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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    720   מי    

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

,              1968, 1966, 1957-1947, 1941-1940, 1933: תאריך התיק:       הערות 

      1972 ,1975 ,1977 ,1984 ,1988 ,1990                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          ת"נשי אמי; קטעי עתונות;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;    גוטספלד בתיה; כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ; רשת מוסדות חנוך בישראל- ת "    אמי 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

 של נשי  מזרחי באמריקה                            18-הועידה השנתית ה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   18-הועידה ה- נשי מזרחי באמריקה ; גוטספלד בתיה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

 של נשי מזרחי באמריקה                             43-הועידה השנתית ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 43-הועידה ה- נשי מזרחי באמריקה ;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

                   9- הועידה השנתית ה- הסתדרות צעירות מזרחי באמריקה :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הסתדרות צעירות מזרחי באמריקה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;                                    9-הועידה ה-    הסתדרות צעירות מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

,                  גוטספלד בתיה' הקדשות לגב- כפר בתיה רעננה - ת "אמי:  שם התיק 

כרזות                                                                

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ; כרזות; גוטספלד בתיה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

הודעות                                      , פרסומים, כרזות, הקדשות:  שם התיק 

                                  1992-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ארגוני נשים; בית צעירות מזרחי; פרסומים; כרזות;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

חוה כהן                          ' פעלה של הגב- קטעי עתונות מצולמים :  שם התיק 

                                  1945-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                            כהן חוה; קטעי עתונות;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

פגישות                       , תעוד, תקנון- יסוד נשות מזרחי העולמית :  שם התיק 

                                  1956-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          אירופה; כהן חוה; תקנון;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;     ארגון נשים מזרחי- אמן ; תקציב; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;               ועידת היסוד- נשי מזרחי הארגון העולמי ; הרצוג שרה;     פרוטוקולים 

;                                       2-הועידה ה-     נשי מזרחי הארגון העולמי  

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

חוה כהן                                    ' גב, יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1974-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         כהן חוה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

חוה כהן החוף המערבי                             ' ח סיורים של הגב"דו:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          גני ילדים ומעונות יום; יומנים; כהן חוה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      1:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

חוה כהן                                   ' הגב, יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1957-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         כהן חוה;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;                      סנהדראי טובה; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

                    1963-1933 - 30-יובל ה- בית צעירות מזרחי ירושלים :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ירושלים; בית צעירות מזרחי;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

פרוטוקולים של ישיבות מועצה                                       } א:  שם התיק 

                         1955ירושלים - ועידה עולמית של נשות מזרחי }ב 

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                           1955, 1947: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;                              כהן חוה; 2-הועידה ה-     נשי מזרחי הארגון העולמי  

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1959-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                 1959, 1949-1948,1936: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

ת דרור ירושלים                             "אמי- מרכז ללימודי השואה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  רשת מוסדות חנוך בישראל- ת "אמי;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

בית הילד גילה                                          - ספר אורחים :  שם התיק 

                                  1998-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  רשת מוסדות חנוך בישראל- ת "אמי;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

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

      2:             מספר מיכל027:                  מספר יחידה15271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה                                           : שם יחידה 

קטעי עתונות                                         , תעודות, מאמרים:  שם התיק 

                                  1989-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

גוטספלד בתיה למושב הכרזת העצמאות                ' הזמנה לגב: בתיק:       הערות 

אביב         -באולם מוזיאון תל) 14.5.1948(ח "באייר תש' ה', ביום ו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    גוטספלד בתיה; רשת מוסדות חנוך בישראל- ת "אמי;     הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

;                       יום העצמאות; קרן קיימת לישראל;     המועצה הציונית בישראל 

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



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

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

                                                 

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

                                               17: כ פריטים"סה 

.                                              10: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               17:   כ מלאי"סה 




