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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    520   מי    

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אישים                  , מוסדות, יוצא/ התכתבות נכנס - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

י                                                   "הפועל המזרחי בא 

                                  1931-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                    1931 - 1926, 1923: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ברלין מאיר]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

מוסדות                  , אישים, יוצא/ התכתבות נכנס - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גלמן אריה ליב; שרגאי שלמה זלמן;     קירשבלום מרדכי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אישים מוסדות                    , יוצא/ התכתבות נכנס , ב"המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                             1948 - 1946, 1942 - 1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; הצלה;     הרבנות הראשית לארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם אישים                                    - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.                                        אנגלית ועברית- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פישמן יהודה ליב הכהן; חזית דתית מאוחדת]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

; ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; גולד זאב; נורוק מרדכי;     קירשבלום מרדכי 

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם אישים ומוסדות                            - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; גולד זאב;     קירשבלום מרדכי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם אישים                                    - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         בלגיה- המזרחי ; קירשבלום מרדכי;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;  יהודי תימן; מימון יהודה ליב הכהן; צרפת- המזרחי ; בריטניה ואירלנד-     המזרחי  

;   הרצוג יצחק אייזיק הלוי; ינסקי בזק בצלאל'ביז; גלמן אריה ליב]; סיעה[    למפנה  

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם אישים ומוסדות                            - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חורגין פנחס; קירשבלום מרדכי; קרן קיימת לישראל;     גלמן אריה ליב 

;             מימון יהודה ליב הכהן; נשים;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                        חזית דתית מאוחדת;     פועלי אגודת ישראל 

];                                   מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                  / ב התכתבות  נכנס "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קירשבלום מרדכי;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם אישים ומוסדות                            - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                / התכתבות נכנס - ב "המזרחי  בארה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                 / התכתבות נכנס - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                 / התכתבות נכנס - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                  / התכתבות נכנס - ב "המזרחי ארה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                  / התכתבות נכנס - ב "המזרחי ארה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אישים ומוסדות                   , יוצא/ התכתבות נכנס - ב "המזרחי ארה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                       1962 - 1961, 1959, 1957 - 1953: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; גולד זאב; חורגין פנחס;     עליית הנוער 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                 - המזרחי :  שם התיק 

                                  1945-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

      1945 - 1944, 1942, 1941, 1939, 1938, 1936, 1928: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; קירשבלום מרדכי;     פרוטוקולים 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                 - המזרחי :  שם התיק 

                                  1956-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ואידיש                                  , עברית- שפת התיק :       הערות 

                                1956-1955, 1953, 1939: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     פרוטוקולים 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

דין וחשבון כספי                    , תזכירים, הסכמים, תכניות, חוזרים:  שם התיק 

                                  1957-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

     1935, 1933, 1928: תאריך התיק. עברית אנגלית ואידיש- שפת התיק :       הערות 

      1937 ,1939 ,1942 ,1949 - 1950 ,1952 ,1955 - 1957            

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השומר הדתי; יד-הועידה העולמית ה- המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

דער מזרחי וועג                                        - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

אידיש                                                 - שפת התיק :       הערות 

                                          1940 - 1936: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

                    THE    JEWISH OUT LOOK- ירחונים - ב "המזרחי בארה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                  התיק מכיל ירחונים בשפה האנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     פרסומים 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

קטעי עתונות                            - י "הפועל המזרחי בא- המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

,     1929-1928, 1926: תאריך התיק. אנגלית ואידיש, עברית: שפת התיק:       הערות 

      1937-1940 ,1943-1944 ,1949-1950 ,1954-1955                  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         פנקס דוד צבי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קטעי עתונות 

;                    ארץ ישראל- המזרחי ; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                                     - הסתדרות נשי מזרחי :  שם התיק 

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                                          אידיש ועברית: שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - נשי מזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

      1936, 1931-1930: תאריך התיק. אידיש ואנגלית, עברית: שפת התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - נשי מזרחי :  שם התיק 

                                  1947-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

      1947, 1939-1934: תאריך התיק. עברית אנגלית ואידיש- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     שרגאי שלמה זלמן 

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - נשי מזרחי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,     1937-1936, 1931: תאריך התיק. עברית אנגלית ואידיש- שפת התיק :       הערות 

.                        ראה תקציר. 1964 - 1963, 1954, 1951, 1948 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    פרסומים; גולד זאב; שפירא משה חיים;     גיור 

;             הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

של הסתדרות נשי מזרחי      " עליה"בהוצאת מערכת חניכי "  עליה"פרסום בשם - בתיק  

.                                      ד"ג וסיון תשכ" אמריקה מתאריכים אדר תשכ 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

שיקגו                     , בוסטון- סניפים - נשי מזרחי בארצות הברית :  שם התיק 

                                  1953-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

        1939-1929, 1926-1925: תאריך התיק. אידיש ואנגלית: שפת התיק:       הערות 

      1953                                                        



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות ברית                                     : שם יחידה 

יוצא                    /נכנס- התכתבות - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           גרינברג יעקב אהרן; קרונה משה; בר אבא חיים;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   גרינברג יעקב אהרן;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1954-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                    1954, 1943 - 1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   גרינברג יעקב אהרן;     הפועל הדתי בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

;        ארץ ישראל- המזרחי ; קרונה משה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                    בנק המזרחי; וינר יוסף; ה"ישיבת כפר הרא;     ישיבת כרם ביבנה 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1942-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בנק המזרחי; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;         הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קרונה משה;     גרינברג יעקב אהרן 

;  יפן; ורהפטיג זרח; יהודי ברית המועצות; הצלה; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; עליה;     הודו 

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל הדתי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  עליה; כהנא שמואל זנויל; ורהפטיג זרח; כשרות; השומר הדתי;     גרינברג יעקב אהרן 

;     הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קרונה משה; הודו; סרטיפיקטים;     סין 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1944-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל הדתי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   ורהפטיג זרח; קרונה משה; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 



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

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

                                                 

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

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1945-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        גרינברג יעקב אהרן; הפועל הדתי בארץ ישראל;     קרונה משה 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1946-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                                    1946 - 1945, 1939: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קרונה משה; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;             הצלה; ריבקינד יצחק; גרינברג יעקב אהרן;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות                                - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   גרינברג יעקב אהרן;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11992: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1954-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                      1954-1953, 1946: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           מירון- ישיבת בר יוחאי ; גרינברג יעקב אהרן;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1956-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       גרינברג יעקב אהרן; הנדלר אריה;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11994: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                             - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

                                  1955-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                1955-1951, 1949, 1944: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     אגודת ישראל; מירון- ישיבת בר יוחאי ; פרוטוקולים;     הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                              ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; רים"    אדמו 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                    / התכתבות נכנס - י "הליגה למען הפועל הדתי בא:  שם התיק 

דין וחשבון כספי                                                      



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

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

                                                 

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

                                  1954-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                 1954, 1952 - 1948, 1945 - 1939, 1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הפועל הדתי בארץ ישראל]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - י "הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; שרגאי שלמה זלמן; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                          / התכתבות נכנס , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   גרינברג יעקב אהרן; קרונה משה; קורץ משה אריה; הצלה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                          ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     סנהדראי טובה 

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                          / התכתבות נכנס , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; קורץ משה אריה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה11999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                          / התכתבות נכנס , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ועברית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                          / התכתבות נכנס , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                                         עברית ואנגלית: שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תירוש יוסף; הנדלר אריה; אמריקה- הפועל המזרחי ;     אינטריליגטור דוד 

;                     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                         / התכתבות נכנס - אמריקה - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1953-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                              1953, 1951 - 1950, 1948: תאריך התיק 

                                                                                   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 

                                                 

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

;            הנדלר אריה; נוימרק צבי; אינטריליגטור דוד; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;  ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; תנועת תורה ועבודה;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הנדלר אריה; אמריקה- הפועל המזרחי ;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       גרינברג יעקב אהרן; הנדלר אריה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                באואר בנימין זאב; תירוש יוסף; גרינברג יעקב אהרן;     הנדלר אריה 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1967-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                       1967, 1965 - 1964, 1961 - 1959: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; תירוש יוסף;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הסכם קואליציוני; אמריקה- הפועל המזרחי ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     הנדלר אריה 

;                          קירשבלום מרדכי; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     בורג יוסף 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא עסקני                     / אמריקה התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

התנועה                                                               



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

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

                                                 

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

                                  1958-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

,                1931 - 1928: עברית ואנגלית תאריך התיק- שפת התיק :       הערות 

      1937 - 1939 ,1946 ,1948 - 1952 ,1954 - 1958                 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הנדלר אריה; תירוש יוסף; הצלה;     קורץ משה אריה 

;                אמריקה- הפועל המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                  גרינברג יעקב אהרן; קירשבלום מרדכי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אמריקה                                  - תפארת מזרחי ובנות ירושלים :  שם התיק 

                                  1930-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

אידיש                                                  : שפת התיק:       הערות 

                       1930, 1927 - 1926, 1924 - 1918: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     תפארת מזרחי ובנות ירושלים 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12010: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אמריקה התכתבות עסקני התנועה                          - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1963-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

 -         1960, 1954, 1952 - 1947, 1929 - 1928, 1925: תאריך התיק:       הערות 

.                                 עברית ואנגלית- שפת התיק  - 1963 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     חיימוביץ שלמה; תירוש יוסף;     חורגין פנחס 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אמריקה התכתבות עם עסקני התנועה                       - הפועל המזרחי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1954-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                 1954, 1952 - 1947, 1929 - 1927, 1924: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

אמריקה התכתבות עם עסקני התנועה                       - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

 -        1946, 1939 - 1938, 1936 - 1935, 1932 - 1929: תאריך התיק:       הערות 

אידיש ואנגלית                       , עברית-  שפת התיק 1964, 1958 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                גרינברג יעקב אהרן; הנדלר אריה;     נריה משה צבי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                  , אמריקה- הפועל המזרחי  :  שם התיק 

                                  1953-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                              1953 - 1947, 1945, 1942: תאריך התיק:       הערות 

אנגלית                                                - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; השקל; סנהדראי טובה;     פרוטוקולים 

;                  קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                 : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     פרוטוקולים 

;               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1959-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                 : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                 : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קירשבלום מרדכי; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;           ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; אמריקה- הפועל המזרחי ;     פרוטוקולים 

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   , אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                 : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; אמריקה- הפועל המזרחי ;     פרוטוקולים 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / התכתבות נכנס , שיקגו- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1950-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                              1950, 1948, 1945 - 1944: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בר אבא חיים; גרינברג יעקב אהרן; קרונה משה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / התכתבות נכנס , שיקגו- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   גרינברג יעקב אהרן; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                           / התכתבות נכנס , שיקגו- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1954-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                    1954 - 1953, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אמריקה- הפועל המזרחי ;     הנדלר אריה 

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                     : שם יחידה 

יוצא                            / שיקגו התכתבות נכנס - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       גרינברג יעקב אהרן; הנדלר אריה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

דטרויט                                , בוסטון- הפועל המזרחי סניפים :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1956-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                               1956, 1954, 1945, 1939: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; הנדלר אריה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

סקירות                       , החלטות, ת"דוחו, אמריקה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1961-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

,           1939, 1935: עברית אנגלית ואידיש תאריך התיק- שפת התיק :       הערות 

      1943 ,1945 ,1950 - 1956 ,1958 ,1961                         

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;               ורהפטיג זרח; תנועת תורה ועבודה; ועידות-     הפועל המזרחי אמריקה  

;   ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; קרן קיימת לישראל;     יהודי ארצות הברית 

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

רשימות                       , תזכירים, אמריקה חוזרים- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

            1938-1936: תאריך התיק. עברית אנגלית ואידיש- שפת התיק :       הערות 

      1945 ,1953 - 1956 ,1963 ,1971 - 1972                        

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נסים יצחק; אונטרמן איסר יהודה; הקבוץ הדתי; ועידות-     הפועל המזרחי אמריקה  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

רשימות                       , סקירות, ת"אמריקה  דוחו- הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1971-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

          1925 - 1924: תאריך התיק. עברית אנגלית ואידיש- שפת התיק :       הערות 

      1938 ,1946 ,1949 - 1950 ,1955 ,1963 ,1970 - 1971            

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; תורה ועבודה;     מימון יהודה ליב הכהן 

;                       ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                               ] ד"בח[ברית חלוצים דתיים  :  שם התיק 

יוצא                                                  /התכתבות נכנס  

                                  1955-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                    1955, 1951 - 1950: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; נוימרק צבי;     ברית חלוצים דתיים 

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא ההנהלה                     / ב התכתבות נכנס "ארה- המזרחי הצעיר :  שם התיק 

הראשית של הברית העולמית                                              

                                  1927-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                    1927 - 1926, 1923: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                            / התכתבות נכנס - ב "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           פישמן יהודה ליב הכהן; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                            / התכתבות נכנס - ב "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ארגון נשים מזרחי- אמן ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                            / התכתבות נכנס - ב "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

                                  1932-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                    1932 - 1931, 1926: תאריך התיק:       הערות 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                            / התכתבות נכנס - ב "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                1967 - 1961, 1950, 1948, 1939 - 1932:  תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                       תנועת נוער[נוער המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הציונות הדתית בארצות הברית                                          : שם יחידה 

ב סניף שיקגו                                       "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1938-           עד1926-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                    1938, 1930 - 1926: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                              / ב התכתבות נכנס "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

                                  1931-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארצות הברית- המזרחי הצעיר ;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

קרנות רשימות                   , כרוזים, החלטות- ב "המזרחי הצעיר ארה:  שם התיק 

                                  1961-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                        1961, 1943, 1942, 1934 - 1931: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           פישמן יהודה ליב הכהן; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                        / התכתבות נכנס ] ד"בח[ברית חלוצים דתיית :  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        הנדלר אריה; ברית חלוצים דתיים; נוימרק צבי]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                        / התכתבות נכנס ] ד"בח[ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הנדלר אריה; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     נוימרק צבי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                ] ד"בח[ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1961-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                              1961, 1957 - 1954, 1951: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; שפירא יוסף; בן דוד יששכר;     ברית חלוצים דתיים 

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                     - ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; שפירא יוסף;     ברית חלוצים דתיים 



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

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

                                                 

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

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12040: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                   - צפון אמריקה ] ד"בח[ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1956-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                    1956 - 1955, 1951: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ברית חלוצים דתיים;     פרוטוקולים 

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                ] ד"בח[ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

תזכירים                                                     , ת"דוחו 

                                  1960-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                             1960 - 1955, 1951 - 1950: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; עליה;     ברית חלוצים דתיים 

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שפירא יוסף; קבוצות הכשרה בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

לס                                      'לוס אנג- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ברית חלוצים דתיים;     נוימרק צבי 

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1954-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הנדלר אריה; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                            קבוצות הכשרה בארץ ישראל;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12046: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1960-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            קבוצות הכשרה בארץ ישראל; שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שפירא יוסף 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שפירא יוסף; הירשברג בנימין; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שפירא יוסף; הירשברג בנימין; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הירשברג בנימין; שפירא יוסף; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

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

      11:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שפירא יוסף; פרלמן מיכאל; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שפירא יוסף;     יהודי ארצות הברית 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אפריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; פרלמן מיכאל;     שפירא יוסף 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; פרלמן מיכאל;     שפירא יוסף 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     פרלמן מיכאל; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     שפירא יוסף 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                - צפון אמריקה - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1959-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                               1959, 1957 - 1954, 1950:תאריך התיק:       הערות 

אנגלית                                                - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

פרוטוקולים                                - צפון אמריקה - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1964-           עד1959-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     פרוטוקולים 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

חוזרים                                    - צפון אמריקה - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1964-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                  1964 - 1963, 1961, 1959, 1957, 1955: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     חוזרים 

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

      12:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

קבוצות הכשרה בחוץ לארץ                                               

                                  1960-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                             1960 - 1955, 1950 - 1949: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

ענייני הכשרה                                                         

                                  1976-           עד1960-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                             1976 - 1975, 1964 - 1960: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

סקירות                     , החלטות, ועידות, צפון אמריקה- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1964-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                   1964 - 1957,  1955: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קנדה- ל "בני עקיבא בחו; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                        / התכתבות נכנס , צפון אמריקה- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1964-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                     1964, 1962, 1956: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

סניפים                                    , צפון אמריקה- בני עקיבא  :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  שפירא יוסף; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                        / התכתבות נכנס , צפון אמריקה- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1964-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                             1964 - 1961, 1951 - 1950: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                       / התכתבות נכנס - השומר הדתי בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1950-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                             1950 - 1946, 1938 - 1937: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     השומר הדתי 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                       / התכתבות נכנס , צפון אמריקה- בנות מזרחי :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                                          עברית ואידיש: שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                              ארצות הברית- בנות מזרחי ;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ארצות הברית                     - הסתדרות עזרת חלוצים , המזרחי הצעיר:  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל025:                  מספר יחידה12069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות עם ועד                         - הציונות הדתית בארצות הברית :  שם התיק 

אוקלהומה                                     - הקהילה העברית בטולזא  

                                  1986-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

      1986, 1978, 1971, 1950, 1939 - 1938, 1936, 1930: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                          : שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו;     חינוך יהודי בגולה 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MID MANHATTAN NEW YORK CITY:                         שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  REINES   MIZRACHI:                                   שם התיק 

יחרזמ        - הרא יחרזמה לעופה "                                  ב 

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOOK COMMITTE:                                       שם התיק 

יחרזמ        - הרא יחרזמה לעופה "                                  ב 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ואידיש                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ניק אהרן חיים הלוי'פיצ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOOK COMMITTE:                                       שם התיק 

יחרזמ        - הרא יחרזמה לעופה "                                  ב 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

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



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

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

                                                 

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOSTON MASS:                                         שם התיק 

יחרזמ        - הרא יחרזמה לעופה "                                  ב 

                                  1970-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BROCKTON MASS:                                       שם התיק 

יחרזמה        - הרא יחרזמה לעופה "                                 ב 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  RABBI   PECHENICK PERSONAL:                          שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1956-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ואידיש                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  ALIYAH COMMITTEE:                                    שם התיק 



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

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

                                                 

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

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; קירשבלום מרדכי; פרוטוקולים;     עליה 

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MIZRACHI ORGANIZATION OF AMERICA:                    שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ואידיש                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ההסתדרות הציונית העולמית; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  IGERET HAPOEL HAMIZRACHI OF AMERICA:                 שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  EXECUTIVE BOARD:                                     שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; פרוטוקולים; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ב                                          "ארה- מזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                            הנדלר אריה]; סיעה[למפנה ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12084: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOOK NEWS:                                           שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12085: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

]                       איחוד, ת"דוחו- ב "ארה- המזרחי הפועל המזרחי :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;               ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

];                              מאזן[דין וחשבון כספי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MIZRACHI HATZAIR:                                    שם התיק 

יחרזמ        -                             תירבה תוצרא יחרזמה לעופה  

                                  1966-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אגודת ישראל; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

; ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; קירשבלום מרדכי; חינוך חרדי;     חינוך דתי 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  ADMINISTRATIVE COMMITTEE:                            שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1952-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                               -  שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        אמריקה- הפועל המזרחי ; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     פרוטוקולים 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  RABBI KIRSHBLUM ISRAEL PERSONAL:                     שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      הרצוג יצחק אייזיק הלוי; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

;  איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; קואליציה; חוק החזיר; בנק המזרחי;     חינוך דתי 

;     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; מימון יהודה ליב הכהן;     נורוק מרדכי 

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  AGREEMENT BETWEEN LEAGUE HAPOEL HAMIZRACHI:          שם התיק 

         OF AMERICA                                                  

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  HATZOFE:                                             שם התיק 

הפצה        -                                             ימוי ןותע  

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; עתון יומי-     הצפה  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  CONSTITUTION AND BY LAWS:                            שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

הסתדרות המזרחי בארץ ישראל                                           :  שם התיק 

                                  1953-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קירשבלום מרדכי; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                             עליה]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  THE MIZRACHI WORLD UNION:                            שם התיק 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               אלינסון יהודה; איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

;                                  רוזנברג ישראל שלמה; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MIZRACHI WOMEN:                                      שם התיק 

                                                  יחרזמ תושנ         

                                  1964-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MIZRACHI:                                            שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמה        -                            תירבה תוצרא  

                                  1953-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מאזן[דין וחשבון כספי ; חינוך דתי; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  SHRAGAI S . Z:                                       שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמ        - הרא "                                  ב 

                                  1966-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שרגאי שלמה זלמן; אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  LEAGUE ENDORSEMENTS:                                 שם התיק 

                                  1952-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  JEWISH AGENCY:                                       שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קירשבלום מרדכי;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  LEAGUE MISCELLANEOUS:                                שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ועברית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               פרוטוקולים;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  LETTER HEADS:                                        שם התיק 

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  LEAGUE INTER OFFICE MEMO:                            שם התיק 

                                  1954-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  JEWISH AGENCY ISRAEL:                                שם התיק 

                                  1953-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  LEAGUE ANNUAL CONFERENCE:                            שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  RELIGIOUS     ZIONISTS  OF AMERICA:                  שם התיק 

         MIZRACHI HAPOEL HAMIZRACHI                                  

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ועברית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                ועידות- הפועל המזרחי אמריקה ; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ב                                                "ארה- המזרחי הצעיר :  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית ועברית                                         - שפת התיק :       הערות 

.                                                       ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

           56- ת של המזרחי הצעיר בארצות הברית לקראת הועידה השנתית ה"בתיק דוחו 

                                                                1965- ה " תשכ 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  ZIONIST FEDERATIONS:                                 שם התיק 

                                  1958-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בר אבא חיים; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     ברית חלוצים דתיים 

;                            ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     נוימרק צבי 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  JOSEPH SOLOVETCHIK:                                  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                                        עברית ואנגלית- שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;               ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MINUTES:                                             שם התיק 

יחרזמה לעופה יחרזמה        - הרא "                                 ב 

                                  1960-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOARD OF DIRECTORS:                                  שם התיק 

יתדה לעופה ןעמל הגילה        - הרא "                               ב 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  ADMINISTRATION:                                      שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  PITTSBURGH  PA:                                      שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  AMERICAN ZIONIST COUNCIL:                            שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; אמריקה-     הפועל המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  PUBLIC RELATIONS:                                    שם התיק 

                                  1962-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;                    הכנסת החמישית; טולידאנו יעקב משה; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BRONX:                                               שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  RABBI RUBINS PERSONAL:                               שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

]                             ניק'יוצא הרב אהרון פיצ/ התכתבות נכנס :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  SYNAGOGUE APPEALS RABBI SAMUEL   SURCHIN:            שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

ב                                              "ארה- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס  

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BOOK COMMITTEE:                                      שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

התכתבות בענין ספרי קודש                         - ניק 'הרב אהרון פיצ:  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

שונות                                                        -MISC:    שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

עברית אנגלית ואידיש                                   - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ניק אהרן חיים הלוי'    פיצ 

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

      7:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  BORO PARK:                                           שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

חוזרים על נושאים                        - ב "המזרחי הפועל המזרחי ארה:  שם התיק 

ארגוניים                                                             

                                  1967-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     חילול שבת 

;                        ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     שפירא משה חיים 

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא המזרחי הפועל המזרחי אמריקה                       / מכתבים נכנס :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1958-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; קליטת עליה; אמריקה- הפועל המזרחי ;     עליה 

;            מקווה ישראל; התיישבות; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     גיוס נשים 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

מרכז הקונגרס היהודי                     - ב "המזרחי הפועל המזרחי ארה 

ב                                      "ארה- הסתדרות הציונים הדתיים  

                                  1965-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

עברית  ואנגלית                                        - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      אמריקה- הפועל המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     חזני מיכאל יעקב 

;                              איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קירשבלום מרדכי 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

קרן לבנית כפר עמיאל                                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     עמיאל משה אביגדור 

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

      8:             מספר מיכל025:                  מספר יחידה12134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

                  MIZRACHI ORGANIZATION OF PHILADELPHIA:               שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

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

                                              170: כ פריטים"סה 

                                             02.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              170:   כ מלאי"סה 




