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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP51/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10168: מספר פריט 

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

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מעברות                                                              :  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      מעברות;     קורץ משה אריה 

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10169: מספר פריט 

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

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ירחי כלה                                                            :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  פרוטוקולים;     קורץ משה אריה 

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10170: מספר פריט 

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

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                        של הפועל המזרחי[הועד הפועל :  שם התיק 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת המרכז        , א"אדר תשי, מתאריך שבט" מודיעין"בתיק בליוטין :       הערות 

.                                       י של המזרחי"העולמי וקרן א 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     קורץ משה אריה 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;  פרוטוקולים; בני עקיבא בארץ ישראל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           חינוך דתי; בן גוריון דוד; תקציב;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10171: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 3:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                              י"הפועל המזרחי בא, יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1948-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ה"ישיבת כפר הרא;     קורץ משה אריה 

;                יהודי תימן; חינוך דתי; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                   סיעה[יצירה ובנין ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10173: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                        הפועל המזרחי בארץ ישראל, יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1954-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ע"גדנ; יהודי תימן; הפועל המזרחי בארץ ישראל; ברלין מאיר;     קורץ משה אריה 

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

      1:             מספר מיכלPA/15:                מספר יחידה10174: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קורץ משה אריה                                     - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                        הפועל המזרחי בארץ ישראל, יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,              הוצאת סיעת למפנה- בתיק פרסום בשם או מפנה או ניוון :       הערות 

.                                                     ב"אב תשי'מנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חוקה; תקציב; הפועל המזרחי בארץ ישראל; פרוטוקולים;     קורץ משה אריה 

];                                                               סיעה[    למפנה  

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

                                                6: כ פריטים"סה 

 .                                              3: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                                6:   כ מלאי"סה 




