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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    210   מי    

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11096: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תקציב; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11097: מספר פריט 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       תקציב;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11098: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11101: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         יז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11104: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בן צבי יצחק; וייצמן חיים; בן גוריון דוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                              ארץ ישראל; אגודת ישראל;     ערבים 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11106: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה]; ארץ ישראל[חלוקה ; ארץ ישראל; ערבים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                             וייצמן חיים; ממשלת המנדט הבריטי;     בן גוריון דוד 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11108: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11109: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1953-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ד                        "תשי, ח"תש - 1953, 1947-1948: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              אמריקה הלטינית;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11110: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כג-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11111: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 השקל; תקנות;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11112: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; כד-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11113: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11114: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11115: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מנדט בריטי[הספר הלבן ; ממשלת המנדט הבריטי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11116: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הנחיות                                                     - חוזרים :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מנדט בריטי[הספר הלבן ; ממשלת המנדט הבריטי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11117: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                                      - הועד הפועל הציוני :  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                               קרן קיימת לישראל 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11118: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.                       חלק מהתיק נכתב בגרמנית. ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בן גוריון דוד; עליה; ממשלת המנדט הבריטי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 



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

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

                                                 

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

;                                                          תקציב;     ברלין מאיר 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11119: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                                      - הועד הפועל הציוני :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11120: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                                  - המועצה הציונית בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      1:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11123: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המזרחי בקונגרס הציוני השישי                                         :  שם התיק 

                                  1903-           עד1903-         תאריך התיק מ 

                                                         1933: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרס: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  המזרחי; ו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11131: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                         יז-הקונגרס הציוני ה- טז -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                  "תרפ, ז"תרפ-ו"תרפ - 1926-1927,1929: תאריך התיק:       הערות 

.                                          חלק מהתיק נכתב בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יז-הקונגרס הציוני ה; טז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11132: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                               יז-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

.                 חלק מהתיק נכתב בגרמנית. ב"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; יז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11133: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                               יח-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         יח-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11134: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                   השקל- כ -הקונגרס הציוני ה- יט -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;     כ-הקונגרס הציוני ה; יט-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        תורה ועבודה;     המזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11135: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                   עבודה סוציאלית בקרב עולים- יט -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.                                    ראה תקציר. ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   עליה; יט-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

"           עזרה"כרזה לצירי הקונגרס הציוני התשעה עשר בלוצרנה מטעם מרכז : בתיק 

.                         לגליציה המערבית ושלזיה בקרקוב וגליציה המזרחית בלבוב 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11138: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                               יט-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ט         "לקראת הקונגרס הציוני הי- בתיק חוברת . ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.                   ה"אב תרצ. א"ת, בהוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בן גוריון דוד; יט-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11141: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                                כ-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

התכניון     "פרסום -בתיק. חלק מהתיק נכתב באנגלית.ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.                 ז"תרצ, חיפה.  שנה להנחת אבן הפנה25",העברי בחיפה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; הפועל המזרחי בארץ ישראל; כ-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון ;     מצעים 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11145: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                        השקל- כא -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                            "תרצ, ז"תרצ - 1939, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חוזרים; כא-הקונגרס הציוני ה; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11146: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                        השקל- כב -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; כב-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11148: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                        השקל- כא -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                            "תרצ, ח"תרצ - 1939, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; כא-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11149: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                        השקל- כא -הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; כא-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11150: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                               כא-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כא-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11151: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הפועל המזרחי ותורה                    , המזרחי- הקונגרס הציוני הכא :  [שם התיק 

]                                                             ועבודה 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תורה ועבודה; השקל; כא-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                     ברנשטיין צבי; המרכז העולמי- המזרחי ; פרוטוקולים;     מצעים 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11152: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית ווהמזרחי                                      : שם יחידה 

]                                          כא-עתון הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                    ראה תקציר. ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            וייצמן חיים; כא-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                     בן גוריון דוד; המזרחי;     שרגאי שלמה זלמן 

.         מס- ניבה 'ג, א"אורגן רשמי של הקונגרס הציוני הכ- עתון הקונגרס : בתיק 

.                            1939אוגוסט - ט "תאריך אלול תרצ, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11155: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                               כב-הקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

.                                 ז ראה תקציר"תש-ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוזרים; השקל; כב-הקונגרס הציוני ה; עליה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

ב "מוגש אל הקונגרס הציוני הכ, ו"תש-ש"על הפעולות בשנים ת- דין וחשבון . א: בתיק 

מחלקת העליה      - פרסום בשם . ב. י"הוצאת הסוכנות היהודית לא, ז"כסלו תש, באזל 

]                    יתכן ששני הפרסומים הם למעשה פרסום אחד[ ללא פרטים ותאריך  

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

      2:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11159: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

]                                        כב-המזרחי בקונגרס הציוני ה:  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                  "תש-תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 כב-הקונגרס הציוני ה; המזרחי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];                           מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא]; ארץ ישראל[    חלוקה  

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11164: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועדה הראשית לבחירות                                ' - כג-הקונגרס ה:  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

רשימת המועמדים לקונגרס הציוני            - בתיק .י"תש: תאריך התיק:       הערות 

מטעם הועדה הראשית לעניני הבחירות בישראל     ,העשרים ושלושה בישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השקל; כג-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11165: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ת                              "דוחו, תזכירים, הצעות' - כג-הקונגרס ה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.            חלק מהפריטים נכתבו באידיש ואנגלית. א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חינוך; עליית הנוער; כג-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;  הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; קרן היסוד; קרן קיימת לישראל;     התיישבות 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11166: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                       לוי אשכול, בן גוריון: נאומים' - כג-הקונגרס ה:  שם התיק 

יצחק רפאל                                                            

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.                    מספר פריטים נכתבו באנגלית. א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              אשכול לוי; כג-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                   רפאל יצחק;     בן גוריון דוד 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11167: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                       הצעות, חוזרים' - כה-ה' - כד-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

.                                                             רשימות 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

חלק מהפריטים         . א"תשכ, ו"תשט - 1960-1961, 1955: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   נכתבו באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    כה-הקונגרס הציוני ה; כד-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11168: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

.                        נציגי המזרחי בקונגרס' - כה-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

.                                               א"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ארצות הברית; המזרחי; כה-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11169: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

רשימות                        , מצעים, תכניות' - כו-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

',      כו-רשימת צירים לקונגרס הציוני ה- בתיק . ד"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

.                                           הוצא מארכיון גרדי נתן 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מצעים; שרגאי שלמה זלמן; כו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                            הפועל המזרחי בארץ ישראל;     המזרחי 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11170: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ביולטין לעתונות                              ' - כו-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ה"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;               שזר זלמן; כו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                  בן גוריון דוד 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11171: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ביולטין לעתונות                              ' - כו-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      3:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11172: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

'                                                כו-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11173: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

.                         הצעות לקראת הקונגרס' - כז-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                        "תשכ- א "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11174: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

.                             ביולטין לעתונות' - כז-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                התנדבות; כז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                     פרס שמעון; אבן אבא; קליטת עליה; תקציב;     מלחמת ששת הימים 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11175: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ביולטין לעתונות                              ' - כז-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.                   חלק מהפריטים נכתבו באנגלית. ח"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קליטת עליה; כז-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                מלחמת ששת הימים 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11176: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

החלטות                                          - הועד הפועל הציוני :  שם התיק 

                                  1948-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח        "תש,ב"תרצ, צ"תר, ד"תרפ - 1923,1930,1932,1948: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            עליה; סרטיפיקטים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11177: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

תקנון ההסתדות הציונית                        ' - כו-הקונגרס הציוני ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                            "תשכ, ט"תשכ - 1965, 1959: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תקנון; כו-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11178: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

עליה                                            - הועד הפועל הציוני :  שם התיק 

                                  1977-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                            "תשל, ב"תשכ - 1977, 1962: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        עליה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      4:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11179: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

שיחות יארינג                                                        :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11197: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

עתונות וקטעי עתונות                             - ידיעות מארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

        1927,1932-1937,1945-1948,1957,1959,1970, 1924: תאריך התיק:       הערות 

.         ראה תקציר. ל"תש,ז"תשי,ח"תש-ה"תש,ז"תרצ-ב"תרצ,ז"תרפ,ד"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; חינוך; יהודי תימן; וייצמן חיים; קטעי עתונות;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;         צור יעקב; המזרחי; התיישבות; עליה; עליית הנוער; בן גוריון דוד;     השקל 

שנים        , 2, 35, 34. מס, שבועון של עליה חדשה- שבועון בשם עמודים . א: בתיק 

, ירושלים, שימת מקבלי אות הוקרה על פעילות בתנועה הציונית בגולה.ב. ז"תש- ו "תש 

.                                                    1983נובמבר - ד "כסלו תשמ 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11199: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                            - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1924-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11200: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                       "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1971-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

-         ח"תרפ - 1937,1939-1940,1954,1971, 1928-1930: תאריך התיק:       הערות 

א                              "תשל, ד"תשי,ש"ת-ט"תרצ, ז"תרצ, ץ"תר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11201: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ו                               "ועידת ויצ, התכתבות- הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

צ            "תר - 1930,1935,1939-1940,1954,1965,1983: תאריך התיק:       הערות 

.                   ראה תקציר, ג"תשמ,ה"תשכ,ד"תשי, ש"ת-ט"תרצ,ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;          הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

      1935טן מערץ -24, תל אביב, טע וויצא קאנפערענץ - VIIIדי    - וויצא : בתיק 

.                                                     1935, יולי, ה"תרצ, תמוז 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11203: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                  - המחלקה לארגון והסברה - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,        1940-1941,1946,1949,1958-1959,1964,1968,1975: תאריך התיק:       הערות 

ח            "תשל,ה"תשל,ח"תשכ,ד"תשכ,ט"תשי,ט"תש,ו"תש,א"תש-ש"ת-1977 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פרוטוקולים; השקל; חינוך דתי; עדת בני ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                            המחלקה לארגון- ההסתדרות הציונית העולמית ;     תקציב 

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11204: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

בירור                        , המחלקה לארגון והסברה- הסתדרות ציונית :  שם התיק 

רעיוני                                                               

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ה"תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11205: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

בירור                       - המחלקה לארגון והסברה - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

רעיוני                                                               

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ו"תשל-ה"תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                  פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11206: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                     - המחלקה לארגון והסברה - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1960-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

,       ב"תש-ש"ת - 1939-1942,1945,1951,1953,1956-1960: תאריך התיק:       הערות 

ך                                     "תש-ז"תשט,ג"תשי, א"תשי,ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ילי'צ; ברזיל; אורוגוואי; ארגנטינה; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

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

      5:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11207: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

תנועות נוער                  - המחלקה לנוער והחלוץ - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1963-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

,        1939,1943-1944,1948-1949,1952-1953,1956-1958: תאריך התיק:       הערות 

ג       "תשכ,ח"תשי-ז"תשט,ג"תשי-ב"תשי,ט"תש-ח"תש,ך"תש,ש"ת-1960-1963 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     התנדבות; תקציב; פרוטוקולים; תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11208: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1953-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג              "תשי-ב"תשי, ח"תש - 1947-1948,1952-1953: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11209: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                    - המחלקה לענייני הנוער -ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שליחים; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11210: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

תנועות                    - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

נוער בתפוצות                                                         

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                 "תשי, ו"תשט-ד"תשי - 1958, 1954-1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                 שליחים; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; יהודי מרוקו;     יהודי תוניסיה 

;                     המכון למדריכי חוץ לארץ; תנועות נוער;     יהודי דרום אפריקה 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11212: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                   - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

עם בני עקיבא בישראל                                                  

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   המכון למדריכי חוץ לארץ;     בני עקיבא בישראל 

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



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

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

                                                 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11213: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                   - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; תקציב;     שליחים 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11214: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                   - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשכ-א"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שליחים; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11215: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                   - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11216: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                   - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11218: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                   , המחלקה לענייני הנוער-ההסתדרות הציונית:  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                     שפירא יוסף; אמריקה הלטינית;     פרוטוקולים 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11219: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                        "התכתבות עם בני עקיבא בא- ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         בני עקיבא בארץ ישראל; קורץ משה אריה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11220: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לענייני הנוער                             - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו        "תשכ,ב"תשכ,ב"תשי,א"תש - 1952,1962,1966, 1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11221: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

-                           המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

סמינריונים                                                           

                                  1966-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

,         ו"תשט-ג"תשי,ז"תש - 1947,1953-1955,1961,1966: תאריך התיק:       הערות 

ו                                                     "תשכ, א"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; סמינריונים; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                 המכון למדריכי חוץ לארץ; תקציב;     ישובי עולים 

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

      6:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11222: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

אגרת                      - המחלקה לענייני הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

לגולה                                                                

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                          המדור הדתי- ההסתדרות הציונית ]; פרסום[    אגרת לגולה  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11240: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

אגרת לגולה                  - ההסתדרות הציונית המחלקה לענייני הנוער :  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                          פרסום[אגרת לגולה ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 



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

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

                                                 

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

;             המדור הדתי- ההסתדרות הציונית ; המחלקה לנוער-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                              המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                       - המחלקה לענייני נוער -הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    תנועות נוער; יהודי מרוקו;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;         שליחים; המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ; תוניסיה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שליחים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                     - המחלקה לענייני נוער - ההסתדרות הציונית:  שם התיק 

                                                    1954-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      שליחים; המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                    - המחלקה לענייני נוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      שליחים; המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשי-ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      הודו- ל "בני עקיבא בחו;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                    שליחים; המחלקה לנוער-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                      - המחלקה לענייני נוער - הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1965-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                         "תשכ-כ"תש,ט"תשי-ז"תשי,ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                          5691-0691,9591,7591,4591

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     סמינריונים; תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                              דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                    - המחלקה לענייני נוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1962-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

,             1946,1945- ב "תשכ,ט"תשי-ז"תשי,ו"תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                    2691,9591-7591

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                    - המחלקה לענייני נוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                               "תשכ-ד"תשי, ח"תש-ו"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה לנוער- ההסתדרות הציונית ; שליחים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                    יהודי איטליה; תוניסיה- ל "    בני עקיבא בחו 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית  עולמית והמזרחי                                      : שם יחידה 

,                   התכתבות- המחלקה לענייני נוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                         "תש- ח "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 יהודי מרוקו;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   שאלונים; המחלקה לנוער-     ההסתדרות הציונית  

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

      7:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

סקירות                                     , ת"דוחו- הסתדרות ציונית :  שם התיק 

                                  1974-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ז        "תשט,ג"תשי,ב" תשי1974 -1959-1956 -1953 - 1952:תאריך התיק:       הערות 

.                                         ד ראה תקציר"תשל, ט"תשי- 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    איטליה- ל "בני עקיבא בחו;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

 בהוצאת ההסתדרות1974מארס  - 1972ח לוועד הפועל הציוני לתקופה אוקטובר"דו:  בתיק 

.                                                             הציונית העולמית 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

שליחים                            - התכתבות - הסתדרות ציונית עולמית :  שם התיק 

                                  1968-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

,         ב"תשכ-ז"תשי - 1968 -1966-1964, -1962 - 1957: תאריך התיק:       הערות 

ח                                               "תשכ, ו"תשכ-ד"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שליחים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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



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

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

                                                 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם המזכירות העולמית של                   - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

בני עקיבא                                                            

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ט"תשי-ח"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סמינרים; שליחים; שפירא יוסף;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                  , שליחים- ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א               "תשכ-ח"תשי, ו"תשט -1961 - 1958 - 1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שליחים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

שאלונים                         , ההנהלה הציונית - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1937-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ץ           "תר, ח"תרפ-ז"תרפ - 1937, 1930 ,1928 -1927: תאריך התיק:       הערות 

ז                                                            "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; סרטיפיקטים; עליה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                              שאלונים;     השקל 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                         - ההנהלה הציונית - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1929-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט              "תרפ-ה"תרפ, ב"תרפ - 1929 - 1925 - 1922: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             עליה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                       פולין-     החלוץ המזרחי  

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                         - ההנהלה הציונית - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1928-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תרפ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                         - ההנהלה הציונית - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1927-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרפ-ד"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            כספים; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                        - ההנהלה  הציונית - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו               "תשכ, ט"תרפ-ג"תרפ - 1966, 1929 - 1923: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            כספים; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועדה למבנה ההסתדרות הציונית                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

חלק         . ז"תשכ-ו"תשכ, ז"תשי - 1967 - 1966 - 1957: תאריך התיק:       הערות 

.                                        ראה תקציר. מהתיק באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    המחלקה לארגון- ההסתדרות הציונית העולמית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                          המועצה הציונית בישראל 

}               ללא תאריך{דין וחשבון  של הועדה למבנה ההסתדרות הציונית :  בתיק 

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

      8:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועדה האידיאולוגית                               - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      הועדה האידיאולוגית-     ההסתדרות הציונית  

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                            כספים, תקציב- ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1960-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך               "תש-ז"תשט, ב"תשי - 1960 - 1956 - 1952: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                    תקציב; פרוטוקולים; כספים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

-                         המועצה של תנועות הנוער - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1941-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תש- ז "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מועצת תנועות הנוער העולמיות; תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                     פרוטוקולים; רומניה; פולין; בלגיה;     צרפת 

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ההנהלה                             , ועדת הבריאות- ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

הציונית                                                              

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; קופת חולים כללית;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                          תקציב;     פרוטוקולים 

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                           - ועדת הבריאות - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1927-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                           - ועדת הבריאות - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1928-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                   חוזרים- הועדה  לענייני  השקל - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1959-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

-              ט "תשי-ח"תשי, א"  תש1959 - 1958 , 1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים; השקל; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      9:             מספר מיכל012:                  מספר יחידה11288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות שונים                          - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

ג                           "תשמ, ה"תשכ - 1983 , 1965: תאריך התיק:       הערות 

.                                      חלק מהפריטים נכתבו באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    וייצמן חיים; תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - מחלקת העליה - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1949-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,        ח"תרצ, ד"תרצ, צ"תר, -1949, 1938, 1934 , 1930: תאריך התיק:       הערות 

ט                                                             "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                     פרוטוקולים;     קליטת עליה 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ידיעות                               , סקירות- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1975-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,        ד"תרצ, - 1975, 1957, 1951, 1949 - 1948, 1934: תאריך התיק:       הערות 

ה                                   "תשל, ז"תשי, א"תשי, ט"תש-ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מעברות; עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                      "ז בא"התכתבות עם הפוהמ- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1945-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

,         א"תש-ז"תרצ, ב"תרצ - 1945, 1941 - 1937, 1932: תאריך התיק:       הערות 

ה                                                             "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           כשרות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                      "ז בא"התכתבות עם הפוהמ- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1962-           עד1940-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

,          ח"תש-א"תש - 1962 - 1959, 1954, 1948 - 1940: תאריך התיק:       הערות 

ב                                              "תשכ, ט"תשי, ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בן גוריון דוד; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                       עליה; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                           הועד הלאומי לכנסת ישראל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                      "ז בא"התכתבות עם הפוהמ- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1966-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

,                 1957-1954, 1950 - 1948, 1946 - 1945: תאריך התיק:       הערות 

תשכו            -תשכד,א"תשכ,ז"תשי-ד"תשי,י"תש-ח"תש,ו"תש, 1966-1964 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי אירן; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                   הפועל המזרחי בארץ ישראל; עליה;     רפאל יצחק 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                      - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1951-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

,            ט"תרצ, ו"תרצ-1951-1947, 1941, 1939, 1936: תאריך התיק:       הערות 

.                        חלק מהתיק נכתב באנגלית- א "תשי-ז"תש,א"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                          , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

.             חלק מהפריטים נכתבו באנגלית- ב "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          סרטיפיקטים; חוזרים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                  המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                        - מחלקת העליה  - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  סרטיפיקטים; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                               חוזרים;     עליה 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                         , מחלקת העליה- י " הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1949-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,                 ט"תרצ-ז"תרצ, - 1949-1942, 1939-1937: תאריך התיק:       הערות 

ט                                                        "תש-ב"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אירן; עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                   סין; יהודי תימן; שארית הפליטה; רפאל יצחק; גרמניה;     רומניה 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

סקירות                         - מחלקת העליה - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1955-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

,              1955-1954, 1949-1948, 1946, 1934 , 1930תאריך התיק :       הערות 

ו                           "תשט-ד"תשי, ט"תש-ח"תש,ו"תש,ד"תרצ,צ"תר 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; עליה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                               תקציב; סרטיפיקטים;     רפאל יצחק 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ידיעות                  , רשימות, מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

.                                                             תעודות 

                                  1948-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                  "תש-ה"תש, ח"תרפ, - 1948-1945, 1928: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;     תוניסיה; גרמניה; הונגריה; איטליה]; מנדט בריטי[הספר הלבן ;     שארית הפליטה 

;              קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; סרטיפיקטים; קליטת עליה; קפריסין;     אירן 

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

      10:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

רשימות עולים                   , מחלקת העליה- י  "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; עליה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                         "ז בא"הברית העולמית והפוהמ 

                                  1940-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תש- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;             מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות  עם                     , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                         "ז בא"הברית העולמית והפוהמ 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;             מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תורה ועבודה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                  מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; רפאל יצחק;     תוניסיה 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1956-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשט-ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת העליה                                  - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי; עליה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                       , מחלקת העליה- י"הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

המרכז העולמי                                               - המזרחי  

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשי-ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

המרכז העולמי                                               - המזרחי  

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשי-ח"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                   "הפועל המזרחי בא 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תשכ-ך"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     אוסטריה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                   "הפועל המזרחי בא 

                                  1939-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תרצ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                   "הפועל המזרחי בא 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

,         ג"תש, ש"ת -1948-1945, 1943-1942, 1940 -1939: תאריך התיק:       הערות 

ח                                                        "תש-ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                   "הפועל המזרחי בא 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                  רפאל יצחק; כשרות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת העליה                                  - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1975-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ט        "תשי-ו"תשט - 1975-1971, 1967-1961, 1959-1955: תאריך התיק:       הערות 

ה                                         "תשל-א"תשל, ז"תשכ-א"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם                      , מחלקת העליה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                      "בני עקיבא בא 

                                  1962-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב      "תשכ-ח"תשי, ז"תשט-ו"תשט, -1962-1958, 1956-1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11330: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המשרד בתוניסיה                               - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תשי-ז"תשט, ד"תשי - 1957-1956, 1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תוניסיה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      11:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות שונים                      - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1967-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

         1967, 1958, 1956-1955, 1947, 1937, 1934, 1932:תאריך התיק:       הערות 

ז               "תשכ,ח"תשי,ז"תשט-ו"תשט, ז"תש, ז"תרצ, ד"תרצ, ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קליטת עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לעלית ילדים ונוער                     - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1957-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת       -ז"תשי,ט"תש,ג"תש-1957,1949, 1943-1944:תאריך התיק:       הערות 

.     1944, ירושלים, תנועת ההתגייסות בין חניכי עלית הנוער ובוגריה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עליית הנוער; המחלקה לעליית ילדים ונוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];                                                     לפני קום המדינה[    גיוס  

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

-                   המחלקה לעלית ילדים ונוער - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

התכתבות                                                              



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

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

                                                 

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

                                  1983-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

,     ט"תש-ג"תש - 1983,1974,1962, 1958-1954, 1949-1943:תאריך התיק:       הערות 

ג                                    "תשמ,ד"תשל,ב"תשכ,ח"תשי-ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עליית הנוער; המחלקה לעליית ילדים ונוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                     קליטת עליה 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לעלית ילדים ונוער                     - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1961-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

-       ד"תשי, ח"תש-ד"תש - 1961, 1958-1954, 1948-1944: תאריך התיק:       הערות 

א                                                     "תשכ, ח"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עליית הנוער; המחלקה לעליית ילדים ונוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                     סמינריונים 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לעלית ילדים ונוער                     - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1965-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

-      ו"תש - 1965, 1962, 1957, 1954, 1952, 1949-1946: תאריך התיק:       הערות 

ה                            "תשכ,ב"תשכ,ז"תשי, ד"תשי, ב"תשי, ט"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עליית הנוער; המחלקה לעליית ילדים ונוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                      ילדי טהרן 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ותרבות                         - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

פרוטוקולים                                          - תורניים בגולה  



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

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

                                                 

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

                                  1959-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

-     א"תשי, ט"תש - 1959, 1957, 1955, 1953-1951, 1949: תאריך התיק:       הערות 

ט                                         "תשי,ז"תשי-ו"תשט, ג"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        פרוטוקולים;     סמינרים 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ותרבות                         - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

תורניים בגולה                                                        

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשי-ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ותרבות                         - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

תורניים בגולה                                                        

                                  1965-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

,               ט"תשי-ז"תשט, - 1965-1961, 1959 - 1956: תאריך התיק:       הערות 

ב                                                    "תשכ- א "תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                              שליחים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ותרבות                         - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

התכתבות                                             - תורניים בגולה  



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,                   1964, 1960, 1959, 1957-1954, 1948: תאריך התיק:       הערות 

ד                            "תשכ, א"תשכ, ט"תשי,ז"תשי-ד"תשי, ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;         יהודי מרוקו; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               יר'    יהודי אלג 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                      - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1965-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                           1965-1962, 1958, 1956-1955: תאריך התיק:       הערות 

ה                                        "תשכ-ב"תשכ, ט"תשי, ז"תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                          שליחים;     אורוגוואי 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                    - מחלקת העבודה - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1954-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                      1954, 1940-1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים; המחלקה לעבודה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                          תקציב 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הפקוח על לשכות העבודה                        - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1947-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                     "תש, ג"תש-ש"ת - 1947, 1943-1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המחלקה לעבודה- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                       - מחלקת העבודה - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                "עם הפועל המזרחי בא 

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תש-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                   הפועל המזרחי בארץ ישראל; המחלקה לעבודה-     הסוכנות היהודית  

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

      12:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת ההסברה                                 - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1942-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                          "תש, ש"ת - 1942, 1940-1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בן גוריון דוד; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                        ערבים; סוריה; עירק; המחלקה לעבודה-     הסוכנות היהודית  

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת ההסברה                                 - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

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



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מצרים; עירק; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];            לפני קום המדינה[גיוס ; ערבים; יהודי תימן; בן גוריון דוד;     סוריה 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

אגרות                         , מחלקת ההסברה-  י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

ישראלי                                             -מרכז הנוער הארצי 

                                  1960-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                     1960, 1954, 1947-1944, 1941-1940: תאריך התיק:       הערות 

ך                                 "תש, ד"תשי, ח"תש-ד"תש, א"תש-ש"ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שליחים; ערבים; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                              המחלקה לשליחים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

שאלונים                                                     , רשימות 

                                  1961-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                1961, 1957-1955, 1951-1949, 1944-1943: תאריך התיק:       הערות 

ב                             "תשכ, ז"תשי-ו"תשט, א"תשי-ט"תש, ד"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מרוקו; שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                              שאלונים;     עליה 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

אגרת לשליחים                  , המדור לשליחים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1954-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                   "תשי, י"תש-ח"תש - 1954, 1950-1948: תאריך התיק:       הערות 

                       1954, 1948, 1947שנים - אגרת לשליחים : בתיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                       , המדור לשליחים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                       , המדור לשליחים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

עם הברית העולמית                                                     

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תשט-ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                       , המדור לשליחים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1963-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                1963-1962, 1959-1954, 1948, 1946-1945: תאריך התיק:       הערות 

ג                        "תשכ-ב"תשכ, ט"תשי-ד"תשי, ח"תש, ו"תש-ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;          שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                          תקציב, מחלקת כספים- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תקציב; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                          עליית הנוער; התיישבות;     פרוטוקולים 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

תקציב                         - מחלקת הכספים - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1960-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                           "תש-ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תקציב; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל                             - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

י                                                         "המזרחי בא 

                                  1959-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ח     "תרצ, א"תרצ - 1959, 1957, 1946, 1944-1939, 1930: תאריך התיק:       הערות 

ך                                         "תש, ז"תשי, ו"תש, ד"תש- 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מגבית גיוס                                   - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1954-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                           1954-1953, 1945, 1943-1938: תאריך התיק:       הערות 

ד                                          "תשי, ה"תש, ג"תש-ח"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];                                                     לפני קום המדינה[    גיוס  

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

      13:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לסטטיסטיקה                            - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

תנועת העליה                                                          

                                  1934-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות  ציונית עולמית והמזרחי                                      : שם יחידה 

המחלקה לסטטיסטיקה                            - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                 מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

המחלקה לסטטיסטיקה                            - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

רשימה סטטיסטית ערוכה בידי המחלקה לסטטיסטיקה - י "הישובים העבריים בא. א:  בתיק 

סקירה וסיכומים סטטיסטיים על  . ז ב"תמוז תש, ירושלים, י" של הסוכנות היהודית לא 

, י"הוצאת הסוכנות היהודית לא,  המפקד של האינונטר החי ושטחי השלחין שבמשק העברי 

                                                                 1942 אוגוסט  

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                          ידיעות, מחלקת גיוס- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

תקנות                                                                

                                  1961-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                 "תשכ, ה"תש-ד"תש - 1961, 1945 - 1944: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      לפני קום המדינה[גיוס ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                הבריגדה היהודית;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                          , מחלקת גיוס- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1947-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      לפני קום המדינה[גיוס ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                הבריגדה היהודית;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11450: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                    מדינית, התישבות- מחלקות - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

התכתבות                                                      , מלאכה 

                                  1971-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

,              1954,1948-1945,1943,1941-1939,1931-1930:תאריך התיק:       הערות 

תשלא           ,תשיד,תשח-תשה,תשג,תשא-תרצט,תרצא-תרצ-1971,1958-1957 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

-                       הועדה לטיפול בעסקנים - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

התכתבות                                                              

                                  1971-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

,     ט"תשי-ז"תשט, ט"תש - 1971, 1961, 1959-1956, 1948: תאריך התיק:       הערות 

א                                                     "תשל, א"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תירוש יוסף; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                     - המחלקה הגרמנית - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1947-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז     "תש-ו"תש, ג"תש-ח"תרצ - 1947 - 1946, 1943 - 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                   יהודי גרמניה 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

חוזרים                                       - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                  "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חוזרים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועדה לבירור רעיוני                          - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                                      - הסתדרויות חלוציות :  שם התיק 

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                 "תש-ג"תש, ז"תרצ - 1945 - 1943, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה; פרוטוקולים;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

,                                מחלקת הקליטה- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

עלית הנוער                                                           

                                  1962-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                              1962, 1959 - 1957, 1948: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ב                                          "תשכ, תשיט-ז"תשי, ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; קליטת עליה; עליית הנוער; מחלקת עליה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                              , ת"דוחו- י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1983-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

             1983,1974,1954,1949,1942,1940, 1932-1931: תאריך התיק:       הערות 

תשמג                    ,תשלה,תשיד,תשט,תשו-תשד,תשב,תש,ב"תרצ-א"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קוק אברהם יצחק הכהן]; מנדט בריטי[הספר הלבן ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                        המזרחי]; מושב[בית הגדי ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                                            - קרן קימת לישראל :  שם התיק 

                                  1939-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,               תרצ - 1939, 1937-1936, 1934-1932, 1929:תאריך התיק:       הערות 

ט                                    "תרצ,ז"תרצ-ו"תרצ,ד"תרצ-ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                    חוזרים; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                                           - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1955-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

,           ז"תש, ב"תש-ח"תרצ, - 1955, 1947, 1942-1938: תאריך התיק:       הערות 

ו                                                            "תשט 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                    חוזרים; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים אל הסתדרויות הנוער                        - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1953-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ד                  "תשי, ד"תש-ד"תרצ - 1953, 1944-1934: תאריך התיק:       הערות 

.                               חלק מהתיק נכתב באנגלית. ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תנועות נוער; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

.       ה"תרצ, ירושלים, כנוס הנוער בגניגר בהוצאת הקרן הקיימת לישראל. א:  בתיק 

,   המחלקה הדתית- מכון להכשרת שליחי התנועה . 2מכון להכשרת שליחי התנועה . 1. ב 

ט        "אב תרצ- סיון , הקרן הקיימת לישראל,  הוצאת הועד המשותף לענייני הנוער 

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת החרדים                         , פרוטוקולים- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1953-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ט            "תרצ-ו"תרצ,ז"תרפ, -1953, 1939-1936, 1927: תאריך התיק:       הערות 

.                                                 ד ראה תקציר"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קבוצת הדייגים; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;          פרוטוקולים; בני עקיבא בארץ ישראל; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;                                                   מלמד יעקב;     נייפלד אלימלך 

.          ח בהוצאת הקרן הקיימת לישראל"תרצ-ה ו"דין וחשבון לשנים תרצ. א:  בתיק 

.                ט"תרצ, הוצאת הקרן הקיימת לישראל- י "ידיעות הועד הארצי לא.  ב 

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

סיכומים                                  , ת"דוחו- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1945-           עד1923-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

,        ט"תרצ-ו"תרצ, ג"תרפ, - 1945,  1939-1936, 1923: תאריך התיק:       הערות 

ה                                                             "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  בתי כנסת; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוקה                               , ענייני כספים- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1965-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                 1965, 1955-1954, 1948-1944, 1941-1933:תאריך התיק:       הערות 

ו                         "תשכ,ו"תשט-ד"תשי, ח"תש-ד"תש, א"תש-ג"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    קרן קיימת לישראל; המזרחי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                               חוקה]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

מחלקת החרדים                      , ביולטין כלכלי- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1955-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                           1955, 1944, 1940-1937, 1924:תאריך התיק:       הערות 

.                        ראה תקציר. ו"תשט, ד"תש, ש"ת-ז"תרצ, ד"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יהודי יוון; קרן היסוד; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

];             לפני קום המדינה[גיוס ; מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     כלכלה 

הפניה היא מטעם     . פניה לחרדים לתמוך בקרן הקיימת לישראל. א.  בתיק שתי כרזות 

הוצאת מחלקת החרדים     - ידיעות ארץ ישראל . קבוצות ומושבים של הפועל המזרחי  ב 

ח                                "מתאריך כסלו תרצ,  שעל יד הקרן הקיימת לישראל 

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

.                           התכתבות עם מפעל הגליל- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1942-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                          - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      15:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                          - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1936-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      בני עקיבא בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                      - קרן קימת לישראל :  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                תורה ועבודה; פולין; המזרחי; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                            מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                       תורה ועבודה; פולין;     קרן קיימת לישראל 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     פולין; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                  תורה ועבודה; תנועות נוער; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                      - קרן קימת לישראל :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                     המרכז העולמי- המזרחי ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                            מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                  "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תורה ועבודה; קרונה משה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1945-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קרן קיימת לישראל; תורה ועבודה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם תנועת תורה ועבודה                     - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1953-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                           1953, 1944: תאריך התיק:       הערות 

ג                                                "תשי-ב"תשי, ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;               תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      16:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                          - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תנועות נוער; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                    מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                                          - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                   תירוש יוסף; תורה ועבודה; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                         - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט               "תשי, ז"תשט-ו"תשט - 1959, 1956 - 1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                               מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     קרן קיימת לישראל 



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

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

                                                 

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי                          - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

של המזרחי                                                            

                                  1959-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

       1959-1956, 1949, 1941, 1939, 1935 - 1934, 1931: תאריך התיק:       הערות 

ט                   "תשי-ז"תשט, ט"תש,א"תש,ט"תרצ,ה"תרצ-ד"תרצ,א"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המרכז העולמי- המזרחי ; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                       חזני מיכאל יעקב]; מושב[כפר יעבץ ; פולין;     תורה ועבודה 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1927-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1930-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                           "תר-ח"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11561: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                             קוק אברהם יצחק הכהן;     חילול שבת 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                      "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קימת לישראל :  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                      חילול שבת 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1947-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                 קרן היסוד; בני עקיבא בארץ ישראל;     ספרי תורה 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חוזרים                                     - הועד הארצי לעניני השקל :  שם התיק 

                                  1950-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

,         ט"תרצ-ז"תרצ - 1950, 1946 - 1944, 1939 - 1937:תאריך התיק:       הערות 

י                                                   "תש,ו"תש-ד"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חוזרים; השקל; תנועות נוער;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרוטוקולים                                 - הועד הארצי לעניני השקל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט               "תשי, ט"תרצ-ז"תרצ - 1959, 1939 - 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                            פרוטוקולים; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

סקירות                                     - הועד הארצי לעניני השקל :  שם התיק 

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                 "תש-ד"תש, ז"תרצ - 1945 - 1944, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עדות המזרח]; מאזן[דין וחשבון כספי ; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      17:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הועד הארצי לענייני השקל                                             :  שם התיק 

                                  1944-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                 "תש, א"תש-ז"תרצ - 1944, 1941 - 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

חשבונות                  , רשימות, שאלונים- הועד הארצי לענייני השקל :  שם התיק 

                                  1946-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                            1946 - 1944 , 1938 - 1937: תאריך התיק:       הערות 

ו                                       "תש- ד "תש, ח"תרצ- ז "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                מאזן[דין וחשבון כספי ; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                            "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- מפעל השקל :  שם התיק 

                                  1946-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                1946, 1944, 1938, 1936:תאריך התיק:       הערות 

.                              ו ראה תקציר"תש, ד"תש, ח"תרצ, ו"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                              הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

".         מטעם הסתדרות הפועל המזרחי בא- ו "מפעל השקל תש. א-  בתיק שתי כרזות  

מטעם הועד הארצי    - ח לקראת הקונגרס הציוני העשרים ואחד "מפעל השקל שנת תרצ. ב 

.                                                          י" לענייני השקל בא 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל                           - י "הועד לענייני השקל בא:  שם התיק 

י                                                         "המזרחי בא 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                    - י "הועד לענייני השקל בא:  שם התיק 

י                                                                "בא 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                            "תר-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                    - י "הועד לענייני השקל בא:  שם התיק 

י                                                                "בא 

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                    - י "הועד לענייני השקל בא:  שם התיק 

י                                                                "בא 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                    "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- הועד לענייני השקל :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי                    - י "הועד לענייני השקל בא:  שם התיק 

י                                                                "בא 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                    1948, 1946 - 1944: תאריך התיק:       הערות 

ח                                                  "תש, ו"תש-ד"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

סקירות                                                  - קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1957-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                 1957, 1949 - 1948, 1945 - 1943, 1931: תאריך התיק:       הערות 

ז                               "תשי, ט"תש-ח"תש, ה"תש-ג"תש, א"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       קליטת עליה; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

ת וסקירות                                          "דוחו- קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1947-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מאזן[דין וחשבון כספי ; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרסומים                                                 - קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1946-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                1946-1944. 1939, 1937: תאריך התיק:       הערות 

ו  ראה תקציר                               "תש-ד"תש, ט"תרצ, ז"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                    עליה; פרסומים; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

                1947שנת - מספרים ועובדות על הישוב והמשק בארץ ישראל . א:  בתיק 

1939- ז"תרצ, 4,3גליונות , בעברית ואידיש, בהוצאת קרן היסוד ירושלים - המסד .  ב 

 12 - 11, 10, 9, 8, 5, 4, 1. מס- ידיעות הועד הארצי לקרן היסוד - לעסקנינו .  ג 

                                   1946 - 1945שנים ,  21, 18, 16, 15, 14, 13  

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                            "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1931-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תרצ-ד"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1937-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      18:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

י                            "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1958-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                1958, 1956-1953, 1950-1944, 1941-1939: תאריך התיק:       הערות 

ח                         "תשי,ז"תשט-ג"תשי, י"תש-ד"תש, א"תש-ח"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                   בתי ספר; חינוך; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

פרסומים שונים                                  , התכתבות- קרן היסוד :  שם התיק 

                                  1946-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                           1946-1944, 1941-1939, 1934: תאריך התיק:       הערות 

.                         ו  ראה תקציר"תש-ד"תש, א"תש-ט"תרצ, ד"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; עליה; קרן היסוד;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                        פרסומים 

ש           "שנת ת, 5, 2, 1גליונות , הוצאת קרן היסוד ירושלים" - המסד- " בתיק  

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

התכתבות                             , חוזרים- הקונגרס היהודי העולמי :  שם התיק 

                                  1973-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

         1971, 1964-1962, 1959-1955, 1948, 1946, 1936: תאריך התיק:       הערות 

ג         "תשל,תשלא,ד"תשכ-ב"תשכ,ט"תשי-ו"תשט,ח"תש,ו"תש,ו"תרצ, 1973 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי קנדה; הקונגרס היהודי העולמי;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                              יהודי דרום אפריקה 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

-                    המחלקה לענייני הנוער והחלוץ - ההסתדרות הציונית :  שם התיק 

יוצא                                    , נכנס- מכתבים - המדור הדתי  

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תשכ-ט"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;       מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11628: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

                                        8 - 2ביולטין - ב "הקונגרס הכ:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                  8 - 2ישיבות , ביולטין הקונגרס- קונגרציון : בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כב-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

                                       12 - 9ביולטין - ב "הקונגרס הכ:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                       12 - 9. ישיבות הקונגרס מס, קונגרציון: בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כב-הקונגרס הציוני ה;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הרצאות                                         - מכון להשכלה ציונית :  שם התיק 

הרצאות בכתב בציונות בהוצאת מכון            - בתיק .התיק ללא תאריך:       הערות 

להשכלה ציונית                                                     

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

      19:            מספר מיכל012:                  מספר יחידה11631: מספר פריט 

                                  )      00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי                                       : שם יחידה 

הרצאות                                         - מכון להשכלה ציונית :  שם התיק 

הרצאות בנושא ציונות בהוצאת                - התיק ללא תאריך בתיק  :       הערות 

.                                              מכון להשכלה ציונית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

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

                                              225: כ פריטים"סה 

                                             35.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              225:   כ מלאי"סה 




