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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    620   מי    

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                                   / התכתבות נכנס - צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1932-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                    1932 - 1931, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                               תנועת נוער[נוער המזרחי ; קנדה-     צעירי מזרחי  

];                              פרסום[נתיבה ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

החלטות                                              , כרוזים, חוזרים:  שם התיק 

                                  1955-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                 1955 - 1954, 1945, 1940, 1933 - 1931: תאריך התיק:       הערות 

אידיש ואנגלית                                  , עברית- שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חוקה; קנדה- צעירי מזרחי ; נייפלד אלימלך;     תנועת תורה ועבודה 

;                         קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; גן מגד-     משק הפועלות  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                                  / התכתבות נכנס - צעירי מזרחי  :  שם התיק 

                                  1936-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואידיש                                           : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה- צעירי מזרחי ; קנדה-     נשי מזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

טורונטו קנדה                              " די מזרחי שטימע- "עתונות :  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

אידיש                                                 - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קטעי עתונות; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

התכתבות                                         - נשי מזרחי , המזרחי:  שם התיק 

                                  1951-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                 1951, 1943 - 1942, 1940 - 1938, 1936: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואידיש                                          - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     נשי מזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

מודעות                                  , תנועת תורה ועבודה- המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קנדה- המזרחי ; תנועת תורה ועבודה; השקל;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בארצות הברית                                    : שם יחידה 

יוצא                                    / התכתבות נכנס - נשות מזרחי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                    1946 - 1945, 1943: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קבוצת אברהם; קבוצת רמת השומרון; קרונה משה; קנדה-     נשי מזרחי  

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואידיש                                          - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         משקי הפועלות; קנדה- נשי מזרחי ; שרגאי שלמה זלמן;     תנועת תורה ועבודה 

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                    1939 - 1937, 1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; משקי הפועלות;     תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                           / הפועל המזרחי התכתבות נכנס - המזרחי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; ל"הפועל המזרחי בחו; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                           / הפועל המזרחי התכתבות נכנס - המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                           1955, 1951: תאריך התיק:       הערות 

עברית ואנגלית                                         - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ל"    הפועל המזרחי בחו 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ילדי טהרן; הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת רמת השומרון;     תנועת תורה ועבודה 

;                            התיישבות; קרונה משה; אונא משה;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

עברית ואידיש                                          - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ;     תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12165: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                   / מונטריאול התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1962-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                       1962 - 1958, 1955, 1948, 1945: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קרונה משה;     תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; גרינברג יעקב אהרן;     תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                           / הפועל המזרחי התכתבות נכנס - המזרחי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; תירוש יוסף; ל"    הפועל המזרחי בחו 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

קנדה                                                   - נשות אמונה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                           קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה- ל "    אמונה בחו 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

]                                          הסתדרות נשות מזרחי בקנדה:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ועידות ארציות- נשות מזרחי קנדה ; פרוטוקולים; קנדה-     נשי מזרחי  

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

/                     התכתבות נכנס - קרן קימת לישראל /הפועל המזרחי :  [שם התיק 

]                                                               יוצא 

                                  1953-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קרן קיימת לישראל; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה-     נשי מזרחי  

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

.                           בתיק מחברת הכנסות והוצאות של תרומות שנתנו והתקבלו 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

]                        הועידה הארצית השניה- הסתדרות המזרחי בקנדה :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                 : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קרן קיימת לישראל; פרוטוקולים; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12176: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

]                    פרוטוקולים והחלטות מישיבות הסתדרות מזרחי בקנדה:  [שם התיק 

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

אידיש ואנגלית                                         - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; פרוטוקולים; קנדה- נשי מזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

יוצא                         / התכתבות נכנס - הסתדרות המזרחי בקנדה :  [שם התיק 

]                                                    עירית מונטריאול 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

תנועת תורה ועבודה בקנדה                              - צעירי מזרחי :  [שם התיק 

]                                                יוצא/ התכתבות נכנס  

                                  1964-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                                         עברית ואנגלית: שפת התיק:       הערות 

.                                                       ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גרינברג יעקב אהרן; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה- המזרחי ;     יעבץ זאב 

;               קטעי עתונות; קנדה- צעירי מזרחי ]; מושב[כפר חיטין ;     שיך אבריק 

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

הפרסום מוקדש     , טורונטו, ב"תרצ' ה, טבת' גליון ב" המזרחי"פרסום בשם -  בתיק  

ל ממנהיגי המזרחי                                     "זאב יעבץ ז'  לזכרו של ר 

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12181: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

                  ADMINISTRATIVE BOARD:                                שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          קנדה- המזרחי ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     פרוטוקולים 

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

                  ADMINISTRATIVE COUNCIL - MINUTES:                    שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

                  OFFICIAL FILE:                                       שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית                                                - שפת התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

                  NATIONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL MEETINGS:            שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 



 "             " 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  

;                                קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

]                                  מסמכי רישום תאגיד- המזרחי בקנדה :  [שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; קנדה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

                  NATIONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL MEETINGS:            שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               קנדה- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל026:                  מספר יחידה12187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי בקנדה                                           : שם יחידה 

]                              25-הועידה הארצית ה- נשות מזרחי קנדה :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; ועידות ארציות-     נשות מזרחי קנדה  

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



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

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

                                                 

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

                                               30: כ פריטים"סה 

.                                              18: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               30:   כ מלאי"סה 




