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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP11/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10078: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מסמכים אישיים                                               , תעודות:  שם התיק 

                                  1943-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

,      1943, 1942, 1935, 1933, 1932, 1929, 1925, 1923: תאריך התיק:       הערות 

ג             "תש, ב"תש, ה"תרצ. ג"תרצ, ב"תרצ, ט"תרפ, ה"תרפ, ג"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    יומנים; תעודות אישיות;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10079: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                              , המרכז העולמי- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

                                  1948-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

,            ה"תרפ, 1948, 1946, 1943, 1938-1939, 1925: תאריך התיק:       הערות 

.                                 ט"תש, ו"תש. ג"תש, ט"תרצ- ח "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ברלין מאיר; המרכז העולמי- המזרחי ;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10084: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד הפועל                              - י "התכתבות הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1926-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קבוצת כפר אוריה; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עמינוח נחמיה צבי 

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

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



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

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

                                                 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10085: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד הפועל                              - י "התכתבות הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1939-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                       ט"תרצ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ברנשטיין צבי; שרגאי שלמה זלמן;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10086: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ד לבנון לבדיקת הבחירות                       "ועדת החקירה בראשות עו:  [שם התיק 

]                                               לועד הקהילה בירושלים 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אונא משה; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                                                  נייפלד אלימלך 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10087: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ותיקי                       , הועד הפועל- י "התכתבות הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

התנועה                                                               

                                  1960-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

.          ך"תש-א"תשי, ט"תש-ש"ת, 1950-1960, 1940-1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ברנשטיין צבי; ארגון המורים- המזרחי ; פרוטוקולים;     עמינוח נחמיה צבי 

];     מושב[כפר אברהם ; הזורעים- ארגון להתיישבות שיתופית ]; מושב[    כפר חסידים  

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

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10088: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המרכז החקלאי                            - י "התכתבות הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1956-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

              1956, 1948, 1945, 1938, 1932, 1924-1927: תאריך התיק:       הערות 

ז                     "תשי, ח"תש, ו"תש, ח"תרצ, ב"תרצ, ז"תרפ-ד"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10089: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

י                                 "התכתבות קבוצות של הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1950-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

,           ה"תרפ, 1950, 1949, 1946, 1942, 1939, 1925: תאריך התיק:       הערות 

ט                                            "תש, ו"תש, ב"תש, ש"ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קבוצת שמואל; קבוצת כפר אוריה;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10091: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועד מושב עובדים כפר אברהם                                 - התכתבות :  שם התיק 

                                  1960-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ו      "תרצ, ד"תרצ, צ"תר, 1938-1944, 1936, 1934, 1930: תאריך התיק:       הערות 

ז                                                "תשט, ד"תש-ח"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                מושב[כפר אברהם ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10092: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                                    הרשימה המאוחדת"הסיעה - התכתבות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      1:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10096: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פולניה                                       - התכתבות החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

המועצה של       - קטעי עתונות . א- בתיק . ז"תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

" .             החלוץ המזרחי"פניה לצירי .בפולניה ב" החלוץ המזרחי" 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הפועל המזרחי בארץ ישראל; פולין- החלוץ המזרחי ;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10097: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

י                                      "ארגון בני עקיבא בא- התכתבות :  שם התיק 

                                  1954-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ט     "תרצ - 1954, 1952, 1951, 1949, 1943, 1942, 1939: תאריך התיק:       הערות 

ד                            "תשי, ב"תשי, א"תשי, ט"תש, ג"תש, ב"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     בני עקיבא בארץ ישראל;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10098: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד הלאומי לכנסת                    , י"ההנהלה הציונית בא- התכתבות :  שם התיק 

ישראל                                                                

                                  1954-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

         1927-1930,1937-1939,1941-1943,1948,1951,1954: תאריך התיק:       הערות 

ד             "תשי, א"תשי, ח"תש,ג"תש-א"תש,ט"תרצ-ז"תרצ, צ"תר-ז"תרפ 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הועד הלאומי לכנסת ישראל; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10099: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסתדרות                        , הסתדרות הכללית של העובדים- התכתבות :  שם התיק 

.                                פרוטוקולים, הוראות, הפועלים החקלאים 

                                  1944-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

,          ח"תרצ, ח"תרפ-ה"תרפ - 1944, 1938, 1925-1928: תאריך התיק:       הערות 

ד                                                             "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                        תקנות; חוקה;     הסתדרות העובדים הכללית 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10101: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועד המושבות של הפועל המזרחי                               - התכתבות :  שם התיק 

                                  1943-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

,          ה"תרפ - 1943, 1942, 1940, 1937, 1927, 1925: תאריך התיק:       הערות 

ג                                    "תש, ב"תש, ש"ת, ז"תרצ, ז"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הזורעים- ארגון להתיישבות שיתופית ;     עמינוח נחמיה צבי 

;                הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10102: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                       מוסדות חינוך ותרבות, הרבנות הראשית- התכתבות :  שם התיק 

י                                               "התאגדות העתונאים בא 

                                  1949-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,          ב"תרצ - 1949, 1943, 1941, 1937, 1934, 1932: תאריך התיק:       הערות 

ט                                   "תש, ג"תש, ב"תש, ז"תרצ, ד"תרצ 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10104: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישעיהו ברנשטיין                                           - התכתבות :  שם התיק 

                                  1925-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                              "תרפ, פ"תר, 1925, 1920: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          ברנשטיין ישעיהו;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10105: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישעיהו ברנשטיין                                           - התכתבות :  שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          ברנשטיין ישעיהו;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10106: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישעיהו ברנשטיין                                           - התכתבות :  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          ברנשטיין ישעיהו;     עמינוח נחמיה צבי 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10107: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישעיהו ברנשטיין                                           - התכתבות :  שם התיק 

                                  1930-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                         "תר- ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          ברנשטיין ישעיהו;     עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10108: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישעיהו ברנשטיין                                           - התכתבות :  שם התיק 

                                  1954-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

,         ט"תרצ, ב"תרצ - 1954, 1948, 1941, 1939, 1932: תאריך התיק:       הערות 

ד                                                "תשי, ח"תש, א"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הפועל המזרחי בארץ ישראל; ברנשטיין ישעיהו;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                 הסתדרות העובדים הכללית; ארץ ישראל-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10112: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

'                                        ט' - התכתבות עסקני המזרחי א:  שם התיק 

                                  1958-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

,        ז"תרפ-ד"תרפ, 1950-1958, 1939-1941, 1924-1927: תאריך התיק:       הערות 

ח                                           "תשי-י"תש, א"תש-ט"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     גשורי מאיר שמעון; ברנשטיין צבי; ברלין מאיר; אונא משה;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10113: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

'                                      ש' - עסקני המזרחי ל- התכתבות :  שם התיק 

                                  1963-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

        1930-1932,1935,1938,1942,1955,1963, 1924-1925: תאריך התיק:       הערות 

ג          "תשכ, ב"תש,ו"תשט,ח"תרצ, ה"תרצ, ב"תרצ-צ"תר, ה"תרפ-ד"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        קסטנבוים אברהם; צייטלין הלל; פישמן יהודה ליב הכהן;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                            שפירא משה חיים;     שרגאי שלמה זלמן 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10116: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים שונים                                              - התכתבות :  שם התיק 

                                  1930-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                         "תר- ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10117: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים שונים                                              - התכתבות :  שם התיק 

                                  1960-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך       "תש, ד"תשי-א"תרצ, ז"תרפ, 1931-1954,1960, 1927: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10122: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פרוטוקולים                    . לקראת האחוד של שני חלקי הפועל המזרחי:  שם התיק 

.                                       החלטות, הצעות, מישיבות המרכז 

                                  1933-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

.                ג"תרצ, ז"תרפ-ה"תרפ - 1933, 1925-1927: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ד-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                                           פישמן יהודה ליב הכהן 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10123: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                    מאמרים- חוברת תנועת עבודה דתית :  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.                                    ראה תקציר. ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        לנדאו שמואל חיים; קבוצת ברוריה; תנועת תורה ועבודה;     עמינוח נחמיה צבי 

.     בראשית ההווי. א: להלן תוכן המאמרים. בתיק מנוסקריפט בשם תנועת עבודה דתית 

פעולות         . ה. ראשית פעולות. ד. היסודות האידיאולוגיים. ג. תחלת הארגון. ב 

"       תורה ועבודה"הקרע והאחוד בתנועת . ח. יחסי עבודה. ז. מפעלים. ו. ראשונות 

בתוך התנועה הציונית   . תרבות יב. יא. י"הפועלת הדתית בא. י. התיישבות. ט. י"בא 

.        הברית העולמית של התנועה. יג. ובחיים הצבוריים של הישוב, בתנועת המזרחי 

.           ל"לנדוי ז. ח.ש. טז. הנוער הדתי בגיל הרך. טו. חלוץ התנועה בגולה.יד 

דעת זקנים                                                                . יז 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10125: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                נתיבה, הצופה, הארץ- מאמרים בעתונים :  שם התיק 

                                  1964-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,           1939-1941,1947-1949,1953-1956, 1936, 1931: תאריך התיק:       הערות 

ב     "תשכ,ז"תשט-ד"תשי,ט"תש-ז"תש,א"תש-ט"תרצ,ו"תרצ,א"תרצ-1962,1964 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                יט-הועידה העולמית ה- המזרחי ; קטעי עתונות;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10128: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                          סיפורים שלקט נחמיה עמינוח:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10129: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                           מאמרים שכתב נחמיה עמינוח:  שם התיק 

.                                       ראה תקציר. התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    המרכז העולמי- המזרחי ;     עמינוח נחמיה צבי 

.          בין רבני תורה ועבודה. א. בתיק מספר מאמרים בכתב ידו של נחמיה עמינוח 

....   מודרניות. ד. ההתנפלות על עורך הארץ. ג. לשאלת הבנים הבוגרים במושבינו. ב 

]               דרכו של המזרחי העולמי. [תפקידי ועדת הבקורת ז. ו. בלב העולם. ה 

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

      3:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10132: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                 בכתב ידו[מאמרים שכתב נחמיה עמינוח :  שם התיק 

.                                      ראה תקציר.  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     פולין- החלוץ המזרחי ;     עמינוח נחמיה צבי 

רעיונות שנשחקו לאסימונים     . ב. החלוץ המזרחי. א: רשימת המאמרים הנמצאים בתיק 

ילד       . כלפי פנים ו. במה יזכו את ארחם ה. ד....ושפכתי את רוחי על כל בשר. ג 

רוחות    . י. תקופתנו האחרונה וסכומה. דרכנו ט. ח. לשאלת צורת חיינו. ירושלים ז 

להתנפלות על עורך הארץ                                             . מנשבות יא 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10134: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות מרים עמינוח                                                 :  שם התיק 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

.                   בתיק מכתבים אישיים. ח"תרפ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10135: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                        מכתבי מרים עמינוח- התכתבות :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.            בתיק מכתבים אישיים של מרים עמינוח. ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10136: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                              מרים עמינוח- התכתבות :  שם התיק 

                                  1933-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג  בתיק מכתבים אישיים של מרים עמינוח     "תרצ- ט "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10137: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מרים עמינוח                                               - התכתבות :  שם התיק 

                                  1952-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

,         ז"תרצ, ה"תרצ - 1952, 1948, 1943, 1937, 1935: תאריך התיק:       הערות 

.                 מכתבים אישיים של מרים עמינוח. ג"תשי, ח"תש, ג"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10139: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1925-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

.     בתיק מכתבים אישיים של בני המשפחה. ה"תרפ- ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10140: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתבים אישיים של בני             . ט"תרפ- ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                          המשפחה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10141: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

.      בתיק מכתבים אישיים של בני המשפחה. ב"תרצ- ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10142: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.     בתיק מכתבים אישיים של בני המשפחה. ה"תרצ- ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10143: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                                 התכתבות בני המשפחה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

.                                בתיק מכתבים אישיים של בני המשפחה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      4:             מספר מיכלPA/11:                מספר יחידה10144: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נחמיה צבי עמינוח                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בני המשפחה                                                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

.      בתיק מכתבים אישיים של בני המשפחה. ח"תשי- י "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

                                               41: כ פריטים"סה 

.                                              24: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               41:   כ מלאי"סה 




