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

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

                                                 

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

* 

;                                                                   AP7/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/7:                 מספר יחידה10248: מספר פריט 

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

גשורי מאיר שמעון                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוסף                        : מראיין- ראיון עם גשורי על ציונות דתית :  שם התיק 

.                                          האוניברסיטה העברית, שלמון 

,          64.3.17:  ראיונות  שנערכו עם גשורי מאיר בתאריכים5בתיק :       הערות 

.        שייך לחטיבת תעוד בעל פה,-64.7.23,64.8.13,64.8.28,64.11.4 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פולין- החלוץ המזרחי ; פולין- צעירי מזרחי ;     גשורי מאיר שמעון 

;          מימון יהודה ליב הכהן; הפועל המזרחי בארץ ישראל; ארץ ישראל-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכלPA/7:                 מספר יחידה10249: מספר פריט 

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

גשורי מאיר שמעון                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                             מאמרים שכתב מאיר גשורי:  שם התיק 

.                                       ראה תקציר. התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               גשורי מאיר שמעון 

תפלות    "מתוך . של פסח ב" הלל"על מנגינות ה. א. רשימת המאמרים שכתב מאיר גשורי 

על נגון תפילת     . יהודי קורדיסטן ה. עדות ושבטים בשפת הצלילים ד. ג" מכל השנה 

.    על משבר החזנות הספרדית.של החסידות ז" עולם הניגון"ב. בחג השבועות ו" הלל"ה 

גלגולם של נגוני ההגדה       . ט. מליובויץ" ר האמצעי"האדמו"הצליל והנגון בחצר.ח 

.     בממלכת נגינות פסח וזמרתו יב. לתולדות נגינות בית טשורטקוב יא. החסידיים י 

בעולם הנגון של      . על החזנות והחזנים בקרקוב יד. נגינות פורים של הספרדים יג 

שבת שירה אצל החסידים          . א לנגינה טז"על יחסו של הגר. החסידים בקרקוב טו 

שניאור     ' ר. נגוני בלז יט. נגוני הצדיק רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ יח. יז 

'      יום הזכרון לפטירת הצדיק ר. נסק כא'הצדיק רבי אלימלך מליז. זלמן מליאדי כ 

תולדות   .ר מפאשקאן כד"האדמו. רבי ישראל מרויזין וחצרו המופלא כג. חיים מצנז כב 

החסידות ומלחמותיה בכבוש    .הרב יעקב בנימין זאב יעקימובסקי כו. יהודי יאסלו כה 

.                                                                        לבוב 

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

      1:             מספר מיכלPA/7:                 מספר יחידה10250: מספר פריט 

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

גשורי מאיר שמעון                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                                                             :  שם התיק 

                                  1975-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

 -        1923-1941,1949,1955,1956,1968,1969,1972,1975:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ה              "תשל,ב"תשל,ט"תשכ,ח"תשכ,ז"תשט,ו"תשט,י"תש,א"תש-ג"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     גשורי מאיר שמעון 

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

      1:             מספר מיכלPA/7:                 מספר יחידה10251: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

גשורי מאיר שמעון                                  - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                     העבודה והמלאכה ביהדות"גשורי .ש.חומר לספרו של מ:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                               גשורי מאיר שמעון 

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

                                                4: כ פריטים"סה 

 .                                              2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                                4:   כ מלאי"סה 




