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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    800   מי    

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9214: מספר פריט 

)      1                              (  00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

נסיונות לעזרה והצלה                                                  

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

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

י הנאצים     "בתיק גם סקירות על מצב היהודים בארצות ארופה שנכבשו ע 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             יהודי צרפת; כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי פולין; יהודי רומניה;     שואה 

;                             שפירא משה חיים; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9218: מספר פריט 

)      1                              (  00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתבים בגרמנית על מצב היהודים באיטליה בערים השונות          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 איטליה; יהודי איטליה;     שואה 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9219: מספר פריט 

)      1                              (  00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

בולגריה                                                     , אלבניה 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתבים בגרמנית על מצב היהודים באלבניה                       :       הערות 

בתיק מכתבים בגרמנית ועברית על מצב היהודים בבולגריה                

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                         בולגריה; יהודי בולגריה; אלבניה; יהודי אלבניה;     שואה 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9220: מספר פריט 

)      1                              (  00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

צרפת                                                         , בלגיה 

                                  1944-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

          1939-1940,1943-1944:תאריך התיק.ד"תש-ג"תש,ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם מכתבים בגרמנית ועברית על מצב היהודים בצרפת                

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צרפת; יהודי צרפת; בלגיה- תורה ועבודה ; בלגיה; יהודי בלגיה;     שואה 

;                                                              ברית חלוצים דתיים 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9230: מספר פריט 

)      1                              (  00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

הולנד                                                      , הונגריה 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

     1940-1941,1943-1944:תאריך התיק.ד"תש-ג"תש,א"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם מכתבים בגרמנית ועברית על מצב היהודים בהונגריה             

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               שפירא משה חיים; הונגריה; יהודי הונגריה;     שואה 

;           הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;                                   הולנד; יהודי הולנד; פולין-     שארית הפליטה  

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9231: מספר פריט 

)      1                              (  00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

עירק                                                   , סוריה, ליטא 

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

     1940-1942,1944-1945:תאריך התיק.ה"תש-ד"תש,ב"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם מכתבים באידיש ועברית על מצב היהודים הפליטים בליטא         

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    לבנון; יהודי סוריה; סוריה; פולין- שארית הפליטה ; ליטא; יהודי ליטא;     שואה 

;                                 ורהפטיג זרח; עירק; יהודי עירק;     יהודי לבנון 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9246: מספר פריט 

)      1                              (  00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

פולין                                                                

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

               1939-1945,1947:תאריך התיק.ז"תש,ה"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

.               בתיק גם תאור רדיפות היהודים בפולין על ידי הגרמנים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           כהנא שמואל זנויל; פולין- שארית הפליטה ; פולין; יהודי פולין;     שואה 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9259: מספר פריט 

)      1                              (  00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

כוסלובקיה                                                         'צ 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

.                                   ד"תש-ג"תש,א"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

כוסלובקיה        'בתיק גם מכתבים בגרמנית ועברית על מצב היהודים בצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל; כוסלובקיה'צ; כוסלובקיה'יהודי צ;     שואה 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9270: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

רומניה                                                               



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

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

                                                 

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

                                  1952-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                             "תשי,ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם יומן זכרונות באידיש על גירוש היהודים ברומניה              

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  תירוש יוסף; שרגאי שלמה זלמן; רומניה;     שואה 

;                        ליבוביץ שלמה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9271: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

רומניה                                                               

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

     1940-1941,1943-1945:תאריך התיק.ו"תש-ג"תש,א"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    וינר יוסף; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; יהודי רומניה; רומניה;     שואה 

;                       עליה; שפירא משה חיים; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      1:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

תקופת המלחמה                                                        :  שם התיק 

רוסיה                                                                

                                  1944-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 Iש:               סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פולין- שארית הפליטה ; ברית המועצות; יהודי ברית המועצות;     שואה 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

ההנהלה הראשית          - הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי  

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             פולין; יהודי פולין; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     שואה 

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

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

המזכירות               - הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי  

העולמית לנוער                                                        

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ליטא; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     שואה 

;                                                  הולנד; בלגיה; כוסלובקיה'    צ 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

המרכז העולמי                                               - המזרחי  

                                  1948-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ט                          "תש,ו"תש,ו"תש,ד"תש-ב"תש,ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                                   שארית הפליטה 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

הודו                                             , סין, הצלה דרך יפן 

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1940-1942,1945:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ורהפטיג זרח; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     שואה 

;                     יהודי ליטא; ליטא; עליה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;                     סין; הודו; יפן; כהנא שמואל זנויל; פולין-     שארית הפליטה  

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

הצלה דרך קושטא                                                       

                                  1945-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 רומניה- ל "בני עקיבא בחו; עליה; יהודי רומניה; רומניה;     שואה 

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

;                                קרונה משה;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9310: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

ילדי טהרן                                                            

                                  1973-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                       "תשל,ד"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1941-1944,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      ילדי טהרן; פולין- שארית הפליטה ;     שואה 

;        יהודי בולגריה; קליטת עליה]; ד והקבוץ הדתי"בח[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;                                                                        בולגריה 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9311: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

ילדי טהרן                                                            

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

בתיק בעיקר רשימות של ילדי טהרן                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קליטת עליה]; ד והקבוץ הדתי"בח[הועדה לעלית הנוער הדתי; ילדי טהרן;     שואה 

;                                                כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

מפעל לעזרת רבנים פליטים                                              

                                  1946-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

     1940-1941,1943-1946:תאריך התיק.ו"תש-ג"תש,א"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם רשימות של עולים פליטים מפולין                             

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מפעל לעזרת רבנים פליטים; שארית הפליטה;     שואה 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה                                :  שם התיק 

]                              טרזינשטט, סלובקיה, לוב- השואה [שונות  

                                  1945-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 IIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

בתיק הוראות כיצד לשלוח דברי דואר            .ה"תש-ג"תש:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

.       בתיק גם סקירה על מצבם של היהודים בטריפולי בלוב. לטרזינשטט 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מחנות ריכוז; כוסלובקיה'צ; כוסלובקיה'יהודי צ; לוב; יהודי לוב;     שואה 

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

      2:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

עלית הנוער הדתי                                                     :  שם התיק 

עלית הנוער הדתי וקליטתם                                              

                                  1949-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                 IIIש:             סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                  "תש,ו"תש,ד"תש-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.         בתיק גם רשימות של ילדים עולים.1938-1946,1949:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    המחלקה לעליה- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קרונה משה;     שואה 

;              עליה; רוזנבליט פנחס]; ד והקבוץ הדתי"בח[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;                   בית הספר החקלאי מקווה ישראל; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;        קבוצת משואות יצחק; וינר יוסף; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                                            קבוץ[    טירת צבי  

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

אוסטריה                                                              

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                        "תש,ח"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם חוברת באידיש שהודפסה באוסטריה על הישובים בגוש עציון       

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטריה- שארית הפליטה ; יהודי אוסטריה;     אוסטריה 

];           קבוץ[עין צורים ; קבוצת משואות יצחק]; קבוץ[כפר עציון ;     גוש עציון 

;           אוסטריה- תורה ועבודה ; אוסטריה- המזרחי ]; פרסום[אוסטריה -     אהלנו  

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

;                       רייכרט מרדכי; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קורץ משה אריה 

;                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; פרסום[אוסטריה -     ביולעטין  



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

אוסטריה                                                              

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

              1947-1948,1950:תאריך התיק.י"תש,ח"תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

"       תנועתנו באוסטריה- "בתיק גם חוברת באידיש שהודפסה באוסטריה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אוסטריה- המזרחי ; אוסטריה- שארית הפליטה ; יהודי אוסטריה;     אוסטריה 

;                           אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטריה-     תורה ועבודה  

;          יום העצמאות]; פרסום[אוסטריה - ידיעות ]; פרסום[אוסטריה -     ביולעטין  

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             יונג משה; עליה; קרונה משה; איטליה- שארית הפליטה ; איטליה;     שואה 

;        קיבוץ מקור ברוך; קיבוץ השבים; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     ורדי מאיר מקס 

;                                         אלינר אליעזר; איטליה-     תורה ועבודה  

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1949-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;  אלינר אליעזר; קיבוץ השבים; קיבוץ מקור ברוך; איטליה- שארית הפליטה ;     איטליה 

;                                יונג משה; איטליה- תורה ועבודה ;     אלינר דבורה 

;              ורדי מאיר מקס; אונא משה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     יהודי איטליה 

;     המדור לשליחים- הסוכנות היהודית ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

הצופה לגולה                                         : קטעי עתונות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קיבוץ השבים; קיבוץ מקור ברוך; איטליה- שארית הפליטה ;     איטליה 

;                               איטליה- תורה ועבודה ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

.                 בתיק גם חוברות ומסמכים של ארגון הפליטים באיטליה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                פבריצקי יעקב; איטליה- שארית הפליטה ;     איטליה 

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

איטליה                                                               

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                   1945-1946,1948:תאריך התיק.ח"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שארית הפליטה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; איטליה- שארית הפליטה ;     איטליה 

];                          פרסום[ארגון הפליטים באיטליה - בדרך ;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

בלגיה                                                                

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ד"בח; בלגיה- שארית הפליטה ; בלגיה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   אוסטריה- שארית הפליטה ; אוסטריה; בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; גרמניה- שארית הפליטה ;     גרמניה 

;    גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה- המזרחי ;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                      בסוק חיים מנחם; סנהדראי טובה; מאיר מרים;     שטרן קטן שרה 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               



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

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

                                                 

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

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; גרמניה- שארית הפליטה ;     גרמניה 

;     אוסטריה- שארית הפליטה ; אוסטריה; גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה-     המזרחי  

;                                                     שליחים;     בסוק חיים מנחם 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

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

                                   1947-1949,1951-1955:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גרמניה- המזרחי ; גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה- שארית הפליטה ;     גרמניה 

;  צובל יעקב; באואר בנימין זאב; ברלין מאיר;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                                            שליחים; טילמן צבי;     יהודי גרמניה 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1949-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה- המזרחי ; גרמניה- שארית הפליטה ;     גרמניה 

;           שליחים; מאירי ראובן; גרין יונה;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                                                וינברגר חיים;     אליאש ירחמיאל 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גרמניה- שארית הפליטה ; גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה- המזרחי ;     גרמניה 

;                                קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ורהפטיג זרח;     שליחים 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש,ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1946,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גרמניה- תורה ועבודה ; גרמניה- המזרחי ; גרמניה- שארית הפליטה ;     גרמניה 

;                                           גרמניה- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

גרמניה                                                               

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                        1945-1948:תאריך התיק.ט"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

בתיק עתונים ובטאונים של שארית הפליטה בגרמניה                      

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            שליחים; גרמניה- שארית הפליטה ; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו;     גרמניה 

];                      גרמניה[בני עקיבא בהעפלה ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

];                               פרסום[ידיעות לשליחים ]; פרסום[    יידישע שטימע  

];                                           פרסום[נוער חלוצי מאוחד - ם "    נוח 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

הולנד                                                                

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ד"בח; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; הולנד- שארית הפליטה ;     הולנד 

;         שליחים; רנד מנחם; יונג משה; עליה;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                                                                      וייל רבקה 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

הונגריה                                                              

                                  1952-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                 "תשי-א"תשי,ט"תש-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1943,1945-1949,1951-1952:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             יהודי הונגריה; הונגריה- שארית הפליטה ;     הונגריה 

; עליה; תירוש יוסף; ברית חלוצים דתיים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                  הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      4:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

מצרים                                                   , מרוקו, יון 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1943-1944,1946:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           מצרים; יהודי מצרים; מרוקו; יהודי מרוקו; שליחים; יוון;     יהודי יוון 

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- שארית הפליטה ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

;      שטרן קטן שרה; קיבוץ לאור; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; שליחים;     יהודי פולין 

;               בסוק חיים מנחם; פרוטוקולים;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

;        פולין- שארית הפליטה ; יהודי פולין;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9529: מספר פריט 

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

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

פולין                                                                

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם תמונה של חברי קיבוץ המזרחי         . ח"תש-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

)       53-56.תמונות מס(יש תמונות שלהם גם בארכיון התמונות '.בלודז 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   פולין- המזרחי ; פולין- שארית הפליטה ; יהודי פולין;     פולין 

;                                                        פולין-     תורה ועבודה  

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9536: מספר פריט 

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

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

                                  1950-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם תמונה של חברי קיבוץ המזרחי         . י"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

)       53-56.תמונות מס(יש גם תמונות שלהם בארכיון התמונות '.בלודז 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- המזרחי ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- שארית הפליטה ;     פולין 

;                                      קורץ משה אריה;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

ארכיון גוניונדזקי ישראל                                              

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                   1945-1946,1948-1949:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

;                                     גוניונדזקי ישראל; פולין-     שארית הפליטה  



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

ביולעטין                                                             

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

ז באידיש                 "תש - 23.מס,ו "תש - 11.בתיק  ביולעטין מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       פרסום[פולין - ביולעטין ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

;                                                       פולין-     שארית הפליטה  

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

ביולעטין                                                             

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

ו באידיש                      "תש - 12,13,14,15.בתיק  ביולעטין מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ; פולין- שארית הפליטה ;     פולין 

];                                                   פרסום[פולין -     ביולעטין  

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

ביולעטין                                                             

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש,ו"תש:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ח באידיש                         "תש - 33,34,40.בתיק  ביולעטין מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- שארית הפליטה ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

];                                                   פרסום[פולין -     ביולעטין  

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9579: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

ביולעטין                                                             

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

ז באידיש              "תש,ו"תש - 10,26,28,29,30.בתיק  ביולעטין מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- שארית הפליטה ; פולין- תורה ועבודה ; פולין- המזרחי ;     פולין 

];                                                   פרסום[פולין -     ביולעטין  

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

      5:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9590: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

פולין                                                                

]                      קהילות יהודיות בפולין,פולין אחרי השואה[שונות  

                                  1968-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                           "תשכ,ב"תשכ-א"תשכ,ח"תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1947-1948,1961-1962,1967-1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שואה; פולין- שארית הפליטה ; יהודי פולין;     פולין 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

כוסלובקיה                                                         'צ 

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תש,ז"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ- שארית הפליטה ; כוסלובקיה'    צ 

;                           ברית חלוצים דתיים; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

];  פרסום[בני עקיבא שוויץ  - DARKENU;  מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

קפריסין                                                              

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; קפריסין- שארית הפליטה ;     קפריסין 

;  חיות מרדכי]; ד והקבוץ הדתי"בח[הועדה לעלית הנוער הדתי; וינד יוסף;     יונג משה 

;                                    המדור לשליחים- הסוכנות היהודית ;     שליחים 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

קפריסין                                                              

עתונות                                                               

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];             פרסום[קפריסין - בנתיב הפדות ; קפריסין- שארית הפליטה ;     קפריסין 

;                        ד"בח]; קבוץ[טירת צבי ; קפריסין- ל "    הפועל המזרחי בחו 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

קפריסין                                                              

הפועל המזרחי בקפריסין                                        - חוזר  

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קפריסין- ל "הפועל המזרחי בחו; וינד יוסף; קפריסין- שארית הפליטה ;     קפריסין 

;                                      שליחים]; פרסום[קפריסין -     בנתיב הפדות  

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

רומניה                                                               

                                  1948-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1943-1946,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    רומניה- ל "בני עקיבא בחו; רומניה- שארית הפליטה ;     רומניה 

;                    יהודי רומניה; טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה-     תורה ועבודה  

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

רומניה                                                               

                                  1952-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                       "תשי-א"תשי,ט"תש-ח"תש,ו"תש-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1944-1945,1947-1952:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                          רומניה- תורה ועבודה ; טרנסילבניה- המזרחי ;     רומניה 

;   יהודי רומניה; רומניה- ל "בני עקיבא בחו;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

רומניה                                                               

פרסומים                                                              

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

הונגרית                               ,רומנית,בתיק פרסומים בעברית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              פרסום[רומניה - יבנה ]; פרסום, רומניה[המעלה ; פרסומים;     רומניה 

והפועל המזרחי בטרנסילבניה   " המזרחי"על פיולות המרכז של : דין וחשבון שנתי.  א 

ו               "א תמוז תש"י-י-אורדיה ט,  והצעותיו לקראת ועידה הארצית השמינית 

ז                     "תמוז תש, ניסן: מרכז הפועל המזרחי בטרנסילבניה, מולדת. ב 

עקיבא ברומניה                    -המזכירות הארצית של בני, ידיעות המזכירות.  ג 

ד            "י), ח"חנוכה תש' (גיליונות ג. הסתדרות המזרחי ברומניה . דרכנו.  ד 

),    ו"סיון תש (1-7: גיליונות. רומניה, בוקרשט", תורה ועבודה"תנועת . יבנה.  ה 

?]                   מוסף מיוחד"  [חנוכה), "ז"סיון תש (18), ז"ניסן תש (16-17  

והסתדרות" תורה ועבודה"התרבות של תנועת 'מח. בטאון ספרותי ואידאולוגי: המעלה.  ו 

ז                             "סיון תש- ניסן : גיליונות.   הפועל הדתי ברומניה 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

דנמרק                                           , שוודיה- סקנדינביה  

                                  1949-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי שוודיה; שוודיה- שארית הפליטה ; ד"בח]; פרסום[שוודיה - נתיבה ;     שוודיה 

;               דנמרק- המזרחי ; דנמרק; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      6:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9650: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

שארית הפליטה לאחר המלחמה                                            :  שם התיק 

שוויץ                                                                

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 IVש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; ד"בח; שוויץ- שארית הפליטה ;     שוויץ 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

באזל                           - הכינוס העולמי של תנועת תורה ועבודה  

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  בריטניה; איטליה- שארית הפליטה ; איטליה;     תנועת תורה ועבודה 

;          גרמניה; בלגיה- שארית הפליטה ; בלגיה; ד"בח; בריטניה-     שארית הפליטה  

;         הונגריה; הולנד- שארית הפליטה ; הולנד; דנמרק; גרמניה-     שארית הפליטה  

;                   שוויץ; צרפת- שארית הפליטה ; צרפת; הונגריה-     שארית הפליטה  

;                 פולין; שוודיה- שארית הפליטה ; שוודיה; שוויץ-     שארית הפליטה  

;                                                       פולין-     שארית הפליטה  

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

]                פרוטוקולים,ישיבות[הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה  

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         שארית הפליטה; שליחים; פרוטוקולים;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

התכתבויות                , חות"דו- הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה  

                                  1950-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                   1945-1948,1950:תאריך התיק.י"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;           קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     שארית הפליטה 

;                                         המרכז העולמי- המזרחי ;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

,         ידיעות , הנחיות, חוזרים- הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה  

חות                                                              "דו 

                                  1950-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                   "תש-ט"תש,ז"תש-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1945-1946,1948-1950:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הונגריה; שארית הפליטה; שליחים;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                גרמניה; פולין- שארית הפליטה ; פולין; הונגריה-     שארית הפליטה  

;                                                      גרמניה-     שארית הפליטה  

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

המשרד המרכזי לאירופה             - הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה  

לונדון                                                               

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                        1945-1946,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       שארית הפליטה; יונג משה; הנדלר אריה;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

]                  התכתבות עם אריה הנדלר בנושא גיוס כספים מחוץ לארץ[ 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                             1946,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           גיוס כספים; אונא משה;     הנדלר אריה 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

פריז             - מרכז לעזרה והצלה באירופה של המזרחי והפועל המזרחי  

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

א                                       "תשי,ט"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      וייסבלום מאיר; קורץ משה אריה; בקר אהרן; בורג יוסף; צרפת;     שארית הפליטה 

;                                                         שליחים;     גיוס כספים 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

פריז             - מרכז לעזרה והצלה באירופה של המזרחי והפועל המזרחי  



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

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

                                                 

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

                                  1952-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                       "תשי,י"תש-ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תירוש יוסף; מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; בקר אהרן;     שארית הפליטה 

;                       תוניסיה; שליחים; צרפת; גרינברג יעקב אהרן;     הנדלר אריה 

;                        שמידט שלמה; תימן; יהודי תימן; תוניסיה-     תורה ועבודה  

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

]                   התכתבות עם פנחס רוזנבאום[ניבה 'ג- המרכז לאירופה  

                                  1953-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג                                 "תשי-א"תשי,ט"תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1947-1949,1951-1953:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; המרכז העולמי-     המזרחי  

;      באואר בנימין זאב; הנדלר אריה; תירוש יוסף; רוזנבאום פנחס;     שארית הפליטה 

;                                       מרוקו; תוניסיה; שליחים;     רייכרט מרדכי 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

לשכת הקשר לארצות מזרח אירופה                                         

                                  1966-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

               1943,1945,1948,1950-1952,1958-1961,1966:תאריך התיק:       הערות 

ו      "תשכ,ב"תשכ,ך"תש-ח"תשי,ב"תשי-י"תש,ח"תש,ה"תש,ג"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ליבוביץ שלמה; רומניה; פליישר עזרא; תירוש יוסף;     קרן קיימת לישראל 

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



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

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

                                                 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

פרסומים                                                              

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

הפרסומים כולם באידיש                                              

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            פרסום[מזרחי הפועל המזרחי - אונזער וועג ; שארית הפליטה;     פרסומים 

];                       פרסום[יידישע וואך ]; פרסום[בני עקיבא -     אונזער וועג  

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

]                       פרוטוקול- המרכז לאירופה , עלון למדריך[שונות  

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשי-י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

     ALON LAMADRIKH -  פרוטוקולים]; פרסום[צרפת                                  ;

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

      7:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

התנועה בחזית ההצלה לאחר המלחמה                                      :  שם התיק 

]        החלטות מכינוס בבודפשט,פרוטוקול- המזרחי ותורה ועבודה [שונות  

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                 Vש:               סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם מכתב משארית הפליטה שהתקבצה          .ו"תש-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

).                                                 ה"אב תש(במינכן 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                          שארית הפליטה; תורה ועבודה;     המזרחי 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

כוסלובקיה והונגריה במלחמת העולם השניה                       'יהודי צ 

                                  1945-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; הונגריה- המזרחי ; יהודי הונגריה; הונגריה;     שואה 

;                       כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'יהודי צ; כוסלובקיה'    צ 

;                                 מחנות ריכוז; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

                                          TEREZINEמסמכים מגטו טרזין  

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                           שואה 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

שמות חיילים דתיים                                                    

                                                 VIש:              סימול מקורי 

י       "באצל ולח, בהגנה, בתיק רשימות של חיילים דתיים בצבא הבריטי:       הערות 

]                                        שנות הארבעים:[תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                           זכרונות חיילים מתקופת מלחמת העולם השניה[ 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        איטליה; פולין- שארית הפליטה ; פולין]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

; יהודי סוריה; לוב; יהודי לוב; תוניסיה; יהודי תוניסיה; שארית הפליטה;     הונגריה 

;                                                  אורבך אפרים אלימלך;     סוריה 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

אגרת למגויס הדתי                                                     

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

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

ט             "כ-ח"כ,ו"כ-ג"כ,א"כ-ח"י,ז"ט-ה:אגרות מס- למגויס הדתי  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        פרסום[למגויס הדתי ]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

;                                  נוטרים; התיישבות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                     קטעי עתונות- החייל היהודי במלחמת העולם השניה [ 

                                  1987-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ז                    "תשמ,ו"תשמ,ד"תשמ,ב"תשמ,א"תשכ,ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1943,1960,1982,1984,1986,1987:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];        מושב שיתופי[ניר עציון ; איטליה- שארית הפליטה ; איטליה;     קטעי עתונות 

;      שארית הפליטה]; לפני קום המדינה[חיילים דתיים ; קנוהל דב;     יפה משה אברהם 

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                                      חוזרים, אגרות- חיילים דתיים [ 

                                  1945-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                        "תש,ג"תש-ב"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               אלינר אליעזר]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                                                החייל הדתי המשוחרר[ 

                                  1946-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                   1943,1945-1946:תאריך התיק.ו"תש,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

א                                        "י:אגרת מס- למגויס הדתי  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        פרסום[למגויס הדתי ]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                                      קליטת חיילים בהתיישבות הדתית[ 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

ט                               "כ-ח"כ:מתוך אגרת מס- למגויס הדתי  

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

];              פרסום[למגויס הדתי ; התיישבות]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                      מערכת קובץ ההתנדבות הדתית במלחמת העולם השניה[ 

                                  1988-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ח                                      "תשמ,ג"תשי,ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1947,1953,1988:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

אצל נשיא המדינה                                                      

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

של מערכת קובץ ההתנדבות        " בהתנדב עם"הספר . ט"תשמ:תאריך התיק:       הערות 

.           הדתית במלחמת העולם השניה ניתן לנשיא המדינה חיים הרצוג 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הרצוג חיים]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      8:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

]                   התכתבות בנושא ההתנדבות הדתית במלחמת העולם השניה[ 

                                  1988-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 VIש:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

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

      9:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9738: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

נספח                                                                 

]                      צילומי תעודות מארכיונים שונים על תקופת השואה[ 

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                       "תש,ג"תש-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1939-1943,1945:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ילדי טהרן; שארית הפליטה; אגודת ישראל; שואה; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

;                                                       פולין-     שארית הפליטה  

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

      9:             מספר מיכל008:                   מספר יחידה9745: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

מלחמת העולם השניה                                                   :  שם התיק 

נספח                                                                 

]                      צילומי תעודות מארכיונים שונים על תקופת השואה[ 

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                       "תש,ג"תש-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1939-1943,1945:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שארית הפליטה; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הונגריה- שארית הפליטה ;     הונגריה 

;              רומניה- שארית הפליטה ; רומניה]; לפני קום המדינה[    חיילים דתיים  

;                         כוסלובקיה'צ; פולין; שואה; רומניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;              הרצוג יצחק אייזיק הלוי; ילדי טהרן; כוסלובקיה'צ-     שארית הפליטה  

;                                                                   יהודי רומניה 

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

      9:             מספר מיכל008:                  מספר יחידה16063: מספר פריט 

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

השואה ושארית הפליטה                                                 : שם יחידה 

קטעי עתונות בשארית הפליטה                                     : נספח:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

בתיק תצלום ללא פרטים מזהים                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                           שואה 

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

                                               86: כ פריטים"סה 

.                                              51: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               86:   כ מלאי"סה 




