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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    010   מי    

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

המחלקה לעליית ילדים ונוער                         - בני עקיבא צעירה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      נאמן יעקב; בני עקיבא בישראל; תנועות נוער;     עליית הנוער 

;                                                     הרובע היהודי-     ירושלים  

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

האגף הדתי אנגליה                                      - זורוף אפרים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   התנועה לציונות מגשימה- תלם ;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

תנועת התנדבות לעליה הדתית                                    - תהלה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     עליית הנוער 

;                                          עליה; התנועה לציונות מגשימה-     תלם  

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הועדה לעליית הנוער הדתי                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מנהיגים צעירים                                                      :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

הכשרת מנהיגות קהילתית            "בתיק תכנית ללימודי תעודה בנושא :       הערות 

.                        אילן-בהוצאת אוניברסיטת בר" צעירה לתפוצות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 אמריקה הלטינית; חינוך יהודי בגולה; שפירא יוסף;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ל                      "שליחי בני עקיבא אגף דתי והנהלת בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק כתוב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו;     עליית הנוער 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כללי                                                      - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כתובות                                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   משרד הקליטה;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

קרונה משה                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     קרונה משה;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

אישי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       שפירא יוסף; תנועות נוער;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שרגא                                                  } פליקס{וילמן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

וילמן פליקס שרגא                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל                         - דיאמנט אברהם :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  דיאמנט אברהם;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13141: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

בני עקיבא  תנועה עולמית ובישראל                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              בני עקיבא בישראל;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שר החינוך והתרבות                                      - זבולון המר :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        שפירא יוסף; המר זבולון;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ששר מיכאל                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

גולדשטיין משה                                                       :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

פעולות האגף הדתי                                  - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

.                               ט"תשרי תשל- תכנית פעולת האגף הדתי . א-  בתיק  

 של המשרד לבקורת בהסתדרות      22. תדפיס נושא מפעל השליחות מדין וחשבון מס.  ב 

.                                                             הציונית העולמית 

.                      של המשרד לבקורת22. הערות ההנהלה לדין וחשבון שנתי מס. ג 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שונות בענייני עלית הנוער הדתי                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

פרומר ראובן                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13148: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ברזיל                                                   - וייא חיים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת             1980" - תור ועלה לנוער"ח מסכם לקבוצת "בתיק דו:       הערות 

.                                        ברזיל- ההסתדרות הציונית  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            וייא חיים; שפירא יוסף; יהודי ברזיל;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ברזיל                                                   - וייא חיים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        וייא חיים; יהודי ברזיל;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כתובות                                                              :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ל                                                   "חו- בצלאל כרמי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        קליטת עליה; יהודי צרפת;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ישובים בגולן                                      - חיספין - חיספית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ]; ישוב קהילתי[חיספין ;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

רמת הגולן                                              - מושב יונתן :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                               ח חודש כסלו של מושב יונתן"בתיק דו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                           מושב שיתופי[יונתן ;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

רמת הגולן                                               - מושב יונתן:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     גרעינים; חינוך]; מושב שיתופי[יונתן ]; ישוב קהילתי[חיספין ;     עליית הנוער 

;                                                                       ל"    נח 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מינכן גרמניה                                             - שטרן אלי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

בצלאל כרמי                                             - פרוטוקולים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ל                                   "ל והפועל המזרחי בישראל ובחו"מפד:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ל"מפד; ארצות הברית- הפועל המזרחי - המזרחי ;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ל                                   "ל והפועל המזרחי בישראל ובחו"מפד:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                    שפירא יוסף; ישראל- המזרחי ;     עליית הנוער 

;                                        ארצות הברית- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

דברים בכנס עולים מצרפת                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    שפירא יוסף;     עליית הנוער 

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

      2:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

חיים לביא נציג עליית הנוער בניו יורק                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהתיק נכתב באנגלית                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    שפירא יוסף;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מחלקת ארגון במרכז עולמי בית מאיר                         - טבת יצחק :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      טבת יצחק;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שפירא גיי                                                           :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 יהודי צפון אמריקה; יהודי צרפת;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

אלון שבות                             , אלון מורה- ישובי גוש אמונים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                               מועצה אזורית[חוף עזה ; גרעינים;     עליית הנוער 

];                      קבוץ[מגדל עוז ; תנועת ההתיישבות של גוש אמונים-     אמנה  

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

טבת יצחק                                                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      טבת יצחק;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

הרב רוט אלי                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      ההסתדרות הציונית העולמית;     עליית הנוער 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שליחים להמן גדעון                           - בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 

אלון גרין                                                            

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהתיק נכתב באנגלית                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; להמן גדעון;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

שליחים להמן גדעון                           - בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 

אלן גרין                                                             

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            גרעינים; שפירא יוסף; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     עליית הנוער 

;                                                                     להמן גדעון 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מנהיגות בתפוצות                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תכנית להכשרת מנהיגות צעירה מאמריקה הלטינית                - בתיק :       הערות 

.                          אילן- א בהוצאת אוניברסיטת בר "תשמ-מ"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            אוניברסיטת בר אילן;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

צפון אמריקה                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ספרים לרכישה                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ספרים לרכישה                                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    עליית הנוער 

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

      3:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

גרעין יונתן                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                 ההסתדרות הציונית העולמית]; מושב שיתופי[יונתן ;     עליית הנוער 

;                                              אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כללי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            יהודי ארצות הברית; מפות; רמת הגולן;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כללי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        שפירא יוסף; חוג איתנים;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

ועד מנהל                                       - אוניברסיטת בר אילן :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.             תקנות ההתאגדות" אגודת מכון גבוה לתלמוד תורה- "בתיק :       הערות 

.        תקציר מחקר בנושא שנוי עמדות ציוניות דתיות מאת דוד צוריאל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         פרוטוקולים; תקנות; אוניברסיטת בר אילן;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מועמדים לעליה                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    קליטת עליה;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   אולפנת כפר פינס; צוקרמן אברהם; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     עליית הנוער 

;                                     הרצליה- אולפנא לבנות ;     ישיבת בית שמואל 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

אגודת הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      ההסתדרות הציונית העולמית;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

הסתדרות הנוער והחלוץ                                    - האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;           המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ; שפירא יוסף;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

הנוער והחלוץ האגף הדתי                            - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ארצות הברית; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; תקציב;     עליית הנוער 

;                                                     כנס שליחים;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כללי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            אגודה לעידוד הילודה- אפרת ; רפל דב;     עליית הנוער 

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

      4:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

כללי                                                  - שפירא יוסף  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             מושב[כפר חסידים ;     עליית הנוער 

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

      5:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

בית אריה דוד                                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  בית אריה דוד;     עליית הנוער 

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

      5:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

האגף הדתי                                         - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ;     עליית הנוער 

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

      5:             מספר מיכל010:                  מספר יחידה13189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עליית הנוער                                                         : שם יחידה 

האגף הדתי                                         - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ; שפירא יוסף;     עליית הנוער 

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

                                               59: כ פריטים"סה 

.                                              35: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               59:   כ מלאי"סה 




