-1931,1933,1935:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ו-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; פולין- המזרחי ; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;          ניתוחי מתים; ד-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; פולין;     יהודי פולין 

;                                  פולין- צעירי מזרחי ;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                      א-פולין הועידה הארצית ה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11127: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                            מאמרים לזכרם של נפטרים,בעניינים הלכתיים 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 XVIכרך :          סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             מישורי חיים; עמיאל משה אביגדור; כשרות; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                       אבוחצירא יצחק; נייפלד אלימלך; ינסקי יחיאל מיכל'    טיקוצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11128: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                     ,בקורות על ספרים:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

]                                                   בעניינים הלכתיים 

                                                 XVIIכרך :         סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              שנת שמיטה; חוק החזיר; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11129: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                  קובץ מאמרים על חג הסוכות:כתבי יד הכוללים[כתבי יד :  שם התיק 

כתבי יד בעניינים הלכתיים            , בים"השו, מלחמת החרדים בחופשיים 

]                                              של הרב שרגא יוסף בלום 

                                  1919-           עד1919-         תאריך התיק מ 

                                                 XVIIכרך :         סימול מקורי 

                                                         1949: פתוח לעיון בשנת 

פ                                                  "תר:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                הלכה;     חרדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                            עניינים הלכתיים[מאמרים :  שם התיק 

ה                                                  - TII:          סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         דת ומדינה; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                            עניינים הלכתיים[מאמרים :  שם התיק 

ח                                                 , ז, ו - TII:    סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מימון יהודה ליב הכהן; וסרמן משה שמשון; מעמד האשה; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                   פרנק צבי פסח 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                            עניינים הלכתיים[מאמרים :  שם התיק 

ל                                                 , כ, י, ט - TII: סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            מיסיון; הלכה;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                              הרבנות בישראל[מאמרים :  שם התיק 

ל                                                 , ה - TVI:       סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    השרות הדתי- ל "צה; ל"צה; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     טכורש כתריאל פישל 

;                                                                          רבנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכלPA/8:                 מספר יחידה11678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הרב כתריאל פישל טכורש                             - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב אהרן יצחק                   , טכורש.פ.הרב כ- קורות חיים [מאמרים :  שם התיק 

]                                                            זסלנסקי 

'                                                 ד - TVIII:       סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       זסלנסקי אהרן יצחק;     טכורש כתריאל פישל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                                              345: כ פריטים"סה 

                                             08.2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              345:   כ מלאי"סה 




