
 "               "LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

* 

;                                                                    100   מי    

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

      132:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01913:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- אבן יהודה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושבה[    אבן יהודה  

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

      132:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01914:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- אופקים :  [שם התיק 

                                  1971-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     אופקים 

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

      132:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01915:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- אור יהודה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     אור יהודה 

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

      132:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01916:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- אור עקיבא :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1960-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     אור עקיבא 

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

      132:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01917:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- אזור :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מועצה מקומית[    אזור  

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01918:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- אילת :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     אילת 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01919:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- אשקלון :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     אשקלון 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה706: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01920:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- באר טוביה :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     באר טוביה 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01921:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- באר שבע :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     באר שבע 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01922:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בית דגן :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בית דגן 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01923:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בית שאן :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בית שאן 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01924:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בית שמש :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בית שמש 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01925:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- בת ים :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בת ים 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01926:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- בת ים :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בת ים 

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

      133:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01927:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   כתבי עת- בת ים :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בת ים 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה723: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01929:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01930:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה740: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01931:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01932:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01933:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                      דאר נכנס- התכתבות - בני ברק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                        התכתבות דאר יוצא- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                      דאר יוצא- התכתבות - בני ברק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01935:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01936:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                        פועלי אגודת ישראל; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

;                                          ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01937:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01938:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01939:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01940:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01941:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01942:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1953-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01943:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1956-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01944:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      134:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- בני ברק :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני ברק 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01946:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- גבעת חיים :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גבעת חיים 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01947:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- גבעתיים :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גבעתיים 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01948:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- גבעת שמואל :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גבעת שמואל 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01949:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- גדרה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     גדרה 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01950:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- דימונה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     דימונה 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01951:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- הוד השרון :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1939-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הוד השרון 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01952:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- הרצליה :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הרצליה 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01953:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- הרצליה :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הרצליה 

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

      135:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01954:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- הרצליה :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הרצליה 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה839: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01955:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01956:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01957:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01958:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01959:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01960:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1954-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01961:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- זכרון יעקב :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     זכרון יעקב 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01962:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- חולון :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1946-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חולון 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01963:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- חולון :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חולון 

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01964:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- כפר חיטין :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר חיטין  

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01965:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- כפר חיטין :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר חיטין  

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

      136:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה850: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01966:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חצור :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חצור הגלילית 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01967:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01968:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01969:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                בני עקיבא בישראל; קבוצת אריה; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01970:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01971:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      137:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      המזרחי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01974:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01975:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01976:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה861: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01977:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01978:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01979:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      138:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01980:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חדרה :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חדרה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01981:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01982:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01983:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01984:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01985:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01986:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01987:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה872: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01988:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      139:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01989:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01990:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01991:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                      המזרחי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה876: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01992:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה877: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01993:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01994:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01995:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01996:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01997:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01998:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    המזרחי; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה994: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים01999:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      140:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                    מספר יחידה998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      141:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      142:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      142:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      142:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1010: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      142:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      142:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      143:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1953-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1030: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      144:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- חיפה :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חיפה 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- טבריה :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טבריה 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- טבעון :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טבעון 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- טירת הכרמל :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1965-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     טירת הכרמל 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- יבנה :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יבנה 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- ירוחם :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירוחם 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1040: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- יקנעם :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יקנעם 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1041: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- יסוד המעלה :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יסוד המעלה 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- יהוד :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יהוד 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- יד בנימין :  [שם התיק 

                                  1971-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יד בנימין 

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

      145:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- יבניאל :  [שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     יבניאל 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1052: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      146:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1148: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      147:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1955-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      148:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1202: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                           פלקטים וכרזות- ירושלים :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל פלקטים וכרזות בלבד                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                     ירושלים- ל "בטאון המפד- מצפה :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ירושלים 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- כפר עקרון :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית עקרון 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- כפר פינס :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר פינס  

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- כפר אתא :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר אתא 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                        התכתבות' - סקיה ב, כפר ענא:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1958-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר ענא 

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- כפר חיטין :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר חיטין  

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

      149:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- כפר יונה :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר יונה 

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- כפר גדעון :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר גדעון  

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1249: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- כפר יעבץ :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר יעבץ  

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- כפר סבא :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר סבא 

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- כפר חסידים :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               ישוב[נחלת יעקב ; הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    כפר חסידים  

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- כפר שמריהו :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר שמריהו 

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- כפר תבור :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כפר תבור 

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- כרכור :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כרכור 

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

      150:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- כרמיאל :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     כרמיאל 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                     התכתבות- לוד :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הפועל המזרחי בארץ ישראל;     לוד 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- מטולה :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מטולה 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- מעלות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מעלות 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- מגדיאל :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מגדיאל 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1288: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                           התכתבות- מבשרת ירושלים :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מבשרת ירושלים 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- מנחמיה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מנחמיה 

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נחלים :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    נחלים  

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

      151:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- מגדל העמק :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מגדל העמק 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                            כרזות ופרסומים- נתניה :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל כרזות ופרסומים בלבד                                    :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נתניה :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נתניה :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נתניה :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                  1968-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1327: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נתניה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      152:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1328: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נתניה :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתניה 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- נהריה :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נהריה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- נתיבות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נתיבות 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- נצרת :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נצרת 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- נחלת יצחק :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נחלת יצחק 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- נחלת השבים :  [שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     נחלת השבים 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                     התכתבות- עכו :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עכו 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- עתלית :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עתלית 

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

      153:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- עפולה :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עפולה 

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

      154:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

]                                                 התכתבות- עמק חפר :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     עמק חפר 

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

      154:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1372: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פרדס חנה :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פרדס חנה 

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

      154:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1378: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פרדס חנה :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פרדס חנה 

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

      154:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1383: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פרדס חנה :  [שם התיק 

                                  1951-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פרדס חנה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      154:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1390: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פרדס חנה :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פרדס חנה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1922-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץישראל                                              : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1400: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      155:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      156:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      157:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                          פלקטים וכרזות- פתח תקוה :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל פלקטים וכרזות בלבד                                     :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פתח תקוה 

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

      158:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1470: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                     התכתבות- צפת :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הפועל המזרחי בארץ ישראל;     צפת 

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

      158:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1473: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                     התכתבות- צפת :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הפועל המזרחי בארץ ישראל;     צפת 

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

      158:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1475: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                     התכתבות- צפת :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הפועל המזרחי בארץ ישראל;     צפת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- קרית אונו :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית אונו 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- קרית שמואל :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית שמואל 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- קרית שמונה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית שמונה 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1723: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- קדימה :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קדימה 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- קרית גת :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית גת 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- קרית ים :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית ים 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- קרית חיים :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית חיים 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- קיסריה :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קיסריה 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- קרית עקרון :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית עקרון 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- קרית בנימין :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית בנימין 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- קרית ביאליק :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית ביאליק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- קרית שמריהו :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית שמריהו 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- קרית אתא :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית אתא 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              התכתבות- קרית מלאכי :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית מלאכי 

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

      159:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- קרית מוצקין :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרית מוצקין 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1737: מספר פריט 

')      א    ( 8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1738: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1739: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1741: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1742: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1743: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1745: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ז:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      160:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1746: מספר פריט 

        )      8:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רחובות :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ח:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רחובות 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1747: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רמת גן :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת גן 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1748: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רמת גן :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת גן 

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1749: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים02148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                     פרסומים וקטעי עתונות- רמת גן :  [שם התיק 

                                  1973-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת גן 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1750: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- ראשון לציון :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראשון לציון 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1751: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- ראשון לציון :  [שם התיק 

                                  1957-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראשון לציון 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1752: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- ראשון לציון :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראשון לציון 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1753: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             התכתבות- ראשון לציון :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראשון לציון 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- רמת ישי :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת ישי 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- רמת פנקס :  [שם התיק 

                                  1971-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת פנקס 

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- רמת השרון :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמת השרון 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- רמתיים :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמתיים 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- רעננה :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רעננה 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1759: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים02155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- ראש העין :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                          הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ראש העין 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- רמלה :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     רמלה 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- שבי ציון :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    שבי ציון  

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- שבות עם :  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שבות עם 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                התכתבות- שדה יעקב :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1935-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    שדה יעקב  

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                               התכתבות- שיך אבריק :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שיך אבריק 

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                    התכתבות- שפיר :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[    שפיר  

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

      161:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- שדרות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שדרות 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1770: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים02163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                   התכתבות- שלומי :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שלומי 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל מונד :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל מונד 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                  התכתבות- תל חנן :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל חנן 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1925-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1782: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1783: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1784: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      162:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1785: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1786: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1787: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1788: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1819: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1820: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1821: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1822: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      163:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1823: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים02172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1824: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1825: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1826: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1827: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

        )      2:              מספר כרכים02174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      164:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ יישראל                                            : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1837: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1838: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים02181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      165:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1952-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                                 התכתבות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                  התכתבות עם מרכז העבודה- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1943-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                  התכתבות עם מרכז העבודה- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1951-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                         ]: ועד הקהילה העברית של יפו ותל אביב:  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

                                  1939-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  יפו ותל אביב[ועד הקהילה העברית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              פרוטוקולים- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                              פרוטוקולים- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 

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

      166:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה1856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                    מצעים כרוזים ומודעות- תל אביב :  [שם התיק 

                                  1950-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    מצעים; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     תל אביב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

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

                                                 

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

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

]                                   מזרחי- התכתבות עם הסתדרות נשים [ 

                                  1927-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תרפ- ו "תרפ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                             הסתדרות נשים מזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

]                       התכתבות עם ארגון החברות שעל יד הפועל המזרחי[ 

                                  1935-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                             1931,1935:תאריך התיק:       הערות 

ה                                           "תרצ,א"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                              דיאמנט טובה;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

הסתדרות עולמית לנשים              -ו"התכתבות בין מועצת הפועלות לויצ[ 

]                                          ציוניות בנושא משק הפועלות 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרצ,ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.          ו"בתיק גם דין וחשבון של מזכירות מועצת הפועלות למושב הט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                            דיאמנט טובה; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

התכתבות         .התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

]              הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"בין מועצת הפועלות לויצ 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תש- ו "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   מושב[כפר פינס ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                 גן מגד- משק הפועלות ;     בית ילדים ונוער אהבה 

;                       בית צעירות מזרחי; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;           ברקמן רחל]; קבוץ[טירת צבי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                    דיאמנט טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

,                התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

]               התכתבות בין מועצת הפועלות לועד הפועל של הפועל המזרחי 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                               דיאמנט טובה; ברקמן רחל; גן מגד-     משק הפועלות  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

,                התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

]                  התכתבות בין מועצת הפועלות לארגון עובדות סוציאליות 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ט                                         "תרצ- ז "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גן מגד- משק הפועלות ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                             דיאמנט טובה; בית צעירות מזרחי]; מושב[    כפר פינס  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

התכתבות         ,התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

]              הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"בין מועצת הפועלות לויצ 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                        1935,1937-1938:תאריך התיק:       הערות 

ח                                           "תרצ,ה"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   גן מגד- משק הפועלות ; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;               דיאמנט טובה; ברקמן רחל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

]                התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                        1935,1937-1940:תאריך התיק:       הערות 

ש                                     "ת- ז "תרצ,ה"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גן מגד- משק הפועלות ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                            קבוצת רודגס; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;                    מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;                  עתון יומי- הצפה ; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                          דיאמנט טובה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סקירות מפעולות מועצת             . פרוטוקולים מישיבות מועצת הפועלות[ 

]                                                            הפועלות 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                           "ת- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;                                                                    דיאמנט טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סקירות מפעולות מועצת             . פרוטוקולים מישיבות מועצת הפועלות[ 

]                                                            הפועלות 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                   1935-1937,1939-1940:תאריך התיק:       הערות 

ש                                           "ת- ה "תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              אליאש מרים; דיאמנט טובה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

התכתבות         .התכתבות עם מועצת הפועלות בנושא משק הפועלות בגן מגד[ 

]              הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"בין מועצת הפועלות לויצ 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                           "ת- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גן מגד- משק הפועלות ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     המחלקה לעבודה- הסוכנות היהודית ; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   בית צעירות מזרחי; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;             איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; כופר הישוב;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                            דיאמנט טובה;     הסתדרות נשים מזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

הקמת          ,משק הפועלות בגן מגד:התכתבות עם מועצת הפועלות בנושאים[ 

]        התכתבות בין מועצת הפועלות לסניפי התנועה.מטבחים זולים לחברים 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תש- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; הנהלה ארצית- בני עקיבא ; בני עקיבא בארץ ישראל; פרדס חנה; ראשון לציון;     חדרה 

;             דיאמנט טובה; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; גן מגד-     משק הפועלות  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

.                                     סקירה על פעולות מועצת הפועלות[ 

]                  התכתבות בין מועצת הפועלות לארגון נשים תורה ועבודה 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תש- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם דין וחשבון דו שנתי של מועצת הפועלות                       

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;             בני עקיבא בארץ ישראל; קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;    רחובות; חדרה; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

;                                        דיאמנט טובה;     ארגון נשים תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

התכתבות עם מועצת הפועלות            . סקירה על פעולות מועצת הפועלות[ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                   מתן עזרה סוציאלית,ארגון נשים תורה ועבודה:בנושאים 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תש- ח "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם דין וחשבון דו שנתי של מועצת הפועלות                       

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גני ילדים ומעונות יום; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;  כפר סבא; ארגון נשים תורה ועבודה; קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                   עתון יומי- הצפה ; פתח תקוה; חדרה;     מגדיאל 

;           מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                    אליאש מרים; דיאמנט טובה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

]                             מאזן- משק הפועלות .חוקת ארגון הפועלות[ 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                       דיאמנט טובה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סקירה על פעולות            . חות שנתיים של הקופה"דו- מועצת הפועלות [ 

]                               הפעילות בארגון הגננות. ארגון הפועלות 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             תקציב; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;         אלינר דבורה; סנהדראי טובה; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

.              התכתבות בין ארגון הפועלות לועד הפועל של הפועל המזרחי[ 

]                                החלטות ישיבות מזכירות ארגון הפועלות 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תש- ד "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;            אלינר דבורה; סנהדראי טובה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                     אליאש מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

.             סקירה על פעולות ארגון הפעולות במלאת עשור להקמת הארגון[ 

.]                                    הצעות תקציב עבור ארגון הפועלות 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אליאש מרים; גני ילדים ומעונות יום; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;            אלינר דבורה; סנהדראי טובה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

]                               הכנוס הארצי השלישי של ארגון הפועלות[ 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; י"ארצות הברית המועצה הא-     נשי מזרחי  

;         אלינר דבורה; סנהדראי טובה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

.                           המועצה הארץ ישראלית- נשי מזרחי באמריקה [ 

"]                          שי לגולה"דין וחשבון על ה- ארגון הפועלות  

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תש- ז "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        י"ארצות הברית המועצה הא-     נשי מזרחי  

;                                    מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  בית צעירות מזרחי; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

.            התכתבות בין ארגון הפועלות למרכז העבודה של הפועל המזרחי[ 

]              הקמת מוסדות לילדים במעברות.הצעת תקציב- מועצת הפועלות  

                                  1955-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                   1949-1952,1954-1955:תאריך התיק:       הערות 

ז                                          "תשט- ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        אליאש מרים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; י"ארצות הברית המועצה הא- נשי מזרחי ; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מעברות;     גני ילדים ומעונות יום 

;       סנהדראי טובה; ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     ביסטריצר יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

-           ארגון הפועלות .פרוטוקולים מישיבות מזכירות ארגון הפועלות[ 

]            ח מפעולות שנת העשור בארגון הפועלות"דו.פעילות בגני ילדים 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                          "תש- ז "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   גני ילדים ומעונות יום; ארגון נשים מזרחי- אמן ; הארגון העולמי-     נשי מזרחי  

;                                     סנהדראי טובה; אליאש מרים;     גואלמן אלעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

תנועת האשה הדתית לאומית                                              

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                   1961-1962,1964-1965:תאריך התיק:       הערות 

ה                           "תשכ- ד "תשכ,ב"תשכ- א "תשכ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; פרסום[    דפי פעולה  

;                            לוין מרים; סנהדראי טובה; ארגון נשים מזרחי-     אמן  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

תנועת האשה הדתית לאומית                                              

                                  1977-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                   1965-1966,1969,1977:תאריך התיק:       הערות 

ז                             "תשל,ט"תשכ,ז"תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ארגון נשים מזרחי- אמן ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                   סנהדראי טובה;     אליאש מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

תנועת האשה הדתית לאומית                                              



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                              1970-1972,1974-1977,1982:תאריך התיק:       הערות 

ג                            "תשמ- ב "תשמ,ז"תשל- ל "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קליטת עליה; אליאש מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       המדור לפרסום והסברה- אמונה ; יהודי רומניה; הארגון העולמי-     נשי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

ו                                    "התכתבות עם ויצ- ארגון הפועלות  

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                             1936,1940:תאריך התיק:       הערות 

ו                                            "תש,ו"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

שונות                                       .תנועת האשה הדתית לאומית 

                                  1968-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.                                  1939,1940,1946,1968:תאריך התיק:       הערות 

.                                  ח"תשכ,ו"תש,א"תש,ש"ת:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סניף בני ברק                                        - מועצת הפועלות  

                                  1970-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                              1936-1937,1939-1940,1970:תאריך התיק:       הערות 

ל                         "תש,א"תש- ש "ת,ז"תרצ- ו "תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בני ברק; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף חדרה                                           - מועצת הפועלות  

                                  1972-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                        1934-1940,1972:תאריך התיק:       הערות 

ב                                     "תשל,ש"ת- ה "תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חדרה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                  דיאמנט טובה; קבוצת אריה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף חיפה                                           - מועצת הפועלות  

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תרצ- ה "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חיפה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        דיאמנט טובה; גן מגד- משק הפועלות ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף חיפה                                           - מועצת הפועלות  

                                  1972-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                   1938-1939,1971-1972:תאריך התיק:       הערות 

ב                                     "תשל,ש"ת- ח "תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חיפה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;          תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                      דיאמנט טובה; קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף חיפה                                           - מועצת הפועלות  

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תש- ש "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חיפה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                              דיאמנט טובה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף ירושלים                                        - מועצת הפועלות  

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תרצ- ה "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ירושלים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                 אלינר דבורה; דיאמנט טובה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף ירושלים                                        - מועצת הפועלות  

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ירושלים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                 דיאמנט טובה; אלינר דבורה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                   קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

סניף ירושלים                                        - מועצת הפועלות  

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ירושלים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        גן מגד- משק הפועלות ; אלינר דבורה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                      קרן חוסר עבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     דיאמנט טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

מכתבים מהפועל המזרחי בארץ ישראל        [סניף ירושלים- מועצת הפועלות  

]                                      מועצת ירושלים למועצת הפועלות- 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תש- ה "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ירושלים; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        תל אביב; אלינר דבורה; דיאמנט טובה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

פתח תקוה                      ,נהלל,כפר סבא- סניפים - מועצת הפועלות  

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תש- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                          כפר סבא]; מושב[נהלל ;     דיאמנט טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

רמת גן                              ,רחובות- סניפים - מועצת הפועלות  

                                  1941-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                              "תש- ש "ת,ח"תרצ- ה "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                 ל"קבוצת שח; רחובות;     רמת גן 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל001:                   מספר יחידה6930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגון הפועלות                                                       :  שם התיק 

תל אביב                                      - סניף - מועצת הפועלות  

                                  1966-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                      1940,1966 - 1936:תאריך התיק:       הערות 

ז                                     "תשכ,ש"ת- ו "תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                           אליאש מרים; דיאמנט טובה;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1925-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                            השקל;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אספת הנבחרים; קבוצות הכשרה בארץ ישראל; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קבוצות הכשרה בארץ ישראל; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   ורקוני; קבוצת ברוריה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                 השקל]; הפועל המזרחי[למושב עובדים '     ארגון א 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            השקל; קונגרסים ציוניים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                השקל; תקציב]; פרסום[נתיבה ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קרן קיימת לישראל; הסתדרות העובדים הכללית; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הכותל המערבי; לנדאו שמואל חיים; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                  השקל; טז-    הקונגרס הציוני ה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; השקל;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ו-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; שיך אבריק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      אספת הנבחרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            יז-הקונגרס הציוני ה; השקל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];        הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי ב; ועידות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;            ו-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; פרסום[נתיבה ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   השקל; שיך אבריק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סרטיפיקטים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          קבוצת רודגס; שיך אבריק;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קליטת עליה; עליה; חוקה; הצעת תקציב; השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; השקל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               גיוס כספים]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; עליה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        השקל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                 פתח תקוה-     קבוצת בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; השומר הדתי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 עליה; סרטיפיקטים; שיך אבריק]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; קוק אברהם יצחק הכהן; סרטיפיקטים]; פרסום[    נתיבה  

;                                        ההסתדרות הציונית העולמית;     שיך אבריק 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9876: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                               גיוס כספים; ועידות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                           פרוטוקולים; ז-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     אספת הנבחרים; קונגרסים ציוניים]; פרסום[נתיבה ; השקל;     הועד הפועל הציוני 

;                                                    ועידות עולמיות-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                        פרסום[נתיבה ; מועצות דתיות;     המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                        פרסום[נתיבה ; השקל; קרן קיימת לישראל;     מועצות דתיות 

;                                              בטאון בני עקיבא ישראל-     זרעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            קונגרסים ציוניים; השקל; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     קונגרסים ציוניים]; ארץ ישראל[חלוקה ;     הועד הפועל הציוני 

;                       תקנון; השקל; וייצמן חיים;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            מחלקת החינוך- הועד הלאומי ]; קבוץ[טירת צבי ;     ממשלת המנדט הבריטי 

];   ארץ ישראל[חלוקה ; רדלר פלדמן יהושע; עתון יומי- הצפה ;     הועד הפועל הציוני 

;                                 מאורעות דמים; צנזורה;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 מאורעות דמים; צנזורה; ממשלת המנדט הבריטי;     יונגסטר לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 מאורעות דמים; צנזורה; קרן קיימת לישראל;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;    הכותל המערבי]; ארץ ישראל[חלוקה ; ממשלת המנדט הבריטי; בחירות לכנסת;     השקל 

;                             ערבים; המחלקה לעבודה- הסוכנות היהודית ;     צנזורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                              קרן היסוד; עתון יומי- הצפה ; השקל;     כופר הישוב 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                         כופר הישוב; השקל;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                        השקל; המזרחי]; המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[    ידיעות  

;                                                 מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                         קבוץ[טירת צבי ; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     השקל 

;                     ממשלת המנדט הבריטי;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; ממשלת המנדט הבריטי; כא-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  השקל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; ועידות עולמיות-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                כשרות;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חוזרים 

;                              השקל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9923: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   גיוס כספים; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; מאורעות דמים;     כופר הישוב 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; השקל; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   גיוס כספים; הגדודים העבריים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  מגדיאל; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ממשלת המנדט הבריטי;     השקל 

;              הגדודים העבריים; העפלה; ספרי תורה;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   הגדודים העבריים; העפלה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                      הגדודים העבריים;     עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; המזרחי]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                קבוצת עלומים]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    קרן קיימת לישראל; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                         קבוצת שלוחות; וייצמן חיים;     קבוצות הכשרה בארץ ישראל 

;                                     חילול שבת; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     חוזרים 

;     מאורעות דמים; יהודי עירק; גוטסדינר אברהם; השקל;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  המרכז העולמי- המזרחי ; בנק המזרחי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                                                   נשים;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            וייצמן חיים; תקציב; מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     השקל 

;                              גיוס כספים; עליה; סרטיפיקטים;     הגדודים העבריים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    השקל; מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     גיוס כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;    חוקה; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל; פרוטוקולים; יהודי פולין;     פליטים 

;                                     סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     חוזרים 

;                   חילול שבת; ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     נשים 

;                                   השקל; פרוטוקולים;     הסתדרות העובדים הכללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   שואה]; פרסום[נתיבה ; אספת הנבחרים; המרכז העולמי-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      יהודי תימן; קליטת עליה]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   עדות המזרח; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; אספת הנבחרים;     יהודי רומניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                               חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     גיוס כספים 

;  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   פליטים; חילול שבת; הועד הפועל הציוני;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     חוזרים 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      יהודי בולגריה; השקל;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; תקנון; יחידות דתיות; חוקה;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     חוזרים 

;                                                יחידות דתיות;     קורץ משה אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          עתון יומי- הצפה ; חינוך דתי; מדינת ישראל; יחידות דתיות;     גוש עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בישראל 

;              ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; ע"גדנ; ל"צה;     קורץ משה אריה 

;                                           י-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חינוך דתי; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; חוזרים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                           גיוס כספים; השקל; פולין-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                   מספר יחידה9987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1954-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי בישראל; חוזרים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1964-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     חוזרים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             תנועות נוער; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1970-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חוזרים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                  גיוס כספים; מלגות לימוד; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל; חוזרים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות וחוזרים של הועד הפועל והמזכירות הראשית                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם מסמך משנת תשמד                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חוזרים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1923-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            קבוצת כפר אוריה; קבוצות הכשרה בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                     המחלקה לעליה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1925-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ארץ ישראל- המזרחי הצעיר ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    קופת חולים כללית; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עליה; ועידות עולמיות- המזרחי ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          קופת חולים כללית; כספים;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז העולמי- המזרחי ; פולין- המזרחי ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; כספים;     מאורעות דמים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המרכז של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          חילול שבת; הרבנות הראשית לישראל; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                               רדלר פלדמן יהושע 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקול ומכתבים מישיבות חבר מנהלי הסניפים                          :  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                בני עקיבא בארץ ישראל;     חרדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      קופת חולים כללית; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; תקציב;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       חילול שבת; קרן קיימת לישראל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         ל"קבוצת שח; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;              השקל; קופת חולים כללית]; פרסום[נתיבה ; גיוס כספים;     עדות המזרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                        הועד הפועל הציוני; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      עתון יומי- הצפה ; משקי הפועלות; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                    קופת חולים כללית;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             תנועות נוער; עדות המזרח; כספים; הקצבות; כשרות]; קבוץ[    טירת צבי  

;       שליחים]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; גיוס כספים;     קרן קיימת לישראל 

;                                                              השקל;     ביטוחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                   ארץ ישראל[חלוקה ; חבר הקבוצות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              המרכז העולמי- המזרחי ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                       כספים; חינוך דתי;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     פועלי אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      עדות המזרח; עתון יומי- הצפה ; כשרות; השקל; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

;                                                                 קבוצת כפר יעבץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל                                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                        פועלי אגודת ישראל; כספים;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל                                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   השקל; קונגרסים ציוניים; משקי הפועלות; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל                                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     פרוטוקולים 

;                                 השקל; ממשלת המנדט הבריטי;     קונגרסים ציוניים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10127: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל עם הנהלות הסניפים                     :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הנהלת הפועל המזרחי עם גופים                      :  שם התיק 

שונים                                                                

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ארגון עובדים ציוניים; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       ארץ ישראל- המזרחי ; פתח תקוה;     הסתדרות העובדים הכללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עדות המזרח; כספים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                               תקציב; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     חילול שבת; תקציב; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קבוצת רודגס 

;              בני עקיבא בארץ ישראל; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     כופר הישוב 

;                                    חוזים; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       קבוצת אברהם; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    תקציב; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       הועד הפועל הציוני; עדות המזרח; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 עדות המזרח; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; כספים;     תקציב 

;                                     בני עקיבא בארץ ישראל; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                תקציב; ארגוני נשים;     בחירות לרשויות המקומיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     תקציב 

;         איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                     הקבוץ הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל עם גופים שונים                        :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                           הרבנות הצבאית;     פועלי אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת אמונים;     המזרחי 

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                     כספים; הקצבות; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    כשרות;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                       עתון יומי- הצפה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                         קופת חולים כללית; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  עתון יומי- הצפה ; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     תקציב 

;                                                    כספים;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרח                  :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; תקציב;     קרן קיימת לישראל 

;                               כספים;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

;        קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; המחלקה לעבודה-     הסוכנות היהודית  

;        איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                     כשרות; משקי הפועלות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     חילול שבת 

;                                         המגבית לחינוך הדתי-     קרן ארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות שונות                                            :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             פועלי אגודת ישראל; פתח תקוה; חרדים;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;  קליטת עליה; עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     בחירות לרשויות המקומיות 

;                           יהודי תוניסיה; יהודי לוב; יהודי תימן;     עדות המזרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הסתדרות העובדים הכללית;     הקבוץ הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקול שהוצא מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; זכויות עובדים;     תקציב 

;          הסתדרות העובדים הכללית; ביטוחים;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;         ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קופת חולים כללית;     עדות המזרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              תקציב; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     זכויות עובדים 

;         הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           קרן קיימת לישראל; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     עדות המזרח 

;                בחירות לרשויות המקומיות; הקצבות; מועצות דתיות;     משקי הפועלות 

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   תקציב; עתון יומי- הצפה ; זכויות עובדים;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;           בחירות לרשויות המקומיות; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      קרן קיימת לישראל; ביטוחים;     גיוס כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        תקציב; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; זכויות עובדים;     קופת חולים כללית 

;    סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הסתדרות העובדים הכללית 

;   קופת חולים כללית; משקי הפועלות; הקצבות; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  ילדי טהרן; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     משקי הפועלות 

;                 אגודת ישראל; הקצבות]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;                         הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; תקנון;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי;     חוקה 

;      קופת חולים כללית; הקבוץ הדתי; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     עליית הנוער; ילדי טהרן; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     משקי הפועלות 

;                 סולד הנרייטה; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     פישמן יהודה ליב הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;    קופת חולים כללית; המזרחי; תקציב; המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                           מעברות; קליטת עליה; עליה; אגודת ישראל;     ילדי טהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   קליטת עליה; הגדודים העבריים; השקל]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;          ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; תקציב; עתון יומי- הצפה ;     ילדי טהרן 

;              מועצות דתיות; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     זכויות עובדים 

;                                                מעברות;     רבני שכונות ומושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; יהודי תימן; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;                    סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     גני ילדים ומעונות יום 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; עליית הנוער; ארץ ישראל-     נשי מזרחי  

;                                                   מעברות; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                    קרן קיימת לישראל; זכויות עובדים; חינוך דתי;     עליית הנוער 

;                חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הסתדרות המורים בארץ ישראל 

; אגודת ישראל; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                                                         מעברות;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                  מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; קליטת עליה;     שליחים 

;           סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

; המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; עתון יומי- הצפה ;     קופת חולים כללית 

; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     נשים 

]; נועד הלאומי[בחירות לאספת הנבחרים ; עדות המזרח; זכויות עובדים;     מקווה ישראל 

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    תקציב; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                         נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים מישיבות ועד הפועל של הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

עם הועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית                              

                                  1944-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל פרוטוקולים שכולם דנים בנושא שיתופם של חברי הפועל       :       הערות 

המזרחי באגוד המקצועי של הסתדרות העובדים הכללית                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          חילול שבת;     הסתדרות העובדים הכללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים שונים                                                     :  שם התיק 

                                  1944-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ממשלת המנדט הבריטי; הגדודים העבריים; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; חילול שבת; קליטת עליה; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     עדות המזרח 

;                                    סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     כשרות 

];                                         נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 זכויות עובדים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;    סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;                הקבוץ הדתי; חינוך דתי]; מושב[שדה יעקב ;     רבני שכונות ומושבים 

];                                                            קבוץ[    טירת צבי  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          עתון יומי- הצפה ; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                     עדות המזרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;    בחירות לרשויות המקומיות; זכויות עובדים; עתון יומי- הצפה ; תקציב;     המזרחי 

;                                                                    מקווה ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                קבוצת אברהם; תקציב; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              זכויות עובדים; המזרחי; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             הסתדרות העובדים הכללית; ישיבות בני עקיבא בישראל;     זכויות עובדים 

;       חילול שבת; קופת חולים כללית; קרנות; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקול שהוצא מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              המזרחי; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; יהודי בוכרה;     הקצבות 

;    השקל; בני עקיבא בארץ ישראל; עדות המזרח; זכויות עובדים;     חינוך ממלכתי דתי 

;                                                    חוקת הבחירות;     ספרי תורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          יהודי צרפת; יהודי בריטניה; יהודי שוודיה; יהודי בלגיה;     יהודי פולין 

;                זכויות עובדים; הסתדרות המורים בארץ ישראל]; ארץ ישראל[    חלוקה  

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         הסתדרות המורים בארץ ישראל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                            סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     זכויות עובדים 

;       קבוצת שלוחות; קופת חולים כללית; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                            שליחים; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            יהודי ארצות הברית; חות"דו; ט-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           קרנות; ארגון המורים הדתיים בישראל; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                      סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; השקל;     זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קופת חולים כללית 

;                                   השקל; רבנים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;           ישיבות בני עקיבא בישראל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                              תקציב; חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     השקל 

;       המגבית לחינוך הדתי- קרן ארץ ישראל ; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                             זכויות עובדים; המזרחי]; מוסד חינוכי[    נוה עמיאל  

;                          קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;   הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; ספרי תורה;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    גיוס כספים; הקבוץ הדתי; זכויות עובדים; ד"בח;     קליטת עליה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

];           ארץ ישראל[חלוקה ; עליה; קופת חולים כללית; אמריקה-     הפועל המזרחי  

;             הקצבות; בני עקיבא בארץ ישראל; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       ארגון המורים של חברי הפועל המזרחי בישראל 

;                   הולנד- שארית הפליטה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                 ארץ ישראל[חלוקה ; קונגרסים ציוניים;     מצעים 

;                                   הקצבות; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              סיעות- הפועל המזרחי ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; בני עקיבא בארץ ישראל; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קליטת עליה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 הקצבות; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; עתון יומי-     הצפה  

;                       שליחים; גיוס כספים;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                    אגודת ישראל;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

בארץ ישראל                                                           

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                        זכויות עובדים; הקצבות; תקציב;     גני ילדים ומעונות יום 

;         סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה10553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות של ועדות שונות בהשתתפות הפועל                     :  שם התיק 

המזרחי                                                               

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

יש לעייין גם בארכיון גרדי בתיק כו                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    ועדות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; גיוס כספים;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;  הארגון העולמי- נשי מזרחי ; תקציב; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; ארץ ישראל[חלוקה ; גיוס נשים;     נשים 

;                                   הסתדרות נשי מזרחי באמריקה;     זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     חזית דתית מאוחדת; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     זכויות עובדים 

;  ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; גוש עציון; יחידות דתיות;     גיוס נשים 

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                    מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                     איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     גיוס נשים 

;                גיוס כספים; גוש עציון; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                         סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; עתון יומי-     הצפה  

;                     זכויות עובדים; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; העפלה;     עליה 

;                                                                    מקווה ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גוש עציון; שליחים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

; מקווה ישראל; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     פישמן יהודה ליב הכהן 

;               ל"אצ; הקצבות; פרוטוקולים;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;      חזית דתית מאוחדת; ל"צה; חילול שבת; הקצבות;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                                                      גוש עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בישראל;     פרוטוקולים 

; סיעות- הפועל המזרחי ; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     חזית דתית מאוחדת 

;                                עליה; מועצות דתיות; כשרות; נשים;     גיוס כספים 

;                    ארץ ישראל- נשי מזרחי ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;      סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                              מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי;     הקצבות 

;                                  עליית הנוער; יח-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     פרוטוקולים 

;                            הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     זכויות עובדים 

;     גיוס נשים; הסתדרות המורים בארץ ישראל; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

; הסתדרות העובדים הכללית; ועידות עולמיות- תורה ועבודה ; סיעות-     הפועל המזרחי  

;          השקל; קליטת עליה; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; חינוך דתי;     מעברות 

;                      מחנות עולים; גני ילדים ומעונות יום;     פועלי אגודת ישראל 

;   כלכלה; בחירות לרשויות המקומיות; המחלקה לעדות המזרח-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בני עקיבא בישראל; השקל; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;             סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;          סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; סיעות- הפועל המזרחי ;     זכויות עובדים 

; בחירות לרשויות המקומיות; בני עקיבא בארץ ישראל; המרכז העולמי-     הפועל המזרחי  

; גיוס נשים; כלכלה; תקציב; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קואליציה 

;                                           חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10617: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                        אמריקה- הפועל המזרחי ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                             כשרות; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרסומים שיצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש              :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;       כשרות; סיעות- הפועל המזרחי ; קואליציה]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;       עתון יומי- הצפה ; קופת חולים כללית; תעסוקה; זכויות עובדים;     חוק החזיר 

;     אמריקה- הפועל המזרחי ; הקבוץ הדתי; המחלקה לאיגוד מקצועי-     הפועל המזרחי  

;               גני ילדים ומעונות יום; חוק חינוך חובה חינם;     חינוך ממלכתי דתי 

;          איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בישראל;     פרוטוקולים 

;             גיוס כספים; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     קופת חולים כללית 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; עתון יומי- הצפה ;     הסתדרות העובדים הכללית 

;                    בני עקיבא בישראל; איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ;     מיסיון 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;   איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; זכויות עובדים; חזית דתית מאוחדת;     קואליציה 

;                                                        בחירות לרשויות המקומיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;   המחלקה לעליה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;    הוצאת ספרים- מורשת ; כספים; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;            ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; השקל; הקצבות;     קואליציה 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      ארגון נשים מזרחי- אמן ; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                     זכויות עובדים; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                רעננה; קואליציה; חוקה; הקצבות; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;            חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;         יב-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; שליחים; רוסיה;     קופת חולים כללית 

;                                                                    ארגוני נשים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;              סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; קופת חולים כללית;     זכויות עובדים 

;  ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; קואליציה;     ארגוני נשים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1955-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                       איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;             קואליציה; חילול שבת; כספים;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                        הרבנות הצבאית; סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;             חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

; קופת חולים כללית; כשרות; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     זכויות עובדים 

;                     הוצאת ספרים- מורשת ; תקציב;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                קליטת עליה; חוק שרות התעסוקה;     זכויות עובדים 

;  ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                             קופת חולים כללית; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הקצבות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;      תקציב; חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                       זכויות עובדים; קופת חולים כללית; הוצאת ספרים-     מורשת  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;        ארגון המורים הדתיים בישראל; קרנות; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;  הקסטל; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; מעברות; כשרות;     קופת חולים כללית 

;                                                  מלחמת סיני;     זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;       זכויות עובדים; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; קרנות;     קופת חולים כללית 

;    יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ארגון נשים מזרחי- אמן ; הקסטל;     בנקים 

; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                   חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; השקל;     קופת חולים כללית 

;                     זכויות עובדים; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;       יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

;    בנקים; גוש עציון; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; חוק שרות התעסוקה;     קרנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קרנות; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     פרוטוקולים 

;                    סיעות- הפועל המזרחי ; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

;    מרכז הקואופרציה- הפועל המזרחי בישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;      סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; מעברות; זכויות עובדים;     קופת חולים כללית 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     פרוטוקולים 

;                     קליטת עליה; תקציב; קרנות; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                     השקל; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קרנות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;  חוק שרות התעסוקה; חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; מעברות;     זכויות עובדים 

;       הקסטל; תקציב; קליטת עליה; יהודי רומניה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                    בני עקיבא בישראל; תנועות נוער; ארגוני קניות]; מושב[    חמד  

];                 הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;    חוק שרות התעסוקה; ל"נח]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; סיעות-     הפועל המזרחי  

;             ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ארץ ישראל-     נשי מזרחי  

];             מושב[חמד ; זכויות עובדים; הקסטל; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;        ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                        חוק שרות התעסוקה; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

;                        מעברות; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                        קרנות; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;    הקצבות; ארגון נשים מזרחי- אמן ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                                                     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                  סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     תנועות נוער 

;                               רבנים; מרכז הקואופרציה-     הפועל המזרחי בישראל  

;   איגוד המושבים; קנדה- נשי מזרחי ; תקציב; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                                         בני נוער; השקל; מעברות]; מושב[    נחם  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                      סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; תקציב;     חינוך ממלכתי דתי 

;    חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ; מרכז הקואופרציה-     הפועל המזרחי בישראל  

;                     בני נוער; פועלי אגודת ישראל; תנועות נוער;     שרות התעסוקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;         סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; זכויות עובדים; השקל;     אולפנת כפר פינס 

];  מושב[חמד ; בית התנועה- בני עקיבא ; קופת חולים כללית; תרומות;     תנועות נוער 

;              יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                                             אוניברסיטת בר אילן 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                       מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     זכויות עובדים 

;    הקצבות; קופת חולים כללית]; מושב[כפר דרום ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;              יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                       עתון יומי- הצפה ]; ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תקציב; פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;        שרות התעסוקה; זכויות עובדים; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     בני נוער 

;   ארגון המורים הדתיים בישראל; איגוד המושבים; תנועות נוער;     קופת חולים כללית 

;                    פועלי אגודת ישראל; ועידות וכנסים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

;                   חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                   סיעות- הפועל המזרחי ; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

];                                    מושב[כפר דרום ; בית התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

];   מושב[כפר דרום ; גיוס כספים; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;               קופת חולים כללית; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     שרות התעסוקה 

;              יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                           עיירות פיתוח; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

;  קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; מרכז הקואופרציה-     הפועל המזרחי בישראל  

];                                              מושב שיתופי[בני דרום ;     תקציב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     זכויות עובדים 

;                  עיירות פיתוח; גרעינים;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

];     קבוץ[מעלה גלבוע ; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ]; ל"מפד[    המשמרת הצעירה  

;                 מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ;     הסתדרות העובדים הכללית 

;                       יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     פועלי אגודת ישראל 

;             שרות התעסוקה; בחירות לרשויות המקומיות;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;    הוצאת ספרים- מורשת ; גוש עציון; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטקולים מישיבות הועד הפועל ומזכירות הפועל המזרחי                  :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ל"מפד; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;      שרות התעסוקה; קרנות; מיפקד; מיסיון; יג-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

;                             קליטת עליה; כלכלה; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;     בני נוער; בני עקיבא בארץ ישראל; המחלקה לעליה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים של הועדה המרכזת הזמנית                                   :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             זכויות עובדים; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            שרות התעסוקה; בני נוער; קרנות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;      קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

];   הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; שואה; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

;                             ישיבת הישוב החדש; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים של הועד הפועל של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ערבים; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;      ה"ישיבת כפר הרא; שרות התעסוקה; קרנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; בני נוער;     זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים של המזכירות המשותפת של המפלגה הדתית                      :  שם התיק 

לאומית והסתדרות הפועל המזרחי                                         

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               זכויות עובדים; קרנות; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;   קליטת עליה; הקסטל; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                קונגרסים ציוניים; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ;     ערבים 

;           חילול שבת; כשרות; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     פועלי אגודת ישראל 

;    הרבנות הצבאית; השרות הדתי- ל "צה; הוצאת ספרים- מורשת ;     חזית דתית מאוחדת 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ז                       "פרוטוקולים מישיבות המזכירות המשותפת להפועהמ:  שם התיק 

ל וכן מישיבות מועצת התנועה                                    "ולמפד 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      קואליציה; ל"מפד; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל]; סיעה[    חוגי הצעירים  

];         ל"מפד[המשמרת הצעירה ; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; נתיבות; בחירות לרשויות המקומיות;     בחירות לכנסת 

;        מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; עתון יומי- הצפה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ז                       "פרוטוקולים מישיבות המזכירות המשותפת להפועהמ:  שם התיק 

ל                                                             "ולמפד 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;           הוצאת ספרים- מורשת ; זכויות עובדים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

; פרוטוקולים; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; הנהלת חשבונות; קרנות;     גיוס כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                                                    :  שם התיק 

                                  1964-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ל"מפד; פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;       ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; יג-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

;     מועצות דתיות; בני עקיבא בישראל; בני נוער; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                בחירות לרשויות המקומיות; בחירות לכנסת; ערבים;     זכויות עובדים 

;                                                            רישום-     בתי ספר  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                                                    :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       תקציב; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                         תרומות 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                     "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפוע:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קליטת עליה; הקסטל; ל"מפד; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                  מועצות דתיות; העיר העתיקה- ירושלים ; סיעות-     הפועל המזרחי  

;                                    זכויות עובדים; ערבים; השרות הדתי- ל "    צה 

;           סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

;                       המגבית לחינוך הדתי- קרן ארץ ישראל ;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                      סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                ארגון המורים הדתיים בישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              ערבים; תקציב; זכויות עובדים; עתון יומי-     הצפה  

;            חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; יד-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                  ג-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               זכויות עובדים; ערבים; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;           מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

;                                        תקציב; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ועדת בחירות מרכזית- ל "מפד; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                         סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; תקציב; סיעות- ל "    מפד 

;         חוק ביטוח בריאות ממלכתי; רפורמים; גיור;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הוצאת ספרים- מורשת ; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                   סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גוש עציון]; מושב שיתופי[ניר עציון ; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                             הרבנות הראשית לישראל; חילול שבת;     זכויות עובדים 

;                   הוצאת ספרים- מורשת ; חברון; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              זכויות עובדים; תקשורת; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

; ערבים; קרן קיימת לישראל; הוצאת ספרים- מורשת ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                   ארגון המורים הדתיים בישראל; עתון יומי- הצפה ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה10991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;               חילול שבת; הוצאת ספרים- מורשת ; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;             חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

;                   מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; תקשורת;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; כספים; ערבים; עיירות פיתוח; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קואליציה; בחירות לרשויות המקומיות; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;      ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; המגבית לחינוך הדתי-     קרן ארץ ישראל  

;                 קונגרסים ציוניים; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     שרות לאומי 

;                          סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; הוצאת ספרים-     מורשת  

;              זכויות עובדים; קליטת עליה; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

;                                                                   יהודי גרוזיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קליטת עליה; זכויות עובדים; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                      גיוס כספים; קרנות; סיעות- ל "מפד; תקציב;     יהודי גרוזיה 

; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; בני עקיבא בישראל;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                    "מז ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפועה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      זכויות עובדים; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                קרנות; הקצבות; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;  יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; תרומות; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                         "מז והמפד"פרוטוקולים מועדות שונות של הפועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   162- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בחירות לרשויות המקומיות; רבנים; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                     "המ ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפוע:  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ועידות עולמיות- המזרחי ; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                   רשות השידור; תקשורת; המחלקה לאיגוד מקצועי-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                     "המ ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפוע:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מוסדות חינוך בישראל; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;     קרנות; זכויות עובדים; עתון יומי- הצפה ; מועצות דתיות;     חינוך ממלכתי דתי 

;                                בחירות לרשויות המקומיות; מפקד חברים- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ל                     "המ ולמפד"פרוטוקולים של המזכירות המשותפת להפוע:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     בחירות לכנסת; קונגרסים ציוניים; פרוטוקולים; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                         עתון יומי- הצפה ;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המועצה הראשונה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1922-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מועצות ארציות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       א-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המועצה הארצית השניה                                                 :  שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מועצות ארציות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;   קבוצת ריינס; ב"קבוצת הנצי; קבוצת שמואל; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                            ב-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קבוצת צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השלישית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ג-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה הרביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ד-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;           חיפה; חילוניים- דתיים ; קופת חולים כללית;     הסתדרות העובדים הכללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה החמישית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

הועדה להכנת הועידה                                                   

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ה-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; נשים;     אספת הנבחרים 

;          הסתדרות העובדים הכללית; קופת חולים כללית;     קבוצות הכשרה בארץ ישראל 

;                      המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קבוצת הדייגים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה החמישית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

ברכות לועידה                                                         

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ה-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה החמישית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

דין וחשבון סקירות והחלטות                                            



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חילול שבת; ה-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              יד-הקונגרס הציוני ה; קופת חולים כללית;     הסתדרות העובדים הכללית 

;          פולין- המזרחי ; נשים; חוקה; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;        טו-הקונגרס הציוני ה; ורקוני; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                       הפועל המזרחי[למושב עובדים '     ארגון א 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה11043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועד הפועל                                           - הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השישית של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל; ו-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השישית של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              ו-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מצעים; ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                   סיעות- הפועל המזרחי ]; סיעה[    יצירה ובנין  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          חוקה; חרדים; הסתדרות העובדים הכללית; המזרחי; סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השביעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ז-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   169- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                העפלה; סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חוקת הבחירות; ועדות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       ח-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל; ח-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                         סיעה[התנועה החקלאית ; מצעים; סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

הועידה השמינית כרוך שהוצא למדפי           - מ "ח הפוה"בתיק היה דו:       הערות 

ספריית הארכיון                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קטעי עתונות; ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

פרוטוקולים שונים                                                     

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                   חוקת הבחירות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מצעים; ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מצעים; ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   ממשלת המנדט הבריטי; ח-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה התשיעית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קטעי עתונות; ט-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חוקת הבחירות; י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

מתיק זה הוצאו סיכומי פעילות לועידה העשירית כרוכים לספריית        :       הערות 

הארכיון                                                           

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

ח של הועידה העשירית כרוך לספריית הארכיון         "מתיק זה הוצא דו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                        גיוס כספים; קרנות;     קופת חולים כללית 

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     עתון יומי- הצפה ]; פרסום[נתיבה ; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;            מרכז הקואופרציה-הפועל המזרחי בארץ ישראל; הקבוץ הדתי;     קליטת עליה 

;                                            ועדות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חוקת הבחירות; י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ח-הועידה ה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          ועדות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; י-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה העשירית של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קטעי עתונות; י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה האחת עשרה של הפועל המזרחי                                    :  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתריאל פישל טכורש          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מצעים; יא-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה האחת עשרה של הפועל המזרחי                                    :  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יא-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                ועדות-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השתים עשרה של הפועל המזרחי                                   :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ל"מפד; חוקה; יב-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                     סיעות- הפועל המזרחי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הפועל המזרחי                        - המזרחי - ל "ועדת היסוד של המפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם פרוטוקולים שהוצאו מארכיון הרב כתרריאל פישל טכורש         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            תנועות נוער; המזרחי; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נשיאות המרכז של הפועל המזרחי                                        :  שם התיק 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                               "תש- ג "תש,ט"בתיק חומר מהשנים תרצ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                               סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     כופר הישוב 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נשיאות המרכז של הפועל המזרחי                                        :  שם התיק 

                                  1962-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תשכב     ,ך"תש-ט"תשי,ז"תשי-ו"תשט,ג"תשי-ז"תש,ה"בתיק חומר מהשנים תש:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              סיעות- הפועל המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11202: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                      הועדה לפירוש החוקה של הפועל המזרחי בארץ ישראל:  שם התיק 

החלטות ומכתבים                                         , פרוטוקולים  

                                  1955-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                     "תשט,ג"בתיק חומר מהשנים תשי:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועדה לפירוש החוקה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;        ל"מפד; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; חוקה; סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11244: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                      הועדה לפירוש החוקה של הפועל המזרחי בארץ ישראל:  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  סיעות- הפועל המזרחי ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                ל"מפד; פרוטוקולים; הועדה לפירוש החוקה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11247: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                      הועדה לפירוש החוקה של הפועל המזרחי בארץ ישראל:  שם התיק 

                                  1962-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          חוקת הבחירות;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                   הועדה לפירוש החוקה-     הפועל המזרחי בישראל  

;       יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11249: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות על פעולות הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1929-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב; קבוצת אריה; המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ל"    קבוצת מהר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                קרן קיימת לישראל;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

;           הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

];                               הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א;     שיך אבריק 

];                 פרסום[נתיבה ; הכותל המערבי; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11251: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות על פעולות הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חילול שבת; המזרחי; הפועל המזרחי בארץ ישראל; חברה קבלנית לבנין-     הבונה  

;                                                    קופת חולים כללית;     כלכלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11259: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות על פעולות הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1936-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  עליה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                             ממשלת המנדט הבריטי; כשרות;     קוק אברהם יצחק הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11260: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                                                      "סקירות ודו:  שם התיק 

                                  1938-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           קרנות; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;           קבוצות הכשרה בארץ ישראל; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;             כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; בני עקיבא בארץ ישראל;     קבוצת רודגס 

;         מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11266: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                                                      "סקירות ודו:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כשרות; קופת חולים כללית; סיעות- הפועל המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ההסתדרות הציונית העולמית;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11267: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                                                      "סקירות ודו:  שם התיק 

                                  1972-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                   "תשל,ז"תשט- ו "תשט,י"תש- ב "תש: התאריכים בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         חברה קבלנית לבנין- הבונה ; כשרות; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;      ל"אצ; מועצת המדינה הזמנית; דת ומדינה; ועדות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11269: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תזכירים                                                             :  שם התיק 

                                  1928-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; המזרחי;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11270: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תזכירים                                                             :  שם התיק 

                                  1955-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   המרכז העולמי- המזרחי ; יהודי בוכרה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11272: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מצעים                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ח            "תשמ,ט"תשכ,א"תשי- ט "תרצ,ז"תרצ- ו "תרפ:התאריכים בתיק:       הערות 

"          אמונה"וב" איגוד המושבים"ל יש גם ב"מצעים נוספים של המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ל"מפד; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     מצעים 

;  בחירות לכנסת; אספת הנבחרים; קטעי עתונות;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11402: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הצעות והצהרות                                                       :  שם התיק 

                                  1960-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יחידות דתיות; חוקת הבחירות; תקנון;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11404: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הסכמים                                                              :  שם התיק 

                                  1960-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                "תש,י"תש,ד"תש,תש,ג"תרצ- ט "תרפ:החומר בתיק מהשנים:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המזרחי; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;           קרנות]; קופת תגמולים[יניב ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; יהודי תימן; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

];   הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     קבוצת הדייגים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11406: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מסקנות                                                              :  שם התיק 

                                  1942-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ב            "תש-א"תש,ח"תרצ,ה"תרצ,ב"תרצ- א "תרצ:החומר בתיק מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מרכז הקואופרציה-    הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11408: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מסקנות                                                              :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11411: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות ישיבות המרכז של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

                                  1934-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                     המחלקה לעליה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                 שיך אבריק; התיישבות; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                         תנועת נוער[נוער המזרחי ; עליה;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11412: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות ישיבות המרכז של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          עליה; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       גיוס כספים]; ארץ ישראל[חלוקה ;     קרנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11413: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות ישיבות המרכז של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     לפני קום המדינה[גיוס ; גיוס בני ישיבות; שואה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       עליה; ממשלת המנדט הבריטי; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11415: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות ישיבות המרכז של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; ילדי טהרן; השקל; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                  זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11416: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות ישיבות המרכז של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד     "תשל-ג"תשל,ז"תשכ,ז"תשי,ג"תשי,א"תשי- ט "תש:החומר בתיק מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; שואה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד;     קופת חולים כללית 

;   טז-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11418: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סכומים                                                              :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חוקה; מדינת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11419: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                             עם מוסדות[זכרון דברים :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; סיעות- הפועל המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                    אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11420: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שיחות של נציגי התנועה על עניני ארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             ארץ ישראל[חלוקה ; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הסתדרות העובדים הכללית;     יחידות דתיות 

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11421: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

גילוי דעת של הפועל המזרחי בענינים שונים                             :  שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   סיעות- הפועל המזרחי ; הסתדרות המורים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       עליה]; מנדט בריטי[הספר הלבן ; גרמניה- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                             ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11422: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פגישות עם עסקני התנועה על עניני התנועה                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם מסמכים ללא תאריך                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11425: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תקנות הסתדרות                       ,י"תקנות הסתדרות הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

תקנות ארגון              ,תקנון לועדים מבקרים,העובדים הדתיים המאוחדת 

"           הסתדרות החרדים"תקנות האגודה , מ"העובדים החקלאיים של הפוע 

המסמכים בתיק הינם ללא תאריך                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הסתדרות כללית[העובד הדתי ; תקנות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                          ארגון העובדים החקלאים של הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11426: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תקנות לישיבות                   ,ז"תקנות לישיבות הועד הפועל של הפוהמ:  שם התיק 

תקנות אגודת           , תקנות לעדיפות בעבודה,חברות- תקנות , המזכירות 

תקנות אגודת הרב קוק ללימוד מקצוע לנוער דתי           ,השבויים הדתיים 

המסמכים בתיק הינם ללא תאריך                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קרנות; ארגון העובדים החקלאים של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                               תקנות;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11457: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוקות הפועל המזרחי                                                  :  שם התיק 

                                  1963-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

חוקות           ,חוקת הסתדרות הפועל המזרחי,חוקת דרגות משכורת:בתיק:       הערות 

חוקת עובדים     ,חוקת הבחירות לועידה,חוקת הבחירות לסניפים,הסניפים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חוקה; חוקת התנועה; חוקת הבחירות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11459: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                  חברי המרכז וסגניהם,רשימות חברי הועד הראשי המצומצם:  שם התיק 

עסקני התנועה ועובדי הפועל המזרחי                                     

                                  1974-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11461: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מספר                       ,רשימות סניפי הפועל המזרחי ומזכירי סניפים:  שם התיק 

,            הנהלת המחלקות,ועדת אקדמאים.החברים בהסתדרות הפועל המזרחי 

י         "רשימת רבנים ושוחטים מטעם המזרחי בישובי א,המיסים' עובדי מח 

                                  1944-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11463: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                             הפועל המזרחי"שאלונים של מחלקות שונות ב:  שם התיק 

                                  1945-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           שאלונים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11465: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות פנימיות קצרות                                                :  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סרטיפיקטים; יז-הקונגרס הציוני ה; שיך אבריק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                     גרמניה- המזרחי ]; המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[    ידיעות  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11477: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות פנימיות קצרות                                                :  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];    המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[ידיעות ; ועידות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;          מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; חילול שבת;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11500: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות פנימיות קצרות                                                :  שם התיק 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[ידיעות ; השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                      חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11508: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות פנימיות קצרות                                                :  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מאורעות דמים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11509: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות פנימיות קצרות                                                :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     ארץ ישראל[חלוקה ; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                            קטעי עתונות;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11510: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות העיתונות                                                     :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          ערבים]; ארץ ישראל[חלוקה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11512: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ידיעות קצרות                                                        :  שם התיק 

                                  1962-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                         "תשכ, ו"תש, ד"תש-ש"ת: החומר בתיק מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          גיוס כספים; מאורעות דמים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                              קליטת עליה; ירושלים-     ארגון להתיישבות שיתופית  

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11513: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

כרוזים והודעות                                              , קריאות:  שם התיק 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                נועד הלאומי[בחירות לאספת הנבחרים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                ספרי קודש; כרזות; העפלה;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11533: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

כרוזים והודעות                                              , קריאות:  שם התיק 

                                  1964-           עד1944-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כרזות; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                            מדינת ישראל;     ממשלת המנדט הבריטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11542: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

 עד                  1922טיוטא לחוברת על פעולות הפועל המזרחי מאפריל :  שם התיק 

                                                        1929סוף שנת  

                                  1929-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ההסתדרות הציונית העולמית; התיישבות; עליה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                      חינוך דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11544: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דיון בועד הפועל של הפועל המזרחי על המצב בתנועה                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל; מפקד חברים- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11545: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרס שפירא לעידוד סופרים הכותבים על נושא הציונות                     :  שם התיק 

פרוטוקולים                                             ,תקנות: הדתית 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   תקנות; פרוטוקולים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11555: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירה                  ,פרוטוקול: המועצה המרכזית להשלטת העברית בישוב:  שם התיק 

ומכתבים                                                              

                                  1966-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המועצה המרכזית להשלטת העברית בישוב;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11588: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המבנה הארגוני                        ,מסמכי הגוש לליכוד ותמורה:שונות:  שם התיק 

תכני        ,סידור החברות של הפועל המזרחי ותפקידיו,והמוסדי של התנועה 

המ           "תקדימים של פילוגים בהפוע, לעיירות הפיתוח' עבודה של המח 

                                  1978-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- שארית הפליטה ; פולין- שארית הפליטה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];           סיעה[הגוש לליכוד ותמורה ; ספרי קודש; שטרן קטן שרה;     יהודי איטליה 

;      סיעות- הפועל המזרחי ; המחלקה לאיגוד מקצועי- הפועל המזרחי ;     פרוטוקולים 

;          סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; המחלקה לעיירות פיתוח-     הפועל המזרחי  

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11589: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוזרים ומאמרים                                     , הנחיות- המזרחי :  שם התיק 

                                  1943-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

-      ח"תרצ,א"תרצ, ו"תרפ, ה"תרפ, ב"תרפ, ט"תרע: החומר בתיק מהשנים:       הערות 

י                                                       "תש, ב"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        יהודי תימן;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   194- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   חוזר הלשכה הראשית של הסתדרות המזרחי-    הציר 

;           ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; ועידות ארציות-     המזרחי בארץ ישראל  

;                          ישראל- המזרחי ; קרן קיימת לישראל; השקל;     חינוך דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11590: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוזרים ומאמרים                                     , הנחיות- המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תשט,ד"תשי,ב"תשי,י"תש,ח"תש, ה"תש-ד"תש:החומר בתיק מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                       השקל; ישראל-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11591: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                 - המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תשט,ד"תשי,ב"תשי,י"תש,ח"תש, ה"תש-ד"תש:החומר בתיק מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל; פרוטוקולים; ישראל-     המזרחי  

;  איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; כופר הישוב; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                        יחידות דתיות;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11592: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                 - המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

,         א"תשי, ט"תש- ח "תש, ה"תש- ד "תש, א"תש:החומר בתיק מהשנים:       הערות 

ז                                                            "תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מדינת ישראל; תקציב; פרוטוקולים; ישראל-     המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   195- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11593: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ועידות                                                     - המזרחי :  שם התיק 

                                  1944-           עד1919-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ב-הועידה הארצית ה- המזרחי בארץ ישראל ; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                                      ג-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

;                                      ד-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

;                                      ז-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

;                                      ח-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11594: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות                  ,זכרון דברים,תזכירים, סקירות, מצעים- המזרחי :  שם התיק 

חות ותקציבים                                                     "דו 

                                  1948-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              נועד הלאומי[בחירות לאספת הנבחרים ; מצעים; ארץ ישראל-     המזרחי  

;  חות"דו; ט-הועידה הארצית ה- המזרחי בארץ ישראל ; תקציב; יז-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11595: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                  רשימות,ידיעות,הודעות,כרוזים,קריאות:שונות- המזרחי :  שם התיק 

שאלונים                                                              

                                  1948-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בטאון הסתדרות המזרחי בישראל- במסלה ; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                         קטעי עתונות; ו-הועידה הארצית ה-     המזרחי בארץ ישראל  

;                                  כרזות]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   196- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11618: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חילול שבת; בחירות לכנסת; קופת חולים כללית; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                                                               קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11619: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                                                        בחירות לרשויות המקומיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11620: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1947-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                קליטת עליה; עליית הנוער; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                                           סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11623: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   197- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ארץ ישראל-     המזרחי  

];                                                   תנועת נוער[    נוער המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11650: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קליטת עליה; זכויות עובדים; הפועל המזרחי בישראל; ישראל-     המזרחי  

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11651: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - המזרחי :  שם התיק 

                                  1957-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חזית דתית מאוחדת; ישראל- המזרחי ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                        בחירות לרשויות המקומיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11652: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגונים ועסקני התנועה                   , התכתבות עם מוסדות- המזרחי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה        "תשכ, ד"תשי, י"תש, ח"תש-ו"תש, ב"תש-ש"ת: החומר הנו מהשנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חזית דתית מאוחדת; כג-הקונגרס הציוני ה; כשרות; ארץ ישראל-     המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   198- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11653: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1924-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה11654: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1925-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            סרטיפיקטים; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12076: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מושב[כפר חיטין ; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   199- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          המרכז העולמי- המזרחי ; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[כפר גדעון ; שיך אבריק; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק; המרכז העולמי-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   200- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

מכתב ביידיש                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  קרן קיימת לישראל; רומניה]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   201- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         משקי הפועלות; עליה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              מקוואות; קרן קיימת לישראל; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;                                                           פישמן יהודה ליב הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סרטיפיקטים; עליה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    מקוואות]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יט-הקונגרס הציוני ה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                     עליה; בני עקיבא בארץ ישראל]; מושב[כפר יעבץ ;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בני עקיבא בארץ ישראל; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; פולין- תורה ועבודה ;     הועד הפועל הציוני 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   202- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    פולין- השומר הדתי ; ליטא-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חילול שבת; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מקוואות]; מושב[ה "כפר הרא; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                              קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     חילול שבת 

;                                תורה ועבודה]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מקוואות]; מושב[כפר יעבץ ; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל]; מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12141: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   203- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מושב[כפר פינס ; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                               קרן היסוד]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[ה "    כפר הרא 

;     שליחים]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                              פולין- המזרחי ; צרפת-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פולין- תורה ועבודה ; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                           קרן קיימת לישראל]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;    המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;                                                                        בתי ספר 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12144: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   204- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  כשרות]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                      חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

.                         1941מרץ ), לבנון(מביירות , מכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חברה קבלנית לבנין- הבונה ; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                         לבנון; כופר הישוב;     ישיבת כרם ביבנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                דרום אפריקה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                      ארץ ישראל-     נשי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   205- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1944-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב[כפר פינס ; תעסוקה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מחנות ריכוז; קליטת עליה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        גבעתיים; רחובות; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קרן קיימת לישראל 

];                                                           מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קרן קיימת לישראל; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;     סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

; קופת חולים כללית; הרבנות הראשית לארץ ישראל; חילול שבת; חיפה;     בן גוריון דוד 

;                                                                          עפולה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   206- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

               1948מארס , לונדון, א"מכתב באנגלית מאת בורנשטיין אב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הודו; שליחים; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;      בנק המזרחי]; קבוץ[ב "עין הנצי; חדרה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;         רמת גן; ברלין מאיר; אינטריליגטור דוד; קורץ משה אריה;     בורנשטיין אבא 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                    - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קורץ משה אריה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              ברלין מאיר; קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;  בחירות לכנסת; הרבנות הצבאית; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     אינטריליגטור דוד 

;                                                           בורג יוסף; ע"    גדנ 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המרכז                   -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

העולמי של המזרחי                                                     

                                  1975-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                   1975, 1972- 1973, 1962- 1967, 1955- 1959: שנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        עליית הנוער; קליטת עליה; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   207- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

ההנהלה הציונית העולמית                                               

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חיפה; קופת חולים כללית; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                         הסתדרות העובדים הכללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

ההנהלה הציונית העולמית                                               

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

ההנהלה הציונית העולמית                                               

                                  1941-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פישמן יהודה ליב הכהן; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;   קרן קיימת לישראל]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; שיך אבריק;     וייצמן חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת העליה של ההנהלה הציונית                                        

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   208- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           לשכת העלייה- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                        חיפה; תל אביב; פתח תקוה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

י ההנהלה הציונית                                    "מחלקת העבודה שע 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תעסוקה; מחלקת העבודה- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת העבודה של ההנהלה הציונית                                       

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מחלקת העבודה- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ; תעסוקה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת העבודה של ההנהלה הציונית                                       

                                  1931-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תעסוקה; מחלקת העבודה- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   209- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

י ההנהלה הציונית                                    "מחלקת הכספים שע 

                                  1957-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                    1957, 1929 - 1925: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מחלקת הכספים- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

י ההנהלה הציונית                                     "משרד הגביות שע 

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד הגביות- ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                               -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

י ההנהלה הציונית                                 "מחלקת ההתיישבות שע 

                                  1931-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מחלקת התישבות-ההנהלה הציונית בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   210- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסכם קואליציוני                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ל"מפד]; מפלגה[הליכוד ; הסכם קואליציוני;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועדה המתמדת                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועד הפועל המאוחד                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; לחידוש פני התנועה- נעלה ; ועדות- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                          תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12197: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות לשכה                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    1992 - 1986, 1973: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   211- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        קרל עדה; בחירות לכנסת; סוויד ניסים; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;     הכנסת השתיים עשרה; ערבים; ישיבת הגולן; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            שרות לאומי; ל"מפד; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; קואליציה;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12198: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות לשכה                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     ל"מפד; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12199: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תיק כללי                                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12200: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תיק כללי                                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קופת חולים כללית; יגר יצחק; בורג יוסף;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12201: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סיעת למפנה                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   212- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

פרסום בשם נעלה              -  בתיק 1988 - 1987, 1984: תאריך התיק:       הערות 

.                              בהוצאת ועדת המפקד והבחירות המרכזית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לחידוש פני התנועה- נעלה ; בן נתן רפאל]; סיעה[למפנה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12202: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סיעת למפנה                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                          סיעה[למפנה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12203: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חומר שוטף                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מפלגת העבודה הישראלית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12204: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חומר שוטף                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתיק פרסום בשם תוצאות הבחירות לועידת התנועה ולמועצות             :       הערות 

                             1994- ד "תמוז תשנ' הסניפים מתאריך  ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   213- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         מיפקד; אשקלון; בית הדין הרבני;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                     יהוד; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12205: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הלוואות ותמיכות                   - קרנות גמל - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12206: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תמיכות                    , הלוואות, קרנות גמל- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גואלמן אלעזר                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          גואלמן אלעזר;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רבנות                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   214- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                              1993, 1991, 1988 - 1987: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חבר הרבנים בישראל; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המחלקה הערבית                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 החטיבה הערבית- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

;                   ישיבות בני עקיבא בישראל; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסתדרות הנוער הדתי העובד                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

והלומד                                                               

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   215- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                       בית הספר החקלאי מקווה ישראל]; מוסד חינוכי[    נוה עמיאל  

;                       הודיות- כפר הנוער הדתי ; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

];          מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; ימין אורד-     כפר הנוער הדתי  

;                                    קליטת עליה; בית אריה דוד;     יהודי הונגריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                              1994 - 1990, 1989, 1987: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ארגון המורים הדתיים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מנגנון                                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

אליצור                                         -הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   בוררות; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   216- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מודעות הצופה                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                    1991, 1987 - 1986: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      עתון יומי- הצפה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקת ההסברה                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

.                                                        התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

עתון יומי                              - הצפה - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שפירא אברהם; ל"מפד; עתון יומי- הצפה ; המר זבולון;     הפועל המזרחי בישראל 

;                הרבנות הראשית לישראל; שפירא יוסף; שאקי אבנר חי;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חברה לשכון ובנין                      - ב "משה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    1992, 1988 - 1987: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   217- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; יגר יצחק; בן נתן רפאל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

משרד הפנים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            משרד הפנים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

אמונה                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         היבנר יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

;  ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; קליטת עליה; בורג יוסף; המר זבולון;     קטעי עתונות 

;                                                                   סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יחידת בחירות                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    1992, 1989 - 1986: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכנסת השתיים עשרה; החטיבה הערבית- ל "מפד; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                       אגודת ישראל; אונא משה;     בן מאיר יהודה 

;            בחירות לכנסת; דגל התורה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                                                               הכנסת השלוש עשרה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   218- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בנק המזרחי                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המחלקה לשרותים דתיים                          - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה לתורה ודת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

משלחות הפועל המזרחי                          -  הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12225: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   219- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    קמחא דפסחא; תרומות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12226: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קמחא דפסחא; תרומות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מחלקות של                     -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

:                                                     ההנהלה הציונית 

מחלקת הביקורת                           , מחלקת האירגון, מחלקת הנוער 

                                  1982-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מחלקות של                     -  הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

:                                                     ההנהלה הציונית 

מחלקה לענייני הנוער והחלוץ        , ועד הבריאות, מחלקת המסחר והתעשיה 

                                  1961-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12229: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   220- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תפארת בנים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12230: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תפארת בנים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תפארת בנים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הפועל המזרחי                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   221- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                קליטת עליה; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ל                                  "הנהלת המפד- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חוקת הבחירות לועידה הארצית השניה של התנועה הדתית          - בתיק :       הערות 

                                  1991יוני - א "תמוז תשנ- לאומית  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ב-הועידה הארצית ה- ל "מפד; חוקה; בחירות לכנסת; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                           המר זבולון; לחידוש פני התנועה- נעלה ;     שפירא יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ח המבקר                                    "דו- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                    1991 - 1990, 1986: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקשת הלוואות אוצר לאשראי                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   222- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                            1988בחירות נובמבר - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     הכנסת השתיים עשרה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המועצה הציבורית למען יהודי                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

ברית המועצות                                                         

                                  1993-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת המועצה             " דפי מידע- "ו" משואה"בתיק פרסומים בשם :       הערות 

.                                הציבורית למען יהודי ברית המועצות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אדלשטיין יולי; אסירי ציון; נשים; יהודי ברית המועצות;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                      נודל אידה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

-                        עמותה - תודעה לתרבות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

מיכאל לוי                                                            

                                  1992-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   223- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 כשרות; חילול שבת]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כשרות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;               עתון יומי- הצפה ; עליית הנוער; קבוצת אמונים;     שרגאי שלמה זלמן 

;                    ה"ישיבת כפר הרא; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            תעסוקה; טכורש כתריאל פישל; נייפלד אלימלך;     כשרות 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1942-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   224- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחנות עולים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1946-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קליטת עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                          

                                  1971-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         זילברפרב שלום; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12246: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   225- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1934-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

]                                           תקציר' ר[מסמך באידיש :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                          עליה; רומניה- החלוץ המזרחי ; פולין-     החלוץ המזרחי  

כתוב אידיש", קרן החלוץ המזרחי"י החלוץ המזרחי בפולין בקשר למגבית "טופס שהוצא ע 

ינדזיוב         , פרוסקי, סליסטובסקי, דרוזדוב:  כולל תמונות של קבוצות הכשרה ב 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                       1929 - 1935חות סטטיסטיים על השנים "כולל דו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            יהודי בוכרה; קליטת עליה; המחלקה לעליה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12248: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קואופרציה                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מרכז הקואופרציה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12249: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי  בישראל                                        : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   226- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קואופרציה                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מרכז הקואופרציה- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סניף תל אביב                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                       1993 - 1987, 1985, 1982 - 1980: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               תל אביב;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ב                                         "משה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                           חברה לשיכון בנין ופיתוח[ 

                                  1994-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הפקדת שיקים                       - בנק המזרחי [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                           ומזומנים 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   227- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ימי עיון כינר                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              ימי עיון;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

לשכת הדובר                      - קטעי עתונות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קטעי עתונות; העפלה; חינוך דתי; יהודי רומניה;     הפועל המזרחי בישראל 

;   דרוזים; מיהו יהודי; בורג יוסף; עמיטל יהודה; ביבי יגאל; ל"מפד;     המר זבולון 

;       נשים; שאקי אבנר חי; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     שקדיאל לאה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12256: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   228- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12257: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12258: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12259: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   229- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12260: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             ברלין מאיר]; מנדט בריטי[הספר הלבן ; שרגאי שלמה זלמן;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

מכתב באנגלית                                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; העפלה; קליטת עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                   קבוצת אמונים;     הנדלר אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12263: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   230- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12264: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12265: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופת חולים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    1993 - 1992, 1973: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מיפקד                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

ל           "בטאון המפקד והבחירות של המפד" נעלה"פרסום בשם - בתיק :       הערות 

                                     1986ינואר , ו"מתאריך טבת תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   231- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   פריבס ישעיהו; מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מיפקד                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צור יעקב; יגר יצחק; ועדת יגר; ל"מפד; לוי יצחק; מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                     פריבס ישעיהו;     אונא משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מטה                        - החבר רפאל בן נתן - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

בחירות מרכזי                                                         

.                                                        התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצעות והסתיגויות                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

בן נתן רפאל                                                          

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בן נתן רפאל; חוקה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסתייגויות                      - בן נתן רפאל - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   232- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           בן נתן רפאל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסתייגויות                   - כ המר זבולון "ח- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

הבחירות לועידת התנועה ולמועצות        } תקנון{הצעות לחוקת - בתיק :       הערות 

                                            1992, ג"תשנ- הסניפים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          ל"מפד; מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסתייגויות                    - כ שאקי אבנר "ח- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסתייגויות                     - הרב יצחק לוי - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   233- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גולן דוד  פרטים אישיים                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חרזי יששכר                                   - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                              דיונים על שעות נוספות 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חרזי יששכר                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימות מרצים                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   234- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת הסניפים ומזכירי                        - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                            הסניפים 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ועד עובדים                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועצת רבנות                          - בחירות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12281: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   235- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצעות לחוקת הבחירות                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חוקה; ל"מפד; בן נתן רפאל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

עמוס גלבוע                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל001:                  מספר יחידה12283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצעה לשיטת בחירות למועמדי                      [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                 13- ל לכנסת ה"המפד 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הכנסת השלוש עשרה; בן נתן רפאל; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   236- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                     יהודי תימן;     קרית שמואל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                 

                                  1975-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

       1970- 1975, 1964- 1965, 1959- 1954, 1941- 1950: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    יהודי ברית המועצות; כח-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

;        מחלקה לעליית הנוער- הסוכנות היהודית לארץ ישראל : התכתבות עם 

מחלקת ההסברה                          -  הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

                                  1975-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

               1974 - 1975 , 1954 - 1957, 1943 - 1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

]; מוסד חינוכי[נוה עמיאל ; עליית הנוער; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

];                                                            מושב[    שדה יעקב  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת העבודה                - התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   237- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תעסוקה; המחלקה לעבודה- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         קופת חולים כללית; ל"קבוצת שח; פרדס חנה; פתח תקוה-     קבוצת בני עקיבא  

;           קבוצת עלומים; קבוצת רמת השומרון;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת הכספים                - התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קרית שמואל; כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       קבוצת רודגס]; מושב[כפר יעבץ ;     תעסוקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת הכספים               - התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל   

                                  1972-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                  1972, 46-1944, 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקת הכספים           - חשבונות לסוכנות היהודית לארץ ישראל , חות"דו 

והמחלקה לגביות                                                       

                                  1950-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   238- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

,                  גליונות נוכחות- שושנה קובי [ הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                             חופשות 

                                  1983-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                             1983 - 1979, 1976 - 1973: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סימפוזיון                      - [שושנה קובי - הפועל המזרחי בישראל  :  שם התיק 

]                                  ורב שיח בנושא היהדות הדתית לאומית 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קובי שושנה                   - ותיקים וגמלאים - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   239- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                              מועדונים לגמלאים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תכנית שבועית במועדון הגמלאים                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גמלאים מתנדבים                       / בחירות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       ארגון הגמלאים הותיקים- [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   240- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                                     רשימת המועמדים לועידת הגמלאים:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                                              גמלאים- מצע לבחירות :  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מצעים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימות                                                              :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   241- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                תרומות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                                   הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

-             ריכוז וניתוח תוצאות בחירות לרשויות המקומיות - בתיק :       הערות 

.                             ל בישובים"מועמדי המפד - 1993, ד"תשנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                            רשימות חברי התנועה[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                          רשימת צירי הועידה- [הפועל המזרחי בישראל  :  שם התיק 

לפי ישובים                                                           

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   242- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

המחלקה המדינית              - התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חילול שבת; כשרות; מחלקה מדינית- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                                     לפני קום המדינה[    גיוס  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם מחלקות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל                      

]          סטטיסטיקה; משרד הפיקוח על הלשכות הכלליות;  מחלקה פוליטית[ 

                                  1957-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                    1957, 1945 - 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כשרות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

מחלקה למלאכה ולמסחר         - התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

                                  1946-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                    1946, 1942 - 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            המחלקה למלאכה ולמסחר- הסוכנות היהודית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מחלקות של                      - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

המדור               ;  מחלקת ההתישבות[של הסוכנות היהודית לארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   243- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                          מחלקת גיוס; לחיפוש קרובים 

                                  1949-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                               1949- 1940, 1938, 1931: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];             מושב[כפר יעבץ ; שיך אבריק; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                        קבוצת רודגס]; לפני קום המדינה[    גיוס  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

עדכונים מהסניפים                                 - רשימות חברי מרכז :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תקנון הבחירות                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ל          "תקנות בנושאים מוניציפליים בהוצאת המפד- הוראות - בתיק :       הערות 

.      תקנון הבחירות לועידת התנועה ולמועצות הסניפים. - 1993אפריל  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          תקנון; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                                         1993.4.29ישיבת מרכז לתאריך :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   244- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצעות והסתייגויות שהוגשו לישיבת מרכז                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                  חוקה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

שיטת בחירות                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יוצא בן נתן                    / התכתבות נכנס - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

רפאל                                                                 

                                  1995-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                    1995 - 1992, 1988: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ל"מפד; בן נתן רפאל; בן צור שמריהו;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12315: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   245- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

נסוח הצעות לחוקת הבחירות                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מיפקד; בן נתן רפאל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                   עבודה שהוגשה באוניברסיטה- ר בורג "מנהיגותו של ד:  [שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ועדת בחירות                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת מועמדים לועידת הסתדרות                   [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                            הגמלאים 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   246- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

כרזות לבחירות לועידת הגמלאים                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; כרזות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ח הבקורת ברשת בתי אבות                     "דו- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

תפארת בנים                                                           

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         מאזן[דין וחשבון כספי ; בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                           בתי אבות תפארת בנים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                    1993 - 1987, 1985: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       בחירות להסתדרות הגמלאים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   247- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועצות דתיות                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          מועצות דתיות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

החלטות של חברי                         , ישיבות[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                        ל"מרכז המפד 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

הצעות לתקנון הבחירות לועידת התנועה ולמועצות               - בתיק :       הערות 

                                            1992, ג"תשנ- הסניפים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          תקנון; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חוק בטוח                     - 1992חוק המפלגות [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                 1993בריאות ממלכתי  

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   248- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        שקדיאל לאה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הבריאות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ל                             "ישיבת מרכז המפד- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

גני התערוכה                                        - מרכז הקונגרסים  

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

מרכז הקונגרסים            - ל "סטנוגרמה של ישיבת מרכז המפד- בתיק :       הערות 

                                       24. 2. 1992- בגני התערוכה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    בן נתן רפאל; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                  מזכירות מורחבת של סיעת למפנה[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                          סיעה[למפנה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       ישיבת הועד הפועל המאוחד[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

סטנוגרמה מישיבת הועד הפועל המאוחד מתאריך                  - בתיק :       הערות 

      23.5.84                                                     

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12329: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   249- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועד הפועל של הפועל המזרחי                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

בית תפארת בנים                                                       

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

-                  סטנוגרמה של הועד הפועל של הפועל המזרחי - בתיק :       הערות 

.                                                  בית תפארת בנים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ל בגוש קטיף                   "ביקור לשכת המפד- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ההתיישבות היהודית בחבל עזה             - עשור לאתגר - בתיק פרסום :       הערות 

בהוצאת מועצה אזורית חוף עזה                                       

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[חוף עזה ; ל"מפד; גוש קטיף;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                  שולץ' ורג'ל כלפי יוזמת המזכיר המדיני ג"עמדת המפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     יהלום שאול; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הסכם קופת חולים                                        - תפארת בנים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1973-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   250- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                      בחירות לרשויות המקומיות- אור עקיבא - סניפים :  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

פריימריס לבחירת מועמדי           - בחירות מקדימות - תקנון - בתיק :       הערות 

.                               1993מאי . התנועה לרשויות המקומיות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ל"מפד; תקנון; מועצות דתיות; אור עקיבא;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יוצא הועדה                      / התכתבות נכנס [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                        המוניציפלית 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          מועצות דתיות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       בחירות להסתדרות הגמלאים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   251- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       בחירות להסתדרות הגמלאים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       בחירות להסתדרות הגמלאים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פרסומות לבחירות להסתדרות                     - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                            הגמלאים 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כרזות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

שמות הנבחרים לועידה                          - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                   ולמועצות הסניפים 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   252- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

שמות נבחרים לועידה ולמועצות                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הסניפים                                                              

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצעות לשיטת בחירות                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          בחירות לכנסת;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תקציבים לבחירות לגמלאים                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   253- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

טפסים לבחירות להסתדרות                       - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                            הגמלאים 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                          בקורת על נכסי התנועה[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                               התפקדות לבחירות[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            קרית עקרון;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בחירות לועידת התנועה                         - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                   ולמועצות הסניפים 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חוברת           - מפקד הציונות הדתית - בתיק חוברת בשם חזק ונתחזק :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   254- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                   94.6.14ד "תמוז תשנ' ה- הנחיות  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קים מהמרכז                    'סניפים שקבלו צ- הפועל המזרחי בישראל  :  שם התיק 

לחינוך דתי עבור הוצאות                                               

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז לחינוך דתי                     - תשלומים - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1927-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שיך אבריק; התיישבות; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   255- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1930-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קבוצת הדייגים; התיישבות; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                      אגודה שיתופית[    אחוזה סיר הרברט סמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שיך אבריק; התיישבות; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                                           מושב[    כפר חיטין  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימות צירי ועידה                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ועדת הבחירות המרכזית                          - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   256- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                            1984 - 1977,  1974 - 1972: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            לפני קום המדינה[גיוס ; ורהפטיג זרח; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;  ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; בתי אבות- תפארת בנים ;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12354: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בית הדין של התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית הדין העליון- ל "מפד; קרל עדה; בן נתן רפאל; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                           יהוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12355: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בית הדין של התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בית הדין העליון- ל "מפד; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12356: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת חברי ועדות                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                     1992, 1984, 1982: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   257- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12357: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת חברי ועדות                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; ל"מפד; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                   רשימת מספרי טלפון של החברים[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12359: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המועצה לחילופי נוער                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                              ל"משלחות היוצאות לחו[ 

                                  1984-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                    1984 - 1979, 1973: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המועצה הציבורית לחילופי נוער; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12360: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המועצה לחלופי נוער                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                              ל"משלחות היוצאות לחו[ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   258- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          המועצה הציבורית לחילופי נוער;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12361: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                         המשלחת לפולין[פולין - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 פולין;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12362: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       המשלחת לפולין- [פולין - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 פולין;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הגשת מועמדות לישיבת מרכז                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   259- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת צירי ועידה מישיבת                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

המרכז                                                                

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ל                              "כינוס מרכז המפד[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                 10. 6. - 1990מיום  

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

כינוס מרכז התנועה הדתית לאומית                  - בתיק סטנוגרמה  :       הערות 

                                             10. - 6. - 90מיום    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           המר זבולון; לוי יצחק; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת צירי הועידה                            - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                          לא חתומים 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימת צירי הועידה חתומים                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   260- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף עכו                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; עכו;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף עמישב                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף פתח תקוה                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; פתח תקוה;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   261- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים פרדס חנה                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; פרדס חנה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים צפת                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; צפת;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית שמואל                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית שמואל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית שמונה                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   262- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית שמונה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית מוצקין                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית מוצקין;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית עקרון                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית עקרון;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית אתא                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית אתא;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית מלאכי                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   263- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית מלאכי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים קרית ים                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; קרית ים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף קדימה                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף שעריה                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   264- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף שלומי                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; שלומי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף שדרות                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; שדרות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חילול שבת; התיישבות; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   265- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                          הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         ישוב[נחלת יעקב ; כשרות; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   266- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];         מושב[כפר חיטין ; קבוצת הדייגים]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

;                                                       חילול שבת;     שיך אבריק 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                                           הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                  

                                  1943-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב[כפר פינס ; קרן קיימת לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                             בני עקיבא בארץ ישראל; שליחים]; מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חנן                        - מועדון גמלאים תל - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; תל חנן;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   267- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מועדון גמלאים סניף תל מונד                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים סניף תל אביב                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; תל אביב;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים תל אביב                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ; תל אביב;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מועדון גמלאים                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   268- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גמלאי בית התנועה                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימות גמלאים שהוזמנו                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

י לשכת המסים לסניפים                                              "ע 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פעילות שבועית                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

פרסומים בהצופה ומכתבים                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   269- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                    , הנחיות, חוזרים- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

לענייני השקל בארץ ישראל                                              

                                  1931-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                    , הנחיות, חוזרים- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

לענייני השקל בארץ ישראל                                              

                                  1939-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

:              הועד הפועל- בתיק מודעה של הפועל המזרחי בארץ ישראל :       הערות 

"                                    על כל חבר להביא אתו את השקל" 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                    , הנחיות, חוזרים- הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

לענייני השקל בארץ ישראל                                              

                                  1950-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

ראה תקציר                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   270- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                              השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

הועד הארצי לענייני השקל    ", ג "בתש- סיכום  מפעל השקל בארץ ישראל . "א- בתיק  

]                                                   חוברת] [1943[ בארץ ישראל  

[...]   השקל מקנה זכות בחירה לקונגרס הציוני ! פועל דתי! יהודי דתי: " כרזה.  ב 

הפועל המזרחי                                           ",   רכוש מיד את השקל  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

כללי                                          - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הרב לוי יצחק                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              לוי יצחק;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מזכיר מדיני                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

שינוי שיטת הבחירות והממשל                        - פרסום  - בתיק :       הערות 

.                              ן"סיון תש, גוש עציון - ת "הוצאת צמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     יהלום שאול; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12406: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   271- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

אבטבי אליעזר                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          אבטבי אליעזר;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מזכיר לענייני רווחה וכלכלה                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תרבות                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גזברות                                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   272- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מיסים                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן תורה ועבודה                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם סניפי התנועה                   - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

לענייני השקל בארץ ישראל                                              

                                  1950-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            השקל; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                                - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

הנהלת קרן היסוד                                                      



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   273- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1935-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         קרן היסוד;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                                - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

הנהלת קרן היסוד                                                      

                                  1955-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         קרן היסוד;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם                                - הפועל המזרחי בארץ ישראל :  שם התיק 

ו                                                         "הנהלת ויצ 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

איגוד מקצועי                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   274- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

עליה וקליטה                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ברנשטיין צבי; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                 ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; בית הדין העליון- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גלעד                                          - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

איגוד המושבים                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   275- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12422: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הפועל המזרחי בישראל מחלקת הארגון;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12423: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת המחלקה לארגון                 - ב "חוקת הסניפים  תשנ- בתיק :       הערות 

.                                                          ל"המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הפועל המזרחי בישראל מחלקת הארגון; חוקה;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   276- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הדור הצעיר                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ח                         "תכנית פעילות לדור הצעיר שנת תשמ- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    הדור הצעיר- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

כ דנינו דוד                                 "ח- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 דנינו דוד; שקדיאל לאה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

כ שפירא יוסף                                "ח- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            שפירא יוסף;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המרכז לציונות דתית                     - מעלה - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   277- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             המרכז לציונות דתית- מעלה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12428: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00178:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סיעה בכנסת                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12429: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00178:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סיעה בכנסת                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

עורכי דין                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   278- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חוק  ביטוח בריאות                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ל"מפד; חוק ביטוח בריאות ממלכתי;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                          ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12432: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00181:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופה קטנה                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12433: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00181:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קופה קטנה                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12434: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00182:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יוצא                           / התכתבות נכנס - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   279- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12435: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00182:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יוצא                           / התכתבות נכנס - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מיפקד; מפלגת העבודה הישראלית; הסכם קואליציוני;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                  חזית דתית מאוחדת; בית הדין העליון- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

א                               "ועדי עובדים ת- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           ועדי עובדים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12437: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00184:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצגות                      , בתי הארחה, מלונות- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12438: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00184:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצגות                      , בתי הארחה, מלונות- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   280- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12439: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00185:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז עולמי לחינוך דתי                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

בית מאיר                                                             

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

:           השוואת תוצאות הרישום לשנים- המרכז לחינוך הדתי - בתיק :       הערות 

ז                               "סיון תשט- ח "תשמ- ז "תשמ- ו "תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                       המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12440: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00185:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז לחינוך דתי בישראל                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

בית מאיר                                                             

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              המרכז לחינוך הדתי בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   281- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   משרד החינוך והתרבות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

משרד הדתות                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            משרד הדתות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועדה העליונה                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12444: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00189:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקה מוניציפלית                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12445: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00189:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקה מוניציפלית                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   282- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מועצות מקומיות; בית הדין העליון- ל "מפד; מפלגות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12446: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00189:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקה מונוציפלית                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מועצות מקומיות; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקה מוניציפלית                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מועצות מקומיות; פרדס חנה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בחירות פנימיות                                - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          מיפקד; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12449: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   283- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                  עתירות לבית הדין של התנועה- [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חוקת הבחירות למועצות          - ל "חוקת הסניפים של המפד. א- בתיק :       הערות 

.                  ל"רשימת הצירים לועידת המפד. ב. ח"תשכ- הסניפים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חוקה; בית הדין העליון- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות                            , חוזרים- הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1936-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק חוברת :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אגודת ישראל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                      עליה; סולד הנרייטה; הכותל המערבי;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

:                                                                       חוברת 

",ב "תרצ' אדר א- א"שבט תרצ, דין וחשבון של הועד הלאומי: "כנסת ישראל בארץ ישראל 

 .                     1932- ב "ירושלים תרצ. הוגש למושב השני של אסיפת הנבחרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות                            , חוזרים- הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1948-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

]                                    ראה תקציר[בתיק חוברת ומודעה :       הערות 

                            1948 - 1947, 1943 - 1938:  תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 הרצוג יצחק אייזיק הלוי; יהודי עירק]; מנדט בריטי[    הספר הלבן  

;      חילול שבת]; נועד הלאומי[בחירות לאספת הנבחרים ;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

;                                     הועד הלאומי לכנסת ישראל;     מרד גטו וארשה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   284- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                                    חוברת. א 

.            ה"תש, ירושלים", עם הניצחון: "הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל  

נציגי  , צירי אסיפת הנבחרים, הועד הפועל הציוני, כינוס הועד הלאומי לכנסת ישראל 

;                  ירושלים, האוניברסיטה העברית- בהר הצופים , הרשויות המקומיות 

].                                            13- מאי  - 1945[ה "בסיוון תש' א 

:                                                                    כרזה.  ב 

ש     "ת' ד אדר א" כ', של מליאת הועד הלאומי בכנוסה בירושלים ביום ב, גלוי דעת" 

כ העיריות    "הנהלת הסוכנות היהודית וב, בהשתתפות הרבנים הראשיים),  40.03.04 ( 

"                                                            והקהילות העבריות 

"]                                               חוק הקרקע"עוסק בהתנגדות ל  [ 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                                - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פרוטוקולים; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        הועד הלאומי לכנסת ישראל; כופר הישוב]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                           "דו, סקירות - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

; יר'יהודי אלג; רשות השידור; קליטת עליה; יהודי מצרים]; לפני קום המדינה[    גיוס  

;                                      הועד הלאומי לכנסת ישראל;     יהודי טורקיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

אליצור                                - בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                    1981, 1968 - 1960: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   285- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועד הלאומי לכנסת ישראל                                             :  שם התיק 

                                  1947-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תעסוקה; אגודת ישראל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             סוריה]; לפני קום המדינה[חיילים דתיים ; חילול שבת; העפלה;     מיפקד 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מאזן[דין וחשבון כספי ; קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרן קונסטרוקטיבית                      -  הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

ל                                                           "של המפד 

                                  1971-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                             1971 - 1970, 1967 - 1963: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; קרנות; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   286- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן חוסן                              - בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                 1970, 1967 - 1965, 1962 - 1956, 1953: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מאזן[דין וחשבון כספי ; קרנות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרנות במחלקת העליה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                       1967 - 1962, 1957 - 1955, 1952: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 קרנות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה וקרנות גמל                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

אחרות                                                                

                                  1968-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קרנות; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בישראל 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרנות                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1956-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   287- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 קרנות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרנות                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 קרנות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ח                              "בקורת קופות גמ- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                               1970, 1968, 1963, 1956: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ח של ארגון ותיקי                     "קופות גמ- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

התנועה                                                               

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   288- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ארגון ותיקי התנועה                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

אגודת בית ישעיהו                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1962-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                              1962, 1956 - 1952, 1947: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ברור האשמות נגד יוסף ברכה                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הצופה                                - ביקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                1968 - 1967, 1964 - 1962, 1959 - 1957: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   289- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עתון יומי- הצפה ; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12469: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00207:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז הקואופרציה                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                       1968 - 1960, 1958 - 1955, 1933: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12470: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00207:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז הקואופרציה                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מרכז לתרבות                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1966-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12472: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   290- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת המרכז                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1966-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                              1966, 1962, 1959 - 1957: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בירור ברוך כוכבא                              -  הפועל המזרחי בישראל:  שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                           חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תשלומי הלואות                        - ביקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 כספים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תנועת האשה                     , ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

ת                                      "דוחו, מאזנים- הדתית  לאומית  

                                  1969-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                             1969 - 1967, 1964 - 1960: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   291- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

;       ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בישראל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ביקורת הנוער הדתי העובד                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1965-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

המגבית לחינוך דתי                    , י"קרן א- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                             1980 - 1979, 1968 - 1964: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המגבית לחינוך הדתי- קרן ארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ב והבונה                            "בקורת משה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                    1967, 1961 - 1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   292- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    חברה קבלנית לבנין- הבונה ; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מחלקת בקורת                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק300: מספר מחזור 

התסדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מ                               "בקורת יניב בע- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                        1968, 1966, 1964, 1961 - 1956: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מאזן[דין וחשבון כספי ]; קופת תגמולים[יניב ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מ                              "ב בע"בקורת משה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                    1967 - 1966, 1962: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                          ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ב                   "בוררות סלוצקי משה- בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   293- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; בוררות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

"                          מ"משכנות בע"ביקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                             1964 - 1960, 1957 - 1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הפועל המזרחי בישראל 

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מ                              "בקורת מורשת בע- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1966-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                    1966 - 1958, 1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הוצאת ספרים- מורשת ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בוררות                    - פישלר - בנק אדנים - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                     1964,1960 - 1959: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   294- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 בוררות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; בנקים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל  המזרחי בישראל                                        : שם יחידה 

"                                  הצפה"בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              עתון יומי- הצפה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת המשמרת הצעירה                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

ורשות הנוער                                                          

                                  1971-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                 ל"מפד[המשמרת הצעירה ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                          ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                       הוד השרון[בקורת מגיני - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12489: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00226:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   295- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים; ארגון המורים הדתיים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12490: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00226:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ארגון המורים הדתיים                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ארגון המורים הדתיים בישראל; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ישיבת כרם ביבנה                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       ישיבת כרם ביבנה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מוסדות שונים                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                  1970, 1966 - 1965, 1962, 1960, 1958: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   296- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת המרכז החקלאי                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                       1964 - 1959, 1957 - 1954, 1951: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                 המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מחלקת המסים המרכזית                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1963-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12495: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מחלקת המסים המרכזית                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1962-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12496: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מחלקת המסים המרכזית                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1972-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   297- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מחלקת העליה                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת גזברות                                 - הפועל המזרחי בישראל  :  שם התיק 

                                  1966-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12499: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת גזברות הועד הפועל                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1962-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12500: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   298- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ועד עובדי התנועה                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת בית התנועה                              - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                             1971 - 1970, 1967 - 1957: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת המפלגה                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ל"מפד; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12503: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הועד הפועל                     - בקורת גזברות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   299- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרנות פצויים                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1963-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קרנות; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרנות                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קרנות; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרן תורה ועבודה                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1963-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                              1963, 1957 - 1956, 1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת המרכז לחינוך דתי                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   300- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                       המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                        הדר"בעניין סכסוך - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בוררות; הוד השרון; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;    בן צבי יצחק; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; קבוצת רודגס;     תעסוקה 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תקנות                                     - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1940-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

]                                          ראה תקציר[בתיק חוברות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    כשרות; מועצות דתיות]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

:                                                                 בתיק חוברות 

         1927"..., תקנות לסדורה של כנסת ישראל שתוקנו על ידי הנציב העליון . "א 

תקנות המגדירות את הרכבה ואת שיטת הבחירות של אסיפת : "כנסת ישראל בארץ ישראל. ב 

.1930, ירושלים...",  הותקנו על ידי הנציב העליון ...", "   הנבחרים לכנסת ישראל 

תקנות המגדירות את הרכבה ואת שיטת הבחירות של אסיפת : "כנסת ישראל בארץ ישראל. ג 

.1937, ירושלים...", הותקנו על ידי הנציב העליון ...", "    הנבחרים לכנסת ישראל 

" ]                  ארגונן- פקודת העדות הדתיות ", "הוראת שעה: "בדף האחורי  [ 

"                                 חוקת לשכות עבודה כלליות לפועלים במושבות. "ד 

                                           1940", חוקת לשכות עבודה כלליות. "ה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   301- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

"                       המועצה הדתית של כנסת ישראל בתל אביב ויפו: תקנות .  "ו 

י הועד הלאומי  'הותקנו ע. תקנות הקובעות את הרכבתה וסמכותה של מועצת השחיטה. "ז 

"...                                            י '   ומועצת הרבנות הראשית לא 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בחירות לאסיפת                     [רשימות - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

חשבונות                                                   ], הנבחרים 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

]                                          ראה תקציר[בתיק מודעות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            תורה ועבודה]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

;    אחדות העבודה; התאחדות התימנים בארץ ישראל]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;            הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; ברנשטיין צבי;     מרד גטו וארשה 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

:                                                                 בתיק מודעות 

"...         הפועל המזרחי הוא הכח היוצר והבונה בציונות הדתית: "תורה ועבודה. א 

מפת ההתישבות של          "כולל את " [התומך ברשימתנו מסייע להרחבת התישבותנו  " 

"].                                                              הפועל המזרחי 

ק רצים שוב להעלות את הישוב   "בדרכיהם נגד תוה! הציונים ועד הלאומי טרם כלו. "ב 

אל תצטרפו אל השביתות המחרחרות   ! [...] אחים יקרים. [...] ו"  כולו על המוקד ח 

! ",                  יהודים אל תעמדו על דם אחיכם! ה והשכנים"  נגד ממשלתנו יר 

].        1940- מארס -05[ש "ת' ה באדר א"כ, י"  נטורי קרתא של היהדות החרדית בא 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרנות גמל של                        [קרן עודד - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                       הפועל המזרחי 

                                  1970-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,                  1950, 1949, 1947, 1945, 1942, 1940: תאריך התיק:       הערות 

      1955 - 1958 ,1965 - 1970                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קרנות; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מ                           "קרן הקבוץ הדתי בע- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   302- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                          קרן הקבוץ הדתי; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מ                   "קרן מושבי הפועל המזרחי בע- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                         קרן מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ועדת הבחירות לאסיפת                       - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

הנבחרים                                                              

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                              1948 - 1946, 1944, 1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;  הועד הלאומי לכנסת ישראל; גואלמן אלעזר]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הועד הלאומי לכנסת ישראל                                  :  שם התיק 

                                  1927-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   303- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נשים; תעסוקה; עליה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שיך אבריק; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    הועד הלאומי לכנסת ישראל; סולד הנרייטה;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן צבי יצחק; תעסוקה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         הועד הלאומי לכנסת ישראל; בוררות; הוד השרון;     מגדיאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            סרטיפיקטים; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                        בוררות]; מושב[כפר חסידים ; קליטת עליה;     יהודי גרמניה 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   304- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן לאיגוד מקצועי                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                          קרן גמלאות[מ "הפועל המזרחי בישראל גלעד בע:  שם התיק 

                                  1967-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קרנות; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ת על מצב קרן מפרעות                      "דוחו- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קרנות; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן הנוער הדתי                                - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   305- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קרן הנוער הדתי; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ארגון הפועלות של                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הפועל המזרחי                                                         

                                  1971-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;       ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בישראל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מאזנים                        - ארגון הפועלות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1961-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                        ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

איגוד המושבים והארגונים                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

"                                                              מבטח" 

                                  1971-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                      איגוד המושבים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   306- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ארגון בני עקיבא                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                              1971, 1965, 1961 - 1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בני עקיבא בישראל; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ישיבת בני עקיבא בנתניה                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ישיבת נתניה; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תנועת האשה הדתית לאומית                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

פרוטוקולים וקטעי עתונות                                              

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                    1969 - 1965, 1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                      חינוך דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חשבונות קורץ אריה                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   307- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         קורץ משה אריה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת                                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ובירור תלונות                           - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; בן נתן רפאל;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

"                            תפארת בנים"בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   308- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

"                            תפארת בנים"בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                             1971 - 1970, 1967 - 1966: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 בתי אבות- תפארת בנים ;     הפועל המזרחי בישראל 

];                  מאזן[דין וחשבון כספי ; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בירורים                               - בקורת - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ובירורים בענין חברות                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קלמר משה                             - פצויים - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   309- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                                                      התיק  חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                               חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מפעלי תעשיה ופתוח                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מועצת הבקורת                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי  בישראל                                        : שם יחידה 

בקורת תקציב גזברות הועד                       - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הפועל                                                                

                                  1967-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   310- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ; תקציב;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מועצות דתיות; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                הועד הלאומי לכנסת ישראל]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתב באנגלית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                             קליטת עליה]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

;            הועד הלאומי לכנסת ישראל; המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12543: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   311- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת קרנות גמל                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                 קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת בנק אדנים                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בנקים; ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת מחלקת המסים                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1972-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת דור ההמשך                               - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   312- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    הדור הצעיר- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בקורת ביטוח נגד אבטלה                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועדת הבקורת- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יהודי גרמניה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

-                        בוררות חנניה וינברגר - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

אילן                                                - אוניברסיטת בר  

                                  1981-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                             1981 - 1979, 1972 - 1970: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            אוניברסיטת בר אילן; בוררות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12550: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   313- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מכונים דתיים לאומיים                         - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                 המכון לציונות דתית 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                      1944מעפילים יוצאי עליות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

יהודי רומניה                                                      -  

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   העפלה; יהודי רומניה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יוצאי רומניה                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          יהודי רומניה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מרכז לחקר יהדות רומניה                       - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                             בישראל 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   314- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          יהודי רומניה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

הקונגרס היהודי העולמי                         - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הקונגרס היהודי העולמי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

חברה קדישא                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            חברה קדישא;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                         המועצה הציונית בישראל[הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שרות לאומי; המועצה הציונית בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   315- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מסיבות הרצאות                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12558: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00280:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ברכות נחומים ומכתבים משלום                   - [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                           זילברפרב 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         זילברפרב שלום;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12559: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00280:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ברכות נחומים ומכתבים משלום                     [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                           זילברפרב 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         זילברפרב שלום;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

נכנס                                / התכתבות - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   316- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

דפי מידע בנושא                     [הגיל החדש - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                        הגיל השלישי 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               פרסומים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12562: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00283:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גמלאים ותיקים                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                    1988 - 1987, 1984: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12563: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00283:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

גמלאים ותיקים                                 - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   317- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  ותיקי התנועה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

קרן לעזרה הדדית של ותיקי                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

התנועה                                                               

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           קרנות; ותיקי התנועה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                              1984, 1981, 1979 - 1977: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  ותיקי התנועה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12567: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00287:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   318- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                  ותיקי התנועה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12568: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00287:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  ותיקי התנועה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון הגמלאים והותיקים                        - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי- הסתדרות הגימלאים ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

דפי                        [ח ותיקי התנועה "גמ- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                      חשבונות בנקים 

                                  1993-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                   דפי חשבון מהבנק[ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   319- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הפקדות בבנקים                                                        

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ארגון ותיקי התנועה                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הפקדות בבנקים                                                        

                                  1993-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12574: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00293:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

דפי חשבון מהבנק                        - ח "גמ- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   320- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12575: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00293:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

דפי חשבון מהבנק                      - ים "גמח- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

דפי חשבונות בנקים                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                     10-תוצאות הבחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

פרטי חישוב של             - (תוצאות הבחירות לכנסת העשירית - בתיק :       הערות 

.                      בהוצאת ועדת הבחירות המרכזית) חלוקת המנדטים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכנסת העשירית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

סיכום בקורת בחירות לרשויות                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

המקומיות                                                             



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   321- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        מועצות מקומיות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

בחירות                     - הרשימות הכפולות  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

)                                                  1983(מוניציפליות  

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אופקים; עכו; ורמוס דניאל; בורג יוסף; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                             עפולה; בית הדין העליון- ל "מפד;     מועצות מקומיות 

;                                        בת ים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

                 16. 8. 1983ל מתאריך "סטנוגרמה של ישיבת הנהלת המפד. א-  בתיק  

ים הקוראת לציבור הדתי בעיר להצביע לחזית דתית מאוחדת  - כרזה מטעם רבני בת .  ב 

.                                          חזית דתית מאוחדת-  שסימנה הוא בגד  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                     11-תוצאות הבחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת משרד         1984.7.23   11-תוצאות הבחירות לכנסת ה- בתיק :       הערות 

.                                 הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       הכנסת האחת עשרה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                             11-בחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

הוצאות והכנסות                                                       



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   322- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הכנסת האחת עשרה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                       11-בקורת בחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

}                                                            סניפים{ 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                כספים; הכנסת האחת עשרה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                             11-בחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

פרוטוקולים                                   , תוצאות בחירות בסניפים 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת ועדת הבקורת          , 1985 יולי 8. מס- פרקי בקורת - בתיק :       הערות 

.                                                       ל"של המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מאזן[דין וחשבון כספי ; הכנסת האחת עשרה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

ועדת המיפקד והבחירות המרכזית                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   323- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                מיפקד; ל"מפד; ועדת יגר;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יחידת בחירות                                  - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

          88.3.23מלון פאלס תל אביב - מרכז ועידה - בתיק  סטנוגרמה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בן נתן רפאל; שאקי אבנר חי; בן מאיר יהודה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                   ל"מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                      ישיבות לשכת מטה בחירות- [הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכנסת השתיים עשרה; בחירות לכנסת; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                             פרוטוקולים; הדור הצעיר- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

תוצאות                         - ברנשטיין צבי - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                          12- וה11-הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת ה 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                             1989 - 1988, 1984 - 1983: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכנסת האחת עשרה; מועצות מקומיות; ברנשטיין צבי;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                              הכנסת השתיים עשרה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   324- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

                      12-מערכת הבחירות לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

]                                                טיוטות ופרוטוקולים[ 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יהלום שאול; הכנסת השתיים עשרה; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;           שפירא יוסף; בן נתן רפאל; בן צור שמריהו; לנגנטל נחום;     אליצור אורי 

;                             לוי יצחק; שטרן אברהם; אבטבי אליעזר;     המר זבולון 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

]                    תוצאות, פרסומים, פרוטוקולים, 13-בחירות לכנסת ה:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

עיקרי      . עיקרי מצע התחיה ג.  ב13-ל לכנסת ה"מצע המפד. א- בתיק :       הערות 

.                 עיקרי מצע המפלגה הליברלית החדשה. עמדות העבודה ד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מצעים; פרוטוקולים; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12590: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ברנשטיין צבי; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12591: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   325- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מיהו יהודי; ברנשטיין צבי; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12592: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רשות השידור; ברנשטיין צבי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12593: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00309:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ברנשטיין צבי; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12594: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00309:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ברנשטיין צבי; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   326- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12595: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00309:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשות השידור                                   - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רשות השידור; ברנשטיין צבי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12596: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00310:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

 שנה                   100ל "שמואל חיים לנדאו ז- הועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

להולדתו                                                              

                                  1991-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

      1991, 1985, 1982, 1960, 1938, 1935, 1929 - 1928: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שרגאי שלמה זלמן; לנדאו שמואל חיים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                             קטעי עתונות; ברנשטיין צבי;     קוק אברהם יצחק הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12597: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00310:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

 שנה                      100שמואל חיים לנדאו - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

להולדתו                                                              

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קטעי עתונות; לנדאו שמואל חיים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

יער לנדוי                                     - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   327- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      לנדאו שמואל חיים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

מלונות ובתי הארחה                             - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

רשימות עולים חדשים                            - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק300: מספר מחזור 

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל                                         : שם יחידה 

,                    9-ה, 8-ה, 4-מצעים לכנסת ה- הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                                                11-ה 

                                  1984-           עד1959-         תאריך התיק מ 

           1973 - 8-ה, 1959 - 4-הכנסת ה: תאריך התיק. התיק לא חסוי:       הערות 

                                            1984 - 11-ה, 1977 9-ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכנסת התשיעית; הכנסת השמינית; הכנסת הרביעית;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                     מצעים;     הכנסת האחת עשרה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   328- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בן צבי יצחק; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       עוזיאל בן ציון מאיר חי; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     שרגאי שלמה זלמן 

];       מושב[כפר אברהם ]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[שדה יעקב ]; מושב[    כפר פינס  

;                            הועד הלאומי לכנסת ישראל; חינוך דתי;     קבוצת רודגס 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בן צבי יצחק; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;               מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; נתניה;     אוסטרובסקי משה 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חילול שבת; תעסוקה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     הועד הלאומי לכנסת ישראל; חינוך דתי; עפולה; בן צבי יצחק;     אוסטרובסקי משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   329- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; חילול שבת; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         אוסטרובסקי משה; בן צבי יצחק; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12628: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        אוסטרובסקי משה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];  לפני קום המדינה[גיוס ; המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     חילול שבת 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; בורג יוסף;     בן צבי יצחק 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   330- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חילול שבת; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     הועד הלאומי לכנסת ישראל; מועצות דתיות; שרגאי שלמה זלמן;     אוסטרובסקי משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בן צבי יצחק; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                        נועד הלאומי[בחירות לאספת הנבחרים ;     שרגאי שלמה זלמן 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   331- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      הועד הלאומי לכנסת ישראל;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; חילול שבת; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            הרבנות הראשית לארץ ישראל; ברנשטיין צבי; תעסוקה;     שרגאי שלמה זלמן 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       הועד הלאומי לכנסת ישראל; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הצלה;     חילול שבת 

;                            הועד הלאומי לכנסת ישראל;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12637: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   332- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרגאי שלמה זלמן; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      הועד הלאומי לכנסת ישראל;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12638: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    מועצת המדינה הזמנית]; נועד הלאומי[    בחירות לאספת הנבחרים  

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל                            :  שם התיק 

                                  1948-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החינוך                              - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1946-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   333- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                 1946, 1940 - 1935: ו"תש, ש"ת- ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

]                                           ראה תקציר[בתיק חוברת  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מצעים; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                        מחלקת התרבות- הועד הלאומי ;     מוסדות חינוך בארץ ישראל 

:                                                                  בתיק חוברת 

,    ב"דין וחשבון לשנת התש: מחלקת התרבות- הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל  

ירושלים                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החינוך                              - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1938-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ברמן יעקב; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     קבוצת מגד; קבוצת אברהם]; מושב[כפר פינס ; קבוצת רודגס]; מושב[ה "    כפר הרא 

;                                אוסטרובסקי משה]; מושב[שדה יעקב ; ל"    קבוצת שח 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החינוך                              - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מוסדות חינוך בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                 מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החינוך                              - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   334- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מחלקת התרבות-     הועד הלאומי  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החינוך                              - הועד הלאומי לכנסת ישראל :  שם התיק 

                                  1948-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         מחלקת התרבות- הועד הלאומי ]; לפני קום המדינה[    גיוס  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המחלקה לעבודה סוציאלית של הועד הלאומי לכנסת ישראל                   :  שם התיק 

                                  1945-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

]                                          ראה תקציר[בתיק חוברות :       הערות 

                                    1945, 1940 - 1935: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יט-הקונגרס הציוני ה; קליטת עליה; העפלה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   המחלקה לעבודה סוציאלית- הועד הלאומי ; כ-    הקונגרס הציוני ה 

:                                                                 בתיק חוברות 

ידיעות על העבודה הסוציאלית   : "המחלקה הסוציאלית- הועד הלאומי לכנסת ישראל . א 

: ]                                               שתי חוברות". [   בארץ ישראל 

),                                             1935יולי - ה"תמוז תרצ' (ב. 1   

]      החוברת בחלקה באנגלית) [1937יולי  אוגוסט -  ז"אב תרצ- תמוז(י - ט .  2   

,    ט"תזכיר לקונגרס הציוני ה י", העבודה הוציאלית לטובת העולים בארץ ישראל. "ב 

.              מוגש על ידי המחלקה לעבודה סוציאלית  של הועד הלאומי לכנסת ישראל 

מפעולות הלשכה : "לשכה לעזרה סוציאלית למען העולה- הועד הלאומי לכנסת ישראל .  ג 

.                               1941מרץ - א "תש' אדר א, אביב- תל". 1940 בשנת  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   335- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

של הפועל המזרחי                                          " סעד"קופת :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            של הפועל המזרחי" סעד"קופת ; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם המחלקה לעבודה סוציאלית של הועד הלאומי                    :  שם התיק 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                             1940 - 1939, 1936 - 1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  המחלקה לעבודה סוציאלית- הועד הלאומי ; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם המחלקה לעבודה סוציאלית של הועד הלאומי                    :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       המחלקה לעבודה סוציאלית-     הועד הלאומי  

;      קבוצת רודגס; קליטת עליה; העפלה; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                              קבוצת אברהם]; מושב[    כפר אברהם  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם המחלקה לעבודה סוציאלית של הועד הלאומי                    :  שם התיק 

                                  1947-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   336- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המחלקה לעבודה סוציאלית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; ילדי תימן;     מוסדות חינוך בארץ ישראל 

;                                        גני ילדים ומעונות יום;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי לכנסת ישראל                     :  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי לכנסת ישראל                     :  שם התיק 

]                                                   רשימות, פרסומים[ 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

]                                          ראה תקציר[בתיק חוברות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

,   סקירת מטרות: [מחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל . א 

].                                  פעילת בששת חודשי הפעילות הראשונים,   מבנה 

כולל      ']. [ ע8, [1940אוקטובר , ירושלים], ירחון-דו", [ארץ ישראל בבנינה. "ב 

.;                    א. ע, סימון: עורך.;  מ. נ, גלבר: עורך אחראי].    תמונות 

, המכביה, אות הספורט, החנוך הגופני בבתי הספר בארץ ישראל, נוער וספורט:    תוכן 

.                תנועות הנוער, ספורט המים, הנוער כובש את האויר,    כנוס הפועל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם המחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי                      :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   337- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם המחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי                      :  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אגודת אליצור והמחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי                   :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                              מושב[ה "כפר הרא; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אגודת אליצור והמחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי                   :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   338- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אגודת אליצור והמחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי                   :  שם התיק 

                                  1945-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                המחלקה להכשרה גופנית- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 המדור הדתי- ההסתדרות הציונית ; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                  נוטרים]; קבוץ[כפר עציון ; המחלקה לנוער-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                      - המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק פרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ערבים; חינוך; המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                               מצרים;     סוריה 

:                                                                  בתיק פרסום 

הועד          ", סוריה ומצרים, ישראל- הצרפתית והאנגלית בארץ, בעתונות הערבית " 

]      גליונות14  [20 - 9, 2, 1': ביולטין מס, המחלקה לעתונות והסברה-  הלאומי  

                                   1940.10.28 - 1940.09.22:   תאריכי הגליונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                      - המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק פרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                          פרסומים; העפלה; חילול שבת]; לפני קום המדינה[    גיוס  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   339- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                                בתיק פרסומים 

,             המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ", ידיעות העתונות הערבית. "א 

            1940.11.15 - 1940.11.13: תאריך; 535, 534, 533' מס]:  גליונות3   [ 

"            בסוריה ובמצרים, בארץ ישראל, הצרפתית והאנגלית, בעתונות הערבית. "ב 

; 31, 24, 23': ביולטין מס]  גליונות3, [המחלקה לעתונות והסברה-    הועד הלאומי  

                      1940.12.12 , 1940.11.17 , 1940.11.14:    תאריך הגליונות 

;ב"י, י, ט, ח]:  גליונות4, [המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ", מודיעין. "ג 

 .        1940.12.23, 1940.12.02, 1940.11.28, 1940.11.18:      תאריך הגליונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                      - המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

]                                         ראה תקציר[בתיק פרסומים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;     העפלה; מוסדות חינוך בארץ ישראל; בן צבי יצחק;     הסתדרות המורים בארץ ישראל 

;                            יהודי סוריה; לבנון; סוריה; פרסומים;     אגודת ישראל 

:                                                                בתיק פרסומים 

"            בסוריה ובמצרים, בארץ ישראל, הצרפתית והאנגלית, בעתונות הערבית. "א 

,           33': ביולטין מס]  גליונות3, [המחלקה לעתונות והסברה-  הועד הלאומי  

                                                   1941.01.01:   תאריך הגליון 

,  טז, טו, יד]:  גליונות4, [המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ", מודיעין. "ב 

                          1941.04.03 - 1941.02.02: תאריך הגליונות;   יט,   יח 

המחלקה לעתונות      - הועד הלאומי ", עלון פנימי לאינפורמציה- מהנעשה בארץ . "ג 

;                         יז, טז, טו, יד, יג, יא, י, ט]:  גליונות8; [  והסברה 

.                                        1941.05.19 - 1.04.30: תאריך הגליונות 

אלמאליח                             . מאת א" המצב בסוריה ובלבנון:] "כולל את [ 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                      - המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

]                                         ראה תקציר[בתיק פרסומים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                           יהודי עירק;     חיפה 

:                                                                בתיק פרסומים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   340- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

"                    יומן הפעולה- מאת המחלקה לעתונות ולהסברה - לחברי ההנהלה " 

נה                             , נד, נב, מח, מז, מו, מה, מב, מא, לו:  גליונות 

                                              1941.08.22 - 1941.06.09:  תאריך 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                      - המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

]                                         ראה תקציר[בתיק פרסומים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חינוך; המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         רשות השידור]; לפני קום המדינה[גיוס ; יהודי עירק; עירק;     יהודי סוריה 

;                                                                        פרסומים 

:                                                                בתיק פרסומים 

"                   יומן הפעולה- מאת המחלקה לעתונות ולהסברה - לחברי ההנהלה  " 

סקירת פעולות           "כולל , [כט, כז, כג, כב, כא,טו, יד, יג, יא, ו: גליונות 

                    1942.06.24 - 1941.10.19: תאריך ] 1942.06.15": הועד הלאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי                                :  שם התיק 

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

]                                         ראה תקציר[בתיק פרסומים :       הערות 

                                    1947 - 1948, 1943: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; המחלקה לעתונות והסברה- הועד הלאומי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                           הועד הפועל הציוני]; קבוץ[טירת צבי ;     אספת הנבחרים 

:                                                                בתיק פרסומים 

מוגש על ידי המחלקה לעתונות והסברה של הועד              ", לצירי אספת הנבחרים" 

].         גליונות8' [ט' - ב: גליונות. ירושלים, הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל 

.                                            1948ינואר  - 1947ספטמבר :  תאריך 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי                                :  שם התיק 

                                  1946-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   341- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בתיק מכתב בגרמנית ומכתב באנגלית                                  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; המחלקה לעתונות והסברה-     הועד הלאומי  

;    ערבים; יהודי ארצות הברית; מרד גטו וארשה; כשרות;     הועד הלאומי לכנסת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת התעשיה במגבית ההתגייסות וההצלה                                :  שם התיק 

של הועד הלאומי                                                       

                                  1946-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק פרסום :       הערות 

                              1946, 1944, 1943 - 1942: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מגבית ההתגייסות וההצלה; הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             גיוס כספים]; לפני קום המדינה[גיוס ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

:                                                                 בתיק פרסום  

                            1943מארס ". מגבית ההתגייסות של היישוב- מפעלותנו " 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מחלקת התעשיה של מגבית ההתגייסות וההצלה                   :  שם התיק 

של הועד הלאומי                                                       

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                   1943 - 1942, 1940:  תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 גיוס כספים]; לפני קום המדינה[גיוס ;     מגבית ההתגייסות וההצלה 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מחלקת התעשיה של מגבית ההתגייסות וההצלה                   :  שם התיק 

של הועד הלאומי                                                       



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   342- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                   1948 - 1946, 1943:  תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מגבית ההתגייסות וההצלה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             גיוס כספים]; לפני קום המדינה[גיוס ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת החוק של הועד הלאומי                                           :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                1948.02.20 - 1947.10.21: בתיק תזכירים מן התאריכים:       הערות 

]                                                     ראה תקציר [ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מחלקת החוק- הועד הלאומי ; הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                          חוקה;     ורהפטיג זרח 

" ,         תזכירים על הבעיות הקונסטיטוציוניות של המדינה בארץ ישראל. "א: בתיק 

.                    חברי הועדה לבעיות קונסטיטוציוניות: אל, זרח ורהפטיג:  מאת 

"                     רכוש יהודי בארץ ישראל שחל עליו דין רכוש אויב"תזכיר .  ב 

סקירות פעולות מחלקת החוק של הועד הלאומי                                  .  ג 

                                         1948.02.20 - 1947.10.21:  תאריך התיק 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת ההתאזרחות של הועד הלאומי                                      :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                          בן נחום אפרים חיים; מחלקת ההתאזרחות-     הועד הלאומי  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   343- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מס החרום של היישוב                                    - הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1942-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק מודעה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מס חרום- הועד הלאומי ; הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

:                                                                       מודעה 

הועד המקומי - מגבית מס החירום  של הישוב - הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל  

]                  קריאה לתרום למגבית של מס החירום[   של  מס החירום בתל אביב  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ועדות                                         , מחלקות- הועד הלאומי :  שם התיק 

                                  1948-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק חוברת :       הערות 

       1948, 1947, 1945, 1944, 1941, 1940, 1937, 1936: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]:                                                                ראה תקציר [ 

",    דין וחשבון- מרכז למען תוצרת הארץ , " הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל 

.                                                     1937מאי  - 1936 פברואר  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה12989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועד הלאומי לכנסת ישראל                                             :  שם התיק 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

]                                           ראה תקציר[בתיק חוברת :       הערות 

                         1948, 1943, 1941, 1940, 1939: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     התיישבות; חברה קדישא; הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                          ערבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   344- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                                  בתיק חוברת 

]1939[ט "תרצ, ירושלים) ", כנסת ישראל(תקנות חברא קדישא אשר על יד קהלת ירושלם " 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם השלטונות הבריטים בארץ ישראל                              :  שם התיק 

                                  1946-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

             1946- 1939, 1937, 1934- 1926, 1923- 1922: תאריך התיק:       הערות 

אנגלית ועברית                                          : שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 פרסום[נתיבה ; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             העפלה; וייצמן חיים; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     גשורי מאיר שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נשיא המדינה                             , התכתבות עם משרד ראש הממשלה:  שם התיק 

 ועם מבקר המדינה                                                     

                                  1975-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,      1967, 1960, 1958, 1957, 1954, 1952, 1947- 1950: תאריך התיק:       הערות 

      1972 -1970 ,1974 ,1975                                     .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מועצת המדינה הזמנית; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בישראל 

;         מימון יהודה ליב הכהן; בן גוריון דוד; יהודי רומניה;     משרד ראש הממשלה 

;        מבקר המדינה; בן צבי יצחק; משרד הדתות; יהודי תימן; ל"מפד;     מיהו יהודי 

;                                                    חילול שבת;     סירקיס דניאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עסקנים ופרפסורים                  , מכתבי רבנים" - מיהו יהודי"עניין :  שם התיק 

אל ראש הממשלה                                                        

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ראה       . [רישום ילדים מנשואי תערובת" - מיהו יהודי"עוסק בעניין :       הערות 

ובצרפתית                   , באנגלית, בתיק מכתבים בעברית].  תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   345- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      מימון יהודה ליב הכהן; ליברמן שאול; בן גוריון דוד;     הפועל המזרחי בישראל 

;       הלוי שלום יצחק; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; זווין שלמה יוסף;     קויפמן יצחק 

;                                         גורן שלמה; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

ג בחשוון "מכתבי תשובה של חכמי ישראל בארץ ובחוץ לארץ לראש הממשלה למכתבו מיום י 

"            מיהו יהודי"בדבר קביעת נסוח הוראות רשום בשאלת ) 1958.10.27(ט "תשי 

.]                      בתיק רשימת ארבעים וחמישה הכותבים. ספר בכותרת זו' ר [  

]                                           עוסק ברישום ילדים מנשואי תערובת [ 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                          ממשלת המנדט הבריטי[התכתבות עם מחלקת המכס :  שם התיק 

                                  1944-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                     1944, 1931, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                          מוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר: התכתבות עם:  שם התיק 

מפעל הפיס                                                            

                                  1974-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

      1974- 1970, 1955- 1954,  1952- 1951, 1949- 1948: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        המוסד לביטוח לאומי; משרד האוצר;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הבטחון                                              :  שם התיק 

                                  1974-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                               1974- 1970, 1966, 1953: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   346- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                גורן שלמה; משרד הבטחון;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הבריאות                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

       1982, 1964, 1962, 1961, 1952, 1951, 1950, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בורג יוסף; משרד הבריאות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                       של ממשלת המנדט הבריטי[התכתבות עם משרד הדואר :  שם התיק 

                                  1941-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                   1941- 1939, 1937, 1933, 1930, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בן נחום אפרים חיים; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                       של ממשלת המנדט הבריטי[התכתבות עם משרד הדואר :  שם התיק 

                                  1946-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

.                           1946- דין וחשבון של הדואר : ח"בתיק דו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בן נחום אפרים חיים; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   347- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם משרד הדואר                                               :  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד הדואר; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדואר                                               :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

"       לקראת הועידה התשיעית של תנועת מושבי העובדים: "בתיק פירסום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת מושבי העובדים; בורג יוסף; משרד הדואר;     הפועל המזרחי בישראל 

;  ל"מפד]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; שחור בנימין; יהודי מצרים;     רייכרט מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדואר                                               :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

"       לקראת הועידה התשדיעית של תנועת מושבי העובדים: "בתיק פרסום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת מושבי העובדים; בורג יוסף; משרד הדואר;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                     שחור בנימין; יהודי מצרים;     רייכרט מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משרד התקשורת                                 / התכתבות עם משרד הדואר:  שם התיק 

                                  1981-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

,            1968, 1967, 1965- 1963, 1958, 1957, 1953: תאריך התיק:       הערות 

      1970 -1974 ,1978 ,1981                                     .



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   348- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     רייכרט מרדכי; בורג יוסף; משרד התקשורת; משרד הדואר;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                      בן גוריון דוד; הסכם קואליציוני; ל"    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1957-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 1987:             סימול מקורי 

                               1957- 1953, 1951- 1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מועצות דתיות; משרד הדתות;     הפועל המזרחי בישראל 

;                מועצת המדינה הזמנית; המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                     ההסתדרות הציונית העולמית; ורהפטיג זרח;     ביאלר יהודה ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                         1972- 1964, 1962, 1959- 1956: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                     1982, 1976- 1972: תאריך התיק:       הערות 

"      הוראות לניהול המועצות הדתיות" ; "חוק המועצות הדתיות: "בתיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרץ יצחק חיים; רפאל יצחק; מועצות דתיות; משרד הדתות;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   349- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד החינוך                                              :  שם התיק 

                                  1968-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

       1968, 1966, 1959- 1957, 1954, 1952- 1949, 1947: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מוסדות חינוך בישראל; משרד החינוך והתרבות;     הפועל המזרחי בישראל 

;          משרד ההסברה; שזר זלמן; חינוך ממלכתי דתי; אונא משה;     גולדשמידט יוסף 

;                                   האגף לתרבות תורנית-     משרד החינוך והתרבות  

;                                      האגף לחינוך דתי-     משרד החינוך והתרבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד החינוך                                              :  שם התיק 

                                  1968-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

       1968, 1966, 1959- 1957, 1954, 1952- 1949, 1947: תאריך התיק:       הערות 

]                          ראה תקציר[חות ונתונים 'דו, בתיק סקירות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אונא משה; שאקי אבנר חי; משרד החינוך והתרבות;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                     בא גד יוסף 

:                                                         בתיק סקירות ונתונים 

.     1951אפריל - הצעת תכנית לקורסים קצרים במשקי הפועל המזרחי בחודשי מארס. "א 

י משרד החינוך     'י האוניברסיטה ולמחלקה להשכלה שע' מוגשת למרכז להכשרת העם שע 

"                                                                     והתרבות 

" גומרי בתי הספר הממלכתיים הדתיים- ז 'מחזור תשי', מעקב אחרי מסיימי כתות ח. "ב 

1958ספטמבר  - 1957ספטמבר , סיכום פעולות של משה אונא כסגן שר החינוך והתרבות. ג 

ך         'תש- ד  'יסודי הדתי העיוני בשנים תשי-  מוסדות החינוך העל17בוגרי . ד 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם רשות השידור                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   350- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                         1972, 1951- 1949, 1947- 1945: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כהנא שמואל זנויל; טכורש כתריאל פישל; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                 שפירא ישעיהו;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד החוץ                                                :  שם התיק 

                                  1974-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

            1974 - 1971, 1967, 1966, 1964, 1957, 1949: תאריך התיק:       הערות 

]                                           ראה תקציר[בתיק סקירה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  זינגר צבי; משרד החוץ;     הפועל המזרחי בישראל 

:                                                                       סקירה 

 "1964מארס - פברואר , ב'בעקבות סיור הרצאות בארה- סיכומים ורשמים : "צבי, זינגר 

.                             עמודים32". פרטים על ההרצאות והפגישות- נספח " -  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משרד למסחר ותעשיה                         , משרד החקלאות: התכתבות עם:  שם התיק 

]                             של ממשלת המנדט הבריטי ושל מדינת ישראל[ 

                                  1974-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

       1974, 1966, 1954- 1953, 1951- 1948, 1946- 1942: תאריך התיק:       הערות 

.                                         עברית ואנגלית: שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ממשלת המנדט הבריטי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

;                אינטריליגטור דוד; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     משרד החקלאות 

;                         גשורי מאיר שמעון; ברנשטיין צבי;     משרד התעשיה והמסחר 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד המשטרה                                              :  שם התיק 

]                             של ממשלת המנדט הבריטי ושל מדינת ישראל[ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   351- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1949-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.      1949- 1946, 1944, 1941, 1939- 1937, 1935- 1930: תאריך התיק:       הערות 

.                                         עברית ואנגלית: שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ברנשטיין צבי; תעסוקה; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הסעד                                                :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קורץ משה אריה; מועצת המדינה הזמנית; משרד הסעד;     הפועל המזרחי בישראל 

;         קליטת עליה; גשורי מאיר שמעון; בורג יוסף; ורהפטיג זרח;     פנקס דוד צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הסעד                                                :  שם התיק 

                                  1961-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חיימוביץ שלמה; שפירא משה חיים; משרד הדתות; משרד הסעד;     הפועל המזרחי בישראל 

;       ברנשטיין צבי; שלומי; הפועל המזרחי בישראל מחלקת הארגון;     זילברפרב שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הסעד                                                :  שם התיק 

                                  1975-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,                  1967, 1965- 1962, 1957, 1953, 1950: תאריך התיק:       הערות 

           1969 ,1971 -1975                                      .



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   352- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             משרד הסעד;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משרד העליה והקליטה                        ; משרד העבודה : התכתבות עם:  שם התיק 

]                                     כולל משרדי ממשלת המנדט הבריטי[ 

                                  1982-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

)                       ראה תקציר) (מופרדים בחוצץ(בתיק שני חלקים :       הערות 

)                                       ראה תקציר(שנים לא רצופות  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ממשלת המנדט הבריטי; הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                      משרד העבודה והרווחה; משרד העבודה-     ממשלת המנדט הבריטי  

;                               משרד הקליטה; משרד העליה-     ממשלת המנדט הבריטי  

;      בן נחום אפרים חיים; הנדלר אריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                   תעסוקה;     אינטריליגטור דוד 

:                                                בתיק שני חלקים מופרדים בחוצץ 

:                   תאריך].   ממשלת ישראל, ממשלת המנדט הבריטי[משרד העבודה . א 

  1923 ,1926 ,1943 - 1941  ;1957 ,1971 -1971 ,1974 ,1982                     .

].                                  ממשלת המנדט הבריטי[משרד העליה והקליטה . ב 

                                              1939- 1935, 1931- 1928:   תאריך 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                          ממשלת המנדט הבריטי[התכתבות עם משרד העליה :  שם התיק 

                                  1948-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.                             1948- 1945, 1942- 1939, 1929: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   משרד העליה- ממשלת המנדט הבריטי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        עליה; קליטת עליה; שפירא משה חיים; קורץ משה אריה;     בן נחום אפרים חיים 

;                                                            מועצת המדינה הזמנית 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   353- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קורץ משה אריה; שפירא משה חיים; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                יהודי פולין; קליטת עליה; עליה;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

)                   ראה תקציר" (זכויות העולה: "בתיק פרסום ברומנית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          זילברפרב שלום; קליטת עליה; עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                   יהודי רומניה 

:                                                          בתיק פרסום ברומנית 

 " "DREPTURILE OLE-ULUI] משרד העליה והקליטה]. זכויות העולה                   ,

.                                                      1970.  הסוכנות היהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

בתיק שני קטעי עתונות ברומנית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          זילברפרב שלום; קליטת עליה; עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                   יהודי רומניה 

:                                               בתיק שני קטעי עתונו ת ברומנית 

                                    20 . 04 . 1972:  תאריך(, Mismar(משמר .  א 

                            31 . 03 . 1972:  תאריך(, Viata Noastra(חיינו .  ב 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13281: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   354- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                              1982- 1983, 1973 - 1974: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יהודי רומניה; עליה; קליטת עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                  זילברפרב שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        זילברפרב שלום; יהודי רומניה; עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יהודי רומניה; קליטת עליה; עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                  זילברפרב שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד העליה והקליטה                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   355- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יהודי רומניה; קליטת עליה; עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                  זילברפרב שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; זילברפרב שלום; משרד הקליטה; משרדי ממשלה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הפנים                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,      1963, 1960, 1958, 1957, 1955, 1952, 1950, 1949: תאריך התיק:       הערות 

      1966 ,1967 ,1969 -1971 ,1973 - 1975                        .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קואליציה; בן גוריון דוד; שפירא משה חיים; משרד הפנים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                זילברפרב שלום;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד השיכון                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.                                   1975 - 1970, 1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קליטת עליה; זילברפרב שלום; משרד השיכון;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   356- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד התחבורה                                             :  שם התיק 

                                  1957-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                             1957 - 1954, 1952 - 1948: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שפירא משה חיים; אונא משה; ברנשטיין צבי; משרד התחבורה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                               נציגויות זרות בארץ ישראל: התכתבות עם:  שם התיק 

ל                                  "שגרירויות ונציגי מדינת ישראל בחו 

                                  1963-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

,      1950- 1948, 1947, 1945, 1937, 1936, 1930- 1928: תאריך התיק:       הערות 

.                             עברית ואנגלית: שפת התיק. 1963, 1955 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קרונה משה; ברנשטיין צבי; הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרסומים                                , הסכמים, חוזרים: אגודת ישראל:  שם התיק 

                                  1964-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                              ראה תקציר(פרסום , הסכם, כרזה: בתיק:       הערות 

           1964, 1951, 1948- 1947, 1945), 1934(ד "תרצ: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מפלגות; פועלי אגודת ישראל; אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

פרסום                                                      , הסכם, כרזה: בתיק 

]              אין ציון שנה[ד באלול 'י" - תקוה- כנוס אגודת ישראל בפתח: " כרזה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   357- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]         1948אוגוסט [ח "אגודת ישראל בארץ ישראל אלול תש- המרכז הארצי :  פרסום 

:                          בין זרם המזרחי לבין זרם אגודת ישראל בעניין: " הסכם 

]        1951 מאי 24-23[א "ח באדר תשי'י- ז'י"  הרשום והתעמולה במעברות ובמחנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם אגודת ישראל                                              :  שם התיק 

                                  1951-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

,           1946 - 1945, 1943, 1940- 1938, 1935, 1932: תאריך התיק:       הערות 

      1948 -1949 ,1951 -1953                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ברנשטיין צבי; פועלי אגודת ישראל; אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                             לוינשטיין מאיר דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פועלי אגודת ישראל                                                   :  שם התיק 

הסכמים עם                                      , פרוטוקולים, חוזרים[ 

]                          הפועל המזרחי על הקמת הסתדרות עובדים דתיים 

                                  1951-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

       1970, 1966, 1952- 1948, 1939, 1937- 1935, 1932: תאריך התיק:       הערות 

)                                         ראה תקציר(בתיק פרסומים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קורץ משה אריה; ברנשטיין צבי; פועלי אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          חזית דתית מאוחדת;     שרגאי שלמה זלמן 

:                                                                בתיק פרסומים 

,                        הועד הפועל- הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל . א 

ז"אלול תשט' ב'- א- אב ' ל, פרקי דין וחשבון לועידה הששית" - התנועה ופעולותיה " 

'                                                  ע144). 1956 באוגוסט 7- 9 ( 

"]                                             נספחים"הוצא מן התיק למיכל    [ 

,                           י"הנוער האגודתי בא- הסתדרות צעירי אגודת ישראל . ב 

).          1948 ספטמבר 24-  יוני 11(ח "תש, אלול' כ- סיוון ' ד", אגרת לחייל " 

]                                                          בתיק ששה גליונות [ 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם פועלי אגודת ישראל                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   358- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1941-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

מ                      "אגודה שתופית בע" - הדר הכרמל"תקנות : בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שרגאי שלמה זלמן; פישר שיין זאב; פועלי אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם פועלי אגודת ישראל                                        :  שם התיק 

                                  1947-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                             1947 - 1946, 1944 - 1942: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שרגאי שלמה זלמן; פועלי אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

]; לפני קום המדינה[גיוס ; פישר שיין זאב; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם צעירי אגודת ישראל                                        :  שם התיק 

                                  1951-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                       1951, 1947 - 1946, 1944 - 1942: תאריך התיק:       הערות 

)                                         ראה תקציר(בתיק פרסומים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל- עזרא ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                פועלי אגודת ישראל; הנוער האגודתי-    הסתדרות צעירי אגודת ישראל  

:                                                                בתיק פרסומים 

,                   ביולטין, שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל' אחיעזר'חוג . א 

]                                                      1940דצמבר [א " כסלו תש 

בטאון חודשי של ארגון צעירי אגודת ישראל בקובה    " Abren Camino- "פנו דרך .  ב 

]                  כותרת הפרסום בספרדית. [1944יולי , ד"אב תש- תמוז, 7-6 מספר  

]                                                      יידיש- שפת הפרסום    [ 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   359- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מפלגת חרות                                               :  שם התיק 

                                  1954-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                  1954, 1950 - 1942, 1939, 1937, 1931: תאריך התיק:       הערות 

)                                         ראה תקציר(בתיק פרסומים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ל"אצ]; מפלגה[חרות ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                             הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל 

:                                                              פרסומים4 בתיק  

. 1940 בנובמבר 15, 28' מס; 1939 בדצמבר 23: 3' מס:]  גליונות2" [הדאר החוזר. "א 

.                   1943 בספטמבר 14,  2' מס', חוזר פנימי לחברים" - 'מצפן. " ב 

.                               בתוך התנועה הלאומית' התנערות'   הוצאת קבוצת   

-        ט "חשוון תש, תל אביב. הסתדרות העובדים הלאומית בישראל" - ביולטין. " ג 

]                              יידיש ואנגלית :  גליונות2בתיק . [1948  נובמבר  

לחרות    , לצדק סוציאלי, לקבוץ גלויות, לשלמות המולדת]- 'עתון יומי' [חרות. ' ד 

.                              1954 ספטמבר 3, ד"אלול תשי' ה, יום ששי'.   האדם 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

י                                                    "התכתבות עם מפא:  שם התיק 

                                  1964-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

             1964, 1958, 1952, 1950- 1946, 1943- 1936: תאריך התיק:       הערות 

)                                         ראה תקציר(בתיק פרסומים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            מצעים; אחדות העבודה]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

מועצה עולמית של אחוד פועלי ציון -] ל[דין וחשבון מלא " - על דרכי מדיניותנו. "א 

                            1937,  אוגוסט7-  יולי 29ציריך . ההתאחדות) - ס.צ ( 

.   ההתאחדות) - ס.צ( הוצאת המשרד המרכזי של המועצה העולמית של אחוד פועלי ציון  

"]                                  נספחים"הוצא מן התיק למיכל ]  [כרוך כספר [ 

.                  על המתרחש בארץ- ידיעות המרכז של מפלגת פועלי ארץ ישראל .  ב 

.                                         1940מרס , 1939ינואר  - 1938 נובמבר  

ד "ד חשוון תש"כ, הוצאה חד פעמית של מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל" - בשעה זו. " ג 

.                                                             1943 נובמבר 21  

ד"ד חשוון תש"כ, הוצאה חד פעמית של מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל"- בימים אלה. " ד 

.                                                           1943 נובמבר 21    

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   360- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הסתדרות הציונים הכלליים בארץ ישראל                       :  שם התיק 

                                  1964-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

             1964, 1958, 1952, 1950- 1946, 1943- 1936: תאריך התיק:       הערות 

)                                           ראה תקציר(בתיק פרסום  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הסתדרות הציונים הכלליים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

:                                                                  בתיק פרסום 

,           ה"סיוון תש' א, תל אביב, ידיעות ברית הציונים הכלליים בארץ ישראל. א 

                                                                 1945 מאי 13  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מפלגות                                                   :  שם התיק 

                                  1964-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,      1970, 1958, 1957, 1951, 1948, 1944, 1939, 1930: תאריך התיק:       הערות 

)                           ראה תקציר(בתיק פרסומים  ;  1974, 1972 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   המפלגה הליברלית העצמאית; מפלגות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        ההסתדרות הכללית של המעמד הבינוני בישראל]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

]                                          הועברו למיכל נספחים: [בתיק פרסומים 

,         דין וחשבון לועידה הארצית הראשונה: המרכז- המפלגה הליברלית בישראל . א 

.               כפר המכביה- תל אביב . 1963 מאי 19 - 15, ג"ה אייר תשכ"כ- א " כ 

,           דין וחשבון לועידה הארצית השניה: המרכז- המפלגה הליברלית בישראל . ב 

בית ציוני- תל אביב, בניני האומה- ירושלים . 1968 יולי 4- 2, ח"תמוז תשכ' ח'-  ו 

.                                                                      אמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם התאחדות התימנים בארץ ישראל                               :  שם התיק 

                                  1950-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                                   ראה תקציר(כרוזים וגלויי דעת :        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   361- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            יהודי תימן; התאחדות התימנים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

]                                                     בתיק כרוזים וגלויי דעת[ 

      1944,  הסכם בין התאחדות התימנים בארץ ישראל לבין הסתדרות העובדים הכלליים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                       הנחיות, חוזרים. א: הרבנות הראשית לארץ ישראל :  שם התיק 

הועדה לענייני שמיטה                                              . ב 

                                  1980-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

;      1973, 1971, 1968, 1958, 1949, 1948, 1946, 1940: תאריך התיק:       הערות 

        1980, 1973, 1972, 1965: תאריך. מחיצה ל ועדה לענייני שמיטה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        עוזיאל בן ציון מאיר חי; קוק אברהם יצחק הכהן;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                                                                      שנת שמיטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                               : הרבנות הראשית לארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

 .                      1970 - 1978, 1954, 1952, 1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מצעים                    , תקנות, תזכירים: הרבנות הראשית לארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

 .                      1970 - 1978, 1954, 1952, 1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   362- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    הרבנות הראשית לארץ ישראל; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;               מצעים; תקנות; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                   החלטות,פגישות, חות"דו: הרבנות הראשית לארץ ישראל :  שם התיק 

רשימות                                                               

                                  1978-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,      1948, 1946, 1945, 1943, 1941, 1938, 1935, 1925: תאריך התיק:       הערות 

      1950 ,1956 ,1964 ,1968 ,1969 ,1972 ,1978                  . 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1930-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קוק אברהם יצחק הכהן; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   363- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                 חילול שבת;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    עוזיאל בן ציון מאיר חי;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       שרגאי שלמה זלמן; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

;                                                         עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   364- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                             העפלה; שרגאי שלמה זלמן;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];              לפני קום המדינה[חיילים דתיים ; כשרות;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1949-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עוזיאל בן ציון מאיר חי; הרבנות הראשית לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       קורץ משה אריה; שרגאי שלמה זלמן; ברנשטיין צבי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                                                                       גרדי נתן 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

.                1974, 1968, 1958 - 1956, 1951 - 1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

;                          אונטרמן איסר יהודה; שרגאי שלמה זלמן;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   365- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1959-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

,     1957, 1955, 1948, 1944 - 1942, 1940, 1938, 1937: תאריך התיק:       הערות 

      1959                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הרבנות הצבאית; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              בן גוריון דוד; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרב הראשי בן ציון מאיר חי עוזיאל                         :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1941: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עוזיאל בן ציון מאיר חי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הרבנות הראשית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                      - התכתבות עם הרבנות הראשית לישראל :  שם התיק 

                                  1964-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                       1964, 1963, 1957 - 1951, 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 כשרות; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                      - התכתבות עם הרבנות הראשית לישראל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   366- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1965-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חוזרים; כשרות; מחלקת הכשרות- הרבנות הראשית לישראל ;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                      - התכתבות עם הרבנות הראשית לישראל :  שם התיק 

                                  1971-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כשרות; חוזרים; מחלקת הכשרות- הרבנות הראשית לישראל ;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                                 - הרבנות הראשית לישראל :  שם התיק 

                                  1979-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כשרות; חוזרים; מחלקת הכשרות- הרבנות הראשית לישראל ;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13628: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                   המועצה הצבורית למען השבת; הארגון הארצי למען השבת:  שם התיק 

"                              משמרת שבת"חברת ; ברית השבת בארץ ישראל 

                                  1972-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                               1972, 1957- 1954, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הארגון הארצי למען השבת; חילול שבת;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   367- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

";          משמרת שבת"חברת ; ברית השבת בארץ ישראל;     המועצה הציבורית למען השבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                                     משמרת השבת"התכתבות עם הועד של :  שם התיק 

                                  1956-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

,            1943, 1940, 1937, 1935, 1933- 1931, 1929: תאריך התיק:       הערות 

      1944 -1950 ,1956                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חילול שבת; ברית השבת בארץ ישראל"; משמרת שבת"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                              משמרת השבת"התכתבות עם סניפים של חברת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                         1965, 1945, 1937, 1936, 1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

";       משמרת שבת"חברת ; המועצה הציבורית למען השבת;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                            חילול שבת;     ברית השבת בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בתי כנסת בישראל                                                     :  שם התיק 

                                  1979-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

             1979, 1969- 1968, 1958- 1955, 1950- 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          בתי כנסת;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   368- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם ארגונים ומוסדות דתיים                                    :  שם התיק 

]                                       ראה תקציר- לפירוט האירגונים[ 

                                  1975-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

             1979, 1969- 1968, 1958- 1955, 1950- 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      המרכז הארצי למען טהרת המשפחה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

ב               "אב תש, ירושלים-  בתיק כרזה על כנוס של הועד למען טהרת המשפחה  

).                                                         1942אוגוסט - יולי( 

:                                                         בתיק מסמכי הארגונים 

ועד להגנת כבוד בת ישראל; המרכז הארצי למען טהרת המשפחה;  הועד למען טהרת המשפחה 

התאחדות הרבנים עולי רוסיה                              ;  איגוד הרבנים העולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חבר המועצות הדתיות בארץ ישראל                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                               1979, 1965, 1957, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מועצות דתיות; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

המועצות הדתיות בארץ ישראל                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,            1961, 1956, 1954- 1952, 1946, 1940, 1939: תאריך התיק:       הערות 

]                   ראה תקציר[בתיק פרסום ; 1978- 1976, 1972- 1969 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               כשרות; מועצות דתיות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

:                                                                  בתיק פרסום 

ו     "תשל- ה "תשל. התכתבות ותשובות בהלכה: משרד הדתות, רב אזורי לבקעת בית שאן 

]                                             לא רצופים, בתיק גליונות שונים [ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   369- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי הרבנות והמועצות הדתיות המקומיות                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,      1960, 1959, 1949, 1948, 1945- 1943, 1940, 1939: תאריך התיק:       הערות 

      1963 -1965 ,1968 ,1969 ,1971 ,1972 ,1974 ,1978              

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הרבנות הראשית לישראל; מועצות דתיות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם רבנים ועסקנים                     - הרבנות הראשית לישראל :  שם התיק 

                                  1977-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,      1972, 1967- 1963, 1953, 1950, 1945, 1940, 1936: תאריך התיק:       הערות 

      1973 ,1976 ,1967                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קוק צבי יהודה הכהן; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                      רבנים; יהודי ברית המועצות; הרכבי צבי;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עדות מזרח ותימנים                  , האירגון הארצי של הרבנים הספרדים:  שם התיק 

בישראל                                                               

                                  1977-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                   1977, 1975, 1974, 1971, 1964, 1939: תאריך התיק:       הערות 

)                                            ראה תקציר(בתיק כרזה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הארגון הארצי של הרבנים הספרדים בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                   רבנים; יוסף עובדיה;     הרבנות הראשית לישראל 

:                                                                   בתיק כרזה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   370- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כולל תימנים ועדות מזרח             , גילוי דעת של אגודת הרבנים הספרדים בישראל 

בעניין בחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל                                     

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13723: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות ורבנים                  - הרבנות הראשית לישראל:  שם התיק 

                                  1979-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

,            1971, 1969- 1963, 1958, 1957, 1953, 1949: תאריך התיק:       הערות 

      1973 -1976 ,1978 ,1979                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            רבנים; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים של הרב קוק                             - הרבנות הראשית לישראל:  שם התיק 

]                                               אברהם יצחק הכהן קוק[ 

                                  1938-           עד1909-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

        1938, 1936, 1934, 1931, 1927, 1924,1920, 1909: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קוק אברהם יצחק הכהן; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרבנות הראשית לישראל                                                :  שם התיק 

]                                                             שונות[ 

                                  1972-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                         1972, 1968, 1967, 1956, 1947: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13726: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   371- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיפה והצפון                                         - הרבנות הראשית :  שם התיק 

                                  1972-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                         1972, 1968, 1967, 1956, 1947: תאריך התיק:       הערות 

)                                           ראה תקציר(בתיק כרזות  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שרגאי שלמה זלמן; חיפה- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                               חיפה; חילול שבת;     קניאל יהושע 

:                                                                  בתיק כרזות 

!     להורים הנכבדים והיקרים], "1955[ו "ערב פסח תשט, חיפה- הרבנות הראשית .  א 

... "            תלמודי תורה ובתי הספר היסודיים מתחילה ,   ההרשמה לגני הילדים 

!" [...] לצבור העברי בחיפה: "ועד הדר הכרמל, ועד הקהלה], חיפה[לשכת הרבנות .  ב 

"                                                הפרצה של חלול יום השבת "...  

" [...] "     גלוי דעת], "1955[ו "חול המועד פסח תשט, חיפה- הרבנות הראשית .  ג 

" [...]                                                       על חלול השבת  " 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פתח תקוה                                            - הרבנות הראשית :  שם התיק 

                                  1951-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                 1951, 1949 - 1945, 1943, 1939 - 1933: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כץ ראובן; פתח תקוה- הרבנות הראשית ; פתח תקוה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                                        תל אביב יפו- הרבנות הראשית :  שם התיק 

הנחיות                                             , כרוזים, הוראות  

                                  1968-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

,      1965, 1963, 1959, 1958, 1949, 1938, 1933, 1928: תאריך התיק:       הערות 

)                              ראה תקציר(בתיק כרזות ;  1968, 1966 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   372- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;       כשרות; חילול שבת; עוזיאל בן ציון מאיר חי; עמיאל משה אביגדור;     תל אביב 

;                                                                      שנת שמיטה 

:                                                                  בתיק כרזות 

קריאה לבעלי פרדסים                   ,  [הרבנות הראשית למחוז תל אביב ויפו.  א 

]                        ח" ושדות להסדיר את הרשאת מכירת פירות בשנת השמיטה תרצ 

ו                    "תשט, הרבנות הראשית והמועצה הדתית למחוז תל אביב ויפו.  ב 

"                                                      ידיעות והוראות לפסח  " 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                                        תל אביב יפו- הרבנות הראשית :  שם התיק 

הנחיות                                             , כרוזים, הוראות  

                                  1980-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

)                                          ראה תקציר(בתיק כרזות :        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                אונטרמן איסר יהודה;     תל אביב 

:                                                                  בתיק כרזות 

ו        "תשל", הוראות כשרות לחג הפסח: "הרבנות הראשית לתל אביב יפו והמחוז.  א 

:                      הרב הראשי לתל אביב יפו והמחוז, איסר יהודה אונטרמן .  ב 

. . ."                              קריאה של זירוז - להורי ישראל בתל אביב  "  

. . ."                                שלחו בניכם לישיבות ואהלי תורה   ". . .  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                          תל אביב יפו- הרבנות הראשית והמועצה הדתית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1953-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                           1953, 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תל אביב; מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                           חילול שבת;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   373- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                          תל אביב יפו- הרבנות הראשית והמועצה הדתית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1971-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תל אביב; מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                           חילול שבת;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                              : תל אביב יפו- המועצה הדתית :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

.                                          1974, 1972: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 תל אביב; מועצות דתיות;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דין וחשבון                              : תל אביב יפו- המועצה הדתית :  שם התיק 

                                  1950-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                1950 - 1948, 1946 - 1942, 1940 - 1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        כספים; תקציב; תל אביב;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דין וחשבון                              : תל אביב יפו- המועצה הדתית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   374- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        כספים; תקציב; תל אביב;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרבנות הראשית לתל אביב יפו והמועצה הדתית לתל אביב                   :  שם התיק 

דין וחשבון                                                   : יפו-  

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; תקציב; תל אביב; מועצות דתיות; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

-                  הרבנות הראשית לתל אביב יפו והמועצה הדתית לתל אביב:  שם התיק 

דין וחשבון מהפעולות                                           :  יפו 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; תקציב; תל אביב; מועצות דתיות; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                                         הרבנות הראשית לתל אביב יפו:  שם התיק 

החלטות                                     , סיכומים, הצעות, תקצירים 

                                  1976-           עד19326-        תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  תקציב; תל אביב; מועצות דתיות; תל אביב יפו-     הרבנות הראשית  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13844: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   375- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00549:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1935-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                              1935 - 1930, 1928, 1927: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    שרגאי שלמה זלמן;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                  עמיאל משה אביגדור;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 שרגאי שלמה זלמן; עמיאל משה אביגדור;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

;                     טכורש כתריאל פישל; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   376- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                 שרגאי שלמה זלמן; עמיאל משה אביגדור;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      חילול שבת; שרגאי שלמה זלמן; עמיאל משה אביגדור;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לתל אביב יפו                               :  שם התיק 

                                  1962-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                              1962, 1955, 1952 - 1941: תאריך התיק:       הערות 

משה אביגדור עמיאל                 ' מודעת אבל על מותו של ר: בתיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עמיאל משה אביגדור; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         קורץ משה אריה; ברנשטיין צבי; אונטרמן איסר יהודה;     טולידאנו יעקב משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00555:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                           - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,     1973, 1971 - 1968, 1966, 1964, 1962, 1958, 1950: תאריך התיק:       הערות 

      1977                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   377- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 כשרות; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                           - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

             1977, 1976, 1974, 1972, 1970, 1963, 1962: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 

;              טכורש כתריאל פישל; כשרות; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                           - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

      1976, 1968, 1965, 1962, 1956, 1954 - 1952, 1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 

;              טכורש כתריאל פישל; כשרות; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת הכשרות                           - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1972-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                            1972,  1963 - 1962,  1923: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   378- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              טכורש כתריאל פישל; כשרות; מחלקת הכשרות-     הרבנות הראשית לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מחלקת המשפטים                          - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1979-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

,           1953, 1952, 1943, 1941, 1940, 1937 - 1933: תאריך התיק:       הערות 

      1959 - 1961 ,1966 ,1974 ,1979                              .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ל"מפד; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                              טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בתי כנסת                               - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1973-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

,          1966, 1964, 1963, 1960 - 1953, 1938 - 1936: תאריך התיק:       הערות 

      1967 ,1973                                                  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בתי כנסת; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארגונים ומוסדות                        - הרבנות הראשית לתל אביב יפו :  שם התיק 

                                  1975-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,           1960 1956, ,1950, 1945, 1943, 1939 - 1936: תאריך התיק:       הערות 

      1963 ,1974 ,1975                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                 קמחא דפסחא; כשרות;     תל אביב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   379- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם רבנים                        : הרבנות הראשית לתל אביב יפו:  שם התיק 

ועסקני דת                                                            

                                  1965-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

,     1958, 1957, 1949, 1943, 1941, 1939 - 1936, 1933: תאריך התיק:       הערות 

      1960 ,1962 ,1963 ,1965                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;           הלכה; עמיאל משה אביגדור; אונטרמן איסר יהודה; שינמן פנחס;     תל אביב 

];                                                           מושב[    כפר אברהם  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרבנות הראשית לתל אביב יפו                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                   1974, 1972, 1962, 1957, 1947, 1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יוסף עובדיה; תל אביב; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                         עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרבנות הראשית והמועצה הדתית לתל אביב יפו                            :  שם התיק 

                                  1966-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                         1966, 1957, 1950, 1938, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות דתיות; תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                   כשרות; כספים; טכורש כתריאל פישל;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   380- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה13904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הנחיות                   , חוזרים: הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל:  שם התיק 

                                  1963-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

,         1946 - 1942, 1939, 1937 - 1935, 1930 - 1928: תאריך התיק:       הערות 

      1949 ,1950 ,1952 ,1953 ,1955 - 1957 ,1959 ,1961 - 1963     .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                               1972, 1971, 1965, 1964: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                  - ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                              ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל:  שם התיק 

חות                                                      "דו, סקירות 

                                  1959-           עד1934-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   381- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

      1959, 1956, 1949, 1947, 1945 - 1940, 1936, 1934: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חות"דו; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                              ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל:  שם התיק 

סיכומים                                             , מסקנות, הסכמים 

                                  1966-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

,            1948, 1945, 1943, 1940, 1938, 1937, 1933: תאריך התיק:       הערות 

      1965 ,1966                                                  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תעסוקה; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                              ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל:  שם התיק 

חות                                                      "דו, פרסמים 

                                  1974-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

,      1946, 1944, 1943, 1941, 1940, 1938, 1938, 1937: תאריך התיק:       הערות 

תקציר                    ' ר. 1974, 1973, 1971,  1970, 1965, 1948 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תעסוקה; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                        חות"דו; פרסומים;     הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל 

:                                                                     בתיק גם 

פברואר ,  ש"ת' אדר א. הסתדרות העובדים הלאומיים", תזכיר על בעיות העבודה בארץ " 

.                                                                1940 פברואר  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   382- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1928-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                               1928, 1927, 1925, 1922: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                             הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   383- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   384- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תעסוקה; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                     שרגאי שלמה זלמן;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14691: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   385- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; מרכז העבודה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14692: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14693: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00585:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   386- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                ברנשטיין צבי; תעסוקה; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                               קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                             קופת חולים כללית;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברנשטיין צבי; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1953-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ברנשטיין צבי; הסתדרות העובדים הכללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14698: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   387- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הכללית                                    :  שם התיק 

                                  1974-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד     "תשל- ג"תשל, ל"תש, ז"תשכ- ה "תשכ, ג"תשכ- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

       1954 - 1963 ,1965 - 1967 ,1970 ,1973 - 1974                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברנשטיין צבי; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

;       גואלמן אלעזר; תעסוקה; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

החלטות                   , תזכירים, חוזרים: הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

                                  1948-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                            "תש, ד"תרצ, ז"תרפ, ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

"         העובד הדתי"בתיק מסמכים של ; 1948, 1934, 1926, 1925-1924 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הסתדרות העובדים המזרחיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות                         : הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

וארגונים                                                             

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- המזרחי ; הסתדרות העובדים המזרחיים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;               ממשלת המנדט הבריטי; חיפה; ארץ ישראל- המזרחי הצעיר ;     קלמר משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   388- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                   : הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  תעסוקה; הסתדרות העובדים המזרחיים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                   : הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

                                  1944-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)            1942-1944(ד "תש-ב"תש), 1925(ו "תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                  תקציר' ר(חות ופרסומים "בתיק דו 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הסתדרות העובדים המזרחיים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                              תעסוקה;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

:                                                        חות ופרסומים"בתיק דו 

.      דין וחשבון ומאזן: קרן נכות- י "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא. א 

                                                               1942 בדצמבר 31 

ים         /ארגון ארצי של העובדות- י "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא. ב 

         1944 - 1937, סקירה, ים הסוציאלים/לכנוס הרביעי של  העובדות: הסוציאלים 

ד                                                         "תש, בהסתדרות: ב. ג 

]                              חליפת מכתבים עם המפלגה הקומוניסטית הפלסתינאית[ 

מחלקה לסטטיסטיקה    , הועד הפועל-  י "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא. ד 

                                     1944אפריל , 18' ביולטין מס- ואינפורמציה  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם סניפים                         : הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                1939(ט "תרצ), 1928-1925(ח "תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  תעסוקה; הסתדרות העובדים המזרחיים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   389- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                    : הסתדרות העובדים המזרחיים:  שם התיק 

                                  1947-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                       1947(ח "תש-ז"תש), 1925(ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הסתדרות העובדים המזרחיים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                       פרוטוקולים, חוזרים: התאחדות בעלי מלאכה דתיים:  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1943-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1943(ג "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               התאחדות בעלי מלאכה דתיים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         תעסוקה; ארטן אלעזר; רוזנבלום יצחק;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00597:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תקנון                                      , מצע, חוזרים: העובד הדתי:  שם התיק 

                                  1957-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)               1957(ז "תשי), 1950(י "תש), 1945(ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

ידיעון העובד הדתי                , בטאון העובד הדתי: בתיק פרסומים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     הסתדרות כללית[העובד הדתי ; פועלי אגודת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00598:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   390- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                                 : העובד הדתי:  שם התיק 

                                  1949-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                   1949-1948(י "תש-ח"תש), 1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פועלי אגודת ישראל]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                               ברנשטיין צבי;     שפירא משה חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00599:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                  : העובד הדתי:  שם התיק 

                                  1957-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)     1957(ז "תשי), 1950-1949(י "תש-ט"תש), 1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פועלי אגודת ישראל]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                 שפירא משה חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00600:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תקציב                        , חוזרים, ח"דו, הצעות: הנוער הדתי העובד:  שם התיק 

                                  1957-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)        1957(ז "תשי), 1956-1955(ז "תשט), 1953(ג "תשי: תאריך התיק:       הערות 

"                                    העובד הדתי"בתיק פרסומים של   

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       חבר הרבנים בישראל; כספים]; הסתדרות כללית[    העובד הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00601:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הנוער הדתי העובד                                   :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   391- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1960-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

)                           1960(ך "תש) - 1953(ג "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                               קוליב מרים; שפירא שלום;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00602:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הנוער הדתי העובד                                   :  שם התיק 

                                  1973-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

)                          1973(ג "תשל) - 1961(א "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                     קוליב מרים;     שפירא שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00603:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוזרים                                          - ענייני קופת חולים :  שם התיק 

                                  1947-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

),               1937-1934(ז "תרצ-ד"תרצ), 1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                                      1947(ז "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                               קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00604:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוזרים                                          - ענייני קופת חולים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

)                  1972(ב "תשל), 1949-1947(ט "תש-ז"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   392- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                               קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00605:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                                      - ענייני קופת חולים :  שם התיק 

                                  1941-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

),     1932-1930(ב "תרצ-ץ"תר), 1927-1923(ז "תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                        1941-1940(א "תש), 1938-1937(ט "תרצ-ז"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                    כשרות;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00606:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                      פרוטוקולים[ענייני קופת חולים :  שם התיק 

                                  1975-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

),     1946(ו "תש), 1943-1942(ג "תש-ב"תש), 1930(ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

)     1975(ה"תשל), 1971(א"תשל), 1968-1967(ח"תשכ-ז"תשכ), 1950(י"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                          ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00607:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הסכמים                                           : ענייני קופת חולים:  שם התיק 

                                  1973-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

),     1927-1926(ז "תרפ-ו"תרפ), 1923-1924(ד"תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)           1973(ג "תשל), 1969-1968(ט "תשכ-ח"תשכ) [?], 1938(ח"תרצ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   393- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        כשרות; הסתדרות מדיצינית הדסה;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00608:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תזכירים                           , מסקנות, הצעות: ענייני קופת חולים:  שם התיק 

                                  1948-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1948: פתוח לעיון בשנת 

)     1932(ב"תרצ), 1926(ו"תרפ), 1922-1923(ג"תרפ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                          1948(ח "תש), 1936(ו "תרצ), 1935(ה "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;    הסתדרות מדיצינית הדסה]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00609:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות                                           : ענייני קופת חולים:  שם התיק 

                                  1947-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

),               1938(ט "תרצ), 1929-1932(ב "תרצ-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                                      1947(ז "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        הסתדרות מדיצינית הדסה; כספים;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00610:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                                           "דו: ענייני קופת חולים:  שם התיק 

                                  1935-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                1935(ה "תרצ), 1923-1924(ד "תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   394- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];  הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                               הסתדרות מדיצינית הדסה;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00611:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חשבונות                                  , חות"דו: ענייני קופת חולים:  שם התיק 

                                  1948-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ב       "תש), 1932(ב "תרצ), 1927(ז "תרפ), 1926(ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                1948 - 1946(ח "תש- ו "תש), 1942( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                    כספים]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     קופת חולים כללית 

;                                                          הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00612:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה הרביעית של קופת חולים                                        :  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

עובדות               (1942-1933: עשר שנות קופת חולים: "בתיק פרסום:       הערות 

"                         חולים-לועידה הרביעית של קופת) - ומספרים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00613:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של קופת חולים                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)                 1968-1967(ח "תשכ-ז"תשכ), 1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקנון; תקנות; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   395- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00614:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הועידה השמינית של קופת חולים                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)                              1968-1967(ח "תשכ-ז"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        תקנון; תקנות; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00615:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

רשימות                                                 : קופת חולים :  שם התיק 

                                  1970-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ח      "תשכ), 1939(ט "תרצ), 1926(ו "תרפ), 1924(ד "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                        1970-1969(ל "תש), 1968 ( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00616:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרצאות                                  , הודעות, תקנות: קופת חולים :  שם התיק 

                                  1968-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק אינו רציף                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                           הסתדרות מדיצינית הדסה; קבוצת אברהם;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00617:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   396- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

ג                                        "תרפ- ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    קופת חולים כללית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00618:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1924-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                     "אדר תרפ- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;          קופת חולים כללית; ההסתדרות הציונית העולמית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00619:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                       "אלול תרפ-אדר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];            מושב[כפר אוריה ; חדרה; קופת חולים כללית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00620:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1925-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   397- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ה                                        "תרפ- ד "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;               ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

;         הכפר העברי- נוה יעקב ; קופת חולים כללית;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

];                                                           מושב[    כפר חיטין  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00621:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1926-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תרפ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    קופת חולים כללית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

.;               ר ד"ד, צל ציון; בני ברק]; מושב[כפר חיטין ]; מושב[    כפר אוריה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00622:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                     "אייר תרפ- שבט : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    קופת חולים כללית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

.;               ר ד"ד, צל ציון; בני ברק]; מושב[כפר חיטין ]; מושב[    כפר אוריה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00623:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   398- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                   "אלול תרפ- סיוון : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                    קופת חולים כללית;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

;  בני ברק; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00624:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ז                                     "חשוון תרפ-תשרי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

.; ר ד"ד, צל ציון]; מושב[כפר אוריה ]; מושב[כפר חיטין ;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00625:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "כסלו תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 רחובות]; מושב[כפר אוריה ]; מושב[    כפר חיטין  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00626:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תרפ' אדר ב- טבת : תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   399- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 רחובות]; מושב[כפר אוריה ]; מושב[    כפר חיטין  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00627:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                    "אייר תרפ- ניסן : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                 רחובות]; מושב[כפר אוריה ]; מושב[    כפר חיטין  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00628:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "אלול תרפ- סיוון : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                             כשרות]; מושב[כפר חיטין ;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00629:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "טבת תרפ- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   400- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

.;                                                            ר ד"ד,     צל ציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00630:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "אלול תרפ- טבת : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קופת חולים כללית]; הפועל המזרחי[מרכז קופת חולים ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             ברקמן יצחק ליב]; מושב[כפר אוריה ; כשרות;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00631:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                        "תרצ- ט "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הסתדרות מדיצינית הדסה; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                 ברקמן יצחק ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00632:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ברקמן יצחק ליב; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   401- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00633:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                        "תרצ- ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כשרות; ברקמן יצחק ליב; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00634:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תרצ- ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ברקמן יצחק ליב; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00635:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                        "תרצ- ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שרגאי שלמה זלמן; ברקמן יצחק ליב; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00636:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   402- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שרגאי שלמה זלמן; ברקמן יצחק ליב; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00637:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                      "אב תרצ- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הסתדרות מדיצינית הדסה; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                            שרגאי שלמה זלמן;     ברקמן יצחק ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00638:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תש- ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כשרות; הסתדרות מדיצינית הדסה; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                          ברנשטיין צבי; גרדי נתן; קרונה משה;     ברקמן יצחק ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00639:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1945-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תש- ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   403- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    כשרות; הסתדרות מדיצינית הדסה; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                     ברנשטיין צבי; גרדי נתן;     ברקמן יצחק ליב 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00640:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ברנשטיין צבי; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00641:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1951-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשי- ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ברנשטיין צבי; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00642:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                                 : קופת חולים:  שם התיק 

                                  1976-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ב         "תשכ), 1958-1957(ח "תשי-ז"תשי), 1954(ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

)         1976-1973(ו "תשל-ד"תשל), 1968-1965(ח "תשכ-ה"תשכ), 1962( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גואלמן אלעזר; ברנשטיין צבי; קופת חולים כללית;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                   פריבס ישעיהו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   404- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00643:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חוזרים                                  : חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

),             1958(ח "תשי) ,1955(ו "תשט), 1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

)                                1973(ג "תשל), 1970(ל "תש), 1962( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00644:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פרוטוקולים                              : חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשי- ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00645:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הכנס הראשון והשני                       : חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                           "תש- ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

; ב-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; א-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00646:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הכנס הרביעי והחמישי                     : חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   405- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ד        "תשכ- ג "תשכ), 1960(ך "תש), 1958-1957(ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

)                                             1967(ז "תשכ), 1963( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

; ה-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ד-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00647:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הכנס השישי והשביעי                      : חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                            1954-1957(ז "תשט- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

; ז-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ו-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;                                       ד-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00648:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התשיעי                    ,  הכנס השמיני: חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 

 והעשירי                                                             

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

).     1973(ג "תשל), 1963(ד "תשכ- ג "תשכ), 1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

.                                               התיק כולל תמלילים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

; ט-הכינוס הארצי ה- חבר הרבנים בישראל ; ח-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;                                       י-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00649:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נאומים                  , סקירות, חות"דו: חבר הרבנים של הפועל המזרחי:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   406- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 החלטות                                                              

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

.                                            החומר בתיק אינו רציף 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

";           חזון והגשמה"חוג ; מצעים; חבר הרבנים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                    גיור;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00650:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                                                        למפנה"סיעת :  שם התיק 

                                  1952-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

)               1952(ב "תשי), 1949(ט "תש), 1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שפירא משה חיים; אונא משה; מצעים]; סיעה[למפנה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;        יא-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; י-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00651:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                                                        למפנה"סיעת :  שם התיק 

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ב          "תשכ), 1953-1952(ג "תשי-ב"תשי), 1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

)      1978-1977(ח "תשל-ז"תשל), 1973(ג "תשל), 1963(ג "תשכ), 1962( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   מצעים]; סיעה[למפנה ;     הפועל המזרחי בישראל 

;     י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; ט-הועידה ה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;         טכורש כתריאל פישל; ברנשטיין צבי; יא-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00652:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                                                     אל המקור"סיעת :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   407- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                            1945(ה "תש), 1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                   סיעה[אל המקור ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                מצעים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00653:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

",                                  יצירה ובנין", "דת ועבודה: "סיעות:  שם התיק 

"                      איחוד", "ליכוד ותמורה", "פועלי העיר והמושבה " 

                                  1976-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

)                 1976(ו "תשל), 1945-1943(ה "תש- ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               סיעה[ליכוד ותמורה ]; סיעה[יצירה ובנין ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                       סיעות-     הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00654:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                              נאמני תורה ועבודה", "חזון והגשמה"חוג :  שם התיק 

                                  1967-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז          "תשכ), 1953-1941(ג "תשי-א"תש), 1935(ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

החומר בתיק אינו רציף                                    ); 1967 ( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

";           חזון והגשמה"חוג ; סיעות- הפועל המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                              סיעה[אל המקור ; מצעים;     חוג נאמני תורה ועבודה 

;        יא-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; י-הועידה ה-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                   נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00655:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

",                   ברית החשמונאים", "המזרחי הצעיר", "צעירי המזרחי:  "שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   408- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

"                                         אגודת היהודי ההררי המזרחי" 

                                  1964-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

פירוט בתקציר          ' ר, החומר בתיק אינו רציף. בתיק ארבעה חלקים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גשורי מאיר שמעון; ארץ ישראל- צעירי מזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;              ברית החשמונאים; ינסקי בזק בצלאל'ביז; ארץ ישראל-     המזרחי הצעיר  

;                     אגודת היהודי ההררי המזרחי; קוברסקי חיים;     קורץ משה אריה 

:                                      בתיק ארבעה חלקים, החומר בתיק אינו רציף 

) ;                             1964(ה "תשכ), 1937(ז "תרצ": צעירי המזרחי. " א 

) ;                              1925-1921(ה "תרפ- א "תרפ": המזרחי הצעיר. " ב 

) ;                 1949-1948(י "תש- ח "תש), 1944(ד "תש": ברית החשמונאים. " ג 

).                    1925-1924(ה "תרפ-ד"תרפ": אגודת היהודי ההררי המזרחי. " ד 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00656:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

,                       הסכמים, פרוטוקולים, חוזרים: ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

חות                                                      "דו, סקירות 

                                  1950-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                              1950-1941(י "תש- א "תש: תאריך התיק:       הערות 

"     לחדשות ארגון נער המזרחי בישראל... דו שבועון : חזוננו: "בתיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00657:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                           : ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

                                  1947-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                              1947-1941(ז "תש- א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14863: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   409- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00658:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                           : ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

                                  1947-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                       1948-1947(ח "תש' אדר א- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00659:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                           : ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                         1948-1947(ח "אייר תש- כסלו : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00660:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                           : ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1948(ח "אלול תש- סיוון :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קרמר שלמה]; תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                              יצחק' פוגלביץ;     ירניצקי ישעיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00661:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                           : ארגון נער המזרחי:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   410- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                   1949-1948(י "חשוון תש- ט "תשרי תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קרמר שלמה]; תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00662:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                               : סניף חיפה- ארגון נער המזרחי :  שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                    1949-1947(ט "אלול תש- ח "תשרי תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ירניצקי ישעיהו; חיפה]; תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                      קרמר שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00663:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות                                  : סניפים- ארגון נער המזרחי :  שם התיק 

                                  1949-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)       1949-1948(ט "תש-ח"תש), 1929-1927(ט "תרפ-ח"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קרמר שלמה]; תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                                           מושב[    כפר גדעון  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00664:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל                                    :  שם התיק 

                                  1949-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)       תקציר' ר(בתיק פרסומים ); 1949-1941(ט "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   411- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

:                                                    התיק כולל גם את הפרסומים 

]                       ה"תש- ד "גליונות משנת תש[בולטין חודשי " - במפעלנו. "א 

ידיעון ופרקי הווי ממפעלי הפועל המזרחי בארץ ישראל                    : אגרת. ב 

]                           ו"גליונות משנת תש[בתפוצות " תורה ועבודה"  ותנועת  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00665:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן תורה ועבודה                                                     :  שם התיק 

                                  1971-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק אינו רציף        ); 1971-1931(א "תשל-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00666:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1931-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                              1931-1928(א "תרצ-ח"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00667:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1931-1935(ה "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   412- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00668:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1936(ט "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00669:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1937(ט "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00670:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1947-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                            1947 - 1941(ז "תש- א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00671:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   413- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                            1948 - 1946(ח "תש- ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00672:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                            1950 - 1948(י "תש- ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00673:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1954-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

)                          1954 - 1950(ד "תשי- א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00674:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן ארץ ישראל                                                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

החומר אינו רציף         ); 1954 - 1972(ב "תשל- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   414- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00675:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן העזרה לארץ ישראל                                                :  שם התיק 

                                  1934-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שיך אבריק; גשורי מאיר שמעון; קרן העזרה לארץ ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00676:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1939-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)              1939-1936(ט "תרצ- ו "תרצ), 1933(ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00677:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                            1939-1937(ט "תרצ- ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00678:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   415- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                             1941-1939(א "תש- ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00679:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                              1943-1941(ג "תש- א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תעסוקה; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00680:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1947-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                              1947-1943(ז "תש- ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        לסלוי יעקב; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                         תעסוקה;     בארות יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00681:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1953-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   416- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     ביסטריצר יצחק; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                         תעסוקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00682:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי                                      :  שם התיק 

                                  1966-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                            1966-1954(ז "תשכ- ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תעסוקה; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00683:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן מושבי הפועל המזרחי                      ; קרן הנאמנות לארץ ישראל:  שם התיק 

                                  1967-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

);      1943-1935(ג "תש-ו"תרצ: קרן הנאמנות לארץ ישראל: תאריך התיק:       הערות 

)               1966-1956(ז "תשכ- ז "תשט:  קרן מושבי הפועל המזרחי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קרן הנאמנות לארץ ישראל; קרן מושבי הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00684:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרן הקבוץ הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1957-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                1957(ח "תשי), 1942-1946(ו "תש- ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קרן הקבוץ הדתי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14976: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   417- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00685:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הגמל                                                - המחלקה לקרנות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

ג       "תשמ), 1975(ה "תשל), 1972-1964(ב "תשל- ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

 )      1983                                                     (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             קרנות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00686:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עזר                                          -קרן למשקי, חוסן: קרנות:  שם התיק 

                                  1973-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

);                           1973-1938(ג "תשל- ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                            החומר בתיק אינו רציף 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             קרנות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה14978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00687:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קרנות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

);                          1971 - 1944(א "תשל- ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

.                                            החומר בתיק אינו רציף 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             קרנות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00688:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   418- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1957-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תשי- א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00689:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תשי- ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00690:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשכ- ך "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00691:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ד                                        "תשכ- ב "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   419- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00692:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00693:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                        "תשכ- ה "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15010: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00694:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז לקופות גמילות חסד                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                         "תש- ז "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 הפועל המזרחי[מרכז לקופות גמילות חסד ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00695:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   420- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

ב                                        "תרצ- ט "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00696:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

:                                                      תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00697:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00698:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תש- ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   421- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00699:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תש- ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00700:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

ח                                          "תש- ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00701:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת מלווה של הפועל המזרחי                                          :  שם התיק 

                                  1957-           עד1948-         תאריך התיק מ 

ז                                         "תשי- ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קופת מלווה של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00702:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

של הפועל המזרחי                                          " סעד"קופת :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   422- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)        1959-1958(ט "תשי-ח"תשי), 1945-1939(ה "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

)                                                     1966(ו "תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        של הפועל המזרחי" סעד"קופת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00703:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופת תמלוגים של עובדי הפועל המזרחי                                  :  שם התיק 

                                  1972-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

),             1970(ל "תש), 1957(ז "תשי), (1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

)                                                    1972(ג " תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קופת תגמולים של עובדי הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00704:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מ                                   "גמלאות לעובדים דתיים בע- גילעד :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1959(ט "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                  זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00705:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מ                                   "גמלאות לעובדים דתיים בע- גילעד :  שם התיק 

                                  1962-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                          1962(ב "תשכ) - 1959(ט "תשי: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   423- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00706:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מ                                   "גמלאות לעובדים דתיים בע- גילעד :  שם התיק 

                                  1981-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

)                          1981(א "תשמ) - 1963(ג "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                                  זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00707:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות                      , פרוטוקולים, חוזרים": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                          1928(ח "תרפ) - 1925(ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

בתיק פרוטוקולים וחוזרים בגרמנית וביידיש         ; עברית: שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המרכז העולמי- המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00708:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

סקירות                      , פרוטוקולים, חוזרים": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                          1928(ח "תרפ) - 1925(ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   יהודי בלגיה"; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; כוסלובקיה'    יהודי צ 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   424- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00709:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

)                              1925(ה "אלול תרפ- אדר : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פולין- המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;           רומניה- המזרחי ; כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי ; ליטא-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00710:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1926-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

)                            1925-1926(ו "תרפ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין- צעירי מזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  רומניה- המזרחי ; כוסלובקיה'צ- המזרחי ;     וינגרטן שמואל הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00711:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1926: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1926(ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               רומניה- המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                וינגרטן שמואל הכהן; צרפת- צעירי מזרחי ; בלגיה-     צעירי מזרחי  

;                       שושני יחזקאל; אוסטריה- המזרחי ; כוסלובקיה'צ-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15231: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   425- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00712:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1926-1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המרכז העולמי- המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                   פולין- צעירי מזרחי ; בלגיה- צעירי מזרחי ; בלגיה-     המזרחי  

;            שושני יחזקאל; שרגאי שלמה זלמן; לסלוי יעקב; גרמניה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00713:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                        1927-1928(ח "ניסן תרפ- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

בתיק מכתבים בגרמנית                             ; עברית: שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין- צעירי מזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                      לסלוי יעקב; גרמניה- צעירי מזרחי ; בלגיה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00714:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

:                                                      תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       פולין- צעירי מזרחי ; הולנד- המזרחי ; גרמניה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00715:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   426- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מכתבים                                          ": עולים בונים"חברת :  שם התיק 

                                  1931-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                            1929-1931(א "תרצ- ט "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי "; עולים בונים"חברת ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            לטביה- המזרחי ; פולין- המזרחי ; גרמניה- המזרחי ; בלגיה-     המזרחי  

;                                                        פולין-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00716:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מסקנות                                       , הצעות, תזכירים: הבונה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

),               1941(א "תש), 1939(ש "ת), 1929(ח "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                                         1954(ו "תשט), 1947(ז"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00717:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ות                                            "דו, פרוטוקולים: הבונה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

)             1953(ג "תשי), 1943(ג "תש) - 1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00718:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות                                  "דו, הסכמים, זכרון דברים: הבונה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   427- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

,             ג"תשי-ב"תשי), 1943(ג "תש) - 1936(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1952 - 1953                                               (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00719:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חות וסקירות                                               "דו: הבונה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                            1940(ש "ת) - 1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

חות חשבונאיים                                    "בתיק מאזנים ודו 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00720:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנקסי חשבונות                                                : הבונה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                            1950(י "תש) - 1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

בתיק  שני פנקסי חשבוניות וקבלות                                   

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00721:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יומני עבודה                                                  : הבונה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                            1950(י "תש) - 1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

בתיק ארבעה יומני עבודה בכתב יד                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   428- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 יומנים; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00722:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תוכניות בנייה                                                : הבונה:  שם התיק 

                                  1953-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

)                           1953(ג "תשי) - 1945(ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

בתיק תוכניות בנייה הנדסיות                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תוכניות בניה; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00723:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

רשימות                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

פנקס חשבונות                , רשימות מועמדים , בתיק רשימות עובדים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00724:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)              1938(ח "תרצ' אדר ב) - 1937(ז "תשרי תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15276: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   429- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00725:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                             1938(ח "אלול תרצ- ניסן : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00726:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                 1939(ט "אדר תרצ) - 1938(ח "תמוז תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00727:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                             1939(ט "אלול תרצ- ניסן : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00728:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                         1940 - 1939(ש "שבט ת- תשרי : תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   430- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00729:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                             1940(ש "אלול ת' - אדר א: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00730:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                         1940-1941(א "אלול תש- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00731:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                            1950(י "תש) - 1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   431- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00732:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

)              1952(ב "סיוון תשי) - 1951(א "סיוון תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00733:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

)                 1954(ד "אלול תשי) - 1953(ג "טבת תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00734:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : הבונה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                  1959(ט "אב תשי) - 1954(ו "תשרי תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00735:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

"                                          הבונה"ארגון עובדי : הבונה:  שם התיק 

                                  1969-           עד1951-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   432- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

)                    1959-1951(ט "תמוז תשי- א "אב תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארגון עובדי הבונה; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00736:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

)                                 נתניה(בירור עניין מאיר לוי : הבונה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                     1955-1955(ו "טבת תשט- ד "אב תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   לוי מאיר; חברה קבלנית לבנין- הבונה ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00737:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : ב"משה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

)     1971(א "תשל), 1962-1960(ב"תשכ' אדר ב- ך"אלול תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00738:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : ב"משה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                  1966 - 1962(ו "אדר תשכ- ג"תשרי תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   433- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00739:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                       : ב"משה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

),               1967-1976(ז "תשל-ח"תשכ), 1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

)                                                     1983(ד "תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00740:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז השיכון של הפועל המזרחי                                         :  שם התיק 

                                  1960-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

)     1960(ך "תש), 1948(ח "תש), 1938-1940(ש "ת- ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מרכז השיכון- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00741:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                        הסתדרות העובדים הכללית[הסתדרות פועלי הבנין :  שם התיק 

                                  1958-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)     1960(ך "תש), 1948(ח "תש), 1938-1940(ש "ת- ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תעסוקה]; ההסתדרות הכללית[הסתדרות פועלי הבנין ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00742:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   434- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                         חוזים, התכתבות[חברות בניה :  שם התיק 

                                  1962-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תשט), 1938-1942(ב "תש- ח "תרצ), 1930(צ "תר: תאריך התיק:       הערות 

)                                             1962(ב "תשכ), 1956( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           חברות בנייה לציבור הדתי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00743:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חשבונות                                 , רשימות, פרוטוקולים: משכנות:  שם התיק 

                                  1944-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                             1938-1944(ד "תש- ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00744:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                      : משכנות:  שם התיק 

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)     1944-1947(ז "תש- ד"תש), 1939-1941(א "תש- ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00745:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                      : משכנות:  שם התיק 

                                  1957-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                             1947-1957(ז "תשי- ח "תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   435- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00746:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                      : משכנות:  שם התיק 

                                  1961-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

)                            1957-1961(א "תשכ- ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חברה ליסוד שכונות דתיות- משכנות ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00747:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                        : יניב:  שם התיק 

                                  1964-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                             1943-1964(ה "תשכ- ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                               קופת תגמולים[יניב ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00748:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

חשבונות                                            , תקציבים, חות"דו 

                                  1947-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                             1938-1947(ז "תש- ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   436- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00749:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                  1937-1938(ח "אלול תרצ- ז "אייר תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00750:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                          1939-1938(ט "אב תרצ- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00751:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                       1941-1939(א "אב תש- ש "תשרי ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00752:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   437- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                    1943-1941(ד "תשרי תש- ב "תשרי תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00753:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]:                     מ"אגודה הדדית בע[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי :  שם התיק 

מכתבים                                                               

                                  1955-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)        1950-1955(ו "תשט-י"תש), 1947-1943(ז "תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          אגודה הדדית[אוצר לאשראי של הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00754:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חשבונות                                         , חות"דו: בנק המזרחי:  שם התיק 

                                  1969-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

)                            1955-1969(ט "תשכ- ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00755:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                  : בנק המזרחי:  שם התיק 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                            1925-1928(ח "תרפ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   438- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00756:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                  : בנק המזרחי:  שם התיק 

                                  1931-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                            1928-1931(ב "תרצ- ח "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00757:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                  : בנק המזרחי:  שם התיק 

                                  1964-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)      1954-1964(ד "תשכ-ו"תשט), 1934-1941(א "תש-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00758:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                                  : בנק המזרחי:  שם התיק 

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

)                               1965-1970(ל "תש-ה"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   439- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00759:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                                 ועד הארגון: ארגון פקידי בנק המזרחי:  שם התיק 

פנקסי המחאות וקבלות                                     : בנק המזרחי 

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

),                 1960(ך "תש), 1938-1948(ח "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

)         1964-1968(ח "תשכ-ד"תשכ: בתיק פנקסי המחאות של בנק המזרחי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ארגון פקידי בנק המזרחי; בנק המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00760:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                        מ"חברה לשיכון ובניין בע- גור : חברות ובנקים:  שם התיק 

;                     פלשתינה-בנק אנגלו, בנק ישראל, בנק אדנים: בנקים 

מ                                             "ים לקרקעות בע-חברת גב 

                                  1974-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק אינו רציף         ); 1930-1974(ד "תשל-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בנקים; הפועל המזרחי בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                        חברות בנייה לציבור הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00761:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חשבונות                              , פרוטוקולים: דפוס הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1939(ט "תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרוטוקולים; דפוס הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15313: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   440- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00762:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                           : דפוס הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1937(ז "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 דפוס הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00763:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                           : דפוס הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1937(ז "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 דפוס הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00764:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מכתבים                                           : דפוס הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1938-1941(א "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 דפוס הפועל המזרחי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00765:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרכז המוסדות והמפעלים הכלכליים של המזרחי והפועל                     :  שם התיק 

;                                                        מ"המזרחי בע 

מורשת                                                 - הוצאת ספרים  

                                  1976-           עד1955-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   441- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו           "תשל-ל"תש: מרכז המוסדות והמפעלים הכלכליים: תאריך התיק:       הערות 

)        1955-1963(ג "תשכ-ז"תשט: מורשת- הוצאת ספרים ); 1970-1976( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   הוצאת ספרים- מורשת ;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00766:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מוסד הרב קוק                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

);      1955-1970(ל "תש-ו"תשט), 1938-1945(ה "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.        ח"תרצ, ירושלים. הערכת פעולותיו: מוסד הרב קוק: כולל פרסום 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           רפאל יצחק; מוסד הרב קוק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00767:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בית המשפט השלום העברי                         ; תא עורכי הדין הדתיים:  שם התיק 

                                  1986-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

);      1929-1924(ט "תרפ,ד"תרפ: בית המשפט השלום העברי: תאריך התיק:       הערות 

)       1986, 1955-1970(ו "תשמ, ב"תשל-א"תשל: תא עורכי הדין הדתיים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          בתי משפט;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00768:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                                                       הוצאות ספרים:  שם התיק 

"                         העברי"דפוס ; ראובן מס; מ"בע" תלמוד" הוצאת  

                                  1950-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

:           ראובן מס); 1950(י "תש: מ"בע" תלמוד"הוצאת : תאריך התיק:       הערות 

)     1933-1937(ז"תרצ-ג"תרצ": העברי"דפוס ); 1936-1943(ג"תש-ו" תרצ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   442- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00769:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם האוניברסיטה העברית בירושלים                              :  שם התיק 

                                  1946-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)     1946(ו "תש),  1940-1942(ב "תש-ש"ת), 1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       האוניברסיטה העברית בירושלים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00770:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

האוניברסיטה העברית                    - התכתבות עם המרכז להשכלת העם :  שם התיק 

 בירושלים                                                            

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                        1950-1951(א "אלול תשי- תשרי : תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       האוניברסיטה העברית בירושלים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00771:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי                          :  שם התיק 

 בירושלים                                                            

                                  1942-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                             1942-1936(ב "תש- ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       האוניברסיטה העברית בירושלים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   443- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00772:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

";                  יבנה"ברית סטודנטים דתיים ; המועצה לארץ ישראל יפה:  שם התיק 

יפו                           " - מזרחי"חברת ;  הברית העברית העולמית 

                                  1984-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תקציר       ' ר. לא רציף), 1984 - 1926(ד "תשמ- ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 ברית עברית עולמית;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                         ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

)              1984(ד "תשמ), 1969-1972(ב "תשל- ט "תשכ:  המועצה לארץ ישראל יפה 

)                         1950, 1941(י "תש, א"תש": יבנה" ברית סטודנטים דתיים  

)                               1938-1940(ש "ת- ח "תרצ:  הברית העברית העולמית 

)                                       1926-1927(ז "תרפ: יפו" - מזרחי" חברת  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00773:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם אגודת העתונאים בישראל                                    :  שם התיק 

                                  1958-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

),              1949(ט "תש), 1944(ד "תש), 1932(ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

)                                       1954(ח "תשי), 1951(א "תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00774:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

התכתבות עם הארכיון הציוני המרכזי                                    :  שם התיק 

                                  1967-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)               1967(ז "תשכ), 1938-1947(ז "תש- ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   444- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00775:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

היכל שלמה                              , חברות, ארכיונים: התכתבות עם:  שם התיק 

                                  1965-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תקציר         ' ר. לא רציף), 1938-1965(ה "תשכ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   יד ושם; היכל שלמה; מוסד הרב קוק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

ה                 "תשכ- ו "תשט, ירושלים, גנזך הציונות הדתית שליד מוסד הרב קוק 

];                                        לא רציף) [1965-1955(ה "תשכ-ו"   תשט 

];                               לא רציף). [1959-1946(ט "תשי- ו "תש:   יד ושם 

);                   1939-1938(ט "תרצ- ז "תרצ:   ארכיון ומוזיאון תנועת העבודה 

);                                       1962-1959(ב "תשכ- ך "תש:   היכל שלמה 

)                                  1931(א "תרצ": ירושלים"  חברה לתורה וספרות  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00776:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תכליתית בעיר העתיקה                         -אגודה שיתופית רב: מוריה:  שם התיק 

מ                                                        "ירושלים בע 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

)                            1969-1972(ב "תשל- ט "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          העיר העתיקה ירושלים-אגודה שיתופית[מוריה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

:                            התכתבות עם התאחדות בעלי התעשייה ומפעלים:  שם התיק 

,              ר פרומין לביסקוויט"ביח", שמן"תעשיית שמנים ארצישראלית  

התאחדות האכרים בארץ ישראל                                            

                                  1946-           עד1932-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   445- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                             1938-1946(ו "תש- ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תעסוקה; התאחדות האכרים בישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00778:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

;                   אוצר מפעלי ים; חברת אשלג וחברת החשמל: התכתבות עם:  שם התיק 

 מפעל הישוב לעזרה ולבצרון                                            

                                  1965-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תקציר         ' ר. לא רציף), 1938-1965(ה "תשכ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       חברות פיתוח;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

);                           1936-1932(ו "תרצ- ב "תרצ:  חברת אשלג וחברת החשמל 

) ;                                    1940-1936(ש "ת- ו "תרצ:  אוצר מפעלי ים 

);                        1939-1938(ט "תרצ- ח "תרצ:  מפעל הישוב לעזרה ולבצרון 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה15486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00779:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

תזכירים וסקירות                                                     :  שם התיק 

]                                                  פירוט בתקציר' ר [ 

                                  1971-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תקציר         ' ר. לא רציף), 1927-1971(א "תשל- ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תורה ועבודה; ממשלת המנדט הבריטי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            כפר גנת; המכון לסרטים על נושאים יהודיים-     נהורה  

)                                      1927(ז "תרפ: י" הועדה המשותפת לחקירת א 

י תנועת                                  "י ע" המשמר לתחיית היהדות המקורית בא 

)                                   1934(ד "תרצ:  ק" תורה ועבודה בירושלים עיה 

)                            1937(ז "תרצ: תזכיר ותקנות : ך ולתלמוד" החברה לתנ 

)                                   1945(ה "תש: מ "ארץ ישראל בע- הוצאת אנגליה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   446- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                1969(ט "תשכ: המכון הישראלי לסרטים על נושאים יהודיים :  נהורה 

)               1971(א "תשל) : קטעי עתונות(ל התעשייתי בגולן "ת של הנח" כפר גנ 

)              1971(א "תשל: סקירת פעולות -  אגודת האקדמאים במדעי החברה והרוח  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00780:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליהו                                         , אביחיל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)             1941-1942(ב "תש-א"תש), 1938-1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אביחיל אליהו;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00781:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                         , אביצור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1973(ג "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; מרדכי, אביצור;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00782:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ירחמיאל                                        , אבנרי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                             1950(י "תש), 1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אבנרי ירחמיאל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   447- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00783:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                        , אברמוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

)                           1954(ד "תשי), 1947(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אברמוביץ שלום;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00784:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                         , אגולסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                            1948(ח "תש), 1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אגולסקי מנחם;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00785:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                           , אולמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                             1948(ח "תש), 1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אולמן שלום;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00786:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   448- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                         , אולשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אולשטיין צבי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00787:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                             , אונא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 783:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

)     1971(א "תשל), 1949-1942(ט "תש-ב"תש), 1937(ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אונא משה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00788:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                          , אונגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                               1947-1955(ז "תשט-ז"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אונגר משה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00789:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                       , אוסטרובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   449- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1936(ג "תש-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אוסטרובסקי משה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00790:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמחה בונם                                      , אורבך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                                1943-1950(י "תש-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אורבך שמחה בונם;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00791:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ברוך                                       , אורלינסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1942(ב "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ; אורלינסקי ברוך;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00792:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                       , אורנשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                                     1945(ו "תש-ה"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   450- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        אורנשטין חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00793:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חנוך                                           , אחימן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1971(א "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אחימן חנוך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00794:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                           , אחימן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                  1949, 1942, 1941(ט "תש, ג"תש, א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אחימן יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00795:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            ש, אטינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   451- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.;            אטינגר ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00796:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         י, אידלשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

]                                    לא מצויין תאריך: [תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         אידלשטיין י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00797:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          א, איזביצקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1940(א "תש- ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          איזביצקי א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00798:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                          , איזנשטט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          איזנשטט משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00799:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   452- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                        ח. ש, איזנשטט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                   1962(ב "תשכ), 1940-1942(ב "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;        ח. איזנשטט ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00800:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          א, איינהורן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)     1940-1948(ח "תש-ש"ת), 1937(ז "תרצ), 1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          איינהורן א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00801:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                     , אינטריליגטור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)     1944-1949(ח"תש-ד"תש), 1935(ה "תרצ), 1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אינטריליגטור דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00802:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

טובה                                       ', איצקוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   453- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1963(ג "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      טובה', איצקוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00803:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                             , אלבז: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 786:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1970(ל "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אלבז משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00804:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                            , אלבז: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 786:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אלבז שלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00805:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          צ. ז, אלברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 786:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                      1940(א "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   454- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          צ. אלברג ז]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00806:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                          , אליאב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1957(ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אליאב מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00807:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                             י, אליאש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1948(ח "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            י, אליאש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00808:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                        , אלינסון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1965(ה "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        אלינסון יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   455- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00809:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אלינר אליעזר                                          : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                                1941-1950(י "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אלינר אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00810:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                         , אליצור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1962(ב "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אליצור יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00811:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              י, אליש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 786:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                             1944 - 1925(ד "תש-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;              אליש י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00812:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   456- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אבא                                             , אלקס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ר אבא אלקס           "בתיק חוות דעתו של ד). 1939(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

לזהוי מכתב החתום בידי יצחק ורפל                 , מומחה לכתב יד-  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ורפל יצחק; אלקס אבא]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00813:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           מ, אנגלנדר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                              1945, 1942(ה "תש, ב"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           אנגלנדר מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00814:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                               ש, אסף: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1939(ש "ת, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;               אסף ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00815:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                             , אפל: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   457- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אפל יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00816:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           ח, אפלבוים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1945(ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           אפלבוים ח]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00817:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                         , אפלבוים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אפלבוים יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00818:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמעון                                          , אפרתי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                               1948-1949(ט "תש- ח"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   458- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אפרתי שמעון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00819:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים ישראל                                   , אפשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 788:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1945(ה "תש- ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אפשטיין חיים ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00820:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                         , אפשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 788:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אפשטיין יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00821:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            א, אפשתין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 788:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   459- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.;            אפשתין א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00822:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                          , אריאל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 788:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                1943-1946(ו "תש-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודה, אריאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00823:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                           , אריכא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אריכא יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00824:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                          , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                 789:              סימול מקורי 

]                                      תיק ללא תאריך: [תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארליך אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00825:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   460- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                           , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארליך אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00826:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                           , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                          1948, 1940(ח "תש, א"תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארליך אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00827:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                          , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארליך יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00828:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחיאל                                          , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1939-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   461- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1942(ב "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארליך יחיאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00829:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                          , ארליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארליך ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00830:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין זאב                                     , באואר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 791:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                                   1946(ז "תשכ-ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     באואר בנימין זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00831:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

גדליה                                         , בובליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 791:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                               1932-1947(ז "תש-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   462- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בובליק גדליה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00832:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                          , בויאר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 791:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1967(ז "תשכ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בויאר אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00833:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

)                            ויקטור(אביגדור , בוימינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 790:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1935(ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בוימינגר אביגדור]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00834:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                         , בוימינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 790:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)       1960-1968(ח "תשכ-ך"תש), 1950-1951(א "תשי-י"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   463- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         בוימינגר זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00835:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

?]                         יעקב יושע . [י. י, בוימינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 790:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1938(ח "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בוימינגר יעקב יושע]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00836:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                           , בומבך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1934(ד "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גרמניה; בומבך שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;            קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; גרמניה- צעירי מזרחי ;     ברית חלוצים דתיים 

;                                                    סרטיפיקטים;     קבוצת רודגס 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00837:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בלומה                                           , בורג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                  1944, 1940, 1934(ד "תש, ש"ת, ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בורג בלומה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   464- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00838:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                            , בורג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)     1958, 1948, 1943, 1941(ט "תשי, ח"תש, ג"תש, א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בורג יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00839:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                        , בורוכוני: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)     1949, 1938, 1930, 1927(ט"תש, ט"תרצ, ץ"תר, ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בורוכוני שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00840:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חנוך                                       , בורנשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בורנשטיין חנוך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00841:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   465- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ישראל יצחק                                 , בורנשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1933(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בורנשטיין ישראל יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00842:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                          , בורקן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

,        1944, 1941, 1939(ח "תש-ז"תש, ד"תש, ב"תש, ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

       1947-1948                                                 (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בורקן אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00843:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                           , ביטל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1947(ז "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ביטל יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00844:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                       , ביינשטאק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   466- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1941(א  "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ביינשטאק אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00845:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנוח לבנון                                     , ביליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939, 1937(ש "ת, ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ביליק מנוח לבנון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00846:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נתן                                        , ביסטריצקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         19:   פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ביסטריצקי נתן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00847:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         אברהם י, ביק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                             1940(ש "ת), 1934(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   467- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         ביק אברהם י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00848:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישעיהו                                           , ביק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)      1963-1966, 1955-1958(ד "תשכ-ג"תשכ, ח"תשי-ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ביק ישעיהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00849:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נתן                                         , בירנבוים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1928(ח "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בירנבוים נתן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00850:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                         , אריה-בית: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

)                             1970, 1958(ל "תש, ח"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   468- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         בית אריה דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00851:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              א, בלום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;              בלום א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00852:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עמרם                                            , בלום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בלום עמרם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         כוסלובקיה'צ- שארית הפליטה ; הונגריה-     שארית הפליטה  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00853:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קופל                                            , בלום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                               1942, 1940(ב "תש, ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בלום קופל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   469- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00854:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                         , בלומברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)       1943, 1940, 1936-1938(ג "תש, ש"ת, ח"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלומברג יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00855:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                      , בלומנצווייג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                              1940, 1939(ש "ת, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בלומנצווייג זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00856:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                          , במברגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)      1939-1941(ב "תש-ט"תרצ), 1931-1932(ב "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          במברגר אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00857:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         ד. י, במברגר: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   470- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                1943-1948(ח "תש-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;        ד. י, במברגר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00858:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           י, אהרן-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1937(ז "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           בן אהרן י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00859:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                         , אהרן-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בן אהרן פנחס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00860:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בצלאל                                        , אמתי-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   471- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

לא רציף                     ), 1931-1938(ח "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בן אמתי בצלאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00861:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                          , גיל-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן גיל חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00862:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                         , גיל-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בן גיל מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00863:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                           , דב-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1939(ט "רצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   472- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           בו דב מנחם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00864:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן                                         , דוד-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                           "תש-ז"תש, ד"תש, ב"תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

 )     1941-1942 ,1944 ,1946-1949                                (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ראובן, בן דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00865:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שאול                                          , הלל-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שאול, בן הלל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00866:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          פ, ישראל-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

) [?]                                      1930(ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         פ, בן ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   473- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00867:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                   אלכסנדר[א , נון-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)     1937-1939(ט "תרצ-ח"תרצ), 1930-1932(ב "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בן נון אלכסנדר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00868:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אפרים חיים                                   , נחום-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 799:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)       1931-1940(ש "ת-א"תרצ), 1923-1928(ח "תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן נחום אפרים חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00869:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אפרים חיים                                   , נחום-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 798:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1943(ג "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן נחום אפרים חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00870:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   474- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אפרים חיים                                   , נחום-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 799:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                1944-1948(ח "תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן נחום אפרים חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00871:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אפרים חיים                                   , נחום-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 800:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

),     1957-1958(ח "תשי-ז"תשי), 1948-1952(ב "תשי-ט"תש: תאריך התיק:       הערות 

)                                       1973(ג "תשל), 1970(ל " תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן נחום אפרים חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00872:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                           , עמי-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                      1939-1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בן עמי דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00873:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                          , עמי-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   475- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

)                              1959-1961(א "תשכ-ט"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן עמי יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00874:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מימון                                        , שושן-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1957(ז "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בן שושן מימון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00875:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                          , תורה-בן: פעילי התנועה:  שם התיק 

]                                                           איזמיר [ 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן תורה דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                   יהודי טורקיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00876:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                       , בנוסובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   476- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                         1937(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בנוסובסקי אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00877:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אשראל                                    ), בחור(בסטר : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1934(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בסטר ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                     השומר הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00878:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                             , בקר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                           1957(ז "תשי), 1951(א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בקר אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00879:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                     חיים. [ח, אבא-בר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

,      1937-1941, 1935(ו "תש, ד"תש, א"תש-ז"תרצ, ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

       1944 ,1946                                                (



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   477- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בר אבא חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00880:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל בנימין                                 , אדון-בר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בר אדון שמואל בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00881:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                       , אורין-בר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1948(ח "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בר אוריין אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00882:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                          , מסדה-בר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1932(ה "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   478- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          בר מסדה צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                      שיך אבריק 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00883:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אלימלך                                       , שאול-בר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1943, 1957(ז "תשי-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בר שאול אלימלך אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00884:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                            , ברגמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1937-1944(ד "תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברגמן משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00885:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                          , ברויאר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1938(ח "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ברויאר יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   479- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00886:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                          , ברוידא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 801:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,     א"תשי, ו"תש,ד"תש,ב"תש, ט"תרצ,ה"תרצ,ד"תרצ,ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

      1970, 1951, 1946, 1944, 1942, 1939, 1935, 1934, 1932.  ל"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ברוידא חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00887:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהושע                                          , ברוכי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                             1965-1966, (ו"תשכ-ה"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ברוכי יהושע]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00888:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                             , ברט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 805:              סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                             1935-1951, (א"תשי-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ברט אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00889:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   480- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                            י, ברכיהו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 805:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            ברכיהו י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00890:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                           , ברלין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 802:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                  1943, 1937-1932(ג "תש, ז"תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברלין מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00891:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                           , ברלין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 803:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1938-1936(ח "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברלין מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00892:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                           , ברלין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 804:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   481- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)     1939-1948, 1935, 1932(ח "תש-ט"תרצ, ה"תרצ, ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברלין מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00893:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              מ, ברמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                             1931-1934(ה "תרצ- ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

ניו יורק                            , סטר'רוצ, ברמן. מ' הרבנית גב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;              ברמן מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00894:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                       , ברנשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1970(ל "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ברנשטיין אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00895:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                         , ברנשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 806:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

)                 1972, 1936-1952(ב "תשל, ג"תשי-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   482- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברנשטיין צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00896:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                           , ברקן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)                              1966-1968(ח "תשכ-ו"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברקן אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00897:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק ליב                                       , ברקמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 807:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1931-1944(ד "תש-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ברקמן יצחק ליב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00898:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              ע, ברשל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 808:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

קטעים מן העתונות העולמית                         " - בית לקט' "חב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   483- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00899:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                          , גבירצמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1937(ז "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גבירצמן משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00900:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                          , גבריהו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1942(ב "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גבריהו חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00901:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אלעזר                                         , גואלמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

)       1969-1972, 1945, 1940(ב "תשל-ט"תשכ, ה"תש, ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גואלמן אלעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   484- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00902:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                           , גוזיק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גוזיק שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00903:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                       , גוטנשטין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גוטנשטין יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00904:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                       , גוטסדינר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                               1935-1942(ב "תש-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גוטסדינר אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00905:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בתיה                                         , גוטספלד: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   485- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1945-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                               1932-1945(ב "תש-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גוטספלד בתיה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00906:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                         , גוטשטט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                   1931(ב "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גוטשטט מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00907:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                             , גולד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1956(ז "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גולד זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00908:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                          , גולדברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   486- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קפריסין; גולדברג זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00909:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                         , גולדברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1934(ד "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גולדברג שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00910:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרים                                        , גולדרייך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 814:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גולדרייך מרים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00911:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                     קלמן י, גולדרייך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 814:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                 1962(ב "תשכ), 1931-1947(ז "תש-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   487- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        גולדרייך קלמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00912:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         א, גולדשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 815:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         גולדשטיין א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00913:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ציון                                    -בן, גולדשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 815:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ציון-גולדשטיין בן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00914:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דב                                         , גולדשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 815:              סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1956(ז "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גולדשטיין דב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   488- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00915:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                        , גולדשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1960-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 815:              סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

)                  1939-1960, 1931(ך "תש-ט"תרצ, א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גולדשטיין משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00916:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                    יצחק. [י, גולדשלג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גולדשלג יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00917:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אורי                                        , גולדשמיט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                1941-1942(ב "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גולדשמיט אורי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00918:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אילזה                                       , גולדשמיט: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   489- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1947-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                              1947, 1943(ז "תש, ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גולדשמיט אילזה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00919:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

רנה                                          , גולפיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                            1965, 1964(ה "תשכ, ד"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גולפיין רנה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00920:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                           , גונץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1922-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1922(ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גונץ מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00921:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                ), אריגור(ארי -גור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   490- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

י     "תש, ז"תש, ש"ת, ז"תרצ-ו"תרצ, ד"תרצ, ב"תרצ-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

      1929-1932 ,1934 ,1936 ,1937 ,1940 ,1947 ,1949               

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גור ארי יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00922:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                         , אריה-גור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 812:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גור אריה משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00923:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            ש, גורליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1936(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            גורליק ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00924:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                ), גולשלג(זהב -גוש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 814:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1954(ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   491- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גוש זהב יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00925:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                      , בינאש'גז: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1938(ט "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בינאש בנימין'גז]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00926:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                       , גזונטהייט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 813:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1935-1938(א "תש-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גזונטהייט יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00927:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           י, גיברלטר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1962(ב "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לוד.; גיברלטר י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   492- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                       , גינזבורג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                 1962, 1937-1939(ב "תשכ, ט"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גינזבורג שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00929:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                           , גכטמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1937(ז "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גכטמן פנחס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00930:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן                                           , גלבר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 815:              סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1960(ך "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גלבר ראובן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00931:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   493- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                        , גלובוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 816:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1940-1948(ח "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גלובוס אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00932:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן צבי                                     , גלובוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 816:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1937(ז "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גלובוס ראובן צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00933:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                           , גלרנטר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 811:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                       1937-1938, 1934(ח "תרצ, ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גלרנטר משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                          , גליצקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   494- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 810:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                  1943, 1940, 1936(ג "תש, ש"ת, ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גליצקי יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00935:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          י, גליקסברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                    1942, 1938-1940(ב "תש, ש"ת-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          גליקסברג י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00936:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                אריה ליב. [ל. א, גלמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)      1939,1953,1956,1957(ז "תשי-ז"תשט, ג"תשי, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גלמן אריה ליב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00937:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                            , גלעדי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 810 ,817:         סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תשט, ז"תש, ש"ת, ח"תרצ, ו"תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1934-1936 ,1938 ,1939 ,1947 ,1956                         (



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   495- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            גלעדי דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00938:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חנניה                                            , גנג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 810:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1967(ז "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            גנג חנניה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00939:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה אבא                                          , גנז: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 749:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גנז משה אבא]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00940:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                           אליהו משה. [מ. א, גנחובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 818:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                               1932-1949(ט "תש-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   496- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   גנחובסקי אליהו משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00941:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן                                ), וינשניקר(גפני : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 819:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ט                       "תרצ-ג"תרצ, ץ"תר-ז"תרפ, ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1925 ,1927-1930 ,1933-1938                                (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גפני ראובן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00942:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן                                ), וינשניקר(גפני : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 819:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ג     "תשכ, ז"תשי, ז"תש-ד"תש, ב"תש,ט"תרצ-ח"תרצ, ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)      1967, 1963, 1957, 1944-1947, 1942, 1928-1939, 1929(ז "תשכ, 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גפני ראובן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00943:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ציון                                   -בן, גרודזינסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                1941, 1937, 1936(א "תש, ז"תרצ, ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ציון-גרודזינסקי בן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   497- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00944:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                                 משה דוד. [ד. מ, גרוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 810:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                        "ת-ט"תרצ, ה"תרצ-ד"תרצ, ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )      1932 ,1934-1935 ,1939-1940                               (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גרוס משה דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                           , גרוסמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1935(ה "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גרוסמן משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00946:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                       , גרזובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1938-1941(א "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרזובסקי יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00947:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   498- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שאול                                         , גרייידל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                             1932-1934(ד "תרצ, ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גרייזל שאול]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00948:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מלכיאל                                       , גרינולד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                             1942, 1939(ב "תש, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרינולד מלכיאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00949:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                     ח, צייטלין-גרליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)      1937-1938, 1933-1934(ח "תרצ-ז"תרצ, ד"תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;     צייטלין ח-גרליק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00950:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          ד. א, בר-דה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   499- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 821:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1932-1935(ה "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          ד. בר א-דה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00951:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           ב, פריס-דה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 821:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)     1964, 1954, 1938-1941(ד "תשכ, ד"תשי, א"תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           פריס ב-דה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00952:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה הכהן                                       , דוויק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 821:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1935(ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       דוויק משה הכהן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00953:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה                                          , דויטש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 821:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)      1955, 1942-1948, 1938(ו "תשט, ח"תש-ב"תש, ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   500- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דויטש יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00954:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שבתי                                        , יחיא-דון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 822:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1964(ד "תשכ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        דון יחיא שבתי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00955:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נפתלי                                       , דיחובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 809:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       דיחובסקי נפתלי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00956:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                            , דנינו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 821:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   501- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            דנינו דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00957:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                        , הברגריץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                1946-1948(ח "תש-ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הברגריץ שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00958:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                           , הגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הגר אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00959:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                             , הגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                    1946, 1943-1944(ו "תש, ד"תש-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הגר מנחם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16254: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   502- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00960:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                           , הדס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 824:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                 1959-1966, 1954(ו "תשכ-ט"תשי, ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הדס אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00961:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                             , הדר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                     1941(ב "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדר יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00962:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                             , הכט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1957(ז "תשי-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הכט יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00963:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי שלמה                                    , הלברכט: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   503- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                              1947ת 1944(ז "תש, ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הלברכט מרדכי שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00964:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                             , הלוי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

)                              1938-1952(ב "תשי-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הלוי דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00965:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יששכר                                           , הלוי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הלוי יששכר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00966:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                     , הורביץ-הלוי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   504- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הורביץ אריה-הלוי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00967:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                             , הלמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                                1930-1945(ה "תש-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הלמן דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00968:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                           , הלפרט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                              1944, 1941(ד "תש, א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הלפרט פנחס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00969:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                         , הלפרין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 823:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1941(א "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   505- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         הלפרין אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00970:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                           , הנדלר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 826:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                               1948-1967(ז "תשכ-ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הנדלר אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00971:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                               , הס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 825:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                              "תשט, ה"תש-ג"תש, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1939 ,1942-1945 ,1955                                     (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הס דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                           , הפליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 825:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1937-1943(ג "תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפליך מנחם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   506- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אביגדור                           ), זילברברג(כספי -הר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 827 ,834:         סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)       1938-1941, 1931-1934(א "תש-ח"תרצ, ד"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                 אביגדור) זילברברג(כספי -    הר 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00974:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                            , הרכבי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 827:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ו                      "תשכ, ז"תשי-ז"תשט, ח"תש, ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1936 ,1948 ,1956-1957 ,1966                               (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הרכבי צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00975:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         ש, כהן-הרמתי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 827:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1938-1939(ט "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         כהן ש-הרמתי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16270: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   507- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00976:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

רודי                                             , הרץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 827:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1934(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     רודי[הרץ אברהם ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00977:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                    ), ברג(הררי : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 827:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                               1937-1948(ח "תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אליעזר) ברג(הררי ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00978:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמן                                            , וגנר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 828:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                 1962-1965, 1958(ה "תשכ-ב"תשכ, ח"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            וגנר קלמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00979:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישעיהו                                      , וולפסברג: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   508- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1949-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 828:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)             1948-1948, 1936-1939(ט "תש, ט"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      וולפסברג ישעיהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00980:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחזקאל                                          , וילד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 828:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                            1959, 1937(ט "תשי, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          וילד יחזקאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00981:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צפורה                                        , וילנסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 828:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                              1962-1967(ז "תשכ-ג"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        וילנסקי צפורה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00982:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                            , וילנר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 829:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   509- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            וילנר צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00983:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                     , וילצקובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 829:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                1958, 1951, 1950(ח "תשי, א"תשי, י"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     וילצקובסקי שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00984:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                        , וינגרטן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 829:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1939(ט "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   וינגרטן שמואל הכהן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00985:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                            , וינר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 829:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)      1964, 1946, 1936-1943(ד "תשכ, ו"תש, ג"תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   510- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            וינר יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00986:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                         , וינשטין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                1965, 1964, 1948(ה "תשכ, ד"תשכ, ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         וינשטין יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00987:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                            , ויס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ויס ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00988:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מתתיהו                                           , ויס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1936(ו "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ויס מתתיהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   511- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00989:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                         , ויסבוך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1932-1938(ח "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ויסבוך אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00990:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            ס, ויסברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           ס, ויסברג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00991:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                         , יצנהופר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 828:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ויצנהופר מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00992:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נחום                                         , ולנשטין: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   512- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1939(ט "תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ולנשטין נחום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00993:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמעון                                          , וסרמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 830:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1939(ט "תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          וסרמן שמעון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00994:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זרח                                          , ורהפטיג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1997-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 832:              סימול מקורי 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

,      ג"תשי, א"תשי-י"תש, ו"תש-ה"תש, ש"ת, ז"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

ז                                        "תשנ, ד"תשכ-א"תשכ, ז"תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ורהפטיג זרח]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                     ברית חלוצים דתיים; פולין-     תורה ועבודה  

 )1936-1937 ,1940 ,1945-1946 ,1949-1951 ,1953,1955 ,1955 ,1961-1964 ,1997    (

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00995:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שילם                                         , ורהפטיג: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   513- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 831:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)      1963-1964, 1945, 1937(ד "תשכ, ה"תש, ש"ת, ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ורהפטיג שילם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00996:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                        , ורנברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 831:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                              1932-1933(ג "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ורנברג בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00997:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , ורפל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 833:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                               1936-1946(ו "תש-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ורפל יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00998:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                          , ורשבסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 831:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1933-1934(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   514- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ורשבסקי זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00999:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          צבי י, זהבי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                             1959, 1934(ך "תש, ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             זהבי צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה יוסף                                      , זווין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                1959, 1947, 1934(ט "תשי, ז"תש, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      זווין שלמה יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחיאל                                          , זידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1939(ט "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   515- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          זידמן יחיאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                               י, זיו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1933(ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;               זיו י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                        , זילברפרב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 836:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

)                               1970-1983(ג "תשמ-ל"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        זילברפרב שלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד צבי                                        , זינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1932(ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            זינגר צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   516- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                          , זינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 834:              סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                 1951, 1934-1939(א "תשי, ט"תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          זינגר ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                         , זיסהולץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 835:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                  1941, 1938-1939(ב "תש, ט"תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         זיסהולץ יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב מאיר                                       , זכאי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 835:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                 1957, 1932-1935(ז "תשי, ה"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       זכאי יעקב מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                             , זפט: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   517- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1952-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 835:              סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

)                            1952, 1937(ב "תשי, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             זפט יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                            , זקון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 835:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                  1946, 1936-1938(ו "תש, ח"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            זקון מנחם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מיכאל                                           , חזני: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 837:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ד                    "תשכ, ו"תשט, ט"תרצ, ו"תרצ, ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

 )     1933 ,1936 ,1939 ,1955 ,1964                              (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חזני מיכאל יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                       יוסף ח, חיימוב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 837:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   518- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תשי-י"תש, ה"תש: תאריך התיק:       הערות 

 )     1945 ,1950-1951                                           (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חיימוב יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                             , חן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 837:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1931-1939(ט "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חן אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב משה                                       , פ"חרל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 837:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                  1949, 1935-1939(י "תש, ט"תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פ יעקב משה"חרל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נסים                                          , יר'טאג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 837:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                                1943-1945(ה "תש-ג"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   519- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יר נסים'טאג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            מ, טביומי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 838:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1944(ד "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            טביומי מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                         , טוב הדר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 838:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טוב הדר יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                          , טודפלד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 838:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   520- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          טודפלד אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמעון יוסף                                      , טודר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 838:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                              1927-1936(ו "תרצ-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      טודר שמעון יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ברוך                                          , טומשוב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

)                         1975, 1969-1970(ו "תשל-ל"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          טומשוב ברוך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחיאל                                       , טונקלרוט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 839:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                    1949, 1933-1940(ט "תש, ש"ת-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       טונקלרוט יחיאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16315: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   521- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודה צבי                                        , טור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 839:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1936(ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        טור יהודה צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , טורץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 839:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                1936-1939(ש "ת-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            טורץ יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה חיים                                       , טיברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 839:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)        1943-1944, 1931-1939(ד "תש-ג"תש, ט"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       טיברג משה חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                      אלתר ח, טייבלום: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   522- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 839:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1939(ט "תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טייבלום אלתר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחיאל מיכל                               , ינסקי'טיקוצ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                     ינסקי יחיאל מיכל'    טיקוצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                             , טנא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

)     1971, 1938, 1931-1932(א"תשל, ח"תרצ, ב"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             טנא יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                         , טרטקובר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   523- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרטקובר אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                           , טריבר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1938(ח "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           טריבר יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                          , טרייבר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 840:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                1939-1940(ש "ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          טרייבר מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                            , יואב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 841:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                     1944-1943, 1940(ד "תש-ג"תש, ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   524- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            יואב שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                      ), ינון(יונג : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1960-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 841:              סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

)                        1960, 1946-1945(ו "תשכ, ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יונג משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

]                           לוי יצחק.   [י. ל, יונגסטר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1928-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                       1928-1927, 1923(ח "תרפ, ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יונגסטר לוי יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                          , ינאי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 841:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                              1948, 1946(ח "תש, ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ינאי בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   525- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                       ', ינוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                              1946, 1943(ו "תש, ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בנימין', ינוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                          , ינינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 841:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                              1946, 1944(ו "תש, ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ינינגר אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמעון                                           , יעבץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יעבץ שמעון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

גרשון                                           , יערי: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   526- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1965-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                  1965, 1944, 1940(ה "תשכ, ד"תש, ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יערי גרשון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                       ', ירחמילביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       צבי' ירחמילביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחיאל                                         , ישראלי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1939(ג "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ישראלי יחיאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                           , כהן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 842:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   527- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                1943-1939(ד "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כהן בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בצלאל                                            , כהן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1963(ג "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כהן בצלאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יונה                                             , כהן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                        1955, 1944-1943(ו "תשט, ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

סוריה                                       , כולל חומר מהעיר חלב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כהן יונה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                    יהודי סוריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                             , כהן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                              1940, 1931(ש "ת, א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   528- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כהן יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , כהנא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1957(ז "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כהנא יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           ז. ש, כהנא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1963-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

-        1944,  1942-1940(ג "תשכ, ז"תש-ד"תש, ב"תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

      1947 ,1963                                                 (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כהנא שמואל זנויל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ברוך                                           , כוכבא: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 843:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   529- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           כוכבא ברוך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                               ), לייבדרמן(לבנון : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 846:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)        1955-1953, 1947-1946(ו "תשט-ד"תשי, ח"תש-ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          לבנון ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                             מ, לבנון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 844:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                               1945-1937(ו "תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;             לבנון מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק מאיר                                       , לוין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 844:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1949(י "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       לוין יצחק מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   530- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

לאה                                             , לוין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1954-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 844:              סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

)                  1954, 1947-1938(ו "תשט, ז"תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             לוין לאה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                             , לוין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 844:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                1947-1944(ח "תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             לוין משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                           , לוסטר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                 844:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

]                                                 התיק ללא תאריך:       [הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           לוסטר מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישעיהו                                      ', ליבוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   531- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 846:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                               1945-1939(ה "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ליבוביץ ישעיהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                        ', ליבוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 845:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                              1955-1967(ז "תשכ-ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ליבוביץ שלמה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            מ, ליפשיץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 846:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            ליפשיץ מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                            , למפרט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 846:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                1948-1944(ח "תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   532- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            למפרט משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משולם זוסיא                                    , לנדמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 846:              סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1951(א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    לנדמן משולם זוסיא]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                           , מאור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 847:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1983(ג "תשמ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מאור מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          משה י, מאלי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 850:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                               1946-1935(ו "תש-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   533- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             מאלי משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                          , מגנצה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 847:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                   1942-1941, 1935(ב "תש-א"תש, ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מגנצה ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                            , מוזל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 847:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1941-1937(א "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מוזל פנחס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                            ש, מונזון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 847:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1939(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;            מונזון ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   534- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                         , מושקוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1952-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

)                              1952-1938(ב "תשי-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מושקוביץ דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זליג                                             , מטל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1943-1940(ג "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מטל זליג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , מידן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 847:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1944-1940(ד "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מידן יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                             מ, מיכאל: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   535- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                            1939, 1937(ט "תרצ, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;             מיכאל מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמעון                                        , מילגרום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1932-1931(ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מילגרום שמעון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

)                         פישמן(יהודה ליב הכהן , מימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 849:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)     1958, 1953, 1950-1933(ח "תשי, ג"תשי, י"תש-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מימון יהודה ליב הכהן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחזקאל                                         , מימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   536- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                1940-1935(ש "ת-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מימון יחזקאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                          , מינץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                               1947-1935(ז "תש-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מינץ בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                           , מירנץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 848:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                               1947-1935(ז "תש-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מירנץ יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                            , מלמד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 850:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                1941-1930(א "תש-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   537- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            מלמד יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                             , מלץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 850:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

,        1927(ז "תרצ-ה"תרצ, ב"תרצ-א"תרצ, ט"תרפ, ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

      1929 ,1930-1932 ,1935-1937                                 (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מלץ אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי יהודה                                       , מלצר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 850:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1938(ט "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מלצר צבי יהודה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פייביל                                          , מלצר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 850:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)      1943, 1941, 1939-1937(ג "תש, א"תש, ט"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מלצר פייביל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   538- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אפרים                                            , ממט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                              1959-1958(ט "תשי-ז"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ממט אפרים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                          , מסלובטי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                 852:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1938-1922(ח "תרצ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מסלובטי משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                                                מקום התיישבות[    מושב סלבנדי  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                          , מקובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                        1937-1936, 1934(ז "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מקובסקי צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01079:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   539- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                         , מרכוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1965(ה "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מרכוס אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                           , מרכוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                1939-1936(ש "ת-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מרכוס שלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                         , מרקובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1939(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מרקובסקי משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישעיהו                                         , משורר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   540- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 851:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                1948-1944(ח "תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משורר ישעיהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                     יהודי תימן 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                           , נגלברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נגלברג צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                          , נוסבכר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1934(ט "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          נוסבכר אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אלימלך ניסן                                    , ניפלד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1961-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                 810 ,854:         סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

)                              1961-1925(א "תשכ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   541- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        נייפלד אלימלך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                            , נמט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            נמט ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                               , נס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1944-1938(ה "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               נס משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                         , נפרסטק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1934(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   542- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         נפרסטק שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה צבי                                         , נריה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                               1945-1933(ה "תש-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נריה משה צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                       , נרציזנפלד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 853:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                     1941(ב "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נרציזנפלד יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                             , סגל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 855:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1935(ט "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סגל חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   543- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                             , סגל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 855:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1941-1939(א "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סגל יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                         , סגלוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 856:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                                   1958(ט "תשי-ח"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סגלוביץ יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף דב הלוי                              , יק'סולוביצ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 856:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)               1965, 1960,  1935(ה "תשכ, כ"תש, ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                    יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   544- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

משה הלוי                                  , יק'סולוביצ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 856:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1935(ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יק משה הלוי'סולוביצ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                        , סולומון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סולומון אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                          , סולומון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)      1944, 1941, 1938-1935(ד "תש, א"תש, ח"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          סולומון דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                         , סולומון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   545- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1935(ו "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סולומון חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי                                        , סולומון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1933-1932(ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סולומון מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                           , סולץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1963-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 855:              סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

)          1963, 1942, 1937(ד "תשכ-ג"תשכ, ב"תש, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סולץ אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                           , סופר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 855:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   546- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סופר שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ארנסט                                          , סימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)     1936, 1933-1932, 1929(ו "תרצ, ג"תרצ-ב"תרצ, ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          סימון ארנסט]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוליוס                                         , סימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                       1940, 1932(ש "ת,  ג"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סימון יוליוס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דניאל                                         , סירקיס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1956-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 858:              סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

,      1946, 1943-1932(ז "תשט-ו"תשט, ז"תש, ג"תש-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

      1955-1956                                                  (

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   547- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         סירקיס דניאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                         , סלומון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 857:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1932(ג "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סלומון שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                            , סלעי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1937(ש "ת-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            סלעי יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

גבריאל                                          , סמיט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          סמיט גבריאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16402: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   548- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ציון הכהן                                   -בן, סנדלר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סנדלר בן ציון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         מ. ב, ספקטור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)      1940-1938, 1933, 1932(ש "ת-ח"תרצ, ג"תרצ, ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         מ. ספקטור ב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                       , סקורטובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 860:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                1949-1930(י "תש-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סקורטובסקי משה הכהן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דב                                              , סרבר: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   549- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1934(ט "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סרבר דב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , ענבי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 859:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1933-1931(ג "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ענבי יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בן ציון                                        , ענברי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1955(ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ענברי בן ציון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אשר                                    ), צידון(פדרהר : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 862:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                               1949-1939(ט "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   550- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פדרהר אשר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                           , פויאר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 862:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                             1943, 1938(ג "תש, ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פויאר יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                       , פויכטונגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1957-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 862:              סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

)                   1957, 1940-1939(ז "תשי, ש"ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פויכטונגר יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                            , פוקס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 862:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   551- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            פוקס יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלום                                        , פושינסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 862:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1931(ט "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פושינסקי שלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                        , פטרושקה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 863:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                              1935-1923(ה "תרצ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פטרוששקה שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                        , פיגנבוים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1938(ג "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פיגנבוים מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   552- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אלחנן                                          , פיליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 863:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                  1942, 1938-1936(ב "תש, ח"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פיליק אלחנן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , פילץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 863:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1941-1937(א "תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פילץ יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ראובן                                          , פינגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 864:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1926(ג "תש-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פינגר ראובן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                            , פינס: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   553- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פינס יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                            , פינס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                 1958, 1938-1933(יט "תש, ט"תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פינס יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                         , פינשטוט: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                              1936-1932(ו "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פינשטוט חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים                                             , פיק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   554- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                         1938(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פיק  חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מיכל                                             , פיש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1932(ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פיש מיכל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אהרן                                           , פישמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1923(ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פישמן אהרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זיסר זיסו                                       , פישר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 866:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   555- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       פישר זיסר זיסו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דב                                             , פלאטו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

אפרים צורף                                            -דב פלאטו ו 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; צורף אפרים; פלאטו דב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                             , פלג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                            1958, 1955(ח "תשי, ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פלג מאיר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יחזקאל                                         , פלדמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                 1941-1940(ב "תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פלדמן יחזקאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   556- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                             , פלץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פלץ יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חנוך                                           , פלקסר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                              1940, 1937(ש "ת, ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פלקסר חנוך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נחמן                                             , פלר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                              1942, 1941(ב "תש, א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פלר נחמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   557- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

דוד צבי                                         , פנקס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 867:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1932(ז "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פנקס דוד צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד צבי                                         , פנקס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 868:              סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                              1951-1938(א "תשי-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פנקס דוד צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנחם                                          , פסטרנק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 868:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                1941-1944(ד "תש-א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פסטרנק מנחם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהודית                                         , פסליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   558- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1936(ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פסליך יהודית]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דב                                           , פקשיבקה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 862 ,869:         סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                   1944-1940, 1937(ד "תש-ש"ת,  ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פקשיבקה דב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          א. י, פרבדה: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          א. פרבדה י]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהושע השיל                                  , פרבשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

)                              1943-1931(ג ""תש-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   559- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרבשטיין יהושע השיל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                           , ון'פרג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1955-1954(ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ון דוד'פרג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              מ, פריד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1944-1938(ד "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;              פריד מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           ש, פרידברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                              1938-1931(ח "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           פרידברג ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   560- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           ש, פרידליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                  1947, 1933-1931(ז "תש, ג"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           פרידליך ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                         , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1956(ו "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרידמן אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

גדליהו צבי                                    , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1936(ט "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרידמן גדליהו צבי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01150:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   561- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                          , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרידמן יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק אייזיק                                   , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 862 ,371:         סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                            1937, 1935(ז "תרצ, ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרידמן יצחק אייזיק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                         , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 876:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                               1967-1960(ז "תשכ-ך"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרידמן ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מרדכי שלום יוסף                               , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1945-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   562- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                              1950, 1945(י "תש, ה"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרידמן מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה חיים                                     , פרידמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרידמן שלמה חיים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          ק, פרידנברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1930(ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          פרידנברג ק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          פ, פרידנריך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 870:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                              1934-1933(ד "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   563- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          פרידנריך פ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליעזר                                         , פרלמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1929(ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרלמן אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נחום                                           , פרלמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                             1948, 1932(ח "תש, ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרלמן נחום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי פסח                                         , פרנק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 871:              סימול מקורי 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1936(ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   564- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         פרנק צבי פסח]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אביעזרי                                        , פרנקל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1955(ז "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרנקל אביעזרי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם הלוי                                     , פרנקל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 873:              סימול מקורי 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

)                               1935-1930(ה "תרצ-ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרנקל אברהם הלוי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם הלוי                                     , פרנקל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 874:              סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

)                              1951-1936(א "תשי-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרנקל אברהם הלוי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16457: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   565- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמן אליעזר                                    , פרנקל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 875:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                              1962-1937(ב "תשכ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרנקל קלמן אליעזר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                             , פרץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                               1942-1938(ב "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרץ יעקב; הרבנות הראשית לישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                        , צביאלי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 869:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                   1958,1949,1948(יח "תש, ט"תש, ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צביאלי בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שמואל                                         , צביאלי: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   566- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                    1964-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         צביאלי שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שניאור זלמן                                    , צביון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                              1939-1946(ו "תש- ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    צביון שניאור זלמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                         , צוקרמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1942-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937,1942(ב "תש, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         צוקרמן אברהם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                        , צוקרקורן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1943-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   567- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שלמה, צוקרקורן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אשר                                            , צידון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)               1962(ג "תשכ), 1955-1954(ו "תשט- ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צידון אשר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                          , ציוני: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1939-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1939(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אברהם, ציוני]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                           , ציוני: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                   1946-1947(ז "תש- ו"תש), 1939(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   568- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ציוני יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

א                                            , ציזלינג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1943-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ציזלינג א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הלל                                           , ציטלין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1931-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1961(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ציטלין הלל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                       , צימברקנופ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                              1937-1943(ג "תש- ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יוסף, צימברקנופ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   569- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מ                                            , צינוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                1941-1940(א "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צינוביץ מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ציון                                               -צל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

)                             1927-1928(ח "תרפ- ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              צל ציון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קדרי שרגא                                             : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 878:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1940(ש "ת- ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קדרי שרגא]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                      , קוזשרניצקי: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   570- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                    1942-         תאריך התיק מ 

                                                 878:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קוזשרניצקי יעקב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קוברוסלי פליציאן                                      : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 878:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                               1940-1938(ש "ת- ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קוברוסלי פליציאן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                        , קוונשטוק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1947-         תאריך התיק מ 

                                                 878:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קוונשטוק יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                          , קויפמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 878:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   571- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)             1954-1955(ו "תשט), 1940-1944(ה "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קויפמן יצחק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

,                                                         ה"ה כפר הרא"תש- ש"ת 

הסוכנות היהודית מחלקת העליה                  - רבה'ג, תוניסיה) 1954-5(ו " תשט 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קול משה                                               : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1961-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1961(א "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אביגור שאול; קול משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קולה זאב                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)                  1965(ו "תשכ), 1939-1949(י "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קולה זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קולודני שמואל                                         : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1947-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   572- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קולודני שמואל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פ                                            .א, קופיץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1941(א "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פ.קופיץ א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ד                                        .ז', קופלוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                             1931-1934(ד "תרצ- א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ד.ז' קופלוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קיפניס מרדכי                                          : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1940-         תאריך התיק מ 

                                                 879:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   573- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         קיפניס מרדכי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                         נ, קירשנבאום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 880:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1949(ט "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         קירשנבוים נ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלויזנר יוסף                                          : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1943-         תאריך התיק מ 

                                                 880:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קלויזנר יוסף]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

על עניין ילדי טהרן                                                            

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלויזנר ישראל                                         : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1944-         תאריך התיק מ 

                                                 880:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קלויזנר ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

 על כתבי הרב קלישר                                                            



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   574- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              קליין ש: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 880:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                             1936-1937(ח "תרצ- ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;             קליין ש]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                  ) קלירספלד(קליר : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 880:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                                     1948-1949(ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יוסף) קלירספלד(קליר ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                           , קלכהים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 883:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                             1927-1939(ט "תרצ- ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          משה, קלכהים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   575- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

משה                                           , קלכהים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 884:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1945(ו "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          משה, קלכהים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 885:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                             1926-1938(ח "תרצ- ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 886:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                         1939-1938] (אדר-תשרי[ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1939-         תאריך התיק מ 

                                                 887:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   576- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                             1939] (תמוז-ניסן[ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 889:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                1939-1948(ח "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 888:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                               1939-1940(ש "ת- ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלמר משה                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 890:              סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

)                             1955-1962(ו "תשכ- ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   577- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משה,קלמר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קלפפיש השל                                            : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                              1966-1962(ז"תשכ- ב"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קלפפיש השל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קמפינסקי חיים                                         : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1940-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חיים, קמפינסקי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

קנוהל דב                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

)              1965(ה "תשכ), 1947(ז "תש), 1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            דב, קנוהל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   578- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יהושע                                          , קניאל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1953-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

)             1953(ד "תשי), 1939(ט "תרצ), 1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יהושוע, קניאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                               ע,קניג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1942-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;              ע,קניג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר                                       , קניגסהיפר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1946-         תאריך התיק מ 

                                                 881:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מאיר, קניגסהיפר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01218:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   579- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ה                                            , קרלסברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1941(א "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;           קרלסברג ה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                           , קרמדין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                               1940-1948(ח "תש- א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          זאב, קרמדין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                             , קרנר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                               1940-1938(ש "ת- ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צבי, קרני]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                            , קרפ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1943-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   580- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1943(ד "תש- ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אברהם, קרפ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                        , קרקובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1933-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 894:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                             1926-1933(ג "תרצ- ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יצחק, קרקובסקי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                        , קרקובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 895:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                             1938-1933(ח "תרצ- ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יצחק, קרקובסקי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ש                                       .ח, קשיבנובסקי: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1942-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   581- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ש.ח, קשיבנובסקי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עקיבא                                            , קשת: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                             1966-1967(ז "תשכ- ו"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קשת עקיבא]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                            , קמלהר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1938-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1938(ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משה, קמלהר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                       , קסטנבוים: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                 891:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                              1947-1931(ז "תש- א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   582- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      אברהם, קסטנבוים]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

עקיבא                                       , קסטנבאום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 891:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

)                             1957-1958(ט "תשי- ז"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      עקיבא, קסטנבאום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                           , קסטר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1934-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1934(ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קסטר ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל משה                                      , קראהן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1946-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1976(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ישראל משה, קראהן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16515: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   583- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                            , קראוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1939-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1969(ש "ת- ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קראוס משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אריה                                            , קרול: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1947-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קרול אריה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ש                                             .מ, קרול: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                      1939-1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ש.קרול מ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                          , קריגר: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   584- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                    1946-         תאריך התיק מ 

                                                 892:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קריגר ישראל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                              קרלין א: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 893:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                               1938-1940(ש "ת- ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;             קרלין א]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ברוך                                        , רבינוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                               1949-1941(ט "תש- א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ברוך, רבינוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                        , רבינוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1945-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

)                               1945-1943(ה "תש- ג"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   585- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יוסף, רבינוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי מאיר                                    , רבינוביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1944-1941(ד "תש- א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צבי מאיר, רבינוביץ]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זאב                                            , רדליך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1941(ג "תש- ב"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           זאב, רדליך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

)                         פלדמן- יהושע רדלר(בנימין ' ר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                 796:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)      1959-1958(ט "תשי- ח"תשי) 1929-1940(ש "ת- ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   586- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

);                                              פלדמן- יהושע רדלר(בנימין '     ר 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16525: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים01231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

)                     בנימין' ר(יהושע , פלדמן- רדלר' ר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 865:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)     1947(ח "תש) 1941(א "תש) 1938(ח "תרצ) 1936(ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

);                                              פלדמן- יהושע רדלר(בנימין '     ר 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בן ציון                                          , רוב: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1943-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1943(ד "תש- ג"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בן ציון, רוב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליהו                                          , רובין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                               1943-1948(ח "תש- ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          רובין אליהו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   587- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישעיהו                                         , רובין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 896:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1950(י "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ישעיהו, רובין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נועם                                           , רובין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 897:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)               1961-1968(ח "תשכ- ב"תשכ), 1951(א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           רובין נועם]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אברהם                                     , רובינשטיין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)               1965(ה "תשכ), 1946(ו "תש), 1944(ד "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אברהם, רובינשטיין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01237:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   588- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                            , רודל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                1939-1944(ה "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שלמה, רודל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר יוסף                                    , רוזמרין: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1927-         תאריך התיק מ 

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מאיר יוסף, רוזמרין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

חיים זאב                                        , רוזן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                               1941-1944(ד "תש- א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חיים זאב, רוזן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                        , רוזנבאום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1967-           עד1954-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   589- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

)                             1954-1967(ז "תשכ- ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פנחס, רוזנבאום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                        , רוזנבלום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 898:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1944(ד "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יצחק, רוזנבלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                         , רוזנבלום: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1922-         תאריך התיק מ 

                                                 820:              סימול מקורי 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1922(ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משה, רוזנבלום]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           י, רוזנברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

)                               1942-1943(ג "תש- ב"תש: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   590- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          י, רוזנברג]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                           , רוזנמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1946-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          משה, רוזנמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צ                                         .ד, רוזנצויג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

)                                1940-1944(ד "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         צ.רוזנצויג ד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

רוט                                                   : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                             1939(ש "ת), 1933(ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   591- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          יעקב, רוזנר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                       , רוטשילד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1931-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בנימין, רוטשילד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

פנחס                                          , רויטמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 899:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

)               1968(ח "תשכ), 1954-1959(ט "תשי- ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          רויטמן פנחס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מנשה                                         , רוכורגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                      1939-1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מנשה, רוכורגר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16544: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   592- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

דוד                                            , רזניק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                1939-1947(ח "תש- ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            רזניק דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                         , ריינוס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1948-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ישראל, ריינוס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יעקב                                           , רימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

)              1970(ל "תש), 1968(ח "תשכ), 1932(ב "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יעקב, רימון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

אליהו                                           , רכבך: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   593- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1948-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                             1948(ח "תש), 1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אליהו, רכבך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ישראל                                           , רכבך: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1942-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ישראל, רכבך]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צ                                            .י, רימון: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1946-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1946(ו "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צ.י, רמון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יצחק                                            , רפאל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1959-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

)                             1956-1959(ט "תשי- ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   594- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יצחק, רפאל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

צבי                                             , שביד: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1964-         תאריך התיק מ 

                                                 877:              סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1964(ד "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צבי, שביד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה                                          , שדליסקר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 911:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                     1942-1943(ג "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משה, שדליסקר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ב אברהם וינגאט                                     "שו: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1948-         תאריך התיק מ 

                                                 900:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   595- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    ב אברהם וינגאט"שו]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שובל רבקה והרמן זהבה                                  : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1932-         תאריך התיק מ 

                                                 905:              סימול מקורי 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

)                                  1932(ג "תרצ- ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הרמן זהבה; שובל זהבה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שוהם זאב                                              : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1937-         תאריך התיק מ 

                                                 905:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1937(ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שוהם זאב]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                          י, שוורצבדר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1942-         תאריך התיק מ 

                                                 909:              סימול מקורי 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1942(ב "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;         י, שוורצבדר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   596- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שוורצברג משה                                          : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1940-         תאריך התיק מ 

                                                 909:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                           1940(ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שוורצברג משה]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בן ציון                                       , שולביץ: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1940-         תאריך התיק מ 

                                                 901:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1940(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שולביץ בן ציון]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

.                                           מ, שולוואס: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 905:              סימול מקורי 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

)                             1937-1939(ט "תרצ- ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

.;          מ, שולוואס]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

זלמן                                            , שוקן: פעילי התנועה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   597- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 905:              סימול מקורי 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

)                             1935,1937(ח "תרצ, ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            שוקן זלמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

בנימין                                          , שחור: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 906:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

),                1944-1947(ז "תש- ד"תש), 1938(ט "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

)                                         1956-1965(ה "תשכ- ז"תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שחור בנימין]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

נתן                                             , שטגר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 907:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                               1948-1947(ח "תש- ז"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שטגר נתן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

מאיר הלוי                                   , שטיינברג: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1941-         תאריך התיק מ 

                                                 902:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   598- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1941(א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שטיינברג מאיר הלוי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שטינברג מלי                                           : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1947-         תאריך התיק מ 

                                                 907:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1947(ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שטינברג מלי]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שטיינברגר דוד                                         : פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1933-         תאריך התיק מ 

                                                 907:              סימול מקורי 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1933(ג "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שטיינברגר דוד]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                         , שטיינמן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                 905:              סימול מקורי 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

)                                    1926-1927(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   599- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יוסף, שטיינמן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

ציון                                   - בן, שטיינקליק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                 907:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                             1932-1938(ט "תרצ- ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

כפר חסידים                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ציון-בן, שטיינקליק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יונה                                           , שטנצל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1948-         תאריך התיק מ 

                                                 855:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

)                                          1948(ח "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יונה, שטנצל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יונה                                           , שטנצל: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 906:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

)                               1944-1949(ט "תש- ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   600- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          יונה, שטנצל]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

הרמן                                           , שטרוק: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                 903:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)     1929-35(ה "תרצ- ץ"תר),1927(ז "תרפ), 1923(ג "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

)                             1939-1941(ש "ת- ט"תרצ), 1937(ז "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הרמן, שטרוק]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

שלמה                                          , שטריקר: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1931-         תאריך התיק מ 

                                                 907:              סימול מקורי 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1931(א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שלמה, שטריקר]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

יוסף                                            , שטרן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                                    1966-         תאריך התיק מ 

                                                 901:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1966(ו "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יוסף, שטרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/01- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   601- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה צבי                                         , שטרן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 909:              סימול מקורי 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

)                1938(ח "תרצ), 1935-1936(ו "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משה צבי, שטרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל001:                  מספר יחידה16574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                             : שם יחידה 

משה צבי                                         , שטרן: פעילי התנועה:  שם התיק 

                                  1941-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                 906:              סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

)                               1935-1941(ב "תש-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משה צבי, שטרן]; הפועל המזרחי[פעילי התנועה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

                                             1983: כ פריטים"סה 

                                            96.11: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                             1983:   כ מלאי"סה 




