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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    310   מי    

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניפים                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

כללי                                                       - סניפים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                          חוזרים]; שמיניות לערי פיתוח[פ "    של 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישוב ותיק                                                  - סניפים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישוב חדש                                                   - סניפים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מכתבים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מושבים                                                     - סניפים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                             שרות לאומי; מכתבים; חוזרים;     מושבי הפועל המזרחי 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                   התכתבות, פרוטוקולים- מועצת תנועות הנוער בישראל :  [שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                בני עקיבא בארץ ישראל; פרוטוקולים;     מועצת תנועות הנוער בישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מעקב                                             - ה "שרות לאומי תשל:  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " 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  

;                                           שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוזרים                                                 - שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   שרות לאומי; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                                - שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  שאלונים; שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                                - שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                                - שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  שאלונים; שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

"                       צורים)"ב ב"תשל" הראל)"התכתבות א- שרות לאומי :  שם התיק 

ג                                                               "תשל 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                                - שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  שאלונים; שרות לאומי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1913: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        ישוב חדש- סמינריון צוריאל :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

א                        "קבוצת סעד תשל- המועצה הארצית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                קבוץ[סעד ; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                    חוקת בני עקיבא; ועדת בחירות-     בני עקיבא  

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

א                        "קבוצת סעד תשל- המועצה הארצית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    פרוטוקולים]; קבוץ[סעד ; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

א                        "קבוצת סעד תשל- המועצה הארצית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מועצות ארציות- בני עקיבא ]; קבוץ[סעד ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גוש עציון                           - המועצה הארצית לעניני התיישבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גוש עציון; התיישבות; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ט                       "גבעת שמואל תשמ- המועצה הארצית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יא                                                  -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יא-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יא                                                  -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ועדות- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                             יא-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יא                                                  -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל בעיקר מכתבי תודה                                       :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יא-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יא                                                  -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את סכום הועידה במליאת ההנהלה הארצית                    :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יא-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יג                                                  -הועידה הארצית ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את שמות הצירים לועידה                                  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1925: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועידת היובל                                    - יד -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                               התיק כולל את רשימת הצירים'. כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יד-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                             ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1926: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועידת היובל                                    - יד -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יד-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; חוקת בני עקיבא;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1927: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                                   הצבי והצדק - טו -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1928: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                                   הצבי והצדק - טו -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                               התיק כולל את רשימת הצירים'. כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                                   הצבי והצדק - טו -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

י חבר המתרגמים                               "הפרוטוקולים נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דין וחשבון מסכם לסיום הקומונה                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קומונרים- בני עקיבא ; חות"דו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סמינר קומונריות                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קומונרים- בני עקיבא ; סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                       - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1985-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ההסתדרות הציונית העולמית;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                            - גיוס קומונריות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קומונרים- בני עקיבא ; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                              " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         גרעין שובה; גרעינים; שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1940: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                                     - ישיבות הנהלה ארצית :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1941: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                                     - ישיבות הנהלה ארצית :  שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                     מפעל הקייטנות:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                      מפעל הקיטנות:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1944: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            חות"דו- מפעל הקייטנות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1945: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            חוזרים- מפעל הקייטנות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1946: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                     מפעל הקייטנות:  [שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אגוד המושבים                                           - הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                איגוד המושבים; פרוטוקולים; הקבוץ הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישיבות בני עקיבא                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2116: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פרוטוקולים; מליאת ההנהלה הארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סמינר קומונריות                                                     :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קומונרים- בני עקיבא ; סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סמינר קומונריות                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קומונרים- בני עקיבא ; סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סמינר קומונריות                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סמינריונים- בני עקיבא ; קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                              - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                          - קרית ים - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; קרית ים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                - יבנאל וקרית טבעון - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   קרית טבעון; יבניאל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                             - נצרת - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; נצרת;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                            - יקנעם - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; יקנעם;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                            - עפולה - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; עפולה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                          - בית שאן - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   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 

                                                 

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

;        סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; בית שאן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                            - טבריה - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; טבריה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                       - קרית שמונה - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; קרית שמונה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                     - חצור הגלילית - סניפים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; חצור הגלילית;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                            - רכסים - סניפים :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; רכסים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות                                              - עכו - סניפים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; עכו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1966: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00061:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                  - התכתבות " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מכתבים; גרעין שובה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1967: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00061:        מספר תיק810: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                  - התכתבות " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                   מכתבים; גרעין שובה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1968: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00062:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                  - התכתבות " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מכתבים; גרעין שובה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1969: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00062:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                  - התכתבות " - שובה"גרעין :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מכתבים; גרעין שובה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1970: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00063:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                              מחלקת סניפי ישוב חדש:  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1971: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

)      ב    (  2:              מספר כרכים00063:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                    התכתבות- מחלקת סניפי ישוב חדש :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                 - התכתבות - ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                 - התכתבות - ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            שנת היובל של בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                בני עקיבא[שנת היובל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                              הערכות- מחלקת הדרכה :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                       טיולי חנוכה:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; טיולי חנוכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מחלקת מפעלים-     בני עקיבא  

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סכומים                                         - יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבי תודה וברכות שנתקבלו                      - יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דיוני הועידה                                   - יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הכנות לועידה                                   - יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

בחירות                   , חוזרים- הכנות בסניף - יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1982: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00074:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עובדים                                              - ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה1983: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00074:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עובדים                                              - ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכב                                                  -ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                              הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                               - כספים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1986: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00077:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                מידע לעובד ולמעסיק- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1987: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00077:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                מידע לעובד ולמעסיק- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1988: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                                     הנהלת חשבונות:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1989: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                     הנהלת חשבונות:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1990: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00079:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                     הנהלת חשבונות:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1991: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00079:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גזברות                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                               גזברות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1992: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גזברות                                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               גזברות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1993: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גזברות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               גזברות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1994: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גזברות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               גזברות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1995: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

)      א    (  3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישיבות                    - פרוטוקולים - מועצת תנועות הנוער בישראל :  [שם התיק 

]                                                              הנהלה 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים; מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1996: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                מדריכים- קומונרים :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1997: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                מדריכים- קומונרים :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1998: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00082:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                מדריכים- קומונרים :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 30:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה1999: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00082:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                מדריכים- קומונרים :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 30:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                מדריכים- קומונרים :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 31:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר נכנס                     - התכתבות - מועצת תנועות הנוער בישראל :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 31:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מכתבים; מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2002: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00085:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                                           - התכתבות שוטף :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מכתבים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2003: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00085:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                                           - התכתבות שוטף :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מכתבים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2004: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00086:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2005: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00086:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2006: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00086:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2007: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2008: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2009: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00088:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2010: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00088:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2011: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00088:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2012: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00089:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2013: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00089:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2014: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00089:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 ישיבת אור עציון- ועידת בני עקיבא :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                             יד-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אבן שמואל                             - המדרשה התורנית למדריכי נוער :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; המדרשה התורנית למדריכי נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אבן שמואל                             - המדרשה התורנית למדריכי נוער :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; המדרשה התורנית למדריכי נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ימית                                   - מועצת בני עקיבא בארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        פרוטוקולים; מועצה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועדת ארגון ומפעלים שליד מליאת ההנהלה הארצית                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      מליאת ההנהלה הארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                               ועדות-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועדה לקשרים                            - מועצת תנועות הנוער בישראל :  שם התיק 

בינלאומיים                                                           

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2022: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00096:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

קטעי עתונות                                 - הועידה הארצית העשירית :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 37:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קטעי עתונות; י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2023: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00096:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

החלטות                                      - הועידה הארצית העשירית :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 37:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2024: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00096:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוקת הבחירות                                 - הועידה הארצית העשירית:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 37:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

.                                       התיק כולל את רשימת הצירים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חוקת הבחירות; י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2025: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00097:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אליעזר תגרי                                   - דואר נכנס - התכתבות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מכתבים; תגרי אליעזר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2026: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00097:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אליעזר תגרי                                   - דואר נכנס - התכתבות :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                  מכתבים; תגרי אליעזר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                             סניף ירושלים- בני עקיבא ימים ראשונים :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; ירושלים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גזברות                            - כל מזכירות ההנהלה הארצית - פרטי :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   גזברות; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

קיטנות                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 מפעל הקייטנות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

כפר פינס                         - תיכוני לבנות -מוסד תורני" אולפנא:  "שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      אולפנת כפר פינס;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                                  "מתתיהו רוטנברג ז:  שם התיק 

                                  1980-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                   יאיר ושדי- דואר נכנס - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    מכתבים; ושדי יאיר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                               יאיר ושדי- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    מכתבים; ושדי יאיר;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אמנון שפירא                  - ועדת בוגרים שליד מליאת ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

"                                                   השחר"גרעין הסדר :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ישיבות הסדר; גרעינים; גרעין השחר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

"                                                  עמיחי"גרעין הסדר :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ישיבות הסדר; גרעינים; גרעין עמיחי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2037: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2038: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2040: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל בגלבוע                                    "האחזות נח- קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ל"האחזות נח]; קבוץ[מעלה גלבוע ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועידה העולמית השניה                                  - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ב-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועידת הנוער היהודי                                    - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ועידת הנוער היהודי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2043: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                           תנועות נוער- החינוך הדתי - קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קטעי עתונות; תנועות נוער; חינוך דתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2044: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

החינוך הדתי                                           - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2049: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00115:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2061: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00115:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     בני עקיבא[שונות - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                              "מפד- ועידה ארצית שניה - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ב-הועידה הארצית ה- ל "מפד; ל"מפד; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חינוך דתי                          - ישיבות בני עקיבא - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ישיבות בני עקיבא בישראל; חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חינוך כללי                                            - קטעי עתונות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   חינוך; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      20:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      21:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2071: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00121:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      21:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2072: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00121:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      21:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2073: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 48:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      21:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2074: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 48:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      21:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2075: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 49:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      22:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2076: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 49:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      22:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2077: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                               ל דקלה"נח- ראש צורים - קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 50:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"נח; ל דקלה"נח]; קבוץ[ראש צורים ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      22:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2078: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 50:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      22:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2081: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                              הועידה העולמית השלישית- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 51:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;          ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      22:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2082: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 51:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      23:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 52:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      23:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2084: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 53:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      23:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2085: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

)      ב    (  2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 53:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      23:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2088: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00128:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 54:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      23:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2089: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00128:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         החינוך הדתי- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 54:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      24:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2092: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00128:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 54:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      24:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2093: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00129:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 55:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      24:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2095: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00129:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 55:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      24:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2097: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 56:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      24:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2099: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 56:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2106: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           יוחנן בן יעקב- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 56:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מכתבים; בן יעקב יוחנן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 יובל לבני עקיבא- כנס בוגרים ארצי :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 57:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את רשימת חברי שבט עציון                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חמישים שנה- בני עקיבא ; כנס בוגרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2108: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                  ישיבות מזכירות- פרוטוקולים [שוטף :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ישיבות מזכירות; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2109: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                        מחנות קיץ, ישיבות מזכירות, פרוטוקולים[שוטף :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 58:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; ישיבות מזכירות; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2110: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שמיניות                    - ף "תכנית של, קומונרים, פרוטוקולים[שוטף :  שם התיק 

]                                                          לערי פתוח 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 58:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     קומונרים- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                  שמיניות לערי פיתוח[פ "    של 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            חופשה ללא תשלום- [ת "חל:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];                               חופשה ללא תשלום[ת "חל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      25:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                         המועצה הארצית קבוץ יבנה[מ "תש- מועצת יבנה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     קומונרים, יאיר ושדי- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 59:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מכתבים; קומונרים- בני עקיבא ; ושדי יאיר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2118: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00136:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                       אלימלך לוין- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 60:               סימול מקורי 

                                                         2115: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           לוין אלימלך; הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2119: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00136:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                       לוין אלימלך- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 60:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           לוין אלימלך; הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2120: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00136:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                       לוין אלימלך- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 60:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           לוין אלימלך; הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מתתיהו                        , תנועות נוער [הברור בענין תנועת חסות :  שם התיק 

]                                                            רוטנברג 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          רוטנברג מתתיהו; תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חללי מלחמת יום הכיפורים                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                   מלחמת יום הכיפורים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      26:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישיבות מזכירות ההנהלה הארצית                             - פרטיכלים :  שם התיק 

                                  1959-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הנהלה ארצית- בני עקיבא ; ישיבות מזכירות; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תנועת חסות                                                          :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                   פרוטוקולים- יב -הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מוקלטים                             - יג -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

"                            ואולי גם אחרת- כך -"יג -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

"                         ואולי גם אחרת- כך "התיק כולל מערכון בשם:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                   חצור הגלילית- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חצור הגלילית; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      27:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                              מועצה מקומית יבנה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יבנה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                         ישוב חדש ומדריכות שרות לאומי- סמינריונים :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                           שרות לאומי; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     קרית טבעון- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קרית טבעון; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                          רכסים- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          רכסים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        בנימינה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;        בנימינה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        גן יבנה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גן יבנה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                      מגדל העמק- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מגדל העמק; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           אילת- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אילת; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            עכו- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1979-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עכו; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                             צפת-סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צפת; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     קרית שמונה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קרית שמונה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                          נהריה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          נהריה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      28:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                      אבן יהודה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                          מושבה[    אבן יהודה  

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         אליכין- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מושב[אליכין ; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                       ראש העין- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ראש העין; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        בית שאן- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בית שאן; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 אשקלון- אשדוד - סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אשקלון; אשדוד; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                          קדימה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קדימה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     טירת הכרמל- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     טירת הכרמל; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

בנות שרות                       }מדריכים ב}סיכום סמינריון ישוב חדש א:  שם התיק 

לאומי                                                                

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                           שרות לאומי; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      29:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                   סיכום תוצאות הבחירות לכנסת העשירית[א "בחירות תשמ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         בחירות לכנסת;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                      חוקת הבחירות[ז "תשכ- ועידת בני עקיבא העשירית :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חוקת הבחירות; בני עקיבא בארץ ישראל; י-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ו                                  "תשל- יג -תזכיר ועידת בני עקיבא ה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

יג                                  -התיק כולל את הקלטות הועידה ה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                       יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        לידיעת הארץ[ט "מחנה קיץ תשל:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         התכתבות- מפעלי קיץ [מחנות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         מכתבים 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

צור שלום                                         - סניפים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                            ישוב[    צור שלום  

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רמת השרון                                        - סניפים - התכתבות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      רמת השרון; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

קרית בנימין                                      - סניפים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קרית בנימין; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 חיפה שכונת נשר- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חיפה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

בני ברק                                          - סניפים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בני ברק; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

באר יעקב                                         - סניפים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       באר יעקב; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        בית דגן- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בית דגן; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                          מירון- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   מושב[מירון ; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                         התכתבות- סניפי ישוב ישן - סניפי ישוב חדש :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;         מכתבים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     גבעת אולגה- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     גבעת אולגה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            סניפים- התכתבות [עקרון :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; קרית עקרון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           סניפים- התכתבות [אשקלון :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         אשקלון; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        סניפים- התכתבות [רמת אליהו :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; ראשון לציון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           סניפים- התכתבות [אופקים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; אופקים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            סניפים- התכתבות [שדרות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שדרות; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           סניפים- התכתבות [נתיבות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; נתיבות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                           התכתבות- הנהלת חשבונות :  [שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2207: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועדת                     , המועצה הארצית קבוץ לביא[ח "מועצת לביא תשל:  שם התיק 

]                                                              היובל 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ועדת היובל- בני עקיבא ; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2208: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועידה העולמית                       - ועדת היובל [ח "מועצת לביא תשל:  שם התיק 

]                                 ועידת היובל- החמישית של בני עקיבא  

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                       התיק כולל את רשימת הצירים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                     ועדת היובל- בני עקיבא ; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

;                                              ה-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  



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

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

                                                 

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

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]]                   חוקת הבחירות[ו "פסח תשל- ג ירושלים  "י-הועידה ה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חוקת הבחירות; יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      31:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                          ב"פסח תשמ- אל מול ימית " צעדת בני עקיבא:  ["שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל עצרת התיישבות                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; התיישבות]; סיני[ימית ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            שמואל אסולין- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 מכתבים; אסולין שמואל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דימונה                                           ] סניפים- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         דימונה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     קרית הרצוג- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בני ברק; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                   צפון תל אביב- סניפים - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תל אביב; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                  המועצה הציבורית למלחמה בעוני ובפער[כנסים וישיבות :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   המועצה הציבורית למלחמה בעוני ובפער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            חלוקי הדעות עם הישיבות:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                            קומונרים- החינוך הדתי :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קומונרים- בני עקיבא ; חינוך דתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                      מועצת תנועות הנוער בישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                           תנועות נוער- החינוך הדתי - קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תנועות נוער; חינוך דתי; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 אמנון שפירא- דואר נכנס - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                  מכתבים; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      32:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                 אמנון שפירא- דואר יוצא - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מכתבים; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                         חוג רעיוני מדיני לציונות דתית- עוז ושלום :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        חוג רעיוני מדיני לציונות דתית;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                        סימפוזיון על ספר בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

י חבר המתרגמים                                 "הסימפוזיון נרשם ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תורה ועבודה; ספר בני עקיבא- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

"]                        בני עקיבא בחברה הישראלית"סימפוזיון בנושא :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

י חבר המתרגמים                                 "הסימפוזיון נרשם ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         חברה ישראלית;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תקציב בני עקיבא לשנת                        , עניני כספים- התכתבות :  [שם התיק 

]                                                              ד"תשכ 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תקציב; כספים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכללת                      " - אורות, "הועידה העולמית החמישית, ל"נח:  [שם התיק 

,                         יג-הועידה הארצית ה, הקיבוץ הדתי, בני עקיבא 

]                                      המזכירות העולמית של בני עקיבא 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; הקבוץ הדתי; ל"נח;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                            מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכללה לבנות-     אורות  

;                                             ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                      מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                         מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                          ד"תקציב בני עקיבא לשנת תשכ- תנועות נוער :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   תקציב; תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                             אמנון שפירא- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מכתבים; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      33:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מ                                                "תש, ט"תשל- סיירים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                    תקנות ומטרות בני עקיבא- אמנון שפירא - התכתבות :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

]                                                      רשימת הסניפים 

                                  1984-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ז                  "ט-הועידה הארצית ה" - הנני-"ז "י-הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

]                                 קומונרים, החלטות", עמי-אל"ועידת -  

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                       קומונרים- בני עקיבא ; טז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                    ועדות והחלטותיהן במחוזות- ז "י-הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

]                                    פרוטוקולים, מחוז ירושלים והצפון 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; יז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ועידת                   , החלטות הועדות" - הנני"יז -הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

]                                             בעפרה" הנני"קומונריות  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                       יז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                ועידת קומונריות-     בני עקיבא  

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                  י-ה, ט-ה, ח-ה, ז-ה, ו-ה- החלטות הועידות הארציות :  [שם התיק 

]                                       יז-ה, טז-ה, טו-ה, יב-ה, יא-ה 

                                  1990-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

החלטות מצולמות של הועידות הארציות                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;               ח-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;               י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ט-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;             יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; יא-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;             טז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; טו-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                             יז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                  ישיבות ופרוטוקולים- מליאת הדרכה :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  פרוטוקולים; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עם אחד                    "תנועת , קליטת יהודי רוסיה- ברית המועצות :  [שם התיק 

]                                                 קטעי עתונות", בארץ 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;           קטעי עתונות; תנועת עם אחד בארץ; קליטת עליה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      34:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                     קליטת יהודי רוסיה, משרד הקליטה- ברית המועצות :  [שם התיק 

]                                                        קטעי עתונות 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק מצולם                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קטעי עתונות; משרד הקליטה; קליטת עליה; ברית המועצות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישיבות בני עקיבא                        , תנועות נוער- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                             בישראל 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קטעי עתונות; ישיבות בני עקיבא בישראל; תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועידה העולמית                   - קבוץ לביא - ח "המועצה הארצית תשל:  [שם התיק 

]                                                  ועידת היובל- ה -ה 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                             ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  



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

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

                                                 

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

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                        פרוטוקולים, קבוץ יבנה- מ "המועצה הארצית תש:  [שם התיק 

]                                 חוקת בני עקיבא, יד-הועידה הארצית ה 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את רשימת הצירים של המועצה הארצית                       :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                             חוקת בני עקיבא; יד-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המועצה הארצית                   - גבעת שמואל - א "המועצה הארצית תשמ:  [שם התיק 

]                                                       ימית- ב "תשמ 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  התיישבות; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עניני התיישבות                     , גוש עציון- ד "המועצה הארצית תשמ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  התיישבות; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2279: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                  גבעת שמואל- ה "המועצה הארצית תשמ:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                  דרכי ההפעלה של חבריא ב- ז חיפה "כנס ארצי פסח תשמ:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חבריא ב- בני עקיבא ; כנס בוגרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2282: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00224:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תנועות                      , ישיבות בני עקיבא בישראל- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                               נוער 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 62:               סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ישיבות בני עקיבא בישראל; תנועות נוער; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      35:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2283: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00224:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                           תנועות נוער, גלבוע, מחולה- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 62:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  מושב[מחולה ; התיישבות; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                          קבוץ[    מעלה גלבוע  

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

      36:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2286: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00225:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                        התיישבות, יב-הועידה הארצית ה- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                            ישיבות בני עקיבא בישראל 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 63:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                          ישיבות בני עקיבא בישראל;     התיישבות 

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

      36:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2288: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00225:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                     תנועות נוער, ד-הועידה העולמית ה- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                 ישיבות בני עקיבא בישראל, מפעלי קיץ 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 63:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                             ישיבות בני עקיבא בישראל; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

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

      36:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                             ישיבות בני עקיבא בישראל- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                        תנועות נוער, ל"נח, התיישבות 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 64:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ל"נח; התיישבות; ישיבות בני עקיבא בישראל; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                    תנועות נוער 

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

      36:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                         תנועות נוער, ל"נח, התיישבות- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 65:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             תנועות נוער; ל"נח; התיישבות; קטעי עתונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2293: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00228:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                             אמנון שפירא- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 66:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מכתבים; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2294: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00228:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                             אמנון שפירא- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 66:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מכתבים; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2295: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00229:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                        קרן הנוער הדתי- מועצת תנועות הנוער בישראל :  [שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 67:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סמינריונים- בני עקיבא ; מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

; קרן הנוער הדתי; טיולי חנוכה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     פרוטוקולים 

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

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2299: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00229:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                        קרן הנוער הדתי- מועצת תנועות הנוער הדתיות :  [שם התיק 

]                                                   ישוב חדש, סניפים 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 67:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מועצת תנועות הנוער הדתיות; קרן הנוער הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

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

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2300: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00229:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלת                     , אבן שמואל- המדרשה התורנית למדריכי נוער :  [שם התיק 

]                                                            חשבונות 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 67:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; המדרשה התורנית למדריכי נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    83- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

משרד                        , ועדת הקבע- המועצה לעניני תנועות הנוער :  שם התיק 

החינוך                                                               

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 68:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           המועצה לעניני תנועות הנוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                     מועצה לענייני תנועות הנוער[    ועדת הקבע  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2303: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

א                       -הועידה העולמית ה, מתתיהו רוטנברג- התכתבות :  [שם התיק 

]                                          מועצת תנועות הנוער בישראל 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 69:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       א-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                      מועצת תנועות הנוער בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2304: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המדרשה התורנית למדריכי                  , מועצת תנועות הנוער בישראל:  [שם התיק 

]                                                   אבן שמואל- נוער  

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 69:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                       ישוב קהילתי[אבן שמואל ;     המדרשה התורנית למדריכי נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2306: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      א    (  3:              מספר כרכים00232:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער                       , מתתיהו רוטנברג- התכתבות :  [שם התיק 

]                                                             בישראל 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 70:               סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מועצת תנועות הנוער בישראל; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2308: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00232:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                              סמינריונים, מתתיהו רוטנברג- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 70:               סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכתבים; סמינריונים- בני עקיבא ; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2310: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00232:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                     מדריכי נוער, חוקה לתנועה העולמית של בני עקיבא:  [שם התיק 

]                                                        תנועות נוער 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 70:               סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          תנועות נוער; חוקת בני עקיבא;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המועצה                    , ארועי שנת היובל- חמישים שנות בני עקיבא :  [שם התיק 

]                                           קבוץ לביא- ח "הארצית תשל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 71:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

"                  שנות בני עקיבא50"קולי בשם -התיק כולל חזיון אור:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מועצות ארציות- בני עקיבא ]; בני עקיבא[שנת היובל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועידה                       , ב-הועידה הארצית ה, א-הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

,                 הזמנות, כרטיסי ציר- ד -הועידה הארצית ה, ג-הארצית ה 

]                                                           פנקס חבר 

                                  1952-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                 72:               סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        א-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;               ג-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ב-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                              ד-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2319: מספר פריט 

)      א    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המועצה                    , יב-ה, יא-ה, י-ה, ט-ה, ז-הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

תקנות              , ל"תש- כנס בוגרים , ג"תשל, א"תשל, ח"תשכ- הארצית  

]                                       הישיבה  בהר עציון, בני עקיבא 

                                  1966-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

מעטפות ודברי דפוס בהקשר לועידות            , התיק כולל כרטיסי ציר:       הערות 

ולמועצות                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;               י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ט-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;             יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; יא-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                           תקנות; מועצות ארציות-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2320: מספר פריט 

)      ב    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                         אהרון ידלין- תנועות נוער :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ידלין אהרון; תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2321: מספר פריט 

)      ג    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                    שנת היובל, פרוטוקולים, התכתבות:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    בני עקיבא[שנת היובל ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2322: מספר פריט 

)      ד    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                        תנועות נוער[הפגישה עם ועדת החינוך של הכנסת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     הכנסת[ועדת החינוך ; תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2323: מספר פריט 

)      ה    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                     סניפים , ל בכנסת"סיעת המפד, הרב נריה, התכתבות:  [שם התיק 

]                                                    בני ברק, רמת גן 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את יומן סניף רמת גן משנות הארבעים שנתרם                :       הערות 

.                                                 על ידי אריה האן 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     ל בכנסת"סיעת מפד;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;        נריה משה צבי; בני ברק; רמת גן; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

;                                                                         מכתבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2324: מספר פריט 

)      ו    (  6:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                      רמות שפירא- כינוס בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 73:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          רמות שפירא; כינוס בני עקיבא;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                  סניף חיפה, ראובן פינגר- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1941-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                 74:               סימול מקורי 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

י ראובן            "החומר בתיק עוסק בימי בראשית של הארגון ונתרם ע:       הערות 

פינגר                                                             

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חיפה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2326: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוקת בני                    , ו-ה, ה-ה, ד-ה, ג-ה, א-החלטות הועידה ה:  [שם התיק 

]                                                ל"נח, הצעות- עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 75:               סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        א-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;               ד-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ג-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;               ו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; ה-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                                       ל"נח;     חוקת בני עקיבא 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2327: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלת                       , תנועות נוער, מתתיהו רוטנברג- התכתבות :  [שם התיק 

]                                                            חשבונות 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 75:               סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תנועות נוער; הנהלת חשבונות; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                   אמנון שפירא- התכתבות ? [ישיבות בני עקיבא- האמנם :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 76:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ישיבות בני עקיבא בישראל; שפירא אמנון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועידה הארצית                    [ישיבת אור עציון - ועידת בני עקיבא :  שם התיק 

]                                                              ט"תשל 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

י חבר המתרגמים                              "דיוני הועידה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                                                מ "המועצה הארצית תש:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

י חבר המתרגמים                              "דיוני המועצה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יובל לקבוצת רודגס                  [קבוצת יבנה - מ "המועצה הארצית תש:  שם התיק 

]                                                     חוקת בני עקיבא 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 77:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קבוצת רודגס; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                 חוקת בני עקיבא 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ירושלים                                           - ל "כנס בוגרים תש:  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 78:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                           כנס בוגרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                             ד"המועצה הארצית תשמ- [מועצת בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

י חבר המתרגמים                              "דיוני המועצה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                  צלום מכתב מדוד בן גוריון לארגון בני עקיבא בישראל:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        בן גוריון דוד;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                              ט-הועידה הארצית ה, ח-הועידה הארצית ה:  [שם התיק 

]                                                       חוקת הבחירות 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ח-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                חוקת הבחירות; ט-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכירות ההנהלה                       - פרוטוקולים [בני עקיבא בישראל :  שם התיק 

]                                        מליאת ההנהלה הארצית, הארצית 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מליאת ההנהלה הארצית- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                    הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                  תקנון לסניפים, חוקת בני עקיבא[יב -הועידה הארצית ה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חוקת בני עקיבא; יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;              סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ]; קבוץ[סעד ; יבנה;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                      טיולי סניפים:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                            סקר קליטת גרעיני בני עקיבא בקיבוץ הדתי:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גרעין מגשימים]; קבוץ[מעלה גלבוע ; ל"נח; הקבוץ הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                              יוסף שפירא- התכתבות [ו "מחנות קיץ תשכ:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מכתבים; שפירא יוסף; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                    ל והתיישבות"נח:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       התיישבות; ל"נח;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                       מחנות עבודה:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחנות עבודה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ יישראל                                               : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                         מחנות קיץ:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                       טיולי חנוכה:  [שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; טיולי חנוכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                            פרוטוקולים- מועצת תנועות הנוער בישראל :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ידלין אהרון; פרוטוקולים; מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                מחנות עבודה- ח "סכום מפעלי קיץ תשל:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מחנות עבודה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                   מחלקת מפעלים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                                         מחנות קיץ:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                             דין וחשבון- המרכז לחינוך הדתי בישראל :  [שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ד של        -מוגש לצירי הועידה ה- סקירת פעולות המרכז לחינוך הדתי :       הערות 

.                           המזרחי-ו של הסתדרות הפועל"ט-ל וה"המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חות"דו; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                     בית ספר שדה " - המדרשה למורשת הר עציון"אגודת :  [שם התיק 

]                                                          כפר עציון 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בית ספר שדה; המדרשה למורשת הר עציון;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                גוש עציון]; קבוץ[    כפר עציון  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                         מחנות קיץ:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל בקשה להיתר בניה למחנה קייץ לנוער                       :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

-                      ט"תרפ" (בני עקיבא"על ההתפתחות האידיאולוגית ב:  [שם התיק 

]           קובץ מאמרים) ט"תרצ-ט"תרפ(עשור ראשון - פוליטיקה ) - ט"תשל 

תאריך כתיבת המאמרים לא ידוע                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הפועל המזרחי בארץ ישראל; תורה ועבודה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                      חברה ישראלית; אידיאולוגיה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מועצת תנועות                        , ספר היובל, צוות הדרכה, סניפים:  [שם התיק 

ט             -הועידה הארצית ה, שבת הארגון, הקבוץ הדתי, הנוער בישראל 

]                                                       חוקת הבחירות 

                                  1983-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מועצת תנועות הנוער בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;        פרוטוקולים; הקבוץ הדתי; חוקת הבחירות; ט-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ממלחמת השחרור עד                     - כרטסת הנופלים במלחמות ישראל :  [שם התיק 

]                                                פרוץ מלחמת יום כפור 

                                  1974-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    חללי מלחמות ישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                    ע ובני עקיבא"קוי פעולה של הגדנ:  [שם התיק 

                                  1954-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יחידות דתיות; בן גוריון דוד; ל"נח; ע"גדנ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה2405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                            י יונה כהן"חומר שנמסר ע- סניף ירושלים :  [שם התיק 

                                  1970-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

.                                          תוכן התיק מפורט בתקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ירושלים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

,       התכתבות בנושא הווי הסניף, פרסומים, התיק כולל את כרוניקת הסניף בכתב יד 

הזמנות לועידות התשיעית         , פנקסי חבר של בני עקיבא והסתדרות הפועל המזרחי 

כרטיסי ציר לועידות של המזרחי        , הדתי טהרן- פנקס חבר של החלוץ , והעשירית 

,              הזמנות לארועים שונים של הפועל המזרחי ובני עקיבא, והפועל המזרחי 

-     ל "אילן ובוועידת היסוד של המפד-כרטיס משתתף בטכס הפתיחה של אוניברסיטת בר 

.                                                                הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9079: מספר פריט 

                                  )      00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                          קבוצת רודגס;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9080: מספר פריט 

                                  )      00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חוקת התנועה; השומר הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                         תנועת נוער[    הסתדרות הצופים הדתיים  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9081: מספר פריט 

                                  )      00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פתח תקוה- קבוצת בני עקיבא ; השומר הצעיר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9082: מספר פריט 

                                  )      00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           פתח תקוה- קבוצת בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9113: מספר פריט 

                                  )      00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         השומר הדתי; הועד הפועל העולמי- הפועל המזרחי ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                     חילול שבת;     מפגשי עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9115: מספר פריט 

                                  )      00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנחיו                  ,הוראות,מסמכים שונים,מכתבים,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9116: מספר פריט 

                                  )      00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המגבית לחינוך הדתי- קרן ארץ ישראל ; הקצבות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                            בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9123: מספר פריט 

                                  )      00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; גיוס כספים;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         מכתבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9128: מספר פריט 

                                  )      00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                          קבוצת רודגס; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

;                                                  מועצות ארציות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9153: מספר פריט 

                                  )      00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מכתבים; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                     מושב[כפר גדעון ; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9157: מספר פריט 

                                  )      00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סיכומים                     ,החלטות,שאלונים,הנחיות,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עתון יומי- הצפה ; חוזרים; סמינר הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       פרוטוקולים; שליחים;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9159: מספר פריט 

                                  )      00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סיכומים                     ,החלטות,שאלונים,הנחיות,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; סרטיפיקטים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                            חוזרים; מחנות עבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9171: מספר פריט 

                                  )      00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9172: מספר פריט 

                                  )      00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               תקציב; הקצבות; ה"ישיבת כפר הרא; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                            המחלקה לעבודה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9173: מספר פריט 

                                  )      00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חות והנחיות                                               "דו,חוזרים:  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         המנון המדינה; חות"דו; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9174: מספר פריט 

                                  )      00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               תקציב; מחנות עבודה- בני עקיבא ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9175: מספר פריט 

                                  )      00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מפעלי התנועה- בני עקיבא ; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9176: מספר פריט 

                                  )      00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              תקציב; חות"דו; קרן קיימת לישראל; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9177: מספר פריט 

                                  )      00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוזרים ותוכניות                                        ,מכתבים שונים:  שם התיק 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       מכתבים; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9178: מספר פריט 

                                  )      00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מחנות עבודה- בני עקיבא ; תקציב; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9179: מספר פריט 

                                  )      00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חות על הועידה הארצית השניה                     "דו,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1943-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פרוטוקולים; ב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                          סמינריונים- בני עקיבא ; מועצות ארציות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9197: מספר פריט 

                                  )      00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                             מחלקת העבודה- בני עקיבא [מכתבים שונים :  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הצעת תקציב; בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;            יער בני עקיבא- בני עקיבא ; מחלקת העבודה- בני עקיבא ;     פרוטוקולים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9200: מספר פריט 

                                  )      00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עניני תקציב ורשימות                               ,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1944-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת העבודה- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                          יער בני עקיבא- בני עקיבא ;     חוזרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9209: מספר פריט 

                                  )      00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                             ] מחלקת העבודה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מחלקת העבודה- בני עקיבא ; הקצבות; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9210: מספר פריט 

                                  )      00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים ועניני תקציב                              ,פרוטוקולים,חוזרים:  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוזרים; פרוטוקולים; מחלקת העבודה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                    תקציב;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9211: מספר פריט 

                                  )      00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                             ] מחלקת העבודה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מחלקת העבודה- בני עקיבא ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                           תקציב; מועצות ארציות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9232: מספר פריט 

                                  )      00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גרעין ביריה ועוד                       , פרוטוקולים, תוכניות, חוזרים:  שם התיק 

                                  1946-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        חוזרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       פרוטוקולים; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9233: מספר פריט 

                                  )      00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                             ] מחלקת העבודה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              תקציב; מחלקת העבודה- בני עקיבא ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9234: מספר פריט 

                                  )      00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים ועניני תקציב                                         ,חוזרים:  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חוזרים; בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;      פרוטוקולים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; תקציב; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9235: מספר פריט 

                                  )      00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מכתבים שונים                             ] מחלקת העבודה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חילול שבת; מחלקת העבודה- בני עקיבא ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9236: מספר פריט 

                                  )      00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ידיעות                                                       ,חוזרים:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 פרוטוקולים; קרן קיימת לישראל; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9237: מספר פריט 

                                  )      00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ע"גדנ; פרוטוקולים; תקציב; מכתבים; זכויות עובדים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9245: מספר פריט 

                                  )      00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חוזרים; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;         הקצבות; מחלקת העבודה- בני עקיבא ; ועידות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                 י-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; זכויות עובדים;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9250: מספר פריט 

                                  )      00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              תקציב; הקצבות; בני עקיבא בארץ ישראל; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

;                                                                  זכויות עובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9253: מספר פריט 

                                  )      00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       הקצבות; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9255: מספר פריט 

                                  )      00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; זכויות עובדים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                 פרוטוקולים; הקצבות; מירון-     ישיבת בר יוחאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9260: מספר פריט 

                                  )      00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוזרים; פרוטוקולים; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9285: מספר פריט 

                                  )      00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                          חוקת התנועה; ועידות וכנסים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

;           ו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; חוזרים; ספר בני עקיבא-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9286: מספר פריט 

                                  )      00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ע"גדנ; הקצבות; גרעינים; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                          מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9287: מספר פריט 

                                  )      00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        כספים; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9288: מספר פריט 

                                  )      00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1960-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אולפנת כפר פינס; כספים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9289: מספר פריט 

                                  )      00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חוזרים; ח-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9290: מספר פריט 

                                  )      00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; שליחים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                     גיוס כספים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9291: מספר פריט 

                                  )      00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרוטוקולים; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                מועצות ארציות- בני עקיבא ;     ישיבת הקבוץ הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9292: מספר פריט 

                                  )      00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                  ,תזכירים,הנחיות,חוזרים,מכתבים:  שם התיק 

                                  1983-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                כספים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9293: מספר פריט 

                                  )      00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני תנועת בני עקיבא                                    :  שם התיק 

                                  1946-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   המזרחי[המשמרת הצעירה ; גיוס כספים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                      קליטת עליה; יער בני עקיבא-     בני עקיבא  

;  כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; מכתבים; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9294: מספר פריט 

                                  )      00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני תנועת בני עקיבא                                    :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1946-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9295: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני תנועת בני עקיבא                                    :  שם התיק 

                                  1946-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק לא רציף                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9296: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

בת ים                              ,בני ברק:התכתבות עם הנהלת הסניפים:  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                          בני ברק; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף חיפה                                          :  שם התיק 

                                  1947-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   הקצבות; חיפה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                כספים; קבוצות הכשרה בארץ ישראל; קרן קיימת לישראל;     חילול שבת 

;             בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ; המחלקה לעבודה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף חיפה                                          :  שם התיק 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; חיפה;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;          מחלקת העבודה- בני עקיבא ; חילול שבת; קרן קיימת לישראל;     גיוס כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף יוקנעם                                        :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יקנעם; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                     כספים; חות"דו;     קבוצות הכשרה בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף ירושלים                                       :  שם התיק 

                                  1950-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ירושלים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                           חות"דו; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9301: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף כפר אברהם וכפר פינס                           :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פתח תקוה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                              קבוצת אברהם;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף כפר גדעון                                     :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                           מושב[    כפר גדעון  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

כפר                     ,כפר סבא,כפר חסידים:התכתבות עם הנהלת הסניפים:  שם התיק 

ה                                                               "הרא 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                       חות"דו; כפר סבא]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    כפר חסידים  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף מקוה ישראל                                    :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מקווה ישראל; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

נס ציונה                  ,י חיפה"נוה שאנן ע:התכתבות עם הנהלת סניפים:  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; נס ציונה; חיפה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

וני                                       'התכתבות עם הנהלת סניף סרג:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; מושב[הזורעים ; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף פרדס חנה                                      :  שם התיק 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פרדס חנה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9345: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף פתח תקוה וקבוצת רודגס                         :  שם התיק 

                                  1941-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפעלי התנועה- בני עקיבא ; קבוצת רודגס; בני עקיבא בארץ ישראל;     פתח תקוה 

;                          הנהלה ארצית- בני עקיבא ; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף קרית מוצקין                                   :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קרית מוצקין; הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רמתיים                    ,רחובות,רמת השרון:התכתבות עם הנהלת הסניפים:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    רמת השרון; רחובות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניף שדה יעקב                                      :  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                      מושב[שדה יעקב ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                     קרן קיימת לישראל; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת סניפי תל אביב                                      :  שם התיק 

                                  1948-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תל אביב; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פנקס המדריך ותקנון ארגון בוגרי בני עקיבא                            :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               פרסום[פנקס המדריך ; תקנון; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                בטאון בני עקיבא בארץ ישראל- זרעים :  [שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9361: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                                 מזכירות(מחנות קיץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            חוזרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9362: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                                 מזכירות(מחנות קיץ :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חוזרים; מכתבים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9364: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                                 מזכירות(מחנות קיץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חוזרים; מכתבים; קרן קיימת לישראל; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9385: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                                 מזכירות(מחנות קיץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מכתבים; חוזרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9386: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                                         "מכתבי מזכ:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מפעל הנצחה[יד שפירא ; שפירא אמנון; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                              מדרשת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9387: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                                         "מכתבי מזכ:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מדרשת תורה ועבודה; גרעינים; שפירא אמנון; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                        סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9388: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                                         "מכתבי מזכ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חוזרים; שפירא אמנון; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9389: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                                         "מכתבי מזכ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מדרשת תורה ועבודה; חוזרים; בן יעקב יוחנן; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                    שפירא אמנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9394: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות ההנהלה הארצית                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9397: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות ההנהלה הארצית                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אולפנות; מועצות ארציות- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9398: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות ההנהלה הארצית                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     קומונרים- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                             טז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9405: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מליאת ההנהלה הארצית                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          סיני[ימית ; טז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                           פרוטוקולים; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9408: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מליאת ההנהלה הארצית                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; בחירות לכנסת]; תנועה פוליטית[כך ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                  תנועת נוער[אריאל ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9418: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מליאת ההנהלה הארצית                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בן יעקב יוחנן; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;              טז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; חילוניים- דתיים ;     שפירא אמנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9419: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                            מזכירות דואר יוצא(כללי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכתבים; ספר בני עקיבא- בני עקיבא ; ישיבות הסדר;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                               הקצבות; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9420: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                            מזכירות דואר יוצא(כללי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; הקצבות; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9421: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                            מזכירות דואר יוצא(כללי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                             תנועה פוליטית[כך ;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9422: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                            מזכירות דואר יוצא(כללי :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           תנועה פוליטית[כך ; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9423: מספר פריט 

)      א    (  6:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       חוזרים; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9453: מספר פריט 

)      ב    (  6:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            גיור; תקציב; התיישבות; פרוטוקולים; חוזרים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9459: מספר פריט 

)      ג    (  6:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 פרוטוקולים; התיישבות; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;         חוזרים; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; קומונרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9467: מספר פריט 

)      ד    (  6:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; קרן קיימת לישראל; קליטת עליה; חוזרים; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9472: מספר פריט 

)      ה    (  6:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גרעינים; שרות לאומי; מלגות לימוד; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9473: מספר פריט 

)      ו    (  6:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הנהלה ארצית כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; חוזרים; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

']                            תכנית לשיחות בחבריא א- גבורים בישראל :  [שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

ג                                                 :                סימול מקורי 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                                     פרוטוקול מישיבת המועצה הארצית:  [שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרעינים; מועצות ארציות- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                        אולפנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שבילי הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1961-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                  פרסום[שבילי הדרכה ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אנו לגאולת                    ,גבורים בישראל,כבוש עמק בית שאן:חוברות:  שם התיק 

בטאון אחוד חברות הנוער        - בטאוננו ,מבחר ספורים,בין המצרים,הארץ 

                                  1950-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          פרסום[בין המצרים ]; פרסום[אנו לגאולת הארץ ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                            פרסום[כבוש עמק בית שאן ]; פרסום[    ספריית המדריך  

;             מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; בטאון אחוד חברות הנוער העולה-    בטאוננו  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תכנית הדרכה                                                - התנועה :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                               פרסום[תכנית הדרכה -     התנועה  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אל                    ,מיומן הלשכה,תכנית פעולה,המדינה- חוברות הדרכה :  שם התיק 

יומן המדריך                                                  ,המדריך 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מחלקת העבודה- בני עקיבא ; מפלגות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];             פרסום' [תכנית הדרכה לחבריא ב- המדינה ; סמינריונים-     בני עקיבא  

];                פרסום[אל המדריך ]; פרסום[מיומן הלשכה ]; פרסום[    תכנית פעולה  

];                                                        פרסום[    עלון המדריך  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דפים למדריך                                  ,למדריך- חוברות הדרכה  :  שם התיק 

                                  1955-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           פרסום[תכניות פעולה - למדריך ; עליית הנוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                                        פרסום[    דפים למדריך  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פנקס המדריך                                                         :  שם התיק 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מחלקת הדרכה- בני עקיבא ]; פרסום[פנקס המדריך ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פנקס המדריך                                                         :  שם התיק 

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         פרסום[פנקס המדריך ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חגים ומועדים                                 ,חוברות שונות על ארועים:  שם התיק 

                                  1965-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שואה; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];     פרסום[ימי התשובה ]; פרסום[ספריית המדריך ]; פרסום' [    נשף חנוכה לחבריא א 

];               פרסום)[לקט לימי העמר ולחג השבועות(עצרת ]; פרסום[    מכסה לעשור  

];                                                              פרסום[    מסבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חגים ומועדים                                 ,חוברות שונות על ארועים:  שם התיק 

                                  1965-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];         פרסום[ראש השנה לאילנות ]; פרסום)[מסכת ושיחות לזכר הרב קוק(    שבת הרב 

];                                      פרסום[מסבות לעת מצוא ]; פרסום[    מסבות  

];                                       פרסום[בבליוגרפיה למדריך ,    מבחר מחזות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

אגרת למדריך                                               - בחדש זה :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                              פרסום[אגרת למדריך -     בחדש זה  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9497: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוברות למחנות בני עקיבא                                             :  שם התיק 

                                  1959-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

]; פרסום[הגנה ועצמאות למחנה מעלות ]; פרסום)[לקט לימי העמר ולחג השבועות(    עצרת  

];                                   פרסום[מחנה סיירים ]; פרסום[    מסיבת היורה  

];         פרסום[דפים בצופיות מעשית ]; פרסום[המנדט והמדינה שבדרך ,    ימי ההעפלה 

;                  העפלה]; מנדט בריטי[הספר הלבן ]; פרסום[    תכנית מחנאות לנוער  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9498: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלונים                                                             :  שם התיק 

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              שאלונים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חוברות למחנות בני עקיבא                                             :  שם התיק 
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   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];            פרסום[מחנה שבי ציון ]; פרסום[הגרעין השביעי של בני עקיבא -     ניב  

];                       פרסום[מחנה אמונים ]; פרסום[    זמר גאולים לשבט מעפילים  

];                         פרסום[עם הפעולה ]; פרסום[    תכנית שיחות למחנה עבודה  

];          פרסום[פעילות על בני עקיבא - מהותנו ]; פרסום[    חידונים בפרשת השבוע  

];                         פרסום[ציוני דרך בבני עקיבא ]; פרסום[    מחנה מדרימים  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

עסקני התנועה וגבורי ישראל                  , מאמרים וחוברות על רבנים:  שם התיק 

                                  3-                                        עד 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            לנדאו שמואל חיים; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                פינס יחיאל מיכל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תוכניות שונות לשיחות והדרכה לשבט מעפילים                            :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      פרסום[הגנה והתגוננות ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                פרסום[בין אדם לחברו ]; פרסום[פעילות על בני עקיבא -     מהותנו  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סדרת פעילויות                     - שלושים שנה לארגון : חוברות שונות:  שם התיק 

ל                         "נח, נתיבות החניך, עד כה, ביריה', לחבריא ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];   פרסום[ביריה ]; פרסום[שלושים שנה לארגון בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;         מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; ל"נח]; פרסום[נתיבות החניך ]; פרסום[    עד כה  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                           ישראל בגולה, מפלגות בישראל: חוברות שונות:  שם התיק 

פרקי מקורות לבני עקיבא                                               

                                  1979-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       פרסום[מפלגות בישראל ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                מפלגות]; פרסום[ישראל בגולה ]; פרסום[    פרקי מקורות לבני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

על הקרקע                        , מאמרים על מהותה של תנועת נוער דתית:  שם התיק 

ועבודת הקרקע בתורה                                                   

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          תנועות נוער;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

,                        וזאת החוקה, תנועת הנוער הדתית: חוברות שונות:  שם התיק 

,                     שבת הארגון, קום התהלך בארץ, למחשבת תורה ועבודה 

המשחק                                                , ידיעות הארגון 

                                  1966-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תנועות נוער; חוקת התנועה; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                  פרסום[למחשבת תורה ועבודה ; ג-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

; חוברת עזר לשליחים- שבת הארגון ]; פרסום[קום התהלך בארץ ]; פרסום[    מסיבת המים  

);                      פרקי תולדות ובעיות(תנועת הנוער הדתית ;     ידיעות הארגון 
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   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9510: מספר פריט 

)      א    (  6:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9515: מספר פריט 

)      ב    (  6:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9516: מספר פריט 

)      ג    (  6:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9558: מספר פריט 

)      ד    (  6:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  
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   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9599: מספר פריט 

)      ה    (  6:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחנות קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9601: מספר פריט 

)      א    (  5:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חומר                                                  + מחלקת הדרכה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מועצת תנועות הנוער בישראל; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         חוזרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9602: מספר פריט 

)      ב    (  5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 
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--------------------------------------------------------------------------------

חומר                                                  + מחלקת הדרכה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חומר הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9603: מספר פריט 

)      ג    (  5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חומר                                                  + מחלקת הדרכה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מכתבים; חוזרים; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                     חומר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9604: מספר פריט 

)      ד    (  5:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חומר                                                   +מחלקת הדרכה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9610: מספר פריט 

)      ה    (  5:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חומר                                                   +מחלקת הדרכה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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--------------------------------------------------------------------------------

;      חומר הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9611: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1969-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9613: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; מכתבים; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9614: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מכתבים; פרוטוקולים; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9615: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מכתבים; פרוטוקולים; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9616: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

האגף לתרבות תורנית                            - משרד החינוך והתרבות :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מכתבים; האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9617: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

האגף לתרבות תורנית                            - משרד החינוך והתרבות :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מכתבים; האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9618: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

האגף לתרבות תורנית                            - משרד החינוך והתרבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     מכתבים; האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9619: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

וכנסת                                                  ) כללי(ממשלה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; משרדי ממשלה; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9620: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

וכנסת                                                  ) כללי(ממשלה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; משרדי ממשלה; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9621: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

וכנסת                                                  ) כללי(ממשלה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; משרדי ממשלה; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

משרד החינוך                                             - האגף הדתי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מכתבים; האגף לחינוך דתי- משרד החינוך והתרבות ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

];                                  פרסום[חוזר מנהל האגף לחינוך דתי ;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

האגף הדתי בסוכנות                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הקצבות; כספים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער והמועצה הציונית                                  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקנון; תקציב; מועצת תנועות הנוער בישראל; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                     פרוטוקולים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מוסדות התנועה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; תקציב; עליית הנוער; הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9630: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועד הפועל                                                          :  שם התיק 

                                  1979-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;    פרוטוקולים; טו-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9631: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועד הפועל                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9632: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועד הפועל                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9635: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

הועד הפועל                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הנהלת חשבונות; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9636: מספר פריט 

)      א    (  5:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכזי מחוז                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9638: מספר פריט 

)      ב    (  5:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכזי מחוז                                                           :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                              חוזרים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9639: מספר פריט 

)      ג    (  5:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכזי מחוז                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מכתבים; חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9640: מספר פריט 

)      ד    (  5:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכזי מחוז                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוזרים; פרוטוקולים; קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9641: מספר פריט 

)      ה    (  5:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רכזי מחוז                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          קטעי עתונות; חוזרים; מכתבים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9642: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רשיונות מכשירי קשר                                                  :  שם התיק 

                                  1985-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  רשיונות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9643: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רשיונות מכשירי קשר                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  רשיונות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

העתקי חשבונות קבוצים ומושבים                                        :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      איגוד המושבים; כספים; הנהלת חשבונות; הקבוץ הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

העתקי חשבונות קבוצים ומושבים                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים; הנהלת חשבונות; הקבוץ הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

העתקי חשבונות קבוצים ומושבים                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      איגוד המושבים; כספים; הנהלת חשבונות; הקבוץ הדתי;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

העתקי חשבונות כללי                                                  :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

העתקי חשבונות כללי                                                  :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שרות לאומי; הקבוץ הדתי; הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9660: מספר פריט 

)      א    (  5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המזכירות העולמית                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; רוטנברג מתתיהו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                         שליחים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9661: מספר פריט 

)      ב    (  5:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המזכירות העולמית                                                    :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מכתבים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                         שליחים; ועידות עולמיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9662: מספר פריט 

)      ג    (  5:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המזכירות העולמית                                                    :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרסומים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                         מכתבים;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9663: מספר פריט 

)      ד    (  5:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המזכירות העולמית                                                    :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                        ועידות עולמיות- בני עקיבא ;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9664: מספר פריט 

)      ה    (  5:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

המזכירות העולמית                                                    :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                 ועידות עולמיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9665: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת נחל וגרעינים                                                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הקבוץ הדתי; ל"נח; ל וגרעינים"מחלקת נח- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9666: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת נחל וגרעינים                                                  :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים; ל וגרעינים"מחלקת נח- בני עקיבא ; ל"נח;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחלקת מפעלים                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוזרים; פרוטוקולים; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל013:                   מספר יחידה9668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחוזות                                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

קומונרים                                                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חוזרים; קומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

)                                               חזקי(סמינריון הדרכה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

חות פעולה                                                        "דו:  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             חות פעולה"דו- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

כללי                                     - מפעלים ,כללי- ידיעת הארץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוזרים; מכתבים; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

כללי                                     - ידיעת הארץ ,כללי- מפעלים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; בני עקיבא בארץ ישראל; מחלקת מפעלים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9682: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

טיולי פסח                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9683: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

טיולי פסח                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                             מכתבים;     חוזרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

טיולי חנוכה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

טיולי סוכות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9686: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שונות                                           - יום ירושלים ,ביריה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                             חוזרים;     מכתבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ב                                                         "חנוכה תשמ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                             חוזרים;     מכתבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9689: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מפעל קייטנות ישוב חדש                                               :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                     כספים; תקציב; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9692: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מפעל קייטנות ישוב חדש                                               :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                     כספים; תקציב; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ג                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;           קרן קיימת לישראל; אולפנת כפר פינס; ב-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                                                                  ניסנבוים יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ד                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1944-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; גרעינים; בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;      סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; קרן קיימת לישראל;     יהודי הונגריה 

];                    קבוץ[טירת צבי ; ב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     פרסומים 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ו                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 העפלה; בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;         שליחים; יהודי סוריה]; מושב[הזורעים ; ג-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;             מחלקת העבודה- בני עקיבא ; קבוצת אמונים; שואה;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ז                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;    שליחים; העפלה]; לפני קום המדינה[חיילים דתיים ; מחלקת העבודה-     בני עקיבא  

];                                                            קבוץ[    טירת צבי  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ה                                                         "זרעים תשכ:  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                     הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שרות לאומי                                                    /ע"גדנ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                ע"גדנ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שרות לאומי                                                    /ע"גדנ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                ע"גדנ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9723: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גרעיני ישורון                                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גרעינים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גרעיני ישורון                                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גרעינים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

גרעיני ישורון                                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גרעינים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלוני כח אדם                                                       :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שאלוני כח אדם                                                       :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ספריה                             ,אינוונטר,משכורות מועדונים משותפים:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניפים שונים                                                        :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                               "על מתתיהו רוטנברג ז:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                       רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

]                             מועצה ארצית בני עקיבא,מועצת נתיב מאיר:  [שם התיק 

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מלחמת ששת הימים; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"נח; הקבוץ הדתי;     תנועות נוער 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תכנית אב להדרכה                                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

'                       חינוך לקיבוץ וכו, הדרך החינוכית לתורה ועבודה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חומר הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                       חוקת התנועה; תנועות נוער;     הצעת תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ל                                              "חינוך להתיישבות ולנח:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        גרעינים; ל"נח;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מועצת עין צורים                                                     :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מועצות ארציות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

א                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

זרעים תש                                                            :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9779: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ה                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9780: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ה                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9781: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ח                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9782: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ח                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בני עקיבא בארץ ישראל; בטאון בני עקיבא ישראל-     זרעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ב                                                          "זרעים תש:  שם התיק 

                                  1942-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

יא של בני עקיבא                                            -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ועידות עולמיות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פרוטוקולי ועדות                                       - יא -הועידה ה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ועידות עולמיות- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

פניות לפתיחת סניפים חדשים                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

רשימת מדריכים למפעלי הקיץ                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דיווח רפואי                                       - מרפאה עין זיתים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ציוד רפואי למחנות                                                   :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9798: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

שרות לאומי                                      - סמינריון קומונרים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שרות לאומי; סמינר לקומונרים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סמינריון יהדות                                                      :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               סמינריונים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

ישוב חדש                                                            :  שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הנהלת חשבונות; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תיק מפעלי קיץ                                                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

תיק משכורות                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הנהלת חשבונות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

'                                              פרוטוקולים וכו,חוזרים:  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ועדת הכשרות- בני עקיבא ; ל"נח; חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

'                                              פרוטוקולים וכו,חוזרים:  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ועדת הכשרות- בני עקיבא ; ל"נח; חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                 סמינריונים- בני עקיבא ; גרעינים;     מועצת תנועות הנוער בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

'                                              פרוטוקולים וכו,חוזרים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;  ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הקבוץ הדתי; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

;                                          גרעינים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

'                                              פרוטוקולים וכו,חוזרים:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    גרעינים; ל"נח; חוזרים; פרוטוקולים;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                    ועדת הכשרות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מפעלי קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   סמינר לקומונרים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     מכתבים; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניפי ישוב חדש                                                      :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יבנה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                                    ראשון לציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף גן יבנה                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                                                        גן יבנה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף אשדוד                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אשדוד; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף קרית מלאכי                                                     :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קרית מלאכי; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף באר שבע                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        באר שבע; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף דימונה                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         דימונה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

מחוז דרום                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל013:                   מספר יחידה9820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא בארץ ישראל                                                : שם יחידה 

סניף קרית גת                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קרית גת; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

                                              554: כ פריטים"סה 

                                             34.3: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              554:   כ מלאי"סה 




