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 PA/09  קוד )סימול(

 לסלוי, יעקב שם החטיבה

 תש"ה -תר"ף 1945 - 1920  תאריכים

   חטיבה רמת התיאור

  מטר מדף 0.17כל, ימ 1סה"כ:  היקף כמותי

 תיקי מסמכים סוג החומר

 לסלוי יעקב יוצר החומר

  סקירה ביוגרפית

 אדמיניסטרטיבית

  .(, תל אביב1987( קשיפיץ )פולין( נפטר: תשמ"ז )1896) -נולד: תרנ"ז 

במזרחי וב"צעירי המזרחי" בצ'נסטוכובה )פולין(, בה כיהן גם כראש  היה פעיל

ישיבת "עץ חיים" ששילבה לימודים כלליים עם לימודי קודש. היה פעיל בהקמת 

"צעירי המזרחי" בפולין. עלה לארץ ישראל חוות ההכשרה החקלאית הראשונה של 

( יחד עם שלמה זלמן שרגאי. ב"ועידת הקרע" היה מראשי 1924בתרפ"ד )

המתנגדים להצטרפות תנועת "הפועל המזרחי" להסתדרות העובדים הכללית. שימש 

כחבר הועד הפועל של "הפועל המזרחי" וכגזברו הראשון. הקים את חברת הבנייה 

ה גם ממקימי קופת המלווה של הפועל המזרחי, שהייתה לימים "עולים בונים" והי

חלק מבנק המזרחי המאוחד, שגם בהנהלתו ישב. כמו כן הוא היה חבר מועצת 

  ן.ב שהפכה למועצה הדתית שגם בה כיהאבי -השחיטה בתל

 .החומר, שהיה חלק מעיזבונו של יעקב לסלוי, נמסר על ידי יורשיו

צעירי המזרחי  ;בצ'נסטוחוב: פרוטוקולים, מכתבים וטפסיםאגודת צעירי המזרחי  תכולה

 .בפולין

 לא צפוי גידול המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

  

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

ולבנין הארץ : דברים שנאמרו במסיבת פרידה לכבוד יעקב לתנועה שנה בשרות  40 ספרות רלוונטית

לסלוי, מיסדו ומנהלו של "בנק הפועל המזרחי" עם סיום תפקידו כמנהל הכללי של 

אביב[ : ]מוציא -]תל, "בנק הפועל המזרחי" והקמתו של "בנק המזרחי המאוחד"

 לאור לא ידוע[, ]תשכ"ט?[.

פרקים בנתיבי חייו, הלכה, חסידות, היסטוריה, ספר יעקב לסלוי :   [,עורך' ]אלפסי י

חבר ידידים ובסיוע חברא , מסורת, ארץ ישראל, חסד של אמת, כלכלה וכספים

 .תשמ"ה 1985 ,תל אביב :יפו-קדישא לתל אביב

 1971יב, תל אב:  י. לסלוי   ,בחיים פרקים מתולדות משפחתנו ומדרכי י', לסלוי

 תשל"א.
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