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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    600   מי    

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8252: מספר פריט 

                                  )      00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

אגודת חובבי ציון אדסה                                               :  שם התיק 

                                  1896-           עד1892-         תאריך התיק מ 

                                                         1926: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  רכישת קרקעות; התיישבות; חובבי ציון; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8253: מספר פריט 

                                  )      00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1927-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קליטת עליה; קבוצת כפר אוריה; תקציב; המרכז העולמי-     המזרחי  

;         כספים; הסתדרות העובדים הכללית; המחלקה לאיגוד מקצועי-     הפועל המזרחי  

;                                                                    קבוצת שמואל 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8254: מספר פריט 

                                  )      00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1929-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    לנדאו שמואל חיים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8255: מספר פריט 

                                  )      00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; התיישבות; חינוך דתי]; מנדט בריטי[הספר הלבן ; חוזרים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8256: מספר פריט 

                                  )      00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; חוזרים; המרכז העולמי-     המזרחי  

];           הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8258: מספר פריט 

                                  )      00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חינוך דתי; קוק אברהם יצחק הכהן; רכישת קרקעות; המרכז העולמי-     המזרחי  

;   סרטיפיקטים; עליה; גבעת חיים]; הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א;     התיישבות 

;                       קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8262: מספר פריט 

                                  )      00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                 התיישבות; סרטיפיקטים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;               ועידות עולמיות- המזרחי ; פולין- המזרחי ; יט-    הקונגרס הציוני ה 

;      חילול שבת; עליה; קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8264: מספר פריט 

                                  )      00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חינוך דתי; תרומות;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;              כשרות; עליה; סרטיפיקטים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     ממשלת המנדט הבריטי; חילול שבת; המרכז העולמי- המזרחי ;     קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8267: מספר פריט 

                                  )      00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עתון יומי- הצפה ;     קרן קיימת לישראל 

;                                      ממשלת המנדט הבריטי]; ארץ ישראל[    חלוקה  

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8268: מספר פריט 

                                  )      00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; תרומות; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

;                                  ועידות עולמיות- המזרחי ;     קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8269: מספר פריט 

                                  )      00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1943-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             רבנים; הרבנות הראשית לישראל; סרטיפיקטים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8272: מספר פריט 

                                  )      00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      וייצמן חיים; שואה; חינוך דתי; חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;  ממשלת המנדט הבריטי]; ארץ ישראל[חלוקה ]; מנדט בריטי[הספר הלבן ;     סרטיפיקטים 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8275: מספר פריט 

                                  )      00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בארות יצחק; חינוך דתי; חינוך יהודי בגולה; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                         קואליציה; הכנסת הראשונה; האספה המכוננת;     הקבוץ הדתי 

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

      1:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8277: מספר פריט 

                                  )      00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ל"צה]; קבוץ[כפר עציון ; עליית הנוער; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                           ט-ישראל הועידה הארצית ה-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8279: מספר פריט 

                                  )      00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1957-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      אוניברסיטת בר אילן; חינוך ממלכתי דתי; קואליציה; המרכז העולמי-     המזרחי  

;         המגבית לחינוך הדתי- קרן ארץ ישראל ; רוזנברג ישראל שלמה;     שרות לאומי 

;                                                        כד-    הקונגרס הציוני ה 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8280: מספר פריט 

                                  )      00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     כה-הקונגרס הציוני ה; תרומות; אוניברסיטת בר אילן; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8281: מספר פריט 

                                  )      00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      כו-הקונגרס הציוני ה; הועד הפועל הציוני; מיסיון; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8286: מספר פריט 

                                  )      00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                                     , חוזרים :  שם התיק 

                                  1978-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חינוך דתי; עליית הנוער; מלחמות ישראל; ל"מפד; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                         הועד הפועל הציוני; גיור;     חוק השבות 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8287: מספר פריט 

                                  )      00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1937-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תקציב; הסתדרות העובדים המזרחיים; המרכז העולמי-     המזרחי  

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                                      פרוטוקולים;     חינוך דתי 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8295: מספר פריט 

                                  )      00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עתון יומי- הצפה ]; ארץ ישראל[חלוקה ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                               פולין- המזרחי ; חינוך ממלכתי דתי;     סרטיפיקטים 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8296: מספר פריט 

                                  )      00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1947-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       ארץ ישראל[חלוקה ; פולין- המזרחי ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8297: מספר פריט 

                                  )      00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;  גיוס כספים; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8298: מספר פריט 

                                  )      00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       גיוס כספים; ע"גדנ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                תקציב; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8299: מספר פריט 

                                  )      00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;           איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                        הוצאת ספרים-     מורשת  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8300: מספר פריט 

                                  )      00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הוצאת ספרים- מורשת ; זכויות עובדים; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8301: מספר פריט 

                                  )      00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        עליית הנוער; הוצאת ספרים- מורשת ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8314: מספר פריט 

                                  )      00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בר אילן מאיר; גיוס כספים; עליית הנוער; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                           עתון יומי-     הצפה  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8315: מספר פריט 

                                  )      00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          שליחים; הכשרות; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;        איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8316: מספר פריט 

                                  )      00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                            ישיבת כרם ביבנה; גיוס כספים;     יהודי ברית המועצות 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8317: מספר פריט 

                                  )      00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          עליית הנוער; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                            חינוך ממלכתי דתי; ארצות הברית- אמריקה -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8318: מספר פריט 

                                  )      00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                           פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                  הועד הפועל הציוני; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;          כספים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; תקציב; כט-    הקונגרס הציוני ה 

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

      2:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8320: מספר פריט 

                                  )      00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      המפקד הציוני; ל"מפד; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                          תקציב 

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8323: מספר פריט 

                                  )      00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ברלין תרעא                                         - הועידה החמישית :  שם התיק 

                                  1918-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                         1948: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8325: מספר פריט 

                                  )      00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

אנטוורפן תרפו                                      - הועידה התשיעית :  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הסתדרות העובדים המזרחיים; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

'); א(קבוצת ירושלים ; ין'קבוצת וולוז; קבוצת יהושע; קבוצת בנימין; ן"    קבוצת רמב 

;   הסתדרות העובדים הכללית; ל"קבוצת מהר; קבוצת רבי עקיבא'); ב(    קבוצת ירושלים  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8333: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

                                  )      00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ציריך תרצז                                       - טו - יד -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חות"דו]; ארץ ישראל[חלוקה ; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8334: מספר פריט 

                                  )      00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ה                                           "קרקוב תרצ- יג -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ההסתדרות הציונית העולמית; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                             קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8335: מספר פריט 

                                  )      00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשו                                           - טז -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; איגוד סופרים דתיים; הקצבות; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8343: מספר פריט 

                                  )      00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תל אביב תשח                                           - יז -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                             ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8344: מספר פריט 

                                  )      00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשט                                           - יח -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8345: מספר פריט 

                                  )      00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשטו                                          - יט -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                           הועד הפועל הציוני; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8346: מספר פריט 

                                  )      00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשטו                                          - יט -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חות"דו; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8349: מספר פריט 

                                  )      00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשכב                                           - כ -הועידה ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חות"דו; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8350: מספר פריט 

                                  )      00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשכב                                           - כ -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חות"דו; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8351: מספר פריט 

                                  )      00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ירושלים תשכב                                           - כ -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חות"דו; ועידות עולמיות- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8383: מספר פריט 

                                  )      00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות הועד הפועל העולמי                                            :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                           הועד הפועל העולמי-     הפועל המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8386: מספר פריט 

                                  )      00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

דין וחשבון מוגש לחברי הועד הפועל                       ,סיכומי פעולה:  שם התיק 

העולמי                                                               

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הועד הפועל העולמי- הפועל המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                     חות"    דו 

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8387: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

כללי                                 - דין וחשבון חלק א ,כא-הועידה ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חות"דו; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8388: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

חינוך                                - דין וחשבון חלק ב ,כא-הועידה ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חות"דו; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8390: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התנועה בישראל                        - דין וחשבון חלק ג ,כא-הועידה ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חות"דו; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8392: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

כב                                                         -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חוזרים; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8393: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

-                       חלק ג ,כללי- חלק א - דין וחשבון ,כב-הועידה ה:  שם התיק 

התנועה בישראל                                                        

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                               חות"דו; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8395: מספר פריט 

                                  )      00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

כג                                                         -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חוזרים; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      4:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8396: מספר פריט 

                                  )      00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

כד                                                         -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                             חות"דו; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8397: מספר פריט 

                                  )      00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סקירות חודשיות                                                      :  שם התיק 

                                  1930-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         שיך אבריק; חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8398: מספר פריט 

                                  )      00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סקירות חודשיות                                                      :  שם התיק 

                                  1933-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        שיך אבריק; הועד הפועל הציוני; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8399: מספר פריט 

                                  )      00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סיכומים מישיבות המרכז העולמי של המזרחי                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1963-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               ארץ ישראל[חלוקה ; הקצבות; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8400: מספר פריט 

                                  )      00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סיכומים מישיבות המרכז העולמי של המזרחי                              :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז לחינוך הדתי בישראל; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                           חילוניים-     דתיים  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8401: מספר פריט 

                                  )      00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סיכומים מישיבות המרכז העולמי של המזרחי                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ישיבת כרם ביבנה; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

; הועד הפועל העולמי- הפועל המזרחי ; גיור רפורמי; חוק השבות; עתון יומי-     הצפה  

;                                                              הועד הפועל הציוני 

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8402: מספר פריט 

                                  )      00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות של המרכז העולמי                                              :  שם התיק 

                                  1946-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                המרכז העולמי- המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8403: מספר פריט 

                                  )      00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות של המרכז העולמי                                              :  שם התיק 

                                  1957-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    פרוטוקולים; המרכז העולמי- המזרחי ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8404: מספר פריט 

                                  )      00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות של המרכז העולמי                                              :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                חינוך דתי; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8405: מספר פריט 

                                  )      00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות של המרכז העולמי                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הועד הפועל הציוני; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                        כו-    הקונגרס הציוני ה 

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8412: מספר פריט 

                                  )      00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תזכירים                                                             :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1937-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        ארץ ישראל[חלוקה ; ארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8413: מספר פריט 

                                  )      00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

זכרון דברים                                                         :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         אגודת ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8415: מספר פריט 

                                  )      00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

גלוי דעת וחוקת התנועה                                               :  שם התיק 

                                  1970-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    חוקה; גרמניה- המזרחי ; חוק השבות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8417: מספר פריט 

                                  )      00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הצעות שונות                                                         :  שם התיק 

                                  1966-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ארגוני נשים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                    תנועות נוער 

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



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

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

                                                 

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8418: מספר פריט 

                                  )      00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מצעים                                                               :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מצעים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;              יז-הקונגרס הציוני ה; כא-הקונגרס הציוני ה; כו-    הקונגרס הציוני ה 

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8419: מספר פריט 

                                  )      00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תקציבים וחשבונות                                                    :  שם התיק 

                                  1954-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               תקציב; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8420: מספר פריט 

                                  )      00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תקציבים וחשבונות                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקציב; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8437: מספר פריט 

                                  )      00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                                      "הסכמים עם קק:  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;           הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                             חות"דו;     הסתדרות העובדים הכללית 

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8438: מספר פריט 

                                  )      00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

חוקת התנועה                                                         :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          חוקת התנועה; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8439: מספר פריט 

                                  )      00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

סיכומי פעולה                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חות"דו; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8440: מספר פריט 

                                  )      00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פגישות עם חברי המרכז העולמי                                         :  שם התיק 

                                  1959-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                כ-הקונגרס הציוני ה; ועידות עולמיות-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8441: מספר פריט 

                                  )      00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

כינוס לבירור בעיות החינוך המזרחי                                    :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8442: מספר פריט 

                                  )      00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

 שנה להסתדרות המזרחי                                   35- קול קורא :  שם התיק 

                                  1937-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8443: מספר פריט 

                                  )      00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

רשימות שונות                                                        :  שם התיק 

                                  1965-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              כה-הקונגרס הציוני ה; הועד הפועל הציוני; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8444: מספר פריט 

                                  )      00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                   על עבודה,על מצב התנועה במערב אירופה:מכתבים שונים:  שם התיק 

'        הועד להוצ,אחדות המזרחי העולמי,תכנית לארגון הנוער,בין החרדים 

בעיות דת ומדינה                                      ,בנימין' כתבי ר 

                                  1964-                                     עד 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

מסמכים רבים בתיק הינם ללא תאריך                                  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                  קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                           רדלר פלדמן יהושע]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8445: מספר פריט 

                                  )      00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ביולעטין                                                            :  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק הוא באידיש                                            :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8446: מספר פריט 

                                  )      00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

]                                                      פרסום[ידיעות :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[ידיעות ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8447: מספר פריט 

                                  )      00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ביולטעין                                             ],פרסום[ידיעות :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      פרסומים]; המרכז העולמי- המזרחי , פרסום[ידיעות ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8448: מספר פריט 

                                  )      00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מזרחי                                 - לשכת מודיעין ,ידיעות פנימיות:  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; ארץ ישראל[חלוקה ; עליה; סרטיפיקטים; הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                             אגודת ישראל; חינוך ממלכתי דתי]; קבוץ[    טירת צבי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8449: מספר פריט 

                                  )      00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מזרחי                                                - לשכת מודיעין :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  עליית הנוער; כשרות; הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8456: מספר פריט 

                                  )      00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

)                                                יט-יג,מס יא(מודיעין:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           הודעות לעתונות; חילול שבת; כשרות; פרסומים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8457: מספר פריט 

                                  )      00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

)                                                 כט- כ ' מס(מודיעין:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                  הודעות לעתונות; פרסומים; חילול שבת; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8458: מספר פריט 

                                  )      00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

)                                                 מ- לא ' מס(מודיעין:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       שואה; הודעות לעתונות; פרסומים; המרכז העולמי-     המזרחי  

];                                 ארץ ישראל[חלוקה ; ועידות עולמיות-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8459: מספר פריט 

                                  )      00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

)                              מר חשון תשי-אלול תשט   (NEWS BULLETIN:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8460: מספר פריט 

                                  )      00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מודיעין                                                             :  שם התיק 

                                  1957-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

"]; נער המזרחי"פרסום המחלקה ל[ידיעון ; הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8461: מספר פריט 

                                  )      00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

יומן עיתונות                                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הודעות לעתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                     ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8482: מספר פריט 

                                  )      00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

                                    170-178,180-184' יומן העתונות מס:  שם התיק 

]                                   חדשות ותגובות מן העתונות בישראל[ 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    רפורמים; המרכז לחינוך הדתי בישראל; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

; כפייה דתית'; ישיבת פונוביז; חוק השבות; ה"ישיבת כפר הרא; כשרות;     קטעי עתונות 

];       מושב שיתופי[ניר עציון ; ישיבות בעולם החרדי;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

;  חינוך ממלכתי דתי; אגודת ישראל; מועצות דתיות; הרבנות הראשית לישראל;     מיסיון 

; ישיבת תורה ומלאכה; חילוניים- דתיים ; נשואין  אזרחיים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;    בחירות לרשויות המקומיות; חוק החזיר; ישיבות תיכוניות;     אוניברסיטת בר אילן 

;                                                       דת ומדינה;     חילול שבת 

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8485: מספר פריט 

                                  )      00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מחלקת                  - המרכז העולמי - הסתדרות המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

הסברה                                                                

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ישיבת כרם ביבנה; נשואין  אזרחיים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;    גרינברג יעקב אהרן; ועידות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     אוניברסיטת בר אילן 

;  יג-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; חילול שבת; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                                                  ב-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8514: מספר פריט 

                                  )      00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

                  NEWS BULLETIN:                                       שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הודעות לעתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8515: מספר פריט 

                                  )      00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

                                            10 - 1' ידיעות מהבית מס :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שליחים; הקבוץ הדתי; חינוך דתי; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;             שואה; הרבנות הראשית לישראל; דת ומדינה; ישיבות תיכוניות;     הכשרות 

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

      7:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8521: מספר פריט 

                                  )      00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

                  NEWS BULLETIN:                                       שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הודעות לעתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8522: מספר פריט 

                                  )      00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העיתונות                                                      :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; בחירות לכנסת; דת ומדינה; קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;           חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; ניתוחי מתים;     בחירות לרשויות המקומיות 

;                                     חינוך ממלכתי דתי;     חוק חסינות חברי כנסת 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8530: מספר פריט 

                                  )      00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

                  NEWS BULLETIN:                                       שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הודעות לעתונות 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8531: מספר פריט 

                                  )      00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העתונות                                                       :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ל"מפד; דת ומדינה; הודעות לעתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;    הועד הפועל העולמי- הפועל המזרחי ; בחירות לרשויות המקומיות;     בחירות לכנסת 

;     הסתדרות המורים בארץ ישראל; חינוך דתי]; קבוץ[ב "עין הנצי]; קבוץ[    עלומים  

;        נשיא המדינה; הכנסת השישית; משרד הדתות; חילול שבת; גיור;     יום העצמאות 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8570: מספר פריט 

                                  )      00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

                  NEWS BULLETIN:                                       שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הודעות לעתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8572: מספר פריט 

                                  )      00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העתונות                                                       :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                     אוניברסיטת בר אילן; המגבית לחינוך הדתי-     קרן ארץ ישראל  

];                קבוץ[טירת צבי ; ניתוחי מתים; י-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                             קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8573: מספר פריט 

                                  )      00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העתונות                                                       :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      גיוס בני ישיבות; הודעות לעתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

];                                             קבוץ[מעלה גלבוע ;     עליית הנוער 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8574: מספר פריט 

                                  )      00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העתונות                                                       :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מיהו יהודי; קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;               נשואין  אזרחיים; חוק השבות]; קבוץ[טירת צבי ;     ישיבת כרם ביבנה 

; יום העצמאות; גיור]; קבוץ[ב "עין הנצי]; קבוץ[כפר עציון ;     אוניברסיטת בר אילן 

;                                                    שרות לאומי;     יום ירושלים 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8575: מספר פריט 

                                  )      00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ילקוט העתונות                                                       :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ישיבת הכותל; חוק השבות; קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;           מלחמת יום הכיפורים; יוסף עובדיה; גורן שלמה;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8577: מספר פריט 

                                  )      00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מאמרים וקטעי עתונות על המצב בתנועה                                  :  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הפועל המזרחי בארץ ישראל; קטעי עתונות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8578: מספר פריט 

                                  )      00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מאמרים וקטעי עתונות על המצב בתנועה                                  :  שם התיק 

                                  1965-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קטעי עתונות; המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8580: מספר פריט 

                                  )      00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית של צעירי החלוץ                       :  שם התיק 

והפועל המזרחי                                                        

                                  1934-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;               מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; המרכז העולמי-     המזרחי  

];         הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8606: מספר פריט 

                                  )      00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית של צעירי החלוץ                       :  שם התיק 

והפועל המזרחי                                                        

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סרטיפיקטים; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8607: מספר פריט 

                                  )      00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית של צעירי החלוץ                       :  שם התיק 

והפועל המזרחי                                                        

                                  1950-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8608: מספר פריט 

                                  )      00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית של צעירי החלוץ                       :  שם התיק 

והפועל המזרחי                                                        

                                  1956-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                     ועידות עולמיות- המזרחי ; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8611: מספר פריט 

                                  )      00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1924-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      כספים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8619: מספר פריט 

                                  )      00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1928-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8620: מספר פריט 

                                  )      00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1934-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8621: מספר פריט 

                                  )      00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                  חילול שבת; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8622: מספר פריט 

                                  )      00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חינוך ממלכתי דתי; אנטישמיות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8623: מספר פריט 

                                  )      00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סרטיפיקטים; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

];                                                          ארץ ישראל[    חלוקה  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8637: מספר פריט 

                                  )      00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1947-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8638: מספר פריט 

                                  )      00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8639: מספר פריט 

                                  )      00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1957-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קליטת עליה; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              אפליה עדתית; מיהו יהודי; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8660: מספר פריט 

                                  )      00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסתדרות המזרחי בארץ ישראל                          :  שם התיק 

                                  1950-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      ישראל- המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      9:             מספר מיכל006:                   מספר יחידה8661: מספר פריט 

                                  )      00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית העולמית                                   :  שם התיק 

                                  1964-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חילול שבת; ההסתדרות הציונית העולמית; המרכז העולמי-     המזרחי  

;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; המגבית לחינוך הדתי-     קרן ארץ ישראל  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8665: מספר פריט 

                                  )      00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; כשרות; סרטיפיקטים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      חילול שבת;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8669: מספר פריט 

                                  )      00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקרן הקיימת לישראל                                 :  שם התיק 

                                  1967-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חילול שבת; קרן קיימת לישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8670: מספר פריט 

                                  )      00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת אליצור                                             :  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8671: מספר פריט 

                                  )      00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                              :  שם התיק 

                                  1958-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      משרדי ממשלה; משרד ראש הממשלה; חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                          תקציב 

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8672: מספר פריט 

                                  )      00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                              :  שם התיק 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          משרד האוצר; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8681: מספר פריט 

                                  )      00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                              :  שם התיק 

                                  1963-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               משרד האוצר; משרד הבריאות; משרדי ממשלה; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8686: מספר פריט 

                                  )      00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדואר                                               :  שם התיק 

                                  1956-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               בורג יוסף; משרד הדואר; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8691: מספר פריט 

                                  )      00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדואר                                               :  שם התיק 

                                  1964-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               בורג יוסף; משרד הדואר; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8695: מספר פריט 

                                  )      00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1956-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ורהפטיג זרח; משרד הדתות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8696: מספר פריט 

                                  )      00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     הקצבות; ורהפטיג זרח; משרד הדתות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8738: מספר פריט 

                                  )      00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              יהודי צרפת; משרד הדתות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8739: מספר פריט 

                                  )      00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות ומשרד הסעד                                    :  שם התיק 

                                  1956-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הקצבות; משרד הסעד; משרד הדתות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8740: מספר פריט 

                                  )      00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות ומשרד הסעד                                    :  שם התיק 

                                  1960-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               שליחים; הקצבות; משרד הסעד; משרד הדתות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8741: מספר פריט 

                                  )      00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הסעד                                                :  שם התיק 

                                  1969-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הקצבות; משרד הסעד; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8742: מספר פריט 

                                  )      00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה שונים                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     משרד החוץ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                 משרד התיירות;     משרד התחבורה 

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8743: מספר פריט 

                                  )      00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרד הפנים                                               :  שם התיק 

                                  1960-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          משרד הפנים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8744: מספר פריט 

                                  )      00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם שגרירויות שונות                                          :  שם התיק 

                                  1963-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ויזות; מכתבים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8745: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

                                  )      00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם שגרירויות שונות                                          :  שם התיק 

                                  1963-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               ויזות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8746: מספר פריט 

                                  )      00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם שגרירויות שונות                                          :  שם התיק 

                                  1961-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               ויזות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8747: מספר פריט 

                                  )      00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם שגרירויות שונות                                          :  שם התיק 

                                  1963-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               ויזות; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8748: מספר פריט 

                                  )      00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות שונים                                             :  שם התיק 

                                  1974-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    הרבנות הראשית לישראל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                       כשרות; הסתדרות העובדים המזרחיים; הוצאת ספרים-     מורשת  

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

      10:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8749: מספר פריט 

                                  )      00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות שונים                                             :  שם התיק 

                                  1963-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גיוס כספים; הוצאת ספרים- מורשת ; מיהו יהודי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8754: מספר פריט 

                                  )      00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                               - המחלקה לשליחות ונוער :  שם התיק 

                                  1968-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       שליחים; חוזרים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8755: מספר פריט 

                                  )      00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                   - המחלקה לשליחות ונוער :  שם התיק 

                                  1965-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;          יהודי פולין; נשואי תערובת; שליחים; עליה; עליית הנוער;     יהודי מרוקו 

;                                                  פרוטוקולים;     יהודי תוניסיה 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8756: מספר פריט 

                                  )      00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

פרוטוקולים                                   - המחלקה לשליחות ונוער :  שם התיק 

                                  1967-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שליחים; יהודי תוניסיה; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;              סמינר שליחים- בני עקיבא ; הצעת תקציב; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8757: מספר פריט 

                                  )      00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מפת השליחות                                                         :  שם התיק 

                                  1960-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               שליחים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8758: מספר פריט 

                                  )      00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

שאלונים של המועמדים לשליחות                                         :  שם התיק 

                                  1966-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               שליחים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8759: מספר פריט 

                                  )      00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ידיעות פנימיות                                         ,ידיעות מהבית:  שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        עליית הנוער; חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;  הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל; הקסטל; התיישבות; תקציב;     שליחים 

;                                                        ארגוני נשים;     הכשרות 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8760: מספר פריט 

                                  )      00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ידיעות פנימיות                                         ,ידיעות מהבית:  שם התיק 

                                  1962-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הכשרות; חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                  מוסדות חינוך בישראל; ארגוני נשים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            כה-הקונגרס הציוני ה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שליחים]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8761: מספר פריט 

                                  )      00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי                                   :  שם התיק 

                                  1962-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מכתבים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                         שליחים;     הצעת תקציב 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8762: מספר פריט 

                                  )      00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי                                   :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שליחים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8763: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

                                  )      00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

י                                  "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1968-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                            שליחים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8773: מספר פריט 

                                  )      00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית ועם מחלקות של                      :  שם התיק 

ההסתדרות הציונית העולמית                                             

                                  1968-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; יהודי תוניסיה; עליה;     הקצבות 

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

      11:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8779: מספר פריט 

                                  )      00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם משרדים וארגונים שונים                                    :  שם התיק 

                                  1967-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הקצבות; שליחים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8788: מספר פריט 

                                  )      00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1958-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                           אדלבוים מאיר;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8795: מספר פריט 

                                  )      00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                   איזבוצקי דוד;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8796: מספר פריט 

                                  )      00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

יצחק יגר                             - ל "התכתבות עם שליח התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1958-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; יגר יצחק; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      מרוקו; עליה; יהודי מצרים;     יהודי מרוקו 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8817: מספר פריט 

                                  )      00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

יצחק יגר                             - ל "התכתבות עם שליח התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1964-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    שליחים; יגר יצחק; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8841: מספר פריט 

                                  )      00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              אמריקה הלטינית; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8845: מספר פריט 

                                  )      00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיזוג תנועות נוער; מכתבים; עליית הנוער; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8857: מספר פריט 

                                  )      00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גרינברג יעקב אהרן; קליטת עליה; עליה; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8858: מספר פריט 

                                  )      00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8859: מספר פריט 

                                  )      00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה                      ,מחלקת הסברה,מחלקת הארגון- המרכז העולמי :  שם התיק 

לעניני דת ולשכת העליה של הסתדרות המזרחי העולמית                      

                                  1965-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מחלקת הסברה; מחלקת עליה; מחלקת הארגון- המרכז העולמי -     המזרחי  

;              יחידות דתיות; הקצבות; כשרות; חילול שבת; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8860: מספר פריט 

                                  )      00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ועד החנוך                                            - המרכז העולמי :  שם התיק 

                                  1958-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    חינוך ממלכתי דתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8861: מספר פריט 

                                  )      00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1949-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

;                     פרוטוקולים; הקצבות; תקציב; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8862: מספר פריט 

                                  )      00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1959-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                       ל"    נח 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8863: מספר פריט 

                                  )      00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8864: מספר פריט 

                                  )      00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                              הקצבות;     תקציב 

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8865: מספר פריט 

                                  )      00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8866: מספר פריט 

                                  )      00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8867: מספר פריט 

                                  )      00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                          - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8916: מספר פריט 

                                  )      00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הזמנות                      ,הנחיות,חוזרים- הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1963-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8917: מספר פריט 

                                  )      00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הזמנות                      ,הנחיות,חוזרים- הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; חוזרים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8918: מספר פריט 

                                  )      00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הזמנות                      ,הנחיות,חוזרים- הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חוזרים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8919: מספר פריט 

                                  )      00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תזכירים וסיכומים                   ,סקירות- הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  עליית הנוער]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8921: מספר פריט 

                                  )      00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

תפקידי הועדה                  ,הצעות לתקנון- הועדה לעליית הנוער הדתי:  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקנון]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                    ועידות עולמיות-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8922: מספר פריט 

                                  )      00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הועדה לעליית הנוער הדתי                                             :  שם התיק 

                                  1966-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  עליית הנוער]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8923: מספר פריט 

                                  )      00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

קליטת נוער דתי ממרוקו                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי מרוקו]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8924: מספר פריט 

                                  )      00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הצעות לקליטת הנוער הדתי                                             :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8925: מספר פריט 

                                  )      00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

חשבונות                         , תקציבים - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8926: מספר פריט 

                                  )      00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

רשימת מקומות קליטה של עליית הנוער                                   :  שם התיק 

                                  1968-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8927: מספר פריט 

                                  )      00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

רשימת עולים חדשים וקליטתם במסגרת עליית הנוער הדתי                   :  שם התיק 

                                  1965-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8928: מספר פריט 

                                  )      00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ידיעות המזכירות                           - הועדה לעליית הנוער הדתי :  שם התיק 

                                  1947-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8929: מספר פריט 

                                  )      00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

.                                     הודעות הועדה לעליית הנוער הדתי:  שם התיק 

                                  1966-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  עליית הנוער]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8930: מספר פריט 

                                  )      00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית והמרכז העולמי של                     :  שם התיק 

המזרחי                                                               

                                  1963-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8931: מספר פריט 

                                  )      00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית העולמית והמרכז העולמי של                     :  שם התיק 

המזרחי                                                               

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                          קליטת עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8932: מספר פריט 

                                  )      00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הגזברות של המרכז העולמי של המזרחי                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8933: מספר פריט 

                                  )      00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

י                                  "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1944-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                            מכתבים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8934: מספר פריט 

                                  )      00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

י                                  "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1951-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                            מכתבים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8935: מספר פריט 

                                  )      00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

י                                  "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1970-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                            מכתבים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8936: מספר פריט 

                                  )      00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסניפים של הנהלת הפועל המזרחי באי                  :  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                  קליטת עליה; מכתבים]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8937: מספר פריט 

                                  )      00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסניפים של הנהלת הפועל המזרחי באי                  :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                קליטת עליה; מכתבים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8938: מספר פריט 

                                  )      00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם המועצות המקומיות על עניני קליטת עולים                    :  שם התיק 

במסגרת עליית הנוער הדתי                                              

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכתבים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                     קליטת עליה 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8939: מספר פריט 

                                  )      00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת קיבוצים ומושבים של הפועל המזרחי                    :  שם התיק 

                                  1968-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; קליטת עליה; המרכז העולמי-     המזרחי  

];         קבוץ[לביא ; יבנה]; קבוץ[טירת צבי ; בארות יצחק; הקבוץ הדתי;     מכתבים 

];     קבוץ[שלוחות ]; קבוץ[עין צורים ]; קבוץ[סעד ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

];                            מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8944: מספר פריט 

                                  )      00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם מזכירות איגוד המושבים של הפועל המזרחי                    :  שם התיק 

ה ושדה יעקב                                 "כפר הרא:ועם ועד המושבים 

                                  1968-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                           איגוד המושבים]; מושב[שדה יעקב ]; מושב[ה "    כפר הרא 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8945: מספר פריט 

                                  )      00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

משרד הדתות                       ,משרד הבטחון,התכתבות עם משרדי ממשלה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   משרד הדתות]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                          ל"נח;     משרד הבטחון 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8946: מספר פריט 

                                  )      00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

משרד                     ,משרד החינוך והתרבות:התכתבות עם משרדי ממשלה:  שם התיק 

משרד השיכון                    ,משרד הפיתוח והתיירות,משרד הפנים,הסעד 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   משרד הפנים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                  משרד התיירות; משרד החינוך והתרבות; משרד השיכון;     משרד הסעד 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8947: מספר פריט 

                                  )      00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1958-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;         קליטת עליה; פרוטוקולים; עליה; יהודי לוב;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8948: מספר פריט 

                                  )      00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

;                              קליטת עליה; מכתבים;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8950: מספר פריט 

                                  )      00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                         ע"גדנ; קליטת עליה; עליה;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8951: מספר פריט 

                                  )      00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      קליטת עליה;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8952: מספר פריט 

                                  )      00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                      קליטת עליה;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8953: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

                                  )      00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

המחלקה לעלית                  ,י"התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ילדים ונוער                                                          

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           המחלקה לעליית ילדים ונוער; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                          קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8954: מספר פריט 

                                  )      00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם                   ,התכתבות עם ההנהלה המשותפת למרכזי הנוער:  שם התיק 

התאחדות יוצאי טוניסיה והועד לעליית הנוער הדתי מגרמניה                

                                  1965-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                    קליטת עליה; יהודי גרמניה;     יהודי תוניסיה 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8955: מספר פריט 

                                  )      00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מוסדות דתיים על עניני עליית הנוער                  ,התכתבות עם רבנים:  שם התיק 

ל בכנסת                                    " הדתי ועם הנהלת סיעת מפד 

                                  1968-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                          יהודי מרוקו;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8956: מספר פריט 

                                  )      00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם עסקנים ושליחים מטעם הועד לעלית הנוער                     :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

הדתי                                                                 

                                  1968-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               המרכז העולמי- המזרחי ]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8957: מספר פריט 

                                  )      00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם אזרחים שונים על עניני קליטת בני משפחותי                  :  שם התיק 

הם                                                                   

                                  1968-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                         מכתבים 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8958: מספר פריט 

                                  )      00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבויות עם אגודות שונות בקשר לעלית הנוער הדתי                     :  שם התיק 

                                  1968-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכתבים]; מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                    אגודת ישראל 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8981: מספר פריט 

                                  )      00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                       ,חוזרים- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8982: מספר פריט 

                                  )      00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                       ,חוזרים- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המזכירות העולמית-     המשמרת הצעירה  

;                                                כו-הקונגרס הציוני ה;     חוזרים 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8983: מספר פריט 

                                  )      00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הנחיות                                       ,חוזרים- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                             שליחים;     חוזרים 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8984: מספר פריט 

                                  )      00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

פרוטוקולים                                          - המשמרת הצעירה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  



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

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

                                                 

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

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      14:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8986: מספר פריט 

                                  )      00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

החלטות                                ,כינוסים,דוחות- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                     חות"    דו 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8988: מספר פריט 

                                  )      00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                     הודעות,תוכניות,קוי פעולה,הצעות- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

טפסים ושאלונים                                                       

                                  1976-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8992: מספר פריט 

                                  )      00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

אגרת לנציגי התנועה בקונגרס הציוני                   - המשמרת הצעירה :  שם התיק 

מאמרים                                ,קטעי עתונות,אגרות עתונים,ח"הכ 

                                  1972-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                        כח-    הקונגרס הציוני ה 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8996: מספר פריט 

                                  )      00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות של המשמרת הצעירה עם הנהלת המרכז העולמי של                   :  שם התיק 

המזרחי                                                               

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                         מכתבים 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה8997: מספר פריט 

                                  )      00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

י                  "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בא- המשמרת הצעירה :  שם התיק 

והמשמרת הצעירה הארצית                                                

                                  1975-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9002: מספר פריט 

                                  )      00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת המשמרת הצעירה בארצות הגולה                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                          כספים 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9004: מספר פריט 

                                  )      00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

עם                      ,התכתבות עם הנהלת המשמרת הצעירה בארצות הגולה:  שם התיק 

משרדי ממשלה ועם שגרירויות                                            

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9005: מספר פריט 

                                  )      00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ההסתדרות הציונית העולמית; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                           המזכירות העולמית-     המשמרת הצעירה  

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9006: מספר פריט 

                                  )      00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9047: מספר פריט 

                                  )      00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

ל                                       "מפעל אימוץ צעירים דתיים מחו:  שם התיק 

                                  1968-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        קליטת עליה; המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                       סטודנטים 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9068: מספר פריט 

                                  )      00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

התאחדות עולמית של                        ,הרכב המוסדות בתפוצות,שונות:  שם התיק 

'                                הזמנות וכו,תקנות.הסטודנטים היהודיים 

                                  1969-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                           המזכירות העולמית-     המשמרת הצעירה  

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9069: מספר פריט 

                                  )      00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מכתבים                                             - מיכאלי .השליח מ:  שם התיק 

                                  1971-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          עליה; מיכאלי מיכאל; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9070: מספר פריט 

                                  )      00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

מכתבים                                              - השליח לב יצחק :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קליטת עליה; לב יצחק; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9071: מספר פריט 

                                  )      00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מכתבים                                            - סגלוביץ .השליח י:  שם התיק 

                                  1966-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      סגלוביץ יצחק; שליחים; קליטת עליה; עליה; המרכז העולמי- המזרחי ;     מכתבים 

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

      15:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9072: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                     ר יוסף בורג"ד- ל "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  [שם התיק 

]                                   התכתבות עם הרב ברלין,זרח ורהפטיג 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ברלין מאיר; ורהפטיג זרח; בורג יוסף; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                           עליה;     סרטיפיקטים 

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9073: מספר פריט 

                                  )      00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                    פרוטוקולים מישיבות,מכתבים לחבר ישעיהו ברנשטיין:  [שם התיק 

]                                               פרסומים,דוחות כספיים 

                                  1966-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ברלין מאיר; ברנשטיין ישעיהו; המרכז העולמי-     המזרחי  

];       מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;  פרוטוקולים]; פרסום[מענית ; בן גוריון דוד; קיבוץ עובדיה; קליטת עליה;     העפלה 

;                                                                     חות"    דו 

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9074: מספר פריט 

                                  )      00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                    פרוטוקולים מישיבות,ח כספי של התנועה בגרמניה"דו:  [שם התיק 

רשימות בצרפתית על הקהילות היהודיות בטריפולי ובתוניס במאות            

]                           מ"התכתבות עם אוצר מפעלי ים בע,20- וה19-ה 



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

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

                                                 

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

                                  1977-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          שליחים; חות"דו; פרוטוקולים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                    יהודי תוניסיה; יהודי לוב; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9075: מספר פריט 

                                  )      00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

אגרות לחברים מאת יושב ראש                      ,תזכיר בענייני ארגון:  [שם התיק 

]                   ח כספי"דו,חוזרים,פרוטוקולים מישיבות,המרכז העולמי 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חוזרים; פרוטוקולים; חות"דו; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9076: מספר פריט 

                                  )      00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

דוחות שנתיים ואגרות מאת                  ,חוזרים,פרוטוקולים מישיבות:  [שם התיק 

]                                                 ר המרכז העולמי" יו 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ההסתדרות הציונית העולמית; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;             אגודת ישראל; ל בכנסת"סיעת מפד; ישיבת כרם ביבנה;     יהודי ארגנטינה 

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9077: מספר פריט 

                                  )      00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

הזמנות                   ,חוזרים,ר המרכז העולמי"אגרות לחברים מאת יו:  [שם התיק 

]                              מכתבים,חוקת התנועה,פרוטוקולים,לישיבות 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ישיבות הסדר; חוזרים; פרוטוקולים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                                                ישיבות תיכוניות 

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

      16:            מספר מיכל006:                   מספר יחידה9078: מספר פריט 

                                  )      00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עיירות פיתוח; קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      15:            מספר מיכל006:                  מספר יחידה12146: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המרכז העולמי של המזרחי                                              : שם יחידה 

,                     ר יוסף בורג"ד- ל "התכתבות עם שליחי התנועה בחו:  [שם התיק 

]                                   התכתבות עם הרב ברלין,זרח ורהפטיג 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; סרטיפיקטים; ברלין מאיר; ורהפטיג זרח; שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                                      בורג יוסף 

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

                                              233: כ פריטים"סה 

                                             40.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              233:   כ מלאי"סה 




