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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    500   מי    

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

      1:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

חוקה למערכת החינוך של כנסת                      ,משרד החינוך והתרבות:  שם התיק 

ישראל                                                                

                                  1953-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המרכז לחינוך הדתי בישראל; חוקה; משרד החינוך והתרבות;     חינוך דתי 

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 

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

      1:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

תוכניות                  ,תקנות,חוק חינוך ממלכתי,משרד החינוך והתרבות:  שם התיק 

וחוזרים                                                              

                                  1971-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא לא רצוף                                    -תשט :תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חוק חינוך חובה חינם; תוכניות לימודים; חוזרים;     משרד החינוך והתרבות 

;                      חינוך דתי; חינוך ממלכתי דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      1:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - ועדת החינוך :  שם התיק 

                                  1970-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                         "תש- א "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חוק חינוך חובה חינם; חוזרים; פרוטוקולים]; משרד החינוך[    ועדת החינוך  

;           המרכז לחינוך הדתי בישראל; האגף לחנוך חקלאי-     משרד החינוך והתרבות  



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

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

                                                 

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

;                                                חינוך דתי;     חינוך ממלכתי דתי 

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

      1:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

האגף הדתי                                     - משרד החינוך והתרבות :  שם התיק 

                                  1970-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       חות"דו; כספים; משרד החינוך והתרבות;     חינוך ממלכתי דתי 

;                                        חינוך דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      1:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7620: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

האגף הדתי                                     - משרד החינוך והתרבות :  שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                רישום- בתי ספר ; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     חינוך ממלכתי דתי 

];                    משרד החינוך[ועדת החינוך ; פרוטוקולים; תחזוקה-     בתי ספר  

;     ישיבות תיכוניות; תוכניות לימודים]; משרד החינוך[    ועדה לחינוך לחיי משפחה  

;                               חינוך דתי]; פרסום[    חוזר מנהל האגף לחינוך דתי  

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תשיז                                           - תשיד :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; טמפלהוף חיים; חוק חינוך חובה חינם; הצעת תקציב; חינוך ממלכתי דתי;     חינוך דתי 

;      המרכז לחינוך הדתי בישראל; רישום- בתי ספר ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                                             רפורמה-     חינוך  

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                            - תשיח :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        המרכז לחינוך הדתי בישראל; הצעת תקציב; תרומות; גיוס כספים;     חינוך דתי 

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תשכה                                           - תשכא :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הועדה להגברת החינוך הדתי]; הכנסת[ועדת החינוך ; פרוטוקולים;     חינוך דתי 

;                                 חינוך ממלכתי דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תחזוקה- בתי ספר ; רישום- בתי ספר ; מלגות לימוד;     חינוך דתי 

;                                 חינוך ממלכתי דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תשכט                                                  :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תחזוקה- בתי ספר ; המועצה לקידום החינוך הדתי; מלגות לימוד;     חינוך דתי 

;                חינוך ממלכתי דתי; המרכז לחינוך הדתי בישראל; רישום-     בתי ספר  

;                                                             רפורמה-     חינוך  

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                                  :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   המרכז לחינוך הדתי בישראל; רישום- בתי ספר ; פרוטוקולים; הקצבות;     חינוך דתי 

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 

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

      2:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תשלב                                            -תשלא :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   המרכז לחינוך הדתי בישראל; המחלקה לאיגוד מקצועי- הפועל המזרחי ;     חינוך דתי 

;                            רפורמה- חינוך ; חינוך ממלכתי דתי;     זכויות עובדים 

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

      3:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תשלח                                             -תשלג:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         רישום- בתי ספר ; פרוטוקולים; מלגות לימוד;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                                                חינוך דתי;     חינוך ממלכתי דתי 

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

      3:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תשמד                                           - תשלט :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סים"החברה למתנ; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     חינוך ממלכתי דתי 

;     רישום- בתי ספר ; מלגות לימוד; פרוטוקולים; כב-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

;                                                                      חינוך דתי 

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

      3:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תשמד                                           - תשלט :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים; מלגות לימוד;     חינוך ממלכתי דתי 

;    הועדה לפעולות הורים- משרד החינוך ; הועדה לחינוך העל יסודי-     משרד החינוך  

;           חינוך דתי; רישום- בתי ספר ; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     הצעת תקציב 

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                               - המועצה לחינוך דתי ממלכתי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תשכו                                           - תשכא :תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המועצה לחינוך ממלכתי דתי; חינוך ממלכתי דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                    חינוך דתי; מורים- בתי ספר ; פרוטוקולים;     תוכניות לימודים 

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                               - המועצה לחינוך דתי ממלכתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תשכח                                           - תשכז :תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                תחזוקה- בתי ספר ; מורים- בתי ספר ;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                                                חינוך דתי;     חינוך ממלכתי דתי 

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                               - המועצה לחינוך דתי ממלכתי :  שם התיק 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תשלד                                           - תשלא :תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חינוך דתי; רפורמה- חינוך ; תוכניות לימודים;     חינוך ממלכתי דתי 

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                               - המועצה לחינוך דתי ממלכתי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תשלח                                           - תשלז :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                המועצה לחינוך ממלכתי דתי; חינוך ממלכתי דתי;     תוכניות לימודים 

;                                                  חינוך דתי; רפורמה-     חינוך  

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון מוסדות דתיים                                                  :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תשכד                                                  :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         מוסדות חינוך בישראל; עליית הנוער;     חינוך ממלכתי דתי 

;    חינוך דתי; ארגון עובדי מוסדות דתיים; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון מוסדות דתיים                                                  :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תשכה                                                  :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ;     ארגון מוסדות חינוך דתיים 

;           ארגון עובדי מוסדות דתיים]; ת"כפר הנוער אמי[תיכון חקלאי-    מוסד עליה 

;                                                                      חינוך דתי 

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון מוסדות דתיים                                                  :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תשכו                                                  :תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ארגון מוסדות חינוך דתיים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 

;                              חינוך דתי; מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; פרוטוקולים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תשכו                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; פרוטוקולים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תשכו                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; ארגון עובדי מוסדות דתיים;     פרוטוקולים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

תשכז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; פרוטוקולים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תשכז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; פרוטוקולים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תשכח                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; ארגון עובדי מוסדות דתיים;     פרוטוקולים 

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תשכט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; פרוטוקולים;     ארגון עובדי מוסדות דתיים 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

פרוטוקול                                 - כנס עובדי המוסדות הדתיים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תשלט                                           - תשל -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; ארגון עובדי מוסדות דתיים;     פרוטוקולים 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1937-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

תרצז                                          - תרצב -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חינוך דתי;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

תרצט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חינוך דתי;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

תשג                                             - תש -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       חינוך דתי;     הסתדרות המורים בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1946-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

תשו                                            - תשד -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חינוך דתי; ארגון המורים הדתיים בישראל;     הסתדרות המורים בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

תשח                                            - תשז -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       חינוך דתי;     הסתדרות המורים בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

תשטו                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      חינוך דתי;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1956-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

תשיז                                          - תשיב -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חינוך דתי; כספים; הסתדרות המורים בארץ ישראל;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

תשטו                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      סמינרים; מורים- בתי ספר ; רישום- בתי ספר ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                                                      חינוך דתי 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

תשטז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חינוך דתי; סמינרים; כספים;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7909: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תשיז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סמינרים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                         חינוך דתי; מורים- בתי ספר ; רישום- בתי ספר ;     תקציב 

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

      6:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7910: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תשיז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סמינרים; מורים- בתי ספר ; הנהלת חשבונות;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                                                      חינוך דתי 

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

      7:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

תשיח                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארגון המורים הדתיים בישראל;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

;                                  חינוך דתי; מורים- בתי ספר ;     הנהלת חשבונות 

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

      7:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1979-           עד1957-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תשלט                                          - תשיח -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארגון המורים הדתיים בישראל; הסתדרות המורים בארץ ישראל; רישום-     בתי ספר  

;                                                 חינוך דתי; מורים-     בתי ספר  

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

      7:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

תשיח                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      ארגון המורים הדתיים בישראל;     חינוך דתי 

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

      7:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מורים- בתי ספר ; הנהלת חשבונות; סמינרים;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                                                                      חינוך דתי 

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

      7:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                 רישום- בתי ספר ; הנהלת חשבונות;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                               חינוך דתי; מורים- בתי ספר ; תחזוקה-     בתי ספר  

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

      8:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                                  -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הנהלת חשבונות; סמינרים; ארגון המורים הדתיים בישראל; מורים-     בתי ספר  

;                                                                      חינוך דתי 

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

      8:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                                  -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חינוך דתי; סמינרים; כספים; מורים- בתי ספר ;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      8:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1975-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תשלה                                           -תשכג -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חינוך דתי; הסתדרות המורים בארץ ישראל;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      8:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7934: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ועד ההורים הארצי                                                    :  שם התיק 

                                  1971-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                          - תשכו -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חינוך דתי; תוכניות לימודים; ועד הורים-     בתי ספר  

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

      8:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ועד ההורים הארצי                                                    :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תשלה                                          - תשלד -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             חינוך דתי; ועד הורים-     בתי ספר  

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תשט-תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       חינוך דתי; כספים;     אוניברסיטת בר אילן 

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תשטז                                                 -תאריך התיק :       הערות 



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

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

                                                 

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

בתיק מכתבים  ביידיש                                               

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     חינוך דתי; פרסומים;     אוניברסיטת בר אילן 

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

תשטז                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 גיוס כספים; הצעת תקציב;     אוניברסיטת בר אילן 

;     איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                      חינוך דתי 

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1964-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תשכד                                            -תשיז-תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  חינוך דתי; גיוס כספים;     אוניברסיטת בר אילן 

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

תשיח                                            -תשטו-תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                     חינוך דתי; בתי ספר;     אוניברסיטת בר אילן 

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

      9:             מספר מיכל005:                   מספר יחידה7990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיח                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  גיוס כספים; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תשיט                                                 -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  גיוס כספים; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                           - תשיט -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  גיוס כספים; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                                  -תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          תרומות; גיוס כספים; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1967-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תשכז                                         - תשכא - תאריך התיק :       הערות 

תיק חסוי                                                          



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הקצבות; המחלקה לאיגוד מקצועי- הפועל המזרחי ; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1972-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תשלב                                         - תשכח - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       כספים; אוניברסיטת בר אילן;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אורה                                                                :  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תשך                                                 - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מוסדות חינוך בישראל; עליית הנוער;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

באר אורה                                                            :  שם התיק 

                                  1977-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תשלז                                         - תשכז - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ע"גדנ; עליית הנוער; מוסדות חינוך בישראל;     חינוך דתי 

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



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

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

                                                 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

גבעת וושינגטון                                                      :  שם התיק 

                                  1971-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                         - תשטז - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליית הנוער; כספים]; בית מדרש למורים ולגננות[גבעת וושינגטון ;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

הגליל התחתון                                            ,מוסד הודיות:  שם התיק 

                                  1979-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תשלט                                         - תשכד - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הודיות- כפר הנוער הדתי ; מוסדות חינוך בישראל; עליית הנוער;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8119: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

חוות השומר                                                          :  שם התיק 

                                  1962-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תשכב                                         - תשיט - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; מוסדות חינוך בישראל;     חינוך דתי 

];    מוסד חינוכי דתי לנוער[חוות השומר ; המחלקה לאיגוד מקצועי-     הפועל המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8126: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

חוות השומר                                                          :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תשכה                                         - תשכג - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מוסדות חינוך בישראל; חינוך דתי]; מוסד חינוכי דתי לנוער[    חוות השומר  

;                                                                    עליית הנוער 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8136: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

חוות השומר                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תשכח                                         - תשכד - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 עליית הנוער]; מוסד חינוכי דתי לנוער[חוות השומר ;     חינוך דתי 

;                                                            מוסדות חינוך בישראל 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8137: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

נוה עמיאל                                                           :  שם התיק 

                                  1971-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                          - תשי - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             זכויות עובדים; עליית הנוער]; מוסד חינוכי[נוה עמיאל ;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8139: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מוסד עליה                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תשכח                                          - תשה - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];             ת"כפר הנוער אמי[תיכון חקלאי-מוסד עליה; עליית הנוער;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מוסד תלפיות                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תשלב                                         - תרפז - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       עליית הנוער; מכללת תלפיות;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מוסדות שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תשלט                                         - תשך  - תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    אולפנת כפר פינס]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ; מוסדות חינוך בישראל;     חינוך דתי 

;                      ימין אורד- כפר הנוער הדתי ; מוסד לתורה ולמקצוע- ם "    תו 

;                 עליית הנוער]; מוסד ילדים[תל רענן ]; מוסד ילדים[    בית עוזיאל  

;   כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ; ע"גדנ]; ת"כפר הנוער אמי[תיכון חקלאי-    מוסד עליה 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר בתיה                                   ,א"ת- בית יתומים ויתומות :  שם התיק 

                                  1964-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   כספים; כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ; עליית הנוער;     חינוך דתי 

;                                בית ילדים ונוער אהבה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

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



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

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

                                                 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                           - תאריך התיק תשכב :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             כספים; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ה                                           "ישיבת בני עקיבא כפר הרא:  שם התיק 

                                  1965-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תשכה                                           - תאריך התיק תשד  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   כספים; תקציב; ה"ישיבת כפר הרא;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אשדוד                                     ,ישיבת בני עקיבא נוה הרצוג:  שם התיק 

                                  1979-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תשלט                                           - תאריך התיק תשכה :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 כספים; הקצבות; ה"ישיבת כפר הרא; ישיבת נוה הרצוג;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

נחלים                                    - ישיבת בני עקיבא נחל יצחק :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1971-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תשלא                                            - תאריך התיק תשך :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   כספים; נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     חינוך דתי 

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

      12:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

יוצא ישיבות המשתייכות למרכז ישיבות                     /התכתבות נכנס:  שם התיק 

י                                                           "ע בא"בנ 

                                  1972-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ישיבת תורה ומלאכה כפר אברהם                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הצעת תקציב; זכויות עובדים; ישיבת תורה ומלאכה;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

י חדרה                                   "ה ע"הישיבה החקלאית כפר הרא:  שם התיק 

                                  1959-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                          תקציב; ה"ישיבת כפר הרא;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

גן יבנה                                          - ישיבת אחוזת יעקב :  שם התיק 

                                  1970-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 זכויות עובדים; ישיבת אחוזת יעקב;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

י אשדוד                                         "ע- ישיבת כרם ביבנה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ישיבות הסדר; ישיבת כרם ביבנה;     חינוך דתי 

;                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

נחלים                  ,מבשרת ציון,מרכז הרב,ישיבת הכותל:ישיבות שונות:  שם התיק 

הדרום                                ,תורה ומלאכה,הישוב החדש,טכניקום 

                                  1980-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     כפר צבי סיטרין- ישיבה טכניקום ; ישיבת מרכז הרב; ישיבת הכותל;     חינוך דתי 

;     ישיבת הדרום; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ישיבת תורה ומלאכה;     ישיבת קול מבשר 

;               ישיבת משכן ישראל; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     ישיבת הישוב החדש 

;                           זכויות עובדים; אולפנת כפר פינס; תחזוקה-     בתי ספר  

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8198: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

י הרב עמיאל                          "ע- ישיבת הישוב החדש של המזרחי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   גיוס כספים; רישום- בתי ספר ; ישיבת הישוב החדש;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

תורה                  ,ם"הרמב',פונוביז,ישיבת הישוב החדש:ישיבות שונות:  שם התיק 

בית יהודה                       ,הכותל,מרכז הישיבות המקצועיות,ומלאכה 

                                  1982-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ישיבת הכותל; ישיבת בית יהודה; ישיבת הישוב החדש;     חינוך דתי 

;   זכויות עובדים'; ישיבת פונוביז; ישיבת תורה ומלאכה; ם ובית יוסף"    ישיבת הרמב 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

,                     מדרשית נעם,בארות יצחק- המדרשה למדריכים :מדרשות:  שם התיק 

ש        "בית מדרש ע,גבעת וושינגטון,מדרשה תורנית למתנדבות,ע"מדרשת תו 

ברל כצנלסון                                                          

                                  1971-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        בית מדרש למורים ולגננות[גבעת וושינגטון ;     חינוך דתי 

; זכויות עובדים; מדרשת תורה ועבודה]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

;                                                                     גיוס כספים 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ירושלים                                 - בית מדרש למורים של המזרחי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          המזרחי- בית המדרש למורים ; עליית הנוער;     חינוך דתי 

;                                      ליפשיץ-     בית המדרש הממלכתי דתי למורים  

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ירושלים                            ,הועד המפקח על בתי הספר של המזרחי:  שם התיק 

                                  1941-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              משרד החינוך והתרבות; זכויות עובדים;     חינוך דתי 

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

      13:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

תל אביב                                    ,בית ספר למלאכה של המזרחי:  שם התיק 

                                  1947-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסר                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ס מקצועי לבנות                                "בי- בית צעירות מזרחי :  שם התיק 

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליית הנוער; חינוך דתי; קבוצת אברהם;     בית צעירות מזרחי 

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



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

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

                                                 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

בתי ספר דתיים                                                       :  שם התיק 

                                  1970-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ; רישום- בתי ספר ; מכללת תלפיות;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

בית ספר מקצועי לבנות                   ,נהלל- בית ספר חקלאי לצעירות :  שם התיק 

מוסד חינוכי לנערות של פועלי אגודת ישראל                      ,ויצו-  

                                  1958-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ליפשיץ- בית המדרש הממלכתי דתי למורים ; עליית הנוער;     חינוך דתי 

;                                                            מוסדות חינוך בישראל 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        עליית הנוער; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            גיוס כספים; עליית הנוער; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 כספים; עליית הנוער; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        עליית הנוער; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      14:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     חינוך דתי; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כפר הנוער הדתי                                                      :  שם התיק 

                                  1968-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     חינוך דתי; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1932-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1952: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      בית הספר החקלאי מקווה ישראל; זכויות עובדים;     חינוך דתי 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גיוס כספים; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         זכויות עובדים; עליית הנוער; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        עליית הנוער; בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מקוה ישראל                                        - בית הספר החקלאי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     בית הספר החקלאי מקווה ישראל;     חינוך דתי 

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

      15:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ארגון צעירים ללימודי                  , חבר פעילי המחנה התורני, יבנה:  שם התיק 

 יהדות                                                               

                                  1962-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    חבר פעילי המחנה התורתי- פעילים ; עליית הנוער;     חינוך דתי 

;      בית הספר החקלאי מקווה ישראל; הסתדרות עולמית לתרבות ולחינוך דתי-     יבנה  

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



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

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

                                                 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

מאמרים שונים על עניני חינוך ותרבות דתי                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   רישום- בתי ספר ; התאחדות הסטודנטים הדתיים בישראל; עליית הנוער;     חינוך דתי 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ספירה של מוסדות מחלקת החינוך                                        :  שם התיק 

                                  1936-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        מוסדות חינוך בישראל; משרד החינוך והתרבות;     חינוך דתי 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

כנס מחנכים דתיים עם שר החינוך זבולון המר                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      המר זבולון;     חינוך דתי 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

ימין אורד                                        ,ן"מוסד אמ,כפר בתיה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;           ימין אורד- כפר הנוער הדתי ; כפר בתיה- כפר הנוער הדתי ;     חינוך דתי 

;                                            עפולה- בית הילדים ;     עליית הנוער 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

רעננה                                               " - ביתינו"מוסד :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                מוסד ילדים[ביתינו ; עליית הנוער;     חינוך דתי 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

אולפנא לבנות כפר פינס                         ,בית ילדים- אחוזת שרה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עליית הנוער]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ; אולפנת כפר פינס;     חינוך דתי 

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

      16:            מספר מיכל005:                   מספר יחידה8241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

החינוך הדתי בארץ ישראל                                              : שם יחידה 

בית המדרש                  . ב, תחכמוני.א: ישיבות- מכללות - בתי ספר :  שם התיק 

ס בילו            "בי.ד, ישיבת הישוב החדש.ג, למורות וגננות של המזרחי 

                                  1965-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ליפשיץ- בית המדרש הממלכתי דתי למורים ;     חינוך דתי 

;                   עליית הנוער; ישיבת הישוב החדש; המזרחי-     בית המדרש למורים  



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

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

                                                 

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

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

                                              118: כ פריטים"סה 

.                                              71: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              118:   כ מלאי"סה 




