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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP5/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תרצ,ב"תרפ-א"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1920-1922,1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

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

                                             1922-1923:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                                                                   שפירא ישעיהו 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הפועל המזרחי בארץ ישראל; ארץ ישראל- המזרחי ;     גרדי נתן 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                                           קסטנבוים אברהם;     גשורי מאיר שמעון 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1924-1925,1927:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

];                                                           מושב[    כפר חיטין  

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                            שנים ראשונות- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תרצ,ג"תרצ-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                       1929-1932,1938: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

];                                                מקום התיישבות[    מושב סלבנדי  

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9823: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                           נתן גרדי בשליחות בפולין:  [שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קרן קיימת לישראל; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ; פולין;     גרדי נתן 

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בין                     , רשמים משליחותו של נתן גרדי בפולין:  [שם התיק 

]                                      נתן גרדי לקיבוצי הכשרה בפולין 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תרצ-ג"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    פולין- המזרחי ; פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     גרדי נתן 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                     התכתבות עם נתן גרדי- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרצ-ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                     התכתבות עם נתן גרדי- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                              "תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                        שרגאי שלמה זלמן; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     תל אביב 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                     התכתבות עם נתן גרדי- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש-ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1942-1944,1946-1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                     התכתבות עם נתן גרדי- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אברהם;     גרדי נתן 

;                   אונא משה; פתח תקוה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                     התכתבות עם נתן גרדי- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הפועל המזרחי בארץ ישראל; קלמר משה;     גרדי נתן 

;         הרבנות הצבאית; קורץ משה אריה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                   ל"נתן גרדי בזמן פעילותו כראש השרותים הדתיים בצה:  [שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

;                                     השרות הדתי- ל "צה; הרבנות הצבאית; ל"    צה 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

",                     היעוד ההסטורי של ההתיישבות הדתית- "נתן גרדי :  [שם התיק 

]                          ל בנושא אותות הצטיינות"הזמנה לפגישה מהמטכ 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

-       היעוד ההסטורי של ההתיישבות הדתית , "א"תשי-י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                 43, 42' פרסום שנמצא גם בתיקים מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות;     גרדי נתן 

;                                 ל"צה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים ממשרד                      , התכתבות עם הפועל המזרחי באמריקה:  [שם התיק 

]                                                             הבטחון 

                                  1957-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ז                               "תשי,ו"תשט,ג"תשי,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1950,1952-1953,1955,1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    משרד הבטחון; ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                     ל"כתובות של אנשים ששרתו במסגרת השרות הדתי בצה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשי-ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

כתובות עבור כנס של ותיקי השרות הדתי שמארגן נתן גרדי               

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               השרות הדתי- ל "צה; ל"צה; ישובי עולים]; מושב[תקומה ;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                         התכתבות עם מערכות בטאונים:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                            "תש-ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                       גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארגונים ועסקנים                                  , התכתבות עם מוסדות:  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                       המחלקה לתרבות תורנית- משרד החינוך :מכתבים מ:  [שם התיק 

]                                           המרכז לחינוך הדתי בישראל 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ;     גרדי נתן 

;                                          בתי ספר;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם איגוד המושבים והארגונים וכן התכתבות                     :  [שם התיק 

]                             קיבוץ סלבקוב, חינוך דתי מקצועי:בנושאים 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשכ-ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קיבוץ עובדיה; קדמון יצחק; הפועל המזרחי בארץ ישראל; איגוד המושבים;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים ממוסד                      , ל"ש מרים ונחמיה עמינוח ז"הקרן ע:  [שם התיק 

]                                                            הרב קוק 

                                  1971-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תשל-ח"תשכ,ו"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מוסד הרב קוק; שזר זלמן; המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     גרדי נתן 

;                                                     קרנות;     שרגאי שלמה זלמן 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל בפרסומים                     "איזכור השרות הדתי בצה:התכתבות בנושא:  [שם התיק 

]                                                              שונים 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                השרות הדתי- ל "צה; ברקמן רחל; הרבנות הצבאית; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל בפרסומים                     "איזכור השרות הדתי בצה:התכתבות בנושא:  [שם התיק 

]                            ל"דברי נתן גרדי לישיבת הנהלת המפד,שונים 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    השרות הדתי- ל "צה; בתי אבות- תפארת בנים ; הרבנות הצבאית; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      1:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אוצר הקרנות של ארגון                  , צבי יהודה הכהן קוק' מכתב לר:  [שם התיק 

]                                                       ותיקי התנועה 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשל-ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          קרנות; ברנשטיין צבי; קוק צבי יהודה הכהן;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          ל"צה; השרות הדתי- ל "צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          השרות הדתי- ל "צה; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הרבנות הצבאית; ל"צה; השרות הדתי- ל "צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                       "תשכ,ט"תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1948-1949,1962:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הרבנות הצבאית; השרות הדתי- ל "צה; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הרבנות הצבאית; השרות הדתי- ל "צה; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הרבנות הצבאית; השרות הדתי- ל "צה; ל"צה;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                    "השרות הדתי בצה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

ל               "בתיק רשימות של אנשים ששרתו במסגרת השרות הדתי בצה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          השרות הדתי- ל "צה; ל"צה;     גרדי נתן 



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

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

                                                 

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

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    פתח תקוה; הפועל המזרחי בארץ ישראל; ד"תנועת חב;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

                                  1937-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                     "תרצ,ט"תרפ,ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

חלק מהנאומים אינם מתוארכים            . 1923,1929,1937:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; מושב[כפר חיטין ;     גרדי נתן 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                 "תשכ,ד"תשי,ו"תש-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

חלק מהנאומים אינם מתוארכים       . 1944-1945,1953,1967:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];    מושב[כפר אברהם ; הפועל המזרחי בארץ ישראל; פתח תקוה; חסן יעקב;     גרדי נתן 

;                                                              ישיבת תורה ומלאכה 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1959-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

,         1931:תאריך התיק. ט"תשי-ז"תשי,י"תש-ח"תש,ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

חלק מהנאומים אינם מתוארכים                   .1948-1949,1957,1959 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; גיוס בני ישיבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל; שפירא ישעיהו; התיישבות;     גרדי נתן 

;                ה"ישיבת כפר הרא; ועידות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בתי כנסת 

;     י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ט-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

.                                     א"תשכ-ך"תש,ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

חלק מהנאומים אינם מתוארכים            . 1958,1960-1961:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            התיישבות]; מושב[רוויה ; ישיבת תורה ומלאכה; סלומון דוד;     גרדי נתן 

;                                                         אשר) סלומון(    שלמון  

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

בית הכנסת        - "זה התאריך של המאמר ,ך"חשון כסלו תש:תאריך התיק:       הערות 

שאר הנאומים אינם מתוארכים                                 ".במושב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    זכאי יעקב מאיר; בתי כנסת; שיך אבריק; ק יעקב אברהם'ז; התיישבות;     גרדי נתן 

;                                                               עמינוח נחמיה צבי 

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

      2:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

הנאומים אינם מתוארכים                                            :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אשר) סלומון(שלמון ; בתי כנסת; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים בכתב יד                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                                    "תשל- ל "תש,ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

חלק מהנאומים אינם מתוארכים            . 1967,1970-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 דת ומדינה; הפועל המזרחי בישראל; בני עקיבא בישראל;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1933-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1924,1932-1933:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קטעי עתונות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1956-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                             "תשי,י"תש,ו"תש,ב"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1941-1942,1946,1950,1956:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];        מושב[תירוש ]; מעברת עולים[משואה ; שפירא ישעיהו; התיישבות;     גרדי נתן 

];            מושב[מחסיה ]; מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב[נחושה ]; מושב[    פורת  

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9877: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1959-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                "תשי,ז"תשי-ז"תשט,י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1950,1956-1957,1959:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קטעי עתונות; ישובי עולים; ה"ישיבת כפר הרא; התיישבות;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1968-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ט                    "תשכ,ג"תשכ-ב"תשכ,ך"תש,ח"תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1957-1958,1960,1962-1963,1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הפועל המזרחי בישראל; חינוך דתי; התיישבות; ישיבות תיכוניות;     גרדי נתן 

;       ברקמן יצחק ליב; ה-הועידה ה- איגוד המושבים ; מושב שיתופי;     ישובי עולים 

;                                               קטעי עתונות;     גיוס בני ישיבות 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד             "תשל,ט"תשכ-ה"תשכ,ג"תשכ-ב"תשכ,ח"תרצ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                    1924,1938,1962-1963,1965-1969,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                    ברקמן רחל]; מושב[כפר חיטין ; עמינוח נחמיה צבי;     גרדי נתן 

;         הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; התיישבות;     ידיעון איגוד המושבים 

;                           קטעי עתונות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראובני משה 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ח                                      "תשל,ב"תשל,ל"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1970,1972,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קטעי עתונות]; מושב[שדה יעקב ; שיך אבריק; זכאי יעקב מאיר;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים שנדפסו בעתונים                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תשל,א"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                             1971,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              גיור; גולדרייך יהודה; אורנשטיין אברהם; ברוכוני שלמה;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

על נאומי נתן גרדי                                   ) פלקטים(מודעות :  שם התיק 

                                  1951-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

       1933,1946,1948,1951:תאריך.א"תשי,ח"תש,ו"תש,ג"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

     1958-1963,1965,1967:בתיק גם קבלות מהפועל המזרחי בישראל בשנים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      פתח תקוה; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בישראל;     גרדי נתן 



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

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

                                                 

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

;                                                 פולין; פולין-     תורה ועבודה  

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                              החלוץ הדתי- "פרקים מספרו של נתן גרדי :  שם התיק 

ג                          "יצא בתשל" פרקי חיים של חלוץ דתי"הספר :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שיך אבריק; ורקוני; הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות;     גרדי נתן 

;                                              לנדאו שמואל חיים;     קבוצת רודגס 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9893: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                              איגוד המושבים, המושב השיתופי, נאומים:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ו                                 "תשכ,א"תשכ,ט"תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1948-1949,1961,1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בתי כנסת; איגוד המושבים; מושב שיתופי; ו-הועידה ה- איגוד המושבים ;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                       כרטיסי הזמנות שונים, עדויות בענין חילול שבת:  [שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

)      1970(ל"תש)-1948(ח"תש:בתיק גם כרטיסי הזמנות שונים בין השנים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חילול שבת; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הועדה המשפטית המרכזית של הפועל המזרחי בארץ ישראל                    :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       פרוטוקולים; תקנות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועדה המשפטית המרכזית של הפועל המזרחי בארץ ישראל                    :  שם התיק 

                                  1944-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ה                                   "תש,א"תש-ש"ת,ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1938,1940-1941,1944:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       תקנון; הפועל המזרחי בארץ ישראל; פרוטוקולים;     גרדי נתן 

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

      3:             מספר מיכלPA/5:                  מספר יחידה9957: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

נתן גרדי                                          - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                              החלוץ הדתי- "פרקים מספרו של נתן גרדי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

.                         ג"יצא בתשל" פרקי חיים של חלוץ דתי"הספר :       הערות 

.                 ג"בתיק כתב יד מתוקן של הספר לפני שיצא לאור בתשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      מושב[כפר יעבץ ]; מושב[כפר אברהם ; התיישבות;     גרדי נתן 

;                       יהודי פולין; פולין; ועידות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;  השרות הדתי- ל "צה]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;    ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ל"צה; הרבנות הצבאית;     יחידות דתיות 

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

                                               54: כ פריטים"סה 

.                                              32: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               54:   כ מלאי"סה 




